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Praeitą šeštadienį
Yorkas matė dvi masines ei
senas: Fifth Avenue traukė 
Amerikai lojalumą reiškian
čių jų, o Eignth Avenue—ko
munistų minios. Ir vienų ir 
kitų ėjo gal po kokį 75,U00 
žmonių. Taigi, nedidelės eise
nos, arba, kaip žmonės vadi
na, paradai kiekybės atžvil
giu. Kokybės atžvilgiu loja
lumo paradas žymiai pranešė 
komunistiškąjį. Lojalumo pa
rade buvo jausti laisvumas, 
susikaupimas, rimtumas, pro 
tingumas, švarumas, dailu
mas. Komunistiškajame bu
vo jausti vergiškas iš vir
šaus duotų įsakymų vykdy
mas, kuris reiškėsi purviniau- 
sių plakatų masėmis, šūkavi
mais, spygavimais, triukšmu 
ir jokios elegancijos ir sko
nio nebuvimu. Turint galvo
je, kad į Eighth Avenue jų 
buvo sutrauktos visos jėgos 
iš didžiojo New Yorko ir New 
Jersey apylinkių, tai paradas 
buvo labai menkutis. Jeigu 
lojalistai būtų sutraukę čia 
visafs jėgas, kurios masiniai 
dalyvavo kitose vietose, pa
vyzdžiui, Brooklyne, tai jie 
būtų dešimteriopai perviršiję 
komunistus.
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ACHESONAS PRAŠO PASKUBĖTI
Blokados reikalai

Del Taft-Hartley 
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Teko nekartą matyti rytų 
kraštuose pačios Maskvos or
ganizuotus tokius paradus. 
Eighth Avenue paradas, pa
lyginus su anais, tai tipiškas 
Maskvos'mokinių darbas. Tas 
pat šūkavimas, tas pat triuk
šmas, nešvarūs, murzini pla
katai, ta pati arogancija, aki
plėšiškumas — visa, kad su
darius “darbininkišką” vaiz
dą. Daug mačiusios akies 
žvilgsnį šis paradas nukreU 
pia į tai, kad jis yra organi
zuotas tų pačių instruktorių, 
kaip ir rytų kraštuose. Tarp 
anų ir šitos eisenos skirtu
mas yra tik toks, kad ten bū
na prievarta suvarytos 'ma
sės žmonių taip, kad, pavyz
džiui, 150,000 gyventojų mie
ste jie padaro 100,000 daly
vių eiseną, kai tuo tarpu čia 
10 milijonų apylinkėje jie su
rinko apie 75,000 dalyvių, 
taigi, dėmesio nevertą skai
čių. Tarp anų ir šitų yra dar 
ir tas skirtumas, kad ten tos 
masės žmonių eina nuleidę 
galvas, be entuziazmo, tary
tum, be jėgų, o triukšmą ke
lia tik komunistų pareigūnai. 
Priežastis aiški: anie ant sa
vo kailio patyrę komunizmą, 
o šitie — tik iš propagandos. 
Trečfas skirtumas yra tas, 
kad ten nėra plakato nei šū
kio, kuriuose nebūtų tuo ar 
kitu būdu pagarbintas tas ar 

_ kitas Maskvos budelis, o tuo 
tarpu čia to nėra — dar bijo
masi.
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Ar atsakytų lietuviškasis 
Maskvos' komunistas Ameri
koje į šį klausimą: kas atsi
tiktų su tuo žmogum ar su 
žmonių grupe, kurie paprašy
tų Kremliaus “draugus” leis
ti jiems padaryti kurioje 
nors Maskvos alėjoje tokią 
pat eiseną prieš komunizmą, 
kaip kad čia leista eisena 
“prieš kapitalizmą”? Atsaky
mo, žinoma, iš jų nesulauksi, 
nors jie jį lygiai taip žino, 
kaip ir mes: tie prašytojai 
pražūtų, nepasiekę slenksčio 
įstaigos, kurioje reikėtų tokį 
prašymą paduoti. Pražūtų l}e 
teismo, be tardymo, be ap
klausinėjimo, kaip pražuvo 
panašiai ten daug milijonų 
žmonių, šis nusikaltimas 
žmonijai vieną kartą turės gi 
būti nubaustas.

Valstybės Sekretorius D. 
Achesonas prašė Kongresą 
patvirtinti Atlanto apsigyni
mo sutartį ir siūlomąją $1,- 
450,000,000 apginklavimo pa- 
gelbos programą, kad sutvir
tintų laisvojo pasaulio saugu
mą. Jis pavadino 12 tautų 
saugumo sutartį ir užsienio 
karinės pagelbos programą 
paralelėm pasaulio saugumo 
statymo primonėm ir pareiš
kė, kad abi jos yra reikalin
gos.

Jis pasakė senatoriams, jog 
abidvi tos programos paeina 
iš sovietų užsienio politikos 
ir yra taikomos sutvirtinimui 
Vakarų ' valstybių pajėgų 
prieš Rusijos agresijos bai
mę.

Achesonas pareiškė, jog 
Vakarų Europoje jaučiamas 
nesaugumas yra ne vaizduo
tės padarinys, o prasidėjęs 
dėl Sovietų Sąjungos elgesio. 
Vakarų Europos kraštai ma- ___  _ ____ ~__ _____ _
te Sovietų Sąjungos elgesį, nuims blokadą nuo Berlyno, 
ninišlrai -nacrrindi- vr-i____ ____2_____• 1_ 1

Atsiliepdamas į rusų pa
kvietimą, U. S. atstovas Ph. 
C. Jessup atsilankė į rusų de
legacijos rūmus; toliau tartis 
su rusų delegatu Malik Ber
lyno blokados nuėmimo rei
kalu. Jei Jesšup ir gautų kokį 
nors oficialų Rusijos atsaky
mą tuo klausimu, jis pirmiau
siai patieks jį Valstybės De
partamentui, ir gal net Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzi
jos aptarimui, pirm negu jis 
bus paskelbtas.

Sužinojus, kad Malik pa
kvietė Amerikos delegatą C. 
Jessup atvykti į rusų delega
cijos rūmus ,buvo spėta, kad 
rusas gavo iš Maskvos atsa
kymą į Amerikos pasiūlymą 
rusams raštiškai išdėti savo 
pasiūlymus Berlyno blokados 
nuėmimui.

Maskvos radijas praeitą sa 
vaitę pareiškė, kad Rusija

Atstovų rūmai 275 balsais 
prieš 37 atmetė ats. Markan- 
tonio pasiūlymą stačiai panai 
kinti Taft-Hartley darbo įs
tatymą ir jo vieton atstatyti 
originalį Wagner darbo įsta
tymą.

Šis balsavimas nebuvo 
skaitomas administracijos bi- 
liaus išbandymu, kadangi 
Prez. Trumanas nori panai
kinti Taft-Hartley įstatymą, 
bet jo vieton pravesti šiek 
tiek pakeistą Wagnerio aktą, 
kuriame yra įrašyti ir kai ku
rie Taft-Hartley akto dėsniai.

Lojalumo paradas 
Brooklyne

Sveikiname Motinas
KomunistŲ eisena ‘ 

New Yorke

ciniškai sulaužant pagrindi
nius susitarimus Rytų Euro
pos šalyse. Jų teisė pasirink
ti santvarką buvo užgesinta 
jėga, ar jėgos grasinimu. 
Žmogaus laisvės, kaip jas pa
žįsta likusis pasaulis, buvo 
užgesintos visoje toje srity
je.

jei Vakarų sąjungininkai iš 
savo pusės nuims blokadą 
nuo rytų Vokietijos ir nusta
tys laiką keturių didžiųjų už
sienių ministrams sueiti ir 
tartis visos Vokietijos reika
lu.

Vėl pabėgo
CHIANG-KAI-ŠEK Į 

ŠANCHAJŲ

Maršalas Chiang-Kai-Shek 
atvyko į Šanchajų. Jis taria
si su kiniečių kariuomenės 
Vadais •ir- likusiais valdžioe 
atstovais. Manoma, kad jis 
imsis vadovauti kariuomenei; 
Komunistų šaltiniai skelbia, 
kad jis išvyko į Formozos sa
lą ir iš ten vadovaus.

Keturi čekų lakūnai atskri
do Anglijon su savo žmono
mis ir vaikučiais. Čekams pa
vyko pavogti karišką lėktuvą, 
nuskristi Į specialiai paruoš-

Pereitą šeštadienį prieš 
pietus Brooklyne įvyko mil
žiniškas Lojalumo paradas. 
Jame dalyvavo organizaci
jos, mokyklos ir pavieniai as
menys. Buvo susitelkę nepa
prastai ’ didelės minios žmo
nių. Tai buvo aiškios antiko
munistinės demonstracijos. 
Plakatai, užrašai, šūkiai ir 
kalbos — visa nukreipta 
prieš raudonąjį pavojų iš 
Maskvos.

Brooklyn© ir New Yorko 
Lojalumo paradai apglušino 
ir tiesiog išblaškė šių apylin
kių komunistus, kurie kitais 
metais gegužės 1 d. paraduo
davo darbininkijos vardu ir 
prie kurių prisidėdavo socia- 
listiškoji Amerikos darbinin
kija, kuri šiandieną, •pama
čiusi komunistų tikslus, pasi

šeštadienį komunistai bu
vo surengę savo paradą New 
Yorke. Sjo Eighth Avenue, 
Union Square kryptimi. Jų 
laikraščiai giriasi, kad daly
vavę per šimtas tūkstančių 
žmonių, šis skaičius, tačiau, 
yra labai perdėtas. ę.

Nepaprastai įdomu buvo 
stebėti žiūrovų, kurių, tokia
me milžine, kaip New Yor
kas, jau vien tik iš praeinan
čių ir čia pat gyvenančių, bu
vo milžiniškos minios, nuo
taikos. Nei kiek neperdėsime 
pasakę, kad iš žiūrovų pusės 
buvo pilnas pasipiktinimo pa
reiškimas šiai eisenai. Įvai
riausiais gestais ir žodžiais 
pasipiktinimą reiškė jauni
mas, darbininkai, kareiviai, 
profesionalai. Pasipiktinimo 
pagrindas — kad šie demons
trantai demonstruoja prieš 
savo kraštą, o už sveti
mą kraštą. Juk kiekvienam gi 
aišku, už kokį kraštą komu
nistai demonstruoja.

UŽGRIUVO TUNELIS

Chicago j e suvirš 60 darbi
ninkų, kasančių naują van- 

' dentiekį, išsigelbėjo iš 40 pė
dų gilumos tunelio, kuomet 
tunelio žiotys išsprogo virš 
jų. 74-je gatvėje įkrito 25 pė
dų gabalas gatvės, ir visi tos 
apylinkės namai buvo sprogį- 
mo sudrebinti. .

GEN. CLAY PAREIŠ
KIMAS

Gen. L. D. Clay sako, kad 
vienintelis kelias į taiką, tai 
stipri Vakarų Europos tautų 
sąjunga. Jis mano, kad pir
miausia turi susijungti vaka
rų Vokietija į vieną valstybę, 
o vėliau ji turi būti įjungta į 
Vakarų Europos sąjungą.

Kada bus sudaryta šitokia 
Vakarų Europos Sąjunga, tai 
tada komunistams bus labai 
sunku prasiveržti į vakarus.

ganizacijos, šeimos — visi 
gyveno didelės šventės nuo
taikomis. Parengimai, priė
mimai, paskaitos, programos 
ir iškilmės puošdavo šią šven
tę. Ypatingai gražiai švęsda
vo visų rūšių mokyklos ir 
jaunimo organizacijos, ši 
brangi šventė nebuvo apleis
ta ir tremtyje. Kad ir karei
vinėse, kad ir barakuose gy
vendami, šią dieną susirink
davo lietuviai šventiškai nu
siteikę. Ir visame pasaulyje, 
kur tik yra susitelkusių lietu
vių, ši šventė iškilmingai 
švenčiama. Garbė tiems vai
kams, kurie myli savo moti
ną.

Ar žinai, skaitytojau, kad 
mūsų “Amerikos” bendrasis 
vajus ir mūsų šioje vietoje 
prašymas kiekvieną skaity
toją surasti po vieną naują 
prenumeratorių davė gerų 
vaisių? Per tai mūsų skaity
tojų šeima gerokai padidėjo. 
Tai džiugu apie tai pranešti. 
Bet ar žinai skaitytojau, iš 
kitos pusės, kad daugumas iš 
mūsų nei piršto nepakruti
no į mūsų prašymus? Ar tai 
ne skaudu ir ne gėda?-Šitas 

buvo švenčiama Lietuvoje,1 atbukimas veda prie mūsų 
Nepriklausomybės laikotar-. kultūrinio gyvenimo susmu- 
py. Bažnyčios, mokyklos, or-'kimo.

Ateinantį sekmadienį šven
čiama motinų šventė, ši bran
gi šventė ypatingai gražiai

uvusios žmonos su vaikais. 
Paskutiniu momentu vienas 
sargybinis norėjo sustabdyti 
besiruošiantį lėktuvą, bet bė
gantieji jį privertė tylėti, 
nę ir apsvaigino.

Užsieninė čekų organizaci
ja turi nuolatinius ryšius su 
Čekoslovakijoje veikiančiu 
pogrindžiu. «

ĮVYKS PARADAS
Brooklyno vyskupijos 

Vardo draugijų paradas bus 
sekmadienį, gegužės 15 die
ną. Visi vyrai paraduos į Eb- 
bet Field. Parko durys bus 
atdaros 2:30 vai. popiet. Pa
maldos prasidės 4 vai. popiet.

Prašomi visi parapijos vy
rai, labiausia jaunimas, ko 
daugiausia susirinkti. Rink
tis prie bažnyčios 1:30 vai. 
Eisena prasidės nuo Bedford 
Ave. ir Marks Ave., Brookly
ne.

šv.

Antikomunistinės demonstracijos
Pagerbta kenčianti Lietuva. Mūsų trispalvė vėliava plevė
suoja. Dalyvavo U. S. A. viceprezidentas ir 50,000 žmonių

Didžiojo New Yorko Kata
likų Akcijos vadovybė suren
gė gegužės pirmąją dieną di
dingas susikaupimo ir anti
komunistinio protesto iškil
mes. Jos įvyko N. Y. Giants 
sporto stadijone, kuriame tel
pa per 50,000 žmonių. Nežiū
rint apsiniaukusio dangaus ir 
pusvalandį prieš iškilmes 
prasidėjusio lietaus, minios 
žmonių pripildė visą šį mil- 
nišką stadijoną, kurio aikštės 
vidury buvo pastatytas alto
rius su iškeltu šviečiančiu 
kryžiumi, o iš abiejų pusių 
plevėsavo popiežiaus, USA ir 
visų raudonojo slibino paver
gtų tautų vėliavos, kurių tar
pe ir mūsiškė trispalvė.

GEGUŽĖS PIRMOJI EUROPOJE
Maskvoje gegužės pirmą 

dieną buvo sutelktos paradui 
visos jėgos, kokias tik galė
jo sovietai parodyti. Parade 
buvo suvarytos šimtatūkstan 
tinės minios žmonių. Dalyva
vo visų ginklų rūšių karo da
liniai. Buvo pademonstruota 
apsiginklavimo didžiulė pa
žanga. Ypatingai oro pajė
gos. Amerikos karo atashe 
gen. J. O’Daniels ir oro pajė
gų atashe gen. R. E. Randall 
pareiškė, kad šis paradas pa
rodė neabejotiną sovietų gin
klavimosi tempą ir aiškų ren
gimąsi karui. Kalbą pasakė 
karo ministeris marš. A. Va
silevskis, kuris nepaprastai 
aštriai puolė JAV. Sovietų 
spauda ir radijas gegužės 1 
d. proga taip pat aštriai puo
lė Ameriką, ypač Atlanto pa
ktą. Parade dalyvavo ir Sta
linas, kuris, žurnalistų tvirti
nimu, priešingai anksčiau 
sklidusiems gandams, atrodė 
sveikas ir stiprus.

Pavergtuose kraštuose vy-

ko tokios pat demonstracijos. 
Apie Lietuvoje vykdytas de
monstracijas neturime žinių, 
bet, aišku, jos vyko pagal 
bendrą planą, prievartaujant 
gyventojus.

Vakarų Europos centruose 
vyko daugiausia dvejos de
monstracijos— komunistų ir 
antikomunistinės. Berlyno ru 
sų zonoje demonstravo komu
nistų suvarytos minios, o va
karinėse — ėjo Socialdemok
ratų ir kitų organizacijų ei
sena.

Vienoje buvo taip pat dve
jos demonstracijos. Komu
nistų pusėje dalyvavo 20,000, 
o antikomunistų 150,000.

Londone demonstracijų 
metu buvo prieita net prie 
muštynių.

Ypatingai stiprios demons
tracijos, tiesiog prieš Mask
vą nukreiptos, įvyko Belgra
de; kur Tito išleido specialų 
manifestą, nukreiptą prieš 
Kominformą.

Lietuvės motinos, tolimajame Sibire, jau eilę metų ken
čiančios baisias kančias, sveikiname Jus Jūsų dienoje ir liū
dime kartu su Jumis.

Nukankintų ir kankinamų mūsų brolių motinos, svei
kiname Jus tiek ištvėrusias ir tokias aukas ant Tėvynės au
kuro sudėjusias.

Mūsų partizanų motinos, sveikiname Jus, kaip tautos 
didvyrių motinas. Jūsų aukos yra didžiausios šioje žemėje, 
Jūsų skausmai sujudins pasaulio sąžinę.

Mūsų motinos tremtyje, sveikiname Jus, kad ir baisia
me skurde beesančius, bet išvengusias fizinio sunaikinimo, 
kaip kad naikinamos kitos mūsų motinos savajame krašte.

Amerikos lietuvės motinos, ant kurių pečių šiandieną 
gula mūsų tautos išlaikymo našta, sveikiname Jus, linkime 
ištvermės ir pasiaukojimo savajai tautai.

Lietuvės motinos visuose pasaulio kampuose, sveikina
me visas visur ir linkime jėgų savo kilniame motinystės pa
šaukime ir kovoje dėl savo tautos ateities.

Telaimina Aukščiausias visas, tesuteikia jėgų ir ištver
mės šiame baisiame mūsų tautos likime. -j;

i'

LOJALUMO PARADAS NEW YORKE
Gegužės mėnesio 1 dienos 

išvakarėse, praeitą šeštadie
nį, New Yorke įvyko didžiu
lės eisenos, kuriomis buvo 
pareikštas lojalumas Ameri
kos Jungtinėms Valstybėms. 
Paradas žygiavo Fifth Ave. 
Dalyvavo didžiulės minios 
žmonių. Buvo nepaprastai 
puikiai organizuota. Organi
zavo Karo Veteranų Sąjunga. 
Dalyvavo darbininkai, profe
sionalai, mokyklos ir daug 
tautinių grupių. Sutelkta 
daug orkestrų, gyvųjų pa
veikslų, plakatų, užrašų, šū
kių. Visais jais buvo reiškia
mas taikos ,ir laisvės troški
mas. Laisvės žmogui ir tau-

las.gyvasis pa^b -as, kuris 
vaizdavo ką tik iš “sovietų 
rojaus” grįžusį žmogų. Šis 
vaizduotojas, pats gyvenęs 
tame “rojuje” ir jį puikiai 
pažinęs, gyvai atvaizdavo 
“vidutinį sovietų žmogų.”

Visas paradas tęsėsi apie 
4 valandas.

Pasirašė Ruhro 
Statutą

Statutas tarptautinei val
džiai Ruhr kraštui buvo pasi
rašytas užsienio sekr. Bevino 
rūmuose. Amerikos ministe- 
ris Londone Julius Holmes

toms. ^Nepaprastai didelės pasirašė už Ameriką, Bevi-

Prieš atvykstant kardino
lui Spellmanui, USA vicepre
zidentui Barkley ir kitiems 
aukštiems asmenims, grojo 
didžiulis vyskupo Heyes var
do gimnazijos orkestras ir 
giedojo kun. seminarijos cho
ras.

Iškilmes pradėjo monsgr. 
Gaffney, kuris paaiškino šių 
iškilmių.prasmę. Mes susirin
kome, sakė jis, pagerbti tuos 
didvyrius, kurie šiandien ken 
čia baisią raudonojo teroro 
vergiją, kurie kankinami, ka
linami ir žudomi; mes atėjo
me čia pareikšti karščiausį 
protestą prie tautų pavergi
mą ir pagalvoti apie tos rau
donosios vergijos gręsiantį 
pavojų visam pasauliui.

Kalbėjo Barkley ir 
prof. Sheen

Viceprezidentas Barkley N. | 
Y. Giants stadijone. pasakė 
ilgą kalbą, kurioj palygino 
žmonių gyvenimą laisvojoj 
Amerikoj ir ten, kur siaučia 
bolševikų teroras. Jis pami
nėjo popiežių kaip kilniausio 
žmoniškumo atstovą ir dvasi
nį vadovą.

Po jo kalbėjo garsusis kal
bėtojas, Washingtono Katal. 
Universiteto profesorius, pre
latas Fulton Sheen. Jis savo 
žavingoje kalboje, kuri buvo 
daugelį kartų pertraukiama 
plojimais, paminėjo Lietuvą 
ir kitas bolševikų naikina
mas šalis. Jis išvedė mintį, 
kad jeigu Amerika nori išlai
kyti pasaulyje taiką, tai ji 
turi išlaikyti savo žodį! O tas 
žodis,'tai pažadėjimas mažo
sioms tautoms laisvės.

Po kalbų visi dalyviai su
kalbėjo dalį šv. ražančiaus už 
kenčiančius bolševikų vergi
joje ir už Rusijos atsiverti
mą. Pabaigoje kardinolas Fr. 
Spellmanas suteikė palaimi
nimą.

minios žiūrovų reiškė aiškias 
simpatijas šiam paradui.

Lietuvių grupė labai gra
žiai pasirodė. Dalyvavo ne tik 
seni amerikonai, bet ir nese
niai iš tremties atvykę bro
liai. Ypatingai patiko žiūro
vų minioms vienas lietuvių

nas už Angliją, ambasadorius 
Massigli už Prancūziją ir am
basadoriai už Olandiją, Bel
giją ir Liuksemburgą. Ta 
kontrolė prižiūrės Ruhro 
krašto anglių ir plieno išdali
nimą.

Rusija nekviesta šioje su
tartyje dalyvauti.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
• Sovietai užstatė už M. Gubičevą $100,000, kurių pa

reikalavo Amerikos teismas, norint iš kalėjimo išleisti šį 
šnipą.

• Europe® valstybės rimtai svarsto tunelio kasimą po 
kanalu tarp Prancūzijos ir Anglijos.

• Anglija stiprina savo laivyną Kinijos vandenyse.
• Rio de Janeiro uoste paskendo anglų laivas “Magda

len,” kur žuvo keli žmonės.
• Keturių didžiųjų posėdžiai Austrijos reikalais, po 

pertraukos, tęsiami vėl.
• Belgijos ministeris pirmininkas H. Spaaks buvo nu

vykęs pas Belgijos karalių Leopoldą, kurs gyvena Šveica
rijoje.

• Jugoslavai nuteisė mirties bausme tris šnipus: du 
bulgarus ir vieną savo pilietį, šnipinėjo sovietams.

• Pietų Afrikos mieste — Johanesburge susidūrė trau
kiniai, kur žuvo apie 80 žmonių, o apie 100 buvo sužeista.

• Iš Čekoslovakijos pasiuntinybės atsistatydino jos na
rys J. Seheibal ,tuo pareikšdamas, kad jis nesutinka su. so
vietiniu diktatūriniu režimu Čekoslovakijoje.

• Amerikos valdžia sulaikė eksporto transportą į šan- 
hajų. Laivai, plaukę į šanhajų, nukreipti į Japonijos uostus.

• Anglija sutarė su Indija, kad Indija ir toliau liks 
britų tautų bendruomenės sudedamoji dalis.

• W. Scheppman, buvęs vokiečių SA vadas, kurio ieš
kota jau 4 metai, suimtas Pifhorne. Jis buvo pasislėpęs ir 
su svetima pavarde.

Japonijai leista statyti 70 laivų. Daug iš jų jau stato
ma. Bus pastatyta iš viso 144,180 tonų laivų.

• Izraelis ir Arabija baigia paruošti taikos planą.
• Kinijos popierinių pinigų vertė visiškai nusmuko.
• Laukiama greit visiško pasitraukimo iš gubernato

riaus pareigų gen. L. Clay.
• Rusai trukdo Amerikos “Voice of America” radijo 

bangomis visomis pasaulio kalbomis siunčiamas progra
mas. JAV vyriausybė dėl to įteikė rusams protesto raštą.

• "Vakarų Berlyno gyventojai gauna daugiau kavos. Į 
Berlyno vakarinius sektorius naujai atgabenta lėktuvais 
150 tonų kavos.

• Senate svarstomas įmigracijos į JAV įstatymo “su
stiprinimas.” Jo tikslas yra apsisaugoti nuo šnipų ir kito 
griaunantį darbą dirbančio elemento.

• West Virginijoj įvyko didelis gaisras, kurs padarė 
nuostolių už vieną milijoną dolerių. Sugadinta anglių ka
syklų įtaisymai. Dirbusieji išsigelbėjo.

• Pranešama, kad baigiama statyti nauja atomų skal
dymo mašina, kuri bus milžiniško pajėgumo.
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MOTINOS DIENAI

MOTINA

Už stalų susėda, 
šnekasi, dainuoja... 
Ak, Dievuli baltas, 
aš tik taip dūmoju.

1. ALRK Federacijos 30-jo 
Kongreso, įvykusio 1948 m.
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Vakaras toks liūdnas, 
Obelys nulinko. 
Tai mano dukrelės 
Sodan susirinko.

O, kad jie čia grįžtų, 
o kad susirinktų —

- sode obelėlės 
taip liūdnai nelinktų.

Obelų žiedeliai 
krinta man po kojų — 
tai dukrelės verkia, 
graudžiai ašaroja.

Vakaras toks liūdnas, 
šaltas vėjas pučia, 
ten už kalno groja 
piemenys skudučiais.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
AKCIJOS FONDO 

STATUTAS

Pasipurtė vėjas, 
subraška žilvyčiai — 
tai sūneliai mano 
renkas į seklyčią.

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

Viena iš už jūrų, 
kita iš už marių, 
o trečia jauniausia — 
iš anytos dvaro.
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MOTINOS DALIA

V i s a g a 1 is, sutverdamas j Motinos pasakojimai, per

lAl
E. Pasalantė

LENKIAMES TAU!

Gegu:

Tai šventas žodis. Tai Dievo pripažinta, išaukštinta ir 
palaiminta institucija! Tai meilės jėga žmogiškajame gy
venime. Meilės jai ir iš jos. Meilės, kuria myli vaikas moti
ną ir kuria myli motina vaiką. Meilės, kuri tirpdo viso pa
saulio rūstybę. Kuri pagydo žmonių santykiavimo žaizdas. 
Kuri suveda išsiskyrusius, užmaršina vienas kito prakei
kimą.

Gegužės mėnuo. Tai gražiausias metų laikas. Šis mė
nuo tau, motin. Pasaulio vaikai šį mėnesį paskyrė tau pa
gerbti. Tave pamylėti. Pamylėti su pražydusia gamta, su 
gėlėmis, su visu — kas kvėpuoja gyvybe, grožiu ir džiaugs
mu. Gegužės mėnuo mūsų tautos, jau seniai paaukotas mo-i

vykdymo. uoges, taip vien tik lietuvių
O gyvi mes norime būti, tauta gali įstengti įnešti į pa- 

nors ir daug mums visokių šaulio žmonijos gyvenimą tai, 
pavojų grąso ir iš svetimųjų kas jai Dievo yra skirta. Ir 
pusės ir iš savųjų tarpo. Bet • vargas tokiam lietuviui, kurs 
— _    2 JI_______•   _____ _________' _ 2 J  • _ v y?J 1? _ J ! J J (

pasmaugti, nei leisimės pa-Į paskirtį, kurs priešintus ši
tiems smukti, save naikintis, 
patiems savo budeliais būti. 
Mes žinome; kad, leisdami sa
ve naikinti, arba patys save 
naikindami, skaudžiai nusi
žengtume Dievui, kurs į pa
saulį lietuvių tautą leido ir 
jai atitinkamą uždavinį atlik
ti skyrė. Tai būtų didelis nu
sižengimas ir pačiai lietuvių 
tautai, kurios dvasia, kalba, 
dainomis, muzika, rankų dar
bais ir bendrai nuostabia kū
ryba žavisi net platusis pa
saulis. Ir mes, Dieve saugok, 
nenorėtume susilaukti tokio 
stovio, kad pav. Amerikos 
vyriausybei tektų ruošti re
zervatą, į kurį surinkę lietu
vių tautos likučius, bandytų 
išlaikyti paskutinę lietuvių 
tautos gyvybę. Tai būtų gė
da, nepakeliama gėda.

Ne, šitokios gėdos lietuvis 
sau neprileis ir jos nesusi
lauks. Lietuvių tauta bus am
žinai gyva ir garbingai atliks 
jai Dievo skirtą uždavinį. 
Tuo būdu ji įneš savą kūry
bos dalį į.visos žmonijos gy- 
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išniekinimas. Ten, pavyzdžiui, daugiavaikėms motinoms venimą, kurios nieks kits be 
” šešiolikos vaikų motinai, sakysime,! Pacios. hetuv1^. tautos duoti 
sušauktame nrona^andos tikslu, itei- zmom3ai negali- Kaip vien tik

mu. gegužes menuo musų tauros, jau seniai paauKoias mo-.ea nesįduosime kitiems mus eitų prieš šitą lietuvių tautos 
tmų karalienei Marijai. Kas is musų neatsimename gegu- Daamau£?ti. ipisiTnps na- naskirt.i. kurs nriešintus ši

» žinių pamaldų Lietuvos bažnyčiose ir gryčiose. Ko iš mūsų 
dar ir šiandien negaivina tie žiedai, tie kvapai, tos gies
mės ir maldos.

Amžių bėgyje niekada niekas nędrįso viešai išniekinti 
motinos, atimant iš jos vaikus, tuos vaikus agituojant prieš 
ją, arba žudant ją "su kūdikiu ant rankų. Motina šito susi
laukė mūsų dvidešimtame amžiuje nacizmo-bolševizmo pa
vergtoje žmonijos dalyje. Naciai šaudė motinas su. kūdi
kiais ant rankų. Apkasdavo jas pusgyves ar gyvas su kly- 
kiančiais vaikais. Bolševikai darė ir daro tą patį. Jie daro 
dar baisiau, nes motinas su kūdikiais marina pamažu, per 
ištisus mėnesius per metus. Milijonai Sibire išgrūstų mo
tinų su kūdikiais, atskirti nuo tėvų-maitintojų, kenčia ma
rinimo kančias, kol užmerkia akis. Bolševikų kalėjimuose 
sukištoms motinoms jų budeliai - tardytojai sako: tavo vai
kai patys savo rankomis tave pakars už tavo atkaklų neno
rą nusilenkti Stalinui — mes juos taip išauklėsime. Ir auk
lėja jie nekaltus vaikus prieš motiną. Šimtai milijonų mo
tinų krauju pasruvusiomis širdimis kenčia, matydamos, 
kas daroma su jų vaikais. Hitlerjugendo ir komsomolsų mo- 

•„ > kyklos — tai bestializmo mokyklos. Hitlerjugendo nariai, 
pataikaudami savo vadui, rudajam bestijai, buvo didžiųjų 
žudynių vykdytojai, lygiai kaip komsomolsų nariai, pa
taikaudami savo vadui, raudonajam bestijai, buvo ir yra 
dar didesnių žudynių vykdytojai. Šitas jaunimas taip pat 
yra motinų vaikai. Motinos nenori, kad jų vaikai būtų žu
dikais auklėjami. Bet su jomis nesiskaitoma. Vaikai jėga 
iš jų išplėšiami.

Ten, kur klestėjo rudasis ir kur dar klesti raudonasis" 
bestializmas, motina išniekinama valstybinėmis priemonė
mis, sudarant vaizdą pasauliui, kad tai yra pagerbimas, ne

tai Dievo valiai.
Turėdami -tai galvoj, mes 

kviečiame visus lietuvius bū
ti sąmoningais, veikliais lie
tuviais ir visomis išgalėmis, 
darbu ir lėšomis, remti kiek
vieną gerą, lietuvišką pastan
gą, o ypatingai Lietuvių Kul
tūros Instituto veiklą, kurs 
atlieka pagrindinį darbą lie
tuvių tautos gyvenime.

Tat į darbą! Tuoj įteik ir 
savo piniginę auką šiuo ad
resu: Rev. Ignatius Albavi- 
čius, 1515 So. 50th Avė., Ci
cero 50, III.

Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondas

TITO PRIEŠ KOMIN- 
FORMĄ

duodamos “dovanos.’ 
viešame susirinkime, sušauktame propagandos tikslu, įtei
kiama 150 rublių dovana. Ar gali būti didesnis išjuokimas 
motinos, kurios šešiolika vaikų atimta ir daroma su jais

rožė gali žydėt rožės žiedais, 
kaip vien tik obelis gali vesti

tai, kas skaudžiausia motinai? Pasauli, tu apjakęs pasida- °bu°lius, kaip vien tik vyn
rei ir negali matyti motinos išniekinimo, tu kurčias esi gir
dėti jos aimanas. Bausmė tavęs laukia už tavo gimdytojos 
neužstojimą!

Ateinantį sekmadienį laisvasis pasaulis švenčia moti
nos dieną. Apgaubdami vaikų meile savo asmeniškas moti
nas, prisiminkime kančias tų motinų, kurios — nei jos pa
čios nei jų vaikai — negali atstatyti savo motiniškos pa
dėties. Kurios negali pasipriešinti prieš budelio atstatytą 
automatinį ginklą. Kurios negali kalbėti, bet- kurių vardu 
kalbama ir meluojama. Beteikdamas pasveikinimo gėles sa
vo motinai, prisimink, kad tokios pat gėlės priklauso ir 
aniems milijonams motinų, kurios teroro įstumtos į var
gą, skurdą ir apie meilės ir pagarbos gėles jau užmiršusios.

Laisvojo pasaulio motina! Besidžiaugdama meile ir pa
garba tau, taip pat prisimink aną nelaimingą motiną. Mūsų 
ir jūsų valia ir noras padėti anai terorizuojamai motinai 
sukrės pasaulio sąžinę. Truks teroro grandinė ir budeliai 
liks išsklaidyti.

uogynai gali išauginti vyn-

Jugoslavijos diktatorius 
Tito pareiškė, jog Jugoslavi
ja priešinsis visoms pastan
goms : suskaldyti jo kraštą,* 
kaip kominformas bando pa
daryti, ragindamas makedo- 
niečius suorganizuoti atskirą 
valstybę. Tito sako, makedo- 
niečiai nenori jokio skyrimo
si nuo Jugoslavijos.

Tito taip pat sako, kad Ju
goslavija labai nori matyti 
taikingą susikalbėjimą tarp 
Amerikos ir Rusijos.

žmogų tokį silpnutį, bejėgį, teikiamos tradicijos ir nyk- nutarimu^ ALR-
įdėjo jį į patikimausias moti- 
nos rankas. Jos pasiaukojan
ti ir nuoširdi meilė atstoja 
šiam žemės augalui tikrąją 
saulę. Po jos spinduliais au
ga ir tarpsta mažutis žmogus 
į stiprią savistovę būtybę. 
Užaugus gyvenimo audrų už
grūdintoj jo širdyje motinos 
paveikslas amžinai lieka viso, 
kas pilniausia simboliu. Tik 
ištarus šventą motinos var
dą, su tuo palaimintu vaizdu 
žmogaus širdyje atgimsta vi
sa, kas joje yra brangiausia, j

Mūsų liaudis savo dainose' 
labai gražiai atvaizduoja mo
tinos meilę šiais žodžiais:

“Sesuo gedėjo tris metelius, 
Marti tris nedėlėles, 
O motinėlė - rūpintojėlė — 
pakol gyva galvelė.” 
Tačiau ne vien tik motinai 

vaikas ,bet kiekvienam žmo- j 
gui motina ir jos atminimas 
lieka už visa pasaulyje gra
žiausias. Jai skiriami bran
giausi atminimai, pilniausieji 
pojūčiai apie ją kalbama 
švelniausiais žodžiais.

Didelė motinos reikšmė lie
ka dar svarbesnė jai su vai
ku atsidūrus toli nuo savo 
gimtojo krašto. Sunkiai vei
kia žmogų svetima žemė ir 

, jos padangė. Ilgu be Tėvy
nės .trošku be savosios že
mės, be gimtosios aplinku
mos. Tačiau tas gilusis Tėvy
nės ilgesys yra draug ir mū
sų širdžių jėga, palaikanti 
mus nuolatos gajais ir bud
riais. Kitaip yra su vaikais, 
kurie savo krašto jau nebe
prisimena. Jie greičiau nau
joj vietoj apsipranta ir peri
ma visa naują ir svetimą. 
Jiems labiausia gręsia didy
sis ištautėjimo pavojus.

Tenai ir namų židinys, kur 
ypač kaitriai šviečia motinos 
meiįo-vaikui atstoja naująją 
Tėvynę. Tos meilės pavėsyje 
jisai randa savo širdžiai tin-

dami tautiniai papročiai ža-l^y rib°se veikia Amerikos 
dina prisirišimą, pasididžia-J lietuvių Katalikų Akcijos 
vimą ir pagarbą savajam 
kraštui. Prie visa to savo my
limos motinos melės galia 
nuolat pasistiprindamas pri
augęs žmogus tampa stiprus 
visoms išviršinėms jį stelban- 
čioms svetimoms įtakoms, 
amžinai palikdamas tuomi, 
kuo užgimė. Motinos meilė 
vaiką maitina, gaivina ir jį 
sustiprina visam jo gyveni
mui ir sekančioms po jo kar
toms.

Garbė tau, lietuve motina, 
kuri išlikai didi ir galinga vi
suose gyvenimo verpetuose ir 
didingai atlieki pasiimtas 
sunkias pareigas. Mes lenkia- 
mės prieš tave šiandieną ir 
liksime dėkingi. O tu, Sibiro 

■ taigų kankinė motina, įkvėpk 
j ir išmelsk pas Aukščiausiąjį 
stiprybės, nes tavo, mūsų 
prarastoji kankinė motina, 
maldos tikrai bus Jo išklau
sytos !

Fondas.
2. ALK Fondo tikslas: rem

ti įvairius lietuvių katalikų 
kultūrinius, tautinius ir vi
suomeninius darbus.

3. Priemonės: Fondo lėšom 
sukelti vartojamos šios prie
monės: a) draugijų ir atski
rų asmenų aukos; b) pramo
gų pajamos; c) testamenti
niai palikimai; d) vajai ir kt.

4. Administracija: a) Fon
do valdybą sudaro: Liet. R.
K. Kunigų Vienybės pirmi
ninkas, ALRKF dvasios va
das, pirmininkas, sekretorius 
ir iždininkas, kurie pareigo
mis patys pasidalija; b) Fon
do nutarimus vykdo jo vado
vybės skiriamas Fondo reika
lų vedėjas.

5. Likvidacija: Fondo likvi
davimas yra galimas tik A.
L. R. K. F. kongreso nutari
mu. Fondą likvidavus, jo li
kusios sumos perduodama 
A.L.R.K. Federacijos iždą.

K. V. K.

PAŽVELKIM TIESAI Į AKIS!

Abejojimo nėra, kad šian
dien JAV lietuviškumas nyk
sta. Tą nykimą aiškiai paste
bėjęs ir pajutęs ne tik nese
niai iš Europos atvykęs gar
bingas svečias — Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininkas prel. M. 
Krupavičius, bet pastebi ir 
kiekvienas susipratęs lietu
vis. Savo kalboje Brooklyne 
per ‘ Katalikų seimelį gerb. 
Prelatas aiškiai savo klausy- 

kančių ir ją stiprinančių sy- i tojams; pareiškė, kad. jis jau- 
vų, to jo prigimčiai artimo c2a hetuviskumo 
oro, kuriuo kvėpuodama joj 
dvasia persisunkia savo gim
tosios žemės meilės galia ir 
iš motinos paveldi nuolat jį 
žadinantį savo gimtojo kraš
to ilgesį.

Trei
Tre; 

sunku: 
nehigr 
neįsiva 
ma tik 
tu va: 
muilo, 
nių nai 
ja vi et; 
šiam k 
ir van< 
daugun 
zernės 
ko kar 
rams ir 
miems 
1-2 met 
jokiu at 
su maž; 
nors ki< 
sau atsl 
gi viena 
ta po 2 
mų, pa 
žmonių, 
gyvenau

Ir tai] 
Toks gj 
nos, nei i 
nepateisi 
nose st< 
dėl emi; 
tuoj pat 
viduojam 
tinys vis 
giau kaip 
dų grindi 
stebėtina, 
cijos laik 
nių sveili 
pablogėju; 
nepraleidž

Skaudu 
tinių pirn 
geresnės I 
mos pačio

Štai viei 
rį papas; 
Liaudansk 
džio mėn. 
vykia, kuri 
žmonių, iš! 
perkelta į 
kareivines, 
vo iškelta 
nės jaudint 
apsikrėsti, 
atsižvelgta, 
pos buvo aj 
elektros ins 
sugadintas ; 
Susikrausčii 
ko jau bėgy, 
remontuotiSj 
likti kitus 
pasiruošti 
taip aišku, 
griauti nam 
mi, o tik po 
vendinami. i 
tis turėjo p 
loję apgyvei. 
Tokių pavyz 
daugiau.

Maitink]
Maistas, t 

dro katilo y 
sibodęs, nesi 
lų. Savo kol 
nėra tinkam 
mas. Duona c 
da ir blogos 
didelėmis kui 
miltų priema: 
ta ir tešla. D 
dalis skundž 
negalavimais, 
gumas yra žy 
negu IRO s 
maisto produl 
rūšies: — pre 
gedusios - sup 
šąlusios bulvė 
nelyg daug k 
pusė mėsos no 
ma silkėmis, o 
labai silpnas. * 
parama, nežii 
žmones ištiktų 
taukai, lašiniai 
pienas, kakao, 
mą patirština i: 
tu. '

Kiekvienam r 
prie

Kiekvienas si 
to iš kur nors p 
vai nutraukia ] 
vęs, geriau pa1 
vo vaikučius. G 
kus, patys tėvą

Šio straipsnio autorius yra gimęs ir augęs Ame
rikoje. Lietuviškai jis tačiau kalba ir rašo taip, 
kaip šis straipsnis rodo -— šio straipsnio kalbos 
neteko taisyti. Mums ypatingai svarbu išgirsti 
čiagimio lietuvio nuomonė šiuo svarbiu klausimu.

Redakcija 
mūsų tautiečiai rusų caro lai
kais neturėjo galimybės išsi
mokslinti, tačiau tėvynės ir 
tautos meile degė; nes jie iš
ėjo “močiutės prie ratelio” 
mokyklą. Ten buvo įkvėpta 
ši meilė, ten iš jos burnos 
smigo giliai mažam kūdikiui 
į širdį jos karšti ir šventi tė
vynės ir tautos meile degan
tieji žodžiai. Tik jos dėka iš
liko lietuvių tauta nesunai
kinta anais laikais.

Tačiau, deja, mes turime 
prisipažinti, kad daug tų pa
čių vaikų, išvykę iš savo gim
tų namų ir šalelės, atvykę į 
šį turtingą kraštą, pamiršo, 
nesuprato ar nenorėjo panau
doti savo vaikams, Ameriko
je gimusiems, močiutės var
totą lietuviškumui išlaikyti 
kelią.

Čia norisi priminti skaity
tojams vieną gražų pavyzdį 
bei pamokymą iš Senojo Įs
tatymo. Kada žydų tauta E- 
gipte buvo egiptiečių perse
kiojama bei žudoma, viena 
žydė motina augino slapta 
pas save savo sūnų, žinoda
ma, kad jos kūdikis užaugęs 
pateks į Egipto valdovo rū
mus už tarną, ji skiepijo jam 
meilę savo tautai, nuolat jam 
kalbėdama ir primindama, 
jog jis, nors ir auga Egipte, 
nėra egiptietis, bet izraelitas. 
Tas vaikas užaugo, savo did
vyriškos motinos įtikintas, 
tikru izraelitu. Vėliau jis bu
vo paties Dievo paskirtas žy
dų tautos vadu, ir išvedė sa
vo tautą iš Egipto į pažadė
tąją žemę. Tai buvo didysis 
žydų tautos vadas Mozė.

Kiek iš mūsų senosios kar
tos tėvų pasekė savo močiu
tės ar Mozės motinos pavyz
džiu? Tiktai tie ir tos yra be 
kaltės, kurie tai padarė.

Apsileidimas
Jeigu nemažas skaičius 

mūsų senosios kartos tėvų, 
suradę genesnes čia gyveni
mo sąlygas, apakinti gausio
mis medžiaginėmis gėrybė
mis, kurias rado šiame kraš
te, šitos savo pareigos neiš
pildė ir vadino bei vadina sa
vo vaikus “amerikoniukais,” 
bet ne “lietuviukais,” jie yra 
atsakingi už tai prieš Dievą 
ir mūsų tautą. Nė kalbos ne
gali būti-, kad tokiems vai
kams lietuviškumas mažai 
rūpi ir dar mažiau jis rūpės 
jų vaikams. Lietuvių kalba 
tokiems bus svetima ir jie gė- 
dysis ją vartoti ir visiškai

(Tąsa 5-tame pusi.)

L. Ramandauskienė

ŽODIS į GEROS VALIOS LIETUVIUS
(Lietuvių kultūriniais reikalais)

Amerikos lietuvių katalikų dos leidinių paruošimas ir iš- 
vadovybė, lietuvių kultūri- leidimas ir kitokių šiai veik- 
niams uždaviniams vykdyti, Jai reikalingų dalykų vykdy- 
yra sudariusi Lietuvių Kultū
ros Institutą. Jis apima mūsų 
lietuviškos ir krikščioniškos 
kultūros reikalus. Jų yra 
daug: lietuvių tautos istorija, 
menas, muzika, lietuviškoji 
kalba, lietuvių spaudos reika
lai, mokslas, lietuviškasis ar
chyvas ir knygynas, lietuvy
bės vykdymas, lietuvių tau
tos, ypač jaunuomenės, krikš 
čioniškas švietimas ir auklė-(Kultūrinį Archyvą, kuris tu- 
jimas, krikščioniškųjų įpro- ri surinkęs daug vertingos 
čių, tradicijų išryškinimas ir medžiagos iš lietuvių kultū- 
ugdymas, krikščioniškojo ak-'rinės veiklos, kurios aptvar- 

’ tingumo skatinimas ir t.t. Be kymui, kartotekos vedimui 
to informacija apie lietuvių reikalinga taip pat ir lėšų, ly- 
tautą, jos padėtį, siekimus ir giai kaip kad tų lėšų reika- 
kultūrinius laimėjimus kitų linga ir kitų čia išvardytų 
tautų, o ypač angliškai .kai- dalykų vykdymui. Tai vis yra 
bančios visuomenės tarpe, svarbūs, gyvybiniai lietuviš- 
santykių palaikymas su kito- kos ir krikščioniškos, kultū- 

* mis organizacijomis, įvairiau- ros. reikalai, kurie prašosi 
sios rūšies reikalingų spau- greito, tinkamo sprendimo ir

mas.
Lietuvių Kultūros Institu

tas yra jau išleidęs keletą 
stambių lietuvių ir anglų kal
bomis veikalų apie Lietuvą ir 
parengs tremtyje lietuvių lei
džiamą lietuvišką katalikišką 
spaudą. Čia tenka dar spe
cialiai pažymėti apie Lietu
vių Kultūros Instituto žinio
je esantį Amerikos Lietuvių

LIŪDINTI MOTINA 
LATVIŲ TAUTOS PAVEIKSLAS
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■
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i kapinyne. Kaip būtiną prie
monę šiam lietuviškumo ny
kimui sustabdyti, jis siūlė 
grąžinimą lietuvių kalbos į 
mūsų šeimas, nes “užmirši
mas savo kalbos veda į mūsų 
išnykimą.”
Prel. M. Krupavičiaus šūkis 

rado atbalsį
Viena iš jo kalbos klausy

tojų ir “Amerikos” skaityto
jų, “Amerikos” 15 Nr. savo 
straipsnyje ieško šios mūsų 
tautai nelaimės kaltininko. 
Straipsnio autorė nenori kal
tę priskirti dabartinei senajai 
kartai, bet meta kaltę už lie
tuvių nutautėjimą Ameriko
je ant mūsų bočių, kurie, gir
di, praganė Lietuvą ir tuo bū
du vertė nemokytus lietuvius 
keliauti į pasaulį ir ieškoti 
lengvesnio gyvenimo.

Man atrodo, kad geriausiai 
šį klausimą išaiškinsim, jei 
kiekvienas iš mūsų atvirai 
pažvelgsim tiesai į akis, nors 
ir labai kai kam skaudėtų. 
Vartodamas žodžius “senoji 
karta,” turiu galvoje ne tik 
mūsų bemokslius senukus, 
bet taip pat ir žemesnį ar 
aukštesnį mokslą baigusius.

Kalbant apie patriotizmą 
bei tautiškumą, viena yra aiš
ku, kad tikras patriotas bei 
savo tau.tos mylėtojas nėra 
tas, kuris tik pats savo tėvy
nę ir tautą myli, bet tas, ku
ris taip pat rūpinasi tą meilę 
įžiebti kitiems, būsimoms kar 
toms.

Ši meilė turi jau įsižiebti ir 
bręsti pirmiausiai ne kur ki
tur, kaip tik šeimoje. Jeigu 
tėvas, o ypač motina tos mei
lės neįkvėps savo vaikams, 
maža ką padarys. Abejojimo 
nėra, kad kūdikiui motinos 
žodžiai yra patys švenčiausi 
didelio mokslo motinai šiam 
darbui nereikia.

Mūsų močiutės
Apie tai liudija aiškiausiai 

mūsų tautos praeitis. Nors
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TREMTINIŲ GYVENIMAS
Tremtinių patalpos šaltos
Tremtinių gyvenimas labai 

sunkus, stovyklose patalpos 
nehigijeniškos: amerikiečiui 
neįsivaizduojama, kaip gali
ma tik kartą per savaitę šil
tu vandeniu maudytis, be 
muilo, keliems šimtams žmo
nių naudotis viena išeinamą
ja vieta, gyventi šaltam tam
siam kambary, ne visur dar 
ir vandens yra. Patalpoms 
daugumoje panaudotos ka- 
zemės — kareivinės. Kas ti
ko kareiviams, jauniems vy
rams ir į kariuomenę šaukia
miems tam tikram laikui — 
1-2 metams užgrūdinti, —tas 
jokiu atveju netinka šeimoms 
su mažais vaikais. Kad dar 
nors kiekviena šeima turėtų 
sau atskirą kambarį, bet čia 
gi vienam kambary sukimš
ta po 2 ar 3 ir daugiau šei
mų, pa 8, 10, 12 ir daugiau 
žmonių. Geresnėse patalpose 
gyvenančių yra mažai.

Ir taip jau keturi metai. 
Toks gyvenimas nei higije
nos, nei moralės požiūriu yra 
nepateisinamas. Kai tik vie- 

‘ nose stovyklose gyventojų 
dėl emigracijos, sumažėja, 
tuoj pat atkeliami kiti iš lik
viduojamųjų stovyklų. Trem
tinys vis negali turėti dau
giau kaip 12 ketvirtainių pė
dų grindų ploto. Todėl ne
stebėtina, kad atėjus emigra
cijos laikui, daugelio tremti
nių sveikata randama tiek 
pablogėjusi, kad jie gydytojų 
nepraleidžiami emigruoti.

Skaudu ir tai, kad iš trem
tinių pirmoj eilėj atimamos 
geresnės patalpos, o palieka
mos pačios blogiausios.

Štai vienas pavyzdėlis, ku
rį papasakojo p. Kostas 
Liaudanskis. 1948 m. balan
džio mėn. visa lietuvių sto
vykla, kurioj gyveno apie 200 
žmonių, iš Bad Worishofen 
perkelta į Neuburg - Ddnau 
kareivines, iš kur tik ką bu
vo iškelta tbc ligoninė, žmo
nės jaudinosi, kad vaikai gali 
apsikrėsti, bet į tai nebuvo 
atsižvelgta. Pačios gi patal
pos buvo apleistos, nešvarios, 
elektros instaliacija išplėšta, 
sugadintas vandentiekis ir tt. 
Susikrausčius žmonėms, te
ko jau begyvenant kambariai 
remontuotis, baltinti ir at
likti kitus darbus, būtinus 
pasiruošti gyventi. Rodos, 
taip aišku, kad pirmiau ap
griauti namai atremontuoja
mi, o tik po to žmonės apgy
vendinami. Čia gi remontuo
tis turėjo patys jau stovyk
loje apgyvendinti tremtiniai. 
Tokių pavyzdžių rastumei ir 
daugiau.

Maitinimasis blogas
Maistas, teikiamas iš ben

dro katilo yra vienodas, nu
sibodęs, neskanus, be rieba
lų. Savo kokybe ir kiekybe 
nėra tinkamas ir pakanka
mas. Duona duodama tik juo
da ir blogos rūšies su labai 
didelėmis kukurūzų ir sojos 
miltų priemaišomis, tik plu
ta ir tešla. Dėl to gyventojų 
dalis skundžiasi skrandžio 
negalavimais. Maisto kalorin 
gumas yra žymiai mažesnis, 
negu IRO skaičiuoja, nes 
maisto produktai yra blogos 
rūšies: — prasta duona, su
gedusios - supuvusios ar su- 
šąlusios bulvės, mėsoje per
nelyg daug kaulų. Kartais 
pusė mėsos normos pakeičia
ma silkėmis, o maistingumas 
labai silpnas. Jeigu ne B ALF 
parama, nežinia kas tuos 
žmones ištiktų! Jiems BALF 
taukai, lašiniai, kava, cukrus,, 
pienas, kakao, kūdą skysti
mą patirština ir padaro mais
tu.

Kiekvienam reikia maisto 
priedo

Kiekvienas stengiasi mais
to iš kur nors pasipildyti. Tė
vai nutraukia kąsnį nuo sa
vęs, geriau pavalgydinti sa
vo vaikučius. Gelbėdami vai
kus, patys tėvai taip nusilps-

Nugirdęs, kad minėtasis 
mokytojas serga, atlankau 
ji-

—Kas gi su jumis atsitiko?
—Nugi sukritau. Skilvy at

sirado žaizda, širdis visai su
šlubavo, antras mėnuo kaip 
turiu karščio — atsako iš
džiūvęs, pageltusiu, veidu 
žmogus. — Rasi ir džiova jau 
prisikabino.

—Kodėl nevykstate į ligo
ninę? Ten nustatys kas jums 
yra ir pagydys.

• —Buvau 4 savaites. Gavau 
305 DM sąskaitą, kurią ap
mokėti neturiu iš ko, tad, 
kaip galiu dar ilgiau būti?

—Dėl ko nėjai į IRO ligo
ninę?

ką ką geresnio, kaip svies-! —Bijojau, nes buvau įsiū
tas, mėsa, atiduodavo vai- kinęs,^ kad gyvas būčiau jau 
kanas. Vaikai sustiprėjo, bet negrįžęs...
užtat abiejų tėvų sveikata vi- j Taip labai žmonės paveik- 
sai pašlijo. Pereitų metų pa- ti, kad dažnai sunku ir pa
vasarį toji šeima norėjo iš- gelbėti.
vykti į Kanadą, tačiau gydy- žmogui reikia gyventi, rei- 
tojams betikrinant jų svei
katą, pas motiną rado džio
vą, o pas tėvą nusilpusius 
plaučius ir sutrikusį virški
nimo traktą. Dėl emigracinių 
sveikatos nuostatų tos šei
mos prašymas išvykti į Ka
nadą buvo atmestas ir šian
dien motina guli džiovininkų 
sanatorijoj, o tėvas su vai
kučiais skursta stovykloje. 
Ar jie galės kada kur nors 
emigruoti ir sau duoną užsi
dirbti? BALFo įstaiga Euro
poje tą šeimą nuolat šelpia 
iš geraširdžių amerikiečių 
lietuvių aukų.

Kitas pavyzdėlis. Senas, 
74 metų, profesorius, jo žmo
na, 68 m. ir vienintelė duk
tė 28 m. Duktė po sunkaus 
gripo netikėtai suserga atvi
ra džiova, š. m. vasario mėn. 
8 d. tėvas, nuvežęs dukterį 
į sanatoriją, grįžęs namo 
randa atėjusius dokumentus 
vykti į USA. Bet kol duktė 
nepasveiks, ta šeima niekur 
išvykti negalės, nes senukai 
tėvai jau nedarbingi, gi duk
ters liga sunki ir ilga. Be pa
šalinės pagelbos toji šeima 
išgyventi negali.

Toliau. Tremtinio lietuvio 
ūkininko Ašmono šeima: tė- 
vai,12 metų sūnus ir jų glo
bojama našlaitė Janina 10 
metų. Vokiečiai juos buvo iš
vežę darbams į Daniją. Naš
laitės Janinos tėvą 1941 m. 
bolševikai išvežė į Sibirą, o 
motina liko Lietuvoje. Besi
traukiant nuo fronto vienas 
Ašmonų sūnus nuo bombos 
žuvo, o ir visa šeima buvo 
pritrenkta, kas atsiliepia 
jiems ir dabar.

Š. m. sausio mėnesį toji 
šeima iš Danijos buvo atvež
ta į Vokietiją ir patalpinta 
kartu su kitais vokiečiais į 
vokiečių pabėgėlių stovyklą. 
Visi apiplyšę, apauti daniš
komis mediniais padais 
klumpėmis. 1945 m. dienai ’

ta, kad kai ateina eilė emig
ruoti, betikrinant sveikatą, 
atrandama džiova ir kita li
ga. Tokiai šeimai emigruoti 
kelias užkirstas! Kokia išei
tis? Likti pusbadžiauti šalto
je stovykloje, kur sveikata 
nepagerės, ar vykti į sanato
riją ir palikti vaikus vienus 
svetimų globai? O tokių 
mų yra nemažai.

Štai tik keli vargo 
pavyzdžiai

Muncheno stovyklos ketu
rių žmonių šeima: abu tėvai 
ir 2 vaikučiai. Vaikučiai ne
galavo. Tėvai, norėdami su
stiprinti vaikų sveikatą vis-

šei-

J. Žilevičius, L. M.

ČIURLIONIEČIAI ATVAŽIUOJA!
Ansamblio reikšmė

s Išvietintųjų spaudoje pilna 
pranešimų ir atvaizdų apie 
“Čiurlionies” ansamblio ne
paprastus pasisekimus. Ne
trūkdavo ir apie kitus įvai
rius ansamblius garbingų 
pranešimų, k. t. “Sietyną” 
(A. Kačanausko vadovauja
mą), “Lietuvių Tautinį An
samblį” (St. Sodeikos vad.), 
“J. Štarkos Vyrų Chorą” (J. 
Štarkos vad.), “Lietuvių Me
no Kolektyvą” (B. Budriūno 
vad.) ir eilę kitų. Ansamblius 
turėjo beveik kiekviena sto
vykla, bet pasijudinusi imig
racija visus mažesnius suar
dė. Beliko, rodos, tik vienas 
didžiųjų — “Čiurlionies” an
samblis ir tai su apkarpytu 
skaičium. Palikusios be tų 
ansamblių, stovyklos liūdi 
nebetekusios savo sielos guo- 

kia maisto, kuro ir už kam-!dejų, Lietuvos ilgesio leng- 
pą užsimokėti.

—Ar visai vienas esate?— 
toliau klausiu.

—Vienui vienas, žmona ir 
sūnus per karą subombarduo
ti. Draugas išvyko į U.S. Ret
karčiais jis man atsiunčia po
ra svarų kavos, taukų ar kit
ko. Kavą parduodu. Parda
viau ir dar iš Lietuvos atsi
vežtus ilgus aulinius batus. 
Dabar įdaviau parduoti pas
kutinius rūbus. O kas bus to
liau? Nežinau.

Nuvargęs ligonis susimąs
tė, jo veidas apsiniaukė, akys 
ėmė blizgėti. Pakilo karštis. 
Kas gi bus toliau?

Dabar dar čia gyvena šim
tas lietuvių, kurių bent dalis 
ar kokią markę, ar duonos 
gabalą, ar malkų plauskelę 
atneša. Bet jie irgi biedni, 
kaip bažnyčios pelės. Tik ge
ros jų širdys jiems nusako, 
jog reikia dalintis paskuti-

vintojų, sielvartuose ramin
tojų, Lietuvos gyvų vaizdų 
atkūrėjų. Jie buvo visur lai
komi didžiausiais svečiais ko
lonijose besilankant ir tos va
landos stovyklose buvo dide
lėmis šventėmis laikomos. Be 
to, tie ansambliai svetimtau
čių akyse tautai suteikė neį
vertinamą propagandą per 
dainas, šokius, vaidinimus. 
Kaip malonu būtų buvę mū
sų tarpe juos sveikinti ir 
drauge pasidžiaugti jų meni
niais laimėjimais!

Sąjungininkų karo vadovy
bės ir kiti įvairūs atstovai ža
vėdavosi išgirdę ir pamatę 
lietuvių tautinį meną. Pagi- 
roms pareikšti jiems žodžių 
pristigdavo. Parašydavo an
samblių vadovybėms gra
žiausius pagyrimo laiškus, 
ragindami dažniau jiems pa
sirodyti. Pagal ansamblių pa
sirodymus tautiškame mene,

POLYNA STOŠKIŪTĖ
Metropolitan operos artistė

(šokėjus, instrumentalistus, 
chorų būrelius liaudiškojo ar 
choralinio (balsais) dainuo
jančius, neaplenkiant solistų 
ansambliais. Toks junginys 
yra ne tai choras, ne tai šo
kikai, ne tai kokie kitokie pa
vieniai būriai pagal specialy
bes pildantieji ištisai vakaro 
programą. Bet tie būreliai 
pakaitomis susijungiant su
daro programos pilnumą. To
kie ansambliai buvo pradėti 
organizuoti visuose Lietuvos 
didesniuose miestuose. Vil
niuje net buvo įkurtas vals
tybinis ansamblis, į kurį įė
jo keletas desėtkų varžybos 
keliu chorininkų, keletas de
sėtkų kanklininkų, taip pat 
būriai skudutininkų, rage
liais, trimitais, švilpomis gro
jančių, šokėjų būrys — viso 
virš šimto apmokamų daly
vių. Visi tie vienetai specia
listų prirengiami, pagal vy
riausio dirigento nustatytą 
planą.

Tokiu tais laikais ansamb
lių vadovu atsižymėjo baigę 
Klaipėdos Muzikos Konserva
toriją Jonas švedas ir Alfon
sas Mikulskis. Pirmutinis 
jaunas vyras patobulino mū
sų senovės liaudies muzikos 
instrumentus, rašė jiems mu
ziką ir iš lėto vystė savo pla
nus. Šie dalykai yra visiškai 
nauji lietuvių muzikos srity
je.

Artinantis rusų okupan
tams į Lietuvą, beveik visas 
buvęs Vilniaus ansamblio są
statas atsidūrė Vakarų Eu
ropoje, kurių tarpe yra ir Al
fonsas Mikulskis, kuris su
rinko ansamblio dalyvius ir 
pradėjo savo veiklą. Vardą 
būriui parinko garsaus pa
saulinio masto tapytojo ir 
pirmojo lietuvių simfoninių 
kūrinių kūrėjo Mykolo Kons
tanto Čiurlionio. Pradėjo ra
šyti specialius tai grupei pri
taikytus kūrinius ir 1945 m. 
birželio 15 d. turėjo generolo 
Eisenhowerio pavaduotojo 
gen. Jacob Devera garbei ban 
kiete pirmą pasirodymą.

Iš ko “čiurlioniečiai” 
susideda?

Kai scenos uždanga pasi
kelia, štai koks vaizdas. Virš 
keturios dešimtys merginų ir 
vyrų jaunimo tautiniuose rū
buose pasipuošusių. Priešaky 
sėdi keliolika kanklininkių su 
kanklėmis. Viduryje matyti 
būreliai Vyrų - skudutininkų, 
su švilpynėm, rageliais. Už
pakaly su sieksniniais trimi
tais, iš medžio skaptuotais 
būrys. Toks jų bendras vaiz
das. Suminėti būreliai prade
da tai pavieniai, tai vieni su 
kitais besijungdami, tai visi 
krūvoje kiekvienas savaip 
reikštis pagal pustatytą sce
narijų ar improvizuotai savo 
užduotis. Suprantama, tas sa
votiškumas ne tik lietuviams, 
bet ir svetimtaučiams daro 
begalinį įspūdį. Viskas nau
ja, nematyta, negirdėta, o tuo 
tarpu vistik kažkas supran
tama, nes tai menas, lietuvių 
tautinis menas. Prie to dar 
solistų, vien tik vyrų, vien 
tik merginų ir mišrų chorų 
grupės pasirodydamos visa 
jungia, padengia skambesių 
grožyje.

To viso maestro Alfonsas 
Mikulskis lyg koks kerėtojas 
savotiškais mostais užbūręs 
savo ansamblį padarą savo 
vergais visą susirinkusią au
ditoriją. Tokių žavingų viešų 
koncertų po visą Vokietiją 
jie turėjo virš 300, kurių 
klausėsi virš 100 tūkstančių 
asmenų ir jie spėjo padaryti 
kelionės apie 15 tūkstančių 
mailių. Atminčiai garbingų 
svečių atsilankymo jų kon
certuose jie turi garbės sve
čių knygą, kurioje stovi para
šai su linkėjimais ir sveikini
mais daugybės generolų, pa
siuntinių, senatorių, meninin
kų, Mrs. Eln. Roosevelt ir ei
lės kitų pasaulinio masto 
žmonių.

AUKŠTINKIME SAVUS
Mūsų tarpe gimusi ir augu

si lietuvaitė, Polyna Stoškiū
tė, pasiekusi pasaulinio gar
so dainos meno srityje, gra
žiai didina tų garbingų lietu
vių eiles, kurie ir negyvenda
mi senolių žemėj, jos neuž
miršta ir didžiais kultūriniais 
laimėjimais plačiai, garsina 
mažos, daug kenčiančios ir 
naikinamos Lietuvos vardą. 
Polynai yra tiek brangi tėvų 
žemė ir jos tautiečiai šioj lai
mingoj Dėdės Šamo šaly, kad 
kur tik ji gali primena vi
siems, esanti Lietuvos dukra.

Polyna Stoškiūtė gimė Wor 
cester, Mass. Jos sielą suža
vėjo motinos niūniuojamą lo
pšinė. Dar esant jai mažytei 
pastebėta, kad jos balsas yra 
žavintis. Dainininkės karje
rą pradėjo laimėdama Massa
chusetts Moterų Federacijos 
stipendiją į Julliard muzikos 
kolegiją. 1935 metais Pasau
lio Lietuvių Kongreso proga, 
buvo atvykusi į Lietuvą ir 
koncertavo Kaune.

.Dar porą metų padirbus ir 
pasilavinus, 1938 metais pa-

kviečiama į Berlyno operą, 
kurios vedėjai buvo sužavėti 
jaunos Amerikos lietuvaitės 
balso gražumu. Jos repertua
ras Berlyne daugiausia buvo 
Wagnerio operos, kuriose ji 
pasiekė aukšto tobulumo ir 
pripažinta viena iš geriausių 
Wagnerio operų dainininkių.

Kilus karui, Polyna Stoš
kiūtė grįžta į gimtąją Ameri
ką ir paaukoja savo gabumus 
ir laiką, savo švelnia daina 
linksmindama pavargusius 
karius. Ji išvažinėjo Pacifiko 
salas, Grenlandiją ir Labra
dorą, net savo gyvybę kartais 
statydama pavojun. Jos as
menybė ir balsas tiek patiko 
kariams, kad dar ir šiandien 
ji gauna iš jų laiškų. Po kiek
vieno koncerto jie laukdavo, 
kada jų “Polly” vėl grįš.

Šiandien Polyna pasiekė 
aukščiausio pripažinimo — ji 
yra Metropolitan operos so
listė. Iki to laipsnio pasiekti 
ji padėjo daug pastangų, tu
rėjo daug pasiaukoti, daug 
dirbti. Pati Polyna sako: 
“Jauni žmonės turėtų supras
ti, kad siekiant kokios nors 
profesijos muzikoje ar kito
se šakose, visuomet yra sun
kus kelias, pilnas visokių ban
dymų, nusivylimų ir pagun
dų. Tikėjimas Dievu yra di
džiausia pagelba, kokią žmo
gus gali turėti ieškodAmas 
pasisekimo bet kurioje moks
lo ar meno srityje...” •

Polynos Stoškiūtės prisiri
šimas prie katalikų tikėjimo; 
kuriame ji yra išauklėta, yra 
visam Amerikos lietuvių jau
nimui pavyzdys. Ji didžiuo
jasi savo tikėjimu ir savo 
tautybe. Daug kartų yra dai
navusi įvairiems katalikų lab
daros darbams. Ji sako: “Ži
nant, kad Dievas yra šalia ta
vęs, gauni pasitikėjimo ir 
tvirtybės visuose bandymuo
se.”

Polyna yra Lietuvos Vyčių 
organizacijos narė. Organiza
cijos, kuri visad stovėjo ir 
stovi lietuvybės ir kataliky
bės sargyboje, kuri turi obal- 
sį “Tautai ir Bažnyčiai.” 
New Yorko ir New Jersey ap
skrities kuopos šiai savo na
rei rengia pagerbimo bankie- 
tą. Jaunimas didžiuojasi sa
vo tarpe turėdami tokią as
menybė, kaip Polyna Stoškių- 
tė. Ja didžiuojasi ir visa lie
tuvišką visuomenė.
- N. Y. ir N. J. Vyčiai kvie
čia visus dalyvauti šiame 
bankiete, parodyti, jog įver
tiname jos darbą, kaip įnašą 
į Amerikos lietuvių kultūrinį 
lobyną.

Bankietas įvyksta gegužės 
22 dieną, 6:30 vai. vakare, 

Robert Treat Hotel, Newark, 
N. J.

niuoju su visai nieko neturiu- vertindavo lietuvių tautą ir 
čiu. Bet jie išvyks. O kasto- keldąvojos kultūrinius požy- 
liau? šis klausimas neišeina niius kitų tautų tarpe. Ta ap- 

ilinkybė daug prisidėjo prie 
' širdingesnių ir artimesnių 
drauginių santykių užmezgi
mo su kitomis tautomis trem
tyje. Ansambliai buvo tauti
nės sielos gėlių puokštės, ku
riomis pajėgdavo žavėtis vi
siškai apie lietuvius mažai te- 
nusivokdami.

Tremtyje atsidūrę, lietu
viai, supratę tautinio meno 
vertę', kur jie dabar ne emig
ruoja, visur pirmoje eilėje or
ganizuoja ansamblius, pasiro 
dymui ir persistatymui —kas 

itie lietuviai ir kokias savo 
sieloje turi paslėptas brange
nybes, kuriomis sugeba visos 
tautos gėrėtis ir jas suprasti. 
Tokius savo “pasportus” pa
rodė jau Australijoje, Cana- 
doje, Anglijoje ir kitur. Iš tų 
pavyzdėlių kiekvienam aišku 
lietuviškųjų ansamblių trem
tyje. Kadangi ir mūsoje spau
doje vis dažniau pradeda ro
dytis straipsneliai apie an- 

I samblius, ypatingai apie čiur 
Tokia darbo būklė yra vi- lioni®s ansamblį, tai bandy

siu kiek plačiau parašyti,

iš galvos.
—Ar nesiruošiate ir jūs 

kur išvažiuoti?
—Taip. Gerasis prietelius 

Amerikoje parūpino man e- 
migracijai dokumentus. Bet 
dabar tokia sveikata. Komi
sijos nepraleis, o jei ir pra
leistų, argi aš galiu važiuoti 
nedarbingas ligonis svetimam 
žmogui našta?

Bėda yra ta, kad tremti
nis darbų pas vokiečius ne
gali gauti. Pav. N. Tautvilas 
iš Kempteno, kur yra 1,030 
lietuvių apie darbą taip sa
ko:

Amerikiečių įstaigose dir
bančiųjų skaičius, kurie gau
na IRO atlyginimą sudaro 
vos tik 90 - 95 žmones. Kiti 
visi, kurie norėtų ir galėtų 
dirbti, jokio darbo negauna. 
Dėl tos priežasties beveik vi
si stovyklos gyventojai yra

juos uždarė į stovyklą, kur sunkioje padėtyje ir Saugu- 
labai sunkiomis sąlygomis iš- mas neturi pimgų ir butomau- 
laikė iki 1949 m. Tokias šei- sioms išlaidoms apmokėti, 
mas globoja vietos Lietuvos1 Tokia darbo būkle yra vi- 
Raudonasis Kryžius iš BALF,su^,' 
paramos. .
ta. 1949 m. vasario mėn. gau
toji BALFo rūbų siunta, jau 
tokioms šeimoms išdalinta.

Tokios šeimos dabartinėms 
emigracijos sąlygoms neata- 
tinka. Pirmiausiai jiems rei
kia išrūpinti DP teises. Dar
bo jie gauti negali, nes daug 
vokiečių bedarbių, o be to, 
vokiečiai užsieniečiams nelin
kę darbo suteikti.

Iš Regensburgo patiriame 
tokių faktų. '

Senoviško 200,000 gyven
tojų turinčio Viekietijos mie
sto pakraštyje, lentiniame 
barake, su kitu lietuviu kam
barėly gyvena 55 m. amžiaus 
lietuvis mokytojas, šiuo me
tu šioje vokiečių jūroje čia 
gyvena dar 100 lietuvių, išsi
mėčiusių po visus miesto už
kampius. Neseniai čia dar bu
vo 150 lietuvių, bet trečdaliui 
jau pavyko išvažiuoti į JAV, 
Kanadą, Australiją ir kitur. 
Iki vasaros pradžios čia liks 
tik kokia 20 lietuvių.

mas neturi pinigų ir būtiniau

Mkf I KaiP ““tote. >» BALFSal-l““ iie jau pasirengę į mūsų 
Jiems visko truks-I u Ft į į neRali išffyventi Padangę atvykti. Grupei su-

l. vasario men. gau- Pos uetuyiai negan išgyvenu, gidedančiai iš anie 40 nariuPn rūbu Qinntfl i»n Emigracijai jau pilnai vyks- is apie nariųj o rūbų siunta jau . . , • dgmesVs nukreio. bendrą kvietimą parūpinotant/visų dėmesys nukreip
tas į emigraciją. Ta viltimi 
išvykti — negali savęs pa
guosti — ligoniai ir negalį 
dirbti seneliai. Jiems reikia 
padidintos šalpos, nes darbin
giausi ir apsukriausi, kurie 
galėjo už save nelaiminges- 
niems pagelbėti, jau išvyks
ta. Negalį išvykti, yra. dar 
didesnėje desperacijoje. Ir 
tik geraširdžių amerikiečių 
gausios aukos tuos nelaimin
guosius pagelbės.

Vien IRO pagelbos nepa.- 
kaks. Reikia BALFo pagel
bos.

šalpos reikia daug. Dau
giausia reikia riebalų, pieno 
ir kavos. Reikia ir rūbų. Dėl 
to siųskite viską, adresuoda
mi:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ino.

105 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y.

vaistininkas Steponas Nas- 
vytis, suradęs Cleveland, O. 
jų atsikvietimui pritarėjų. 
Šiomis dienomis gautas iš 
Čiurlionies ansamblio vedėjo 
laiškas, kuriame rašo: “Mat, 
mes būsime iš prancūzų zo
nos pirmieji vykstantieji į 
USA.’’

Kas tie “čiurlioniečiai”?
Ansamblis yra ne lietuviš

kas - žodis, svetimas mums. 
Geriausia tiktų pavadinti 
“sanbūris,” “būrys” ar kaip 
nors panašiai. Grynai muzi
kos kalboje ansamblis yra to
bulas sąskambis mažo būrio. 
Tobulas šio kvarteto ansamb
lis (dama), kai kada sakoma 
apie orkestrą ar chorą—“ne
paprastai geras ansamblis 
šio choro ar orkestro.” Paga
liau pradėta vadinti skirtin
gų menų būreliais, sujun
giant į vieną bendrą vienetą

Reiškia, jie jau rengiasi 
kelionėn. Reikia manyti, jog 
New Yorką jie pirmiausiai 
pamatys, todėl šios apylinkės 
visuomenei laikas būtų pa
galvoti apie sudarymą sutik
tuvių komiteto ir pradėti jų 
koncertų kelionės tvarkraštį, 
suprantama, susižinant su 
kvietėju p. Nasvyčiu. Gal jau 
jie turi planus sudarę. Ka
dangi mūsų išeivijoje chorai 
vos tik vardą bepalaiko, gie
da savo paskutinę gulbės 
giesmę, tad Čiurlionies an
samblis gal įneš į mūsų kolo
nijas atgimimo dainos ir pla
čiosios visuomenės susirūpi
nimą lietuviškųjų chorų gy
vavimu.

Netenka abejoti, šis an
samblis padarys teigiamos į- 
takos į pašlijusį dainos me
ną. Nesu niekieno įgaliotas 
sutikimo ruošti, bet žinoda
mas, kaip sunku pas mus yra 
ką nors kultūringesnio pla
tesniame maste organizuoti, 
pasiūlau šią mintį pagalvoji
mui, kol dar yra laiko.

PRANEŠIMAS
Ieškantiems savo giminių 

Europoje žinotina, kad cent
reline kartoteka perkelta iš 
Frankfurto į Hanau ir jos ad
resas dabar yra toks:

Lithuanian Card Index
DP Camp, Lamboystr.

(16) Hanau—Hessen
U. S. Zone, Germany

Liet. Gener. Konsulatas

—Amerikos armija Alas- 
koje taiso tiekimo bazes Ark
tikos karo atveju.
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Šv. Kazimiero parap. 
i 

Naujagimiai
Balandžio 24 d. Šv. Kazi

miero parap., bažnyčioj pa
krikštyta šie jauni vaikučiai:

Raymondas Chesnut. Jo tė
veliai Robertas ir Agnes Žal- 
neraitė. Sūnus gimė kovo 25 
dieną. Krikštatėviai buvo Ed
vardas žalneraitis ir Liudvi
ka Larson.

Judita Placidą Jurgaitytė, 
gimusi iš Pranciškaus Jur
gaičio ir Liudijos Cheledi- 
naitės. Dukrelė buvo gimusi 
balandžio 24 d. Krikšto tė
vais buvo Vincas Konstantas 
ir Marija Petraška.

Jean Noreikaitė, iš Juozo 
Noreikos ir Julės Uždaviny- 
tės. Gimė kovo 31 d. Krikšto 
tėvai buvo Jonas Wirkstas ir 
Sofija Shada.

Mirė1

Petras Jušinskas, Rose Mc 
Cullough, Benediktas Strak- 
sas, kareivis Anthony Kuche- 
rak, Elzbieta Gaižauskas.

Pavykusi komedija
Vyčių surengtas vaidini

mas “Piršlybos,” bal. 24 d., 
visiems labai patiko. Vaidin
tojai ir jų direktorius p. Vyt. 
Volertas užsitarnavo didelio 
pagyrimo. Visi galėjo juoktis 
ir juokėsi, kiek tik norėjo. 
Pagyrimas mūsų jaunimui, 
kad jie nesibijo savo gražios 
lietuviškos kalbos ir mokėsi 
ir rengėsi tam lietuviškam 
vaidinimui. Pagirtina, kad ir 
mūsų publika įvertino ir at
ėjo palaikyti, tokio vaidini
mo. Labai gražiai buvo pa
šoktas baleto šokimas, kurį 
prirengė Ks. Knitaičio grupė 
— jis ir jo draugai. Pasku-. 
tinianf jų šokiui — čigonui, Martusevičius, atlaidai buvo 
pianu skambino vytė Pranė 
Nash. Gražiai pasirodė buvę 
tretiniai, gausiai dalyvauda
mi parengime.

Vyčiai Villa Joseph Marie
Praeito trečiadienio pava

karyje, pora automobilių slin
ko Vilios link. Ten buvo jau
nieji Vyčiai. Jie važiavo ap
lankyti lietuvių Akademiją ir 
palinksminti savo drauges 
studentes. Nežinau, kaip pati
ko jų vaidinimas - minstrel 
show, bet žinau, kaip visi Vy
čiai buvo patenkinti tokiu 
maloniu seselių kazimieriečių 
priėmimu ir studenčių nuo
širdumu. Mūsų jaunimas sa
ko, kad jie niekuomet nepa
mirš tokio gerumo. Mykolas 
Bigenis savo automobiliu nu
vežė ten Vyčius. Jam pagel
bėjo Juoz. Burokas. Šv. Jur
gio par. klebonas V. Martu
sevičius mielai aukojo savo 
automobilį ir šoferį. Visiems 
savo prieteliams vyčiai reiš
kia karštą padėką.

Šv. Andriejaus par.
I Mire

Po ilgos ligos, bal. 23^. at
siskyrė su šiuo pasauliu a.a. 
Agota Gibienė, mūsų gerb. 
vikaro kun. J. Gibo motina. 
Ji gyveno ir mirė Shenan
doah, Pa. Paliko nuliūdime 
vyrą Petrą, sūnų kun. Joną, 
dukrelę Mikaliną ir brolį Ig
ną Narkevičių. Paėjo iš Lie
tuvos, Lazdijų parap., Seinų

apskr. Balandžio 27 d. po iš- 
kinlmingų pamaldų šv. Jur
gio bažnyčioj, palaidota pa
rapijos kapinėse. Gedulingas 
mišias atnašavo sūnus kun. 
Jonas, asistavo kun. L. Pe- 
čiukevičius ir kun. J; Bagdo
nas. Prie šoninių altorių mi
šias laikė kun. J. Cepukaitis 
ir kun. C. O’Brien. Prie to 
dar dalyvavo daug apylinkės 
kunigų ir daugybė švietiškių, 
kurių tarpe buvo ir iš Phila. 
Liūdesio valandoje Šv. And
riejaus parapijiečiai reiškia 
gilią užuojautą gerb. kun. Jo
nui Gibui, taipgi jo tėveliui ir 
sesutei.

Atlaidai
Sekmad. gegužės 8 d. (Mo

tinų Dienoje) Šv. Andriejaus 
parap. naujoje bažnyčioj pra
sidės 40 vai. atlaidai. Pamo
kslus sakys lietuviškai ir an
gliškai kun. T. Mešlis, S.J.

Sodaliečių konferencija
Sekmad., geg. 15 d., švento 

Andriejaus parap. svetainėj 
įvyks Phila ir apielinkės so
daliečių konferencija.

Parapijos piknikas
Sekmad., geg. 22 d., įvyks 

Šv. Andriejaus parap. didelis 
jubiliejinis piknikas, visiems 
gerai žinomame p. Mikolai- 
čio sodne, Cornwells Eeights, 
Bucks County, Pa. Į pikniką 
galima nuvažiuoti gatveka- 
riais. Taipgi manoma, kad 
nuo bažnyčios važiuos dideli 
busai, tai nuveš ir parveš už 
tą pačią kainą.

niu laiku ypatingai jaukiai ir 
maloniai jaučiasi ką tik pas 
juos, atvykę 3 broliai Jarai. 
Jų žodžiais — mes turime sa
vo tėvus ir dar daugiau, nes 
jie mumis rūpinasi, kaip sa
vo vaikais ir daugiau. Tikrai 
didelė garbė tiems gerada
riams.

Bendros žinios

A

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Lalsnluotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

Pūkas

Šv. Jurgio parapija
Šv. Jurgio atlaidai

Liet, parap. Šv. Jurgio, kur 
klebonauja kun. Dr. Vito

švęsti balandžio 23 ir 24 die
nomis. Iškilmingose pamal
dose dalyvavo daug kaimyni
nių kunigų ir parapijiečių. 
Kun. W. Jeskevičius, S.J. pa
sakė pritaikytus pamokslus. 
Atlaidais pasinaudojo gražus 
būrelis parapijiečių. Puošnioj 
bažnyčioj muzika vargonais 
grojo lietuvių radijo vedėjas 
muz. Ant. Dzikas.

Lietuvių kultūrinė radijo 
valandėlė

Ant. Dzikas, dabartinis lie
tuvių radijo valandos vedė
jas, praneša, kad jis nuo ge
gužės 11 d., 7:45 iki 8 vai. tu
rės ypatingą vien tik lietu
viškos kultūros programą. 
Tą lietuviškos muzikos ir 
mūsų lietuviškumo valandą 
remia lietuvių bankas. Suži
nota, kad tos programos ve
dėju sutiko būti neseniai čia 
atvykęs Vyt. Volertas, kurs 
ir Lietuvoj buvo jaunimo 
pusvalandžio vedėjas. Tai y- 
ra tikrai linksma naujiena 
kiekvienam lietuviui. Tikima, 
kad kiekvienas įvertins tą 
darbą.

Dideli tremtinių rėmėjai
Pp. Edvardas ir Julė Bres- 

lauskai labai daug gero daro 
lietuvių tremtiniams. Jie su
darė kelioms dešimtims —ar 
ne 40 asmenų — darbo ir bu
to sutartis, ir kai čia atvyks
ta, tai globoja, aprengia nau
jais darbužiais, pavaišina, 
suieško darbus, globoja, kaip 
savo artimiausius. Dabarti-

Pirmas pikniką
Liet. Tremtinių D-ja ir šie

met rengia pirmąjį pikniką 
gegužės 8 d. Piknikas įvyks
ta Mikolaičio sode. Tikima, 
kad jų pikniką visi parems, 
dalyvaus ir galės pasilinks
minti, kiek tik norės. Rengė
jai laukia visų ir kviečia vi
sus.

Laimėjo $500
Garsios dovanos, kur buvo

6 automobiliai ir daug pini
ginių dovanų praėjo balan
džio 25 d„ kur įvyko trauki
mas, Mt. Holly, N. J. Iš Phi
ladelphijos buvo nuvykę net 
dviem automobiliais delegaci
ja, ir tie, kurie norėjo laimė
ti. Jie gavo visi pirmas vie
tas, galėjo matyti, kaip suko
si didžiulė skrynia, pilna lai
mingųjų bilietų. Matė, kaip 
mergaitės, užrištom akim ėjo 
ir traukė vieną po kito lai
mingus bilietus. Bet... lietu
viai philadelphiečiai iš visų 
savo parduotų bilietų galėjo 
tik 1 laimingą rasti, kurs ga
vo $500. Tą bilietą pardavė 
p. Valinskienė. Visi laimėji
mai buvo paskelbti spaudoje. 
Smulkesnė apyskaita bus pa
skelbta vėliau.

Visokių valgių stalas
Internacionalis Institutas 

rengia labai įvairų visokių 
valgių, visų tautų stalą geg.
7 d. Valgiai bus nuo 6 iki 8 
vai., o programa nuo 8 iki 9. 
Viskas bus didžiulėj Town 
Hall. Lietuvės moterys tame 
parengime gražiai pasirodys. 
Tikim, kad ir lietuvių progra
ma bus tikrai įvairi ir graži.

Motinai
Šį sekmadienį kiekvieno 

širdis vieną žodį ištars su y- 
patinga meile ir nuolankumu. 
Tai bus Motinos vardas. O 
kas bent kuomet pilnai iš
reikš šį kilnų vardą! Kiek 
čia sudėta nepaprastų*pergy- 
venimų, kiek vilčių, troškimų, 
skausmų, džiaugsmų ir lū
kesčių. Bet šalia visų sveiki
nimų ir linkėjimų, gražių do
vanų ir užuojautos, nuošir
džios maldos ir dėkingumo 
savo motinai, dar yra sujun
giama su motinos vardu ir 
kitas motiniškas vardas — 
motina tėvynė. Gal niekuo
met tiek daug širdžių nebuvo 
netekusių savo tikros moti
nos, kaip šiais laikais, bet la
bai daug yra netekusių ir sa
vo mielos motinos — Tėvy
nės Lietuvos.

Laivu General M. L. Hersey į New 
Yorka atvyko šie lietuviai:

ADOMONIS, Jurgis, Julija. 25 No.
Millick St., Philadelphia, Pa.

ALEKNA, Jonas, Ona. RFD 1, Mag- ( 
nolia, Del.

APANAVIČIUS, Simas, Ieva, Aldo
na, nal, Nijola. 4343 S. California . 
Ave., Chicago, Ill.

AUŠRA Jonas, Rt. 1, Rhinelander, , 
Wis.

BABICKAS, Kazys, Marta, Riman
tas. Tabor Farm, Sodus, Mich.

BACEVIČIŪTE Nijolė, 3936 Parish 
Ave., East Chicago, Ill.

BALTRENAS, Jonas, Uršulė, Pet
ras, Domicėlė, Leonora, Stasė. 2325 
Ocean Viey, Los Angeles, Calif.

BARMUS, Kazys, Valerija, Dalia.
R. D. 4, Troy, N. Y.

BAKŠYS Juozas. 1515% Wendover 
St., Dorchester, Mass.

BAKšYTE Joana, 255 Zion Street, 
Hartford 6, Conn.

BANIUKAITIS, Mykolas, Benedik
ta. 105-56 89th St., Ozone Park, N. Y.

Baronas Aloyzas, 632 E. 3rd Street, 
So. Boston 27, Mass.

BARSCIAUSKAS Jurgis, 20165 Kea
ting St., Detroit 3, Mich.

BARTKUS Izidorius, 1645 Waban- 
cia Ave., Chicago, III.

BAINARAUSKAS Vytautas, 3301 
Emerald Ave., Chicago, Ill.

BLAZE Karolis, R D 4, Amsterdam, 
N. Y.

BEINORTUS, Bronius, Aldona, Ire
na. London Bridge, Virginia.

BRUŽAITE Cecilija, 20245 Appoline i 
St., Detroit 21, Mich.

BULOTA, Julius, Antanina, 135 Li
berty St., Linden, N. J.

CAMPE, Adolfas, Kazimiera, Ka
zys, Gediminas. 994 Highland Avenue, 
Waterbury, Conn.

DANIUšIS Povilas, Nazareth,
DAPŠIENE, Elena, Andronis, 

T St., Omaha, Nebr.
DULSKIS, Romas, Adelė. 223 

St., Brooklyn, N. Y.
DUOBA, Elena, Juozas, Salomėja, 

Danguolė, Gema. 37 Franklin Street, 
Norwood, Mass.

DUSIKIS Romualdas, 104 E. 8th St., 
Clifton, N. J.

EIDIMTAS, Petras, Monika, Milda, 
Romutis. 25% Magnolia Ave., Cam
bridge, Mass.

GAIDELIS Jonas, Bay View Ave., 
Bourne, Mass.

GEDMINTAS, Juozas, Leoni ja, Ma
rija, Helena. 21 W. 18th St., Linden, 
N. J.

GELUMBAUSKAS, Juozas, Valeri
ja. 270 Bradley Ave., Waterbury, Ct.

GLADAS, Bronius, Magdalena, Dai
nius, Algimantas. 117 Ward St., Wor
cester, Mass.

GUIGA Marija, R D 1, Valencia, Pa.
GULBINAS, Andrius, Amalija, Al

fonsas, Juozas. 1919 W. Garfield Blvd., 
Chicago, Ill.

IVAŠAUSKASGTonas, 280 Inslee Pf., 
Elizabeth, N. J.

JANKAUSKAS, Povilas, Stasė, Do
natas. 1010 Mt. Vernon St., Philadel
phia, Pa.

JANUKAITIS Antanas, Box 4, 
Brookfield Rd., New Braintree, Mass.

JANULEVICIUS, Julius, Elena, Li
lijana. 14239 Earfield Ave., Lakewood, 
Ohio.

JANUSAITIS, Jurgis, Veronika, Te
resė. 726 W. 18th St., Chicago, Ill.

JONYNAS, Zigmas, Antanina, Rosa.
921 N. 16th St., Philadelphia, Pa.

JURKšIS, Alfonsas, Ona, Liutavo- 
ras, Snieguolė, Juozas. 328 Green
wich St., Philadelphia, Pa.

JASIUNAS Adolfas, 304 N. Ken
more, Los Angeles, Calif.

KARLYS, Klemensas, Jolanta, Juo
zas. 881 W. Main St., Waterbury, Ct.

KASNICKAS, Aleksandras, Eugeni
ja, Alfredas. 175 High St., New Bri
tain, Conn.

KAZAKAS Povilas, 4349 Park Blvd., 
St. Louis, Mo. i

KAZLAUSKAS Kazys, 537 Washing
ton Blvd., Baltimore, Md.

KLAšENAS Gunaras, 38 Lathrop 
Ave., Forest Park, Ill.

Ky.
3102

65 th

Ypatingu būdu pergyvena 
motinos dieną mūsų tremti
niai, dažnai netekę abiejų 
motinų — mamytės ir Lietu
vos. Gražiai Vienos tremtinės 
poetės Gražinos Tulauskaitės 
labai gilus ir reikšmingas ei-IČLUCLl glXLXo XX X CXXkOXXXXXXgttO vl"iuul6> AC*.

lėraštis, pavaizduoja jų per-L.z?BERJAyičIu^1„Sp*s5, Aron®s-
. r j v . ’Gražina. Regina. 842 Glenmore Av

KOREVA Elena, Seabruck Farm, 
Bridgeton, N. J.

LATEK Irma, Rt. 2„ Box 729, Foot
hill Dr., Vista, Calif.

LIUTERMOZA, Valeska, Jonas, Le
opoldas. Seabruck Farm, Bridgeton, 
N. J.

LAPSYS, Aleksandras, Juzė, Algis.
86 Harlan St., Worcester, Mass.

LEONAITIS, Laima, Kazys. 333
Stanley St., New Britain, Conn.

LEVIKAVIČIUS, Aldona, Algirdas.
2846 Tillman St., Detroit 16, Mich.

LIŪGAS Kazys, 3018 Poplar Ter., 
Baltimore, Md.

LUKAŠEVIČIUS, Vincas, Magda, 
Juozas, Vincas, Gražina. Watertown, 
Conn.

LWOW-GURSKIJ, Alexej, Zenia, 
Tamara. Waynesville, N. Carolina.

MACEIKONIS, Uršulė, Valentina,
Vytautas. 141 Ripley Pl., Elizabeth, 
N. J.

MAČIULAITIE Albertas, 14408 
Glastonbury Rd., Detroit, Mich.

MANDEIKIS, Feliksas, Marija, Ro
bertas. 29 Monroe, Brockton, Mass.

MARIUNAS, Viktoras, Marija, Gai
liūtė. 1833 S. Second St., Philadelphia.

MARTIčIUNAS Valentas, R R 6, 
Crown Point, Ind.

MATIJOšAITIS, Ona, Antanas.
3822 W. Euclid Ave., Detroit, Mich.

MAŽEIKA, Jonas, Helga, Vytautas.
47 Kenneth St., Hartford, Conn.

MEINELYTE Rožė, 134 Hdsee Av., 
Port Chester, N. Y.

MIKŠYS, Petras, Janina, Rimvydas.
239 Lincoln Ave., Newark, N. J.

MIRONAS Andrius, 242 Deeds Av., 
Dayton, Ohio.

NARIJAUSKAS, Pranas, Gintra.
Tabor Farm, Sodus, Mich.

PALAIKIS,' Adlina, Vytautas, 7060 
Hyde Ave., Detroit, Mich.

PENKAUSKAS, Pranas, Adolpina,
Marija. R R 3, Clinton, Ind.

PLAVIČIUS Emilija, 1913 Wallace
St., Philadelphia, Pa.

PELDŽIUS Petras, Brockton, Mass.
PLIENAS uJozas, 806 N. 20th Av.,

Melrose Park, Ill.
RAŠTIKIS, Julius, Stefanija, Auš

ra. 1925 Walter St., Dayton, Ohio.
REKUS Balys, 823 Hollin St., Bal

timore, Md.
RIMKUNAS, Jonas, Irena, Jonas,

Saulius. 3736 Pulasky St., E. Chicago, 
Ind.

RUDAITIS, Zigmas, Marcelė, Biru
tė, Teodoras. 19630 Orleans Ave., De
troit, Mich.

RUIBYS, Stasys, Ona, Janina. 4058
Artesian Ave., Chicago 32, Ill.

SELIUKAS Vladas, Franklin Ave., 
Plainville, Conn.

ŠEPUTA, Kostantas, Sofija, Jurat,
Vitalis. 22215 Low Ave., Dearbonr, 
Mich.

SIMANAUSKIENE Zuzana, 224 Ka
lamazoo St., Otsego, Mich.

SKUODAS, Justinas, Anelė, Audro
nė,-Algis. 857V Colonial Lane, St. 
Louis,' Mo.

STANULIS, Česlovas, Adelė, Gina, I
Aras. 2211 Sarah st., Pittsburgh, Pa., ryšį su Lenkijos rezistencinio

SKIPARIS Alfonsas, 11 2nd Street,'
Seymour, Conn.

TAPULIONIS, Jonas, Magdalena, 
Marė, Malut. Missouri.

TIJŪNĖLIS, Juozas, Emma. RFD
230 Broad Brook, Hartford, Conn.

TREČIOKAS, Vincas, Ona. St. Da
vids Lane, Schenectady, N. Y.

ULEVIČIUS, Kazys, Ona, Birutė,
Juozef. 75 Gates St., So. Boston.

UŽDAVINYS Jonas, 29 Friends St.,
Amesbury, Mass.

UŽUPIS, Juozas, Sigutė. Worcester, 
Mass.

VALICKIENE Ona, 2021 Niagara 
St., Buffalo, N. Y.

VEGELTENE Emilija, 547 E. 101st
St., Cleveland, Ohio.

VENYS Antanas, Scotvllle, Mich.
VEPSTAS, Julius, Antanina, Danu

tė, Vytautas, Laimutė. 7148 So. Fair-
field, Chicago, Ill.

VISOCKAITE Birutė. Sauk Rapids, 
Minn.

VORONECKAS, Jonas, Julija, Jo-
pas. 303 Broad St., Bridgewater, Mass.

VITKAUSKAS Apolionlja, 48 Aetna
St., Worcester, Mass.

ZAPASNIKAS, Petras, Bronė, Zeno
nas. 11 Franklin Ave., Harrison, N.Y.

ZARANKA, Pranas, Felicija. 407 
Washington St., Dorchester, Mass.

ZARANKA Zita, 16 Ashford Street, 
Roslindal, Mass.

ZEBERTAVIČIUS Vincas, 1911 Wa
kefield Ave., Colonial Heights, Peters-

:burg, Pa.

1947 m. Prie jos statybos iš 
abiejų galų dirbę po 5-7 tūks
tančius vokiečių akro belais- 

par- vių. Tai nėra autosrada vo- 
yra 
što-

(Tęsinys)
Partizanai

X, būdamas aukštųjų 
eigūnų šoferis, su jais 
dažnai lankęs Vilniaus
vykiai priklausančias vokie
čių belaisvių stovyklas Val
kininkuose, Dižonyse ir Aly
tuje. Valkininkuose ir Dižo
nyse buvo malkų ir miško 
medžiagos gamybos koman
dos. Alytuje buvo Vilniaus 
belaisvių stovyklos bulvių 
depo, šių kelionių metu jam 
ne kartą tekę susitikti su lie- 
tuivais partizanais. 1948 m. 
rugsėjo mėn. viduryje jam 
būnant Valkininkuose į vo
kiečių belaisvių stovyklą- 
bustą užėjęs vokiečių kapito
nas, kuris kvietęs visus vo
kiečius eiti su juo į mišką pas 
Lietuvos partizanus. Be vo
kiečių uniformos jis dėvėjęs 
ant kairės rankovės lietuviš
ką trispalvę, kaip lietuvio 
partizano ženklą.

Pastaba. Tikriausiai, tai 
buvo provokacija sovietų iš
galvota, nes mūsų žiniomis, 
partizanai yra tik lietuviai, 
išmėginti ir visais atžvilgiais 
patikimi. Kitokie nepriima
mi.

Ypač stipriai partizanai 
pasireiškia Prienų miške. Per 
šį mišką visi transportai ir 
atskiri rusų automobiliai yra 
lydimi rusų tankečių, nes be 
apsaugos mašinos yra sunai
kinamos. Niekam nepaslap- 
tis, kad rusai partizanų la
bai bijo. 1948 m. rugsėjo mė
nesyje Prienų miškus valė ru- 
rų daliniai. Jie turėjo didelių 
nukentėję. Partizanai esą ge
rai ginkluoti kaip sovietiš
kais, taip ir vokiškais gink
lais. Prienų kautynėse jie 
vartoję net minosvaidžius. X 
tvirtina, kad į pietus nuo Vil
niaus apie 20 km. rusai yra 
nesaugūs, nes šis rajonas yra 
stiprus partizanine veikla. 
Manoma, kad partizanai turj

gyvenimą ten toli už jūrių, 
tarp svetimųjų.

Gražina Tulauskaitė

Kad tau pasakytų nors vėjas, 
Kad mūsų sulaukti gali, 
Kad greit vėl audra bus praėjus 
Saulėtoj gintaro šaly.

• Gražina, Regina. 842 Glenmore Avė., 
Brooklyn, N. Y.

KRAPAUSKAS Izidorius, R F D 1, 
Annandale, N. J.

KRISTLIEBAS, Eugenija, Edvar
das, Vladas. 319 Plymouth St., Brook
lyn, N. Y.

KUDUKYTE Aldona, 582 Fulton Av. 
Mempstead, L. I., N. Y.

KUKUCIONIS, Vladas, Angelė, Vi
da, Izabelė. 16676 Whitecomb, Detroit.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems sutelkiama 

nakvynė 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės diena ir naktį

Kad tau pasakytų bent paukščiai, 
Kad mes kalnuose ir gyvi, 
Pūgoj visą naktį aš šaukčiau, 

. Kol aidą išgirstum širdy.

Kad man pasakytų bent saulė, 
Kad vėl už kalnų nusileis, 
Kad jūsų nematė keliaujant 
Į rytus tremtinių keliais.

Kad debesys man pasakytų, 
Kad grįžus į gimtus namus, 
Linksma pasitiks mus mamytė, 
Tėvelis atkels vartelius.

Kad žvaigždės galėtų sakyti, 
Kad mūsų kelionė kalnuose 
Yra tiktai sapnas trumpytis, 
Kai vėjas dainuoja laukuos.

Ištraukė $20
—Jonai, kas gi tau, 

toks susiraukęs?
—Ah, duok ramybę! 

vau pas dantų gydytoją,
—Vargšas! Ir ką gi, iš

traukė?
—Taip, 20 dolerių iš kiše

nės. *

kad

Bu-

Pas advokatą
. —Aš norėčiau persiskirti 

su savo vyru...
—Bet kodėl gi? Juk, kiek 

man yrą žinoma, tamstos vy
ras be galo tamstą myli...

—Galimas daiktas! Iš to
kio velnio visko galima tikė
tis...

sąjūdžio organizacija.
Žinios iš Klaipėdos krašto
Iš rusų karo belaisvės 1947 

m. yra grįžę šie klaipėdiškiai: 
Ramonaitis, Klumbys, Nelai- 
miškis, Barčas, Leo. Jie da
bar gyvena Usinės apylinkė
je, Pagėgių apskr.

Svareitkiemių dvare, kur 
rusai yra įsteigę kolchozą, 
dirba šie asmenys: Milkerai- 
tis, Gibiš, Butner, Gustav ir 
Kiauker iš Autleičių. Buvęs 
žydo Dimbinskio dvaras Usė
nuose taip pat paverstas kol
chozu.

Pagėgiuose, Šilutėje ir Til
žėje būna turgai. Kainos la
bai aukštos. Litras degtinės 
kaštuoja 150 rb. Gyventojų 
nutaikos esančios blogos.

Pastaba. Gauta pakartoti
nų žinių, kad Vokietijos rusų 
zonoje yra pakartotinai re
gistruojami visi buvę Klaipė
dos Krašto gyventojai. Nesi- 
registruojantiems grąsinama 
didelėm kalėjimo bausmėm. 
Užsiregistravusieji būsią 
grąžinti į savo kilmės vietas.

Geležinkeliai
Visi Lietuvoje esantieji ge

ležinkeliai yra vienbėgiai ir 
rusiško platumo. 1948 m. spa 
lių 30 d. X buvo parvežtas į 
Kauną, kur buvo belaisvių at
leidimo stovykla. Iš čia buvo 
sudarytas transportas, kuris 
vyko šiuo maršrutu: Kaunas- 
Vilnius - Baranoviči - Brest 
Litovsk* - Varšuva - Posen - 
Frankfurt a. O. - Erfurt-Hai- 
ligental - Friedland - Muns
ter. Ligi Bresto vyko rusiško 
platumo vienbėgių geležinke
liu. Breste buvo perkelti į vo
kišką ešeloną ir iš čia per 
Lenkiją dvibėgiu geležinke
liu ligi Oderio pasiekė Frank
furtą a. O. Rytų-rusų zonoje 
ligi britų zonos geležinkelis 
yra vienbėgis normalaus pla
tumo.
Autostrada Kaunas-Vilnius

Autostrada Kaunas - Vil
nius galutinai yra užbaigta

kiška prasme, bet geras 10-12 
metrų platumo plentas.

Kainos
Paskutiniu metu Lietuvoje 

buvo šios kainos: jautienos 1 
kg. — 12-15 rb., kiaulienos 
1 kg. — 20-25 rb., lašinių kg.
— 45-50 rb., cukraus 1 kg.— 
12 rb., sviesto 1 kg.—50-55 
rb., pieno 1 litr. — 5 rb., 
kvietinių miltų 1 kg. — 10- 
12 rb., 1 litr. grietinės—20-25 
rb., rugių centneris (50 kg.)
— 120 rb., bulvių 50 kg. — 
40-50 rb., ilgi batai — 800 
rb., pusbačiai su gumpadais 
—180-200 rb., kostiumas nuo 
300 rb. — rusiškas, ligi 1500 
—europeiškas, žieminis pal
tas — ligi 1500 rb., 1 litr. 
degtinės — 100 rb., tabako 
100 gr. — 6,80 rb., % litro 
alaus — 6 rb., tabakas lapais 
1 kg. — ligi 25 rb. (vietinės 
gamybos), vokiškas laikrodis 
“Tiele” — 175 rb. (ilgiausiai 
eina kelius mėnesius), kam
barys “Bristolyje” viena pa
ra — 20-30 rb. (Kainos ne vi
sur sutampa su W. H. infor
macija. — E.). X-so teigimu 
produktų Lietuvoje yra už
tenkamai, tik trūksta pinigų. 
Senu papročiu vyksta turgai 
ir ūkininkai atveža savo pro
duktų parduoti.

Karo propaganda ir 
kiršinimas

X-ui esant Vilniaus belais
vių stovykloje, kartais at
vykdavę iš Maskvos politi
niai komisarai, kurie įrodinė- 
davę, kad rusų kareivis esąs 
nenugalimas. Apie būsimą 
karą jie kalbėdavę taip, lyg 
rusai jau būtų jį laimėję. Jų 
teigimu, per dvi savaites ru
siškos šarvuotos divizijos 
būsiančios prie kanalo, ir An
glija būsianti sunaikinta. Eu
ropos užėmimas teesąs kelių 
savaičių reikalas.

Nežiūrint tariamai vokie
čiams palankios politikos ir 
toliau vyksta kiršinimas 
prieš vokiečius. Tam tarnau
ja filmos ir teatras. Prieš X 
išvykstant iš Vilniaus, mies
te buvo demonstruojama fil
mą, kurioje buvo vaizduoja
ma, kaip vokiečių kareiviai 
plėšo per pusę naujagimius 
vaikus užimtuose kraštuose.

(Bus daugiau)

Pašto siuntimų
vagys

New Yorko pašto siuntinių 
skyriuose jau kuris laikas pa
stebėta daug vagysčių. Todėl 
atsakingi pareigūnai pradėjo 
uoliau sekti nesąžiningus tar
nautojus. To pasekmėj nuo 
kovo 1 dienos jau suimta 122 
vagiliai, kurie iš siuntinių iš- 
kraustydavo vertingesnius 
daiktus.

Pagaliau į policijos užtai
sytą tinklą pakliuvo ir stam
besnės žuvys. Pasirodė, jog 
jie buvo sudarę atskirą kom
paniją, kuri užsiiminėjo vog
tų siuntinių pardavinėjimu.

Vogti siuntinius jiems bu
vo visai lengva, nes vienas iš 
jų šaikos tarnavo siuntinių 
skyriuje. Taigi, jis ant visų 
brangesnių siuntinių užlipin
davo savo “firmos’’ adresą ir 
pašto vežimai juos ten nuvež
davo. Tokiu būdu nuo šių me
tų pradžios jiems pavyko pa
vogti už $100,000 siuntinių.

“Firmos” savininkai (Sid
ney Rabinowitz, Max Fried
man ir k.) suimti.

žmogėdros
Svečias, klausydamas grį

žusio iš Australijos keliau
ninko pasakojimų, stebisi:

—Ir tamsta nebijojai lan
kytis žmogėdrų kraštuose?

—Dieve saugok. Tai yra 
nepaprastai simpatingi žmo
nės. Kartą mane net pietums 
norėjo pasilikti.

Rėmėju dtj
Naujosios Angį. 

Seserų Giklos šeini 
žes 15 d., trečiąjį 
sekmadienį. Seimą 
Prasid. Vienuoly™

Seimo programa 
11:30 vai. pama

spaus'

vai. selino 
menin 
palairrj

tus.
1:30 

mas.
2:00
4:00
5:00

Sakramentu.
Seime dalyvaus J 

V. Brizgys ir daul 
svečių.

Maloniai kviečiai 
šiame seime visus I 
rėmėjus, Nekalto J 
narius, amžinuosius 
rius ir visus norit] 
N. Pr. švč. P. M 
kongregacijos dirH 
ir įstaigas.

Šis seimas bus k 
kongregacijos gerai 
rio švente. Su didži 
laukiame visų.

Ce

New Have

Velykų •švenčitil
Velykų rytą sail 

iš visų miesto pusiųl 
ir geros valios lietui 
si j šv. Kazimiero pi 
nyčią, vieni pūsti, I 
bet vis sustoja pilei 
nyčios. Rodosi, tail 
jauku, kad taip skal 
ir seni renkasi j bal 
matosi ir gražus bu 
nių, kurie susispietl 
tipiškai sveikinasi. I

Vyrų klubo I
Velykų vakare r| 

mėjusio vyrų klubd 
mingi šokiai, parapa 
je, j kuriuos atsj 
skaitlingas skaičiusi 
senesnių parapijiečil 
linksmai šoko ir dr| 
ką praleido.

Svarbus prana
Malonu ir svarbu 

ti, kad. kaip visuorrJ 
metą mūsų kolonija 
kos moterų draugij 
pos iškilmingai ir ba 
nės Motinų Dieną, 
la šj sekmadienį, g 
Per sumą 10 vai. ryt J 
gijos parapijos sve 
grupuos ir eis j bažn; 
Komunijos. Taigi, kv 
šios kolonijos moter 
nas padaryti šią šve 
ną tikrai pasekmingi 
tinos garbei.

Chicago,
Lietuviškos knygos i 

dės gegužės 1 d. I 
i liepos 31 I 
Visi lietuviškos krl 

jai supranta, kaip j 
mums Amerikoje sul 
.pakenčiamas sąlygas 
tų eiti ir plisti paša 
viskas žodis, lietuvių! 
kų žinios, poetų via 
nes gėrybės. Tiesa ,1 
tuziastus vėsina ir pi 
bą gaišina. Reikia įd<į 
nigo pirmiau, negu I 
jis atgauti. 1

Šv. Jurgio dieną d 
susirinko iniciatorių I 
relis. Dalyvavo viso I 
Pasitarimui vadovavj 
Jančius, MIC, o sekrl 
Daugirdas.

Pasidžiaugta mūsų 
nės gražiu pritarimu 
kos Knygos skyriau 
pranešė, kad Liet. Ka 
D-ja rimtai svarstė, ni 
skelbė, jok kuria J 
Knygos skyrių, kurs 
tins lietuvišką knygą.

Redakcinėje komisij 
prof. B. Vitkus, prof. I 
laitis, prof. A. Kučas.

Yra pasiūlyta išleis 
čiulaičio naują novel
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAIi

Putnam, Conn.

Kolumbijoje
svečių ir dalyvių pie

vai. spaustuvės atidary-

E. P.

New Haven, Conn. Dekanozovas Ber-

So.

Paterson, N. J Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

V. S.

E? □
Tel. Market 2-5172

tini u

Laidotuvių Direktorius
M.

Chicago, Ill

Waterbury, Conn

vai.
vai.
vai.

seimo posėdis, 
meninė dalis, 
palaiminimas Švč.

Dr. A. Petriką 
(Dantų 'Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare 

šventadieniais susitarus

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

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

nors emigranto gyvenimo pra
džia yra itin sunki ir karti. Ki
tą kartą mieliems tautiečiams 
apie save ir savo gyvenimą pa- 
papasakosiu kiek plačiau.

naus klimato mieste, kuris va
dinasi veik lietuviškai — Mede
lynas (Medellin). Jau suskaito
ma su vaikais virš 20-ties asme- 
pų.

reikalas Energingo mūsų globėjo, se
no kolumbiečio, tėvo Tamošiū- 

knygos no padedami čia tvarkomos,. 
$5.00 ir'

6 <

IS

231 Bedford Avenue,
Brooklyn, N. Y.

Geguzes-May 6, 1949
rarttMT

i statybos iš 
po 5-7 tūks- 
akro belais- 
įtosrada vo- 
t geras 10-12 
lentas.

S
tu Lietuvoje 
: jautienos 1 
., kiaulienos 
., lašinių kg. 
raus 1 kg.— 
L kg.—50-55 
’. — 5 rb., 
L kg. — 10- 
tinės—20-25 
ris (50 kg.) 
ų 50 kg. — 
atai — 800 
gumpadais 

stiumas nuo 
as, ligi 1500 
ieminis pal- 

rb., 1 litr. 
rb., tabako 

rb., y2 litro 
bakas lapais 
'b. (vietinės 
:as laikrodis 
i. (ilgiausiai 
sius), kam- 
>” viena pa
mainos ne vi- 
V. H. infor- 
L-so teigimu 
>je yra už- 
ksta pinigų, 
ksta turgai 
:a savo pro-

anda ir
as
iaus belais- 
kartais at- 
:vos politi- 
irie įrodinė- 
areivis esąs 
Die būsimą 
rę taip, lyg 
laimėję. Jų 
savaites ru- 
j divizijos 
nalo, ir An- 
likinta. Eu- 
eesąs kelių

.mai vokie- 
oolitikos ir 
kiršinimas 

am tarnau- 
s. Prieš X 
iaus, mies- 
uojama fil- 
vaizduoja- 
j kareiviai 
aujagimius 
kraštuose.
au)

o siuntinių 
i laikas pa- 
sčių. Todėl 
ai pradėjo 
lingus tar- 
ekmėj nuo 
suimta 122 
untinių iš- 
tingesnius

ijos užtai- 
o ir stam- 
jirodė, jog 
ikirą kom- 
inėjo vog- 
vinėjimu. 
jiems bu- 

? vienas iš 
siuntinių 
ant visų 

ų užlipin- 
adresą ir 

ten nuvež
to šių me- 
avyko pa- 
untinių.
kai (Sid- 
ax Fried-

mas grį- 
3 keliau- 
stebisi: 
jojai lan- 
štuose?
Tai yra 

ngi žmo- 
; pietums

Rėmėjų dėmesiui
Naujosios Angį. Nekalto Pras. 

Seserų Gildos seimas įvyks gegu
žės 15 d., trečiąjį gegužės mėn. 
sekmadienį. Seimas bus Nekalto 
Prasid. Vienuolyne, Putnam, Ct.

Seimo programa:
11:30 vai. pamaldos
12:30 vai. 

tūs.
1:30 

mas.
2:00

‘ 4:00
5:00

Sakramentu.
Seime dalyvaus J. E. vyskupas 

V. Brizgys ir daug kitų aukštų 
svečių.

Maloniai kviečiame dalyvauti 
šiame seime visus kongregacijos 
rėmėjus, Nekalto Prasid. Gildos 
narius, amžinuosius ir garbės na
rius ir visus norinčius paremti 
N. Pr. švč. P. Marijos Seserų 
kongregacijos dirbamus darbus 
ir įstaigas.

šis seimas bus kartu ir jauki 
kongregacijos geradarių pavasa
rio šventė. Su didžiu dėkingumu 
laukiame visų.

Centro valdyba

Velykų švenčių nuotaika
Velykų rytą saulutei tekant, 

iš visų miesto pusių parapijiečiai 
ir geros valios lietuviai skubino
si į šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią, vieni pėsti, kiti važiuoti, 
bet vis sustoja prie lietuvių baž
nyčios. Rodosi, taip malonu ir 
jauku, kad taip skaitlingai jauni 
ir seni renkasi į bažnytėlę., štai 
matosi ir gražus būrelis tremti
nių, kurie susispietę kalbasi ir 
tipiškai sveikinasi.

Vyrų klubo šokiai
Velykų vakare mūsų pasižy

mėjusio vyrų klubo įvyko sėk
mingi šokiai, parapijos svetainė
je, į kuriuos atsilankė gana 
skaitlingas skaičius jaunimo ir 
senesnių parapijiečių. Visi labai 
linksmai šoko ir draugiškai lai
ką praleido.

Svarbus pranešimas
Malonu ir svarbu yra praneš

ti, kad, kaip visuomet, taip ir šį 
metą mūsų kolonijos katalikiš
kos moterų draugijos bei kuo
pos iškilmingai ir bendrai pami
nės Motinų Dieną, kuri pripuo
la šį sekmadienį, gegužės 8 d. 
Per sumą 10 vai. ryte visos drau
gijos parapijos svetainėj susi
grupuos ir eis į bažnyčią prie Šv. 
Komunijos. Taigi, kviečiam visas 
šios kolonijos moteris ir mergi
nas padaryti šią šventę bei die
ną tikrai pasekmingą Dievo Mo
tinos garbei.

Lietuviškos knygos vajus prasi
dės gegužės 1 d. ir bagsis 
i liepos 31 d.
Visi lietuviškos knygos mėgė

jai supranta, kaip yra svarbu 
mums Amerikoje sudaryti bent 
.pakenčiamas sąlygas, kad galė
tų eiti ir plisti pasaulyje lietu
viškas žodis, lietuvių mokslinin
kų žinios, poetų vizijos, dvasi
nės gėrybės. Tiesa ,tikrovė en
tuziastus vėsina ir pradžia dar
bą gaišina. Reikia įdėti daug pi
nigo pirmiau, negu bus galima 
jis atgauti.

Šv. Jurgio dieną antru kartu 
susirinko iniciatorių gražus bū
relis. Dalyvavo viso 18 asmenų. 
Pasitarimui vadovavo kun. J. 
Jančius, MIC, o sekretoriavo A. 
Daugirdas.

Pasidžiaugta mūsų šviesuome
nės gražiu pritarimu. Lietuviš
kos Knygos skyriaus vedėjas 
pranešė, kad Liet. Kat. Spaudos 
D-ja rimtai svarstė, nutarė ir pa
skelbė, jok kuria Lietuviškos 
Knygos skyrių, kurs leis ir pla- 

' tins lietuvišką knygą.
Redakcinėje komisijoje dirba: 

prof. B. Vitkus, prof. A. Vaičiu
laitis, prof. A. Kučas.

Yra pasiūlyta išleisti 
čiulaičio naują novelių

A. Vai- 
rinkinį,

tės, E. Kušlis ir J. Kalinauskas.
Džiugiausia žinia tai, kad at

vyksta labai malonus ir įžymus 
svečias, artistas Juozas Olšaus
kas iš Amsterdam, N. Y. Juoz. 
Olšauskas dainuos ir skambins 
lietuviškom kanklėm. Taip pat 
dainuos mišrus parapijos' choras 
ir Moterų Sąjungos choras; so
listai ir solistės. Po programai 
bus gardžių užkandžių ir šokiai.

Rengėjai

PAŽVELKIM TIESAI Į AKIS

A. Gervydo “Už spygliuotų vie
lų,” J. Kmito “Partizanus.” Dr. 
Prunskis patarė leisti prof. J. 
Balio “Istorinius Padavimus.” 
Kuris nors mūsų istorikas pa
tieks Lietuvos istorijos santrau
ką, turima pora asketinio ir dva
sinio turinio knygų ir jau yra 
parašyta maldaknygė. Aišku, 
per taip trumpą laiką daugiau 
nebuvo galima žinių surinkti.

Kadangi pačioje pradžioje yra 
tikras reikalas sudaryti knygom 
leisti lėšas, susirinkusieji įnešė 
savo metines duokles po $5.00, 
pasiskirstė veikti kolonijomis ir 
privačiai laiškais, siekiant į ki
tus miestus, ir nutarė paskelbti 
Lietuviškos Knygos vajų.

Knygos vajus tęsis 14 savai-' ji lietuvių kolonija iš visų pusių 
čių. Prasideda gegužės 1 d. ir gražių kalnų apsuptame, švel- 
baigiasi liepos 31 d.

Vajaus metu būtų gera, kad 
galėtume surinkti tris tūkstan
čius metinių lietuviškos knygos 
rėmėjų. Tuo atveju, su pirmais 
metais knygų leidimo 
atsistotų stipriai.

Metiniai lietuviškos 
rėmėjai moka metams 
gaus naujų knygų už $7.50. Amž. 
Liet. Knygos Rėmėjai (dešim
čiai metų) aukoja $50 ir per 10 
metų gaus knygų kas metai už 
$7.50. Garbės Rėmėjai aukoja 
$100, o Liet. Knygos Globėjai 
aukoja $500 ar daugiau, ir gaus 
jie visi kas metai, kol bus gyvi, 
naujų knygų už $7.50.

Visais Lietuviškos Knygos rei
kalais reikia kreiptis šiuo adre
su: Rev. C. A. Matulaitis, 2334

Oakley Ave., Chicago 8, Ill.

Medellin. — Čia karštosios 
tropikų saulės gražiame krašte 
vis daugėja lietuvių. Anksčiau 
jie būrėsi vien tik sostinėj — Bo
gotoj. Ten yra jau lietuvių, gy
venančių mieste ir pasisklaidžiu- 
sių jo apylinkėj, virš šimto as
menų. Dabar susidarė jau antro-

Pranešama, kad šiuo metu 
yra atskridęs į Berlyną De
kanozovas. Tai paukštis, ku
ris skrenda į kurią nors vie
tą tik tada, kai toje vietoje 
yra susikaupę aštraus lesa* 
lo. Tai tas pat paukštis, kurs 
1940 m. birželio antrojoje pu
sėje atskrido į Kauną ir ap
kaltino Lietuvos vyriausybę, 

____  ___ kad ji buvo liepusi suimti ke- 
komediją “Kas Bailys,” kurią lis raudonarmiečius, kurie 
paruošė p. A. Kubiliūnienė. Ma- paskui per vandentiekio 
Žioji trėmtiniai padeklamavo ke- vamzdį išlindo, pabėgo ir pra- 
letą eilėraščių ir tremtinių cho- (nešė, kad Lietuvą reikia oku- 
ras, vadovaujamas Amerikos lie-. puoti, nes ji išnaikins visus 

__ ~ ' icriilii randnrinTTnipčiiiH Irn-

Tremtinių vakaras
Balandžio 24 d. Patersone gy

venantieji tremtiniai, parapijos 
salėje suruošė vakarą. Progra
moje pastatė dviejų veiksmų 
komediją “Kas Bailys,” 1... .

(Iš 2-ro pusi.) 
nesistegs savo vaikus jos mo
kyti.

Ne be kalbės yra taip pat 
ir tie mūsų jaunos kartos tau
tiečiai, kurie, nors ir nėra tė
vai, bet iš savo tėvų išmoko 
lietuvių kalbą ir šiandien, 
nors kai kurie ir aukštus mo
kslus yra baigę, gėdisi savo 
gimtąją kalbą vartoti. Būda
mi išsimokslinę ir turėdami 
daugiau įtakos bei atsako
mybės už kitus visuomenės 
gyvenime, galėtų savo pavyz
džiu patraukti mažiau išsila
vinusius, o ypač daug gero 
galėtų padaryti, dalyvauda
mi lietuviško jaunimo Vyčių 
organizacijoje, ten atgaivin
dami merdinčią lietuvių kal
bą.

Noriu šia proga iškelti vie
ną perdėm klaidingą, ypač 
jaunųjų, įsitikinimą, kuris 

i tiesiog nuodija mūsų tautinę 
sąmonę.

Kokia yra nesąmonė tikė
ti, kad nuo gimimo vietos pri
klauso ir asmens tautybė. 
Jeigu šiuo metu, Amerikai o- 
kupavus Japoniją bei dalį 
Vokietijos, kuriam nors va
dinamam amerikonui gema 
šituose kraštuose kūdikis, jo
kiu būdu neleistina sakyti, 
kad tas vaikas yra vokietu
kas ar japonukas, nors Vo
kietijoj ar Japonijoj gimė. 
Tai kodėl lietuvių tėvų vai
kas, kuris užgema Ameriko
je, turi vadintis amerikonu
ku ir tuo būdu tartum atsi
žadėti savo tautybės? Ar 
daug lietuvių tėvų bandė šį 
klaidingą jų vaikų įsitikini
mą sugriauti?

Vienu dalyku aš esu giliai 
įsitikinęs, būtent, jeigu čia 
Amerikoje būtų įvairių tau
tų žmonės viešai persekioja
mi dėl savo tautybės, mūsų

kams įkvėpti liętuviškos dva
sios pakankamai. Ką mes 
gražaus- ir vertingo turime, 
dažnai nemokame įvertinti. 
Tą padaro svetimi. Čia ypač 
turiu galvoje lietuvių kalbą, 
kuri yra viena iš seniausių ir 
gražiausių kalbų pasaulyje. 
Labai teisingai skamba šis 
lietuviškas pasakymas: “ge
ra yra svetima kalba kalbėti, 
bet gėda savosios nemokėti.” 
Šis pasakymas šiandien pui
kiausiai tinka mūsų jauną j ai 
kartai.

Ta pati autorė teisingai 
taip pat pastebėjo, kad mes 
kitataučių dėmesį atkreipėm 
dėl to, kad, būdami ramaus 
ir malonaus būdo, PRISITAI
RĖM prie krašto aplinkybių. 
Čia aš noriu pridėti, kad ne 
vienas taip puikiai prisitaikė 
prie naujų aplinkybių, jog 
jam doleris turėjo ir turi dau
giau vertės, negu Lietuva ir 
lietuvių kalba.

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y, IB 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. RICKIS, 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 gatavu ir medžiagų užsakymams. 
Greitu laiku pradės veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

LITBALT adresas:
20 Ten Eyek Street * Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

tuvio p. Justo, padainavo kelias 
liaudies daineles.

Prie vakaro paruošimo daug 
prisidėjo Amerikos lietuviai: pa
rapijos vargonininkas p. Justas, 
BALFo pirmin. Jonas Sprainai- 
tis ir pp. Misiūnai.

Balandžio 19 d., savo namuose 
mirė Julė Žutkienė. Nuliūdime 
paliko dvi dukteris — Jadvygą 
Minkevičienę ir Vincę Stuts — 
sūnų Stasį, 2 anūkus ir 2 pro- 
anūkus. Palaidota bal. 22 d. šv. 
Kryžiaus kapuose, No. Arling
ton, N. J., iš šv. Onos lietuvių 
bažnyčios.

Dėkojam visiems giminaičiams 
ir pažįstamiems atsilankiusiems 
šermenys ir dalyvavusiems lai
dotuvėse; visiems užprašiusiems 
mišių aukas ir gėles; klebonui 
kun. J. šėmiui ir jo asistentams, 
laidotuvių direktoriui M. Buyus 
iš Newarko, taip pat R. Lawan- 
dowski laidojimo įstaigai, kuri 
nemokamai leido jų koplyčia 
naudotis.

Dar kartą širdingas ačiū vi
siems.

Velionės Julės Žutkienės 
šeima

įgulų raudonarmiečius, ku
riems nepasiseks per van
dentiekio vamzdelį išlysti. 
Nežiūrint į tai, kad Vilniaus 
vandentiekio vamzdžiai yra 
tik keliolikos colių storio, o 
šis Dekanozovas viešai kar
tojo iš Maskvos atsiveštą 
tvirtinimą, kad raudonarmie
čiai vis dėlto išlindo per to
kius vamzdelius. Ir “tas” bu
vo Lietuvos akupavimo prie
žastimi.

Įdomu, ką Dekanozovas ki
ša dabar per Berlyno vanden
tiekio vamzdį.

—Lenkų dvasininkas Msgr. 
Z. Kačinsky, kurs buvo ko
munistų suimtas ir vėl palei
stas, dabar vėl pasodintas į 
kalėjimą. Jam formuojama 
byla, kaip “valstybės išdavi
kui.”

Teatras - Koncertas
Viena iš gražiausių pavasario' 

švenčių tai Motinos Diena. Ši vi
sų brangi šventė bus iškilmingai 
atžymėta šauniu teatru - kon
certu sekmadieni, gegužės 8 d., 
7 vai. vakare, Šv. Juozapo para
pijos salėje. Rengia parapijos 
choras, vad. komp. A. Aleksiui.

Bus suvaidintas labai gražus 
dienos iškilmėms atitinkamas-tri 
jų aktų scenos kūrinys “Motinos 
Meilė.” Malonu pranešti, kad 
motinos ir sūnaus roles vaidins 
tremtiniai p. Julė Puodžiukaitie- 
nė ir Dr. Vyt. Maurutis. Kiti 
vaidintojai — M. Andrikytė, P. 
Kauneckis, N. Meškūnienė, J. 
Lusas, sesers E. ir M. Stokniū-

Ar aš iš to duoną valgysiu!
Man, Amerikoje gimusiam 

ir angliškai kalbančiam, teko 
ne kartą išgirsti ne tik iš an
gliškai kalbančio jaunimo, 
bet ir iš kaik urių senosios 
kartos atstovų, labai nekul
tūringą išsireiškimą, būtent, 
“ar aš (ar jis-ji) iš lietuvių 
kalbos duoną valgysiu.” Iš 
šio pasakymo aiškiai dvelkia 
materijalizmo dvasia, tar
tum, pasaulyje žmonės moko
si kalbų vien tik dėl to, kad 
galėtų duoną iš jų valgyti. 
Jeigu tai būtų taikoma ne 
gimtajai tėvų kalbai, dar 
šiaip taip, menkai išsilavinu
sį, kuriam rūpi tik duonos 
kąsnis, būtų galima pateisin
ti, nes geriau nesupranta. Bet 
jokiu būdu negalima to pada
ryti, kada eina klausimas 
apie tėvų bei protėvių kalbos 
mokėjimą. Čia yra kiekvieno 

lietuvių nutautėjimo klausi- lietuvių tautos nario, nesvar-
- - • - i. bu .kuriame pasaulio krašte

gimusio, šventa pareiga ir ši
tos pareigos nepildymas, ga
lima išaiškinti tik tautiniu 
nesusipratimu.

(Bus daugiau)

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

mas nebūtųkeliamas, nes sa
vaime kiltų pasipriešinimas 
taip, kaip buvo caro laikais 
Lietuvoje. Kadangi to čia nė- J 
ra, per savo tautinį nesusi
pratimą, daugelis snaudžia- 
me ir be kovos, taikiu būdu 
leidžiame “tirpdančiam kati
lui” mūsų tautą naikinti. Čia 
ir yra mūsų tautos didžiausia 
nelaimė.
Gėda savos kalbos nemokėti

Iš vienos pusės labai teisin
gai čia minėtoji straipsnio 
autorė pabrėžė, kad lietuviai 
Amerikoje taip gražiai įsigy
veno, kad atkreipė svetimtau
čių dėmesį į save taip, jog jie 
pamilo lietuviškus vąlgius, 
barščius ir juodą duoną ir net 
mokėsi lietuviškai kalbėti, 
bet, iš kitos pusės, aš noriu 
pridėti, kad autorė pamiršo 
pabrėžti, jog mums yra gėda, 
jei mokėjome svetimus suža
vėti savo lietuviškumu, bet 
nemokėjome saviems vai-

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Jie apiplėšė Lietuvą, išgriovė namus ir išvaikė jos vaikus po pasaulį 
Broliai ir sesės amerikiečiai, gelbėkite! Skubiai kvieskite mus pas 

jas ir aukas siųskite: United Lithuanian Relief Fund of America, Inc., 
Brooklyn 11, N. Y.

save. Garanti-
105 Grand St.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

rel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
į (Šalinskas)
! Laisniuotas Graborius 

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

-$150-
i KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
| NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
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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Mūsų Apylinkėje Bolševikai suardė susiritikimą
Balandžio 27 d. d. Piliečių perskaitė laišką, kviečiantį 

Klube, Brooklyne, buvo lietu- dalyvauti bal. 30 d. rengiama- 
vių siuvėjų 54 skyr. mėnesi- me Lojalumo Parade, kuriam 
nis susirinkimas,- kuris, kaip. dalyvauja Amerikos Karo Ve- 

• ir viflimrnpt nrasidfiin nanma fprnnni da-rhininlm nrcroni?:).

• Mat&s Milukas, “Ameri
kos” administratorius, antra 
savaitė kaip serga. Sveiksta 
savo namuose.

• Karolina Rovaitė, dantų 
gydytoja, Rochester, N. Y., 
šiomis dienomis susižiedavo 
su Dr. V- Buroku, gyv. May
wood, N. J. Vestuvės būsian
čios liepos viduryje.

• Mr. ir Mrs. Mitchell, 378 ir Vėžio Ligų Instituto po 25
Grand St. bučemės ir groser- dol., ir nupirko 25 tikietus dėl 
nės savininkai, susilaukė sū- j vakarienės, kurią rengia geg. 
naus. Naujagimis sveikas ir J -

ir visuomet, prasidėjo papras 
tai nustatyta tvarka, 

Perskaičius laiškus ir ki
tus atsišaukimus, susirinki
mo dalyviai vienbalsiai paau
kojo dėl Amer. Raud. Kryž.

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

OPERETES CHORO METINIS 

Motinoms Pagerbti KONCERTAS 
MOTINŲ DIENOJE 

Sekmadienį, Gegužės 8 d., 1949 m.
LABOR LYCEUM SALEJE

Brooklyn, N. Y.

Negir 
Sau pi 
Ir dan 
Ką ta 
Lietuiteranai, darbininkų organiza

cijos ir visos kitos organiza
cijos bei draugijos, kurių tar
pe yra ir mūsų lietuvių drau
gijos, esant vyriausiu visoje 
šalyje Lojalumo Dienos pa
radų ir iškilmių rengimų ko
miteto vadu JAV Darbo Sek. 
M. J. Tobin, kuris čia, New 
Yorke, bus,vyriausias to pa
rado maršalas, esantieji su
sirinkime komunistai išėjo 
prieš tą Lojalumo Dieną, pra
dėjo plūsti tos dienos suma
nytojus ir tų paradų rengė
jus, triukšmauti, rėkti, cypti 
ir' trepsėti, kam siuvėjų uni
jos pildančioji taryba pasiun
tė du atstovus: J. žerolį ir P. 
Kyrių į tos rengiamos eise
nos centralinio štabo susirin
kimą, kuriame buvo aptarta 
eisenos organizaciniai reika
lai, bendra tvarka, išrinkti 
grupių vadovai ir t.t.

Kada tie atstovai išdavė 
susirinkime raportą, tai ko
munistai tada dar labiau su
siūto ir reiškė “papeikimą” 
tarybai, kam siunčianti at
stovus į tokias draugijų kon
ferencijas, kur kalbama apie 
lojalumą Amerikai, ir savo 
rėkimu bei cypimu painiojo 
susirinkime lietuvių tautinę 
nuotaiką.

Kadangi tame laiške buvo 
prašoma ir aukos dėl paden
gimo susidariusių su ta eise
na išlaidų, buvo balsuojama 
ar duot auką ar ne. Didžiuma 
balsų, 76 prieš 51, susirinki
mas nutarė duoti auką. Dėl 
šito nubalsavimo komunistai 
padarė tokį triukšmą, o mar
šalkas, kurie skaitė balsus, 
viešai išvadino vagiais, suk
čiais ir kitokiais negražiais 
pavadinimais, reikalaudami 
antru syk balsuoti. Bet Ame
rikos patrijotai lietuviai pa
sipriešino komunistams ir pa
reikalavo, kad susirinkimas 
būtų uždarytas. Kas ir buvo 
padaryta.

Liko neišduoti susirinki
mui svarbiausieji iš unijos 
veiklos raportai, ir dabar siu
vėjai nežino, kada prasidės 
dirbtuvėse darbas.

' Patartina siuvėjams neap- 
__2 ■ ' _ _ _ Vi- sileisti komunistams ir jų ko- 

siems už dovanas, pasidarba-, munistiškai klikai, kurių tik-

dol., ir nupirko 25 tikietus dėl

naus. Naujagimis sveikas ir 15 d., Piliečių Klube, Dariaus 
stiprus. Linkime sveikatos ir ir Girėno Paminklo Statymo 
laimės tėvams, ir sūnui.

• St. Goštauto šeimoj, Eli
zabeth, N. J., apsistojo atvy
kę iš tremties dail. Petraitis 
su ponia.

• Kun. P. Lekešio, “Ame- 
ripks” direktoriaus vardadie
nis šį ketvirtadienį. Sveikina
me ir linkime sveikatos ir lai
mės.

• Česlovas Grincevičius, 
žinomas rašytojas ir kultūri
ninkas, iki šiol gyvenęs Aus
trijoje, tremtyje, atvyko į 
JAV ir apsistojo Brooklyne.

Kun. N. Pakalnis mūsų 
siuntinių persiuntimo biurui 
įteikė $51.00 ir paprašė pa
siųsti tremtiniams į Vokieti
ją maisto. Užsakymai atlikti.

• Mr. Mitinas, gyvenęs Vo
kietijoj, tremtyje, kurio žmo
na, kaip Amerikos pilietė, jau 
seniai atvyko į Ameriką, at
vyko pas žmoną ir pasistojo 
Elizabethe.

• Miss Vaičiūniūtė iš Eli- 
zabetho, didelė tremtinių glo
bėja, aplankė mūsų redakci
ją-

• Angelų Karalienės par. 
choras, vad. muz. P. Dulkės, 
sėkmingai koncertavo New- 
arke.

• Apreiškimo parapijoje 40 
vai. atlaidai prasidėjo sekma
dienį. Dalyvavo daug kunigų 
ir pilna bažnyčia žmonių.

• Kun. A. J. Sinkevičius, 
Plymouth, Pa. lietuvių parap. 
klebonas šventė toje parapi
joje klebonavimo 25 metų su
kaktį.

• Katalikų Akcijos Fondo 
vajus pradėtas visais fron
tais. Tikimasi ddelio susido
mėjimo iš katalikų visuome
nės.

[Komitetas. Buvo įneštas su
manymas paaukoti tam ko
mitetui kelis desėtkus dole
rių, bet dėl komunistų pasi
priešinimo, tas sumanymas 
nepraėjo.

Toliau, kada sekretorius

Apreiškimo 
Parapija

—Gegužės 1 d., 10 vai., bu
vo Moterų Sąjungos 29 kuo
pos mišios. Nemažai moterų 
dalyvavo. Po mišių buvo pus
ryčiai. Pusryčius paaukojo 
narės — ponios Kisilienė ir 
Rainienė. Prisidėjo darbu pp. 
Kisilienė, Ranienė, Walterie- 
nė, Petraitė, Terebeizienė, Ra 
gelienė. Ačiū mūsų dvasios 
vadui kun. Pakalniškiui, kad 
atlaikė mišias, ačiū, kurios 
paaukojo ir prisidėjo prie pus 
ryčių, gražus pavyzdys, ku
rios dalyvauja savo kuopos 
parengimuose.

Prisirašė nauja narė, Mari
jona Petrai tienė.

Maspetho Žinios

RADIJO PROGRAMA 
MOTINŲ DIENAI

Šį šeštadienį gegužės 7 d., 
2 vai. popiet, iš WWRL radio 
stoties, Juozui Ginkui vado
vaujant, bus specialė motinų 
pagerbimui lietuvių radio pro 
grama. Muzika tam tikslui 
ruošiama komp. Jurgio Vede- 
gio. Muzikalę radio progra
mą išpildys Jurgis Vedegys 
ir Viktoras Bekeris.

Ši Motinų Dienos progra
ma bus savotiškai įdomi ir 
verta paklausyti.

&

949 Willoughby Ave.
PROGRAMOJE:

MILDA KIMINIS, akrobatė
ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, tenoras
K. B. KRIAUČIŪNAS
BIRUTĖ AŠERBERGIENĖ
VYTAUTAS JURGELA, magikas 
“PASLAPTINGOJI TAMARA,” vaidinimas 
OPERETĖS CHORAS ir grupės

KONCERTO PRADŽIA 4:30 V AL. PO PIETŲ 
Bilietai $1.20 ir $1.50, Rezervuotos Vietos

Vien Šokiams 75c. — 8 vai. vak.
— VISOMS MOTINOMS GĖLĖS DOVANŲ — 

ŠOKIAMS GROS ADOMO JEZAVTTO ORKESTRAS
DOVANOMS: Radijo, foto aparatas, 2 buteliai degtinės

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

r—

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

ANGLIŲ KOMP 
COKE ir ALIEJUS 
Ė I S A S .

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

KLEEN

LISAUSKO
ANGLYS.

o
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 ved. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

—Bal. 24 d. parapijos salėj 
įvyko metinis margučių ba
lius, kuris buvo gražus ir sėk
mingas. Buvo ir trumpas vai
dinimas iš tremtinių gyveni
mo, kurį suvaidino tik atvy
kę iš tremties artistai VI. Vi- 
jeikis ir P. Žukauskas. Lai
mėjimui gražų blanketą pa
aukojo kuopos nutarimų raš- 
tin. O. Osteikienė. Taip pat 
išleista 10 sv. šokoladinis 
kiaušinis, kurį paaukojo pp. 
Ginkai. Buvo dovanų už gra- 
ižausius margučius, kurias ’ 
suaukojo kuopos narės.

vimą ir atsilankymą nuošir
dus lietuviškas ačiū.

—Kuopos narė A. Kivitie- 
nė jau pasveiko. Ji sunkiai 
sirgo ir gulėjo Šv. Katarinos 
ligoninėj.

Šį sekmadienį, geg. 8 die
ną, sąjungietės minės savo 
metinę šventę. Mišios bus 9 
vai. gyvų ir mirusių intenci
ja. Visos narės ir šiaip moti
nos malonėkite dalyvauti.

O. P.

slas, kaip moko jų vadukai, 
visa, kas tik yra priešinga 
Maskvos komunistų idėjai, 
griauti, ardyti ir veikti prieš 
šį kraštą, prieš jo valdžią, 
prieš tvarką ir prieš pačių 
darbininkų gerovę. Jiems 
darbininkų reikalai tik tiek 
terūpi, kiek komunizmas turi 
iš to sau naudos.

Ten buvęs unijistas

Kauno Operos Artistes

V. JONUŠKAITĖS KONCERTAS
Garsiausios lietuviškam pasauly žvąigždės, Kauno 
operos solistės Vincės Jonuškaitės koncertas įvyks

Penktadienį, Gegužės 13 d., 1949

113-123 W. 43rd Street New Yorke
(Tarpe Broadway ir 6th Avė.)

Prasidės 8:30 vai. vakare. TIKĖTAI nuo $1.20 iki $3.00
Tikėtų galima gauti “Amerikoje” ir salės Ticket Office

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktoriai

43

—Dunkirko (N. Y.) pirk
lys D. S. Wright, 84 metų am
žiaus, pareiškė, kad jis pasi
ryžęs prezidentui Trumanui 
dadurti algos už balandžio 
mėnesį. Mat, prezidentas, 
kaip pranešama, už balandžio 
mėnesį tik dalį savo $12,500 
algos tegavęs, kadangi Kong
resas dar nėra priėmęs nau
jos prezidento algos suregu
liavimo.

VISI ESATE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI Į

8-T£ METINĮ, MILŽINIŠKI

PAVASARIO KONCERTU IR BALIŲ
kurį rengia

Jok. Stuko Liet. Radijo “Rūtos” Klubas iy Grupės 
įvyks

Sekmadienį, Gegužes-May 15,1949
SV. JURGIO DR-JOS SALĖJE

180 New York Avė. Newark, N. J.

489

i
GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Arti Union Avė.

D. WHITECAVAGE, savininkas

*

PROGRAMOJE:
Buvusi Kauno Valstybės Operos solistė

STELLA VOLANI KONČIENE
Taip pat Valstybinės Operos artistas

JONAS BUTĖNAS
Lietuvių parapijos choras, iš Bridgeport, Conn., vad.

A. STANIŠAUSKUI
J. Stuko Radijo Taut. Šokių Ansamblis, vad.

L. STILSONAITEI
Bus taip pat šokių kontestų ir kitų įvairenybių

Tel. EVergreen 4 - 7142 J
SALDAINIŲ PALOCIUS J

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

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas § 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- f) 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: N

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 4

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

Salės durys atdaros 3 vai. Programa — 4 vai. Šokiai — 7:30

Įžanga — $1.00 Priskaitant 20c. taksų — $1.20

PRANEŠIMAS
■ Atvykęs iš tremties daili

ninkas T. Petraitis, gyv. Eli
zabeth, N. J., 141 Ripley PI., 
atsivežė su savim apie 200 į- 
vairių kūrinių, padarytų Lie
tuvoje ir Vokietijoje, alieji
niais ir vandeniniais dažais, 
atlieka sulig užsakymą port
retus, šventųjų paveikslus, 
projektus bažnyčių dekoravi
mui, įvairius piešinius rekla
mai ir visokius kitokius pro
jektus komercijai ir bizniui.

Suinteresuotus prašau pas 
mane kreiptis nurodytu adre
su.

Pardavimai
NAMŲ MASPETHE

1. Tuščias flooras dviem šeimom su 
11 kambarių, šilima, įvažiavimas.
Kaina $10,500.

2. Dviem šeimom su 10 kambarių, 
mūrinis, su garažais, naujausios ma
dos įtaisymai. Kaina $11,950.

3. Trim šeimom, mūrinis, atskirai 
statytas, su 16 kambarių, aliejum ap
šildoma, 5 automobiliams garažas, 
50x150. Kaina $15,950.

4. Su štoru, Grand Ave., su 12 kam
barių, mūrinis.

B. ZINIS 
Laisniuotas Real Estate ir Insurance 
499 Grand Street, 361 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EV 4-3487 — RE 9-1506

>:a

PAGERBIMO BANKETAS
N. Y. ir N. J. LIETUVOS VYČIŲ APSKRITIS

Sekmadienį, Gegužes 22 d., 1949
RENGIA PAGERBIMO BANKIETĄ

Metropolitan Operos Artistei

P-LEI POLYNAI STOŠKIŪTEI
Bankietas įvyks

Robert Treat Hotel .
50 Park Place Newark, N. J.

Bankieto pradžia 6:30 P. M.
Privažiavimas labai patogus. Važiuokit Hudson Tubes 

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

198 Kearny Ave., Keamy, N. J.
-(-++-F+4-F+++-l-M-l-+++-M“F+++F-l“F+4-F4++-F++-F'l-F+-F-f”F-F-F+-F‘F-F+.f-f-f-

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Stephen Bredesjr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

Namai—Apdrauda
J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. VI 7-1896

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir^priemies- 
čiuose.

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

Joseph Vastunas 
1068 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

John W. Anseli 
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai: 

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

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namu sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimą Ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
•Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

!r. . "£■ 
a. ■ t-

KLAUSYKITE |
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

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

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

Vieno! 
esančio I 
Ame rikei 
“Bet š| 
Maskvos] 
kovo. Zil 
leckio kJ 
čiausios ] 
to) posė] 
vietą, kil 
apie kola 
mą. Vaši 
buvo 92(1 
o kovo p] 
1,136.” |

Taip k| 
apie Pala 
tą MasM 
ūkių atėn 
lektyvinil 
chozai, tį 
Lietuvoje 
ūkininkų 
niekšas N 
riasi, kai 
nauja ru: 
už tai gii 
tai negirc

Tas patB 
tis savo pfl 
šutiniame! 
kaipo oba! 
Debs pos;B 
iš istorijoB 
tik viešpa! 
ne liaudis! 
torijoj lia! 
ra paskelbi

Tai šve! 
rugsėjo mil 
kiją milij! 
siuntė ir 1 
žmonių si 
liaudis, bei 
žiemą nei] 
griuvo nei 
Stalinas. 11 
dury Pabal 
vo ne rusų] 
Na, o 1941 
Rusiją užJ 
kitų užpucj 
liaudis, bei 
ninį karo a 
darė taip pi 
bet Stalinai 
baisybės bJ 
bet Stalini 
liaudis niel 
nenori dėl u 
kentėti ir si 
taujanti kla 
nesiskaitė i

Kituose j 
pats mąsli 
vietoje mino 
da tokį F. ! 
šakį: “Mes ■ 
kad atsiekė! 
kare, jeigu la 
lio daly fašl 
mose nebusi 
nimis.”

Taip pat a 
noma, F. D.l 
vęs didžios! 
prezidentas 1 
tas, tai sa! 
galvoje visų] 
formose’’ f] 
rudos ir rau] 
kokiais vard] 
tų: fašiz]
ar bolševizJ 
pagaliau esnl 
vo ir ne spahl 
bariški faktl 
jos stovykloj 
nių žudymai 
jokių teisės I 
nių, agresijos

Ar drįstų I 
rius, pasiėmei 
sevelto posaį 
įrodinėti, kad 
nyboje jis yrJ 
žiau koncenti 
ir jose kankių 
ri, negu jų b] 
Vokietijoje? Į 
įrodinėti, kad 
mažiau nekali 
dę, negu anie 
dieji, kurie 
raudonųjų nu 
patys prisipa: 
ge? Taigi, ti( 
pasakė: nebui
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