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Vieno Maskvos tarnyboje 
esančio lietuviško laikraščio 
Amerikoje redaktorius rašo: 
“Bet štai paimu skaityti 
Maskvos “Pravdą” iš 12 d. 
kovo, žiūriu, o gi Justo Pa
leckio kalba, pasakyta Aukš
čiausios Tarybos (parlamen
to) posėdy... Čia paimu tik tą 
vietą, kur J. Paleckis kalba 
apie kolektyvinių ūkių augi
mą. Vasario mėn. Lietuvoje 
buvo 926 kolektyviniai ūkiai, 
o kovo pradžioje jų buvo jau 
1,136.”

Taip kalba tas redaktorius 
apie Paleckio kalbą, pasaky-
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Vakarų Vokietijos konstitucija
Vokietijos parlamentarinė W i Maskva
rvba. kurios būstinė vra W. r Įtaryba, kurios būstinė yra 

Bonnoje, galutinai priėmė Va
karų Vokietijos Konstituciją. Vokietijos komunistų va-
Pagal šią konstituciją kuria- das Wilhelm Pieck, vokiečių 
ma vokiečių valstybė vadin-: komunistų centralės praneši
ąs — Federalinė Vokiečių mU) išvyko “atostogų” į Ru-
Respublika (Bundesrepub- <gij piecko laigk kurį jig 
lik). I v- <«r 1 ■ v. ,. *, ... .. .... v 'paraše “Vokiečių liaudies tąsi konstitucija griežtai uz- , , . ..
draudžia akresinį karą ir da-i rybai (rusU zonos vokiečių 
lį savo respublikos suvereni- parlamentas), sakoma, kad 

(totn norlaid'/io h'nmnno liin-'iia nn licrnss kurio lorn ivroržteto perleidžia Europos Jun- jis po ligos, kurią jam įvarė 
tą Maskvoje apie lietuvių gtinems Valstybėms, kai tik 'praeitoji žiema, turėjo išyyk- 
ūkių atėmimą Lietuvoje. Ko
lektyviniai ūkiai, arba kol
chozai, tai yra rusų daromi 
Lietuvoje dvarai iš Lietuvos 
ūkininkų atimtų ūkių. Anas 
niekšas Maskvos taryboje gi
riasi, kaip jis sąžiningai tar
nauja rusams, o šitie čia jį 
už tai giria ir garbina. Juk 
tai negirdėtas išsigimimas.

Tas pats maskvinis laikraš
tis savo pirmojo puslapio vir
šutiniame kairiame kampe, 
kaipo obalsį, deda šitokį E. V. 
Debs posakį: “Kiek aš žinau 
iš istorijos, tai karus sukelia 
tik viešpataujančios klasės, o 
ne liaudis. Visoj žmonijos is
torijoj liaudis niekuomet nė
ra paskelbusi karo.”

Tai šventa tiesa! 1939 m. 
rugsėjo mėnesio vidury į Len
kiją milijonines armijas pa
siuntė ir šimtus tūkstančių 
žmonių sunaikino ne rusų 
liaudis, bet Stalinas. 1939 m. 
žiemą nekaltą Suomiją už
griuvo ne rusų liaudis, bet 
Stalinas. 1940 m. birželio vi
dury Pabaltės tautas okupa
vo ne rusų liaudis, o Stalinas. 
Na, o 1941 m. birželio 22 d. 
Rusiją užpuolė, po daugelio 
kitų užpuolimų, ne vokiečių 
liaudis, bet Hitleris. Šiandie
ninį karo stovį pasaulyje su
darė taip pat ne rusų liaudis, 
bet Stalinas. Ir sekančio karo 
baisybės bus ne rusų liaudies, 
bet Stalino reikalas. Rusų 
liaudis niekada nenorėjo ir 
nenori dėl tų baisių karų taip 
kentėti ir skursti, bet viešpa
taujanti klasė su šita liaudim 
nesiskaitė ir nesiskaito.

Kinuose numeriuose, tas 
pats maskvinis laikraštis, 
vietoje minėto obalsio, pade
da tokį F. D. Roosevelto po
sakį: “Mes negalėsime sakyt, 
kad atsiekėme pilną pergalę 
kare, jeigu kurioj bent pasau
lio daly fašizmas visose for
mose nebus išrautas su šak
nimis.”

Taip pat šventa tiesa! Ži
noma, F. D. Rooseveltas, bu
vęs didžiosios demokratijos 
prezidentas ir didis demokra
tas, tai sakydamas, turėjo 
galvoje visų spalvų “visose 
formose” fašizmą: juodos, 
rudos ir raudonos. Nesvarbu, 
kokiais vardais jie besivadin
tų : fašizmu, nacizmu, 
ar bolševizmu. Roozeveltui 
pagaliau esminis dalykas bu
vo ir ne spalvos, o baisūs bar
bariški faktai: koncentraci
jos stovyklos, masinis žmo
nių žudymas, nesilaikymas 
jokių teisės ir moralės dės
nių, agresijos.

Ar drįstų šitas redakto
rius, pasiėmęs šį garsų Roo
sevelto posakį sau obalsiu, 
įrodinėti, kad tie, kurių tar
nyboje jis yra, šiandieną ma
žiau koncentracijos stovyklų 
ir jose kankinamų žmonių tu
ri, negu jų buvo Italijoje ar 
Vokietijoje? Ar drįstų jis 
įrodinėti, kad jo “bosai” yra 
mažiau nekaltų žmonių nužu
dę, negu anie juodieji ir ru
dieji, kurie buvo tik maži 
raudonųjų mokiniai, kaip jie

Amerika turi pabusti!2 milijonai bedarbiu
Valdžios pareigūnų prane

šimu, bedarbių skaičius, ku
ris gauna valstybės pašalpą, 
iki šiol pasiekė 2,051,000. Ta
čiau jau pastebima žymių, 
kad bedarbė pradeda atslūg
ti — naujų bedarbių atsiran
da jau mažiau, o senieji grįž
ta į darbus. Balandžio mėne
sio paskutinę savaitę, pranešė 
Federal Security Agency, bu
vo įregistruota 65,700 naujų 
darbo nustojusių žmonių, ku
riems reikėjo paramos. Tą 
pačią savaitę tačiau visas be
darbės paramą gaunančiųjų 
skaičius sumažėjo 19,600 
žmonių.

Šitie skaičiai, žinoma, ne
rodo visos bedarbės proble
mos Amerikoje, nes didelė 
dalis darbininkų negauna be: 
darbės paramos mokesčio,

Fordo darbininky 
streikas

TAUTOS JUNGIASI KOVAI

tokios bus suorganizuotos. Lj į RUSįją pasigydyti. Taigi, 
Konstitucija turi 164 para- Vokietijoje pieck pasigydyti 

gratų, kurių daugumas yra . .. , .
labai panašus j JAV, Anglį-. n<®ale3°- vokiečių kurortai 

c t Ijam per prasti. Vakarinio
Berlyno laikraščiai rašo, kad 
Pieck suėjo į koliziją su H. 
Rau, rusų zonos komunisti
nės ekonominės komisijos pir- ( 
mininku, kuris šiuo metu e- nors jie ir neturi darbo, šitie 
sąs didelis galiūnas rusų zo-1 gi skaičiai kalba tik apie pa
noje. 'ramą gaunančius.

jos ir Prancūzijos konstitu
cijų paragrafus. Konstituci
joj yra skyriai, kur užakcen
tuota asmens laisvė, žodžio 
ir sąžinės laisvės.

Įsakmiai pabrėžta Vokieti
jos nedalomumo reikalas, t.y.' 
nepalikimas Vokietijos pada
lytos į rytų ir vakarų zonas. _ 
Siam reikalui rezervuoti įdė
tas toks paragrafas; “Ši kon
stitucija nustoja galios tą pa
čią dieną, kai galios įgys ki
ta konstitucija, kuri vokiečių 
tautos laisvu noru sudaryta 
bus.” Šis ir kiti paragrafai 
sako, kad ši konstitucija yra 
tik pereinamam laikotarpiui.

Apie armijos sudarymą, ta
rytum, nekalbama, bet kai 
kurie paragrafai rodo į tai, 
kad kariuomeinė pagal šią 
konstituciją vakarų Vokieti
joje nėra negalima.

Konstitucijoje yra aiškiai 
pasakyta apie draudimą vei
kti partijoms, kaip nąęionab 
socialistų arba panašių į ‘ko
munistus.

gale, kol bestializmas visose 
formose nebus išrautas su 
šaknimis.

Kito lietuvių kalba Ameri
koje einančio maskvinio laik
raščio redaktorius rašo: “Mes 
norime, kad atvy katantieji 
padorūs dipukai, darbo žmo
nės, tuojau atsirubežiuotų 
nuo liaudies priešų, nuo po
nų; mes norime, kad jie su
silauktų garbingo pavadini-, 
mo: drauge!”

Čia kalbama apie atvyks
tančius pabėgėlius iš Vokieti
jos. Žinant, kad šitie žmonės 
pabėgę iš Lietuvos nuo tų, 
kuriems šis redaktorius tar
nauja, iš kitos pusės, žinant, 
kokią akciją šitas redakto
rius varė ir varo prieš šitas 
nekaltas jo “bosų” aukas, 
sunku suprasti, ko jis šituo 
posakiu nori? Ar kartais jis 
nenorėdamas neišduoda gali
mumo, kad jo “bosai”, ana
pus, organizuoja su pabėgė
liais prastumti ir “draugų.” 
Pažįstantiems bolševikus, 
šiame sakinyje pabrauktas 
žodis----padorūs daug pasa
ko.

Kai skaitytojas pastebės, 
su šiuo numeriu savo laikraš
ty pradedame naujai atvyks
tančiųjų lietuvių skyrių, šio 
skyriaus būtinumą iššaukė 
pats gyvenimas. Mūsų brolių 
atvykimas į šią šalį eina ne
paprastu tempu — per savai
tę po keletą šimtų, ši šalis 
yra tokia didelė, jos gyveni
mas yra toks įvairus ir sudė
tingas, kad senieji ameriko
nai lietuviai per “Ameriką” 
ryžtasi savo atvykstantiems 
broliams padėti greičiau susi
orientuoti šiame krašte. Re
dakcija prašo visus savo ben
dradarbius amerikonus - lie
tuvius padėti šiame darbe. 
Reikės informacijų, patari
mų, nurodymų, kuriems rei-

patys pnsipazino Nuerenber- Į kės Ameriką gerai pažįstam 
ge? Taigi, tiesą Rooseveltas čių žmonių. Prašome ir tiki- 
pasakė: nebus pasiekta per- |mės jūsų pagelbos.

BUTU NUOMA
Galutinai yra priimtas bu

tų nuomos pakėlimo įstaty
mas. Pagal įstatymą savinin
kai galės pakelti kai kuriais 
atvejais nuomas.

Mažieji savininkai, kurie 
išnuomoja (renduoja) nedau
giau, kaip 4 butus, galės pa
kelti nuomą, jei jie įrodys, 
kad jiems lieka mažiau, negu 
30% pelno iš gaunamų nuo
mų, atmokėjus visas namo iš
laikymo išlaidas.

Didiesiems savininkams,

Prezidentas Truman
65 mėly

Jau streikuoja Detroite 65 
tūkstančiai Fordo fabrikų 
darbininkų. Manoma, kad šis 

(streikas plėsis į kitus fabri
kus, į kitus miestus. Strei
kas prasidėjo dėl didelių tem
pų gamybos darbe, kurie esą 
darbininkams nepanešama. 
Jeigu streikas plėsis, jis gali 
paliesti iki 147,200 darbiinn- 
kų, 33-se miestuose ir Kana
doje. UAW unijos vadai pa
reiškė, kad jie mano, jog 
streikas bus trumpas, bet jie 
pasirengę ir ilgam.

Paskutinės žinios sako, 
kad jau pasitarimai tarp uni
jos ir Fordo korporacijos at
stovų eina.

Atleido 800 tarnau
toje

Gegužės 8 d. Prezidentas 
H. Trumanas uždegė 65-tą 
žvakutę ant torto, kurį jam 
gimtadieniui padovanojo 
Baltųjų Rūmų tarnautojai. 
Jis pareiškė savo pastoriui, 
kad jis esąs dėl to toks svei
kas, kad visą gyvenimą sun
kiai dirba ir laikosi toli nuo 
nereikalingų pramogų.

Po pamaldų prezidentas,

Pereitą savaitę Veteranų 
valdyba atleido iš darbo 800 
tarnautojų. Tai padaryta tau 
pumo sumetimais, kai Kon
gresas sumažino Veteranų 
reikalams skirtų pinigų su
mas. Veteranų valdyba, są
ryšy su tuo, uždarė 42 sky
rius. Ligoninės ir medicinos 
aprūpinimas nebus paliesta.

išnuomojantiem| ; daugiau | Baltuos Rūmus,
kaip keturis "butus,' bus lėis- 
ta pakelti nuomą, jei bus įro
dyta, kad jie turi mažiau pel
no negu 25% iš gaunamų pa
jamų, atskaičius namo išlai
kymo išlaidas.

Tokie pakėlimai bus leisti 
tik kartą per metus.

Įstatymą paskelbus liko"he- 
pątenkinti ir savininkai ir 
nuomininkai. Ir vieni ir kiti 
reiškia protestus.

Primuse tusų 
karininkus

dieną praleido šeimos rately. 
Jam buvo trigubai brangi ši 
diena: tai buvo jo gimtadie
nis, tai buvo Motinos diena, 
tai buvo keturi metai nuo tos 
dienos, kai jis susišaukė re
porterius ir pareiškė, kad Eu
ropoj karas baigtas.

Prezidento gydytojas pa-^Au^o^
reiškė, kad prezidentas esąs administracijoje, taip, kad A- 
jaunesnis, negu jis buvo prieš 
ketveris metus.

Amerikonų kareivis, 19 m.
vyras, Vienoje, vienas, nepa- tautos atstovai, kuriems pa
vartojęs net ginklo, smarkiai (sisekė pasprukti iš raudono-

Neseniai Amerikos patrijo- trečiojo aukšto per langą ir 
tai, kurie aiškiai supranta ir šiuo savo didvyrišku žygiu 
mato gręsiantį bolševizmo susilaukė iš viso pasaulio pa- 
pavojų visam pasauliui, su- garbos ir paguodos. Ją pa
kūrė antikomunistinę organi- —-------- .j —

zaciją Common Cause Inc., ! 
kuri leidžia įdomų žurnalą į 
“Plain Talk.”

Šio mėn. 5 d. sušaukė di
delį, visų bolševizmo paverg
tų tautų vadovaujančių at
stovų susirinkimą New Yor
ko Carnegie Hall. Susirinki
mas pradėtas katalikiška 
malda, o baigtas evangelikų 
dvasiškio invokacija. Pirmi
ninkavo Mrs. W. Paine. Salė 
buvo išpuošta tautinėm spal
vom, o scenoje dalyvavo vi
sų tautų vėliavos, kurių tar
pe ir mūsų trispalvė.

Kalba kongresmanai
Griežtas antikomunistines 

kalbas pasakė du kongresma
nai, iš kurių ypačiai karštai 
buvo priimta Connecticut 
kongr. Lodge kalba. Jis pa
brėžė, kad Amerika turi pa
busti ir pabusti tuojau. Ant
raip mūsų šaliai gręsia mir
tinas pavojus nuo besiplečian 
čio komunizmo.

Pavergtų tautų balsai
Po kongresmanų kalbos 

buvo priimta rezolucija, ku
rioje smerkiamas raudonasis 
teroras ir visos pasaulio lais
vos tautos kviečiamos jung
tis prieš bendrą pavojų. To
liau kalbėjo kiekvienos ‘iš 
anpus “geležinės uždangos”

sveikino susirinkusi tūkstan- 
I tinė minia atsistojimu.

Didelio susijaudinimo iš- 
' šaukė lenkų tautos veikėjo, 
I buvusio ministerio pirm. Mi- 
kolaičiko kalba.

Lietuvių vardu kalbėjo p. 
Sidzikauskas. Gražias kalbas 
pasakė Albanijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Slovakijos, Slovė
nijos, Chorvatijos, Rumuni
jos, Ukrainos, Rusijos, Lat
vijos, Estijos ir Serbijos at
stovai, kurių tautos šiandien 
kenčia Maskvos diktatūrą.

Lietuvaitės šoka
Po kalbų, kurios nusitęsė 

ligi vidunakčio, buvo meninė 
dalis. Latvė R. Ausin ir vie
na čekė artistė puikiai pagro
jo smuiku. Prieš savaitę iš 
Vokietijos atvykęs buv. Mas
kvos Didžiojo teatro tenoras 
ir vienas bulgarų operos bo
sas padainavo, o pačioje pa
baigoje pasirodė lietuvaičių 
tremtinių šokėjų grupė ir 
dailiai pašoko blezdingėlę.

Komunistai jungiasi

RAUDONARMIEČIU REIKALAVIMAI
 ■ ♦-----------------------------------------------------------------------------------

Dvi dideles nelaimesBolševikų raudonosios ar
mijos laikraštis, sąryšy su 
Berlyno blokados nuėmimu ir 
Paryžiaus konferencija, sta
to labai aštrius reikalavimus 
Vakarams. Jis rašo, kad ke
turių didžiųjų valstybių už
sienio ministerių posėdyje 
Paryžiuje turėtų būti: 1. Ke
turių valstybių nutarta nie
kad neįsileisti Vokietijos į 
Europos Sąjungą ir Atlanto 
Sąjungą; 2. Panaikinti Ruh- 
ro krašto kontrolės sudarytą 
sutartį ir prileisti Rusiją prie 
tos kontrolės; 3. Panaikinti 
visus Vakarų Vokietijos rei
kalu padarytus susitarimus, 
kuriuose nedalyvavo Rusija; 
4. sustabdyti Vakrų Vokieti
jos respublikos kūrimą; 5. 
Sudaryti “visos Vokietijos” 
vyriausybę, kuri tęstų dabar 
rusų zonoje vedamą politiką.

Nieko sau apetitai!

Turino mieste, Italijoje, ke
leivinis lėktuvas, kuriuo skri
do 31 žmogus, užkliuvo už 
bažnyčios bokšto ir nukrito. 
Lėktuvas sudužo, visi kelei
viai žuvo. Keleivių tarpe bu
vo Italijos žymios futbolo ko
mandos narių.

Glasgove, Škotijoje, užside
gė krautuvė ir teatras, kur 
žuvo 14 žmonių ir daug su
žeista.

Bolševikai trukdo

E. Bevin Berlyne
Anglijos užsienio reikalų 

ministeris Ernest BeVin lan
kėsi Berlyne. Kalbėjosi su an
glų, amerikonų ir prancūzų 
sektorių pareigūnais. E. Be- 
vinas norėjo susidaryti aiškų 
Berlyno padėties vaizdą, ku
ris jam bus reikalingas už
sienio reikalų ministerių po
sėdy Paryžiuje gegužės 23 d. 
Be to, Bevinas norėjo per
žvelgti tuos rezultatus, ku
riuos davė jungtinių oro pa-

Garsi yra anglų BBC radi
jo stotis: prieš nacius ji dau
giau yra padariusi, negu iš
tisos armijos kariuomenės, ši 
stotis transliuoja visomis pa
saulio kalbomis, kaip ir “A- 
merikos Balsas” iš Amerikos. 
BBC stotis pradėjo skųstis, 
kad jos transliacijas bolševi
kai trukdo, maišydami oro 
bangas specialiais aparatais. 
Tą darė naciai, o dabar iš jų 
išmokę bolševikai. Amerikos 
transliacijas bolševikai irgi 
trukdo. Už tai Amerikos vy
riausybė Maskvai'net protes
tą pareiškė.

ATVYKO KUN. J. 
JAKAITIS

Iš Romos į JAV atvyko 
kun. J. Jakaitis, MIC. Atvyko 
dalyvauti marijonų trejų me-j—- o——--■‘z juaijvauw uiaiijvuiį va j uit"

jėgų pastangos, aprūpinant tų konferencijoje, kuri įvyks 
Berlyną oro keliu blokados šio mėnesio pabaigoje, Hins- 
metu. dale, UI.

primušė septynis rusų kari
ninkus, kurių tarpe buvo du 
aukštų pareigų pulkininkai. 
Rusai dėl šito įvykio pakėlė 
triukšmą Vienos kontrolinėje

merikos karinė vadovybė tu
rėjo atsiprašyti rusus už šį 
įvykį. Rusai atsiprašymą pri
ėmė ir aprimo. Rusų spauda 
ir radijas šį įvykį tiesiog nu
tylėjo.

Ką su kareiviu padarys 
Amerikos karo vadovybė, dar 
nežinia.

sios vergijos ir kurie dabar 
tremtyje vadovauja laisvės 
kovai. Ypačiai karštai buvo 
sutikta p. Kosenkina — rusė 
mokytoja, kuri pernai užda
ryta rusų konsulate išvežimui 
į Sovietų Rusiją, iššoko iš

Kinijos žinių agentūra pra
neša, kad Kinijos, Burmos ir 
Šiaurės Korėjgs 
jungiasi bendrai karinei ak
cijai. Komunistai pabriežia, 
kad ši akcija nukreipta prieš 
“Amerikos ir Anglijos impe
rializmą.”

Šis blokas įjungia savyje 
daug šimtų milijonų žmonių 
ir sudaro pavojų likusiajam, 
laisvam pasauliui. Tai Mask
vos pastangų rezultatai.

KAS NAUJO ŠIA SAVAITĘ

Kinijos komunistai 
sulaikomi

Praeitos savaitės pabaigo
je komunistai bandė išlaipin
ti savo kareivius 15 mylių 
nuo šangajaus, ties Whang- 
poo upės žiotimis. Iškėlimas 
buvo mėgintas daugybe lai- | 
vėlių, kuriuos kinų daliniai 1 
apšaudė ir daug paskandino. 
Iškėlimas komunistams nepa
sisekė — buvo atmuštas.

Kitose vietose komunistai 
padarė pažangą. Užimta 
daug mažesnių vietovių. 
Ohiang-Kai-Shekas grįžo į 
Formosos salą, iš kur jis to
liau diriguoja Kinijos kariuo
menei.

Atvyksta B. Braz
džionis

Ateinantį sekmadienį į Bos 
toną atvyksta poetas Bernar
das Brazdžionis su šeima. B. 
Brazdžionis tremtyje gyveno 
pmcūzų zonoje, Wuertember- 
go provincijoje, Ravensburgo 
mieste. Su nemaža šeima, mū
sų poetas, 1944 m. apleidęs 
Lietuvą, praėjo nepaprastai 
sunkių vargų kelią.

Jo atvykimu rūpinosi žino
ma Amerikos lietuvė ponia 
Pr. Lapienė. Pas ją Brazdžio- 
niai ir apsistos.

• Hintono mieste (W. Va.) naktį užsidegė namai, kur 
sudegė 7 žmonės.

• Detroite streikuoja apie 60,000 Fordo darbininkų.
• Gen. L. Clay išeina iš gubernatoriaus pareigų Vokie

tijoje gegužės 15 dieną.
• Philadelphijoje sustreikavo radio darbininkai. Rei

kalauja pakelti atlyginimą.
• Susekta, kad Kinijos komunistai norėjo užblokuoti 

britų ir amerikiečių laivus Woosung vandenyse. Dėl to mi
nėti laivai staiga pasitraukė iš šių vandenų.

x • Singerio kompanijos darbininkai Elizabeth, N. J. jau 
kuris laikas streikuoja." Reikalauja didesnio atlyginimo ir 
darbo palengvinimo.

• Bolivijoje įvyko perversmo mėginimas, kurį valdžia, 
kariuomenės pagelba, nuslopino.

• Martinville (Va.) teismas nuteisė mirties bausme 
septynis vyrus, kurie išprievartavo vieną moterį.

• ALF lokalas praneša, kad nuo gegužės mėn. 15 d. 
New Jersey 3,500 gelžkelio darbininkų pradeda streiką. Ne
bus kraunami net maisto produktų prekiniai traukiniai.

• Sąjungininkų pasitarimai Austrijos reikalu vėl per
traukti ir atidėti. Šitie pasitarimai tęsiasi jau nuo 1947 m. 
pradžios ir dėl sovietų norų nepasiekė jokių rezultatų.

• Krašto gynimo sekretorius Johnson pranešė, kad 27 
amerikiečiai, kurie žuvo per visą Berlyno oru aprūpinimo 
laikotarpį, bus ypatingai pagerbti. Taip pat pagerbti bus 
visi tie asmens, kurie Berlyno aprūpinimo akcijoje ypatin
gai nusipelnė.

• Nizoje (Prancūzijoje) mirė grafas Maeterlinck, gar
sus belgų poetas-rašytojas. Jis buvo jau 86 metų.

• Senatas priėmė įstatymo projektą, kuriuo numato
ma federalinė parama atskirų valstijų mokykloms 300 mi
lijonų per metus. Projektas persiųstas Atstovų Rūmams.

• Iš Londono pranešama, kad buvę vokiečių maršalai 
G. Rundsted ir A. Straus, kurie dabar yra anglų belaisvė
je, bus paleisti. Jiems nebus keliamos bylos, kaip karo nu
sikaltėliams.

• Prie Girardvillės (Pa.) vienoje anglies kasyklų šach
toje ugnis atskyrė 4 darbininkus nuo išėjimo angų. Po di
delių pastangų prie jų priėjus, jie jau buvo negyvi.

• New Yorko policija prie Times Square sučiupo ketu
ris jaunus banditus, kurie yra įvykdę visą eilę įsilaužimų. 
Atidarant dėžę, kur buvo jų įrankiai įsilaužimams vykdyti, 
įvyko sprogimas, kuris sužeidė slaptosios policijo valdinin
kus.

• Kanados parlamentas jau ratifikavo Atlanto sutartį.
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PALIKTAS GARNYS
Paukščiai juodmargiai pakilo 
Rudenio gamų tvane, 
Kur vandens patvinusio Nylo 
Siūbuoja drumsta krūtine.

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Vėjų išbraidžiotoj pievoj
Tarp šnarančių graudžiai švendrų, 
Viens gandras dienų mėnesienoj 
Negali ištiesti sparnų.

0 KAS TOLIAU?
Kančia metalinė sustingus 
Kaip lino laukai, akyse... 
Keliauja į vakarus ilgus 
Aušra jo gimtuos kraštuose.

Panaikinta Berlyno blokada. Keturių didžiųjų valstybių 
paskelbtas susitarimas labai trumpas: nuo gegužės 12 d. 
panaikinami suvaržymai susisiekti su Berlynu, iš vienos 
pusės, ir su rytų zona, iš kitos pusės, ir gegužės 23 d. Pa
ryžiuje šaukiama keturių užsienio ministerių konferencija 
Vokietijos klausimu. Mažytė žaizdelė pasaulio organizme 
likviduota. Bet šių dienų pasaulis — didelis ligonis, pilnas 
milžiniškų žaizdų. Dėl to, šitos mažytės žaizdelės likvida
vimas jokio entuziazmo pasaulyje nesukėlė. Tai parodė pa
ties prezidento Trumano pirmas pasisakymas žurnalistų 
konferencijoje. Dėl šio susitarimo prezidentas neparodė jo
kio optimizmo. Gen. L. Clay nuomonę, kad šis sovietų ma
nevras jokiu būdu nepakeis Kremliau obstruktyvios po
litikos visame pasaulyje, prezidentas atsisakė komentuoti.

Stalinas daro šimtą žingsnių pirmyn ir vieną žingsnį 
atgal. Dėl šito vieno žingsnelio atgal — sakykime taikos 
kryptimi atgal — naivūs pasaulio politikai nemato šimto 
žingsnių pirmyn, pasaulio katastrofos kryptim pirmyn. Kas 
yra blokados panaikinimas? Tai atstatymas mažyčiame pa
saulio taške padėties, kurią turėjome prieš metus. Tai žings
nelis atgal. Bet kas per tuos metus Kremliaus padaryta pir
myn? Kinija, Marshallio plano boikotavimas, rytų ir piet
ryčių Europos brutaliausias sovietizavimas, penktosios ko
lonos darbai visame pasaulyje, šimtų milijonų pajungimas 
raudonosios armijos ginklavimui, šėtoniškas pavergtų tau
tų naikinimas — štai Kremliaus žingsniai pirmyn, štai ko
dėl dalykų esmę suprantančių valstybininkų veidai ir žo
džiai nerodo optimizmo, Berlyno., blokadą nuėmus.

Stalinui yra svetimi trys svarbiausi dalykai: žmoniš
kumas, teisėtumas ir garbė. Jis jų niekada nesilaikė. Pra
dedant tuo savo gyvenimo laikotarpiu, kai jis buvo papras
tu banditu, traukinius apiplėšinėjo (pasaulis gi to nėra už
miršęs !) ir baigiant jo sovietinės sistemos, kaip genecoido, 
Jungtinių Tautų organizacijos aptarto, vykdymu. Jis turi 
tik šėtonišką kantrumą ir gėdos nebijančias akis. Kai per 
tris savaites jo rudojo draugo divizijos atsistojo prie Mask
vos vartų, jis paskelbė pas save religijos “laisvę,” tautų 
"laisvę,” “panaikino” komunistinį internacionalą. Kai tas 
rudąsias divizijas Vakarai sunaikino, Stalino "laisvės” ir 
jo tarptautinės institucijos išnėrė vėl aikštėn. Kai šian- 

,^di^ną’.yr«kjįepaprastai pasunkėję jo vidaus “politikos” rei
kalai, kurių rezultate paslaptingai “miršta” ir "atsistaty
dina” buvę jo paslaugiausi maurai, jis, atsakydamas į tuos 
keturis žurnalisto klausimus prieš kelis mėnesius, pasiūlė 
Vakarams “taiką.” Kai Vakarai šita akiplėšiškiausia veid
mainyste pasipiktino ir atsisakė leistis mulkinami, jis nu
ėmė Berlyno'blokadą. Tai kaulas, kurių jis Vakarams pa
graužti tiek daug jau numetęs yra. Tai kaulas, kurį be- 
grauždami Vakarai ir nematys, kai Stalinas naują šimtą 

' žingsnių pirmyn duos.
Šitą menką kaulelį begraužiant, reikėtų apmąstyti vi

są dalykų apimtį, kuri šiandien pasaulį didžiose žaizdose 
pūdo. Rytų ir pietryčių Europos jėga sovietizavimas — 
Kremlius atsisakys nuo šito? Kinijos įjungimas į savo sis
temą — Kremlius atsisakys nuo šito ? Obstrukcijos Jungti
nių Tautų organizacijoje — Kremlius atsisakys nuo šito? 
Mažųjų tautų naikinimas — Kremlius atsisakys nuo šito? 
Milijonų žmonių koncentracijos stovyklose laikymas — 
Kremlius atsisakys nuo šito? šėtoniškai įtemptas penkto
sios kolonos veikimas visame pasaulyje — Kremlius atsi
sakys nuo šito? štai klausimai, kuriuos Vakarai turėtų sta
tyti Kremliui, sąryšy su jų pasiūlymu Berlyno blokadą nu
imti. Berlyno ^blokados nuėmimas, kaip matome, pasaulio 
neišgydo.

Kai broliai prieš audrą ir vėją 
Vis veržias tolyn ir tolyn... 
Širdis jo, kaip sparnas letoja 
Ir pulsas sugrįžta retyn.

Stebuklą iš naujo išvysta, 
Naujai praregėja vyzdžiai, 
Kad lankos atžėlę pražysta, 
Kad grįžta iš kelio garniai.

Tik jis jau daugiau nesugrįžta, 
Kur vasara žengia puošni, 
Kur palydi amžiai jaunystę 
Krūtinėj strėlėms nešini.

Ir pievoje paliktas gandras 
Užmigo saldžiai ir ramiai... 
Dalgius pabarėse galandas 
Šienauti kiti šienpiūviai.

E. Urbonas

K. V. K.
PAŽVELKIM TIESAI Į AKIS!

tvirtinti, kad šiuo atžvilgiu, 
Katalikų Bažnyčia nepagei
dauja tautinių mišrių vedy
bų.

Tautiniu atžvilgiu, be abe
jojimo, tautinės mišrios ve
dybos yra didelis nusikalti
mas, nes jomis aiškiai ruošia
mi lietuviškumui kapai. Ar 
galima tikėtis, kad mišrioje 
šeimoje vaikai išmoks lietu
viškai kalbėti, kai tuo tarpu 
patys tėvai susikalba tik an
gliškai? Ar jų vaikams atei
tyje rūpės lietuviški reika
lai, jei patiems tėvams jie ne
rūpėjo?

Dėlto kiekvienas lietuvis ir 
lietuvė turi iš anksto turėti 
nusistatymą, kad jokiu būdu 
nesituoks su kitos tautos as
meniu. Jeigu tokį nusistaty
mą turės, tai suras ir būdų 
pasiieškoti asmenį savo tau
tos. Jeigu bus žiūrima į tai 
pro pirštus,. aišku, kad susi
tuoks su tuo, kurio ar kurios 
"snukutis” labiausiai patiks.

Mišrios vedybos
Ne tik mūsų gimtosios kal

bos pamiršimas veda mus į 
nutautėjimą, bet taip pat ir 
labai svarbus reiškinys lietu
viu gyvenime, būtent, tauti
nės mišrios vedybos.

Kadangi beveik visi mes 
lietuviai esame ir katalikai, 
noriu priminti, kad, nors Ka
talikų Bažnyčia nedraudžia 
tautinių mišrių vedybų, ji ta
čiau pripažįsta tautinę pir
menybę įvairiose gyvenimo 
srityse. Bažnyčia tiek gerbia 
kiekvienos tautos interesus, 
kad niekuomet nemanė ir ne
mano išnaikint tautinius skir
tumus jos narių tarpe, bet 
priešingai, leidžia, bendriems 
įstatymams nedraudžiant, 
kuo plačiausiai panaudoti Die 
vo. garbinimui savo gimtąją 
kalbą, papročius ir t.t.

Kadangi tautinės mišrios 
vedybos dažnai yra priežasti
mi šeimos narių tarpusavio 
nesugyvenimo, o Bažnyčia
kovoja prieš kiekvieną reiški- j Tėvų rolė šiuo klausimu 
nį, kuris griauna ir ardo šei- Tepatikrina savo sąžinę, _ .
mų gyvenimą, galima drąsiai Amerikoje gyvenantieji lietu- mu patenkintas. Ar visa tai

Todėl tik toji tėvynės ir tau- Lietuvių ir Lietuvos vientisumo vardan 
tos meilė bus tikroji, pilnuti- ( ------- —
nė ir apsaugota nuo iškrypi- Lietuvių tauta, kaip var- mas, nevisiems vienodai pra- 
mų, kuri turės antgamtinį pa- giai kuri kita tauta pasauly- ktinėj politikoj parankus, 
grindą, bus paremta religija, je, amžių būvyje nuolat ir j Jau kuris laikas liberalis- 
plauks iš Dievo valios. Juk nuolat turėjo grumtis žūtbū- tinės ir socialistinės grupės 
ketvirtas Dievo įsakymas, tinėj kovoj dėl savo laisvės, tremtyje yra pradėjusios ak 
kuriuo įsakoma gerbti ir my-1 dėl savo žemės ir dėl savo iš- ciją, kad Mažajai Lietuvai 
lėti savo tėvus, kartu apima likimo. Permainingas likimas būtų suteiktas VLIKe spėri a- 
ir tuos dalykus, kurie tėvams yra teikęs jai ir didingų lai- lūs mandatas, lyg dabar VLI- 
yra brangūs, būtent, tėvynė,1 mėjimų ir skaudžių smūgių, j Kas atstovautų tik Lietuvos 
tauta, kalba. i

Nenuostabu, dėlko Ameri- |tos nelaimių buvo jos suskal- 
koje mūsų tikrieji lietuvišku-' dymas ir dalimis įjungimas į 
mo židiniai yra parapijos, re- svetimus politinius junginius. 
Ilginės bendruomenės. Jeigu Tatai ne tik nutraukė tarpu- 
iki šiol Amerikoje kai kurio- j savį bendravimą, bet toms at- 
se kolonijose yra daugiau lie-' skirtoms tautos dalims dirb- 
tuviškos dvasios, tai vien tik (tiniu ir prievartos būdu suda- 
dėl to, kad ten girdisi lietu- rė skirtingas politines, ūki- 
vių kalba iš sakyklos, randa- nes ir kultūrines sąlygas, 
si parapijinė mokykla, jauni-'skatinančias separatizmą. Ne 
mas susibūręs į katalikiškas lietuvių tautos valia ir ne jos 
draugijas ir t.t. Kur šito vi-,labui imta kalbėti apie Kau
šo nėra, 
nyksta.

Nors, atsiskyrusieji nuo tuvą, apie Didžiąją ir Mažąją 
parapijų, pamynę po kojomis Lietuvą, 
visą religinį gyvenimą, sako
si esą tėvynės ir tautos my
lėtojai, patriotai, tačiau ši jų 
meilė, neturėdama tvirto pa
grindo, kuriuo yra religija, 
visuomet yra pavojuje išsi
gimti ir dažniausiai pereina 
net į kitų tautų neapykantą, 
niekinimą.

Tokios išsigimusios tėvy
nės bei tautos meilės “apaš
talais” buvo: naciai Vokieti- I • • n v • . . T. | • • •
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| Viena iš didžiausių mūsų tau- j daliai, arba lyg VLIKo nariai 
atstovautų atskiroms Lietu
vos teritorijos dalims.

Šitoks lietuvių ir Lietuvos 
rūšiavimas į “didlietuvius” ir 
“mažlietuvius,” į “Mažąją” ir 
“Didžiąją” Lietuvą yra nesu
derinamas su neskaidomos 
bei vientisos lietuvybės ir 
vieningos Lietuvos principu. 
Įvesti VLIKo nariu specialų 
Maž. Lietuvos atstovą, tai 
dirbtiniu būdu pabrėžti taria
mai specifinį šios tautos da
lies traktavimą ir jos nesu
tapimą su visa tauta; tai 
gaivinti separatinį autono- 
mizmą ir žlugdyti organišką 
tos tautos dalies integraciją 
į savo tautinį kamieną; tai 
palaikyti griovį, kastą tarp 
lietuvių svetimųjų interesii 
naudai. Todėl reikalavimas 
suteikti Maž. Lietuvai specia
lu mandatą VLIKe yra prie
šingas gyvybiniams lietuvių 
tautos ir valstybės reikalams.

Didžiai apgailestaudami šį 
principinio pobūdžio tarp
grupinį nevieningumą dėl 
Lietuvos ir paties VLIKo 
struktūros ir nelaikydami li- 
beralistinių ir socialistinių 
grupių tremtyje pasirinktą 
M. Lietuvos atstovo į VLIKo 
įvedimo klausimui svarstyti 
kelią nei politiškai tikslinga, 
nei Lietuvos laisvinimui nau
dingą, mes kviečiame visų 
politinių nusistatymų geros 
valios lietuvius nepasiduoti 
klaidinantiems įtaigojimams, 
būti ištikimus tautos ir vals
tybės vientisumo idealui, 
kad visų mūsų vieningomis 
pastangomis išlaisvintoji Lie
tuva būtų- laisva ir nuo bet 
kurio autonomizmoN

Lietuvių Krikšč. Dcinokr. 
Partijos Atstovybe VLIKe 
Lietuvos Darbo Federaci

jos Atstovybe VLIKe 
Lietuvos Ūkininkų Są-gos 

Atstovybė VLIKe
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ten lietuviškumas no Lietuvą, apie Vilniaus
Lietuvą, apie Rytprūsių Lie-

viai tėvai ir tepaklausia sa- jis jau pamiršo? ’ 
vęs, ar jie daug pastangų dė-, Be to, reikėjo jam Lietuvo
je, įtikindami savo vaikus, je gyventi Nepriklausomybės1 joje, fašistai Italijoje ir pa- 
kad tuoktųsi tik su lietuviais; laikais ir pamatyti kokią Lie-. našūs į juos — tautininkai 
ar daug kartų bandė suardyti tuva, ilgus laikus skurdus, ■ Lietuvoje.
savo vaikų artimą draugys- svetimųjų prislėgta ir išvar- Į Šitokiems “apaštalams” tė
tę su kitataučiais? Čia glūdi!ginta, pažangą padarė per 20 vyne bei tauta stovi pirmoje 
ir viena iš priežasčių, dėl ko 
ir Lietuvos Vyčių organiza
cija skursta.

Niekuomet neužmirštu vie
nos lietuvės motinos, Ameri
koje gimusios ir Lietuvos ne
mačiusios, pasakytus žo
džius, grįžusiam iš kolegijos 
savo sūnui, štai jie: “Jei tu 
neveši lietuvaitės, tai nuo tos 
dienos tu nesi mano sūnus.”

laisvės metų, kurios jokia ki-j vietoje, gi, Dievas ir Bažny- 
ta tauta, atsižvelgiant į jos čia — antroje vietoje. Jų šū- 
dydį ir turtingumą, nėra pa-• kis nėra “Dievas ir Tėvynė,” 
dariusi per tokį trumpą lai- bet “Tėvynė ir Dievas.” Jie, 
ką. tiesa, Dievo buvimo dažnai

Kiekvienas, kuris atvyko į neneigia, bet jam ir pirmeny- 
Lietuvą po pirmojo didžio  jo. bes neteikia.

I Todėl nenuostabu, dėl ko 
šie “apaštalai” Katalikų Baž
nyčios, kuri prieš juos kovo
ja, nekenčia ir ją daugiau ar 
mažiau persekioja. Ji buvo 
persekiojama prieš buvusį ka
rą ir Lietuvoje. Aišku, kad 
joks katalikas, tikra to žodžio 

i prasme, negali būti tokios tė- 
Kai viršminėtas pasaky- vynės bei tautos meilės apaš- 

mas, ar panašus į jį, yra var-, talu, nes jis turi aiškų ideo- 
tojamas senosios kartos lie-1 ^0S^ni Pries4, nors jis ir kau

kę nešiotų.
Meilė dėl interesų

Šitokį “apaštalai” dažniau
siai yra patriotai dėl to, kad 
šią tariamąją savo meilę tu
ri progos panaudoti savo as
meniškiems interesams. Jų 
patriotizmas dažnai tęsiasi 
tol, kol gali prieiti prie kitų 
žmonių sudėtų pinigų, arba 
dėl to, kad tikisi vieną gra
žią dieną užimti aukštą val
dišką vietą ir t.t. Tokių “pa
triotų - karjeristų” nerūko 
Nepriklausomybės laikais 
Lietuvoje, jų turime šiandien 
jau savo tarpe Amerikoje.

Šitoki "apaštalai” neša su 
savim ne palaimą tėvynei bei 
tautai, bet nelaimę. Tokios 
nelaimės liudininkais mes 
šiandien visi esame. Tik pri-

karo, maždaug tarp 1938 -• 
1940 metų, pamatė visai ki
tokį tėvynės vaizdą, nors ir 
ne viskas ten buvo tvarkoje,------------------ ----------- ----------- ----- ---------- -------- — ~-------- ------- -- | VADJkCVS VC7JU. MU.VU LVCIAXKVrjC, 

Baisūs tie žodžiai, bet jie taip ir kiekviename krašte, 
plaukė iš tikros lietuviškos Tai nebuvo senosios kartos 
širdies, iš gilios lietuviškos vaizduojamoji savo vaikams 
dvasios. Jeigu taip galėjo pa- nuskurdusi, iškankinta Lie- 
sakyti Amerikoje gimusi lie- tuva.
tuvaitė, tai juo labiau turi į 
panašiai atkalbėti savo vai- * 
ką motina, kuri atvyko iš sa
vo tėvų žemės — Lietuvos. 
Kiek tokių lietuvių motinų 
mes turime savo tarpe?

Dabar keletas žodžių apie 
kai kurių mūsų lietuvių pa
žiūrą į senąją mūsų tėvynę— 
Lietuvą.

Burnoto jai
Vienas mūsų tautietis, pa

bėgęs iš Lietuvos rusų caro 
laikais, kartą yra pareiškęs: 
“Ką, girdi, map Lietuva gero 
davė.” šitokį ar į .jį panašų 
išsireiškimą, manau, beveik 
kiekvienam, daugiau ar ma
žiau kartų, teko išgirsti, ši
tokiam ponui tik tiek galima 
pasakyti, kad jis be reikalo 
prieš Lietuvą burnoj a. Pats, 
kaip ir daugelis kitų, iš Lie
tuvos pabėgo caro laikais. 
Vien šitas pabėgimas turėtų 
užčiaupti jam burną. Jeigu 
Dievas leido jam ištrūkti iš

mūsų 
orga- 
dalių

tuvių, sunku yra sutikti, kad 
ji nėra dalinai kalta už lietu
vių nutautėjimą Amerikoje.

Išsigimus meilė
Iki šiol visą laiką kalbėjo

me apie tas priežastis bei 
blogybes, kurios prisidėjo 
prie mūsų nutautėjimo Ame
rikoje dėl stokos tėvynės bei 
mūsų tautos meilės.

Dabar norėčiau paliesti tą 
pavojų, kuris gręsia tėvynei 
ir tai iš per didelės joms mei
lės, kada ši meilė gali išsi
gimti ir pasidaryti pačiai tė
vynei bei tautai žalinga.

Nors šis mano pasakymas 
kai kam atrodys neišmintin
gas, tačiau bandysiu tokiems 
šiek tiek išminties pridėti, jei 
jiems to trūksta. _________________

Visas mūsų pasikalbėjimas siminkime nacizmą, fašizmą
4------------- A-----------------------— — •   A A. _ _ —“ —- - - . ...

vargo, palikus gimtuosius na- 1? būtų tik tuščiažodžiavi
mus, savo tėvelius, brolius mas, jeigu ši meilė nesiremtų 
bei seseris, apsigyventi šia- ant tvirto pagrindo. Kas gi 
me krašte, jis turėtų vien už yra tas pagrindas? 
tai būti Dievui dėkingas ir,; 
artimo meilės vedamas ir do
leriais apsikrovęs, padėti 
vargšei Tėvynei ir jos ken
čiantiems vaikams, o ne ją 
kaltinti, kad ji nieko jam ne
davė. Bet netiesa, kad jam 
pavergtoji tais laikais Lietu
va nieko gero nedavė. Jeigu 
tokiam, pagal jo supratimą, 
nieko kito jam nedavė, tai 
bent tegul atsimena Lietuvos 
derlingus laukus, davusius 
sveiką maistą: javus, kopūs
tus, barščius ir, iš kiaulių 
gautus lašinius; tegul jis at
simena taip pat sausą ir gry
ną Lietuvos orą. Be šių visų 
dalykų, mūsų burnoto j as ne
būtų išaugęs sveikas, raudo
nais žandais ir stiprus, ir ne
būtų galėjęs šiandien, nutu
kęs ir rankas į kišenes susi
kišęs, švilpauti, geru gyveni-

apie tėvynės bei tautos mei-

Jeigu mes savo tėvynę my
lime vien tik dėl to, kad ji yra 
mūsų protėvių žemė; jeigu 
mes savo tautą mylime vien 
tik dėl to, kad mes esame na
riai senos bei garbingos tau
tos, kurios praeitis yra pilna 
garbingų kovų ir laimėjimų; 
kad mūsų kalba yra viena iš 
seniausių ir gražiausių kalbų 
pasaulyje, o dainos savo me
lodingumu pralenkia dauge- 
lip kitų tautų melodijas ir tt., 
tai mes mylime savo tėvynę 
dėl pačios tėvynės ir tautą— 
dėl pačios tautos, šitoks mei
lės pagrindas nėra pakanka
mas, nes yra didelis pavojus, 
kad ši meilė gali išsigimti ir 
pavirsti savo tėvynės bei 
tautos dievinimu.

Mes turime atsiminti, kad 
mes lietuviai esame ne tik lie
tuvių tautos nariai, bet esa
me kartu r Dievo vaikai,

ir kitus “izmus.”
Iš viso, kas šiame straips

nyje autoriaus pasakyta, ga
li kai kam atrodyti, kad au
torius kaltina ir smerkia vi
są dabartinę senąją bei jau
nąją lietuvių kartą Ameriko
je už lietuviškumo nykimą. 
Tai būtų didžiausia neteisybė 
ir nesąmonė.

Garbingi tėvai
Reikia pripažinti, kad yra 

daug garbingų tėvų, kurie 
suprato ir supranta savo tau
tines pareigas, ypač lietuvių 
kalbos atžvilgiu. Jie yra ne 
kaltinimo verti, bet nuošir
daus pagyrimo. Jie gali 
šiandien didžiuotis, matyda
mi savo vaikus, išaugusius 
tikrais, sąmoningais lietu
viais ir kartu gerais Ameri
kos piliečiais.

Tačiau, deja, per didelis 
skaičius mūsų tarpe nesusi
pratusių lietuvių verčia šios 
rūšies straipsnį rašyti. Šio 
straipsnio tikslas buvo tik at
kreipti kiekvieno lietuvio dė-

Bet ir pačiais tamsiaisiais 
savo istorijos tarpsniais, ka
da ji buvo pavergta, niokoja
ma ir suskaldyta tarp slavų 
ir germanų, lietuvių tauta iš
laikė gyvą vieningos ir vie- 
nalypės tautos sąmonę. Tas 
pats lietuvis per amžius bu
vo ir tebėra Vilniuje, Kaune 
ar Klaipėdoje. Tas pats šia
pus ir anapus Nemuno. Tas 
pats Rytų ar Vakarų Lietu
voje. Ir jeigu po pirmojo pa
saulinio karo prie savo ka
mieno grįžusi viena tautos 
dalis svetimųjų sprendimu 
buvo gavusi išskirtinį iš vi
sos tautos autonominį statu
tą, tai jis buvo tik primesti
nis, tik neišvengta blogybė, 
kuriai tačiau jokiu atveju ne
leistina atgimti išlaisvintoj 
Lietuvoj. Istorijos tėkmėje 
išorinių jėgų atplėštosios lie
tuvių tautos dalys vėl turi or
ganiškai susijungti ir suaug
ti su tautos visuma.

Per pastaruosius 
tautos negando metus 
niškas atskirų tautos
integravimasis ir konsolida- 
vimasis yra pasiekęs pasigė
rėtinų rezultatų. Mūsų tauti
nio ir valstybinio vientisumo 
siekimas yra tapęs realiu fa
ktu. Visose mūsų bendruo
menės institucijose ir įstaigo
se be jokio skirtumo repre- 
zentuojasi, dalyvauja ir va
dovauja tiek "didlietuviai,” 
tiek “mažlietuviai.” Tatai 
vyksta visose viešojo gyveni
mo srityse, neišskiriant nė po 
litinės vadovybės. (Jau ku
ris laikas žinomas Maž. Lie
tuvos visuomenės veikėjas, 
buvęs Prūsų Lietuvos Tary
bos Vykd. Komiteto narys, 
buv. Klaipėdos krašto auto
nominės direktorijos pirmi
ninkas ir Klaipėdos krašto 
gubernatorius yra VLIKO 
sudėty, paskutiniu metu ir jo 
reikalų vedėjas).

Tačiau, kaip nesenoj pra
eity nevisos lietuvių politi
nės grupės vienaip suprato 
nepriklausomybės siekimą, 
nevisos vienodą rėžimą Lie
tuvoj vykdė, nevisos vienokią 
socialinę santvarką planavo, 
taip ir dabar didysis mūsų 
tautos ir valstybės vientisu
mo principas, kuris yra vie
nas iš pagrindinių mūsų tau
tinės politikos siekimų, taip 
pat nevisų vienaip supranta
mas, nevisų lygiai brangina-

mesį į save ir pažiūrėti, kiek 
kas yra šiai savo šventai par-. 
eigai nusikaltęs ir, prie kai-j 
tės prisipažinus, muštis į 
krūtinę ir sakyti "mano kal
tė.” Tai padarius, ryžtis vi
somis jėgomis, kiek tai dar 
galima, ateityje klaidas ati
taisyti.

Tebūna šis straipsnis įspė
jimu taip pat ir tiems, kurie 
jau atvyko ir atvyksta į šią 
šalį. Jie turi gerai įsitikinti, 
kad ir jiems, atsidūrus į tas 
pačias sąlygas, gręsia pavo-

Del penkių VLIKo 
grupių pareiškimo
(“Mintis” 1949 3-23, Nr. 32)

Didžiai vertindami visų po
zityvių mūsų tautos jėgų vie
ningą bendradarbiavimą ko
voj dėl Lietuvos išvadavimo, 
su giliu susirūpinimu ir ap
gailestavimu turime konsta
tuoti, kad socialdemokratų, 
valstiečių liaudininkų, tauti
ninkų, ūkininkų partijos ir 
laisvės kovotojų vardu pa
skelbtas viešumai pareiški
mas “apie susidariusią padė
tį dėl Mažosios Lietuvos at
stovavimo VLIKe” ne tik sto
koja objektyvumo, bet ir la
bai apsunkina Lietuvos lais
vinimo kovos vieningumą, 
skaldo pačią lietuvių visuo
menę.

Yra didžiai žalinga mūsų 
laisvės kovos vyriausiam tik
slui — Lietuvos respublikos 
suvereninių organų veikimo 
atstatymo siekimui, — kai 
pusė VLIKo, to vyriausio mū
sų politinio organo ir tautos 
suverenumo reprezentanto, 
išeina tremtinių visuomenės 
intervencijos ieškoti ir grasi
na pačiai laisvinimo organi
zacijai.

L. Vienybės Sąjūdžio var
du pasisakę principe už Maž. 
Lietuvos atstovavimo spren
dimą visų VLIKo grupių vie
ningu sutarimu, mes darėme 
ir darysime pastangų, kad 
skirtingi tarpgrupiniai nusi
statymai būtų išlyginti ir pa- 

' siektas susipratimas, bet 
įmes niekad nepritarsime te
ikiam nesutartų klausimų

jus pakartoti, anksčiau at- syarstymo budui, kokį pasi- 
vykusių klaidas. Tebūna jie n_nko minėtos penkios gru- 
tikros ir neišsigimusios tėvy- Pes sav0 Pareiskimu.
nes bei mūsų lietuvių tautos 
meilės pavyzdžiais.

rinko minėtos penkios gru-

L. Vienybės Sąjūdžio 
Vadovybė Tremtyje

&
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Skrajūnas

MARUOS ULTIMATUMAS PASAULIUI
Tai buvo Jėzaus ir Marijos 

aukščiausia bendradarbiavi
mo laipsnis žmonijos atpirki
me. Pradžia to buvo Nazare
te, kuomet Marija duoda Ar- 
kangelui Gabrieliui savo suti
kimą būti Kristaus Motina. 
Kaip pirmoji Jėva,.savo pui
kybe ir neklusnumu, pasiduo
da pagundoms piktosios dva
sios ir dar pritraukia prie to 
Adomą, taip Naujoji Jieva, 
savo nusižeminimu ir klusnu
mu Dievo Valiai, tampa dali
ninke Naujojo Adomo atpir
kimo darbuose. Tuomi prasi
deda Jos pasiuntinybė, kaipo 
Naujosios Jievos ir visos žmo
nijos Motinos.

Nuo to tat laiko Marija ma
to mūsų, savo vaikų, ašaras, 
girdi mūsų dejavimus, atjau
čia mūsų sielvartus bei nelai
mes ir, kaip Kanoje, matyda
ma jaunavedžių sielvartus dėl 
vyno pritrukime, kreipiasi į 
Jėzų: “Sūnau, jie vyno nebe
turi” — taip ir šiandien, ma
tydama mūsų sielvartus, Ji 
sako. “Sūnau, jie serga, jie 
yra nuliūdę, jie sielvartų ir 
nelaimių yra prispausti”... O 
savo vaikams maloniai šnibž
da į jų širdį: “Ką tiktai Jis 
jums sakys, darykite tai.”

Fatimos apylinkėje, Portu
galijos žemėje, vietoje vadi
namoje Serra da Aire, 1917 
metais Marija pasirodė 6 kar
tus ant nedidelio medelio 
trims piemenims, kurių vy
riausias 10 metų amžiaus, o 
jauniausias 7, kaipo nepa
prastai maloni, dangiško gra
žumo mergaitė, pilna šviesu
mo, kalbėjo su vaikais ir vėl 
išnyko. Paskutiniame savo 
apsireiškime, akyvaizdoje 70 
tūkstančių minios, patvirtini
mui to, ką vaikai pasakojo 
apie apsireiškimą, kad tai y- 
ra tiesa, Ji padarė nepapras
tą stebūklą. Du iš piemenėlių 
yra mirę savo vaikystėje, 
taip, kaip Marija buvo pasa
kiusi. Iš kitų pranašavimų 
ikšiol išsipildė šie: bolševikų apie artimą ir venk tų, kurie! 
revoliucija, baisybės antrojo 4’": J— T’"’- ’—— 
pasaulinio karo, Marksizmo 
pavojus visam pasauliui. Be 
to Ji sakė, kad jei pasaulis 
Jos paklausys, Rusija atsi
vers ir bus taika, o jeigu ne, 
tai visas pasaulis bus nubaus
tas ir pavergtas.

Be abejo, apsireiškimo liu
dininkams ir visam pasauliui 
didžiausį įspūdį padarė tas 
stebuklas, kai saulė tartum 
lyg koks milžiniškas ratas, 
pradėjo suktis apie save, iš
duodant įvairias spalvas, ir 
paskui pradėjo pulti žemėn. 
Tai yra vienintelis ir didžiau- 
sis tos rūšies pasaulio istori
joje stebuklas. Bet tai yra tik 
patvirtinimas to apreiškimo 
tikrumo ir svarbumo, esmė 
gi jo yra tai Marijos ultima
tumas pasauliui.

Modernio pasaulio nuodė
mės pasidarė per baisios ir 
skaitlingos. Pasaulis nepro
tingai pradėjo dievinti savo 
kūną, šaltai atsisakė pripa
žinti Kristų ir Jo Bažnyčią,'ja pasakė: “Jei žmonės nepa
niekinti Dievą ir Jo įsaky- taisys savo gyvenimo.” Tai-1 
mus. Kaip Nojaus laikais gi priklauso nuo mūsų pačių! 
x j i_-_ J--~ Pasigailėk mūsų, Dieve!

Antrasis reikalavimas — 
kalbėti rožančių

Kai 1917 m., gegužės 13 d. 
sekmadienį piemenėliai vi
durdienį išgirdo bažnyčios 
varpė, skambinantį “Viešpa
ties Angelą,” tuoj jie pradė
jo bendrai rožančių kalbėti ir 
tuo laiku pirmą kartą jiems 
pasirodė, kaip jie vadino, 
“Gražioji Mergelė,” lyg norė
dama jiems parodyti, kaip 
Jai maloni yra jų rožančiaus 
malda. Ji pati turėjo didelį 
ir gražų Rožančių. Ji, Fran
cisco liepė daug rožančių kal
bėti, kad galėtų nueiti į dan
gų. Pagaliau apleisdama pie
menėlius, ragina juos: “Ir to- per Lucę išgydymo malonės, 
liau, mano vaikučiai, nėnu- tai Ji kartais išklauso vaikų 
stokite kalbėję rožančiaus, prašymą, bet su sąlyga, jei 
kad išprašius pasauliui tai- ligoniai patys kalbės rožan- 

kalauja daryti atgailą ir pa-'ką.” Ir toliau “Gražioji Mer- čių.
siaukavimus, kaipo atsiteisi- gėlė” nenustojo priminus, kad |

mą už nuodėmes ir melstis už 
nusidėjėlių atsivertimą. Ypa
tingai įspūdingais žodžiais Ji 
reikalauja savo paskutiniame 
apsireiškime spalių 13 d.:

“Žmonės privalo pataisyti 
savo gyvenimą ir' prašyti 
nuodėmių atleidimo.” Ir dar 
labiau visu „rimtumu ir mal
daujančiu balsu priduria; — 
“Žmonės privalo daugiau ne- 
beįžeisti mūsų Viešpaties, 
kuris ir taip perdaug yra 
įžeistas.”

Taigi, Marija reikalauja ne 
tik daryti atgailą ir atsitei
simus už nuodėmes, bet visai 
pakeisti gyvenimą ir pamesti 
nuodėmes, kurios užtraukia 
tas baisias bausmes ant žmo
nijos.

Lucė, vyriausioji mergaitė, 
kuriai Marija apsireiškė, ko
mentuodama apie Dievo Mo
tinos reikalavimą daryti at-i 
gailą, jausmingai rašo: “La-! 
blausiai ir giliausiai į mano 
širdį įsmego ta apsireiškimo 
dalis, kur Dangiškoji Motina 
reikalauja daugiau nebeįžeis- 
ti Viešpaties, kuris ir taip 
perdaug yra įžeistas. Koks 
švelnus priekaištas ir koks 
pilnas meilės reikalavimas 
tuose žodžiuose. Ak, kad ga
lėčiau tą graudų mūsų Dan
giškos Motinos atsišaukimą 
išplatinti po visą pasaulį ir 
kad visų Jos vaikų būtų iš
girstas.”

Nemažiau širdį draskanti 
žodžiai yra antrosios apsireiš 
kimo liudininkės, Jacintos: 
“Ak” — ji sako Lisbono prie
glaudos viršininkei — “jei
gu žmonės žinotų, kas yra 
amžinatvė, kaip jie dėtų vi
sas pastangas pataisyti savo 
gyvenimą!... Nusimarinimai 
ir pasiaųkavimai labai patin
ka Dieviškąjam Išganytojui... 
Ak, venk prabangų! Venk

tew 
•F ' .?* i ;:

AMERIKA.

k 
k

trūksta medikamentų ir tvar
stomosios medžiagos. Jie bu
vę ginkluoti rusiškai gink
lais ir, kaip jie sekėsi, turė
ję pakankamai rusiškų šaud
menų. Partizanai daugiausia 
veikia tik savo valsčiaus ar 
apskrities ribose, palaikyda
mi ryšį per savo patikimus 
ryšininkus , su kitom sritim. 
Partizanų nuotaikos dėl ilgai 
neprasidedančio konflikto ir 
neaiškios padėties nėra švie
sios. Jie mano, kad dar kokį 
metą galėsią išsilaikyti.

“AMERIKOS” VAJUS

LIETUVOJE 1948 METAIS
(Tęsinys)

Grįžęs kitas iš Lietuvos vo- 
. i kiečių karo belaisvis, kuristurtų! Mylėk šventą netur-. vl av0 nelaisvės met nu0

tą! Buk laba. ga>lestmga net 194g balandži0 10 £ iki 
labaiusiai blogiems žmonėms. įžimQ buvo Lietuvoje 
Niekuomet nekalbėk blogai ,gelalsvi stOvyklose: Radvi-

liškyje, Šiauliuose ir Šilutėje, 
suteikė šių žinių:

Belaisvių stovykla Radvi
liškyje buvo sudaryta iš apie 
£00 vyrų, kurie dirbo įvai
riausius darbus. Jis buvo pa
tekęs 103 vyrų grupėn, kuri 
su specialiu ešalonu važinėda
vo tarp Radviliškio iri Taura
gės, pakelyje stotyse surink
dami medžius, skirtus Radvi
liškio stiklo fabrikui. Ešelo
ną sudarė 30 vagonų ir jį sau 
godavo 11 kareivių ir 1 kari
ninkas. Atvežtus medžius 
perduodavo stiklo fabrikui, 

j kuris dirbo trim pamainom, 
i Stiklo fabrike didžiumą dar
bininkų sudarė vokiečių be
laisviai. Jo tvirtinimu, 2Z3 

i Radviliškio miesto nukentėję 
■ nuo karo. Pasiliko sveikos vi- 
sos geležinkelio dirbtuvės, 

jne tos aJ-. kurioge remontuojami vago- 
apm kunąjnai ir garvežiai. Jo tvirtini. 

mu, geležinkelio tiltas per

žmonių nedorybės pradėjo 
šauktis keršto į dangų ir Die
vas. siuntė ant žemės tvaną, 
taip ir dabartinio pasaulio 
nuodėmės šaukiasi Dievo tei
sybės ir Dievas leido pasau
liui pasiskandinti kraujo ir 
ugnies tvane. Geroji mūsų 
Motina Marija pasigailėjo 
mūsų ir nutarė užsistoti už 
mus, kad prašalinus ar bent 
sumažinus bausmes ir todėl 
Fatimos apsireiškime Ji pa
statė pasauliui tris reikalavi
mus. Jie yra begalo svarbūs 
ir nuo jų išpildymo ar atme
timo, priklauso pasigailėji
mas ar bausmė. Kokie gi yra 
tie reikalavimai?

Pirmas reikalavimas — 
daryti atgailą

Marija kartkartėmis 
įvairiais būdais ragina ir rei- 
l’olanio rloynr+i o 4- r-r n i iv* ’

ir

tai daro. Būk kantri, nes 
kantrumas veda į dangų... 
Labai melskis už nusidėjė
lius. Pasaulio nuodėmės yra 
per didelės ir per skaitlingos! 
Nuodėmės, kurios labiausiai 
nustumia į pragarą, yra kū
no nuodėmės! Ak, žmonės, 
darykit atgailą! Jeigu jie pa
taisytų gyvenimą, Dievas do
vanotų pasauliui, bet, jeigu 
ne, tai atsiųs bausmes!... Kai 
Marija skelbė apie bausmes, 
matyt Dangiškoji Viešnia bu
vo labai liūdna, nes Jacintą 
priduria: “Vargšė Marija! Aš j 
Jos taip gailiuosi, taip Ją už-1 
jaučiu!” Tai yra žodžiai 10' 
metų amžiaus mergaitės.

Viršininkė, rašydama tuos' 
Jacintos žodžius, pasakytus1 
1920 metais vasario mėn., pa-1 
stebi: “Einama prie tos di
delės bausmės, i _ 
man mergaitė pasakė confi- 
denciahai Pasigailėk musų, Dub ie Lvdavgnų Pra 
Dieve! Į keletą metų pašau- atstatyta^ medinis ir d/bar 
hs įsvys daug dalykų! Man- naudojamas.

Radviliškis, ir dabar yra 
svarbus geležinkelio mazgas, 
kur vagonai yra perstatomi 
nuo plačių ant siauresnių bė
gių ir atvirkščiai ir iš čia jie 
nukreipiami ar rytų ar vaka
rų kryptimi. Iš jo pasakoji
mo gaunasi vaizdas, kad Lie
tuvoje yra vartojami abiejų 
rūšių geležinkelių bėgiai, ru
siški ir europiniai. Esą pa
grindinės geležinkelio šakos, 
turinčios dvibėgį geležinkelį, 
turi vieną šaką rusiškų ir 
vieną šaką normalių bėgių. 
Tai patvirtintų tas faktas, 
kad kada jų ešelonas, kuriuo 
jie vyko iš belaisvių stovyk
los Šilutėje per Šiaulius, Ra-

dviliškį, Jonavą, Lentvarį, 
Vilnių, Brest-Litovsk, Varšu
vą į Frankfurt a. O., Brest- 
Litovske jie turėjo iš šio eše
lono perlipti f kitą traukinį, 
kuris stovėjęs ant normalaus 
platumo bėgių. Esą rusai, pa
likdami vienoje šakoje dviejų 
rūšių bėgius, gali išnaudoti 
vokiškus garvežius tolimes
nėse distancijose.

kalbėtų rožančių. Kai apsi
reiškimo lankytojai paprašo

(Bus daugiau)

MŪSŲ NAUJAKURIŲ 
NUOŠIRDUMAS

Laukdami iš tremties at
vykstančių lietuvių, mes ne
apsirikom manydami, jog jie 
įsijungs į mūsų bendrą veik
lą ir ypač spaudos srityje pa
lengvins mūsų darbą.

Iš naujai atvykusių “Ame
rikos” administracija gauna 
daug pasižadėjimų tapti nuo
latiniais jos kaitytojaiš, kaip 
tik bus nugalėtos piniginės 
kliūtys. Kiti gi, kaip inž. J. 
Mikaila iš Detroito, dar ne
turėdami pajamų, sugavę pir
mą dolerį, siunčia laikraščiui 
savo prenumeratą.

Bene vienas žymiausių 
“Amerikos” rėmėjų iš naujai 
atvykusių tarpo bus prof. A. 
Benderius, apsigyvenęs Broo- 
klyne. Nuo pirmųjų atvyki
mo dienų jis yra “Amerikos” 
nuolatiniu bendradarbiu ir jo 
gražiais Lietuvos vaizdais 
daug “Amerikos” numerių

15-
Deportacijos

Per Sekmines, gegužės 
16 dd. buvo vykdomos masi
nės stambesnių ūkininkų de
portacijos į Rusiją, šios de
portacijos metu buvo ištrem
ta apie 15,000 žmonių, kurių 
artimieji arba partizanaują 
arba dingę, atseit, pabėgę į 
Vokietiją. Trėmimo metu y- 
pač aktyviai pasireiškė par
tizanai išsprogdindami til
tus ir puldami deportuojamų 
ešelonų apsaugą.
Repatrijavusių likimas, seki- buvo pasipuošę, 
mas turinčių ryšį su Vakarais Į Dabar prof. A. Benderius

Vienas pažįstamas lietuvis ------- " ---- ;
K. D. pasakojo, kad 1948 m. 
liepos mėn. pabaigoje tik ką 
repatrijavęs latvis pas savo 
šeimą Mintaujoje buvo Min
taujos stotyje suimtas NKVD 
ir deportuotas į Rusiją. Sov. 
slaptoji žvalgyba labai seka 
susirašinėjimą tarp likusių 
namuose ir vakarų Vokietijo
je gyvenančių artimųjų. Su
radę šeimą, kurios artimieji 
yra šioje geležinės uždangos 
pusėje, atneša parašytą teks
tą, versdami jį skaityti per 
radiją arba rašyti laišką.

Sako, pagyvėjus mobiliza
cija vyrų kariuomenėn. Sov. 
armijoje, kaip jam pasakojo 
rusų kareiviai, tarnyba nėra 
apibrėžta ir tarnaujantieji 
nežino, kada bus paleisti na
mo. Yra tarnavusi!) ilgiau 
kaip 4 metus.

Lietuviu Fronto

L. Darbo Federacija, Liet. 
Krikščionių Demokratų Par
tijos ir Ūkininkų Sąjungos 
atstovybių VLIKe pareikš
tam lietuvių tautos ir Lietu
vos valstybės vientisumo 
principui ir praktinėms iš jo 
išvadoms pritariame, laiky
dami, kad organiškas tautos 
vieningumas sėkmingiausiai 
laimimas tada, kai visi tau
tos nariai jaučiasi lygiai 
įpareigoti už visą tautą, esą 
tautos, o ne jos teritorinės 
dalies nariai.
, Lietuvių tautos ir Lietuvos 
valstybės vientisumo princi
pą vykdyti esame pradėję 
nuo savęs, iš savo tarpo iš
skirdami į vyriausiąjį politi
nį organą — VLIKą ne ką ki
tą, kaip vieną iš 'ilgamečių 
Maž. Lietuvos veikėjų, buv. 
Prūsų Lietuvos Tarybos Vyk
domojo Komiteto narį, buv. 
Klaipėdos krašto direktori
jos pirmininką, kuris lygiai 
gerai pažįsta tiek Lietuvos į 
dalies, tiek visos Lietuvos

Santykiai su lietuviais
Tik lietuvių dėka, ne tik 

jis, bet ir šimtai jo draugų 
yra likę gyvi 1945-46 m. žie
mą, kada maistas stovyklose 
buvo nepaprastai blogas. Vie
tiniai gyventojai kiekviena 
proga, kada tik nematydavo 
sargybinio akis, visada pa
teikdavo kąsnį duonos išba- 
dėjusimes vokiečiams. Jo 
nuomone, beveik 95% vieti
nių gyventojų galėję būti vi
siška ipalankūs vokiečių be
laisviams ir nekentę rusų o- 
kupantų, kurie visiškai nua
linę kraštą.

Po valiutos reformos kai
nos sumažėjo 40-50%. Vietos 
gyventojams trūksta visko, 
pradedant nuo apavo ir bai
giant pramonės gaminiais.

Mainų ir juodoji prekyba 
Lietuvoje gyvena klestėjimo
dienas. Už gerą vokiečių ka-, reikalus, 
reivio milinę jis gavęs: 2 ke-i Kovoj dėl Lietuvos išlais- 
palus duonos (vieną baltos ir į vinimo, juo labiau tremtyje, 
kitą juodos), 1 kg. sviesto, 2.laikydami svarbesniu dalyku

sumanė ir kitokiu būdu pasi
tarnauti “Amerikai” ir jos 
skaitytojams. Matydamas, 
kiek yra sunkumų prisiun- 
čiant prenumeratą, pasisiūlė 
aplankyti daugumą skaityto
jų ir iš jų priimti prenumera
tą, kad nereikėtų siuntinėti.

Dėkodami A. Bendoriui už 
tokį kilnų pasisiūlymą, mes 
prašome gerb. skaitytojus, 
kuriuos jis aplankys, malo
niai jį priimti ir padėti atlik
ti jam tą sunkų spaudos apaš
talavimo darbą.

Šios savaitės “Amerikos” 
vajaus rezultatai:

Marijona Dragūnaitienė, 
219 Cooper St., sumokėjo $9 
prenumeratos ir paaukojo 
fondui 3 dol. Jos sūnus And
rius Motinos dieną šventė 
savo vestuvių metines.

Rapolas Vaičiulis, 228 Gro
ve St., Brooklyn, pratęsė pre
numeratą ir paaukavo fondui 
2 dol. Pas juos atvyko jų gi
minaitis tremtinys Vytautas 

. Vaičiulis.
_ Į A. Verbyla, gyvenantis 

Brooklyne, užsakė “Ameriką” 
savo draugui Adolfui Juod
galvių!, Australijoje.

Joe Mitchell iš Brooklyno 
prisiuntė už 2 metus prenu
meratą pirmyn ir $4.00 pa
aukojo laikraščio fondui.

Kun. J. Jusevičius iš Neb- 
raskos, prisiuntė “Amerikai” 
naują prenumeratorių.

Miss J. Kazutis iš Amster
dam, N. Y. prisiuntė prenu
meratą už 2 metus.

Prof. J. Kuprionis iš Lan
sing, Mich, prisiuntė prenu
meratą ir pagyrimą “Ame
rikai.”

A. Šerkšnys iš Bridgeport, 
Conn, prisiuntė prenumera
tą.

Mr. Raščius iš Richmond 
i Hill, N. Y., lankėsi redakci
joje ir apsimokėjo prenume
ratą.

A. Jakutis iš Olympia,

kg. lašinių, 15 iakušinių ir 
100 gr. tabako. Už švarką 
jam ūkininkas sumokėjęs 
450 rublių.

Algos nei darbininkų, nei 
tarnautojų nėra aukštos. 
Prieš 1946 m. Kalėdas vienas 
darbininkas jam pasakojęs, 
kad už visą mėnesinę algą 
jis negalėjęs nusipirkti vie
nos žąsies. Nuotaikos-gyven
tojų, su kuriais jam tekdavo 
susitikti geležinkelių dirbtu
vėse yra visiškai antikomu- 
nistiškos.

veikimą, o ne reprezentavi- 
mą, diskusijas dėl VLIKo 
struktūros, lygiai kaip ir dis
kusijas dėl išlaisvintosios 
Lietuvos ^usitvarkymo šiuo 
metu laikome neaktualiomis. 
Po Lietuvos laisvinimo reika
lų, mums rodos daug svar
besnis dalykas realiai rūpin
tis Lietuvos pakraščių atitau- 
tinimu ir pagelba jų gyven
tojams organiškai įsijungti į 
tautos visumą. Buvom ir 
esam šalininkai, kad toms 
Lietuvos Rytų ir Vakarų pro
blemoms reikalingas specia
lus ir veiklus organas. Tos 
rūšies pozityvią iniciatyvą 
kėlėm ir rėmėm. Jei ligšiol 
tokio organo nėrar ir darbas 
nevykdomas, tai ne mums

Rezistencinis judėjimas 
Lietuvoje

K. D. dar šiais metais yra 
turėjęs kontaktą su partiza- .. w______
nais, veikiančiais Lietuvos-1 tenka “sabotažo” kaltė, kurią* 
Latvijoj pasienyje. Partiza-' mums nori inkriminuoti libe- 
nai skundėsi, kšd jiems labai1 ralų ir soicalistų grupės

Vii

Wash, prisiuntė prenumera
tą.

St. Pusvaškis iš Brooklyno 
apsimokėjo prenumeratą už 
2 metus. ,

J. Pukenis iš Brooklyno ap
simokėjo prenumeratą už 2 
metus.

Vladas Levanas iš Water
bury, Conn., rašo: “Nors ir 
naujakuris, bet, bent kiek ap
sitvarkęs kasdieninius reika
lus, siunčiu savo prenumera
tą. Dėkui už iki šiol “Ameri
kos” siuntinėjimą nemoka
mai. Tikiuosi, kad tarp mūsų 
draugiškas ryšys nenutrūks.”

Agota Pranienė iš E. Oran
ge, N. J. rašo: “Siunčiu savo 
prenumeratą ir linkiu “Ame
rikai” geriausio pasisekimo.”

Juozas Valikonis iš Ams
terdam, N. Y.: “Reiškiu di
delį dėkingumą už man pri
siųstus susipažinimui “Ame
rikos” numerius. Prašau ir 
toliau ją man siuntinėti.”

A. Grigalavičius, Chicago: 
“Nuoširdžiai dėkoju už “A- 
meriką,” kurią ligi šiol man 
siuntinė jote nemokamai. Da
bar jau šiek tiek “praturtė
jai!,” taigi siunčiu savo pre
numeratą.”

K. Tomkevičiūtė iš Cinci- 
nati, Ohio: “Labai dėkoju, 
kad įvertinate iš tremties at
vykusiųjų padėtį ir siuntinė
jate “Ameriką” nemokamai. 
Dabar jau aš siunčiu $2.00 
prenumeratos.”

“Am.” Administracija

Highland Pines Imi

partijų var-

ir socialistų 
M. Lietuvos

tremtyje, kalbančios Lietu
vos atitinkamų 
du.

Dėl liberalų 
mums daromo
reikalu priekaišto neaiškinsi
me, kas, ką ir kaip ligšiol sa
botavo, nes nelaikome tai 
naudinga nei Lietuvos laisvi
nimui, nei pačioms liberalų 
ir soicalistų grupėms. Mano
me, kad ir visuomenė mie
liau skaitytų apie grupių 
rungtyniavimą kraštui lais
vinti, o ne apie jų tarpusa
vio nesutarimą, kad ir prin
cipiniu, bet tiesiogiai su Lie
tuvos laisvinimu nesusijusiu 
klausimu. Paliekame ateičiai 
spręsti, kas Lietuvai.laisvin
ti ir tautai sujungti daugiau 
veikė darbais, šio meto, ma
nome, visų grupių pagrindi
nis ir tiesioginis uždavinys— 
pozityvi Lietuvos laisvinimo 
veikla.

Lietuvių Fronto 
Vadovybė Tremtyje

NCRC susirinkimas įvyko ge
gužės 4 d. Highland Pines Inn, 
Southern Pines, North Carolina. 
Lietuvius atstovavo prel. J. Bal- 
kūnas, Kat. Federaciją ir kun. 
Dr. J. Končius BALFą. Plačiai 
kalbėta apie DP patekusius į 
cukraus plantacijas, Louisiana 
valstijoje. Nutartą, visus dabar 
esančius perkelti į kitus darbus 
ir daugiau ten tremtinių nesiųs
ti. Kun. D. Konrcius pasižadėjo 
tuoj nuvykti į plantacijas ir lie
tuvius atlankyti. Susirinkime 
vienas vyskupijos direktorius 
čia pat sutiko priimti 20 lietu
viškų šeimų iš tų plantacijų.

Pasitarta dėl tolimenės imig- 
rarijos ir naujo įstatymo. Len
kų atstovas kėlė reikalą įvežti 
lenkų kareivius. Lietuviai paro
dė susirūpinimą dėl Klaipėdie
čių įvežimo naujame įstatyme. 
Ligi šiol niekas jų reikalų negy
nė.

Gauta pažadų iš kelių direk
torių priimti lietuvius ir grupuo
ti juos esamose parapijose prie 
ūkių ir priimti temtinį kunigą 
aprūpinti jų dvasinius reikalus. 
Šitokia kolonizacija buvo pir
miau nepriimtina. Dabar gi rim
tai svarstoma grupėmis apgyven 
dinti. Toks planas pateiktas šv. 
Jono parapijai, Waynesville, N. 
C. čia išimtinai tik ūkininkams 
yra vietos, ir pirmoj vietoj tiems, 
kurių giminės apmokės gelžke- 
lio išlaidas. Panašių sutarčių bū
tų galima padaryti ir su kitomis 
parapijomis. Kun. Končius šio
mis dienomis lankė ūkius ir ty
rinėjo kolonizacijos galimumus.

Daug skundų yra gauta dėl 
kai kurių lietuvių nesilaikančių 
sutarčių. Daugiausia įsimaišo gi
minės ir pasiima tremtinius pas 
save. Tas pakenkia lietuviams 
gauti sutartis ateityje. Ligi šiol 
didelis pasitikėjimas buvo reiš
kiamas lietuviams. Bendrai di
rektoriai džiaugiasi lietuvių 
darbštumu ir sugyvenimu. Ga
lima dar šimtus šeimų apgyven
dinti ūkiuose.

Fed. Imigr. Kom.

—Barcelonoje, Ispanijoje, 
ispanų falangistai pagerbė 
B. Mussolini. Buvo sudaryta 
tiesiog demonstracija už Mus 
solinį, kaipo fašizmo kūrėją.

VARGONININKAS
Vargonininkas, galįs vesti cho

rą, taip pat sutinkąs eit zakris
tijono pareigas, ieško vietos.

JUOZAS RAJACKAS 
307 Water St., Brooklyn 1, N. Y.
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Philadelphijos Žinios
i

Šv. Kazimiero parap
Pirmoji Komunija

Šv. Kazimiero parap. vai
kučių Pirmoji Komunija bu
vo gegužės 1 d. Prisirengę 
jaunieji išpažintimi didingai 
ir labai gražiai artinosi prie 
Dievo Stalo. Juos lydėjo jų 
jaunesnieji draugai ir drau
gės, pasipuošę ypatingais 
drabužėliais, gėlių puokštė
mis nešini. Toj didžioj ir la
bai nuotaikingoj šventėj da
lyvavo jų artimieji, pažįsta
mi ir draugai. Tai buvo tik
rai visos parapijos šventė. 
Pilna bažnyčia meldėsi ir 
džiaugėsi tomis iškilmėmis.

šeima iš 5 asmenų pas V. 
Mickų ir Zokienę, 328 Green
wich St., Mariūnų šeima pas 
pp. Gricius, 1833 S. 2nd St. 
Sadauskų šeima pas pp. Ba- 
gočius, 1225 S. 4th St. Iš an
ksčiau atvykusių čia atsikė
lė gyventi pp. Impulevičių 
šeima. Jie gyvena 205 Wat
kins St. Iš visų atvykusių ne
maža jų vaikučių jau lanko 
mokyklą ir stengiasi prisitai
kyti ir išmokti.

VIETOS ŽINIOS
SPORTININKŲ SUSI

RINKIMAS

KORESPONDENTU PRANEŠIMAI
Elizabeth, IN. J.

—šv. Vardo draugijos paren
gimas balandžio 30 d. gražiai 
nusisekė. Daug žmonių dalyva
vo. Draugijos pirmininku yra V. 
Senkus.

Žinios iš Kanados

A. Paukštys

Per svetimuosius vandenis ir kraštus

Išsiuntė drabužių
Iš šv. Kazimiero parapijos 

vėl išsiųsta BALFui 600 sv. 
įvairių drabužių. Čia nuolat 
eina drabužių rinkimas ir 
siuntimas. Mat, yra iškaba, iš 
kurios mato, kad renkami ir 
daug kas kitataučių atveža ] 
gan gerų drabužių paaukoti 
kenčiantiems lietuviams.

Lietuviij Kalbos Vadovas
Visoj Philadelphijoj plati

namas jau spausdinamas la
bai svarbus ir reikalingas 
Lietuvių Kalbos Vadovas. Tai 
bus labai naudinga knyga 
kiekvienam. Iš jos nereiks 
mokytis, bet bus galima daug 
sužinoti, kaip tarti ir rašyti 
gražiaja lietuvių kalba. Ra
ginama užsiprenumeruoti iš 
anksto. Vyriausias įgalioti
nis yra p. VI. Mingėla, 456 N. 
Marshall St. Bet galima užsi
rašyti ir pas Lietuvos Vy
čius, 324 Wharton St.

Gegužės 25 d. 8 vai. vaka
re Lietuvių Atletų Klubo pa
talpose, 168 Marcy Avenue, 
Brooklyne, šaukiamas sporti
ninkų susirinkimas. Kviečia
mi visi sportininkai ir sporto 
mėgėjai. Bus tariamasi dėl 
aktyvios sportinės veiklos. 
Dalyvaus klubo vadovybės 
atstovai. Laukiama gausaus 
būrio iš Europos atvykusio 
jaunimo, iš kurio iniciaty
vos tas klausimas ir buvo iš
keltas paskutiniame Atletų 
Klubo susirinkime.

NAMŲ SAVININKŲ 
REIKALU

Bendros žinios
Kalbės kongresmonas

Gegužės 19 d., 8 vai. popiet 
International Instituto kvie
timu, kalbės p. Walter Jhdd, 
Amerikos kongresmonas. Jis 
palies Amerikos užsienio po
litiką Rytuose. Labai svarbu 
bus išgirsti jo svarbios kal
bos. Prakalbos įvyks Fidely 
Mutual Life Ine. patalpose, 
Parkway Fairmount Ave.

Dėkoja Studentės
Villa Joseph Marie, New

town, Pa., studentės savo at
stovės p. Teresės Matulevi
čiūtės raštu dėkoja mūsų jau
niesiems Vyčiams už jų vai
dinimą balandžio 26 d. Ji 
rašo, kad visoms patiko ir 
prisijuokė užtektinai. Ir mū
sų vaidintojai patenkinti, 
kad juos taip mielai priėmė.

Nauji lietuviai
Šv. Kazimiero parapijon 

paskutiniu laiku jau atvyko 
šie nauji gyventojai: Jurskių
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Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS £
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes 

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

X X 
S 
K X 
į 
g X 
X 
k 
X 
X 
g 
g X X x X 
X g g 
g g 
x g 
X 
X 
X 
a 
x ■ 
x 
X X

HY 7-4555

Padėka
Balandžio 23 d. ponų Gustų 

namuose, ponios Kivytienės pas
tangomis, buvo surengta pobū
vis (parė) panelėms Rinkevičiū- 
tėms. Į pobūvį atsilankė daug 
žmonių. Pp. Kivytams, Gustams 
ir jų sūnui, pp. Kundrotams ir 
sūnui Arnoldui, pp. Kivytams 
iš Maspetho ir sūnui Albinui, pp. 
Mikalauskams, Jakučioniams, 
Radminams, Gražiams, Bartašiū- 
nams, Janson, Antanavičienei su 
dukrelėmis, p. Kairiūkštienei su 
dukrelėm, p. Miller su dukrelėm, 
p. Demikis, p. Smalenckienei ir 
visam jaunimui ten atsilankiu
siam širdingai dėkojame-.

Rinkevičių šeima

Didž. New Yorko lietuvių 
namų savininkų organizaci
ja iki šiol veikusi vardu: 
Lithuanian Home Owners As
sociation of Greater New 
York, Inc., dabar bus žinoma 
ir veiks sekančiu nauju var
du : Brooklyn & Queens Home 
Owners, Inc. Vardo pakeiti
mas legaliai padarytas šių 
metų balandžio 29 d. —- pil
dant narių nutarimą.

Minėtos namų savininkų 
organizacijos nauju vardu 
pirmas susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės (May) 
18 d., 8 vai. vakare, Leader- 
Observer salėj, 8030 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Susirinkime bus paaiškin
tos nuomų pakėlimo taisyk
lės ir tam reikalui pagamintų 
blankų tiksliam išpildymui 
reikalingos informacijos. 
Naujos nuomų kontrolės re
guliacijos leidžia pakelti nuo
mas ten, kur mažesnių namų 
(iki 4 šeimų) savininkai ne
gauna pelno 25% nuo gauna
mų rendų, atmokėjus visas 
namo išlaikymo lėšas, išsky
rus morgičių nuošimčius, ir 
kur didesnių namų savinin-

KONFERENCIJA
Dariaus ir Girėno Komite

to konferencija įvyks gegu
žės 1 5d., 1:30 vai. popiet, A. 
Liet. Piliečių Klubo ąalėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Po kai negauna 20% pelno nuo 
posėdžių ten pat bus užkan-1 
džių vaišių pobūvis. Įžanga 
asmeniui $1.50. Teikitės įsi
gyti bilietą iš anksto.

Koresp. J. Š.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St.
• Philadelphia, Pa.

ModerniSka laidojimo ištaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

gaunamų metinių nuomos pa
jamų. Namų savininkai ne
gaunantys minėtų nuošimčių 
pelno galės gaut pakelti nuo
mas tiek, kad mažesnių na
mų pelnas siektų iki 30%, o 
didesnių namų pelnas siektų 
iki 257c, nuo metinės nuomų 
įeigos.

Taigi visi namų savininkai 
yra kviečiami dalyvauti virš 
nurodytam susirinkime ir į- 
gyti visas reikalingas infor
macijas. Mūsų legalis patarė
jas adv. C. Voket yra pasi
ruošęs atsakinėti į narių pa
klausimus. Dar ne nariai na
mų savininkai — galės tapti 
nariais atvykę į susirinkimą.

J. P. Machulis, pirm.

MIRĖ CHIROPRAKTAS 
JUOZAS VAITULIONIS

JOSEPH N. ZAYAN
Radios — Television — Refrigerators

• WASHING MACHINES
• ELECTRIC APPLIANCES
• GAS and COMBINATION RANGES
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■toj., is kur buvo palaidotas ge- 
J J gūžės 9 d. 9 vai. ryte, Sts. Cy-

ril & Methodius kapinėse, 
£ Boonton, N. J.S 
I 
X

Gegužės 6 d. staiga Green- 
point ligoninėj pasimirė Juo
zas Vaitulionis, daug metų 
Brooklyne gyvenęs ir turėjęs 
Chiropraktikos ofisą adresu 
307 Grand St. Velionis taipgi 
yra'buvęs ir Deputy Sheriff.

Velionis gimęs Lietuvoje 
gegužės 7, 1877 m. Brookly
ne išgyveno 45 metus.

Velionis paliko dvi seseris, 
p. Zigmund (Mary) Damble, 
gyv. Montville, N. J. ir p. 
William (Grace) Baginski, 
gyv. Boonton, N. J. Taipgi 
paliko 7 seserietes ir 2 brol
vaikiu.

Pašarvotas buvo Thomas 
A. Letos Laidojimo Įstaigoj, 
312 W. Main St., Boonton, N.

x
a
X „ ___ .

SKAITYKITE ir PLATINKITE
‘AMERIKĄ"

Italijoj lis keleivių nė negalvoja už-
Genujoje, Siaurės Italijos sukti valgyklon - ‘“ka lovo- 

uoste, išdidžiai įsirėmęs į Jc' ar Sa,vlnasl denyje grynu 
krantinę, stovėjo 10,000 tonų °™‘ . , , x

Buvo I Laivo daktaras suintere
suotus informuoja:

—Mažiau gerkit vyno, van
dens, betgi valgykite sočiai. 
Stenkitės būti denyje, gryna- 

Ime ore. Obuoliai, sausainiai 
i jums padės išsilaikyti atspa- 

’ įresniais.
Laivas sparčiais žingsniais 

iriasi priekin, nežiūrint, kad 
Dar banSos nemažėja. Kovo 6 d. 

popiečiu praplaukiame Kor-

Kultūriniam gyvenimui 
grįžtant į vėžes

Viso pasaulio lietuviai pasku-
|tiniuoju laiku yra atkreipę dide-i laivas — “Marco Polo.” 

—Gegužės 8 d. prasideda 40 dėmesį ir kartu susisieloję dėl' kovo 4 dienos rytas. Erdvio-, 
vai. atlaidai. Per atlaidus šuva-' reikalų vystymosi Kanados lietu- [ se krantinės salėse buvo di- j 
žiuoja daug kunigų, ypač vaka-į^ių gyvenime. Dideliam džiaugs- delis triukšmas ir žmonių 

mui tenka viešai pareikšti, kad kamšatis. Lakstė vienas pro 
I pamažu padėtis normalėja ir įsi- kitą, tampė savo lagaminus, 
' viešpatauja rimtis.

Kaip plačiajai lietuvių visuo- gi°j° dėl įvairių kvitų, suda- 
menei yra žinoma, maža saujelė. rydami panašų vaizdą, kaip 
vienos krypties žmonių neleisti-! kad aprašo Homeras apie 
nomis priemonėmis ryžosi užval- Trojos arklio statymą. E — ( 
dyti visą Kanados lietuvių kul- vikriau uz italus sį kartą su-i- - • - sniesruoto-

| tūrinį gyvenimą. Pirmas žings- kinėjosi 11 lietuvių, kuriems 1^.^ t» „ai

jnis ta kryptimi buvo padarytas' dėl kalbos ųcmokejimo prisi- 
INew Haven, Conn, [pradedant šiuos metus, nedemo-^ėjo dar greičiau stengtis at- 

į kratišku keliu perėmimas “Ne- likti įvairius kelionės forma- 
priklausomos Lietuvos” laikraš- lumus, nes gestais besirodi- 
čio. Paėmus į savo rankas laik- nėjant pralošiama ir taip ne 
raštį ir panaudoję spausdinto žo- maža laiko. Palengva baigia- 
džio galią, buvo eita prie kito ma sutvarkyti bagažas, didis 

pasakyčiau, triukšmas tolydžio mažėja, ir . 
svarbiausiojo dalyko: visą kul- laivas duoda signalą — jū 
tūrinį gyvenimą Kanadoje lietu- 

|Vių tarpe pajungti ir čia gyve- 
'nančius lietuvius pajungti savo 
ideologijos siauriems ir vien tik 
tai grupelei priimtiniems tiks
lams. Tam tikslui buvo per “N. 
L.” skelbiami vienybės šūkiai:

Šv. Kazimiero parapijos cho- Girdi, kas su mumis eina, tas yra 
ras rengia nepaprastai linksmą1 patriotas ir tėvynės mylėtojas; 
vakarą, kurio progama susidės'kas prieš mus — tas yra tėvy- 
iš vieno veiksmo juokingos ko- Į nės duobkasys ir tautos išgama, 
medijos “Sušaldyta Dėdienė,” 
dainų, kurias išpildys parapijos 
choras, ved. varg. Aug. Rosselli. 
Programa baigsis smagiais šo
kiais. Vaidinime dalyvauja mūsų 
parapijos gabiausi vaidintojai 
bei vaidintojos taipgi dalyvauja 
ir naujos scenos pažibos atvyku
sios iš tremties.

re, užbaigimui rekolekcijų. La
bai gražios būna iškilmės. *

—Gegužės 2 d. Singer siuva
mų mašinų dirbtuvės darbinin
kai metė darbą ir išėjo į streiką. 
Kokios bus pasekmės, ateitis pa
rodys. „

juos raišinėjo, kalinėjo

Vietinis

Ir vėl susilaukėm tremtinių
Prieš kelias savaites atvyko iš 

Vokietijos pas savo gimines — 
Juozą ir Aleksandrą Kazickus— ... 
Ramualdas ir Leonora Samuliai [labai svarbaus> 
su sūneliu. Samulis ir darbą ga
vo. širdingai sveikinam naują 
tremtinių šeimą. Taipgi kviečia-1 
me prisidėti prie lietuviško vei-Į 
kimo.

Sušaldyta Dėdienė'

New York, N. Y
Koncertas—Paroda

Prof. Vyt. Bacevičiaus Muzi
kos Klubas rengia koncertą ir 
tapybos parodą New Yorke 
Common Council for American 
Unity salėj, 40 E. 40th St., šeš' 
tadienį, gegužės 14 d., 8 vai. vak.

Programoj dalyvaus žymiau
sias Lietuvos čelo virtuozas My
kolas Saulius, pirmaeilė Ameri
kos dainininkė Dorothy Chap
man ir pianistas-komp. Vytautas 
Bacevičius.

Be to, bus įžymių Amerikos 
menininkų tapybos paroda, ku
rioje dalyvaus ir lietuviai, o jų 
tarpe puiki tapytoja Alexandra 
Merker.

Po programos bus užkandžiai. 
Įžanga tik $1.00.

Shenandoah, Pa

He-

Prel. M. Krupavičiaus 
pasisekimai

Shenandoah “Eevening 
raid” balandžio 28 d. įdėjo di
delį straipsnį: Free Lithuania 
seen by Prelate, Msgr. Krupavi
čius, guest at banquet here. Ta
me straipsnyje labai šiltai apra
šyta pats prel. M. Krupavičiaus 
asmuo, jo darbai lietuvių tautai 
ir katalikų bažnyčiai, jo kančios 
bolševikų ir nacių kalėjimuose. 
Aprašyta taip pat Lietuvos tra
gedija ir pastangos nusikratyti 
dabartiniu vergijos jungu. Pa
liesti Lietuvos partizanų ir pa
triotų žygiai, ginant savo kraštą 
nuo okupantų sauvalės.

Prelato M. Krupavičiaus apsi
lankymus plačiai aprašo visi; 
Amerikos provincijų laikraščiai, 
kur jis lankėsi. Tai nepaprastas 
mūsų tautos bylos kėlimas 
šaulio viešumije.

Yonkers, N. Y,

pa-

Lietuviškos filmos

Sekmadienį, gegužės 15 d., 
vai. vakaro, Ukrainų salėje, 13 
Washington St., Yonkers, N. Y., 
bus rodomos brolių Motuzų-Be- 
leckų filmos. Programoje daly
vaus BALFo atstovas gen. Jo
nas Černius; Apylinkės lietuviai

, kviečiami gausiai atsilankyti
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Tyrėnų jūra buvo rami

imis kalnų kepurėmis. Ir vėl 
įtik jūros plotai, be dėmės ho- 
i rizonte. Vienatvę laivo paį- 
ivairina tik nuo Qenuos bely- 
dinčios žuvėdros. Jų žaidi
mas tikrai nuostabus.

—O jūs, žuvėdros, gimu
sios anksčiau už laivą, kokios 
jūs baisios mažajam grobiui, 

j Jūsų lankstumas ir staigu
mas didesnis už naujausio
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Bet vos tik į ją įplaukėme; tiP°1naikintuvua;grobia- 
l .... ta mana ir n o Irti ArrnHnte dieną ir naktį. Atrodo, 

kad jūs be jokio skrupulo šį

Į Vienybės šūkiu buvo ruoštasi 
Kanados lietuvių suvažiavimui. 
Neišdirbus suvažiavimo vieny
bei, tai yra Kanados Centro Ta
rybai Montrealyje, tikslios darbo 
tvarkos, arba geriau pasakius, 

įkas savaitę vis ją sąmoningai 
pakeičiant, suvažiavime buvo 
prieita prie nesklandumų. Tary
bos skyriai, pamatę aiškų Cent
ro vienašališkumą, apleido sei
mą. Buvo įkurta Kanados Lie- 

; tuvių Sąjunga, kaip užuomazga 
j ir branduolys tolimesnis kultū
rinio darbo Kanadoje. —

. | Pastaruoju laiku tenka kons
tatuoti malonų faktą, kad Kana-1 
dos lietuviai, be jokių svyravimų, Žmonės iš laivo išsiskirsto po 

[ susispiečia į Kanados Lietuvių miestą. Vienas kitas, nusam-
Sąjungą. Iš visų Kanados vietų dęs automobilį, lekia prie Ve- 

' i plaukia žinios, kad lietuvių Są
jungos skyriai sėkmingai orga
nizuojasi. Sąjungos centru yra 
pasirinkta Montrealis. šis sky
rius ypatingai rimtai darbuoja
si, leisdamas savo organą Biule
tenį ir skelbdamas visą savo pro
gramą, o kartu atsakydamas į 
“N. L.” “vienybės šūkius”...

Gražiai susiorganizavo ir To
ronto skyrius. Toronte per du 
susirinkįmus buvo pozityviai 
diskutuota dėl tolimesnės dar
buotės. Baigiant paskutinįjį su
sirinkimą, vieningai buvo čia pri
eita aiškių išvadų: Toronto lie
tuviai susiorganizuoja tik Kana
dos Lietuvių Sąjungoje. Buvo į- 
vertinti taip pat Toronto 5 dele
gatų Montrealio suvažiavime da
lyvavusių veikla. Taip pat tame 
pačiame balandžio 24 dienos To
ronto skyriaus susirinkime buvo 
išnešta keletas rezoliucijų: a. pa
sveikinti Kanados Lietuvių Są
jungos centrą Montrealy; b. pa- 

! smerkti “N. L.” laikraščio re- 
jdaktoriaus užimtą aiškiai parti- kartais griebiamės už įtvir- 
nę ir neatatinkančią Kanados tintos lovos krašto. Naujai 
lietuvių minties tendencingą li- atsiradusios aukos skubiai 
nlją tturi netekti to, ką buvo go-

Kiti Sąjungos skyriai, kaip džiai suvalgiusios. Kai signa- 
Hamiltonas, St. Catherins, Lel- las kviečia pusryčių, tai da- 
land, Winnipeg, Valora ir kiti, 
eina petys petin su Kan. Lietu
vių Sąjunga.

Tenka tik dar labai apgailes
tauti “N. L.” vedamoji mintis. 
Bet ir ši padėtis, savaime aiš
ku, ilgai tverti negalės. Jei ger
biami redaktoriai nenorės palik
ti, kaip tie žmonės sako, “patys 
rašytojai — patys skaitytojais,” 
kitaip sakant, generolai be ka
riuomenės, arba redaktoriai be 
skaitytojų, tada ir ši spraga tu
rės eiti gera linkme. Tuo tarpu, 
sunormalėjus lietuvių kultūri
niam gyvenimui Kanadoje, lai
kas nedirba jų naudai. Vargu ar 
jų užsispyrimas ir demagogija 
bus galingesnė už Kanados visus 
geros valios apimančius lietu
vius po Sąjungos vėliava elastin-1 ti į savo tarpą visus geros valios 

| ga ir gaja veikla, kuri, kaip pa- Kanados lietuvius, 
vasario ledus triuškinanti upės;

vienas antras jautresnis ke
leivis ima Neptūno garbei- , - 
žemyn galvas lenkti per bor- Į,akar? sukapotumėte ant 
tą. Kas gi darysis, kai įplauk- Ba^eionos, dangaus kybanti 
Sime į Atlantą, ir dar kovo'dekms menulį ir Neapolio 
mėnesį? — galvoja ateitį pra- 
matantieji. Na, bet dar bus 
laiko apsiprasti, nes mūsų 
laivas rytoj aplankys Neapo-! 
lį, vėliau trauks į Ispanijos ' 
uostus - 
zą, o tik po to pasiduos At-i 
lanto globai.

Prieš pat kovo 5 d. vidur- ■ 
dienį “Marco Polo,” praplau
kęs uolingą Ischios salą, ku
rios viršūnę puošė istorinė pi
lis, įslinko į Neapolį.

Neapoly, kaip ir prieš ka
rą, tau neduoda lengvai pra
eiti įkyrūs batų valytojai, 
įvairūs gidai. Apsižvalgyda- ' 
mi į šalis, juodosios rinkos ‘ 
atstovai siūlo už 300 lyrų 
amerikoniškų cigaretų pakelį.

horizonte išsidriekusius Gri
go vartus. Laimei, tai ne jū
sų snapui!

Naktis žvaigždėta, bet šo
ninės bangos dar vis vargina 

- BrrcelonąTr“cadi-llaiv(? keleivį. Buvęs DP, ku- 
• - - • , ruj laive susidarė is įvairių

tautybių apie 40, suko sau 
galvą, ar įleis jį rytoj rytą 
išlipti Barcelonos uoste, pa
sižmonėti.

Ispanijoje
Po sunkiai praleistos nak

ties, nerangiai keliamės su- 
i tikti Ispanijos krantus. Bar- 
I celoną pasiekiame 10 vai. ry
to. DP žmonės sunkiau gau
na leidimą išlipti geram pus- 
dieniui į krantą, bet vistik 
gaunama. Justi baimė, kad 
nebūtų agentų.

Barcelona, tai vienas di- 
džiausiu Viduržemio jūros 

įuostų. 1,800,000 gyventojų 
:- miestas guli slėnyje, už ku-

■ rio matyti kalnai. Kairinia-
■ me kalnagūbryje stovi se- 
• novinė pilis. Tai industrijos
■ ir prekybos miestas. Uosto 

rajone yra K. Columbo (Co
lon) 60 m. bokštas, į kurį 
pasikėlęs matai visą plačiai

■ ištįsusį miestą. Pažymėtinos 
dvi miesto aikštės: Plaza de 
Cataluna ir de Toros. Pasta
rojoje, didžiulėje raudonų 
plytų pastato arenoje vyksta 
bulių kovos, per kurias aist
ringas ispanas dilgina savo 
nervus, nesigailėdamas už 
pirmąsias vietas sumokėti 
net 100 pesetų (4 dol.).

Miestas gana modernus, 
gražiais namais, gausus tram 

I vajais, žmonės mandagūs, 
Kitos dienos anksti 1 maloniai nurodą praeiviui ke- 

didėjantis supimas mus išver-1 jgĮ jų greitakalbišku- 
čia iš miego. Dėl lygsvaros,, mo sunkiai besuprantami.

zuvijaus, dauguma rūpinasi 
[pasiųsti atvirukus pašte, ap
sipirkti krautuvėse.

Iš Neapolio itališkasis lai
vas išplaukė tik 7 vai. vaka
ro, prisiėmęs apie 600 darbi
ninkų iš įvairių šalies rajo
nų. Buvo nustatyta išvažiuo
ti 5 vai. vakare, bet apie po
rą valandų užtruko, kol lai
vo administracija, kelis .kar
tus varinėdama keleivius per 
“šerengą,” atrado apie ketu
ris zuikius. Sakoma, kad į 
kiekvieną laivą sugeba vie
nas kitas gudruolis įlįsti zui
kiu be vizų ir bilieto, o vėliau 
net be didesnių sunkumų iš
lipęs kurin uostan pasidaro 
garbingu naujos valstybės 
piliečiu.

Viduržemio jūroj

las kviečia pusryčių, tai da-

6

srovė, su savim išneš ir paskuti
niuosius žiemos pranašus.

“N. L.” “vienybės” šūkiams 
paskutiniuoju laiku mirtiną smū
gį suduoda Kanados Sąjungos 
centro valdybos leidžiamas Biu
letenis, kuris aiškiai ir nedvi
prasmiškai apibudina anosios 
“vienybės” prasmę ir reikšmę.

Taigi, Kanados lietuvių tarpe, 
per kurį laiką užsitęsęs ginčas, 
ryškėja. Keletos iniciatorių ti
piškas sumanymas, lietuvius su
organizuoti partiniu pagrindu, 
kuris praeityje Kanadoje buvo 
nesklandus ir net kenksmingas, 
ir šiuo kartu nepavyko. Tenka 
džiugiai sveikinti Kanados Lie
tuvių Sąjungą, linkint jai apim-

J. S.

Priemiesčiuose pastebima ir 
nemažai vargšų, neturinčių 
socialinio gerbūvio.

Atsisveikindami su Barce
lona, laivo keleiviai prisipir
ko, daugiausia apelsinų, nes 
šiame mieste pirktieji apelsi
nai buvo, tur būt, patys ska
niausieji visame pasaulyje.

Mūsų laivas Ispanijos pa
krantėmis plaukė Gibraltaro 
link, šį sąsiaurį turėjome ne
laimės perplaukti naktį, o 
prieš sekančius pietus jau bu
vome vakarinio Ispanijos 
kranto uoste — Cadiže. Tai 
vos keliasdešimts tūkstančių 
gyventojų uostas, skalauja
mas Atlanto bangų, žymesni 
pastatai — vyskupo, pašto ir 
rotušės namai. Miesto aikš
tėse auga palmės, šalia au
tomobilių, tramvajaus važi
nėjama čia ir asiliukais. 
Tarp mažoko ūgio smulkių 
moterų čia maišosi ir nemaža 
vyrų, apdriskusių vaikų, pra
šančių peseto ir net duonos.

(Bus^daugiau)
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIU ŽINIOS

BROLIAI IR SESĖS
atvykę iš tremties

Avydas. Detroit, Mich.
I SAVUKYNAS, Vincas, Milda. 31 
James St., Schenectady 4, N. Y.

I SINKEVIČIUS, Eduardas, Jadvyga, 
Audronė. 253 E. Main St., Amsterdam, 

SKAUDONIS, Juozas, Saliomė, Jū
ra, Vida, Nijolė. 99 Bliss Street, E. 
Hartford, Conn.

SKUPEIKA, Vincas, Ona, Romual
das. 2215 Hollywood Blvd., Miami 
Beach, Fla.

ŠLIKAS Vladas, 43 Alphonse Street, 
Rochester 5, N. Y.

SODAITIS, Juozas, Elena, Marija. 
186 Norfolk St., New York, N. Y. ' 

STANKEVIČIUS, Antanas, Janina, 
Algis. 4552 S. Paulina, Chicago, Ill.

STARAS, Jonas, Irena, Antanas. 15 
Ledge St., Worcester, Mass.

STUMBRYS Jonas, 216 Rita Street, 
Dayton 4, Ohio.

ŠUKYS Povilas, 183 Tappan Street, 
Karny, N. J.

STRIMAVIČIUS Ona, 2008 Hubbard 
Ave., Detroit, Mich.

Didžiulė “Amerikos” laikraščio šeima: skaitytojai, ben
dradarbiai, redakcija ir administracija jūsų atžvilgiu buvo, 
yra ir bus nuoširdžiai teigiamai nusiteikę. Jie jums stengė
si, stengiasi ir stengsis padėti, ši šeima nepaprastai daug 
padėjo, beorganizuojant BALFo rinkliavas, sudarinėjant 
afideivitus, o paskui — darbo ir buto garantijas. “Ameri
kos” skaitytojų didžiulė masė patys yra išdavę darbo ir 
buto garantijas.

Pradedame jums specialų skyrių. Jame, kiek mūsų jė
gos leis, informuosime jus praktiškiausiais klausimais nau- j”sušinskas,"'"Albertas, Irena. 8715 
jame gyvenime. Jame bus: 1. atvykstančiųjų sąrašai, 2. Meridan Ave., Cleveland, Ohio.
Amerikos lietuvių kolonijų aprašymai, 3. Praktiški nuro-
dymai ir patarimai, padedą greičiau susiorientuoti šiame; tamošaitis Petras, 2602 w. 6ist 
krašte, 4. atsakymai į jūsų klausimus, 5. padėkos, paieško- j st., Chicago 29, m.
jimai, paskelbimai ir kiti smulkūs patarnavimai raštu, 6? ĮtcnU Vrontus,Lmmvidaš 
kasdieninio gyvenimo iškelti dalykai, kurių šiandieną visų 6th st., Cambridge, Mass, 
negalime numatyti. Ypatingai daug dėmesio bus kreipia-' Vaitkevičius, Pranas, Leokadi- 
ma į atvykstantį jaunimą.

Taigi, tiesiame jums ranką, prašome ją priimti ir žen
giame broliškai pirfnyn.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ DOVANA
Š. m. balandžio 27 d. atvy

kusieji laivu “General M. L. 
Hersey’* lietuviai tremtiniai 
(230 žmonių) iškilmingai į- 
teikė tremtinių dovaną, gra
žiai sukurtą vazą, Jo Eminen
cijai Kardinolui Fr. Spellman.

Įteikiant vazą kartu buvo 
įteiktas ir mūsų dailininko V. 
Vijeikio meniškai pagamin
tas adresas, kuriame pareikš
tas kardinolui ir per jį Kata
likų vyskupams ir visiems 
Amerikos katalikams gilus

dėkingumas už jo tėvišką pa
ramą, globą ir rūpinimąsi lie
tuviais tremtiniais.

Įteiktoji vaza, padaryta 
mūsų tremtinių dailininkų 
Marčiulionio ir jo žmonos, at
rodė gražiai. Ji sukurta lietu
viškam stiliuje su charakte
ringomis bareljefinėmis figū
romis, atvaizduojančiomis 
mūsų tautos būseną.

Ant vazos padarytas užra
šas: “His Eminence Francis 
Cardinal Spellman, grateful 
Lithuanians.”

Įteiktoji Kardinolui Francis Spellman vaza
Stovi iš kairės: Vyskupas Ryan, kun. Dr. J. Končius, 

Kardinolo asmens sekretorius pralotas Murphy, tremtinių 
atstovė Valerija Barmienė."

NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI

Mt. Angel, Ore.
43 Alphonse St.,

Jonas, Ona, Sil-

nas, Saulė, Auksė. Chicago.
MAČIUKAS, Zofija, Petras.

49th Avė., Cicero 50, III.
MAJAUSKAS, Juozas, Bronė, Hen

rikas. 233 Front St., Brooklyn, N. Y.
MASILIONIS Juozas, 936 W. 34th 

St., Chicago.
MATULAITIS, George, Alice. 4701 

Allendale Ave., Oakland, Calif.
MIKALAJŪNAS, Petras, Emilija, 

Petras. Bedford, N. H.
MIKALAUSKAS Stasys, 1350 9th 

St., Lorain, Ohio.
MIKULIS, Algirdas, Sofija, Sofija.

3708 W. 19th St., Omaha 11, Nebr.
MIKULIS Agota, 4157 1st Avė., 

Seattle 6, Wash.
MOMKUS Vaclovas, 4545 S. Fair- 

field Ave., Chicago, Ill.
MOSGERIS, Petronėlė, Janina, Er

nestas. Waupaca, Wis.
NAVIKAS, Jonas, Elzbieta, Antanas, 

Aldona, Marija. 928 Highland Avenue, 
Waterbury, Conn.

ORLAUSKE, Vladas, Genovaitė, Ri
mantas. 623 Standard St., Rocine, 
Wisconsin.

PAKALNIS, Jonas, Ona, Angelė, Jo
nas. Goodman, Wis.

PALIULIS, Vitoltjas, Viktorija, Vy
tautas. 119 Park Ter., Waterbury, Ct.

PAŠKEVIČIUS, Leonidas, Raimun
das, Henrikas. 4541 Rockwell Street, 
Chicago, Ill.

PETRAUSKAS Vaclovas, R 12, Box 
887, Scottsville, Mich.

PETRAUSKAS Eduardas, 105. Main 
St., Athol, Mass.

PLYKSNIS, Povilas, Jadvyga. King 
St., Groveland, Mass. ,

PRASMANTAS Lionginas, Milders- 
burg, Ohio.

RADZEVIČIUS, Juozas, Agota, Vy
tautas, Adas. Highland, N. Y.

RADVICKAS, Petras, Leokadija, 
Petras. Rt. 1, Box 533, Scotsville, ■' 
Mich.

RAMANAUSKAS Lionginas, 1148 E. 
Grand St., Elizabeth, N. J.

RAIFONAS Kazys, Cincinnati, Ohio.
REKSCIOWA Teresė, 4701 Allen-

Laivu General Taylor į New Yorkų 
atvyko šie lietuviai:

AUDRECKIENE Emilija 4579 W.
157th St., Cleveland, O.

BALTAKIS Pranas, 1235 Page St., 
Pittsburgh 12, Pa.

BALYS, Antanas, Bronė, Ilona, Au
relia. 3222 So. Wallace Ct., Chicago.

BARTKUS, Juozas, Eugenija, Euge
nijus - Algimantas. 1850 W. 47th St., 
Chicago, Ill.

BRASAS Antanas,
BRIEDIS Leonas,

Rochester 5, N. Y.
DANIUSEVIČIUS,

va, Vytautas, Stasys. 324 Wharton St.
Philadelphia, Pa.

DUOBA Antanas, 216 Berry Street, 
Brooklyn, N. Y.

EIMUTIS, Pranas, Domicėlė, Jad
vyga. 9044 211th St., Queens Village, 
N. Y.

GIRCYTE, Marijona ir Birutė. 7
Lane St., Worcester,. Mass.

GIRNIUS, Juozas, Ona, Ramūnas, 
Kęstutis. Kennebunk Port, Maine.

GLINSKIS Agota, 110 Hampshire 
St., Holyoke, Mass.

GRAŽYS Vladas, 1607 S. 49th Ct., 
Cicero 50, Hl.

GUDAITIS, Viktoras, Dirda. 617
No. 12th St., Philadelphia, Pa.

JOKŪBAITIS, Viktoras, Algirdas,
Pranas, Paulina. 200 Boston Avenue, 
Hillside, N. J.

JANUŠKA, Marija, Romualdas. 530
So. Lawndale Ave., Chicago.

KAZLAUSKIENE Elzbieta, Town
send, Wis.

KAZLAUSKIENE Elzė, 928 High
land Ave., Katerbury, Conn.

KODATIS, Kęstutis, ‘ Kunigunda.
KOKšTAS Stasys, 481 Clifford Ave., 

N" Y
KRASNAKEVICZ Ona, 1396 Stoepel

Ave., Detroit, Mich.
KRIKšTOPAITIS, Bronius, Marija,

Gražina, Ramūnas. 7135 Michigan Av., 
Pittsburgh, Pa.

KRUšINSKAITE Danutė/ 25 Devon
Ter., Kearny, N. J. .

KULIEŠIUS, Vincas, Ona. R R 4, Į dale Ave., Oakland, Cillf. 
Vincennes, Ind.

LIULEVIČIUS, Vincas, Monika, Arū

1619

SAMAS Jonas, Peabody, Mass.
SATRAITIS, Albinas, Eugenija,

įja, Vaclovas, Janina, Petras. Valley 
■City, N. D.

• VERBA Julius, 1326 
; Davenport, Iowa.
Į VESTENBERGERIS, 

' na, Elmars, Viktoras.
Ave., Riverside, N. J.

VILIPAS, Motiejus, Teodora, Dona
ta, Vilija. 170 Brook - Rd., Scotsville, 
N. Y.

VIRBICKAS Jonas, Wisconsin.
' VYŠNIAUSKAS Stasys, 1737 Fischer
• Ave., Detroit.

Laivu Marine Jumper j Bostonų at- 
, vyko šie lietuviai:

ABRAMIKAS, Vincas, Elena, Lai-
• ma, Algimantas. 1026 Washington St., 
’ Springfield, Ill.

ALEKNAVIČIUS, Aloyzas, Ona. 
4117 So. Campbell Ave., Chicago.

ANDRIEJAUSKAS, Alfonsas, Danu- 
' tė. Thibodaux, La.
; ANDRIUKAITIS Agota, Branch, 

Mich.
ARLAUSKAS, Zigmas, Kizimiera, 

Irena, Aldona. 1188 Salt Rd., Webs- 
I ter, .N. Y.

BALČIŪNAS Kazys, 4417 So. Arte-' 
sian Ave., Chicago.

BALEIšIS, Jonas, Amelija, Vitalija, 
Alfonsas. 339 Wilson Ave., Brooklyn.

BLIUDINSKAS, Petras, Stefa, Ra
mūnas. 52 Watkins Ter., Rochester, 

BLIUDŽIUS Stasė, 4331' Trumbull 
Ave., Detroit, Mich.

BRIZGYS, Vytautas, Liudvika. 48 
Mendon St., Worcester, Mass.

BURBA, Marija, Juozas, Irena, Ja
nina, Liusija. 11124 S. Spaulding St., 
Chicago.

BUTKEVICIUS Jonas, 21 Bunker 
Hill St., Lawrence, Mass.

CVIRKAITE, Aniceta ir Aldona. 24 
Mott St., Worcester, Mass.

DAUKANTAS, Jonas, Marija, Irena. 
6711 S. Racine Ave., Chicago.

DIČMONAS Albertas, 409 W. Hen
rietta, Gillespie, Ill.

GELGUDAS, Vincas, Anelė, Felik
sas. 357 S. 3rd St., Brooklyn.

GRIZAS, Povilas, Aleksandra, Euge
nijus. 61 Morton St., Brooklyn.

GALECWAS, Augustinas, Bronė, Da
lia, Audronė, Augustinas. 2 E. 103rd 
Pl., Chicago, Ill.

GRUZDAS, Bronė, Juozapas, Leo
nas. Sodus, Mich.

JANULAITIS, Petras, Tautvydas. 
Toledo, Ohio.

KIZAITIS Vincas, 999 E. 78th St., 
Cleveland, Ohio.

MANELIS, Petras, Valentina, Ro
bertas, Pijus, Rita. Branch, Mich.

MISLIAUSKAS, Henrikas, Benedik
ta. Cape May Court House, N. J.

MOCKAPETRIENE Adelė, 1047 E. 
169th St., Cleveland, O.

NORVAINIS Antanas, 1645 Marga
ret St., Philadelphia, Pa.

PAUZUOLIS, Antanas, Emilija. 
Avenue D., Rochester, N. Y.

PLIURA Vytautas, 135 Liberty 
Linden, N. J.

PUPIUS, Petras, Zuzana, Marija, 
Antanas, Juozas, Aldona. 153 Clifton 
Ave., Newark, N. J.

RADZIUKYNAS Vladas, 136 S. 21st 
St., Pittsburgh, Pa.

RADŽIUS Vilhelmas. 10801 S. Cent
ral Park, Chicago 43, Ill.

RAMANAUSKAS Jonas, 291 Main 
St., Southington, Conn.’’,

I SALIAMONAS, Jonas, Vytautas, Sa
lomėja. 72 James St.. Hartford, Conn.

ŠARKA, Vincas. Aldona. Mulligan 
Lane, Bellville, Ill.

ŠNABAITIS, Antanas, Elena, Anta
nas, Sigita. 1822 S. 48th St., Cicero, Ill.

SUKAREVIČIUS. Jonas, Serafiną, 
Joana, Daina. 23 W. Porter Ave., Wa
terbury, Conn.

TAUJENIS Bronė, 4134 S. Western 
Ave., Chicago 9, Ill.

UMBRASAS Julius, 1028 Park Av., 
Racine, Wis.

VARNAS Juozas, 98 Russ Street. 
Hartford, Conn.

VARNAUSKAS, Valentinas, Janina, 
Andrius, Valentina. 710 Van Ness Av., 
Hollywood, Calif.

VAREKOJIS, Eduardas, Aldona, Te
resė, Eduardas. 409 Tabor St., Pitts
burgh, Pa.

VACEPSKIS Kostas, 127 Th&nas 
St., Brooklyn, N. Y.

VALICKAS Gasparas, 328 S. 1st St., 
Brooklyn, N. Y.

VIERAITYTE Dina, 4003 Oreston 
Ave., Baltimore, Md.

VIKTORĄVICIENE, Morta, Anta
nas. 5600 S. Carpenter St., Chicago.

VITKUS, Stasys, Magdalena, Stasė, 
Vytautas. 735 Park Ave., Williamport, 
Pa.

ZAKARAS Rapolas, 4019 S. Artesian 
Ave., Chicago.

ŽLIOBA Petras, 9684 Yosemite St., 
Detroit 4, Mich.

ŽILĖNAS Vladas, Skandia, Mich.
MILERIS, Jonas, Gražina, Kastytis, 

301 W. 41st St., Shadyside, Ohio.
Laivu General Black i New York® 

atvyko šie lietuviai:
ALKSNINIS, Vaclovas, Gabrielė,

Lombard St.,

Adolfas, Ele- 
615 Deleware

780

St„

Įteiktoji Kardinolui Francis Spellman vaza
Stovi iš kairės pirmoje eilėje: UALFo pirmin. kun. Dr. 

J. B. Končius, tremtinių atstovė Valerija Bannienė, įtei
kianti adresą, Kardinolo atstovai, jo asmens sekretorius 
pralotas Murphy ir Vyskupas Ryan. Už vazos stovi trem
tinių vaikučiai ir tremtinės mergaitės Brokaitės.

Brone, Juozas,

Vladas, Petro
Elizabeth, N. J.

Algirdas, Vytautas. RFD Mansfield 
Center, Ashford, Conn.

AMBROZAITIS Kazys, 131 Sunny
side Ave., Waterbury, Conn.

AMBROZAITIS Juozas, 400 Country 
Club Rd., Waterbury, Conn.
St., Brooklyn, N. Y.

ANUŠKEVIČIUS Juozas, 560 Grand
ARLAUSKAS, Jonas, Ona, Janina.

48 Union St., Pittston, Pa.
ARMINAS, Jonas, 

Irena. Angels, Pa.
BAGDONAVIČIUS, 

nelė. 1148 Grand St.,
BANIUKAITIS, Mikolas, Benedikta, 

Vanda, Vytautas, Jonas. 105-56 89th 
St., Ozone Park, N. Y.

BAGDANSKIS, Juozas, Felicija, Al- 
vidas, Ramunė. 810 W. Sylvia Ave., 
Christopher, Ill.

BAKSINSKAITE Terese, 87 Audu
bon Ave., Jersey City, N. J.

BASEVIČIUS, Petras, Stasė, Rai
mundas. 81 Oneida St., Rochester, 5, 
N. Y.

BARTOŠEVIČIUS, Eugenija, Euge
nijus. R F D 1, Dowagiac, Mich.

BAUKYS, Bronius, Ona-Aldona. 138 
E. 107th St., Chicago 28, Ill.

BLINSTRUBAS, Bronius, Eugeni
ja, Rimantas, Arūnas. 6957 S. Camp
bell Ave., Chicago 29, Ill.

BRIZGYS, Bernardas, Ona, Bernar
das. 41 S. 2nd St, Meridan, Conn.

BYTAUTAS Julius, 43 York Street, 
Hartford, Conn.

PAKELTIS, Kazys, Jadvyga, Rima. 
4019 S. Artesian Ave., Chicago.

PARARTIS, Teodoras, Jadvyga, Jo
nas. 1152 N. Noble St., Chicago.

PECKYS, Vladas, Faustina, Irena, 
Laimutė, Algirdas, Genovaitė. 1699 
Van Ness Ter., Union, N. J.

PETRELIS Klemensas. 7643 Har
ding Ave., Miami Beach, Fla.

PETRULIS, Algirdas, Gražina. 4710 
Front St., Harrisburg, Pa.

PETRULIENE, Ona, Mindaugas.
624 N. Fair Acres Rd., Omaha, Nebr.

RADAVIČIUS Antanas, West Quin
cy, Mass.

RUIBIS, Stasys, Ona, Janina. 4558 
Artesian Ave., Chicago.

SADAUSKAS, Aleksas, Kazė, Algi
mantas, Remigijus. 212 Greenwich St., 
Philadelphia.

ŠALKAUSKAS, Kazys, Apolonija, 
Danutė, Nijolė. Belhaven, N. C.

SELIOKAS, Kazys, Tatjana, Zeno
nas. 20 James St., Waterbury, Conn.

SIDZIKAUSKAS, Adelaida, Vladas, 
Adelaida. 409 Hewes St., Brooklyn.

ŠILINIS, Henrikas, Kunigunda. 
Franklin, Tenn.

ŠIMOLIUNAS, Stasys, Stasė, Algi
mantas, Saulius. 176 High Stė, New 
Britain, Conn.

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE ĄPYUNKEJE

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių Ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais Įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, sallūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų' ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

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

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

Tautinių marginių rankų audykla.

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

Tel. EV 8-2954

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9226
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare 

šventadieniais susitarus

DAILYDE Petras, Pennsylvania.
DAUKAITE Julė, Pearson, Ga.
DIAMANTIS, Juozas, Sofija, Dan

tė, Gražina, Irena, Juozas. Rout 4,
i Milford, Mich.

DIČMONAS, Albina, Antanas. 33 
Hill St., Brooklyn, N. Y.

DOBROVOLSKIS Jonas, 3757 So. 
California Ave., Chicago 32, Ill.

GENYS, Petras, Vilhelmina, Marija. 
123rd St. & Archer Ave., Lemont, Ill.

GIEDRIENE Ona, 41 S. 2nd Stret, 
Meriden, Conn.

GRICIUS, Kazys, Jucė, Gražina, Al
gis, Celestina, Marija. 151 Charles St., 
Waterbury, Conn.

GRYBINAS Juozas, 1541 Bell Avė., 
Chicago 22, Ill.

GUDAS, Stasys, Veronika, Audronė, 
Gražina. 138-13 23rd St., Laurelton, 
L. I., N. Y.

IVANOVAS, Dimitrijus, Janina, Ed
mundas, Romualdas. 58 Foster Stree, 
New Haven, Conn.

JANCAUSKAS, Povilas, Stasė, Do
nata. 1010 Mt. Vernon St., Philadel
phia, Pa.

JOKšA, Kostas, Elena, Jūratė.
6135 Maple Ave., Dearborn, Mich.

JONAITIS Adolfas, Rt. 1, Lawton, 
Mich.

JUODKA, Adolfas, Ona, Emilija, 
Adolfas. Rt. 2, Box 887, Scottville, 
Mich.

JURKšAITIS, Juozas, Filiomena, 
Birutė. Antioch, UI.

JUšKAITIS, Jonas, Stefa, Jurgis.
432 Winslow St., Cambridge, Moss.

JUŠKEVIČIUS, Viktoras, Anastazi
ja, Kazys. Naugatuck, Conn.

KAZAKEVIČIUS, Jurgis, Ona. 194 
New York Ave., Newark, N. J.

KAZLAUSKIENE Elzė, 928 High
land Ave.,- Waterbury, Conn.

KOZICA Vincas, 111 Highland, De
troit, Mich.

KRIVICKAS, Kazys, Danutė. 9154 
114th St., Richmond Hill, N. Y.

KUCIAUSKAS, Igorius, Kunigunda.
218 S. Ferguson St., Shenandoah, Va.

KUČINSKAS Pranas, 10564 S. Mi
chigan Ave., Chicago 28, Hl.

LEVDANSKIS, Ona, Česlovą, Ro
mualdas. 1413 Hamilton Ave., Grand 
Rapids, Mich.

LEVKAVIČIUS, Aldona, Algirdas.
2846 Hillman St., Detroit, Mich.

LEVICKAS, Jonas, Pranė. 37 
St., Kearny, N. J.

LIORMANAITE Danguolė, 933
St. Bernard St., Philadelphia, Pa.

LIUDŽIUTE Bronė, 61 Rosemount 
Ave^, Waterbury, Conn.

MAKAUSKAS Vytautas, 811 
lins St., Baltimore, Md.

MALINAUSKAS Vladas, 131 
nyside Ave., Waterbury, Conn.

MARDOSAS Ignas, 123rd & Archer 
Ave., Lemont, Hl.

MATEKUNAS, Juozas, Adelė, Alici
ja. 3225 St. Vincent St., Philadelphia.

MEKIšIUS, Danys, Ona. 3302 Wood 
bridge Ave., Cleveland 9, Ohio.

MIKA, Juozas, Anelė, Dalė. 2452 W. 
Huntington St., Philadelphia, Pa.

MITKUS, Jurgis, Teresė, Aldona. 
Detroit, Mich.

MONTVYDAS Jonas, Matawan, 
Mich.

MURAUSKAS, Jurgis, Teklė, Elė.
1329 S. E. 135th Ave., Portland, Ore.

NAVASATHS Kazys, 5444 Liverois 
Ave., Detroit, Mich.^

PAGIRYS, Vytautai, Elena, Elena.
Peck, Mich. į

Lietuvis Jurgis BSlbata, iš 
tremties atvykęs į Angliją, kur 
ir dabar gyvena, prašo geros va
lios savo tautiečius, Amerikos 
lietuvius, padėti jo žmonai, kuri, 
kaip Amerikoje gimusi, jau prieš 
metus atvyko į Ameriką, dirbo 
fabrike, o dabar automobilio su
žeista, negali dirbti ir yra sun
kiame padėjime. J. Balbata pats 
tikisi greit atvykti į Ameriką, 
tada jis atsilygins padėjusioms 
jo žmonai. Jos adresas: Anelė 
Balbata, 1014 Shandler Avenue, 
Linden, N. J.

Širdingiausia dėkojame pus
broliui J. Kiansui už buto ir dar
bo garantijas, dovanas ir para
mą tremtyje ir dabar. NCWC 
organizacijai už triūsą, tvarkant 
ir gaunant dokumentus. Nelei ir 
Jonui Tumams už dovanas ir 
nuolatinį rūpinimąsi. Kantrimie- 
nei, Stelai, Adelei, Karaliui, Ma- 
žeikiui, Lujui ir Jums, nepažįs
tamosios lietuvaitės ir lietuviai, 
už dovanas Velykų švenčių ir ki
tomis progomis, kurie padarėte 
lengvesnius pirmuosiu žingsnius 
Amerikos žemyne. Jums visiems 
dėkingi,

Audronė, Stase ir Bronius
Bobeliai

Ivy

So.

Hol-

Sun-

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

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

tephen Aromiskis
(Armakauskas) i

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan.A ve., 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (Šalinskas)
| Laisniūotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Arkliai gali išgirsti
—Ką vežate parduot tuose 

maišuose? — klausia praei
vis sėdinčio vežime ūkininko.

—Avižas! — atsako tas pa
šnibždomis.

—O kodėl taip paslaptingai 
sakote? Juk nevogtos.

—Ne. Bet bijau, kad ark
liai neišgirstų.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniūotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street
Newark 5, N. J.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIŪOTAS 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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Lietuviu Dienos rengėjų susirinkimas Mūsų Apylinkėje
Pereitą penktadienį įvyko Lietuvių Dienos rengimo 

Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo didžiulis būrys “Ame
rikos” veikėjų, kurie Katalikų Federacijos buvo išrinkti į 
šį Komitetą. Kaip žinome, Lietuvių Diena, arba New Yorko 
ir jo apylinkių lietuvių piknikas, kaip ir kasmet, įvyks lie
pos 3 dieną, Dexter Parke, Woodhavene.

Šiame posėdyje buvo išrinkta valdyba ir pasiskirstyta 
pareigomis konkrečiam rengimo darbui. Nutarta organizuo
ti masinį lietuvių susiėjimą, su šokiais, žaidimais, dainomis, 
orkestru ir įvairių dovanų paskirstymais. Gėrimais rūpin
sis prityrę šioje srityje veikėjai.

Aušros Vartų 
Parapija

t
i PAGERBIMO BANKIETAS

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

Sekmadienį, Gegužės 22 d., 1949
RENGIA PAGERBIMO BANKIETĄ

Metropolitan Operos Artistei

P-LEI POLY.NAI STOŠKIŪTEI
Bankietąs 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., Kearny, N. J.

• V. Jonuškaitės koncertas 
bus šį penktadienį Town Hall, 
113-123 W.' 43rd St., New 
Yorke. Pradžia 8:30 v. vak.

• Prel. J. Balkūnas praei
tą savaitę buvo išvykęs į karienė. Vakarienė bus para- 
Southem Pines, North Caro- pijos salėje, 570 Broome St. 
liną, kur atstovavo lietuvius Bilietai (tikiėtai) parapijie- 
NCRC konferencijoje. jčiams paštu bus išsiuntinėti.

• P. Pupius, ką tik atvykęs (Gavę bilietus parapijiečiai y-
iš tremties, lankėsi mūsų re-'ra prašomi pranešti ne vė- 
dakcijoje. Į liau birželio 1 d., kiek jų šei-

• Miss J. Žukas, iš New mos narių vakarienėje daly-
Yorko, lankėsi mūsų redakci- vaus. Už bilietus kiekvienas 
joje. _ .

• Amerikos Legiono Lietu- įeidamas. Būtų labai malonu, 
vių Postas, įsisteigęs Brook- j kad vakarienėje dalyvautų ir 
lyne, jaū įsitraukė į darbą. Uritų kaimyninių parapijų lie- 
Gegužės 17 d. bus posto susi- j tuviai. Bilietų galima gauti 
rinkimas, 168 Marcy Avenue,1 klebonijoje, 32 Dominick St., 
Brooklyne, 8 vai. vakare. ’ I Tel. Algonquin 5-2648.

• Dr. K. Ambrozaitis, ką j Vakarienės proga bus iš
tik atvykęs iš tremties, lan- leistas parapijos žurnalas su 
kėši mūsų redakcijoje. Dr. K. 
Ambrozaitis yra dar jaunas 
vyras, medicinos daktaratą 
įgijęs Tuebingeno universite
te.

• Lietuvos Vyčių 41 kuo
pos pavasarinis koncertas ir 
šokiai įvyks gegužės 29 d.

t Apreiškimo parapijos salėje, 
t Bus puiki programa.

i Šv. Jurgio Parapija

Birželio 5 d., sekmadienį, 6 
vai. vakare, įvyks Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos va-

užsimokės (po $3.50) į salę

VISI ESATE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI Į

8-IĄ METINĮ, MILŽINIŠKĄ

PAVASARIO KONCERTU IR BALIŲ
kurį rengia

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

Sekmadienį, Gegužės-May 15,1949
ŠV. JURGIO DR-JOS SALĖJE

Newark, N. J.

—Parapijos bazaras įvyks 
gegužės 13, 14, 15, 20, 21, 22.

—Ūmai mirė Simonas Pi- 
lukas, kuris palaidotas gegu
žės 5 dieną.

—Apie 3 savaites pasirgęs 
mirė Nikodemas Bieliauskas, 
65 m. amžiaus. Palaidotas ge
gužės 6 d.

—Stasys Ruginis darbe' ta- 
smarkiai sužeistas. Linki- 
greitai pasveikti.

PO 
me

180 New York Avė.
PROGRAMOJE:

4* Buvusi Kauno Valstybės Operos solistė
STELLA VOLANI KONČIENE

4- Taip pat Valstybinės Operos artistas
JONAS BUTĖNAS

4* Lietuvių parapijos choras, iš Bridgeport, Conn., vad.
A. STANIŠAUSKUI

-b J. Stuko Radijo Taut. Šokių Ansamblis, vad.
L. STILSONAITEI

Bus taip pat šokių kontestų ir kitų įvairenybių 
Salės durys atdaros 3 vai. Programa — 4 vai. Šokiai — 7:30 

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

Apreiškimo 
Parapija

—Moterų Sąjungos 29 kp. 
turės svarbų susirinkimą ge
gužės 18 dieną 8 vai. vakare. 
Prašom ko daugiausia narių 
susirinkti.

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

&
Kauno Operos Artistes

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

Penktadienį, Gegužes 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

ŠVENTO VARDO DRAUGIJOS

PAVASARINIS BALIUS
Su užkandžiais, gėrimais, muzika ir šokiais

Šeštadienį, Gegužės-May 21,1949

□

43

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS SALĖJE 
Roebling ir So. 4th Streets Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare
ĮŽANGA 50c.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Direktorius Muzikos Dir. — Pranešimų Dir.

■t

Metinis Kat. Fed. New Yor- 
ko ir New Jersey apskr. su
sirinkimas įvyks gegužės 27, 
penktadienį, 8 vai. vakare, 
Apreiškimo parap. salėj, No. 
5th ir Havemeyer Sts., Brook- 
lyne.

Visos draugijos malonėkite 
į šį susirinkimą savo atsto
vus atsiųsti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti 
ir naują apskrities valdybą 
išsirinkti.

Valdyba

PRANEŠIMAS

daili-Atvykęs iš tremties 
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.

Telefonas: EVergreen 7-7411

atskirų asmenų ir firmų skel
bimais ir sveikinimais. Rėmė
jai, kurių pavardės bus Žur
nale įrašytos, moka $0.25, pil
nas puslapis kaštuoja $20.00, 
pusė puslapio $10, ketvirta 
dalis — $5.00, aštunta dalis 
— $3.00.

Visas' vakarienės pelnas 
bus panaudotas naujos zok- 
ristijos statybai. Parapijie
čiai ir svečiai kaimynai yra 
prašomi vakarienėje daly
vauti.

—Birželio 14 d. 5 vai. po 
pietų mūsų bažnyčioj įvyks 
Alberto J. Kubiliaus su Doro
thy Ceunewitz jungtuvės.

goką dalyką? Kiek čia ame- 
rikiečiai supranta apie kokius 
ten metrus, kilometrus ir 1.1. ? 
Vaidinimų žmonės pasiilgę, 
bet tik jau ne tokių. Todėl 
gaila žmonių triūso, kurie jį 
mokėsi.

Visų akį patraukė p. Vizba- 
rienė, kaip akompanistė. Pas 
mus ponia Vizbarienė lyg ir 
svečias kokia, nedaug apie ją 
girdisi, — o gal ir svečias? 
Ji pianu labai gražiai ir pri
tyrusiai moka lydėti daini
ninkus. Labai fain, lauksime 
ir daugiau jos pasirodymų.

Gražiai padainavo ir mer
ginų ir vyrų grupės atskirai. 
Todėl publika ir sako, kad 
vieto jtaip nuobodaus vaidini
mėlio, velyt būtų merginos ir 
vyrai daugiau padainavę.

Vakaras užbaigtas su lin
ksmais šokiais, šokiams gro
jo Adomo Jezavito orkestras. 
Jo orkestras yra vienas ge
riausių visoj apielinkėj-jr jam 
užgrojus, taip kojos ir links
ta. Jo orkestras groja daug 
lietuviškų šokių, kas žmonėm 
labiausia ir patinka.

Scherzo

ATSISVEIKINIMO 
VAKARAS

j?
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 vakarų

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

Tel. Gramercy 7-9765

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 goles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

At:

Įsii

Sai

OPERETĖS CHORO 
KONCERTAS

Pereitą sekmadienį, Labor 
Lyceum salėje, buvo Opere
tės choro koncertas, žmonių 
prisirinko gražus būrys, bet 
nepilna salė. Buvo garbingų 
svečių iš toliau, kaip adv. A. 
Olis, p. Aukštaitė, Vikt. Ben
derius, kuris tik užbaigė gas
troles su amerikoniškomis 
operetėmis ir kit

Prie šio vakaro surengimo, 
kiek buvo pastebėta, daugiau 
šia darbavosi J>. P. Juknys. 
Jisai ir vakaro programą ve
dė.

Iš pradžios choras labai įs
pūdingai programą pradėjo 
ir buvo laukta, kad toliau dar 
daugiau švelnių .melodingų 
dainelių susilauksime. Bet 
antroj daly choras pasirodė 
silpnokai, Gudavičiaus “Sau
lė nusileido” dar šiam chorui 
nepajėgiama išpildyti. Prie 
to, bent atrodo, kad tokioms 
dainoms reikėtų daug dides
nio choro, arba jei ir mažas, 
tai bent lavintų balsų choro. 
Bet gi linksmesnės, kapotos 
dainos, Operetės choro gan 
gražiai pildomos. Choro ve
dėjas p. Jurgis Dirginčius y- 
ra gabus muzikas ir chorve- 
dis, pas jį' matosi naujų me
todų, kas dainą padaro įdo
mesnę, interpretacija graži ir 
patraukli, kas tai tokio nau
jo mūsų tarpe.

Vytautas Jurgėla, gan ga
biai ir įdomiai atliko savo 
magijos seansą. Tai jaunuo
lis, kap. P. Jurgėlos sūnus, 
profesionalis magikas. Jis vi
siems geriausia ir patiko šia
me vakare. Alekas Vasiliaus
kas šį vakarą labai gražiai 
padainavo. Jis buvo daug kar
tų iššauktas pakartoti, šokė
ja, akrobatė Milda Kimins la
bai mikliai pašoko, pasivar
tė.

Nuobodžiausia buvo tai 
vaidinimėlis. Ir kodėl pasi
rinkti tokį nuobodų ir dar il-

VLIKo atstovi? pranešimai
Gegužės 24 d. (antradienio 

vakare), Apreiškimo parapi
jos salėje, įvyks VLIKo at
stovams, prel. M. Krupavi
čiui ir V. Sidzikauskui atsi
sveikinimo vakaras.

Garbingi svečiai, prieš iš
vykstant į Europą, padarys 
pranešimus iš veiklos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės at
gavimo.

Kviečiami visi lietuviai, ku
riems rūpi lietuviški reikalai, 
dalyvauti šiame susirinkime - 
prakalbose.

N. Y. L. T. Valdyba

ATVYKSTA IŠ TREMTIES

J. Valukonis su žmona ir 
dukrele iš Vokietijos į USA 
atvyksta šį sekmadienį per 
Bostoną. Apsistos pas savo 
gimines New Jersey. J. Valu
konis tremtyje buvo lietuvių 
gimnazijos direktorius Ra- 
vensburge.

ĮVYKO VESTUVĖS

Balandžio 24 d. Brooklyno 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje klebonas kun. Norber
tas Pakalnis surišo amžinuo
ju moterystės ryšiu p. V. Za- 
vecką su p. O. Dugan.

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

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 Storu, Grand Ave., su-12 kam
barių, mūrinis.

B. ZINIS
Laisniuotas Real Estate ir Insurance
499 Grand Street, 881 Union Avė., 

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

S5S

Namai—Apdrauda
J. P. M A C H U L I S 
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. VI 7-1896

KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
496 Grand Street 4 Brooklyn, N. Y,

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas-i-Nemokamai!

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

a 
f

I

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

Tel. EVergreen 4-9737

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. WHITECAVAGE, savininkas

I 
$ 
$ i 
8

Tel. EVergreen 4 - 7142 J
SALDAINIŲ PALOCIUS J

' GERIAUSIOS RŪŠIES «
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate W

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas J 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge- 7 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: y

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DA venport 6-0259 ;
R A L P II KR U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

ii Stephen Bredes Jr. i | 

ADVOKATAS
I 197 Havemeyer Street 

Brooklyn 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-9394

■

i

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
1 KONTRAKTORIAI
\ Atlieka mūrinių namų sienų iš- 
A lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vį vių cementavlmą ir kt- darbus.
S 293 MAUJER ST., 
Į BROOKLYN 6. N. Y.

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

’S
iKLAUSYKITE

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO VALANDŲ

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

Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak.
Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w.

Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J. ■ 

Tel. MArket 2-5360
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kai banl 
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