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Lietuviai ir kitos tautos, ku
rios betarpiškai susitiko ir su 
komunizmu ir su vokišku nacio- 
nalsocializmu, seniai vienu bal
su tvirtino, kad tai iš tikro du 
broliai, tik vienas raudonas, ki
tas rudas. Dabar jau pradeda 
aiškiai matyti ir kiti, nes dar iš
likusieji Vokietijoj naciai’ jad 
aiškiai susiuostė su sovietais. 
Taip aiškiai, kad net amerikie
čiai tai pastebėjo ir susirūpino, 
kad antidemokratiniai gaivalai 
vėl pradeda kelti galvas, tikriau
siai draugų iš Rytų padedami. 
Gaila, jog tuo tik po tokio ilgo 
laiko daug kas įsitikino, bet ge
rai, kad vis dėlto tai pastebėta.
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RUOŠIAMI PLANAI BEDARBIAMS APRŪPINTI
Vyriausybei paskatinus, visa

me krašte kyla susirūpinimas 
sukurti bedarbiams naujas dar
bo galimybes. Vyriausybės žinio
mis šiuo metu USA yra 4.123.- 
000 bedarbių. Tad padėtis ne
laikoma kritiška, bet rūpinama
si jau dabar sudaryti naujas 
darbo galimybes, kad būtų iš
vengta depresijos pavojaus. 15 
gybematorių ir daugelio miestų 
majorai jau šį darbą yra pradė-

Numatoma naujų produktų ga
myba, finansavimas naujų įmo
nių, gyvenamų namų statyba.

ję, o kiti ruošiasi greit jo im
tis. Bedarbių reikalams komite
tus jau turi Arizona, California, 
Connecticut, Idaho, Louisiana, 
New Mexico, New Hampshire, 
New York, Oregon, Ohio, Ma
ryland, Michigan, Utah, Wa
shington ir Havajų teritorija.

Federalinė vyriausybė taip 
pat sudaro plantiš' tiesioginiam 
bedarbių aprūpinihjui, jei atsi
rastų reikalo. i

Visi tie planai' jlra įvairių rū
šių, bet apskritai ^numatoma e- 
samomis rinkoms naujų produk
tų gamyba, finansavimas naujų 
fabrikų, gyvenamųjų namų sta
tyba ir kiti panašūs darbai.

Atvyko Čilės prezi 
dentas

Adenaueriš tikisi

Visų persekiojamų tautų žmo
nėms džiugu išgirsti, kad JAV 
senate genocido konvencijos rei
kalas pajudėjo ir yra vilties, kad 
ji greit bus priimta. Tai be abejo 
turės didelės reikšmės ir galės 
prisidėti prie sulaikymo žvėriško 
tautų žudymo, kuris dabar taip 
plačiai sovietų vykdomas.

Kartu tenka pastebėti, jog mes 
šiuo kartu gauname aiškiai pa
matyti, ką reiškia ir mūsų pas
tangos, jei tik jos yra tvirtos ir 
nepailstamos. Dabar visų pri-? 
pažįstama, kad prie šio reikalo 
išjudinimo yra žymiai prisidė
jusios Amerikos Lietuvių Tary
bos pastangos.

“PRIVATEER” IEŠKOJIMAS
NUTRAUKTAS

Visos pastangos surasti balan
džio 8 d. be žinios dingusį ameri
kiečių lėktuvą “Privateer”, dėl 
kurio kilo žinomas triukšmas ir 
įtempimas tarp JAV ir Sovietų, 
nedavė jokių vaisių. Nors ieško
jime dalyvavo ne tik amerikie
čiai, bet taip pat švedai, norve
gai ir danai, bet nepavyko rasti 
jokių žymių, kad bent vienas į- 
gulos narys yra dar gyvas. Dėl
to ieškojimai nutraukti.

Balandžio 16 d. vienas* britų 
garlaivis Baltijos jūroj aptiko 
gelbėjimosi valtį, kuri manoma,

yra iš “Privateer” lėktuvo, bet 
ji tuščia. Manoma, kad tos val
ties suradimas gedės padėti kiek 
aiškinant lėktuvo ir įgulos li
kimą.

Lenkijos sovietiza
cija stiprinama

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris savo kalboje Vakarų 
Berlyno miesto Atstovams pa
reiškė, jog jis nenustojus vilties, 
kad Rytų ir Vakarų Vokietiją 
ilgainiui pavyks sujungti. Atvy
kusį kanclerį sutikti susirinko 
didelės žmonių miųips.

SIŪLO PĘRŽICRETI JAV POLITIKU 
? VOKIETIJOJE

I New Yorką atvyko Čilės pre
zidentas Gabriel Gonzalez Vide- 
la. Svetys buvo sutiktas dešimt
tūkstantinės minios. City Hali 
atvykusį prezidentą pasveikino 
miesto vardu majoras O’Dwyer. 
Jis tarp kitko priminė, kad Vi- 
dela 1945 m. San Franciske daug 
prisidėjo prie Jungt. Tautų įkū
rimo.

t

Nuoširdžią priėmimo nuotaiką 
kiek sudrumstė apie 15 demon
strantų, kurie skelbėsi esą “is
panų profesinių sąjungų komite
tas”. Jie pradėjo šūkaut: “Šalin 
čiliečių ir kiniečių tautų žudiką.” 
Mat, prez. Videla savo krašte 
griežtai sudraudė komunistus. 
Ką jis bendro turi su kiniečiais, 
niekam neaišku.

Komunistai kliudo teikti, 
pagalbą

Formozos kinų darbininkai 
kreipėsi į Amerikos .profesinių 
sąjungų vadovus, prašydami 
gelbėti badaujančią Kiniją. 
Nors komunistai klaidina pasau
lio viešąją nuomonę slėpdami 
tikrąją padėtį, esamomis žinio
mis jau badauja 50 milijonų ki
nų. Daugelis jau minta tik žo
le, medžių žievėmis ir žeme. Net 
komunistinis viceprezidentas sa
vo kalboj pripažino, kad badas 
yra palietęs 40 mil. gyventojų,

tarp jų 7 mil. esą kritiškoj pa
dėty, bet jis tvirtino, kad mais
to esą pakankamai badui nuga
lėti. Tik niekas negali suprasti, 
kodėl to maisto neduodama ba
daujantiems. Užsienis nori ba
do ištiktus šelpti, bet reikalauja 
garantijų, kad maistas tikrai ba
daujantiems teks ir nebus ko
munistų panaudotas savo galy
bei stiprinti. Bet komunistai ne
sutinka su tokiomis sąlygomis. 
Jie nori tik, kad ta pagalba bū
tų jiems teikiama, bet nesutin
ka kad šelpėjai jos paskirstyme 
dalyvautų ir jį kontroliuotų.

KOMUNISTAI IŠSIKĖLĖ HAINANE

Sovietams tremtiniai iš tikro 
didelis pašinas aky. Savo liudiji
mais apie sovietų žiaurumus jie 
trukdo ir toliau apgaudinėti pa
saulio viešąją nuomonę. Tad 
Kremlius nesigaili jokių pastan
gų, kad tik galėtų juos kaip nors 
susigrąžinti ir nutildyt. Ne tik 
stovyklose gyvenančius jie vi
saip viliojo, bet nesiliauja nė da
bai1, kai tremtiniai pasiekė JAV 
krantus ir kitas juos prįglaudu-

Bandys atnaujinti 
Petain bylą

Aukštas Vatikano atstovas 
pareiškė, kad komunistų atkak
lūs Katalikų Bažnyčios puolimai 
rodo, jog rusai nori Lenkiją pa
versti grynai sovietine respubli
ka. Dabar Lenkijoj sutelktas vi
sas dėmesys į tris dalykus: Baž
nyčią, ūkininkiją ir ūkio kolek
tyvizaciją bei armiją, kuri yra 
visai rusų rankose.

Aštuoni senatoriai, kurie įs
pėjo dėl rusų - vokiečių sąjungos 
pavojaus, įteikė prez. Trumanui 
pasiūlymą, kad būtų sudaryta 
iš abiejų partijų -aŠtstovų komi
sija JAV Vokietijos politikai iš?

, A

tirti. Senatoriai siūlo tuojau iš
tirti žinias, kad Vokietijoj vėl 
pradeda įgauti persvarą nede
mokratiniai elementai.

Vienas prancūzų advokatas 
pareiškė, jog bus bandoma at
naujinti maršalo Petaino bylą, 
nes yra nuo 1945 m. atsiradę 
naujų duomenų.

Dabar jau 94 m. amžiaus 
garsusis Verduno gynėjas pir
mojo Pasaulinio karo metu yra

Trumanas nori padė
ti verslininkams

Pranešama, kad greitu laiku 
prez. Trumanas paprašys kon
greso įstatymo pagalba padėti 

ems verslininkams. Pre- 
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nėja visokiausius propogandOs 
spaudinius apie rojų Kremliaus 
saulės spinduliuose. Bet, išrodo, 
kad čia dar mažiau turės ta pro- 
poganda pasisekimo. Nors trem
tiniams ir nelengvos įsikūrimo 
sąlygos svetimuose kraštuose, 
nors ir labai jie savo tėvynės pa
siilgę, bet vis dėlto jie nemano 
padaryt enkavedistams džiaug
smo, įkišdami savo galvas į jų 
paruoštas kartuvių kilpas.

vos '"už bendradarbiavimą pra
ėjusio karo metu su vokiečiais, 
kai jis buvo Vichy vyriausybės 
galva.

Petaino advokatas Isorni pa
reiškė, jog artimiausiu laiku jis 
pradėsiąs žygius maršalo bylai 
atnaujinti.

Pats maršalas laiko save ne
teisingai pasmerktu ir yrajga- 
liojęs savo advokatą dėti pastan
gas jo bylą atnaujinti net jei jis 
būtų ir mires.

— Garsus respublikonų 
vadas, AJV politikas J. F. 
Dulles prezidento’' Trumano 
paskirtas Valstybės Sekreto
riaus D. Achesonp patarėju. 
Šitas paskyrimai įvyko no
rint sustiprinti šiuo metu la
bai pašlijusią AJV bendrą a- 
biejų partijų užsienio politi-

Bidault siūlo sudary
ti Atlanto tarybą

Bresto gatvėse vyks 
ta kovos Amerikiečiai vykdo 

Berlyne manevrus

Vyksta kovos
Kinų nacionalistai praneša, 

kad į Hainano salą išsikėlė ko
munistiniai daliniai, nors jų nuo
stoliai siekia apie pusę visų da
linių vyrų. Invazijoj dalyvavo 
apie 200 laivelių ir kėlėsi apie 
100 mylių ilgio krante. Viso da
lyvavo tarp 3000 ligi 9000 karių. 
Nacionalistai praneša, kad apie 
pusė laivelių buvo paskandinta. 
Išsikėlusius smarkiai puola na
cionalistų kariuomenė.

Uranijus — vokiečiu 
nelaime

Japonai nori grei
čiau taikos sutarties

Japonijos vadovaujančių pra
monininkų sąjunga kreipėsi į o- 
kupacines pajėgas, kad greičiau 
būtų sudaryta su Japonija tai
kos sutartis. Jie tikisi, jog su-

Breste prancūzų komunistai 
sukėlė riaušes. Policija su riau
šininkais dvi valandas vedė smar
kią kovą. Riaušės buvo sureng
tos suareštavus vieną komunis
tą atstovą ir du darbininkų vadu. 
Vienas riaušininkas nukautas, 
kai policija paleido įspėjamuosius 
šūvius. Akmenimis sužeista apie 
20 policininkų. Riaušių įvyko ir 
Paryžiuje, kur vienas suvalsty
bintas fabrikas atleido 3200 dar
bininkų. Ten sužeisti akmenimis 
9 policininkai.

Rezervai atliks va 
ros pratimus

Armija paskelbė, kad “Orga
nized Reserve Corps” apie ,50.- 
000 narių nuo geguės 1 d. ligi 
rugsėjo 15 d. atliks 15 dienų ap
mokymo kursus.

Kovos su tariamai įsibrovusia 
20.000 asmenų minia

Amerikiečių daliniai Berlyne 
pademonstravo, kiek jie pasi
ruošę atremti gatvių suomai- 
ščius. Tai buvo padaryta ryšium 
su komunistų grasinimu per 
Sekmines žygiuoti iš Rytų zonos 
į vakariečių valdomus Berlyno 
sektorius. Trys pėstininkų kuo
pos vykdė kovos manevrus prieš 
tariamai įsiveržusią 20.000 as
menų minią. Visas manevras 
buvo parvestas labai realistiškai. 
Tariami įsibrovėliai šūkavo: “Iš- 
sinešdinkit, jankiai!”, “Tai mū
sų žemė”, “Stalinas yra žy
miausias pasaulio vyras” ir Lt.

Tą pačią dieną “laisvosios 
Vokiečių Jaunuomenės” sąjun
gos pirmininkas pareiškė, kad 
jie savo demonstracijas vykdy
sią tik rusų sektoriuje.

paskolų garantavimą. Bankams 
ir skolinimo bendrovėms taip pat 
būtų leista sudaryti regionalinius 
bankus, pirktų ir keistų mažų 
įmonių akcijas.

Šie pasiūlymai, be kitų, yra 
abejų rūmų ūkio komisijos per
žiūrėti. Šios komisijos pakomisi- 
ja pereitą mėnesį, padėtį ištyrusi, 
rado, kad krašte paskoloms pini
gų netrūksta, bet trūksta bankų, 
per kuriuos kapitalas galėtų pa
siekti smulkius verslininkus.

Nurodoma, kad prezidentas 
šiuo atveju remiasi prekybos 
sekretoriaus Sawyer pažiūra, 
jog didėjantis nedarbas gali būti 
sulaikytas verslus plečiant, o 
pirmiausia mažuosius verslinin
kus remiant. Tuo-būdu jis tikisi 
aprėžti ir monopolių susidarymą 
bei plėtimąsi stiprinant smulįl 
kiuosius konkurentus.

Dulles asmenybe , atstatyti 
gerokai sukompromituotą 
Valstybės Departamento au
toritetą.

Sprogimas acetyleno 
fabrike

Essene acetyleno fabrike. Vo
kietijoj, dėl nežinomų priežaščių 
sprogo 200 butelių acetyleno. Iš 
60 darbininkų sprogimo metu 
buvo tik 6, kuriems pavyko išsi
gelbėti’ išskiriant vieną, kuris 
buvo sunkiai sužeistas. Vi
sa įmonė sugriauta ir padalyta 
apie pusė milijono markių nuos
tolių.

------------------------------ i
Sabotažas manevrą!

metu

Pertvarkyta Jugos

Jugoslavijoj perorganizuota 
vyriausybė, iš kurios išskirti du 
vadovaujantieji ministerial — 
Jakov Blazevic, ligšiolinis vals
tybinių užpirkimų ministeris, ir 
Josip Cazi, lengvosios pramonės 
ministeris. Bet iš to nelaukiama 
kokių komunistinės Jugoslavijos 
politikos pakitimų, nes ir ten po
litiką nustato ne ministerial, bet 
partijos politinis biuras.

i Te-

PASIKEITIMAI “AMERIKOJE”
Nuo balandžio 15 d. “Amerikos” redaktorium yra pakviestas 

Albinas Gražiūnas, kurs savo pareigas jau pradėjo .eiti.
Albinas Gražiūnas tremtyje apie 4 metus buvo vienas iš “Ži

burių” redaktorių. -Nepriklausomoje Lietuvoje yra redagavęs 
jaunimo žurnalą “Ateitį” ir “Pavasarį”, yra buvęs dienraščio 
’’Ryto” redacijoje, bendradarbiavęs daugeliui laikraščių.

Dr. Antanui šerkšnui, pasitraukusiam iš redakcijos, “Ame
rikos” leidėjų vardu reiškiame gilios padėkos už nuoširdžiai at- 

’ liktą redagavimo darbą ir linkime gražiausio pasisekimo jo nau
jame darbe.

Sveikindami naują redaktorių, linkime jam geriausios sėk
mės ir kviečiame visus “Amerikos” skaitytojus, bendradarbius ir 
rėmėjus būti artimais redaktoriaus talkininkais.

•i' “Ameikos” Leidėjų Valdyba

Prancūzų ministeris pirm. G. 
Bidault pasiūlė sudaryti vyriau
sią Atlanto taikos tarybą, kuri 
turėtų ūkiniu ir kariniu atžvil
giu apimti visas taiką mylinčias 
šalis. Jis pažymėjo, kad apsigy
nimo planai gali nepasisekti, jei
kitose srityse nebus vienybės. (-tartį pasirašant Japonija gaus 
Kartu-jįS, pareiškė viltį, kad -trijų: teisę laisvai statytis prekybinį 
didžiųjų valstybių užsienių reik, 
ministerial gegužės 8 d. savo kon
ferencijoj apsvarstys jo pasiū
lymą.

lakiną, bus nubrauktos repa
racijos, galės įstoti į Jungtines 
Tautas, gaus lygias žvejybos 
teises ir t.t.

M? ilĄ SAVAITĘ

Vykstant į manevrus norvegų 
kariuomenės daliniui, sabotaž- 
ninkai sugadino sunkvežimį, pri
pildami į benziną cukraus. Kal
tininkai nesugauti, bet pastebi
ma, kad čia panaudotas tas pats 
būdas, kurį karo metu naudojo 
danų pogrindžio kovotojai prieš 
vokiečius.

— Pakeliui iš Brindisi 
heraną anglų keleivinis lėktu
vas dėl migloto oro atsimušė į 
kalną. Žuvo penki įgulos nariai 
ir vienas lėktuve buvęs keleivis.

Kolchozai ir Vokie
tijoj

Jau ir Vokietijoj sovietų pa
vyzdžiu pradedami kurti pirmie
ji kolchozai. Pagal pranešimus 
pradžioj būsią įkurta 12 bando
mųjų kolchozų, kurių 8 Meklen
burge ir 4 Sachsen - Anchalte. 
Sovietų specialistai mokysią 
naujuosius kolchozininkus, kaip 
tokius ūkius reikia tvarkyti.

RAGINA APSAUGOTI JAUNIMU
Bavarijos vyskupai įteikė 

bendrą prašymą Bavarijos vy
riausybei, prašydami išleisti į- 
statymą >apsaugojantį jaunimą 
nuo žalihgM ’pornografinių leidi
nių. Vyskupai tuo pačiu metu 
kreipėsi ir į visus krikščionis, 
prašydami paremti tą reikalą.

Vyskupai tvirtina, jog di-

džiausiąs procentas jaunuolių 
nusikaltėlių yra pornografinės 
literatūros bei filmų aukos. Nors 
valstybė viena negali apsaugo
ti jaunimą nuo moralinio pakri
kimo, sako jie, bet valstybės 
pareiga yra ginti tautą nuo ne
sąžiningų biznierių, kurie daro
si pelno iš žmogiškų aistrų ir 
silpnybių.

• New Yorko valstijos gubernatorius Dewey pasirašė įstaty
mą, kuriuo nustatytos bausmės už įvairius seksualinius nusikalti
mus. Numatyta stiprios bausmės.

• Senatoriaus McCarthy paduotas liudininku prieš Lattimore 
L. F. Budenz jau paskelbtas viešai. Budenz pareiškė, kad jis su 
senatorium McCarthy į kontaktą nebuvo suėjęs, net nepažįstami 
esą.

• O. Lattimore, senatoriaus McCarthy apkaltintas vyriausiu 
Rusijos šnipu Amerikoje, pareiškė spaudai, kad jis su L. F. Bu
denz niekada nebuvo pažįstamas ir niekada .jokių reikalų netu
rėjęs.

• Bolivijos vy riausybė užgniaužė komunistų partiją ir uždrau
dė bent kokiai organizacijai veikti ir egzistuoti Bolivijoje, kuri tu
rėjo bent kokių ryšių su komunistų partija. Uždraudimo priežas
tis — susekta, kad komunistai planavo jėga įsteigti sovietinę val
stybę iš dešimt Pietų Amerikos respublikų.

• švedų laikraščiai rašo, kad sovietai Baltijos jūrą yra ap
juosę radaro juosta, kuri turi saugoti jų oro ir jūrų laivy nus nuo 
vakariečių puolimo. Ypatingai Estijoj, kur yra didžiausios sovietų 
bazės.

• Norvegų prekybos laivas.“Geisha” apie 400 mylių nuo Azo
rų salų sprogo ir paskendo. Įgulos 30 žmonių išsigelbėjo su valti
mis, atvykus juos paimti Į pagelbą išsiųstiems laivams.

• Maskvos “Pravda” paskelbė nepaprastai aštrų straipsnį 
prieš AJV sąryšy su incidentu amerikonų lėktuvo Latvijoje. Laik
raštis tiesiai pasakė, kad amerikonai .siunčia savo lėktuvus šnipi
nėti “į sovietų teritoriją.”

• AJV aukšti pareigūnai, ryšium su Višinskio nota Ameri
kos vyriausybei, pareiškė, kad Liepoja, kuri sovietų notoje yra 
minima, nėra Sovietų Sąjungoje, bet Latvijoje, kurios okupavimo 
Amerikos vyriausybė nėra pripažinusi, kaip nėra pripažinusi ir 
Lietuvos su Estija okupavimo.

• Prezidentas Trumanas vėl žurnalistų posėdy puolė senato
rių McCarthy dėl jo mestų kaltinimų Valstybės Departamento 
veikėjams. Tai jau antrii kart prezidentas pasisako prieš senato
rių.

• Prezidentas Trumanas žurnalistams pareiškė, kad jis įsa
kė sudaryti specialią komisiją Kansas City žudynėms ištirti.

• Ateinantį rudenį Anglijoje įvyksta 40 tautų konferencija
muitų reikalams sureguliuoti. Į tą konferenciją pakviesta ir Vo
kietija su Austrija. ’’

• New Yorko gubernatorius Dewey šaukia AJV politikus 
prie bendros sutartinos užsienio politikos, kuri abiejų partijų bu
vo praktikuota jau nuo senesnių laikų.
■ • Vokiečių laikraščiai rašo, kad vokiečių belaisviai, kurie ru
sų buvo laikomi rytų Vokietijoje darbams, per Velykų šventes 
staiga masiniai į Sovietų Sąjungą išgabenti.

• Albuquerque, N. M. lėktuvas B-29, atsitrenkęs į kalną, nu
krito. Užsimušė 13 įgulos narių.

Vokiečiai negali suprasti, kas 
skatina rusus taip plačiai varyti 
uranijaus kasimą Vokietijoj, nes 
visoj eilėj Rusijos vietovių yra 
turtingesnių kaip Vokietijoj u- 
ranijaus klodų. Bet rusai visom 
priemonėm plečia jo kasimą Vo
kietijoj. Svarbiausios kasyklos ‘ 
yra prie Annabergo ir Buchholz, 
Marienbergo srity ir Aukštojoj 
Silezijoj ligi švarcenbergo. Be 
to, yra visa eilė bandomųjų 
šachtų. Tas pats yra ir Čekijos 
pusėj Joachimsthal srity.

Apie uranijaus kasyklų ateitį 
sklinda įvairūs gandai. Užsienio 
spaudoj kalbama, kad dėl kasy
klų netui-tingumo rusai numatą 
darbus nutraukti. Bet pagal da
bartinę padėtį išrodo, kad dar
bai turetųdaubūti daugiau iš
plėsti, nes tai būtina sovietų gin
klavimuisi. Tai rodo ir tai, kad 
sovietų zonos darbo įstaigoms 
sovietai yra įteikę pareikalavi
mus naujų darbininkų. Išrodo, 
kad sovietai kasyklų neturtin
gumą nori atsverti darbininkų 
gausumu. .

Vokiečiams tos kasyklos yra 
didelė našta: Stengdamiesi savo 
okupuotus kraštus kuo daugiau
sia išnaudoti, sovietai visas tų 
darbų išlaidas suverčia ant vo
kiečių galvos. Taip pat išnaudo
jami ir darbininkai, kurie ver
čiami viską sau pirkti tas kasy
klas valdančios rusų “bendro
vės” parduotuvėse.

Kasyklose viešpatauja karinė 
tvarka, šalia to yra labai išplės
tas darbininkų šnipinėjimo apa
ratas. šnipinėjimo pareigas eina 
komunistų partijos nariai, kurių 
apie 9000 yra paskirstyti gru
pėmis tarp 150.000 kasyklų dar
bininkų.

Taip uranijaus kasyklos Rytų 
vokietijos gyventojams yra ta
pusios viena didžiųjų nelaimių.

Jaltoj buvę išduoti 
Atlanto chartos

principai
sako gen. P. Hurley

Generolas Patrick Hurley vie
nos televizijos programos metu 
pareiškė, kad komunistams Ki
nijoj įsigalėti padėjo Jaltos su
sitarimai. Už tai programos ve
dėjos portios Roosevelt, miru
siojo prez. Roosevelt žmonos, 
tuojau jis buvo išjungtas iš pro
gramos.

Ponia Roosevelt buvo pakvie
tusi Hurley, buvusį JAV atstovą 
Kinijoj, dalyvauti televizijos pro
gramos rėmuose diskusijose 
nijos plausimu. Bet Hurley 
reiškė, kad Jaltoj slaptuose 
sėdžiuose buvo išduoti visi
lanto chartos principai. Taip pat 
Hurley pažymėjo, kad Jaltoje 
buvo pažeistas Kinijos teritorijos 
integralumas, pripažįstant sovie
tams Port Artūre laivyno bazę.
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Raitus ir Ihxias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

Naujosios Anglijos ir o-l 
___._ J 

kad čekosiovakija, pardaidhėda-! 
ma Amerikoj po 95 centus porą 
moteriškų batų varo dumpingą. 
Paskutiųiu laiku čekai labai pa
didino savo batų įvežimą į Ame-, 
ribą. Vasario .mėn- įvežė 153.-. 
436 poras. Pardavinėdama dum- 
pingos kainomis savo gaminius,' 
•čekosloyąkijos 'komunistinė vy-> 
.riausybė .nori pakenkti Ameri
kos batų pramonei «ir, <tųo >pablo- 

toliaų reikajaus, kad išplėštieji darbininkų -gyvenimą^ su- 
vaikučiai būtų grąžinti į jų šei- 1”'1*.....

mas.
MIIJJONAI TARNAUTOJŲ

Valdžios statistikos žiniomis, 
Amerikoje federalinės valdžios 
ir savivaldybės įstaigose dirba 
6,204,000 tarnautojų, kuriems 
kas mėnuo išmokama 1 bil. jr 
406 mil. dolerių algų.

Federalinės valdžios įstaigose 
dirba 2)047,000 tarnautojų.

Washington. — Apaštališka- prašymą rūpinus sugrąžinu j ------- - ;
• ~ apkr 20,0^0'yriku^ų, Pramonės ataM . mąno,.

buriuos pagrobė ‘komunistai ‘ ir 
išgabeno .į užsienį. .

Komunistų “civilinio” karo 
metu Graikijoje apie 20,000 vai
kų buvo išplėšti iš tėvų namų ir 
išgabenti į -Rusiją, -Čekoslova
kiją, Bulgariją ir 'kitas valsty
bes, kur siaučia komunistinis 
teroras. ->

Popiežiaus -atstovui sekr. A- 
cheson pareiškė, -kad Amerika ir

sis Delegatas ark. .Cicognani per
davė valstybės sekretoriui A- 
cheson Popiežiaus Pijaus XII

NAUJAS VYSKUPAS

V. Čižiūnas

VAIKO PASAULIS

Trukdo atlikti religines apeigas
Valstybės Departamento ži- šv. Liudviko bažnyčioje, Mas- 

niomis kun. Arthur O. Brassand, kvoje. Kun. A. O. Brassard nu-, 
vieninteliam amerilęečių kuni
gui Rusijoje Velykų pirmą die
ną nebuvo leista laikyti mišių

Didžiausia kvailystė 
iVenas katalikų savaitraščio 

“The Tablet” skaitytojas, pagir- 
damas tame laikrašty prieš po
rą savaičių įdėtą stiprų antiko
munistinį straipsnį, primena, jo 
žodžiais tariant, didžiausią vi-. 
soj istoirjoj kvailystę, kai 1944 
m. spalių 4 d. Harrimanas pa
dovanojo Stalinui bronzinį Roo
sevelto biustą. Tuo žygiu simbo- 

. liškai ameriekičių tauta buvusi 
parduota Sorietams. Vėliau Jal
toje įvykęs tikrasis amerikiečių 
tautos pardavimas, drauge su 
Estija, Lietuva, Latvija, Lenki
ja, Vengrija, Jugoslavija, Ru
munija, Bulgarija, Čekoslovakija 
ir Kinija.

vyko į Rusiją š. m. sausio mėn. 
teikti ten gyvenantiems Ameri
kos piliečiams religinius patar- 
naxdmus, tačiau iki šiol jis dar 
negavo leidimo religines apeigas 
atlikti.

Teikimas religinių apeigų A- 
merikos piliečiams yra numaty
tas buv. prezidento Roosevelto 
ir Lityinovo sutarty. Taip pat 
yra numatyta, kad per Velykas 
amerikietis kunigas laiko mišias 
Maskvos Šv. Liudviko bažny
čioje.

Washington. — Apaštališkas 
Delegatas arkiv. Cicognani pra
nešė, kad Syracuse, N. Y., vys-, 
kupijos vyskupu pagelbininku 
paskirtas monsinjoras David F.| 
Cunningham.

Naujasis vyskupas yra 50 
metų amžiaus. Seminariją bai
gęs Rochestery. Kunigu įšven
tintas 1926 m.

kelti jų tarpe nepasitenkinimą.

MIRĖ VYSK. McGRATH
Baker, Oregon. — Balandžio 

12 d. čia mirė šios vyskupijos 
ganytojas, vyskupas Joseph F. 
McGrath, sulaukęs 69 metų.

Velionis vyskupas buvo gimęs 
Airijoje. Seminariją baigė Kana
doje.

su-

Cražus lietuvių pasirodymas St Louis
Balandžio 12-15 d. d. St. Louis, 

Missouri, įvyko tradicinė tarp
tautinė dainų ir šokių šventė, 
kurioje šalia keliolikos Ameri
koj gyvenančių tautinių grupių1 
atstovų pasirodė ir lietuviai. Lie- 
vius reprezentavo Bostono tau
tinių šokių .grupė, vadovaujama

kelios Amerikos indėnų tautinių 
šokių grupės, negrų spiritualis- 
tąi, skandinavų, prancūzų, ang
lų, ukrainiečių ir kt. grupės.

. Nepaprasta dovana 
popiežiui

Du Milano kepėjai, tėvas ir 
sūnus, pagamino šv. Petro ba
zilikos formos tortą, kurį pado
vanos popiežiui šventųjų metų 
proga. Visos bazilikos detalės iš
baigtos net ligi fontanų, kurie 
bus iliuminuoti lempomis. Torto 
pagaminimas pareikalavo iš tė
vo ir sūnaus 50 dienų laisvalai
kio.

metų ruošiami Kristaus kančios 
vaidinimai. Tai xrykdoma jau a- 
pie 300 metų. Dėl karo ir oku- 
nacijos jau 16 metų gyventojai 
nebegalėjo tų vaidinimų suruoš
ti. Bet šiais metais jie vėl •vyks. 
Apie gegužės mėnesio vidurį jau 
manoma pradėti šių metų vaidi
nimus. Iš užsienio jau gauta a- 
pie 70 tūkstančių bilietų į vai- 
nimus užsakymų. Kristų šiais 
metais vaidins vietos gyventojas 
T. Preisinger.

OBERAMMERGAU PRADE
DAMI KRISTAUS KANČIOS 
VAIDINIMAI

Bavarijoj, amerikiečių valdo
moj Vokietijos daly, yra visam 
pasauly pagarsėjęs Oberammer
gau miestelis. Jame kas dešimt

Onos Ivaškienės šokiams akor
deonu grojo neseniai iš tremties 
atvykęs Vytautas Strolia. Lietu
vai pašoko čigonėlį, rugučius, 

Pasisekimas buvo labai dide
lis. Apie tai galima spręsti jau 
rien iš to, kad vietos laikraščiai,, 
aprašinėdami šventę, pirmubsei 
puslapiuose įdėjo lietuvių šokių 
nuotraukas, nors šventėje daly
vavo tokios įžymybės, kaip Aus-1 joje — 1 gyd. ‘950 gyventojų, 
trijos studentų grupė, tai šventei Kanadoie ir Naujoje Zelandijo- 
specialiai atvykusi iš Austrijos, i je — 970 gyv.

LIETUVIAI RAŠYTOJAI 
RENKASI BOSTONE

Šiuo metu į JAV jau yra 
važiavusi didžioji Lietuvių
Tremtin. Rašytojų ir jų-valdybos 
narių dalis. Stambesnis jų skaL 
čius yra susitelkęs Rytinėse 

j Valstybėse, ypač Nauj. Anglijoj. 
Čia norima ir perkelti jų veiki
mo centrą, kartu -palaikant ry
šį ir su (kitais šios šalies bei vi
so pasaulio lietuviais rašytojais.

Pakartotinai pranešame, kad 
š. m. gegužės m. 6 d. Bostone 
yra šaukiamas JAV Liet. Rašy
tojų ir Tremtinių Liet. Rašyto
jų bendras suvažiarimas. Jis į- 
vyks So. Boston 27, 546 E. 
Broadway, Dr. D. Pilkos na
muose. Pradžia — 3 yal. -po pie
tų. Suvažiavime bus aptariama 
aktualūs lieturių rašytojų būk
lės ar bendrieji mūsų kultūros 
reikalai.

Gegužės 7 .dieną, 3 vai. p. p., 
rašytojai kveičiami dalyvauti 
Bostono Liet. Teatro atidaryme. 
Po vaiidnimo 'rašytojams -ir -te
atralams pagerbti Bostono Liet.

DAUGIAUSIA GYDYTOJŲ 
AMERIKOJE

šiomis dienomis Amerikos 
gydytojų sąjunga paskelbė, kad 
Amerika proporcingai turi di
džiausią gydytojų skaičių —čia 
750 gyventojų tenka vienas gy
dytojas. Iš viso Amerikoje ,pri- 
skaitoma 201,2178 medicinos 
-gydytojai.

Toliau seką Anglija — vienas
gydytojas j870 gyventojų, įsiem-; Kultūros Ratelis .rengia .arbatė- 
kijoje — 890 gyventojų, Dani-

Brooklyno tremti
niai gelbsti savo 
tautiečius

Lietuviai tremtiniai susirinkę 
Brooklyne aptarti savo einamų
jų reikalų sušelpė tremtinius 
per BALFą, parinkdami aukų 
mūsų tautiečių ūkininkų trans- 
portacijos reikalams. Viso buve 
surinkta $177.

Tame pat susirinkime kai ku
rie tremtiniai apsiėmė parinkti 
pinigų su aukų lapais savo dar
bovietėse. Rezultatai buvo pa
sekmingi ir BALFo centras jau 
gavo įplaukų iš Micamold Radio 
Corp, dirbtuvių $106.52 ir siu
vyklos $39.50. Šios aukos buvo 
surinktos p. Veronikos Černie
nės ir p. Antano Mačionio ini
ciatyva.

Būtų labai džiugu, kad ir ki
tose darbovietėse lietuviai pa
rinktų aukų mūsų tremtiniams 
gelbėti.

lt VISUR
— Naujoji Australijos vy-( bolševizmas, iš visų pasaulio 

iausybė nusistačiusi vykdyti ir kampų DP grįžtų į savo kraš- 
oliau plačiu mastu imigracijos tus.
Janą. Apie imigravusius DP 
labartinė vyriausybė yra geros 
.įuomonės.

— Anglijos generalinis guber
natorius Australijoje yra pareiš
kęs, kad ateity, bus vengiama 
imigravusių tautinių grupių at
skirų organizavimųsi, kad tuo 
būtų padedama “greičiau įsilie-

Nepavyko suklai
dinti

Lietuviški laikraščiai turi pa
protį kas metai surengti vieną 
kitą vakarą, kuriame jų skaity
tojai ir bičiuliai, drauge suėję, 
pasiklausytų lietuviškos dainos, 
sustiprintų tarpusavio ryšį ar 
šiaip jau pasižmonėtų.

Iki šiol nė vienam laikraščiui 
neatėjo mintin tiems kitų paren
gimams kliudyti. Deja, “Ame
rikai” -pasišovus suruošti' dides
nio masto meno vakarą, xnenas 
mūsų kaimyninis laikraštis ki
taip pasielgė.

Žinodamas, jog daugelis skai
tytojų parengimus laiško su tiks
lu savo laikraštį paremti, minė
tas laikraštis pakartojo paskly
dus] gandą, kad koncertas ruo
šiamas ne “Amerikos” naudai.

To nežiūrint, koncertan -atsi
lankė visa rinktinė šios apylin
kės publika. Vadinasi, ji yra tiek 
rimta, :kad skleidžiami gandai 
jos neveikia.

Už -tą gausų mūsų f ruoštan 
.koncertan atsilankymą visiems 
■nuoširdžiai .dėkojame.

Rengėjų vardu
“Amerikos” Administratorius cijos grafiką ir pasižymėjusį i-

— Kamberoje, Australijoje, 
veikia lietuvių krepšinio koman
da “Baltis”. Komanda rengiasi 
1950 m. varžyboms. Kapitonas 
—V. Genys, o jo pavaduotojas 
P. Gružauskas.

— Prie Buenos Aires miesto, 
Argentinoje, lietuviai naujai nu
pirko 500 sklypų namams staty

ti tremtiniams į australų bend- [ti. Taigi, išaugs lietuviškas prie- 
ruomenę.” Vadinasi, atskirų mieštis. Tų sklypų centre lietu- 
grupių nutautinimas bus varo- riai gavo dovanų iš miesto val- 
mas valstybinėmis priemonė- dybos didžiulį žemės sklypą, kur

— Jau kelis kartus yra pasi
reiškę reakcijos prieš imigravu
sius darbininkus Australijos 
darbininkų tarpe. Aštrus įvy
kis buvo Pietų Australijoje, kur 
geležinkelių dirbturių mechani- vedybų biuro. Kiti tokį biurą 
kai pareikalavo pašalinti Su į 
darbą priimtus neseniai atvyku
sius iš tremties mechanikus. Ma
noma, kad ten veikia Krem
liaus ranka.

— Kun. Petras Butkus Syd- 
nejaus vyskupo paskirtas ka
pelionu Sydnejaus lietuviams. 
Iki šiol kun. P. Butkus buvo 
Bathursto pereinamos stovyklos 
kapelionu.

— Australijos objektyvioji 
spauda, užjausdama DP trage
diją, rašo, kad jeigu iš Rytų Eu
ropos būtų pašalintas rusiškasis

Į rengiama aikštė, vardu —“Lie
tuva”, kur bus pastatyta bažny
čia, mokykla, klubas.

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos centro valdyba.

’ susilaukė kritikos, dėl steigiamo

laiko naudingu, kuris gali apsau
goti daug lietuvių nuo mišrių 
vedybų.

— Gloucestershire, Anglijoje, 
įsteigta DBLS Apygarda, į ku
rią įeina Elmbrige, Stonehouse, 
Sudeley ir Brockworto apylin
kės. Pirmininku išrinktas V. Ig- 
naitis.

— Londono teismas nuteisė
Zarasų krašto ruselį B. Stale- Į lis padalinta lygiomis tarp ketu- 
ronką 6 mėn. kalėjimo už vagys
tes. Teigėjas pabrėžė suprantąs, 
kad šis individas nėra lietuvis, 
nors ir gimęs Lietuvoje. Stale-

ronka į Angliją nuvyko iš betu
riu stovyklos Vokietijoje.

— Olandijos lietuviai turi di
delį savo prietelį Kun. Dr. De 
Greeve asmeny. Dr. de Greeve, 
tėvas jėzuitas, skaito paskaitų 
apie Lietuvos kančias.

— 1950 m. balandžio 11 d. 
laivu “Queen Elizabeth” iš Ang
lijos atvyko kun. J. Bružikas, 
S. J.

Balandžio 12 d. kun. J. Bru
žikas aplankė BALFo centrą ir 
smulkiai painformavo adminis
traciją apie lieturių padėtį Vo
kietijoje, Danijoje, Belgijoje ir 
Anglijoje.

— Londono lietuvių choras 
persiorganizavo platesniais pa
grindais — dabar bus choro vai
dybos, tautinių šokių grupės. 
Tikslas — valstybinės ir tauti
nės vertės koncertai, vaidini- 
nimai.

ię.
Suvažiayiman kviečiami visi 

lietuviai rašriojai, JAV Liet. 
Rašriojų ir Tremtinių Liet. Ra- 
šrioių D-jų nariai. Negalintieji 
atvykti prašomi atsiųsti -savo 
adresus, nuomones ir pageidavi-1 
mus. Kreiptis abiejų Draugijų 
Pirmininkų adresais: J. Alek- 
nam, Conn., arba St. Santvaras, 
•452 E. Eight St., So. Boston, 
Mass.

JAV Liet. Rašvtohi -ir
Tremtinių Liet. Rašytojų

Draugijų Valdybos

AFRIKOS BURTININKAI 
SOVIETŲ TARNYBOJ

Sovietinė propoganda darosi 
kaskart rafinuotesne. “United 
Nations World Magazine” rašo, 
jog Belgijos Konge, viename iš 
Amerikai svarbiausių uranijaus 
šaltinių, Rusija savo propagan
dos įrankiu vartoja čiabuvius 
burtininkus, kurie gyventojų 
tarpe turi nepaprastos įtakos. 
Shinkolobwe kasyklose čiabu
viai darbininkai suklė demons
tracijas, kurioms pritarė paslap-

Aplinką pažinti ir į suaugusių pasaulį įžengti vaikas mėgina 
klausimų pagalba. Tuo atveju jam kartais pakanka paprasto rim
to atsakymo, tik jokiu būdu ne paneigimo: “Duok man ramybę”. 
Vaiko pasitikėjimas suaugusiais, ypač motina ir tėvu, yra bega
linis. Vaiko išmanymu, jie turi galėti atsakyti į kiekvieną klausi
mą. Sąžiningas suaugęs niekuomet neatstums vaiko nuo savęs, ne
bars jo už klausinėjimą ir neaiškins klaidingai tokių dalykų, apie 
kuriuos pats turi silpną supratimą. Vaikui dažnai pakanka to, kad 
jo paklaustasis pažada pasiklausti kito, kurs tikrai gerai žinąs apie 
klaustąjį dalyką.

Penktaisiais amžiaus metais vaikas pradeda domėtis ne tik 
artimosios aplinkos daiktais, bet ir visu tuo, ką jis mato ir girdi: 
žmonių savitarpiniais santykiais, krautuvų prekylangiais, pa
veikslais laikraščiuose ir knygose, techniškaisiais dalykais. To 
amžiaus vaikas atidžiai seka suaugusių pokalbius, nors kartais ir 
nežymu, kad jis tai darytų.

. Tuo .pačiu metu vaikas pradeda domėtis raidėmis ir skaičiais 
bei skaitmenimis, pradeda lyginti daiktus ir jų savybes. Ateitimi 
pradeda domėtis, susilaukęs kokių puspenktų metų. “Ką gausiu 
dovanų Kalėdoms?” arba “Kas aš būsiu?” — klausimai jau pra
deda rastis vaiko sąmonėje ir kalboje. Tačiau praeitimi to am
žiaus vaikas mažai domisi. Ji jam mažai suprantama, išskyrus tuos 
atvejus, kai vaikas prisimena savo paties pergyvenimus.

Vaiko atmintis yra nuostabiai anksti išsivysianti. Pasitaiko 
daugybė pavyzdžių, kad vaikai atpažįsta kurią vietovę ar apylinkę, 
jo matytą vienerių-dvejų metų amžiaus laikotarpyje. Penktaisiais 
amžiaus metais, kartais ir gerokai anksčiau, vaikas gali tiksliai 
atlikti paprastus pavedimus, moka deklamuoti eilėraščius, kurių 
jis išmoksta motinai tarpininkaujant iš paveiksluotos knygelės, 
moka atitinkamai melstis rytą ir vakarą. Vaiko atminties stipru
mą gali liudyti daugelis tėvų ir auklėtojų, tačiau vieno fakto ži
nojimo ir stebėjimosi juo yra maža. Reikia mokėti ir norėti iš
naudoti vaikų atmintį. Bet apie tai vėliau.

Vaikas jaučia gyvenimą ir džiaugiasi juo, kai gauna progų 
reikštis savo fizinėmis bei dvasinėmis jėgomis, kai gauna veikti 
savarankiškai. Jis nori nešti ką nors sunkų, nori pats apsireng
ti, pats valgyti. Nesėkmė vaiko nebaido, tačiau jis labai kenčia, 
kai yra tais atvejais išjuokiamas ar baramas. Net ir labai švel
naus tir rūpestingo auklėjimo aplinkybėse yra atvejų, kai vaikas 
pergyvena baimę ir Skausmą. Dažnai motina ar kitas kuris suau- 
gėlis visiškai nesupranta, ko vaikas verkia. Kartais vaiką pavei
kia juokaujamieji suaugusių grasinimai ar nesuprantami jų išsi
reiškimai, kurie vaikams teikia klaidingų vaidinių.

Ankstyboji vaikystė yra tas žmogaus amžiaus laikas, kada 
formuojasi jo būdo pagrindai. Vaikas turi anksti išmokti jungtis 
į sau lygiųjų bendruomenę ir jaustis jos nariu. Daugiavaikėje šei
moje tatai vyksta beveik savaime. Kas kita yra su vienturiais vai
kais, kuriems dažnai per daug dėmesio tenka, šie vaikai, reikalingi 

, bendravimo su kitais vaikais, bent jau žaidimo metu, arba jie tu
ri lankyti vaikų darželį.

Juo labau vaikas artėja į mokyklinį amžių, juo mažiau jis 
tenkinasi savo paties vaikiškuoju pasauliuku. Šis vaiko gyvenimo 
laikotarpis turi'būti naudojamas reikalingiems įspūdžiams išmok
ti ir būdui formuoti. Vaikas turi palengva įsijungti į suaugusių 
gyvenimo tvarką, į darbo bei pareigos pasaulį. Namų tvarka ir 
įpročiai, taip pat bendravimas su augesniais broliais - seserimis pa
deda vaikui peržengti ir šį jo gyvenimo laikotarpį.-

Kai kurie tėvai mėgina rašyti jų vaikų raidos dienoraščius. 
Tokie dienoraščiai yra tikras psichologinių bei pedagoginių faktų 
ir reiškinių lobis auklėtojams ir kitiems tėvams. Lietuvių literatū
roje yra žinomas tik vienas viešai paskelbtas tokių stebėjimų vei
kalas: tai prof. Vlado Dubo “Vytukas”, kuriame labai smulkiai, su 
meile ir atsidėjimu sužymėta visi kūdikio ir mažo vaiko (to paties 
profesoriaus anksti mirusio sūnaus) fizinio ir psichinio brendimo 
etapai, faktai ir reiškiniai. Linkėtina, kad tokius užrašus, bent 
pagrindiniais ir stambesniais bruožais, rašytų ir kiti tėvai, kuriems 
rūpi jų vaikų brendimo ir auklėjimo klausimai.

Iš Brooklyno lietuviŲi katalikij veiklos
Šio mėnesio paskutinę dieną | (lease) atsisakys atnaujinti ne 

pasibaigs Federalės valdžios ir ilgiau kaip vieniems metams ir 
New Yorko miesto nuomų kont- tomis pačiomis sąlygomis; e)
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tingi fleitos garsai re džiunglių [ q su gegužės 1 d. prasi- jeigu neleis parodyti kambarius 
atėjusių, bet Maskvos tam pa- dgs New Yorko valstijos sukur- norintiems namą pirkti arba 
ruoštų .burtininkų. Sakoma, kad tos kornjsjjos nuomų kontrolė, duoti paskolą. Namų savininkai 
tie paslaptingieji garsai vietinius kuri tęs5s iki bi^iio 30 d ( 1952 prasižengiančius gyventojus tu- 
tiesiog uzbuną ir paskatiną !- m 
vairiems veiksmams. Šitokio po-1 
būdžio agitacija yra vedama a- 
gentų, gaunančių savo direkty
vas iš rusų pasiuntinybės Addis 
Abbedoje. Šie agentai 1948 m. 
esą nusiuntę į Maskvą specialiai 
šiai propogandai pasiruošti 60 

nio Edsel B. Ford palikimas buvo (Afrikos čiabuxnų.
įvertintas 128 mil. dolerių. Dau
giausia teko jo našlei, o likusi da-

IŠ FORDO PALIKIMO 35 
MIL. MOKESČIŲ

Mt. .Clemens, Mich. — Velio-

Gražus lietuvio dailininko pasireiškjmas
Kovo 14-25 d. Perth mieste, 

Australijoj, dail. V. Ratas su
rengė savo darbų parodą, kuri 
susilaukė nepaprasto pasiseki
mo. Iš 40 parodų, kuriose dail. 
V. Ratas dalyvavo, pastaroji 
geriausiai pasisekė. Pusė visų 
parodoj išstatytų -kūrinių buvo 
išparduota.

“The West Australian”, ap
rašydamas šią parodą -mini V. 
Ratą, kaip tarptautinės reputa-

liustratorių, kurio darbai randa 
stiprų atbalsį meno mylėtojų 
tarpe. Toliau laikraštis rašo, 
kad V. Rato kūryboje ryškus 
tradicinis iliustravimo metodas 
išreikštas medžio rąižiny, kuris 
yra taip charakteringas Balti
jos kraštams. Jo kūriniuose at- 
.sispindi amžių tradicijos įtaka, 
kaitrios .gautos ištvermė ir kan-

rių vaikų.
Iš šio turto valstybės iždas pa

siėmė pajamų mokesčiams 24 
mil. 635 tūkst. dolerių, o Michi
gan valst. 6 <mil. -686 tūkst. dol. 
Be to, valstybės iždas paėmė 3 
mil. 574 tūkst. dolerių pajamų 
mokesčių sąskaitom

Edsel B. Ford -buvo vienintelis! 
automobilių išradėjo ir gaminto
jo Hemy 'Ford sūnus.

Brooklyno lietuviai 
siuvėjai sušelpė 
tremtinius

BUVO WASHINGTONE

Bal. 15 -16 d. d. Washingtone 
■įvyko National Council of Ca
tholic Men ^vadovybės suvažiari-

■ _ ■

Lietuviai siuvėjai (Local 54) 
nepamiršta mūsų svarbių tau- 

I tos reikalų. Šiais metais, kaip ir 
[pereitais, jie paskyrė $500.00 
mūsų tautiečių tremtinių .gelbė
jimui. Gaudamas .šią auką BA- Į 
LF’o centras nuoširdžiai dėkoja 
už atjautimą mūsų vargšų, te
belaukiančių pagelbos Europos 
stovyklose.

Šis gražus gailestingumo ir 
artimo meilės pavyzdy? tebūna 
pąskatjnimu ir kitpfū^.pipfesi-

oios bei aukščiausias menui pp- mas. L. K Federacijai jame at- nėms organizacijoms bei 'klu 
sišvjentusio kūrėjo meistrišku- j-stovavo Stasys 'Pięža, Leonardas, bams nepamiršti -skirti aukų kil
ias. I šimutis ir Juozas B. Laučka. iriesiems labdaros tikslams.

I rėš perspėti raštu ir tik po per- 
I Aukščiausios nuomos bus tos, spėjimo, jeigu prasižengimai 
kurios buvo mokamos šių metų pasikartos, galės naudoti jiems 
kovo mėn. 1 d., išskyrus tuos at-: leidžiamas teises gyventojus 
vėjus, kuriais federalė nuomų '• prašalinti, iškraustyti.

_• kontrolė patvirtino savininko ir Į Pasirodžius 10% tuščių kam- 
gyventojo susitarimą mokėti di-! barių, nuomų kontrolė galės but 
desnę nuomą už padidintą arba 
pridedamą patarnavimą.

Iki šių metų liepos pirmos die
nos nuomų kontrolės komisija 
turės paruošti reguliacijas, ku
riomis vadovaujantis, namų sa
vininkai su savo gyventojais su
sitarę, galės padidinti arba su
mažinti kambarių skaičių, atimti 
arba pridėti namo apšildymą, 
baldus ir t.t.

Iki šių metų gruodžio 1 d. 
kontrolės komisija turės paruoš
ti nuomų pataisymo reguliaci
jas.

Gyventojai iš namų gilės bū
ti prašalinti šiais atvejais: a) 
jeigu nepildys nuomavimo obli
gacijų; b) nesilaikys ramiai, 
•triukšmaus, ardys kitų gyvėn- 
tojų ar namo savininkui ramy
bę; c) jeigu naudos nuomojamą 
butą nemoraliems ar nelega
liems tikslams; U) jeigu pasibai
gus

panaikinta, atliekant tam nus
tatytus formalumus.

Plačiau apie nuomų kontrolę 
ir namų savininkams žinotinus 
dalykus, bus išaiškinta sekančia
me namų savininkų susirinki
me, kuris įvyks penktadienį, ba
landžio (April) 21 d. 8 vai. va
kare, Leader Observer salėje, 
80-30 Jamaice Ave., Woodha
ven, N. Y.

Brooklyn and Queens Home 
Owners, Inc.

J. P. Machulis

— Kansas Citv šio mėne
sio 6 d. buvo nužudyti du A- 
merikos politikai — Binnag- 
gio ir Gorgottos. Jie buvo 
nudėti revolverio šūviais į’ 
galvą Demokratų Klubo pa
talpose. Šita žmogžudystė pa
statė ant kojų saugumo or- 

u pašinai- ganus ir sukėlė audrą Sena- 
nuomavimo sutarčiai l-te. žmogžudžiai dar nerasti.

imis.
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KULTŪROS DARBAS LIETUVOS ATEIČIAI
Lietuvą ne tik reikai Išlaisvinti, bet reikės ir atstatyti. Ką rasim išlaisvintoj Lietuvoj, šiandieni

nis pasiruošimas ateities uždaviniams.

mingas blaškymasis bei žalingas mes negalime, pavyzdžiui, pri- 
jėgų eikvojimas, reikės tad pa- leisti, kad išlaisvintoje Lietuvoje 
kankamai gausios |r gą’ai pasi- d-j stokos pasiruošusių žmonių
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Kai šiandien mūsų kultūrinin- nepriklausomybę. Ligi bolševiki- 
kai kelia balsą, kad reikia viso- nės okupacijos išleistos lietuviš- 
mis jėgomis organizuoti ir plės-; kas knygos bus beveik visos 
ti kultūrinę veiklą, tūlam išro- ■ sunaikintos. Jų vietoj rasime tik 
do, jog tai daugiau tik pačių■ dabar leidžiamą bolševikinį 
kultūrininkų reikalas. Jie, toje! šlamštą. Laikraščiai ir žurnalai

ruošusios šviesuomenės, kuri 
sugebėtų įsisiūbavusias nuotai
kas grąžinti į tinkamą vagą, 
parodytų tautai tikruosius kul
tūrinius idealus ir pasuktų visą 
tautos energiją kūrybine linkme.

kalus. Bolševikinėje mokykloje 
išaugę didžiąja dalimi taip pat 
netiks. Ne todėl, kad visi jie bū
tų komunistai. Turimomis ži
niomis, nedaug jų tarpe komu
nistų. Bet jiems truks pasiruoši-

srityje anksčiau dirbę," ir dabar '■ visi likviduoti ir juos reikės kur-' mo. Tuo, ką jie bolševikinėje 
tais reikalais serga. Plačiajai i ti iš naujo. Mokyklos reikės iš mokykloj gauna, nedaug galės 
mūsų visuomenei šiandien "tai e- ■ pagrindų perorganizuoti progra- j pasinaudoti, stodami į laisvos 
są ne tiek svarbu. Ji visas jėgas I mos, dėstytojų ir mokslo prie- į tautos kultūrinį darbą.
turinti sutelkti Tėvynės laisvini
mo darbui. Kai ji bus laisva, 
tuomet ateisiąs laikas ir kitiems 
reikalams.

Šis nesusipratimas — nes tai 
ir yra tik nesusipratimas —kyla 
vien iš to, kad daugelis neįsi
vaizduoja, ką rasime išlaisvintoj 
Lietuvoj. Bet reikia pastebėti, 
jog mūsų Tėvynėje viskas yra 
tiek pakitę, kad be tinkamo pa
siruošimo bus beveik neįmano
ma ją atstatyti arba bent bus 
tai labai sunku ir ilgai truks. 
Taip bus įvairiose srityse. Bet 
čia dirstelėkime bent į vieną 
kultūrinę sritį. Iš to mums pa
aiškės ir šiandieninio mūsų kul
tūrinio darbo svarba Lietuvos 
ateičiai.

monių atžvilgiu. Tas pats bus su Tiesa, tremtyje turime žymų 
knygynais, muziejais, archyvais I skaičių kultūrinių pajėgų. Bet 
ir kitom kultūros bei mokslo į- laikas greit bėga, ir nemaža da- 
staigom, nes visos jos sunaikin- nSj jej Įr sugrįš, jau bus nebepa- 
tos ir paverstos bolševikinės jegūs dirbti net vien ir dėl am- 
propogandos įstaigomis. Reikės žiaus. Ne vieną ir svetima žemė 
iš naujo kurti ir knygų bei kitos bus priglaudusi. O jei ir visi 
spaudos leidyklas . ir visas tau- grįžtų, jų nepakaktų. Juk žino
tos kultūrai kelti organizacijas, Įm6) kad normaliai kultūrininin- 
nes visos jos taip pat bloševikų kų gretos kas metai papildomos 
yra sunaikintos, o normalus kul- Į naujomis jėgomis. O šio papildy- 
tūrinis tautos kilimas be jų ne- mo jau eile metų maža teturi-
įmanomas.

Taigi ne tik turėsime nuosto
lį, kad eilę metų mūsų tautinės 
kultūros’kūryba buvo sulaikyta, 
bet neberasime ir to, ką buvome 
anksčiau sukūrę.

Kultūrininko likimas
Bet sunkumų susidarys ne tik 

todėl, kad bus sunaikintos mūsų 
turėtos kultūrinės vertybės. To
limesnė tautinės lietuvių kultū
ros kūryba bus labai sunki ir dėl 
to likimo, kuris ištiko mūsų kul- 

. Visi tie, kuriuos 
bent įtarė,, kad jie gali nenusi
lenkti okupantams ir nebūti jų 
klusnūs tarnai, sovietai jau se
niai sunaikinto. Kita dalis, gin
dama savo gyvybę, kad ir nepri
tardama širdy okupantų kės
lams, smurto priversti jiems 
tarnauja. Juos ir jų likimą ten
ka tik apgailestauti. Kiek savo 
veikla jie bus tapę tautai nusi
kaltėliais ir kiek ji galės būti 
atleista, turint galvoj terorą, ku
rį jie kentė, bus galima pasaky
ti tik kiekvieno tą veiklą paski
rai ištyrus. Bet vis tiek net ir 
tie, kuine labai didelių nusikal
timų nebus padarę, turės san
tūriai laikytis ir nesiveržti į va
dovaujamą darbą bent tol, kol 
praeis kiek laiko. Kovojusioji 
tautos dalis negalės pamiršti, 
kad, save gelbėdami, jie dirbo 
priešui, kai kiti narsiai kovojo ir 
mirė už tautos reikalus. Dalis 
gi reiks visai nurašyti į nuosto
lius — tai visi sukomunistėję ir 
visokį savanaudžiai bei karjeris
tai, kurie už putros dubenėlį 

gesnė net kaip buvo atgaunant pardavė savo tautą ir jos rei-

Kultūrinių vertybių ir įstaigų 
likimas

Reikia atsiminti, kad sovietai 
su ypatingu atkaklumu naikina 
visas kultūrines vertybes. Lais
vo tiesos ieškojimo, kuo pasi- Į tūrininkus.
lių nesuklastotas ir pašaliniams 
tikslams nepajungtas mokslas, 
sovietuose nėra, išskiriant ne
bent techninius kai kuriuos daly
kus. Tai, ką jie mokslu vadina, 
yra tik mokslo vardu pavadin
ta propoganda. Jie nesivaržo im
tis melo ir klastojimo, jei tai tik 
tarnauja jų partijai ir politikai. 
Dėlto mes nerasime savo krašte 
nei tikro mokslo, nei tikra pras
me išmokslintų žmonių. Buvu
sios šviesuomenės didžioji dalis 
bus sunaikinta, o iš bolševikinės 
mokyklos išėjusieji prisiklausę 
tik propogandinių nesąmonių.

Taip pat rasime tik ant bol
ševikinės propogandos kurpalio 
užtemptą literatūrą, dailę, mu
ziką, dainą, teatro meną. Dori
nis ir religinis tautos gyvenimas 
bus giliai sukrėstas ir apgriau
tas.

Bus sunaikintos ir visos kultū
rinės priemonės bei įstaigos. 
Knyga kultūrinėj srity yra vie
nas svarbiausių dalykų. Bet šioj 
srityj bus padėtis žymiai blo-

me. Taigi, atgavę laisvę, paju
sime didelį trūkumą kultūrinių 
jėgų.

Okupacijos pasėkos tautos 
dvasiai

Negalima išleisti iš akių ir to 
dalyko, kad okupacija bus stip
riai paveikusi ir tautos dvasią. 
Teroro sąlygose ilgai gyvenęs 
žmogus netenka dvasinės pu
siausvyros bei nuovokos, ko 
jam griebtis ir kaip ką daryti. 
Ypač tai pasakytina apie sovie
tų valdomus žmones, kurie yra 
visiškai atskirti nuo likusio pa
saulio. Sulaukę laisvės, jie bus 
kaip iš kalėjimo išėję ir visai ne
susigaudys, kokia kryptimi bei 
kiek pažengė pasaulio kultūra jų 
nelaisvės’ metais. Senoji karta 
gyvens prisiminimais, bet dau
geliu atveju jų pažiūros bus de
šimtimis metų atsilikusios nuo 
paskutinių kultūros laimėjimų. 
O dar blogiau bus su nelaisvėje 
išaugusia karta. Visos beveik jų 
turėtos idėjos pasirodys neturį 
jokios vertės, o naujų jie dar 
neturės. Dėl to ir senoji ir nau
joji karta bus pasimetusios gy
venime. Norėdamos žengti su 
gyvenimu, jos griebsis visko, 
blaškysis, nusivils ir pavargs. 
Bus taip, kaip buvo ir kituose 
diktatūrų vargintuose kraštuo
se, kur po jų griuvimo pradėjo 
plisti įvairios sektos, kūrėsi vie
nam krašte beveik ligi šimto po
litinių partijų, susidarys keisti 
kultūriniai sąjūdžiai ir t.t

Kad gyvenimas nenueitų į 
kraštutinumus ir neprasidėtų 
vietoj kuriamojo darbo nepras

Mūsų uždaviniai
Iš tos padėties, kokia bus Lie

tuvoje, laisvę atgavus, išplaukia 
ir laisvame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių uždaviniai.

Kiekvienas suprantame, kad 
mūsų laikais be knygos bei laik
raščio, be mokyklų ir mokslinių
tyrinėjimų, be radijo, kultūrinių1 
organizacijų, knygynų ir kitų1 
panašių kultūrinių dalykų nega
li tauta gyventi, kurti savo .ge
rovę ir daryti pažangą. O viso 
to, kaip matėme, Lietuvoj nebė
ra ir neberasime.

Kaip gi šį mūsų klausimą rei
kės spręsti?

Aišku, kad teks daug sunke
nybių pakelti. Bet būtų tiesiog 
baisu ir pagalvoti, jei reikėtų 
viską pradėti nuo pat pradžios. 
Kiek laiko turėtų praeiti, kol 
mes vėl atsistotume vienam ly
gy su kitomis kultūringomis 
tautomis! Dėlto peršasi viena 
aiški išvada — mes turime kul
tūriniam savo krašto atstatymui 
jau dabar pasiruošti ir bent dalį 
to darbo dabar atlikti.

Ką gi mes dabar galėtume 
padaryti?

Gana daug. Pirmiausia, turi
me rūpintis, kad laisvajame pa
sauly esantieji lietuviai kultūri
ninkai, bent kiek sąlygos lei
džia, tęstų savo darbą mokslo, 
literatūros,- žurnalistikos, 
lės, muzikos,
srityse. Visų lietuvių pareiga 
jiems padėti. Kiekviena dabar 
išleista knyga, jei jos bent kiek 
bus ateity pargabenta į Lietu
vą, bus didelis turtas tikrą kny
gos badą kenčiančiai tėvynei. 
Bet jei ir nebūtų įmanoma ką 
išspausdinti, tai bus vis tiek 
milžiniškas indėlis, jei bent 
rankraščiuose bus•pargabenta į 
Lietuvą mokslo veikalai, mokyk
loms vadovėliai, romanai ir poe
zijos bei apysakų rinkiniai. 
Toks pat brangus turtas bus 
dailės kūriniai, muzikų kompo
zicijos, surinkta mūsų istorijai 
reikšmės turinti muziejinė bei 
archyvinė medžiaga ir 1.1.

Antra, turi būti dedamos vi
sos pastangos, kad kuo daugiau
sia lietuvių jaunimo išeitų 
mokslą ir pasiruoštų ateities

reikėtų į darbą traukti net da
bartinių bolševikinių laikraščių 
rašeivas ar mokyklose palikti o- 
kupantams uoliai tarnavusius 
išdavikus. Ir taip bus visose sri
tyse.

Kartu turime atgaivinti, o at
gaivintas palaikyti bei stiprinti 
kultūrines organizacijas, kad lai
kui atėjus galėtume jas perkelti 
į laisvą tėvynę. Jos turi didžiu
lės reikšmės kultūriniam tautos 
gyvenimui, o jų sudarymas, pra- 

i dedant nuo pradžios, yra labai 
sunkus ir reikalauja daug lai
ko, kol jos tiek išauga, kad pa
jėgia savo vaidmenį atlikti. Kas 
kita bus, jei jos grįš su savo 
centrais, gerai organizuotos, su 
prityrusiais veikėjais, gal net su 
savo spaudos organais ir t.t. 
Tuomet iš pat pradžios galės 
pradėti sėkmingai darbą.

Kad šitų tikslų mes galėtume 
pasiekti, mums reikia kelių da
lykų. Pirmiausia — veiklios or
ganizacijos, kuri visą šį mūsų 
pasiruošimą organizuotų ir va
dovautų. Ta kryptimi jau eina
ma, ir yra vilties, kad to susi
lauksime. Antra, būtina, kad vi
si lietuviai šiuos užsimojimus vi
som išgalėm remtų. Negalima 
mėginti visa tai užkrauti ant 
vienų kultūrininkų pečių. Dar
bas yra perdaug platus, kad jie 
vieni galėtų jį atlikti. Bet svar
biausia, kad visi lietuviai supras
tų ir įsisąmonintų, jog Lietuvą 
reikia ne tik išvaduoti, bet rei
kės ir atstatyti. O taip pat ir tai, 
kad tas atstatymas yra lygiai 
gyvybinės mūsų tautai reikš- i 
mės, kaip ir pats išlaisvinimas. 
Nedaug bus pasiekta, jei didelė
mis aukomis išlaisvintoje tėvy
nėje dėl okupanto įvykdytų su
naikinimų mūsų tauta liks pa
smerkta pati sunykti nepakelia- 

I mose sąlygos.

MOTINOS DIENAI ARTĖJANT
Švenčiame gegužės mėnesio 

antrą sekmadienį Motinos die
ną. Prisimename tą dieną, kiek 
esame daug meilės iš savo moti
nos patyrę, kiek rūpesčių jai su
darę, kiek didelio pasiaukojimo 
iš jos pareikalavę. Todėl ir sten
giamės, kiek galime, pareikšti 
savo motinoms visą dėkingumą. 
Rašome joms sveikinimo laiške
lius, perkame dovanėlių, parū
piname gėlių. Bet jaučiame, kad 
visos šios mūsų padėkos, nors ir 
kilnios, bet tik vienadienės. Pra
džiugina jos mūsų motinas, nes 
parodo, kad jaučiame joms mei
lę. Bet pačios savyje visos šios 
padėkos tėra menkos vertės: 
sveikinimas tėra tik žodžiai, ir 
visos dovanos tėra tik daiktai. 
Tėra tai visa tik menki mūsų 
padėkos ženklai. Tačiau yra vie
nas kelias pareikšti mūsų moti
noms dėkingumą, kuris ir pats 
savyje turi vertę. Tai malda, kad 
Aukščiausiasis laikytų mūsų mo
tinėles sveikas ir kad palengvin
tų jų senatvės dienas. Malda bus 
ne tik mūsų padėkos ženklas, ji 
turės ir pati savyje vertę.

Bet daugelis iš viso nebegali
me savo motinoms padėkoti nė 
šiais menkais padėkos ženklais, 
kaip dovanėlėmis ar gėlėmis. 
Daugelio mūsų motinėlės jau 
amžinojo poilsio šalyje. Ir tačiau; 
kartais taip norėtume joms pa
sakyti: tik dabar pamatėme ko
kia kilniu buvo mūsų motinėlė, 

kultūriniam darbui bent visose j kai jau nebetekome jos. Ir drau- 
reikšmingiausiose srityse.

dažnai ne toki buvome savo mo
tinoms, koki turėjome būti. No
rėtųsi pasakyti bent vieną žodį: 
atleiski, mama! Ir tačiau yra ke
lias, kuriuo mes galime pasiekti 
ir tąsias savo motinėles, kurių 
nebėra su mumis. Tai malda. 
Išgirs mūsų meilės bei padėkos 
žodį mūsų motinėlės ir iš ana
pus.

Daugelis pagaliau net patys 
nežinome, kas su mūsų motinė

n.

MANO

Mii-kiitč-Mitkicnė

KRAITIS

Lygiu plentu, lyg pašėlęs. 
Smarkiai lėkė autobusas, 
O širdy toks džiaugsmas kėlės: 
Dar šj vakaru aš būsiu.

Kur seniai svajonėm skridau — 
Pas beržyną, pas eglaites... 
Tie sapnai , kur ten pražydo — 
Visas, visas mano kraitis!

Neturiu daugiau aš nieko. 
Tik tėvyne, kaip tas miškas, 
Kurio gelmių nepasiekus. 
Saulė leidosi išblyškus.

Saulė leisdamos dar kartu 
Pabučiavo žemės veidu, 
O mane nuo laimės varto 
Juodos sutemos nubaidė . ..

Aukšti kalnai Hollywoodo.
Gili jūra Pacifiko —

O už jų Tėvynė liko.

Los Angeles.

di Lietuvos kančias, nes ir neno
ri jų matyti ii- girdėti. Bet nė 
vienas neteisingai pralietas 
kraujo lašas nenugrims be ne
žinios žemėn, o pakils į Tautų 
Viešpatį, prašydamas Jį sustab
dyti pikto siautėjimą. Prisidėki
me prie kenčiančiųjų tėvynėje 
bent savo malda, kad greičiau 
išmelstume Viešpatį laisvės visų 
mūsų motinai Lietuvai.

Tai visomis šiomis intencijo
mis — už gyvąsias ir mirusią
sias motinas, už tėvynėje pasili- 
kusiąsias partizanų ir jau už Si
biran ištremtąsias'lietuves moti
nas, už visų mūsų bendrąją mo
tiną Lietuvą — ir bus laikoma 
speciali iškilminga Novena, kuri

dai- 
teatro ir kitose

SU.'fC i

Juklge regime patys savyje: kaip

lėmis — gyvos dar ar jau am-i prasidės šių metų gegužės mėn. 
žiną atilsį? Tai visos tos, kurias 
palikome tėvų žemėje. Kai bu
vome auginami, buvome tikimi 
būsią senatvės paguoda ir para
ma. Bet žiaurusis bolševizmas 
nevieną privertė palikti ne tik 
tėvynę, bet ir savo motinėles. 
Vienas Dievas težino, kaip su 
jomis dabar yra, nes mes ne
drįstame nė laiškelio joms para
šyti. Bet tik vienas Dievas ir 
gali joms padėti. Niekuo mes ne
begalime padėti joms, išskyrus 
malda, kad Aukščiausiasis jas 
paguostų savo malone.

Ir kai melsimės už savo, tėvy
nėje pasilikusias motinėles, tuo 
pačiu mūsų malda vii’S malda ii’ 
už visų mūsų bendrąją motiną 
— Lietuvą. Kaip niekuo negali
me padėji savo motinėlėms liku
sioms Lietuvoje, taip labai ma
žai kuo galime padėti ir pačiai 
Lietuvai. Baisus priešas ją nai
kina, nebe tik spaudžia, o tie
siog žudo. O pasaulio galingieji 
paskendę tik savo rūpesčiuose. 
Mažai jie mato ii' mažai jie gir-

5 d. iškilmingomis Šv. Mišiomis. 
Per visą novenos laiką bus gie
damos Šv. Mišios, o vakarais 
laikomos pamaldos novenos da
lyvių intencijomis. Kviečiame 
visus galimai gausiau įsijungti į 
Šią noveną ir parašyti savo in
tencijas šiuo adresu: Franciscan 
Fathers, Greene, Maine.

S. P.

Mexi-

SURADO BUDĄ 
SUSILPNINTI ŽAIBUS

Pranešama, kad “New 
co School of Mines” prezidentas
S. E. Reynolds su savo bendra
darbiais suradęs būdą sumažin
ti žaibo jėgą. Išradimas remiasi 
tuo, kad šaldomas vanduo gami
na elektrą. Iš to atsiranda žai
bai. Su chemikalų pagalba mi
nėtiems mokslininkams pavykę 
sumažinti debesyse šąlančiame 
vandeny elektros kiekį. Dabar 
ieškoma, kokia medžiaga tam 
geriausiai tiktų. Ligi šiol ge
riausių pasekmių buvo pasiekta 
su amoniaku ir sieros rūkštim.
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SĄŽININGAS SUVEDŽIOTOJAS
KAREL ČAPEK

punktu turi būti Bistric-Neu- 
dorfo stotis.

i Aišku, pirmą laisvą dieną aš 
nuvažiavau į Bistric-Neudorfą

I ir pas stoties tarnautoją pasi-
— Mes, policijos pareigūnai, i jų buvo mokyklų inspektorius, j teiravau, ai’ iš ten įtartinai daž- 

— tarė seklys Holubas, — ne- kitas net parlamento atstovas—' nai neišvažiuoja storas ir su auk- 
lauktų dalykų ir netikėtų išvy- • geriau neklauskit, kokius pa-' siniais dantimis ponas.
kų nemėgstame, o taip nepatin-' mokslus teko man išklausyti iš j — Tai yra ponas Lacina, —■ 
ka mums ir nauji žmonės. Juk I tų ponų ir iš savo įstaigos. Bet tarė stoties viršininkas. — Jis 
visai kas kita dirbti su senu, iš-1 tada aš jau įsiutau. Aš važia-| gyvena ten žemutinėj gatvelėj, 
bandytu nusikaltėliu. Pirmiau- j vau pas visas suvadžiotas našles Vakar vakare jis vėl grįžo iš vie- 
sia, žinai, kad tai jis buvo, nes Į ir našlaites, iš kurių sukčius, ža-' nos savo kelionės.
pažįsti jo specialybę. Antra, ži- dėdamas vesti, buvo išviliojęs ■ -- —— — -----
nai, kur jį galima rasti. Paga- j pinigus. Visos jos vienu balsu, 
]iau jis nekelia tau jokio triukš-l tvirtino, kad jis esąs inteligentiš-1 
mo ir nesiteisina, nes žino, kad kas ir solidus ponas su auksiniais 
tai būtų veltui. j dantimis ir puikiai mokėjęs apie

Vieną kartą, maždaug prieš. šeimos laimę čiulbėti. Bet nė vie- 
penkerius metus, mums iš visų na nebuvo paėmusi iš jo piršto 
pusių pasipylė skundai. Kaž
koks moterų suvadžiotojas val
kiojosi po apylinkę ir darė daug 
nuostolių. Pagal pasakojimus 
tai buvo šiek tiek pagyvenęs, 
storokas, plikas ir su penkiais 
auksiniais dantimis ponas, bet 
mums nepažįstamas. Prakeikta
sis pasivadindavo įvairiausiais 
vardais, o aprašymas neatitiko 
nė vieno mūsų gero pažįstame 
iš moterų suvadžiotojų gildijos. 
Mano viršininkas dėl to pasi
šaukė mane ir tarė:

— Jūs, Holubai, atliekate tar
nybą traukiniuose. Stebėkite, ar 
nesutiksit nenaudėlio su pen
kiais auksiniais dantimis.

Na, gerai. Aš pradėjau trau
kiniuose žiūrėti žmonėms į dan
tis ir per keturioliką dienų pa
tikrinau tapatybę ne mažiau 
kaip trijų ponų su auksiniais 
dantimis. Mielas Dieve! Vienas

Taigi aš nueinu pas tą poną 
Laciną ir susitinku kieme švarią 
mažą moterį.

— Ar čia gyvena ponas La- 
cina? — paklausiau.

— Taip, tai mano vyras.
Ant sofos guli vyras ir šau

kia:
— Oje, tai juk ponas Holu- 

bas. Motin, paduok kėdę.
Tai buvo loterijų sukčius 

Plichta!
— Sveikas, Vincai, — tariau.

— Tai tu jau nebesiverti loteri
jom?

— Kur tau, su jom per daug 
bėgiojimo, pone Holubai, o aš 
jau nebe jaunuolis.

— Tai tu dabar persimetei į 
moterų suvadžiojimą, niekše tu?

Plichta atsiduso.
— Žjnogus gi turi kuo nors 

verstis, pone Holubai, — tarė 
jis. — Žinote, kai paskutinį kar
tą sėdėjauį’sugedo mano dan-

nuospaudos. Vienuolikta auka, 
viena Kemnico moterėlė, su a- 
šaromis pasakojo, kad tas ponas 
pas ją buvęs tris kartus ir kas
kart atvykdavęs prieš pietus a- 
pie pusę vienuoliktos. Kai pas
kutinį kartą su jos pinigais ki
šenėje išvykęs, atsitiktinai pa
matęs jos namelio numerį ir pa
stebėjęs:

— Matote, panele Mici, to
kia, tur būt, Dievo valia, kad 
mes tuokiamės. Jūsų namo nu
meris 618, o" traukinys, kuriuo 
aš visada pas jus atvažiuoju, iš
eina 6‘ vai. 18 minučių.

Aš tuojau išsitraukiau savo 
traukinių tvarkaraštį ir prade- _ , „_______
ųau ieškoti traukinio, kuris kaž-! tys. Aš turgau juos taisyti. Jūs 
kur išeina 6 vai. 18 min. ir jun- • nepatikėsite, kiek tokie auksi- 
giasi su traukiniu, ateinančiu niai dantys sukelia pasitikėji- 
į Kemnicą apie pusę vienuolik- mo.
tos prieš pietus. Aš susekiau, — O kur tavo pinigai? —klau- 
kad šių kelionių išeinamuoju siu aš. — Mano bloknote pažy-

— O kur tavo pinigai? —klau-

mėta , vienuolika apgavysčių, jos 
sudaro 216.000 kronų.

— Na, turiu jums pasakyti, 
jog čia viskas priklauso mano 
žmonai. Biznis lieka bizniu. Aš 
nieko daugiau neturiu, kaip tik 
tai, kas yra mano kišenėj: tai 
yra lygiai šeši šimtai penkiasde
šimt kronų, auksinis laikrodis ir 
auksiniai dantys. — Motin, aš 
važiuoju su ponu Holubu į Pra
hą. — Pone Holubai, už dantis 
aš turiu dar sumokėti. Už juos 
dar esu skolingas 300 kronų. 
Jas palieku čia.

— O 150 kronų dar turi gauti 
siuvėjas, — primena žmona.

— Visai teisingai, pone Holu
bai, aš visuomet stoju už tikslu
mą. Nieko nėra geresnio už 
tvarką. Žmogus, kuris neturi 
skolų, gali kiekvienam garbin
gai pažiūrėti į akis.

Šį kartą Plichta gavo penkis 
mėnesius. Prieš prisiekusiuosius 
didesnė moterų dalis pareiškė 
savo noru jam pinigus atidavu
sios ir seniai jam už tai atleidu- 
sios. Tik viena senė jam nedo
vanojo. Tai buvo turtinga naš
lė, iš kurios jis buvo ne daugiau 
kaip 5,000 kronų iškaulijęs.

Po pusmečio aš išgirdau apie 
du naujus moterų suvadžiojimo 
atvejus.

—Tai vėl tikriausiai bus Plich
ta, — pagalvojau.

Bet tuo aš daugiau nesirūpi
nau. Tuo laiku aš turėjau darbo 
Pardubico stoty. Kažkoks laga
minų vagis ten dirbo savo šuny
bes. Kadangi aš buvau išvežęs 
savo šeimą į kaimą netoli Pardu
bico vasaroti, tad ten ir nuva

žiavau. Traukiny senu papročiu 
aš einu iš vieno vagono į kitą ir 
viename skyriuje randu Plichtą, 
bepasakojantį senyvai poniai a- 
pie pasaulio sugedimą.

— Ar tu jau vėl rengiesi kam 
nors pažadėti santuoką? — aš 
sakau.

Plichta paraudo ir atsiprašė 
damą, sakydamas, jog turi su 
šiuo ponu aptarti biznio reika
lus. Prie perėjimo pasivijęs, jis 
mane subarė:

— Pone Holubai, jus neturė
jote prie svetimų žmonių man 
taipu padaryti. Jūs man tik pa
merkite, ir aš jau ateisiu. Kodėl 
jūs mane sekate ?

— Pas mus vėl du atvejai už
registruoti, — atsakiau aš, —bet 
šiandien aš turiu kito darbo. Aš 
perduosiu tave žandarui Perdu- 
bice.

— Nedarykite to, pone Holu
bai. Aš esu taip prie jūsų pri
pratęs.

— Taip neišeina, atsakiau.
— Aš noriu pirmiausia nuvykti 
pas savo šeimą, gyvenančią va
landa kelio nuo čia.

— Aš palydėsiu jus, pone Ho
lubai, — pasisiūlė Plichta.— 
Jums bent laikas neprailgs.

Aš pristačiau jį savo žmonai 
ir svainei kaip seną savo drau
gą Plichtą. Mano svainė yra 
graži dvidešimt penkerių metų 
mergina. Ponas Plichta kalbėjo-----o—------- ----------------- j- H 
si su ja gražiai ir solidžiai, vai-y' 
kams jis davė saldainių, o po^<a: 
vos pasisakė mielai eisiąs su pa
nele ir vaikais pasivaikščioti. Ir 
kai jie po valandos grįžo, vaikai 
buvo įsikibę poną Plichtą už ran-

kų, o mano svainė žydėjo kaip 
rožė ir atsisveikinant ji jam pa
spaudė ranką daugiau, negu į- 
prasta.

— Klausyk, Plichta, —tariau 
aš, kai jau buvome išėję, —kas 
tau užėjo, kad tu mūsų Mici 
galvą apsukai?

— Tai vyksta jau iš įpratimo, 
— atsakė jis beveik liūdnai. — 
Aš dėl to nekaltas, tai padaro 
mano dantys. Aš niekad su mo
terim nekalbu apie meilę —tai 
visai netiktų mano amžiui. Ir 
kaip tik ant to jos visos už
kimba.

Pardubico stoty aš jam ta
riau:

— Dabar aš vis dėlto turiu 
tave atiduoti žandarui.

— Pasodinkite jūs mane tuo 
tarpu stoties restorane, pone Ho
lubai, — prašė Plichta, — aš 
užsisakysiu arbatos ir paskaity
siu laikraštį. Štai jums mano pi
nigai. Kažkas daugiau kaip ke
turiolika tūkstančių. Be pinigų 
aš nuo jūsų nepabėgsiu.

Dėl šventos ramybės pasodi
nau aš jį restorane ir nuėjau sa
vo keliu. Po valandos pažiūrėjau 
pro langą. Plichta sėdėjo savo 
vietoje ir skaitė. Po pusvalan
džio aš buvau susitvarkęs ir nu
ėjau pas jį. Dabar jau jis sėdėjo 
prie šoninio stalo šalia nepapras
tai smarkios šviesiaplaukės. Jis 
priėjo prie manęs.

* — Ar negalėtumėt mane su
imti po savaitės? Dabar kaip tik 
turėčiau darbo.

— Ar labai turtinga? : 
Plichta tik ranka pamojo.
— Ji turi fabriką. Jai būtinai

reikia prityrusio žmogaus pa
tarėju.

— Šitaip? — pasakiau aš. — 
Na, eikš, aš tave jai pristatysiu.

Mes nuėjome pas šviesiaplau
kę.

— Servus, Luise, — pasveiki
nau ją. — Dar vis tebemedžioji 
pagyvenusius ponus, ką?

Šviesiaplaukė paraudo ligi 
menčių.

— Viešpatie, pone Holubai, aš 
nežinojau, kad tai jūsų draugas.

— Na, tai žiūrėk, kad išga
ruotume!, — patariau jai.—Po
nas viršininkas Dunder turėtų 
su tavim daug ką pašnekėti.

Plichta buvo tiesiog pri
trenktas.

— Man dar neteko sutikti ap
gavikę moterį.

— Ir dar kokia. Ji iš pagyve
nusių ponų yra išviliojusi tiek 
ir tiek pinigų, pažadėdama už 
jų tekėti.

Narsusis Plichta visai išbalo.
— Tfu, velriias. Ir tikėk dar 

žmogus boboms!
Visu keliu į Prahą nesiliovė 

Plichta keikti bobas. Niekad aš 
nemačiau garbingesnio morali
nio pasipiktinimo. Kai mes Pra
hoje išlipome, jis tarė:

— Aš žinau, šį kartą gausiu 
septynis mėnesius, o man ten 
maistas toks nepakenčiamas. Aš 
norėčiau dar kartą tvarkingai ir 
sočiai pavalgyti. Tie keturiolika 
tūkstančių, kuriuos jūs iš manęs 
paėmėt, yra visas paskutinio 
žygio laimikis. Norėčiau iš jo 
bent pavakarieniauti. Be to, no
rėčiau dar už kavą atsilyginti.

(Perkelta į 4 psl.)
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Ar yra bakterija 
drahužiy dulkėse
Seniai jau tyrinėjama, kas už

teršia bakterijomis orą. Tarp 
kita ko tiriama, kiek jų patenka 
j orą ir iš drabužių, šį klausi
mą tyre J. P. Duguid ir A. T. 
Wallace nustatė, kad jau prie 
mažo sujudėjimo į minutę iš 
drabužių pakyla į orą ligi 1.000 
bakterijų, o einant ligi 10.000, 
kurios apie pušų valandos ore 
skraido. Šis skaičius sumažėja 
pusiau, nešiojant viršum drabu
žių apsivilkus sterilų, baltą ap
siaustą, o apsivilkus dulkių ne
praleidžiantį sterilų apsiaustą 
tasai kiekis sumažėja ligi aštun
tadalio. Pakračius nosinę, kaip 
daug kas mėgsta daryti, pa
skleidžiama apie 136.000 bakte
rijų. šios bakterijos pasisklei- 
džia apie aštuonis kartus leng
vesniais kiekiais,, negu kosint ar 
čiaudint į orą patekanti lašeliai, 
tad ilgai plaukioja ore. Prie vi
dutinės oro drėgmės šių bakte
rijų neužmuša nei dezinfekcinės 
priemonės, nei ultravioletiniai 
spinduliai.

Ta rodo, jog bent kamba
riuose reikia vengti, juos valant 
ar kitais būdais, kelti drabužių 
dulkes, su kuriomis pakyla į orą 
ir įvairios bakterijos.

Kunkuliuojantis Katilas

“ERDVES STOTĮ” GALIMA
BŪTŲ ĮKURTI

Jau eilė metų, kai visatos erd
vės tyrinėtojai svarsto galimybę 
įtaisyti bent šalia žemės — ži
noma, pirmai pradžiai — toje 
erdvėje savotišką stotį, kurį lyg 
antrasis mėnulis suktųsi aplink 
žemę, šių metų rudenį numato
ma šios srities mokslininkų 
kongresas Paryžiuje, kuris grei
čiausia nepraeis pro šalį nepa
lietęs ir tokios “stoties” klausi
mo. Ta proga šios srities specia
listai nurodo, kad jau iš tikro 
mūsų technika yra pajėgi tokią 
“erdvės stotį” įtaisyti. Prancū
zijoj šiuo metu dirbantis vokie
čių mokslininkas R. Engei jau 
net pagamino tokios “stoties” 
planą. Tai būtų septynių aukštų 
rakieta, kuri iššauta pasiektų 
1670 kilometrų nuo Žemės ir, 
ten sustojusi, pradėtų skrieti ap
link ją ratu. Ji galėtų būti pa
statyta per trejetą metų ir at
sieitų apie 500 milijonų markių, 
šveicarų šios srities specialistas 
J. Stemmer taip pat pritaria, 
kad yra vilties tokią “stotį” įtai
syti, esą tik dar neišspręstas 
klausimas, kaip kosminiai spin
duliai veiktų tokiam erdvės lai
ve žmones.

Komunistams įsigalėjus Kinį-\pąbėgęs pas komunistus ir nori 
joj, visų dėmesys krypsta į Azi- su jų parama paimti į savo ran.- 
ją, nes komunizmo grėsmė jau kas Tibeto valdžią. Tuo tarpu 
priartėjo prie Tibeto, Burmos, gintis nuo užpuolimų Tibetas 
Indijos ir kitų šio regiono kraš-. yra nepajėgus, nes kariuome- 
tų. Net ramiam ligi šiol Siame įnės nedaug teturi ir ta pati la- 
tai jau pradedama jausti.

Ši grėsmė ypatingai dar krei
pia visų dėmesį, kad čia yra visa 
eilė aplinkybių, kurios ją dar la
biau padidina. Nedidelę šių kraš-1 
tų gyventojų dalį sudarąs ir se
nų pažiūrų aukštasis luomas sa
vo rankose yra sutelkęs labai 
didelę dalį krašto turtų, o liku
sieji gyventojai yra tamsūs ir 
skurdžiai gyvena. Tai sudaro pa
lankią dirvą komunistinei propo- 
gandai. Vakarų kultūros demok
ratinė šviesuomenė, kuri turi 
imtis atsakomybės už savo 
kraštų ateitį, yra negausi. O 80- 
90 procentų visų gyventojų yrą 
beraščiai ir dar nepasiruošę da
lyvauti valstybiniame gyvenime. 
Tai, žinoma, demokratinei švie
suomenei sudaro labai didelę 
kliūtį kovoti su komunizmu ir 
kurti savo kraštuose demokrati
nę santvarką. Patyrimas rodo, 
kad demokratija gali gyvuoti tik 
krąšte, kur didžiąją ir veikliąją 
visuomenės dalį sudaro apsišvie-’ 
tę ir pasiturį ūkininkai, miestie
čiai bei darbininkai. Kol to nėra, 
komunizmas šiems kraštams y- 
patingai gresia. Kad sovietuose 
diktatūra, tamsiems tų kraštų 
gyventojams nedaro didelio į- 
spūdžio, nes jie niekad nebuvo 
demokratiškai valdomi ir prie 
demokratijos nepripratę, kaip 
yra pripratę Vakarų gyventojai. 
Jiems daug daugiau įspūdžio 
daro sovietų propaganda, kad 
jie esą savo krašte labai išplėtę 
švietimą ir išvystę pramonę.

Dėl šių sąlygų demokratinė 
tų kraštų šviesuomenė stovi • 
orieš labai didelius uždavinius. 
Kuo skubiausiai jie turi išplėsti 
masių švietimą, supramoninti 
savo kraštus, kad pakiltų ūkinė 
gyventojų gerovė, ir įtraukti vi-, 
suomenę į demokratinį krašto 
tvarkymą, kai tik ji 
skaityti ir rašyti.

Kiekvienas šių kraštų turi dar 
ir ypatingų savo rūpesčių.

Dabar daugiausia kalbama a- 
pie Tibetą, nes tai kraštas, ku
riam ne tik betarpiškai gresia 
komunizmo pavojus, bet kuris 
kreipia visų dėmesį ir savo ypa
tingumu.

Tai budistų vienuolių valdo
mas kraštas, kuris ligi paskuti
nių laikų buvo užsidaręs nuo 
europiečių. Jis yra buvęs Kini
jos provincija, bet jau 35 me
tai tvarkosi savarankiškai. Da
bar Kinijos komunistai ruošiasi 
jį “išvaduoti”. O tą pavojų dar 
padidina tai, kad Tibeto valdo
vo dalai - lamos, gyvenančio 
Lasos mieste, varžovas taši-la- 
ma, paprastai gyvenąs Tašilun- 
po vienuolyne netoli Šigace, yra

In- 
ar-

In-

gyventojams ir anglai kovai su 
japonais," ir japonai kovai su an
glais. Tad jau ir vieni šie dalykai 
daug sunkumų sudarė. Savitar
pio kovose buvo nužudyta visa 
eilė gabiausių politikų. O dėl ne
tvarkos suiro ir krašto ūkis, nors 
kraštas ir gamina daug dalykų, 
kurie gali būti eksportuojami ir 
pasaulio rinkose turi nemažą pa
klausą. O ypatingai sunkumų 
sudaro burmiečių ir karų tautos 
savitarpinė neapykanta. Karai, 
kurie senoje)j' burmos karalystėj 
buvo prislėgti, anglų valdymo 
laikais ėjo su anglais, ir burmie- 
čiai to neužmiršta. O karams 
burmiečiai yra seni jų persekio
tojai. Dėl to savitarpinė neapy
kanta yra gili ir stipri. Gavę į 
rankas valdžią, burmiečiai pra
dėjo karus vėl persekioti, iš ko 
kilo naujų neramumų. O komu
nistai bando tai išnaudoti. Jie 
žada karams Burmos Unijos rė
muose savarankišką jų valstybę. 
Tos aplinkybės privertė Burmos 
vyriausybę padaryti karams kai 
kurių pažadų, bet kol kas klau
simas neišspręstas ir vidaus tai
ka nepasiekta.

Ligi šiol ramiam Siame jau

menei laiku aukščiau mi
nėtus tikslus pasiekti, sukuriant 
šiuose kraštuose demokratinę 
tvarką ir gerovę, ir apsaugoti 
juos nuo komunizmo —r parodys 
tik ateitis.

RUOŠIAMAS DARBININKAM 
PRIEVARTAUTI ĮSTATYMAS

Berlyno komunistinė spauda 
pranešė, kad būsiąs išleistas į- 
statymas Rytų Vokietijos darbi
ninkams “planingai panaudoti” 
penkmečio planą- vykdant. To
kį įstatymą išleidus, Rytų Vo
kietijos darbininkai būtų jėga į- 
kinkomi į valdžios numatytus 
darbus. Taip pat manoma, kad 
pagal tą įstatymą jaunimas ga
lės būti prievarta įmamas į po
licijos armiją, kuri nuo 50.000 
manoma padidinti ligi 100.000 
vyrų.

Mau 9-ti Metai Kai Visi Klauso

Lietuvos Atsiminimų

''šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. P-

w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

^Stotis WEVD--1330 Ml. 5^00 

$ JOK. J. STUKAS, Dir.
$429 Walnut St. Newark 5, N. J.
$ Tel. Market 2-5360

išmoks

bai menkai ginkluota.
Tos aplinkybės kelia susirū

pinimo ~ne tik patiems tibetie- 
čiams, bet ir kitoms valstybėms, 
turinčioms šioje srityje interesų. 
Ypač tai rūpi Indijai. Komunis
tų įsiveržimas į Tibetą sudarytų 
betarpišką grėsmę' nepriklau
somam Nepalui. O Indijai tai 
,turi ypatingos svarbos, nes jo
sios kariuomenės didžiąją dalį 

i sudaro nepaliečiai.
Komunistų priartėjimas, ži

noma, sudaro pavojų ir pačiai 
Indijai. Nekalbant apie visus ki
tus dalykus, daug sunkumų 
dijai vis tebesudaro parijų, 
'ba neliečiamųjų, klausimas.

Nors oficialiai dabar visų
dijos gyventojų kastų teisės 
sulygintos, bet praktiškai pari
jai (neliečiamieji) dar tebėra 
iš visuomeninio gyvenimo iš
stumti, nes niekas nenori jų sam
dyti geresniems darbams, neno
riai priima gyventi į savo tarpą, - .
neleidžia savo vaikų į bendras su Pat pradedama jausti grės-
parijais mokyklas, nors visa tai 
įstatymu leidžiama. Labiausiai 
tačiau parijus žudo skurdas, ne
leisdamas jiems pakilti ąųkščiau 
savo amžių būvy nusistovėjusios 
vergų būklės.

Šiuo metu yra aišku, kad pa
rijų kastą panaikinti tegali tik 
radikali socialinė revoliucija. Ją 
galima būtų pravesti auklėjimo menė yra suskilusi ir nuo kons- 
keliu, žinoma, jei tas auklėjimas titucijos įvedimo krašte yra į- 
paliestų ne tik parijus, bet ir vykdžiusį eilę kad ir netriukš- 
kilminguosius indus. Kitas kelias' mingų perversmų. 80 nuošimčių 
gal būtų parijų gerovės pakeli- visų gyventojų, panašiai kaip ir 
mas ūkinėm reformom. Tačiau, i kituose aplinkiniuose kraštuose, 
vienu ar kitu ktliu einant, truktų yra beraščiai, taigi valstybės 
maždaug 10 - 20 metų. Indijai tvarkyme dalyvauti nepasiruošę, 
tai būtų per ilga laukti, nes ji Tuo būdu demokratinės valsty- 
stovi tiesioginiame komunizmo. bės kūryba yra labai sunkiai be- 
pavojuje. įmanoma. O padėtį dar labiau

Nehru kabineto narys, darbo1 pablogina labai įsigalėjusi korup- 
ministeris Jagjivan Ram, pats cija, kurią pateisina krašte vy- 
kilęs iš parijų, pabrėždamas di-1 raujantis budizmas. Tai, žinoma, 
delį komunizmo pavojų sako: | sudaro vėl dirvą propagandai.

me.
Siamas nuo 1257 m. yra ne

priklausomas ir ligi 1932 metų 
buvo absoliutinė monarchija, bet 
tais metais be kraujo praliejimo 
buvo įvestas konstitucinis val
dymas. Tai buvo pasiekta Vaka
ruose mokslus ėjusios šviesuome
nės pastangomis. Bet ta šviesuo-

VASAROS LAIKAS NUO 
BALANDŽIO 30 D.

New York State Conference 
of Mayors pranešė, kad šių,metų 
vasaros laikas New Yorko vals
tybėje prasidės nuo balandžio 
30 d. Nė viena vietovė neverčia
ma tą laiką įsivesti, bet įsive
dančios negali jo įsivesti anks
čiau kaip paskutinį kovo sek
madienį ir baigti ne vėliau kaip 
paskutinį spalių mėn. sekmadie
nį.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas

SKAITYKITE labiausiai paveiksluotą lietuvių magaziną 
pasaulyje

“LIETUVIŲ DIENAS“
Kiekviename numeryje telpa apie 30 iliustracijų iš 

Amerikos bei kiti] pasaulio kraštų lietuvių gyveninio. Ben
dradarbiauja žymūs lietuviai: profesoriai — M. Biržiška, 
S. Kolupaila, K. Pakštas, gen. St. Raštikis, rašyt. Vincas 
Ramonas, P. Orintaitė, K. B radimas ir k.

“Lietuvių Dienas” redaguoja Juozas Vitenas (buvęs 
“Žiburių” red.), Milton C. Stark (anglų dalies red.), o 
meninę dalį tvarko daiL P. Puzinas.

Prenumerata metams $3.00 (visuose kraštuose).
ADRESAS — 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Cai. 

Atsiuntus adresą vienas numeris siunčiamas susipažinti 
nemokamai.

Į J
DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”
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“MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytines, 
tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.

“MUZIKOS ŽINIOSE” sale žinių apie mūs muziku, choru ir ansamblių 
veikimų, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina įsu gai
domis) parašyta solo balsui arba chorui.

“MUZIKOS ŽINIAS" leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininku 
Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtoju.

“MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:

Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29. III. 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, 111.
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(Atkelta iš 3 psl.)
Mes drauge nuėjome į gerą 

restoraną. Plichta užsisakė kep
snį ir išgėrė penkis stiklus alaus. 
Aš sumokėjau iš jo piniginės po 
to, kai jis buvo tris kartus pa
tikrinęs sąskaitą.

— Taip, o dabar į policijos 
būstinę, — pasakiau aš.

— Dar valandėlę. Paskutinis 
atvejis man brangiai, atsiėjo. 
Pirkau keturis bilietus ten ir at
gal po 48 kronas, viso 384 kro
nos. Paskui valgis, sakykime, 30 
kronų į dieną. Tai sudaro kitas 
120 kronų. Be to, panelės gar
bei išmečiau 35 kronas už gėlių 
puokštę. Sužiedotuvių žiedas 240 
kronų — jis buvo tik paauksuo
tas. Jei aš nebūčiau toks garbin
gas vyras, galėčiau pasakyti, 
kad jis buvo auksinis ir tada 
galėčiau puikiausiai 600 kronų 
užrašyti. Ar ne tiesa? Paskui 
dar tortas už 30 kronų. Dar pen
ki laiškai už kroną. Pagaliau 
skelbimas, pagal kurį aš su ja 
susipažinau, 18 kronų. Taigi vi
so 832 kronos, pone Holubai. Aš 
prašau jus šią sumą atskaityti 
ir padėti į šalį. Aš ją pas jus pa
lieku. Dabar galime eiti.

Mes buvome jatf pakeliui į 
policijos būstinę, kai Plichta dar 
kažką prisiminė.

— Aš panelei nupirkau dar 
buteliuką kvepalų už 20 kronų. 
Taigi pas jus mano sąskaita pa
didėja dar 20 kronų;”*

Tada jis rūpestingai nusišnyp
štė ir ramia sąžine leidosi nu
vedamas.

Vert HLGr.

“Parijas ir per didelis vargšas 
ir per tamsus, kad suprastų ko
munizmo grėsmę. Jis palinks tos 
partijos pusėn, kuri jam pažadės 
veltui žemės-ir geresnes gyveni
mo sąlygas.” Jo pranešimu, kai 
kuriuose Indijos kaimuose uto
pinio rojaus sąvoka maišoma su 
raudona vėliava bei piatuvu ir 
kūju.

Betarpiškoj komunizmo grės
mėj atsidūrusi Burma taip pat 
turi žymių sunkumų. 1948 m. 
anglams perdavus krašto valdy
mą į pačių burmiečių rankas, 
pastarieji mažiausia iš visų A- 
zijos tautų parodė sugebėjimo 
tvarkyti savo kraštą. Karo ir 
invazijos metu suiro krašto tvar
ka ir daug ginklų pateko 
į privačias rankas, nes juos teikė

Nors žymesni neramumai dar 
labai negresia, bet nepasitenkini
mo yra. Ypač kiniečiai darbinin
kai, kurie sudaro šeštą dalį tarp 
18 milijonų krašto gyventojų, 
sudaro gerą propagandai dirvą. 
Komunistams kinijoj įsigalėjus, 
Bangkoke dauguma kinų laik
raščių pasidarė prokomunistiniai. 
Buvo jau ir kiniečių sukeltų ne
ramumų. Ypač komunizmo grės
mę Siamui didina artimoj Indo
kinijoj atkakli komunistų vei
kla ir vedamos kovos.

Taigi didelė Azijos dalis šian
dien yra kunkuliuojantis katilas. 
Tuo pasinaudodami, komunistai 
deda visas pastangas, kol dar 
nepėta padėtį pagerinti, išplėsti 
savo propagandą ir veržtis pir
myn. Ar pavyks vietos šviesuo-
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Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

» Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

' 1601 - 03 So. 2nd St.

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

Philadelphia, Pa.

S S s S n n Si S
S r?

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

Tek EVergreen 4-9737 į

švem 
šios įvy 
ryto K 
čioj pri 
gatvių,

Drau 
no eiti 
renka j 
čių Kli 
kaip 9.;

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų,

MES JUOKIAMĖS
NEMALONI PADĖTIS

W. H. Taftas, būdamas dar . 
teisėju Ohio, vieną rytą užsuko 
į skutyklą.

— Jūs esate teisėjas Taftas?
— paklausė jį muilindamas 
skutėjas.

— Taip, — atsakė šis.
Skutėjas labai rūpestingai at

silenkė skustuvą ir paklausė: Si
— Ar jūs atsimena Stebbin- 

są, kuriam teko nuo jūsų dvide
šimt metų kalėjimo?

Skutėjas buvo stambus vyras 
su randu nuo smilkinio ligi 
smakro.

— Atsimenu, — atsakė Taf
tas. — Tai buvo stambus jau
nuolis.

— Tai buvo mano brolis,— 
tęsė skutėjas, pridėdamas sku
stuvą Taftui prie veido.

Kelias minutes mažoj skutyk- 
loj buvo girdėti tik skutimo gar
sas. Taftas jautė, kad jam iššoko 
prakaitas, ir užmerkęs akis lau
kė... - *

Pagaliau skutėjas baigė sku
sti, rūpestingai padėjo skustuvą 
ir tarė: ,

— žinote, pone teisėjau, tai 
buvo labai teisingas sprendimas. 
Mano brolis toks nenaudėlis, kad 
kalėjimas ir yra tikroji jam vie
ta.

KAIP IŠTVERIA?
— Daryk, Petrai, kaip aš. Kai 

negaliu užmigti, įkišu galvą į 
kibirą šalto vandens ir tuojau 
užmiegu.

— Į kibirą šalto vandens? 
Kaip gi ištisą naktį ištveri ?

Valgytojas: — Kokia kiaulys
tė! Kepsnys šaltas, o alus šiltas.

Padavėjas: — Nėra jums kc 
jaudintis. Pastatykite alų ant 
kepsnio ir bus viskas tvarkoj — 
alus atvės, o kepsnys sušils.

— Nežinau, kas su mūsų še
fu pasidarė. Nieko jis nebema
to, kas darosi.

Tai labai aišku. Viena a- 
kim» jisr žiūri į žavią naują ma
šininkę, o antrąją užmerkia, kaa 
nematytų jos klaidų.

- - P
NENORI STUMTI Į NELAIMŲ

Prieš rinkimus kandidatas į 
parlamentą užkalbina seną žmo
gelį ir kalbasi lyg su geru savo 
draugu, o pabaigoj sako:

— Jūs tikriausiai už mane 
balsuosit.

— Ne, — atsako žmogelis.
— Kodėl? — klausia kandida

tas.
— Nenoriu į nelaimę stumti,

— paaiškina žmogelis. — Atsto
vas, už kurį pereitą kartą bal
savau, apako.

■— Apako?
— Taip.-Rinkimų dieną jis 

buvo lygiai toks draugiškas su 
manim kaip ir jūs. Bet jau vos 
valandai po rinkimų praslinkus, 
jis tiek nebeprimatė, kad manęs 
visai nepažino.

MUZIEJUJE
Vadovas: — Štai čia yra urna 

su garsios Egipto karalienės 
Kleopatros pelenais. .

Lankytojas: —Tai ji tiek 
daug rūkė ? '

Ka tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus j
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Balandžio 21, 1950

ĮSPŪDINGAS “AMEERIKOS”
PAVASARIO KONCERTAS

Balandžio 16 d. New Yorko jos iš operų 
lietuviai būriais traukė į Hotel 
New Yorker. Ten turėjo įvykti 
“Amerikos” pavasario koncer
tas. Tarp vykstančių buvo jau
nimo ir senimo, naujai atvyku
sių ir seniau čia įsikūrusių. Vi
si norėjo išgirsti žinomus savo 
dainininkus Iz. Motekaitienę, 
Ip. Nauragį ir St. Baranauską 
bei pianistą T. Šidlauską. Ir Iš 
tikro nesigailėjo kelio, nes^šis 
koncertas buvo tikrai graži 
meno šventė.

Pirmąją koncerto dalį sudarė 
dainos ir T. Šidlauskas skambi
no pianinu. Čia publika turėjo 
progos išgirsti mūsų žinomų me
no pajėgų išpildomus St. Šim
kaus, T. Tallat-Kelpšos, J. Na- 
bažo, A. Kačanausko, A. Račiū
no, M. K. Čiurlionio ir T. Šid
lausko, o iš svetimųjų T. Gior- 
dani, L. Bethoven ir Grocki kū
rinius. Nepaliaujamais plojimais 
priversdami bisuoti, klausytojai 
ne vieną dalyką išgirdo dar ir iš 
programoj nenumatytų. Antro
joj daly buvo sudainuotos ari-

IŠ BROOKLYNO LIETUVIŲ 
KATALIKŲ VEIKLOS

“Amerikos” savaitraščio pa
talpose balandžio 14 dieną įvyko 
bendras šios apylinkės lietuvių 
katalikų draugijų valdybų ir , 
katalikų darbininkų klubo na- j 
rių susirinkimas, kuriame daly-! 
vavo gražus būrys lietuvių vei- i 
kėjų. Taip pat susirinkime daly
vavo prel. J. Balkūnas, - kun. 
Vyt. Pikturna ir atvykęs iš Chi- 
cagos liet. Kat. Akcijos direkto
rius kun. P. Patlaba. Susirinki
mą vedė S. K. Lukoševičius. 
Svarbiausias susirinkimo kalbė
tojas buvo kun. P. Patlaba, ku
ris labai gražiai ir smulkiai iš
dėstė susirinkimo dalyviams čia 
savo atvykimo tikslą bei reika
lus ir pakvietė newyorkiecius 
lietuvius atvykti į Pittsburgh, 
Pa., į Katalikų Federacijos kon
gresą, kuris bus rugsėjo 30 d. 
ir spalio 1 dieną. Taip pat ragi
no dar daugiau susirūpinti savo 
vaikų ir jaunimo lietuvišku bei

Pasidalinus mintimis einamai- pasiekta nenuilstamu darbu mū-1 
šiai klausimais ir pasiskundus, sų kunigų ir parapijiečių duos-' 
jog dėl prityrusių jėgų trukumo numu. Ačiū Dievui, Šv. Andrie- 
kartais ne visi nutarti dalykai jaus parapija gerai gyvuoja, 
įvykdomi, dar žodį tarė svetys — Philadelphijoje yra pri- 
kun. Patlaba. Jis ragino lietu- skaitoma apie 700 lietuvių trem- 
vius pasistengti, kad prie lietu- tinių, kurie čia pastaraisiais me- 
vių parapijų visur būtų įsteigti atvyko. Iš daugiausia p a- 
lituanistiniai kursai, o vasaros sidarbavusių tremtinių atsikvie- 
metu vaikams stovyklos ir eks- timo ir įkurdinimo reikale yra 
kursijos.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS 
SU KAVUTE

Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. Ignas Valančiūnas.

SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI

Apreiškimo 
Parapija

40 vai. atlaidai

sek-40 vai. atlaidai prasidės 
madienį balandžio mėn. 23 d. 
11 vai. sumos metu. Mišparai ir 
pamokslas 7:30 vai. vakare.

Pirmadienį ir antradienį pa
mokslas po 9 vai. mišių, mišpa
rai ir pamokslas taip pat 7:30 
vai. vakare.

“Madame Butter
fly”, “Don Carlos”, ’’Toskos”, 
“žydės”, “Halkos” ir ’’Fausto”.

Kaip matome, tai yra progra
ma, kurios verta paklausyti. O 
juo labiau buvo verta paklau
syti, kad ji buvo ir su deramu 
tokiai programai meniniu suge
bėjimu atlikta. Mes galime pa
grįstai didžiuotis, turėdami to
kias meno pajėgas. Daugiau 
mums nebereikia gaudytis sve
timųjų, norint ką nors daugiau 
meno atvilgiu vertingo mūsų 
publikai parodyti. Šalia mūsų iš 
seniau žinomų JAV lietuvių įžy
miųjų dainos ir muzikos meni
ninkų dabar atsistoja žymios 
naujai' atvykusios pajėgos, ku
rios labai reikšmingai, kaip ma
tome, prisideda prie mūsų me- 
nnių parengimų.

Ir programa ir išpildytojai katalikišku auklėjimu- ir palai- 
bus prisidėję, žinoma, ir prie to, 
kad klausytojų prigužėjo pilna 
salė. Ir tai būdinga, kad tie 
klausytojai nesirinko tik skati
nami supratimo, jog reikia sa
vųjų pastangas paremti, kaip ne 
kartą įvairių parengimų metu 
pasitaiko, bet iš susidomėjimo 
pačiu parengimu. Tai iš visų 
nuotaikos ir kalbų aiškiai krito 
į akį. šia proga galima paste
bėti, jog ne retai girdimi nusi
skundimai, kad daugelis savųjų 
parengimams visai abejingi, iš
rodo ne tiek jau pagrįsti. Grei
čiau reikėtų pasakyti, kad duo
kime tik gerą programą ir ge
rus jos išpildytojus, tai išnyks 
ir abejingumas. Tai parodė ir 
šis “Amerikos” koncertas.

St. Str.

kyti lietuviškai katalikišką veik
lą visada gyva bei perduoti ją 
jaunajai kartai. Po jo kalbėjo 
prel. J. Balkūnas ir pasiūlė, kad 
kiekviena šios apylinkės lietuvių 
parapija pasiųstų į kongresą po 
10 atstovų ir kad jie bendrai 
ekskursijos būdu ten nuvyktų. 
Tas reikalas buvo kiek plačiau 
apkalbėtas ir nutarta jį įvyk- 
dinti. —

Jaunimo reikalu gan plačiai 
kalbėjo Dr. Ant. šerkšnas, nu
rodydamas būdus, kaip auklėti 
jaunimą lietuvių dvasioje ir kaip 
tą (įivasią jame palaikyti. Tuo 
reikalu kiek plačiau dar kalbė
jo prel. J. Balkūnas, P. Montvi
la, A. Benderius, K. Krušins- 
kas, kun. Vyt. Pikturna, O. Sija- 
vičienė, Ąžuolas ir kiti.

ŠV. JURGIO DRAUGYSTES 
NARIAMS

švento Jurgio Draugystės-mi- 
šios įvyks balandžio 23 d. 10 vai. 
ryto Karalienės Angelų bažny
čioj prie South 4th ir Roebling 
gatvių, Brooklyne.

Draugystės nariai, kurie ma
no eiti kartu su komitetu, susi
renka Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėj ne vėliau 
kaip 9.30 vai. ryto.

J. Kairys

PRANEŠIMAS ORGA
NIZACIJOMS

švento Jurgio Draugystės me
tinis piknikas įvyks birželio- 
June 24 d. 1950 met., Clinton 
Park, Maspeth, L- L, N. Y.

Todėl prašome draugijas bei 
organizacijas minėtą dieną ne
rengti savo parengimų, kad ne
įvyktų nemalonumų vieniems ar 
kitiems.

Pikniko sekretorius J. Vaznys

Visi užsiprenumeravę 1949 m. 
“Lietuvių Kalbos Vadovą” Mu- 
encheno Lietuvių Gimnazijoje, 
prašomi pranešti savo naujus 
adresus Gimnazijai (Muenchen 
45, Wamer-Kaseme, C-3-75.) 
ar Krašto Valdybai (Muenchen, 
27, Rauchstr. 20.), kad, knygai 
išėjus, būtų galima ją išsiųsti.

Direktorius

ATVYKO IŠ TREMTIES
Adomaitis, Alfonsas. Potersville, Pa.
Atkočaitis, Kazys, Antanina. Wil

kes Barre, Pa.
Avižius, Bonius. Providence, R. I.
Babarskis, Petras, Greta, Petras.

Alligator, Miss.
Bagdonas, Petras. Chicago 16, Ill.
Barkauskas, Marija. Brockton, Mass.
Blandis, Stefanija, Beninga, Albi

nas, Stasė, Ona, Elena. Chicago 8, Ill.
Butkuvienė, Antanina. Brooklyn, N.

1916 -1918 metais Amerikoje 
viešėjo ir nemenka teatrine veik
la buvo pasireiškęs Aleksandras 
Vitkauskas, vienas iš pačių pir
mųjų, ryškiųjų lietuviškos sce
nos pradininkų. Galimas daly
kas, kad pas buvusius bendra
darbius yra dar užsilikusi kokia 
nors daiktinė medžiaga (progra
mos, fotografijos, laiškai ir 
pan.), kas yra surišta su Al. Vit
kausko anuometiniu darbu A- 
merikos lietuvių scenoje. Būsiu 
labai dėkingas, jei kas man tą 
turimą medžiagą trumpam lai-' 
kui paskolintų arba atsiųstų sa
vo apie A. Vitkauską atsimini- 
mus. Visa tai man reikalinga 
studijos darbui, kuris paliečia 
lietuvių profesinės scenos kūri
mosi laikotarpį.

Stasys Pilka, 
2739 W. 43rd St., Chicago 32, Bl.

— Sydnėjuje Lietuvių Sporto 
Klubas labai gražiai veikia ir 
puikiai reprezentuoja lietuvių 
vardą svetimųjų tarpe.

Butkus, Valerijonas. Phila., Pa.
Buzinskas, Valentinas, Vanda, Lai

mutė, Liudvikas, Konradas. Chicago, 
Ill.

Chmieliauskaitė, Elena. Chicago, Ill. 
Cyvas, Petras. Amsterdam, N. Y. 
Darulienė, Grasilda. Detroit, Mich. 
Eigelis, Jonas, Elena. Chicago, U). 
Gasiunas, Romualdas. Boston, Mass. 
Gečas, Tadas, Jadvyga. Cleveland, 

Ohio.
Griškis, Stepas. Brooklyn, N. Y.
Janušauskas, Jadvyga, Robertas. 

Detroit, Mich.
Janušauskis, Vladas. Waterbury, 

Conn.
Janušauskienė, Benedikta. Phila

delphia, Pa.
Jasiunas, Juozas. Dearborn, Mich.
Jokšas, Ipolitas, Valerija, Romule. 

Dorchester, Mass.
Kaupis, Vladas. Fressoil, Mich. 

žWvhs hhj.a kkiūsd jpaluų5j mbat
Klimaitis, Feliksas, Julija. Derby, 

Pa.
Krečinas, Marija, Longinas. North

ampton, Mass.
Kreivėnas, Stasys. Brooklyn, N. Y. 
Laitusis, Jonas, Newark 5, N- J. 
Mackevičius, Voldemaras. Newha- 

ven, Conn.
Maleta, Petras, Akvilija, Rima. Chi

cago, Ill. ,
Matulis, Vladas, Natalija, Vaclovas. 

Grand Rapids.
Milašauskaitė, Bronė. Chicago, Ill.
Nalivaika, Leonas. Worcester, Mass.
Nastopka, Martynas, Salomėja. Chi

cago, Ill.
Purperienė, Emilija. Scaredale, N.

Y. ,
Reišytė, Gertruda. Brooklyn, N. Y.
Rūkas, Uršulė, Konstantinas, Nijolė. 

Hartford, Conn.
Rumšą, Zigmas, Ona, Antanas. Chi

cago, Ill.
Sakalauskas, Jonas, Anelė, Albinas, 

\nelė, Aldona, Janina, Ona, Marė, Te
resė. Norwood, Mass.

Sakunas, Aleksas. Worcester, Mass. 
Saldaitis, Vytautas. New York, N.Y. 
Skrebutenas, Vytautas. So. Boston, 

Mass.
Snarskis, Alfonsas. Oak Forest, Ill.
Turčinskas, Juozas. Chicago, Ill.
Vaičaitis, Juozas. Chicago, Ill.
Vasiliauskas, Gediminas. Chicago, 

TU.
Vasiliauskas, Gediminas. Cicero, III.
Vasilievas, Leonas, Valerija, Edvar

das, Dalia. Clayton, Ohio.
Vaškelis, Vladas. Watertown, Conn, 
Vildžius, Romualdas. Falls Church, 

Va.
Vyšniauskas, Jonas. Arlington, Ill.
Zauka, Silvija, Juozas, Marija.' East 

Chicago, Ind.
žiupsnys, Zigmas. Chicago, Ill.
Naujokas, Vilhelmas. Chicago, Hl.
Adomaitis, Vincas, Marcelina. Chi

cago, HI.
Augulis, Kazys, Liuda, Vida. Cleve
land 3, Ohio.

Balsys, Andrius, Olimpija. Baltimo-

Juozas, Stefanija. Cicero,

Juozas, Stefanija, 
Detroit 16, Mich.

Leo-'

Det-

Baltušauskas, Zenonas, Marija. S 
Boston, Mass.

Dirmantas, Stasys. Domicėlė. Chi
cago, Hl .

Dzegoraitis, Petras. Hartford, Conn.'
Eigelis, Vladas, Kristina, Vladas, 

Rimantas, Kristina. Chicago 29, Ill.
Elertas, Vytautas. Lawrence, Mass.
Garbačiauskas, Juozas, Aniceta.

Worcester, Mass.
Gelvickis, Stasys, Marijona, Otilija, 

Angelė. Dowagiac, Mich.
Gerulaitis, Elena, Irena, Jurgis, Leo

nardas. Detroit, Mich.
Gestautas, Povilą. Springfield, Ill.
Girdauskas, Vytautas, Aldona. Gied

rė. Amsterdam, N. Y.
Grebliauskas, Stasys, Ona, Zita, 

Jadvyga. Chicago 8, iii.
Guobienė, Pranė, Guobis, Julius. 

Greek Rd., Etna, Pa.
Jančaras, Pranas, Ona, Raimondas. 

Waterbury, Conn.
Juchnevičius, Juozas. Chicago, Ill.
Kazlauskas, Kazys. Davor, Dela.
Kelertas, Jonas, Berta, Algis. Bing

hamton, N. Y.
Kemežys, Stasys, Danutė, Algirdas 

Detroit, Mich.
Kirvelaitis, Juozas, Konstancija, 

Justinas. Detroit 9, Mich.
Kolis, Andrius. Philadelphia, Pa.
Krivickas, 

III.
Krivickas, 

nas, Nijolė.
Kveselevičius, Petras, Izabelė, 

roit 16, Mich.
Laimutis, Marija, Janina. Duluth, 

Minn.
Legeckis, Povilas, Elena, Regina, 

Ričardas. Milford, Delaware.
Marcevičius, Vincas. East Chicago, 

Ind.
Meškauskas, Stasys, Elena. Roches

ter 5, N. Y.
Mickevičius, Antanas. Dearborn, 

Mich.
Mikolajunas, Vytautas. Pittsburgh 

4, Pa.
Motusis, Viktoras. Chicago 28, Ill.
Petryla, Boleslovas, Vanda Danute.

E. Norwalk, Conn.
Puodžiūnas, Valerijonas, Leokadija.

Woodhaven 21, N. Y.
Puzelis, Mečislovas. Utica, N. Y.
Raubertas, Joana. Philadelphia 23, 

Pa .
Raudonaitis, Antanas. Brockton, 

Mass.
šiaudinis, Kazys. Chicago, Ill.
Sidabras, Kęstutis. Hebron, Ind.
Skirkevičius, Juozas. Pittsburgh, 

Pa.
Stakys, Vytautas. Newark 5, N. J.
Stasys, Jonas. Orange, N. J.

Stirbys, Česlovas, Anelė, Valentinas, 
Omaha, Nebraska.

Stragauskienė, Petronėlė. Elizabeth, 
N. J.

Strijauskas, Jonas, Petronėlė. Wor
cester, Mass.

Strunga, Karolis. - Worcester 4, 
Mass.

Tolušas, Juozas. Marne, Mich.
Urbšaitis, Klemensas. Tamaqua, Pa.
Ūselis, Stasys, Nadežda, Alė. New 

York 3, N. Y.
Užgiris, Ignas, Morta, Birutė, Vy

tautas, Šarūnas, Ramūnas, Rožė. 
Spimgfield, III.

Zeikus, Felicija, Alfredas. Crown 
Point, Ind.

■ žemaitis, Justina. Chicago, Hl.
Žibunas, Petras. Omaha, Nebraska.
Žilinskas, Benediktas, Newark 6, 

N. J.

Rengia Apaštalystės Maldos 
Draugija sekmadienį, balandžio 
23, 1950, Angelų Karalienės pa
rapijos salėje, So. 4th ir Roeb
ling Sts., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6 vai. vakare. įžanga 
50c. Pelnas parapijai.

\ Ona Panetauskienč

ANTIKOMUNISTINES INFOR
MACIJOS ŽENKLELIS

Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Fodcralius Stato 
Vietinius visiems štatams Ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
mieste ir už New Yorko miesto 

ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisėj 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios .. ___ _
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai Ir du-metiniai vizitai yra daromi * bile bizniuose 
naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZU-BAWIUZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn II, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar y 
Užsienių šalyse. A

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių (j 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto A 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris Y

PIRMAS LIETUVIŲ AMERI
CAN LEGION PIKNIKAS

American Legion, Lithuanian 
Memorial postas rengia didžiulį 
pikniką birželio (June) 
Dexter parke, Jamaica 
derts Lane, Woodhaven,

11 d.: 
ir El- 
N. Y.

paroda Waterbury
Balandžio 22 dieną bus ati

daryta Waterbury Lietuvių Dai
lės Paroda. Ji bus atidaryta 
dviem savaitėm miesto bibliote 
koje — Silas Bronson Library, 
267 Grand Street.

Parodai Waterbury tvarkyti 
vra sudarytas komitetas iš įta
kingiausių ir veikliausių asme
nų. Phts miesto majoras Ray
mond Snyder sutiko įeiti į gar
bės komitetą ir remti parodą 
viskuo, kuo tik jis gali. Vietos 
amerikiečių kultūrininkų atsto
vai taip gi noriai dalyvauja pa
rodos reikaluose. Komitetas ap
ima iš amerikiečių'pusės: Ma- 
iorą Snyder, bibliotekos direkto
rių E. Baritt, dailininką Schle- 
ge, skulptorių Wade White, kun.; 
Anderson, adv. Talbot. Iš lietuvių 
nusės: dr. M. J. Colney, dr. Vi-1 
leisis, dr. V. Jasaitis, prof. Ži
linskas, mokytoją J. Stulgins- 
kaitę, ponią Saulai^enę, ponią 
Laureckienę, daiE Krasauską, 
V. Vaitkų, J. Mačiulį.

Aplinkinėse lietuvių kolonijo
se taip gi yra susidarę komite
tai parodai globoti. Parodos lan
kymas bus nemokamas.

Ruošiamas gražus 
koncertas

Bridgeport, Conn. — Ateinan
tį sekmadienį, balandžio 23 d., 7 
vai. vakare, Šv. Jurgio parapijos 
choro įvyksta metinis koncer
tas parapijos svetainėje, kuria
me dalyvaus svečiai iš Newark,

Lietuvių Tremtinių Draugija 
Waterbury, Conn., > išleido žy
maus lietuvio dailininko nupieštą 
antikomunistinės informacijos 

j ženklelį, ženklelis yra spalvotas, 
i maždaug normalaus pašto žen- 
I klo didumo.

Antikomunistinės informacijos 
ženklelis turi tikslą per visą pa
saulį skleisti informaciją, kad 
komunizmas išnaikina tautas ir 
kad Lietuva yra komunizmo ver
gijoje.
ženklelis lipintinas įvairios kores
pondencijos vokuose, ant siunti
nių, atvirukų, laiškų, raštų ir t.t. 
Jis su siunčiama ir gaunama ko
respondencija turi eiti per rankų: 
rankas ir visų dėmesį atkreipti, 
kas yra komunizmas.

Antikomunistinės informacijos 
Ženklelio nereikia lipinti voko 
vietoje, kurioje turi būti lipina
mas tikrasis pašto ženklas.

Ženklelis tuo tarpu gaunamas 
Waterburio Lietuvių Tremtinių 
Draugijoje:

Lithuanian Society of 
Former DPs.

P. O. Box 64, 
Waterbury, Conn.

ženklelį įsigyti kviečiami visi 
tremtiniai ir visi kiti patriotai 
lietuviai ir jų organizacijos.

Antikomunistinės informacijos 
ženkleį įsigyję, turėtų jo ko di
džiausią skaičių siųsti savo pa
žįstamiem visuose pasaulio kraš
tuose, kad ir jie galėtų tą ženk
lelį lipinti ir skleisti antikomu
nistinę informaciją.

Tremtinių Draugija antikomu- § 
nistinės informacijos ženklelį J 
taip platina: už 1 dolerį siunčia i- 
3 lapus (po 54 ženklelius kiek
viename lape), iš viso 162 ženki.

Antikomunistinės informacijos 
ženklelio išleidimo išlaidas pa
dengus, visas pelnas, jei jo bus 
gauta, Draugijos bus padalinta 
Lietuvos laisvinimo (Tautos Fon" 
dui) ir lietuvių kultūriniams rei
kalams. Tremtinių Draugija šia 
visa akcija pati sau nesiekia jo
kios medžiaginės naudos.

MIRTA ČINČIBIRAITĖ
MASPETHE

Kaip ankščiau buvo minėta, 
“Mirta činčibiraitė” atvyksta į 
Maspethą gegužės 21 dieną —N. J. Lietuvių Tautinių šokėjų I gegužes zr.aieną —
Motinų Dieną, parapijos salėje 
penktą valandą vakare. Daly- 

•' vauja Kauno Teatro art. Vita
lius Žukauskas ir Ignas Zi tikas.

, Tą dieną, kaip ir kiekvienais 
__ metais, choras stato gražų juo- 

dar*plnnaš“'tokis “gražus* šokhj veikal^v“ J™ Mmaml
vakaras dalyvauti šiame parengime, kur

grupė, vad. “Lietuvos Atsimini
mų” radijos valandos dir. J. J. 
Stuko. Ši šokikų grupė yra labai 
gražiai pasižymėjus su lietuviš
kais tautin. naujais šokiais, tad 
ir mūsų kolonijos lietuviams bus

- * ' dalyvauti šiame parengime, kur
Taipgi parapijos choras, vad. Pamatysite ir išgirsite, kaip seni 

tėvai renka savo sunui turtuolę 
žmoną. Šitas veikalas primins 
visiems labai gerai .tas dienas 
Lietuvoje, kada tėvai vis rinko; 
marčias arba žentus savo vai
kams. Jiems nerūpėjo meilė, ’bet 
turtas. Iš šio veikalo ‘susipažin- 
sim, kad piniginis turtas nėra: 
viskas šiame pasaulyje.

Prašome neužmiršti gegužės! 
14 dienos, kada Maspetho cho-, 
rįstai kartu su naujais ir ąpsigy-! 
venusiais tremties scenos artis-į 
tais pastatys gerą veikalą. 1 

Nytė

A. Stanišausko, pasirengė su 
naujomis dainomis ir choro so
listai išpildys solo ir duetus pa
tys. Dalyvaują chore tremtiniai 
pasirodys su duetais. Po prog
ramos bus smagūs šokiai, kur 
vietinis jaunimas ir svečiai galės, 
linksmai laiką praleisti. Pelnas i 
eina parapijai, tad visi parapijie-, 
čiai dalyvaukite šiame koncerte.'

Jubiliejinis ban- 
kietas

Philadelphia, Pa.. >— Sekrn., 
balandžio - April 23 d.,. 6 vai. 
vakare, šv. Andriejaus parapi- | 
jos svetainėje, įvyks jubiliejinis 5 
bankietas pagerbimui kun. Juo- ^^ui Žitkui jr'Valerijai Uaiytei 
zaoo čenukaičio jo 25 metų sėk
mingo klebonavimo Šv. Andrie
jaus parapijoje. Bilietus galima 
įsigyti iš anksto pas kun. vika
rus arba pas komisijos narius. 
Bankieto dieną bilietai nebus 
pardavinėjami.

Per bankietą, tarp kitko, ma
noma bus pranešta oficialiai ir
gi jubiliejinė smagi žinia, tai jas, atostogauja Clevelande, Ohi< 
per metus laiko Vsumažinimas iš kur jis prisiuntė “Amerikai’ 
parapijos skolos $25,000. Tas I savo linkėjimus.

— Prelatas Jonas Balkūnas 
' suteikė moterystės sakramentą

balandžio 15 dieną. Palydovai 
buvo giminaitė Elena Yociūtė 
ir Petras Bielskis. Bažnyčioj bu
vo daug monių, kurie linkėjo 
jaunavedžiams daug laimės ir 
sėkmės naujame gyvenime.

• Petras Lisauskas, Brooklyno 
Biznierių Radijo Valandos vedė- 

, jas, atostogauja Clevelande, Ohio

I
 ALLIANCE NITE CLUB

KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai
Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI

NEAPSAKOMAI (DOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakara

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)Tel. Gramercy 7-9765

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
tS?“ ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

pas ZEIDAT’S
415 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

J Dr. John Waluk
į 161 No. 6th Street

Tel. EVerrreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Šventadieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Craboriai
’ei. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

teplien Aromiskis1
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
• Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Z 54-41

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

I
Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

— 72nd Street Maspeth, N. Y. (

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646
re, Md,



GARBINGA SUKAKTIS
Iš senesnės kartos-mūsų šulų, 

apie kuriuos kitados sukosi visas 
mūsų visuomeninis ir kultūrinis 
gyvenimas, jau nedaug turime 
gyvųjų tarpe. Todėl kiekvienam, 
kuris domisi mūsų kūrimosi šia
me krašte istorija,yrą labai ma
lonu ir įdomu tokį pionierių su
tikti ii’ gyvu žodžiu iš jo lūpų iš
girsti, apie kryžiaus kelią, kurį 
teko nueiti pirmiesiems mūsų 
emigrantams šiame krašte.

Vienu tokių- veteranų yra Ka
zimieras . Krušinskas, gyvenąs 
Woodhaven, N. Y., kuris balan
džio 2o dieną kukliai, savųjų 
tarpe minėjo 70-tąjį savo gim
tadienį.

Kas K. Krušinską pažįsta, pil
nai sutiks, kad būtų didelis nu
sikaltimas, šios jo garbingos su- 

‘ kakties plačiau nepaminėjus.
Jo biografijos aprašymą pa

likdamas specialistui, aš noriu 
čia bent keliais žodžiais prisimin
ti apie jį kaipo visuomenininką- 
darbuotoją, organizatorių, taurų 
patriotą ir labdarį.

BAISUSIS
BIRŽELIS

Brooklyno vyčų 4-ji kuopa, 
balandžio 30 d. 4 vai. ir 8 vai. 
vakare stato veikalą Baisusis 
Birželis.

Jau daugelis metų vyčiai 
domsi vaidybos menu ir nors 
kartą per metus pasirodo su 
scenos vaizdeliu. Kiekvienas 
lietuvių reikalas nepraeina 
be jaunųjų aktyvaus dalyva
vimo, ypač, jei tai liečia lie
tuvių tautinę garbę. Jaunoji 
karta taip pat yra susidomė
jusi ir s^ka dabartines ir 
praeities z Lietuvos kančias. 
Kad aiškiau parodžius jų 
skausmus, Brooklyno vyčiai 
pasirinko veikalą, kuris tas 
kančias labai realiai vazduo- 
ja.

Baisusis Birželis parašy
tas P. J. Naumiestiškio, kuris 
tą laikotarpį pergyveno ir 
sava širdimi jautė. Kiekvie
nas momentas ir žodis turi 
savo reikšmę ir daug pasa
kantis.

Šį veikalą vaidina 
pasikvietę į pagelbą 
naujai atvažiavusių 
mėgėjų.

Visi yra kviečiami
džio 30 dieną į Apreiškimo 
parapijos salę, kur pamaty
site pirmą vaidinimą iš bol
ševikų okupacijos Lietuvoje.

Veikalą režisuoja patyręs 
scenos darbuotojas Juozas 
Boley. Artistai mėgėjai su 
dideliu kruopštumu ruošiasi 
šiam veikalui, tad reikia ti
kėtis, kad bus kas nors gra
žaus.

Neužmirškite balandžio 30 
dienos, kuri žada jums Broo- 
klyne gerą vaidinimą.

vyčiai 
keletą 

scenos

balan-

Š. m. balandžio mėn. 23 die
ną, sekmadienį tuojau po pamal
dų Apreiškimo parapijos salėje 
bus Tremtinių Draugijos susi
rinkimas į kurį kviečiami visi 
tremtiniai ko skaitlingiausiai su
sirinkti. Valdyba

AMERIKA Balandžio 21, 1950

PADĖKA

Šių metų balandžio mėn. 13 d. 
i labai trumpos ligos, mirus Št. 

Catherine ligoninėje mūsų my
limam Vyrui ir Tėvui, Antanui 
Povilanskui, nuoširdžiausią pa
dėką reiškiame visiems savo gi
minėms, prieteliams ir pažįsta
miems už'mums taip skaudžioje 
valandoje pareikštą užuojautą.

Dėkojame Gerb. Apreiškimo 
parapijos Klebonui Kun. N. Pa
kalniui už suorganizuotas gražias 
gedulingas apeigas bažnyčioje. 
Ypatingai Jo Prakilnybei Prela
tui Balkūnui už mūsų mylimo 
Tėvo aplankymą ligoninėje, jo

Visuomeniniame darbe Kaz., 
Krušinskas jau dirba arti 50 me
tų, ‘užimdamas pirmaeiles vietas 
visur, kur yra reikalingas pasi
ryžimas, ištvermė ir kur tas dar-, 
bas yra neapmokamas.

Todėl, kaip ir daugelis kitų 
pasišventėlių, jokio turto nesu
krovė ir tik dėl to vieno Nepri- 
klausomon Lietuvon negalėjo 
sugrįžti, nors daug žygių tam 
sugrįžimui buvo padaręs.

Kaip labdarys - šelpėjas, K. 
Krušinskas irgi plačiai yra visų 
žinomas. Pažymėtina ir tai, kad 
kur būdavo reikalinga auka, ICj pagerbimą koplyčioje savo vizi- 
Krušinskas visada buvo pirmu-* 
tinis.

Daugeliui iš tremties atvyks
tančiųjų, jų tarpe ir šias eilutes 
rašančiam, gerb. Sukaktuvinin
kas yra daug padėjęs šiame kraš
te įsikurti.

“Amerika”, kurios jis yra vie
nu pirmutinių steigėjų ir nuola
tiniu valdybos nariu, linki ger
biamam K. Krušinskui ilgiausių 
metų.

M. Milukas

Ruošiamas Motinos 
Dienos minėjimas
Pabaltijo Moterų Tarybos Lie

tuvių Atstovybės Philadelphijos 
skyrius gegužės 13 d., šeštadienį, 
ruošia Philadelphijoj Motinos 
dienos minėjimą. Tos dienos ry
tą, 8 vai., Šv. Kazimiero bažny
čioje bus atlaikytos šv. Mišios 
už mirusias motinas ir bendra 
komunija. Kviečiami ir kitų or
ganizacijų nariai dalyvauti ben
droj maldoj už motinas.

Sekmadienį, gegužės 14 d. 11 
vai. pamaldų metu motinos gar
bei giedos operos solistė J. Au- 
gaitytė.

šeštadienį, gegužės 13 d. 7 
vai. vakaro Lietuvių Pašalpinio 
Klubo salėje 928-36 East Moya- 
mensing Avė., įvyks motinos 
dienai pagerbti koncertas. Pro
gramoj dalyvaus oper. solistė J. 
Augaitytė ir pianistė G. Leonie
nė iš Baltimorės.

tu, už užprašytas maldas savoj 
bažnyčioje, dalyvavimą už jį ge
dulingose pamaldose, atlaikant 
šv. Mišias ir palydėjimą į amži
no poilsio vietą ;Kun. Pijui Leke- 
šiui už šv. Mišių atlaikimą gedu
lingose apeigose; Kun Jonui Kar- 
tavičiui už dalyvavimą pamaldo
se ir palydėjimą į kapines; Kun. 
Bruno Kruzui atlaikiusiam šv. 
Mišias; Kun Prof. Dr. A. Bružui 
ir Kun. Jonui Pakalniškiui asis
tavusiems iškilmingose šv. Mi
šiose, kurias celebravo Kun. Sta
sys Valiušaitis, velionies švoge- 
ris, ką tik atvykęs iš tremties; 
Lithuanian Memorial Postui, 
Darius ir Girėnas Postui už taip 
gražų savo nario pagerbimą ko
plyčioje, bažnyčioje ir kapinėse; 
giminėms, prieteliams ir pažįsta
miems už taip daug užprašytų 
šv. Mišių už velionies vėlę, už 
gausią daugybę jų prisiųstų gė
lių; Laidotuvių Direktoriui p. 
Juozui Garšvai, senam velionies 
Prieteliui už taip gražų ir nuo
širdų paskutinį jam patarnavi
mą, tariame dar kartą nuošir
džiausią padėkos ačiū.

Skaudžiai liūdinti žmona 
Elena Povilanskienė ir 

duktė Alvira.

Padėkos
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OPERETĖS CHORO 35 METŲ DARBUOTĖS

< IR GYVAVIMO

*

JUBILIEJINIS KONCERTAS
SEKMADIENĮ

Balandžio - April 23 d., 1950
4:30 vai. po pietų

LABOR LYCEUM SALEJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N.

Vadovauja Prof. K. V. BANAITIS 
šokiams Gros Ad. Jezavito Orkestras

Dalyvauja: ANTANINA DAMBRAUSKAITE, sopranas, 
A. GUSTAITIS, rašytojas, A. MROZINSKAS, pianistas,

OPERETES CHORAS ir VYRŲ GRUPE
Bilietai: $1.50; Rezervuotos vietos $2.00;

Šokiai nuo 8 vai. vakare $1.00.

* 
•b

Visus Kviečia OPERETĖS CHORAS £

AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

Spaudos Darbai
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

AMERIKA

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

NEW JERSEY ŽINIOS “AMERIKOS” RĖMĖJAI

Lietuvių Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. 1*. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAI. POPIET - WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

| Stephen B redes Ji
ADVOKATAS

® 197 Havemeyer Street 
g Brooklyn 11, N. Y.
® Tel. EVergreen 7-9394

*•*•»•**•»«•*» * »"»•>* 
K “

Į John W. Anseli 5 
į I.IETLVIS ADVOKATAS * t ’
į 15 Park Row, New York J 
i %1, Telefonai: <
i Ofiso Tel. Namų Tel. Jt WO 2-3497 NE 9-5686 x
k ’
K•»«< < 4 •< * S

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

: galima pirkti su mažu įmokėji- 
■ i mu. Gera proga įsigyti nuosavy- 
? bę ir dykai turėti kambarius.

Namas geras, nebrangus ir gra- 
l žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

Joseph Vastunas
1003 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

J. Kmnpiko
Electro Motoru Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus Ventiliatorius 

Kirpimo bei skutimo mašinas skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas. 

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

n t o u Appel
JERSEY PORK

Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuvišku dešrų ir skilandžių

Raportų Reikale

J. P. MAC III LIS

kri 
kad 
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jų s 
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OPERETĖS CHORAS RENGIA 
35 METŲ JUBILIEJINĮ v 
KONCERTĄ

Įvyks sekmadienį, balandžio 
23 d., 4,5 vai. po pietų, Labor 
Lyceum salėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. Chorui 
vadovauja Kauno Konservąto-, 
rijos prof. K. V. Banaitis.

Dalyvauja žymi Lietuvos ope
ros solistė Antanina Dambraus
kaitė, A. Gustaitis, A. Morozins- 
kas. Bilietai: $1.50; rezerv. $2.- 
00. šokiai nuo 8 vai., $1.00.

Operetės choras visus malo
niai kviečia atsilankyti į lietu
viškų liaudies dainų vakarą ir 
bent keletą valandėlių pagy
venti su lietuviška daina.

J. Glaudelis.

• J. Kumpikas, turįs savo 
motorų taisymo įmonę 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y., tu
rėjęs butą 265 White Ave., per
sikėlė į 505 Lafayette Ave., 
Brooklyn, N. Y.

• A. Merkelis, kurį laiką dir
bęs “Vienybėje”, iš jos redak
cijos pasitraukė.

Ž O

Mielą idėjos draugą

DIPL. INŽ JUOZĄ RYGELĮ 
ir

ALDONĄ TERCIJONAITĘ 
sukūrusius šeimos židinį nuoširdžiai sveikina

“Grandies” korporantai New Yorke

1 EV 4-9293
į SALDAINIŲ PALOCIUS
9 GERIAUSIOS RŪŠIES
A Laagvl Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolata
2 PUSRYČIAI — PIETŪS •— VAKARIEN2. Geriausias pasirinkimas 
a AISKRYMAS gamintas narni* H geriausios Smetonos, ALOS H r*- 
. < riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITOS:

J' Juozas Ginkus
Į 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Giliai dėkoju p. Mečislovui 
Antiškai, 58 Ten Eyck St., Broo
klyn 6, už sudarytą man ir sū
nui garantiją atvykti į J. A. V. ir 
p. M. Miliauskienei ir jos žentui 
ir dukteriai p. p. Joe ir Margaret 
Murphy, 5135 Hillyer St., Elm
hurst, L. I., už ilgą rūpinimąsi 
mumis gyvenant Vokietijoje ir 
širdingą priėmimą ir globą iki 
šiol atvykus čia.

A. Butkuvienė

Nuoširdžiai dėkojame p. Vac
lovui Kasakaičiui, 97 Cutler St., 
Worcester, Mass., už sudarytą 
mums garantiją atvykti į J. A. V. 
ir rūpinimąsi.

Petronėlė ir Jonas Strijauskai

LOJALUMO PARADAS 
IR LIETUVIAI

Lojalumo paradas šiemet j 
vyksta š. mėn. 29 d. šeštadienį.

Lietuviai renkasi ant 97 gat
vės, Park Ave., rytinėje pusėje.

Paradas prasideda — lietu
viams 2:30 po pietų, nuo 95 gat
vės - 53 gatvės — Penktąja A- 
venue.

Šiemet paradas bus trumpas, 
tik 1,5 mylios ir užtruks ne il
giau kaip 40 min.

Visi Amerikai lojalūs lietuviai 
ir organizacijos kviečiamos da
lyvauti.

Dėl informacijų kreiptis past 
p. D. Averką, 417 Grand St., 
Brooklyne, tel. EV. 8-7012.

Paradui rengti Komitetas.

i-

Jaunas teisininkas Justinas 
; Petkevičius pradėjo darbą kaip 
' Asst. Office Menager pas Henri

ką Rabinavičių, buv. žymų Lie
tuvos diplomatą, dabar Pension 
Planing Consultant ir Life Mem
ber Million Dollar Round Table 
National Assn, of Life Under
writers; 527 Fifth Ave., (suite 
301) New York 25' N. Y. Mu
rray hill 7-0800

Justinas Petkevičius yra tik 
naujai atvykęs į šį kraštą. Lietu
voje jis yra baigęs Vilniaus Uni
versiteto teisių fak., tremtyje 
studijavo Tuenbingeno Univer
sitete ir įgijo teisių daktaro laips
nį. Linkime jaunam teisininkui 
sėkmės naujam darbe.

Balandžio 17 d. liet, radio di
rektorius — Jokūbas Stukas, 
Jaunasis, Cartaret Savings and 
Loan įstaigos kvietimu, padarė 
televizijos debiutą. Du kart sa
vaitėje duos reklamas per New
ark© televizijos stotį — Chanel 
13. Pirmadieniais, 10 minučių 
prieš 8 v. v. ir Antradieniais, 1 
minutę prieš 7 v. v.

Jau iš anksto šios apylinkės 
lietuviai ruošiasi atsilankyti į 
“Rūtos” Liet, radio organizaci
jos ruošiamą 9-tą metinį, didžiu
lį pavasarinį koncertą ir balių. 
Įvyks gegužės (May) 21 d., sek- 
mad., 5 v. v., šv. Jurgio Draugi
jos Salėje, Newark, N. J. Tai bus 
nepaprasta meno šventė.

Mirus “Rūtos” radio organi
zacijos pirmininkui, a. a. Jonui 
Pravilioniui, šiomis dienomis jo 
vieton paskirtas p. Kostas Gagas, 
žinomas veikėjas iš Brooklyn, 
N. Y.

Harrison, N. J. šiomis dieno
mis p. Aldona Stakeliūnaitė sėk
mingai baigė savo studijas Rider 
College, Trenton, N. J. ir gavo 
bakaloreatos laipsnį. Jos tėveliai 
p. p. Antanas ir Mykolina Sta- 
keliūnai turi liet, kepyklą.

Newark, N. J. Kovo 23 d. iš
tikus nelaimei prie savo laivo, 
Baltimore, Md., staiga mirė lai
vyno Įeit, komandierius inž. Jur
gis Staškus. Buvo plačiai žino
mas ir mėgiamas asmuo. Palai
dotas su militarinėmis apeigomis 
kovo 27 d. po pamaldų Šv. Tre
jybės liet, bažnyčioje.

— Petras Klimas, mūsų skai
tytojas iš Stirling, N. J., pri
siuntė “Amerikai” naują prenu
meratą.

— J. Karpus, nuolatinis mū
sų skaitytojas ir rėmėjas iš 
Brooklyn, N. Y., prisiuntė savo 
prenumeratą ir $2.00 laikraščio 
pagerinimui.

— P. Šimkienė, mūsų skaity
toja ir rėmėja iš Maspeth, N. Y. 
prisiuntė savo prenumeratą ir 
$2.00 laikraščio fondui.

— A. Tumosa iš Ridgefield 
Park, N. J. prisiuntė 2 prenu
meratas.

— A. Yimča, nuolatinis mū
sų skaitytojas iš Trenton, N. J., 
prisiuntė prenumeratą ir $1.00 
laikraščio fondui.

—Step. Agentas, uolus “A- 
merikos” skaitytojas ir rėmėjas 
iš Linden, N. J., siųsdamas sa
vo prenumeratą, pridėjo $1.00 
laikraščio patobulinimui ir užsi
sakė kolendorių.

— J. šeštokas iš Long Island, 
N. Y. prisiuntė prenumeratos 
$3.00 ir $2.00 laikjraščio fondui.

— Jonas Jakaitis, žinomas 
Brooklyno biznierius ir spaudos 
rėmėjas užsimokėjo 
prenumeratą ir $1.00 
pagerinimui.

— Andrius Uloga
petho, mokėdamas savo prenu
meratą, $2.00 paliko laikraščio 
reikalams.

Marijona Motuzienė, nuolati
nė mūsų skaitytoja iš Brooklyno, 
užsimokėjo prenumeratą už 2 
metu.

Ona Montvidas iš Woodhaven, 
N. Y., užsimokėjo prenumeratą 
už 2 metus.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
“Amerikos” Admin.

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

41-40 — 74th Street

Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9-5972

STagz 2-1454 ,
F. GRAŽYS ir SŪNŪS š 

KONTRAKTOKIAI
Atlieka mūriniu namu sienų 14- 
ly ginimą, plasteriavima, šaligat
viu eementavimą ir kt. darbus.

293 MAL'JER ST., 
BROOKLYN 8, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

Real Eslale & Insurance
8656 851 Ii st.,

Woodhaven 21, N. Y. 
(Prie r orėsi Parkway stoties— 

BM P Jamaica linija)
Tel. Virginia 7-1896

Parcknimat Maniu
I Maspeth, N. Y., 2 šeimynom, 
, mūrinis su 11 kambarių, tuš- 
! čias flioras. Namas tik prieš 2 
metus statytas, aliejum apšildo
mas, 2 karam garažas. Žemė 
40x100. Turi būti greit parduo
tas. REpublic 9-1506.

K.’ 7\ DAvenport 6-0259

J B'AL.P'H^K r.u c h 
1'feOTpGRAFAS 
7- 65. - 23 Grand Avenue 
f Mąspeth, N. Y.

2 metų 
laikraščio

iš Mas-

JUSTINAS PETKEVIČIUS
•*> +

Asst. Office Manager pas

\ HENRIKĄ RABINAVIČIŲ

Life Member Million Dollar Round Table National Assn.

Life Underwriters

; gyvybės draudimo reikalais kreipkitės į mūsų ofisą, 
bus suteiktos nemokamai informacijos bei patarimai.
Ldresas:

AVE. (suite 301) NEW YORK 17, N. Y. t
Tel. MUrray Hill 7-0800 |

le . t

ILARD1 CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. 1.

: ' _ PIGIAU, NEGI i KADA BUVO

PARDl JODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui

Siūlo Geriausių Firmų
R E F K I G E K A T O K IT S

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniij ir aliejum šildomu PEČIŲ 

RADIO APARATŲ 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
Kad mūsų prakes ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą ....
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