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Brazilijoj 11 lietuvių užda
re į “džėlą” už komunistinę 
veiklą. Dėl to, pradedant 
Urugvajaus komunistiniu 
“Darbu” ir baigiant mūsų 
bimbininkais, visi vienu metu 
ėmė šaukt: “už ką jie kalina- 

f. mi, atplėšti nuo savo šeimų, 
atskirti nuo laisvės?”

Jei jie dėl tų 11 klausia — 
už ką, tai mes lygiai tą pat 
klausiame, bet ne dėl 11 žmo
nių, o dėl šimtų tūkstančių 
lietuvių, dėl visos lietuvių 
tautos: už ką juos sovietai 
kalina, už ką juos sovietai 
grūda į Sibirą ir už ką šian
dien j grandines jie sukaustė 
visą mūsų Lietuvą?

Lietuvoje ir užsieny lei
džiamuose lietuvių kalba bur
liokų laikraščiuose skaitome 
ilgiausį straipsnį apie tai, 
kaip tarybinės valdžios dėka 
Lietuvos žvejai pagauna 
daug žuvies ir kaip jie dėkin
gi už tai Stalinui...

Seniau žmonės Lietuvoj 
gaudė žuvis ir niekam nei 
galvon neatėjo dėkoti Smeto
nai ar Griniui už kiekvieną 
pagautą lydeką ar ešerį...

Be Dievo žinios nė plaukas 
nuo galvos nenukrenta — sa
kydavo žmonės, o dabar Ta
rybų Lietuvoj be Stalino ma
lonės nei vienas kelbukas į 
tinklą nepapuola... Matot, ir 
žuvys gaudosi gerai tik prie 
tarybinės valdžios... •

Kai žmonės išrado radio, 
tai jie nustojo taip plačiai 
vartoti Edisono išrastą gra- 
mafoną. Bet atsirado naujas 
išradėjas, kuris “subytino” 

i gramafonų srity patįEdiso- 
,- ną. Tas naujau išradėjas/;ra 

ne kas kitas, kaip draugas 
Juozapas Stalinas.

Jei Edisonas visą grama- 
fono mašineriją krovė į ko
kią ten dėžutę, tai Juozapas 
daro praktiškiau: jis iš visų 
komunistų galvų iškrausto 
smagenis, o įstato ten grama- 
foną.

Ir kai ten Maskvoj uždeda 
kuria plokštelę (sakysim, 
apie Marshall© planą, apie 
amerikoniškus imperialistus, 
apie reakcionierius arba apie 
Tolstojaus farmos gengste- 
rius), tai taip tą pačią dainą 
traukia viso pasaulio komu
nistai...

Ir Bimba yra toks pats 
“gramafonsčikas,” kuris per
duoda tik Maskvos uždėtas 
plokšteles...

“Mūsų draugai, kaip ąžuo
lai, griūva ir grius—ir mums 
taip bus”...— taip dainuoda
vo Lietuvos Universiteto stu- 

i dentai, palydėdami į amžiną
poilsį po mirties kojomis, 

i kaip ąžuolą, virtusį savo vie-
į ną ar kitą draugą...
į Čia, Amerikoje, mūsų stip

rieji lietuvybės ąžuolai tai 
■i yra mūsų garbingi seni lietu- 
j viai, kurie atvažiavę čia prieš 

■ 40-50 metų, ligi šiai dienai iš
laikė savo širdy gyvą Lietu-

į vą.
Kai mus pasiekia žinia, 

j kad mirtis pakirto kurį iš tų
! brangių žmonių, širdį nuve-

[ ria toks žiaurus skausmas...
Juk su jais miršta mūsų pa
tys geriausi Lietuvos sūnūs, 
su jais savo sparnu mirtis 

į paliečia visą Lietuvą...
[ Mes žvelgiame nuo naujai

supiltų kapų į mūsų jaunimą 
ir susirūpinę klausiame: ar

| pakeis jie savo garbingus tė- 
! vus, ar mylės jie savo tėvų 
I kalbą taip, kaip anie mylė-
'! jo ir ar liks ištikimi savo tė- 
Įi vų kilniems idealams?
r • * •
| Jau per visą eilę “Ameri- 
į kos” nr. nr. eina “Skaityto-
K jų laiškai Redakcijai.” Iš ten
i mes matome, koks širdingas
I ir šeimyniškas ryšys užsi-
I mezgė tarp redakcijos ir

“Ten apleistos pilys griūva ant kalnų, aukštai, 
Milžinų ten kaulai pūva, verkia jų kapai...”

Kas Bus, Jei Nesusitars?
Dvigubas DP tik

rinimas
DP reikalams paskirtoji 

komisija siųs savo žmones 
Europon parinkti DP atveži
mui į Ameriką.

Valstybės Departamentas 
žada pravesti dar savo atski
rą tikrinimą, vadovausis bet
gi komisijų rekomendacijo
mis. To dvigubo tikrinimo 
priežastimi yra tai, kad no
rima apsisaugoti nuo atva
žiavimo čia komunistų, besi
slapstančių kartais net DP 
vardu.

VokiečiŲ maršalai 
teisme

PADĖKIM ATVYKTI AMERIKON
Tremtinys ar tremtinio 

šeima tik tada galės atvykti 
į Ameriką, kai bus garantija, 
kad atvykęs į JAV asmuo 
gaus tinkamą darbą ir butą, 
neišstumdamas kitų.

Kaip jau pranešta, pagal 
šį įstatymą bent 40% išduo
damų vizų teks DP teises tu
rintiems asmenims, kurie ki
lę iš Lietuvos, Estijos, Latvi
jos ir rytinės Lenkijos už 
Kurzono linijos.

Pagal įstatymą^ galės taip 
pat atvykti 3,000 našlaičių 
iki 16-kos metų amžiaus.

teises turį” supranta tuos iš- 
vietintus asmenis, kurie nuo 
1939 m. rugsėjo mėn. 1 die
nos ligi 1945 m. gruodžio 22 
d. atvyko į Vokietiją, Italiją 
ar Austriją ir kurie 1948 m. 
sausio 1 d. buvo Italijoje ar
ba amerikiečių, britų ir pran
cūzų zonose Berlyne bei Vie
noje arba amerikiečių, britų 
ir prancūzų zonose Vokietijo
je bei Austrijoje.

Pažymėtina, kad jau išvy- 
kusieji į Angliją, Kanadą, 
Australiją, Daniją, Švediją, 
Pietų Ameriką ar kitur, šiuo 
įstatymu pasinaudoti nega
lės.

Pirmenybės atvykti teikia
mos giminėms iki 3-čio laips
nio, žemės ūkio darbinin
kams, kurie dirbs JAV žemės 
ūkyje, namų ruošos, staty
bos, aprangos ir kotokiems 
darbininkams, kurių stokoja 
JAV, ir asmenims specia
laus išsilavinimo, mokslinė
mis, techninėmis ir profesi
nėmis kvalifikacijomis.

Atvykimo išlaidas iš sto
vyklos iki JAV kranto apmo
kės International Refugee 
Organization. Iš uosto iki gy
venamos vietos kelionės išlai
das turės sumokėti giminės 
ar draugai.

Atvykti galės tik tie, ku
riems bus Amerikos gyven-

Negrįžta diplomatai
tojams išpildytos butui ir Vengrų pasiuntinybės pir- 
darbui garantijų blankos. imąsis sekretorius ir rūmų

Kurie jau esate ir parūpi-' pasiuntinybės prekybos atta- 
nę afideivitus, vistiek butui che atsisakė sugrįžti į bolše- 
ir darbui garantijas padary- vikų valdomas jų tėvynes ir 
kite — išpildykite BALE pasiryžo prašytis JAV, kad 
blankas ir jas grąižnkite 
BALE centrui.

Šeima įrašoma į vieną 
blanką. Į šeimą įeina nevedę 
vaikai iki 21 metų amžiaus.

Ir neturintieji giminių ar 
pažįstamų, bet turį vieną ar 
kelis kambarius ir galį parū
pinti darbą, atlikite gailes
tingumo darbą, užpildykite

jiems leistų pasilikti Ameri
koje. Taip pat neseniai atsi
sakė grįžti tėvynėn ir veng
rų generalinis konsulas New 
Yorke p. Alt ir rumunų pa
siuntinybės spaudos skyriaus 
šefas Vogei.

Artimoj ateity trys buvę 
Hitlerio maršalai — 73 mė
tų amžiaus maršalas von 
Rundstedt, 76 metų amž. 
marš. Mannstein ir 67 metų 
amž. marš. Brauchitsch bus 
teisiami anglų karo teismo.

Tie maršalai pasidavė an
glų belaisvėn ir buvo laiko
mi karo belaisvių lageriuose. 
Von Rudstadt yra stipriai 
paliestas ligos, Mannstein y- 
ra beveik visai apakęs, taip 
pat ir Brauchitsch sveikata 
yra visai suįrusi.

WALLACE APMETĖ KIAUŠINIAIS
'fltrS.WAU —i-  —   

neįvardindami asmenų, pažy
mėdami tik kiek ir kokių as
menų galite priimti. Mūsų 
įgaliotiniai Vokietijoje bei 
Austrijoje parinks atatinka
mus asmenis. Atvykę jie 
dirbs ir mokės jums už butą. 
Tai padarydami išgelbėsite 
nelaiminguosius lietuvius iš 
didelio skurdo ir vargo, kurį 
jie kenčia tremtyje.

Kas greičiau atsiųs kvieti
mus, tie DP greičiau atvyks 
į Ameriką. Pirmieji tremti
nių transportai, pagal naują
jį DP įstatymą, pradės at
vykti 1948 m. spalių mėnesio 
pradžioje.

Blankas gauti ir išpildytą
sias blankas dviejose kopijo
se prašome ko greičiausiai 
grąžinti:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

skaitytojų. Toks bendravi
mas ir pasidalinimas nuomo
nėmis mums yra itin mielas.

Su tais, kurie laikraštį 
skaito, savo nuomonę para
šo ir mus pakritikuoja — 
mes susitarsime. Blogiau yra 
su tais didžiai mokytais ir 
labai negailestingais mūsų 
kritikais, kurie mūsų laik
raščio neperskaito ir net ne
žino apie ką mes rašom, bet 
kritikuoja mus ir visam svie
tui šaukia, kad pas mus vis
kas blogai, absoliučiai vis
kas!

Štai tiems mūsų kritikams 
turim tik vieną mažytį pra
šymą: pirm negu mus su že-

Išvažiavo nesumo-

—Buvęs Sovietų Pasiun
tinys Čilėj D. Žukov, kuris 
yra maršalo Žukovo giminai
tis, per Buenos Aires išskri
do su savo štabu į Rusiją. 
Tuo pat laiku išleistas iš 
Maskvos ir Čilės pasiuntinys, 
kuris atvyksta per Suomiją. 
Dipl. santykiai tarp Čilės ir 
Rusijos buvo nutraukti 1947 
m., bet rusai darė lig šiol 
kliūčių Čilės diplomatams iš
vykti.

—Du prancūzų karininkai, 
kurie buvo UN Komisijos na
riai, žuvo Palestinoje, apšau
džius jų lėktuvą. Dabar egyp- 
tiečiai prisipažįsta tą darbą 
įvykdę.

—Visiems pasižymėjusiem 
žydam bus suteikta Izraelio 
valstybės pilietybė.

—Albanijoj meškos ėmė 
grobt maistą iš miško darbi
ninkų. Buvo suorganizuota 
medžioklė ir 6 meškos už
muštos, iš kurių viena svėrė 

1600 svarų.
bėjo policija, padėjusi jam —Norvegų teismas 
pabėgti į automobilį ir išva- sprendė sušaudyti buv. Kvis- 
žiuoti.

riką ir veda čia savo agitaci
ją, kuria atlieka patarnavi
mą ne savo tėvynei Ameri
kai, kurią jis visaip išdirbi- 
nėja, bet Maskvai, su kuria 
susitarimo bet kokia kaina 
reikalauja Wallace.

Jis atvyko su tos rūšies 
savo prakalbom ir į Berling- 
toną. Atvyko jis ten automo
biliu su 3 negrais ir norėjo 
kalbėti viešame mitinge. Vos 
tik spėjo pasakyti žodžius: 
“Aš džiaugiuosi, turėdamas 
progą...”, kai iš minios pasi
pylė į Wallace tomatai ir su
puvę kiaušiniai. Kandidatas 
į raudonuosius prezidentus 
turėjo kuoskubiausiai neš
dintis. Taip jam ir nepavyko 
pasakyti prakalbos, patai
kaujant Maskvai. Pati minia 
palydėjo jį šūkiais: “Važiuok 
į Rusiją!”

Taip pat ir Greensbore 
Wallace buvo apmėtytas to- 
matais ir jam minia neleido 
kalbėti. Patį Wallace išgel-

nu-

lingo ministerį Skauke.

Sovietų valdininkai turėjo 1 
išsinuomavę Long Island vi
lą, kurioje jie gyveno. Ryšy 
su konsulato uždarymu vila 
liko apytuštė. Visi tie žmo
nės, kurie vilos gyventojams 
pristatė produktus pasijuto 
labai susirūpinę, kad sovietų 
ponai išvažiavo, neapmokėję 
jiems sąskaitų. Pasiųstos są
skaitos buvo grąžintos be ap
mokėjimo su užrašu, kad 
“Nieko nėra.” Tada pardavė
jai pristatė sąskaitas rusų 
misijai prekybos reikalais, 
bet ir iš ten sąskaitos grįžo 
su tokiu pat užrašu atgal.

—Du ginkluoti piktadariai 
įsibriovė į Columbia univer
siteto raštinę, kurioje buvo 
26 žmonės, ir pagrobė $9,900 
profesoriams skirtų algų.

—Austrijoje, pradėjus ro
dyti amerikoniškas krimina-M J , C *" *** K *-*-*V*.tJ *J^Z j V* J Vi XUVA**M*^MM ************

mėm sumaišysit, — malonė-. lines filmas, jaunimo tarpe 
kit perskaityti laikraštį... [padaugėjo nusikaltimai.

MES—.„NECIVILIZUOTI ŽMONES!
Berlyne kiekviena diena 

atneša vis naujus ir naujus 
incidentus. Štai, prieš kelias 
dienas vienas sovietų jeep’as, 
kuriame sėdėjo trys rusų ka
riai, įvažiavo į amerikiečių 
zoną ir didžiausiu tempu pa
sileido miesto gatvėmis, ne
paisydamas jokių taisyklių ir 
permušdamas viską, kas jam 
pasipainiojo. Taip buvo per
blokštas ir vienas amerikie- 
čię kareivis, važiavęs moto
ciklu.

Kai amerikiečiai bandė jį 
sulaikyti, rusų jeep’as nekrei
pė jokio dėmesio. Amerikie
čiai ėmė juos vytis ir buvo 
priversti net paleisti šūvius; 
Kai pagaliau jeep’u važiavęs 
rusas vėliau buvo sovietų zo
noje klausinėjamas dėl inci
dento, tai jis amerikiečių ka
rių adresu pareiškė: “Aš ne- 
sustabdžiau jeep’o, nes neno-

rėjau papulti į necivilizuotų 
žmonių rankas...”

O tie “civilizuoti” rusai sa
vo laukinius įsišokimus kar
toja. Amerikiečiai praneša, 
kad beveik kasdien rusai 
areštuoja pavienius mūsų ka
reivius. Dėl kiekvieno tokių 
pagrobtų kareivių tenka ra
šyti sovietams reikalavimus 
juos gražinti ir labai daug 
vargo sudaro amerikiečių ka
ro vadovybei ligi pagaliau 
atgauna savo pagrobtus ka
rius.

Kiekvienas paprastas foto
grafavimas ar tik fotografi
jos aparato prie savęs turėji
mas “civilizuotiems” rusams 
atrodo, būtinai šnipinėjimas. 
Jų kultūros laipsnyje laik
rodis yra prabangos . da
lykas, o foto aparatas būti
nai šnipinėjimo priemonė...

Tarp aukštų Amerikos po- daro visas galimas pastan- 
litinių sluoksnių gyvai svars- gas, kad Sąjungininkų padė- 
tomas klausimas: kas bus, tis Vokietijoje susidarytų 
jei Maskvoje nepavyks pa-' stačiai nepakenčiama...
siekti susitarimą? Vieningos! Sovietų agresyviškumas, 
nuomonės šiuo klausimu nė- provokacijos, kareivių grobi- 
ra. Kai kurie mano, kad so- mas, organizuojamos riaušės 
vietai tuo tarpu karo nenori Berlyne ir visas bendrasis 
ir jam nėra pasiruošę ir pa- brutalus jų elgesys ir propa- 
čią paskutinę minutę, jeigu ganda amerikiečių atžvilgiu, 
Vakarai ryžtingai 
savo reikalavimus, jie nusi- amerikiečių nuomonė būtų 
leis.

Kitų nuomone, ________________________
yra puikiai žinoma, kad ir' sprendžia, nes niekados so- 
Vakarai taipgi nėra pasinio-' vietai jų neišlaiko... Perdaug 
pę karui ir galų gale jie bus turime šioj srity patyrimo, 
priversti priimti Maskvos rei-. kad 
kalavimus.

Manoma taip pat, kad iš- jonių ir pamatuotos baimės 
kėlimas UN Berlyno klausi- [dėl pasaulio ateities, 
mo, būtų beprasmis, nes bet 
kuriam Sovietų Sąjungai ne
palankiam sprendimui sovie
tai pareikš savo veto. Anglai 
ir amerikiečiai, jau yra paro
dę savo sugebėjimą aprūpin
ti Berlyną oro keliu, tačiau 
šitokia padėtis, aišku, nega
li tęstis neribotą laiką.

Griežtos politikos šalinin
kai pareiškė, kad Sovietų Są
junga nekariaus, nes ligi 
1952 metų atominės bombos 
rusai negalės pavartoti. To
kios nuomonės buvo ir prezi
dentinė aviacijos komisija. 
Tos nuomonės šalininkai ma
no, kad sovietų kariuomenė 
Vokietijoj praleis anglų-ame
rikiečių traukinius, jeigu jie 
turės drąsos prasiveržti per 
sulaikymo punktus; sovietų 
armija jų nešaudysianti.

Washingtone taipgi mano
ma, kad Stalinas yra ligi šiol 
toks pats tvirtas diktatorius, 
laikąs viską savo rankose, 
bet Stalinas esąs pakanka
mai realistas ir supranta kuo 
gali kainuot jam ginkluoto 
konflikto pradėjimas.

Forestal davė kariuomenei 
įsakymus visom priemonėm 
vengti konfliktų, kurie galė
tų iššaukti ginkluotą susirė
mimą.

It taip, Washingtonas daro 
visas pastangas, kad kaip 
nors prieitų Maskvoj susita
rimo. Tuo pačiu laiku, rusai cūzijos premjeras Schumann.

pastatys nerodo,- kad virš minėta

Ijau taip labai įtikinanti. Net 
Kremliui ir susitarimai klausimo neiš-

šitokia Washington© 
(nuomone nekeltų rimtų abe-

PAS JUOS NĖR 
VIENYBES...

PARYŽIUS. — Taip dar 
neseniai Prancūzija per dide
lį vargą šiaip taip sudarė sa
vo vyriausybę. Praėjo vienas 
mėnuo ir vėl Prancūzija gy
vena naują vyriausybės krizį. 
Tada sudarytoji vyriausybė, 
priešaky su Ministeriu Pir
mininku A. Marie, dabar pa
reiškė savo atsistatydinimą. 
Viso to priežastis — viduji
nis nesutarimas. *

| Svarbiausia priežastimi 
buvo socialistų atsisakymas 
palaikyti Finansų Ministerio 
programą ir jų reikalavimas, 
kad būtų pakeltas pašalpos 
dydis, duodamos darbinin
kams virš algos, kaipo bran
gumo priedas. Taip pat socia
listai pasisakė prieš pakėli
mą kainų duonai ir tabakos 
išdirbiniams, kas kaip tik 
buvo numatyta finansų mi
nisterio programoje.

Vyriausybė tenai pasirodė 
nepajėgi išspręsti būtinuosius 
bėgamojo momento reikalus 
ir nerado galimu susitarti dėl 
pačių paprasčiausių vidaus 
gyvenimo klausimu.

Dabar vyriausybę sudaryti 
bando buvęs anksčiau Pran-

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
• Sovietų vyriausybė, atmetusi Amerikos protestą dėl 

Lomakino veiksmų, pagrobiant mokytoją Kosenkiną, užda
rė savo konsulatus New Yorke ir San Francisco. Rusai 
taip pat uždarė Amerikos konsulatą Vladivostoke ir atšau
kė leidimą konsulatui Leningrade.

• Kremliuje vis dar tęsiasi pasitarimai. Vakarų Są
jungininkai vėl kalbėjo ištisas valandas su Molotovu ir Vy- 
šinskiu. Paistarimai vyksta ir toliai po paslapties skraiste...

• 80 sovietų lėktuvų skraidė virš anglų zonos Vokie
tijoje. Anglų karo vadovybė uždraudė tuo laiku saviems 
lėktuvams pakilti į orą...

• Ir vėl 22 estai iš Švedijos mažu laiveliu atplaukė 
Anglijon. Jie savo pavojingą kelionę tęs ir vyks Kubon ir 
Argentinon.

• Vakarų Sąjungininkų spauda talpino fotografijas 
laiško, kuriame komunistai daro pavedimą užmušti du žy
mius Berlyno miesto politikus. Laiškas parašytas “žudy
mo komandos.”

• Komunistai Berlyne vis reikalauja, kad valdžia bū
tų atiduota į “akcijos komitetų” rankas ir kelia nuolat 
riaušes. Jie suruošė 10,000 žmonių demonstraciją ir įsibrio- 
vė į miesto magistratą. Gen. Clay pareiškė, kad jokių “ak
cijos komitetų” Berlyne nepakęs...

• Kosenkiną priėmė ligoninėj spaudos atstovus, ku
riems pareiškė, kad šoko iš trečio aukšto norėdama išsi
gelbėti iš sovietų.

• Ir diktatorius Tito pradėjo vėl naują “valymų” ban
gą, kurios pasėkoje 18 jo buv. bendradarbių atsidūrė kar
tuvėse, o 25 buvo nuspręsta sušaudyt.

• Graikų kariuomenė vykdo puolimus prieš partizanų 
likučius toje vietoje, kur sueina Albanijos, Jugoslavijos ir 
Graikijos rubežiai. Apie 16,000 komunistų pabėgo į Alba
niją.

• Vykdant karinės prievolės įstatymą New Yorke ir 
kitur prasidėjo naujokų registracija.

• Londone areštuotas vienas asmuo, kuris yra įtaria
mas pasikėsinimu prieš Bevino gyvybę. Pas jį-rasta sprogs
tamos medžiagos.

■ _____________ , . .. ■ .... ’ ■ ______
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DP ĮSTATYMU vykdant
Po ilgų svarstymų ir persvarstymų DP bilius yra pa

skelbtas įstatymu ir šiuo metu jau yra vykdomas.
Tiek spaudos, tiek ir pačių tremtinių esame informuo

ti, kad lietuvių tremtinių padėtis yra ne tik sunki, bet tie
siog beviltiška. Tremtinių pagelbos šauksmas šiandien vi
sam pasauliui yra girdimas. Daugelis jų už sunkų fizinį 
darbą tegauna nacių laikais koncentracijų stovyklų mais
tui prilygstantį davinį ir menką barako lentų pastogę, ku
ri labai dažnai nei nuo žiemos šalčių, nei vasaros kaitrų 
neapsaugo, o yra vieta įvairiausioms ligoms plisti ir epide
mijoms siausti. Jei ne Amerikos lietuvių parama — dau
gelis jų atsidurtų tiesioginiame bado pavojuje.

Be to, Vokietija, Austrija ir Italija yra valstybės, ku-'

SUDĖSIM MES DAIN^...
Vargingos Tėvynės, vargingi vaikai 
Plačiai išsisklaidę po svetimą minią! 
Sudėsim mes dainą, — prabils mūs vargai, 
Nušvis mūs dangus, apsiniaukęs pilkai, 
Lengviau atsidusim, Tėvynę priminę.
Sudėsim mes giesmę iš savo skriaudos,
Iš teisių po budelio kojų pamintų, 
Iš sielvarte gimusios skausmo maldos,— 
Ir kenčiančios širdys tą giesmę giedos, 
Kad gimtąją žemę atmintų.
Ne džiaugsmo garsais ta giesmė nuskambės, 
Ne skundais marinančio nusiminimo. 
Gaivinančios viltys joje suspindės!
Ištryškus iš sielų giliausios versmės, 
Ji skelbs naują rytą ir prisikėlimą.
Vargingos Tėvynės, vargingi vaikai, 
Nekeikime savo skausmingo likimo! 
Mūs kruvinos skriaudos ir dygūs vargai 
Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kapai — 
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo.

O, gera buvo vaikystės dienomis 
gaudyti žuvis Lietuvos ežeruose...

SLAPTIEJI POPERIAI
Stalinas, Churchilis ir Rooseveltas sako vieni kitiems 

komplimentus. Japonijos klausimas. Kalbos dėl invazijos 
Europon. Iškilo Pabalti  jos valstybių klausimas.

MOKSLAS BOLŠEVIKŲ STILIUMI
Visako išmintis — Stalinas. Taip vyksta dabar darbas 

riose užtenka tik mažos kibirkštėlės, kad mūsų tremtiniai; Vilniaus Universitete. Prof. Vabalas Gudaitis — tikras va- 
vėl būtų mirtiname pavojuje. Daugelis Amerikos lietuvių balas... Marksizmas 10 valandų per savaitę.
jau prieš šio įstatymo paskelbimą parodė tikrai gražų jų 
padėties supratimą ir yra ištiesę jautrią pagelbos ranką, 
pasiųsdami jiems afideįvitus, o taip pat maisto ir rūbų.

Nežiūrint, kad DP bilius yra priimtas, sėkmingas ir'kultetas’(nekalbant°apie an- 
lietuviams palankus įstatymo vykdymas didele dalimi yra I gotikos katedrą ir anglų 
mūsų rankose. Pati vyriausybė organizuoja laivus DP per- kaibos kursus, į kuriuos su- 

• vežimui, tačiau, kas labai svarbu, darbo ir gyvenamosios sirenka didžiausi būriai klau- 
vietos garantijų parūpinimą palieka paskirų orgnizacijų, 'SytOjų) nėra populiarus stu- 
teisingiau pasakius, suinteresuotų asmenų, taigi mūsų pa- j—■<— x-- t_ ------------------

čių iniciatyvai.
Taigi, skubus lietuvių tremtinių įsileidimas priklauso

nuo mūsų, jeigu mes laiku pasiųsime reikalingas darbo ir pereina~į mediciną,” techniką

“Taip pasakė Stalinas”
Istorijos ir filologijos fa

dentų tarpe. Is senesnieji 
studentai retas kuris pasilie
ka šitame fakultete — jie

gyv. vietos garantijas. Kaip šie dokumentai sudaromi — 
plačiai informuoja BALFas ir visa lietuviškoji spauda.

ir matematiką. “Taip pasakė 
Leninas ar Stalinas,” “tokia

Didžioji betgi tremtinių dalis giminių ar pažįstamų: yra neklaidingosios marksiz- 
' visiškai neturi. Jiems naaelba tain nat vra re.ikalin- ___ ____ i;?:.-.__ i:__ »>JAV visiškai neturi. Jiems pagelba taip pat yra reikalin

ga. Be abejonės, Amerikos lietuvių tarpe atsiras nemaža 
geros valios ir geros širdies lietuvių, kurie, patys giminių Į to^įjoS“ trumpasis kursas” ir 
Europoje neturėdami, sutiks pagelbėti ir nepažįstamiems Lana§jOg frazės yra girdimos 
tautiečiams. Būtų didelė gėda ir negarbė, kad milijonas vig dažniau ir dažniau iš hu- 
Amerikos lietuvių nepajėgtume atsiimti tų keliolikos tūks- ’manitarinio fakulteto dėsty- 
tančių tremtinių. 'tojų lūpų Tai ir svar-

Tiesa, kad tremtinių priėmimas yra surištas jei ne su biausioji priežastis kodėl 
tam tikros rusies pasiaukojimu, tai bent dalies turimų pa- studentai vengia fakulteto, 
togumų atsisakymu. Tačiau, turime neužmiršti, kad šis at- atsižadėdami keturių, penkių 

ir daugiau jau išklausytų se
mestrų.

Vabalas Gudaitis — tikras 
vabalas...

Fakulteto dekanu yra Va
balas-Gudaitis. Jo pataikavi
mas yra toks akivaizdus ir 

Požeminiai karo amunicijos sandėliai. Sovietų vergai nevykęs, jog atrodo, kad jis 
atvaryti dirbti prie sustiprinimų Lietuvoje. Požemiai lėk-"1 nėra profesorius, o kažkoks 
tuvams. Rakietinių ginklų stotis. Nuo Vilniaus ligi Tali- menkutis bolševikų ir jų pa- 
no tvirtovių grandine.

sisakymas dabartiniu metu yra kiekvieno mūsų lietuviško
ji pareiga.

Ryžkimės ir nedelskime!
Dr. V. A. D.

VILNIUS ATEITIES KARE

mo pasaulėžiūros tiesa,” 
“taip moko mus VKP(b) is-

Trijų didžiųjų susitikimas 
prasidėjo labai gražioje nuo
taikoje ir su eibėmis kompli
mentų iš visų pusių. Stalinas 
ir Churchillis paprašė, kad 

! pirmojo posėdžio metu pir
mininkautų Roosevelt. Tas 
pasitarimas tęsėsi tris valan
das ir 20 minučių. Jo metu 
paaiškėjo, kad Sov. Sąjunga 
Sibire laikanti tiktai nežy
mius dalinius kariuomenės, 

i kurie pakankami tiktai sie- 
riems^maskuoHemrkėslams' nų,_apg,yni™uL. J_ei_.StallnaS 
Todėl jie į Gudaičio vietą pa- _t • , ... . Inina atitraukti iq K.nmnncisodina komunistų partijai ne 
tik ištikimą, bet ir gudrų tar
ną Korsaką, prieš tai pakel
dami jį į docentus.

Marksizmas-Ieninizmas 10 
valandų į savaitę

Negalėdamas pakęsti Va
balo, aš atsisakau pedagogi
kos skyriaus ir įsiregistruo
ju į visuotinę istoriją. Iš ne
maloniųjų dalykų lieka tik 
TCRS tautų istorija ir mark- bus įvykdyta invazija Euro- 
sizmo leninizmo pagrindai, pon. Invazijos tikslas — ati- 
kaip privalomas dalykas, traukti vokiečių dalinius į 
skaitomas Meškausko. Mark- Prancūziją ir tuo sumažinti 
sizmo leninizmo studentai tu- vokiečių spaudimą į Sov. Ru- 
ri klausytis per savaitę net siją.
10 valandų!' ’ | ' Churchill pasakė,'katt’in-

džiai negali patikti Gudaičio 
vaikiškas pataikavimas, iš 
kurio visi juokiasi ir kurie 
tuo kenkia bolševikų bud-

galėtų kai kuriuos savo dali- 
Inius atitraukti iš Europos, 
tai tuomet jis būtų pajėgus 
pulti Japoniją iš Sibiro. Jis 
prašė paliuosuoti vokiečių 
spaudimą Europoje, o tuo
met jisai padėsiąs sumušti 
japonus. Šitas jo pareiški
mas laikomas pačiu pirmuo
ju, kada jis pasižadėjęs JAV 
padėti sumušti japonus.

Prezidentas Roosevelt pa
sisakė, kad iki gegužės mėn.

“MES SUŠAUDĖM 20,000...”
Mikolaičikas įspėja visus, kurie yra dar laisvi 

sušaudėm 20,000, o 200,000 paėmėm kariuomenėn” 
sakė jam Stalinas. Didžiausias pasaulio pavojus.

“Mes
— pa-

saulėžiūros tarnas. Savo da
lykų aiškinimą jis stengiasi 

Mus pasiekia žinios apie didžiuliai bakai benzinui lai- kuo arčiau suglausti su mark 
kai kuriuos sovietų vykdo- kyti. Čia laikomos benzino sistine pasaulėžiūra. Jis tiek 
mus kariško pobūdžio stipri- atsargos būsiančios skiria- ^įsibėgėja, kad ima galų gale 
nimus Pabaltijo valstybėse, mos raudonosios armijos da- bėgioti į “Tiesos” redakciją, 
iš kurių galima suvokti, kadriniams, stovintiems Lietuvo-1 nešiodamas įvairius diskusi-
ateities kare bolševikai šiai 
sričiai skirs nemažą reikš
mę. Ateina žinios, kad Vil
niaus krašte daromi kai ku
rie grynai karinio pobūdžio 
įrengimai.

Lydos rajonas šiuo metu 
esąs stiprinamas. 2 km. nuo 
šio miesto MGB įsteigė spe
cialų savo štabą ir oro bazę, 
į vakarus nuo miestelio pa
statytos sunkiosios bateri
jos. Visoje apylinkėje įruošti 
požeminiai karinės amunici
jos sandėliai. Lydos aerodro
mas, kurį vokiečiai traukda
miesi sunaikino, dabar jau 
visiškai atnaujintas.

Prie jo atstatymo darbų 
dirbo 23,800 rumunų ir aust
rų karo belaisvių, taip pat 
daugelis kalinių iš Kazachs
tano ir šiaurinio Kaukazo. 
Jie į čia buvo atvežti iš Kiro- 
vo (Viatkos) ir kitų priver-1 Ventspilės uostų, rusų jūri- 
čiamųjų darbų stovyklų, j ninkai buvo mokomi minų 
1946-47 metais darbai buvo statymo darbų. Čia dirbo ir 
vykdomi visa sparta. Darbi-j vokiečiai, minų specialistai, 
ninkai buvo griežtai saugo- ] Minų sprogimo garsai buvo 
mi, kad nesusisiektų su vie-; girdėti 
tos gyventojais.

Be aerodromo šioje vietoje 
įrengtos ir specialios vietos 
lėktuvams laikyti požemyje. 
1947 m. liepos mėnesį į šią 
apylinkę iš Karaliaučiaus 
buvo atvežtos dvi ameriko
niško tipo radaro stotys. Re
montui reikalingos dalys bu
vo tiekiamos iš Leningrado ir 
Kuibyševo.

Netoli Vilniaus, Juodojo 
kaimo rajone, pradėti statyti

je, Lenkijoje ir Karpatų Uk-jnius straipsnius, prašyte pra
šydamas redaktoriaus Šar- 

InRiri; “Tinnm'A'1 -ir,
rainoje, aprūpinti.

1947 m. gruodžio mėn. bu- maičio talpinti “Tiesoje” jo 
vęs lenkų armijos aerodro-1 straipsnius, kaip būtinai rei- 
mas Kirtimuose (Poruban- kalingus, mūsų visuomenei 
ke), netoli Vilniaus, pavers-. populiarinti marksizmą ir lė
tas komjaunimo lakūnų mo- ninizmą. Komunistinei val-
kymo ir treniravimo aikšte. _ .. __ .

Pačiame Vilniuje įsteigta ~ 
parašiutininkų ir pilotų mo- vienos vietovės į kitą, yra 
kykla. . J ’ ’

Ir Latviją juosia tvirtovių I 
grandis

Liepojos uostas paverstas 
stipria jūros baze. Jau 1946 
m. pradėtas uosto rekons
trukcijos darbas iki šiol pa
žengė į priekį. Iš Vokietijos 
buvo atgabenta uosto remon
tui reikalinga medžiaga ir 
dalys.

1947 m. vasarą Kuržemės 
rajone, nuo Liepojos ligi

daug labiau suvaržytas, kaip 
kitose krašto vietose.

“Leningrado apsaugos 
juosta”

komunistų metodų nežinoji
mo. Dabar yra pats laikas 
stoti skersai kelio Stalino 
pasauliniam planui — laiko 
liko nebedaug.”

Jis duos patarimus

Buvęs sovietų generalinis 
konsulas Lomakinas, kurį iš
varė iš Amerikos už Kosen- 
kinos pagrobimą, išvažiavo 
šeštadienį iš Amerikos. Jis 
su savo šeima išvažiavo šve
dišku laivu “Stockholm,” kur 
vien už kelionę sumokėjo ru
sai 1500 dolerių.

Išvažiuodamas išvarytas 
konsulas spaudos atstovams 
jau būdamas laive, pareiškė, 
kad jis važiuoja į Paryžių, į 
UN sesiją, kaipo svarbiau
sias Gromiko patarėjas...

Jei Lomakino patarimai 
socialiniais ir ekonominiais bus ten tokie, kaip jo elgesys 
ginklais.” |New Yorke, tai sovietai ga-

“Mes pamatėme, kaip sėk- ^s. sav0 chuliganiškumu bū- 
mingai buvo pagrobta Čeko- j įr Uoliau ne mažiau garsūs, 

« ■ • ■ • w . a * Irni'n 1 i rri

sak jo, jisai turįs kelias pir
menybes. Viena, jisai alfabe
to tvarka einant yra pirmas, 
antra jisai amžiumi yra pats 
seniausias, trečia, jisai atsto
vaująs seniausią valstybę, ir 
pagaliau rytoj esanti jo gi
mimo diena.

liaudis...
Vokiečių spauda pateikia 

žinią iš Paryžiaus apie ko
munistų metodiškai organi- 

Pranas J. Naumiestiškis zuojamą' Berlyne sukilimą, 
kuris sprendžiamuoju mo
mentu galėtų padėti vakarie
čius išstumti iš jų sektorių 
Britų pasiuntinybės kalbėto
jas Paryžiuje padarė sensa
cingą pareiškimą apie tai 
kad Berylne paskutiniuoju 
metu kaip tik išaiškintas to
kio sąjungininkų išstūmimo 
siekiąs sąmokslas. Pagal pa- 
aiškėjusį planą smogiamieji 
SĖD daliniai turėtų insceni
zuoti “liaudies sukilimą." 
kad tuo būdu sudarytų pro
gą įsikišti Sovietams.

Slaptame įsakyme, komu
nistų centrinė aiškina šio 
plano vykdymo detales. Pir
miausia turįs būti sutrikdy
tas miestui maisto ir elekt
ros srovės tiekimas. Po to vi
suose Berlyno sektoriuose 
turėtų įvykti demostracijos. 
kurioms vadovautų “specia
lūs daliniai” ir kurios reika
lautų Berlyno vienybės bei 
vieningos valiutos.

Minia turinti užimti rotu
šę ir raojninių burmistrų įs
taigas. Tai turėtų būti atlik
ta ^nksčiau, negu Įsikištu vo
kiečių policija ir okupacinė 
kariuomenė.

Numatomose gatvių kau
tynėse nebūsią apsieita be 
nukautųjų ir sužeistųjų, di
delis kiekis teksiąs areštuoti 
Tiek pasiekus, sovietų oku 
pacinė kariuomenė visiškai 
perimsianti Berlyno apsaugą 
įr užtikrinsianti jo saugumą.

Vakarų karinės 
būsiančios uždarytos 
brėžtoje srityje.” 
darbininkai viešai 
šią visuotinę bėdos 
prašysią komunistų dalinius, 
kad jie suorganizuotų laiki
nę valdžią.

Šitaip pranešinėjo spau
da dar prieš kelis mėnesius 
ir savaites. Dabar štai mato
mai, artėja vykdymo valan
da. Berlyne bolševikai de- 
šimttūkstaninę minia užlei 
do šiomis dienomis ant mies
to magistrato. Minios Minios 
šūkiai kartoja lygiai tą patį, 
ką rašė čia suminėta spau
da. Neramia širdimi pasau
lis klausia — kas bus toliau?

važi jai būsią panaudota apie 
19 amerikiečių ir 16 Britų 
divizijų pačioje pradžioje. 
Jis dar mėgino kalbinti, kad 
Turkija būtų įtraukta į karą 
aliantų pusėje, tačiau tas su
tiko žymaus pasipriešinimo 
iš likusių partnerių pusės, 
taip lygiai, kaip Stalinas nu
neigė galimybes mėginti da
ryti invaziją iš Italijos pu
sės.

Baltijos Jūra ir Pabaltijo 
Valstybės

Pirmosios dienos vakare, 
pietų metu buvo tęsiami to
liau politiniai pasikalbėji
mai. Prezidentas Roosevelt 
iškėlė klausimą apie Baltijos 
Jūrą, sakydamas, kad karui 
pasibaigus ta jūra turinti 
pasilikti laisvam visų tautų 
laivų plaukiojimui, ypač 
kiek tai liečia Kielio kanalą.

Stalinas, tikrai nesupratęs 
Roosevelto minties pareiškė, 
kad Pabaltijo Valstybės esan 
čios sava valia įsijungusios į 
Sov. Sąjungą ir tas klausi
mas čia visai neturįs būti 
diskutuojamas. Nei Roose
veltas nei Churchillis to Sta
lino pareiškimo nekritikavo 
ir Pabaltijo tautų neužstojo. 
O kai paaiškėjo, kad jis išsi
šoko, ir kai nesusipratimas 
buvo atitaisytas, tai Stalinas 
sutiko, kad Baltijos Jūra ir 
Kielio kanalas turįs pasilik
ti laisvam visų tautų laivų 
plaukiojimui.
Roosevelt atsisakė pietauti 

su Churchilliu
Sekančią dieną Churchillis 

per pasiuntinį pakvietė Roo- 
seveltą pietums, sakydamas, 
jog jis turįs su prezidentu 
vienas pasikalbėti. Preziden
tas atsisakė pietauti su 
Churchilliu vienu, norėda
mas išvengti nesusipratimo 
su Stalinu. Churchillis tada
pareiškė, jog jis nori būti ryt i Kur bus visų sovietų avan- 
dienos pietų šeimininku. Pa-|tiūros riba?

pajėgos 
“api- 

Berlyno 
paskelb- 
būklę ir

LAIŠKAS KATALIKŲ DRAUGIJOMS
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Deja, o dab 
giai buvo iške 
jųjų markių, 
šimt — vėlia 
keisti. Taigi. 
60 markių' Ir 
lieka daryti?

Gerai, jei k 
tarnauja kūr
ei jo j ar turi 
jis gaus šiok 
ir iš to galės p 
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IRO normos), 
tais, kurie jok

visą vasarą. Keli 
Į tūkstančiai suimtųjų, jų tar
pe daugelis lietuvių, lenkų, 
latvių, dirbo šiuose sustip
rinimo darbuose.

Netoli Ventspilės pastaty
tos sunkiosios vokiečių tipo 
baterijos. Pačioje Ventspilė- 
je ir apylinkėje teliko 45% 
latvių gyventojų. Visi kiti 
jau išgabenti į Barnaulo ir 
kitas Pietų Sibiro sritis. Lie
pojos - Ventspilės rajone lat
vių gyventojų judėjimas iš

Mikolaičikas, buv. Lenki
jos premjeras, 6 mėnesius iš
buvęs Amerikoje, atvyko į 
Londoną ir atsivežė parašy
tos knygos rankraštį, kuria
me atvaizduoja Sovietų Rusi
jos ir maršalo Stalino planus 
pasauliui užvaldyti. Knygai 
parinktas vardas: “Lenkijos 
pagrobimas arba Sovietų ag
resijos pavyzdys.”

Mikolaičikas pareiškė, kad 
jis, rašydamas knygą, norėjo 
atvaizduoti komunistų meto
dus laisviems kraštams už
imti. “Lenkijoje aš karčiai 
patyriau tuos metodus ir da
bar noriu įspėti visus žmo
nes, kurie dar yra laisvi,” pa
reiškė jis.

Stalinas darbą atliekąs 
,daug subtiliau, negu Hitle- 
ris: “Jis remiasi ne vienu

Jau 1946 metais buvo pra-; slaptosios policijos ginklu, 
dėtas vykdyti Leningrado (bet pasinaudoja diplomatija, 
krašto artilerijos perkėlimas 
į Naisarės ir Osmusarės sa
las. Čia įrengtos raketinių 
ginklų stotys, pastatytos ant 
specialių platformų, varomų 
elektriniais generatoriais. 
Jos skirtos sovietiniam Bal
tijos laivynui sustiprinti.

Didžiosios Estijos salos 
Saaremaa ir Hiuma jau nuo 
1946 metų yra tik TSRS kraš
to apsaugos ministerijos ži
nioje. Salose įrengti didžiu
liai aerodromai, kuriuose lai
komi tolimų distancijų lėk
tuvai.

Kartu su Suomijos salomis 
ir Porkala šis bazių lankas 
vadinasi Leningrado apsau
gos juosta. Hapsalos uostas 
taip pat paverstas kariška 
ka baze. Čia yra didžiulės 
laivų remonto dirbtuvės. 
Uostą saugo stipri artileri
ja.

Slovakija, bet aš abejoju, ar 
Vakarų pasaulis supras net 
ir dabar, kaip kovoti su šal
tojo karo vedimu. Vokietija 
grobė žemes ir naikino jos 
gyventojus. Rusija, iš kitos 
pusės, naudoja agentus savo 
aukų kraštuose ir jo gyven
tojams skelbia: “Kol jūs nu
minsite, turite dirbti.”

“Tačiau Stalinas iš dalies 
seka ir Hitlerį. Aš atsimenu 
vieną progą, kada Stalinas, 
svarstydamas Ukrainos pro
blemą, staiga pareiškė: — 
Žinoma, sprendimas buvo pa
prastas : mes sušaudėm 20 
tūkstančių, 200 tūkstančių 
mobilizavom į kariuomenę!

“Aš manau, sako Mikolai
čikas, kad didžiausias pavo-i ciKas, Kaa mažiausias pavo-

K. Palekia jųs Vakarų pasauliui kyla iš

kaip ligi šiol...

Sovietai areštuoja 
Austrijoj

Lince,Sovietai areštavo 
Austrijoj, ant ribos sovietų 
ir amerikiečių zonos ameri
kiečių karį Elries, kuris at
sitiktinai važiavo taksi so
vietų ir amerikiečių zonos 
pakraščiu.

Areštuotąjį sovietai nuga
beno į savo štabą. Amerikie
čių pastangos atgauti savo 
karį nedavė iš karto jokių 
vaisių. Iš viso, jei jau žmo
gus peržengia sovietų slenks
tį, tai atgal jį atžengti yra 
labai sunku, o kartais ir visai 
jau nepavyksta.

Neabejojame, kad gavote sprendžiamu balsu galės tik 
A.L.R.K. Federacijos Centro'tų organizacijų ir draugi jų 
Valdybos kvietimą dalyvauti I atstovai, kurios yra A. L. R. 
Amerikos Lietuvių Katalikų K. Federacijos narėmis. Tai- 
Kongrese, kuris bus 1948 m. gi, jei Tamstų Draugija dar 
spalių (October) 17 ir 18 die- nėra Federacijos nare, kvie- 
nomis, Hotel Morrison, Chi
cago, Ill. Šiuomi Kongreso rį metams ir tada per abi 
Rengimo Komitetas nuo sa
vęs kviečia Tamstų garbin
gąją Draugiją dalyvauti, pa
brėžiant tą faktą, kad Kong
reso pasisekimas labiasiai 
pareis nuo mūsų prisiruoši
mo ir dalyvavimo. Tad, kvie
čiame į talką.

Pirmoji Kongreso diena — 
spalių 17 d. prasidės šventą
ja Valanda 3 vai. po pietų 
Švento Vardo Katedroj, šven 
tojoj Valandoj dalyvaus ir 
pamokslą pasakys Jo Em. 
Kard. Samuel A. Stritch, 
Chicagos Arkivyskupas. Po 
pamaldų pirmasis iškilmin
gas Kongreso posėdis bus 
Katedros Auditorijoj. Jame 
galės dalyvauti neribotas at
stovų ir svečių skaičius.

Antroji diena — spalių 18 
d. yra skiriama išimtinai A. 
L. R. K. Federacijos reika
lams. Posėdžiai bus Morrison 
viešbutyje. Dalyvauti su

čiame užsimokėti vieną dole-

Kongreso dienas Tamstų at
stovai teisėtai Draugiją 
(kuopą ar kliubą) atstovaus.

Prašome paremti ir Kon
gresinį Koncertą, kuris bus 
spalių 18 d., 7:30 vakare, šv. 
Kazimiero Akademijos Au
ditorijoj.

Amerikos Lietuvių Katali 
kų Kongreso Rengimo Komi
tetas:

Kun. Ig. Albavičius. A. 1. 
R. K. F. Dvasios Vadas.

Kun. B. Urba, Kunigų Vie
nybės Chicagos Provincijos 
Pirmininkas.

Stasys Pieža, Komiteto Pir
mininkas, Dr. V. Balanda. 
Vice-Pirmininkas; Leonar
das Šimutis ir E. Samienė, 
Sekretoriai; B. Nenartonis, 
Iždininkas.

Visais Kongreso reikalais 
prašome kreiptis į Komiteto 
Sekretorijatą: 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago 8, UI.
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. Pranys Alšėnas

ŽVILGSNI METUS ATGAL..
(Tremties dienų prisiminimai)

Keturi vargo ir nedalios metai jau praeity... Tremti
niai ant bedugnės krašto. Visas turtas — 60 vokiškų mar
kių. Paskutinių dienų tremtinių vargai. Ne žūti, bet gyven
ti turi tie mūsų broliai!

3
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Kiekvienas vaizdas visuo
met natūraliau ir geriau at
rodo, kuomet žvelgi į jį iš to
lesnės perspektyvos. Geriau
sio menininko nutapytas pa
veikslas — taipogi teisingiau 
atrodo, kai žiūri į jį iš tolo...

Šią trumputę įžangelę pa
vartojau tam, kad geriau bū- 

- tų suprantami mano teigimai 
apie tremtinių, likusių Vokie
tijoj, nūdieninį gyvenimą.

Tą gyvenimą teko ir man 
asmeniškai patirti. Keturi 
vargo ir didžios nedalios me
tai — buvo bebaigią, saky
čiau, ir akis išgraužti, tačiau, 
laimingų aplinkybių ir nuo
širdaus mano giminaičio dė
ka, išsprukau iš to, ligi gyvo 
kaulo įgrisusio, krašto — Vo
kietijos ir pasiekiau laisvo ir 
demokratiško krašto — Ka
nados žemę. Iš čia norisi mes
ti žvilgsnį atgalios ir, nors 
trumpais bruožais, nusakyti 
tai, ką pergyvena šiuo metu 
mūsų tautiečiai, likę tremties 
stovyklose.

Gyvenimas tremtyje
Iš pat pirmųjų dienų sun

kia našta slėgė kiekvieno, iš 
tėvynės išblokštojo, pečius. 
Tačiau, nežiūrint to, pirmo
sios dienos, aprūpinimo ir ki
tais žvilgsniais, vis dėlto, 
buvo pakenčiamesnės. Gi 
šiuo metu — tas gyvenimas, 
neabejotinai, daug kartų’pa
sunkėjo. Perėmus tremtinių 
aprūpinimą naujai organiza
cijai IRO — maisto davinys 
ypatingai buvo sumažintas, 
nors, tiesą pasakius, ir UN- 
RRA paskutiniu laiku labai 
blogai maitino. Be to, įvedus 
naują valiutą Vokietijoje — 
tremtiniai visai atsistojo ant 
bedugnės krašto. Pirmieji pi
nigai, nors jie buvo ir bever
čiai, bet vis dėlto tremtiniai 
sugriebdavo bent ką prisi
pirkti valgyti. Jie parduoda
vo ar išsikeisdavo į riebalų 
kąsnelį atsivežtus iš Lietu
vos drabužėlius, tarnaudavo 
ar dirbdavo kur, ir taip vers
davosi.

Deja, o dabar? Visiems ly
giai buvo iškeista po 40 nau
jųjų markių, a dar po dvide
šimt — vėliau pažadėta iš
keisti. Taigi, visas turtas — 
60 markių! Ir kas 
lieka daryti?

Geęai, jei kuris 
tarnauja kur IRO
ei jo j ar turi darbą kitur — 
jis gaus šiokią tokią algelę 
ir iš to galės pragyventi (pri
sipirkti maisto prie kuklutės 
IRO normos), bet kas bus su 
tais, kurie jokios tarnybos ir

toliau be-

tremtinys 
organiza-

Šelpia savo nelaimės brolius
Tačiau, bendrai paėmus, 

daugelis tą naujų ateivių 
padėtį puikiai supranta. Dau
gelio bloknotėliuose teko ma
tyti daromas “sąmatas,” ku
riose iš labai mažų pajamų 
numatytos net labai stambios 
išlaidos tremtinių siuntinių 
siuntimo reikalui.

Bet gi ne pro šalį vėl at
kreipti malonų dėmesį į tai 
ir mūsų brolių bei sesių — 
senesniųjų ateivių. Tiesa, li
gi šiol jie visokiausiais bū
dais tremtinius rėmė ir da
bar teberemia, tačiau, turint 
galvoj, kad tai mūsų tautos 
išlikimo klausimu kalbama, 
ir pastiprintos pastangos ne
bus perdidelės. Reikia žinoti, 
kad mūsų tauta, mūsų tau
tiečiai, šiuo metu stovi prieš

LIETUVIAI TOLIMOJ AUSTRALIJOJ SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI

Ten kuriasi mūsų DP. Dievas visur tas pats. Gauna 
kraitį ir žmoną iš Maltos... Mušasi pagal taisykles. Kaip 
išvaro gyvates? Mūsų vyrai dirba ir moka gyventi.

Atsakymai į “Amerikos” skelbtą anketą 
(Tęsinys)

Kasyklų pašonėje, ant kal
nelio graudžias! vienas prie 
kito, kaip gerai sugyveną, 
bet skirtingų pažiūrų trys 
broliai — katalikų, angliko
nų ir metodistų barakinio 
stiliaus namukai — bažny
tėlės. Jie tikinčiųjų uoliai 
laikomi. Nepriklausą jokiai 
bažnyčiai asmenys platesnės 
visuomenės nemėgiami ir ne
turi pasitikėjimo.

R. katalikų bažnytėlėn sek 
madieniais renkasi keli vie
tiniai, keliolika jau senokai 
čia įsikūrusių italų bei mal-

griežtą dilemą: žūti ar. būti! j tiečių emigrantų, kurių 1925- 
Todlė mes visi, suburtomis 1944 m. Australijon įvažiavo 
jėgomis, turėtume pakreipti '24,600 ir mes, lietuviai. Die- 

į šį reikalą taip, kad toji dile-' vas visur tds pats, ir kartais 
ma išsispręstų mūsų naudai nuoširdžiai jam pasimeldžia- 
—būti-gyventi! me, prašydami kantrybės ir

Mums savas žmogus — nū-( ištvermės. Mūsų dvasiniuose 
dien turi būti didžiausia ver- ir net kultūriniuose reikaluo- 
tybė, nes jų ir taip maža tė-' se didelį vaidmenį turėtų 
ra likę. Vieni Sibire žūsta ir!nors retkarčiais mus aplan- 
miršta, kiti pūdomi kalėji- kąs lietuvis kunigas. Deja, 
muose savoj okupuoto j Tė- jo neturime.
vyne j, treti lieja kraują ir _ .. . .. , .
krinta dėl Lietuvos laisvės Pavojingas kalbos mokslas...

jokio darbo neturi? Kas bus 
su mažų vaikų motinomis, 
senesnio amžiaus žmonėmis?

Darbo ten negausi...
Darbo šiuo metu Vokieti

joje gauti nėra įmanoma. Jų 
krašto “Arbeitsamtai” (dar
bo įstaigos) apgulti pačių vo
kiečių, kurių kiekvienas nori 
apsirūpinti darbu, kad turė
ti pragyvenimo šaltinį, tai 
ką bekalbėti apie užsienie
čius, kurie Vokietijoje ypa
tingais “posūniais” ir “po
dukromis” laikomi?...

Be to, vokiečiai šiuo metu
irgi taip dar mažina darbinin > 
kų ir tarnautojų etatus. Vie- i 
name pav., Bambergo mies
te, kuris turi apie 100,000 gy
ventojų, po valiutos refor
mos, taupumo sumetimais, 
buvo atleista iš vietų apie j 
5,000 tarnautojų. Tą patį, ži-| 
noma, daro ir IRO, kur, nors 
maža dalis, tremtinių turėjo mįškuose, ketvirti nyksta Vos tik mums pradėjus’ 
tarnybas ar šiaip bent koki tremties stovyklose ir kitur dirbti Victorijos anglies ka- 
darbą... išblaškyti po platųjį pasaulį, syklose, jaunos vietos aust

oj PaY” kaimuose, kur su q žinokime, kad didelio per- ralietės tuojau pasisiūlė mus 
vokiečiais ūkininkais tremti- Į tekliaus savo tautiečių ir iš mokyti 
niai dar galėdavo šį tą išsi- geniau neturėjome. kalbą.
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keisti ant savo paskutinių 
daiktelių — taip pat viskas 
užsidarė. Dabar vokiečiai te
reikalauja tik naujos valiu
tos, o už ją — ir krautuvėse 
galima daug ko nusipirkti.

Ne visiems aišku...
Net kai kuriems iš pačių 

buvusių tremtinių nevisai 
yra aiški paskutinių dienų 
tremtinių padėtis. Štai, ma
no pažįstamas, neseniai tik 
atvykęs į Ameriką, savo laiš
ke mane smarkiai “išbarė,” 
kodėl aš jam parašiau, jog po 
valiutos pakeitimo tremtinių 
gyvenimas pasunkėjo. Esą, 
kaip tik jis manąs priešingai, 
kad gyvenimas palengvėjo, 
nes jis girdėjęs, jog dabar 
Vokietijoj visko yra ir vis
kas pigu, netgi pokelis ame
rikinių cigarečių tekainojąs 
tik 5 markės...

Gaila, tas prietelius, vis 
dėlto, nenurodė man, kur tų 
markių tremtinys gali gauti 
Nesistebėjau perdaug juo, 
nes jis nebebuvo tuo metu 
Vokietijoj, kai naujos mar
kės buvo įvestos. O man — 
kaip tik dar toji “laimė” te
ko patirti, žinoma, atleidžiu 
aš jam, tik, gink Dieve, bai
soka, kad visi, net ir senesni 
amerikonai, nepradėtų taip 
galvoti, nes tada — jie gali 
pamanyti, jog tremtinių ne
bereikia šelpti, jais rūpintis 
— “jie ir taip gerai jau gy
vena”...

Tad, ryžtingumo ir pasi
šventimo — dėl Tėvynės lais
vės ir savų tautiečių išlaiky
mo!

Kartais ir taip 
atsitinka

NESUTINKA POLITIKOJ...
Springwater, N. Y., gyve

na senelių pora, kuri rugsėjo 
1 d. šventė 70 metų savo ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

Tačiaif čia "nesvarbu jų su
kaktis, bet tai, kad jie visą 
laiką gražiai sugyveno ir nie
kada nesiginčijo.

Tik viename dalyke jie 
niekuomet nesutarė — tai 
politikoje: 90 metų amžiaus 
Mr. Smail visuomet buvo res
publikonas, o 87 metų Mrs. 
Smail ištikimai laikėsi demo
kratų partijos, nors vienu lai
ku tame priemiestyje be jos 
buvo tik vienas demokratas 
— jų šeimos daktaras.

—Mano senis yra labai už- 
sikirtęs, — skundžiasi Mrs. 
Smail reporteriams, — ir nie
ku būdu aš negaliu jo pri
traukti prie demokratų.

—O aš dar tikiuosi savo 
žmoną atversti prie respubli
konų, — juokaudamas atsi
kirto Mr. Smail.

—New Yorko štate pasiro
dę spiečiai žiogų daro daug 
nuostolių sodams.

i nemokamai anglų 
kalbą. Ir štai kas išėjo iš to
kių pamokų: vienas mokinys 
jau laisvai kalba angliškai ir 
rimtai ruošiasi mokslo pa
baigą atšvęsti vedybomis su 
savo mokytoja.

Gauna kraičio: naują li
muziną, apie 1000 sv., ir, kol 
įsigys nuosavus namus, ga
lės 
se. 
te, 
tis 
tiečio emigranto, visą laiką 
dirbusio vietos anglies ka
syklose. Tenka jiems palinkė
ti daug laimės pietų pasau
lio pakraštyje ir niekad ne
užmiršti dviejų tolimų ir ma
žų, bet viens kitam nepana
šių gimtinės kraštų: Lietu
vos ir Maltos. (Lietuvis ir 
maltietė... Gaila, kad ne lie
tuvis ir lietuvaitė—Red.)
Džentelmeniškos muštynės
Prie kasyklų esančiame 

bare darbo dienomis vaka
rais, iki 6 vai., stačiomis ge
riančiųjų toks prisigrūdimas, 
tokia spūstis, kad nė uodas 
neįstengtų snapo vidun įkiš
ti. Todėl ir lauke, gatvėje, 
kelios dešimtys vyrų svyruo
ja trypdami vietoje ir skli
dinais bokalais rankose.

Visi geria tyliai, ramiai, 
dažniausiai kalbėdamiesi tik 
patys su savimi, atseit, pa
vieniui geriama — pavieniui 
ir šnekamasi... Peštynės — 
retas įvykis. Bet jeigu nei iš 
šio, nei iš to džentelmenas

gyventi jos tėvų namuo- 
Jis žemaitis, ji — maltie- 
duktė prieš kelias dešim- 
metų čia atvykusio mai

Johnas veiksmu ar žodžiu 
užgavo džentelmeną Joe, in
cidentas sprendžiamas jų 
muštynėmis pagal visas bok
so taisykles. Į tokias pešty
nes nesikiša ir poliicja, tik 
jas visuomet stebi didokas 
ratas neutralių žiūrovų, ku
rie eina ir teisėjų pareigas. 
Oponentai gerokai apsisnu- 
kiavę ir vienodai nukentėję, 
paduoda viens antram ranką 
ir taip sudaroma ilgalaikė, 
atseit, pastovi taika.

Bet keli mūsiškiai mėgėjai 
kartais truputį įkaušę paleis 
į darbą savo kumštis, tokių 
džentelmeniškų muštynių ne
pripažįsta ir tas policijai kar
tais duoda nereikalingo var
go.

Šitaip jie veja gyvates
Rudens metu galima daž

nai pastebėti specialiai pa
degtus miškus ir krūmus 
liepsnojant didžiuliais plo
tais, iš kur ugnis išveja ne
pageidaujamus gyvius ir 
šliūžius, pelenais virsta žmo
gui nenaudinga augmenija, 
ilgiems metams žemei duoda
ma puikią trąšą, ir ten įke
lia koją naujakurys. Taip 
palengva dygsta naujos, 
pradžiai nedaug pinigo, bet 
stiprios darbščios rankos ir 
sumanios galvos reikalau
jančios imigrantų sodybos.

Mes dirbame
Ir didžiųjų žiemos liūčių 

metu kartais pasitaiko ke
lios ramios, giedrios ir gero
kai šiltos dienos. Ant aukš
tesniųjų plokštakalnių tvyro 
debesys, spindi sniegas, o 
pas mus, kiek žemiau—am
žinoji vasara. Naktį debesų 
gabalai nuslysta nuo kalnų 
ir susikaupia kasyklų didžiu
lėje duobėje. Patekėjus sau
lei jie palengva kyla į viršų 
ir traukia su savimi įmonių 
dūmtraukių ilgas dūmų juos
tas. žydriam dangaus fone 
vaizdas tikrai įstabus, pasi
gėrėtinas ir vertas dailinin
ko teptuko.

Bet... nuaidi darbo pradžią 
skelbiąs kauksmas, ir imame 
į rankas kastuvus bei kito
kius įrankius ir pradedame 
savo kasdieninį ir vis tą pa
tį 8 valandų darbą. Remon
tuojame geležinkelius, ku
riais dieną naktį rieda ang
lies ar žemių kupini trauki
niai. Aplink tarška įvairiau
sios mašinos, burzgia žemka
sės, traktoriai, čypauja kel
tuvai, o jų svirtyse lengvai 
švaistosi po orą ir vienas ki
tas “naujasis australas”.

Po atviru dangumi
Darbas daugiausia po at

viru dangumi; vasarą kait
rioje saulėje, rudenį ar žiemą

šu mūsų 
tik rašy
tai imda-

Atsiliepia mūsų draugai net 
labai iš toli. Štai oro paštu net 
iš tolimo Luxemburgo, per Bel
giją, per Briuselį atskridęs laiš
kas, rašytas p. Leono Rimkaus, 
dėsto mums tokią nuomonę 
apie mūsų “Ameriką”: —

—“Amerika” man patinka, 
nes tai yra tikrai lietuvių kata
likų visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo savaitraštis. Ji gražiai 
aprašo lietuvių vargus, kenčian
čius žiaurią okupaciją, o taip pat 
apie tremtinius, jų įkurdinimą 
ir pagelbą jiems. Mano pageida
vimas būtų dar tas: kad būtų 
dedama ir trumpi straipsneliai 
sveikatos reikalu.

Baisiai nemaloni tema yra pa
irusi sveikata. Ligi šiol gydyto
jai “bendradarbiavo” 
redakcijos žmonėmis 
darni... receptus ir už 
mi iš mūsų dolerius.

Bet dabar, kai skaitytojai pa
geidauja, bandysime juos pri
kalbinti vietoj receptų, parašyti 
mūsų skaitytojams straipsnių...

Štai antras skaitytojas iš Vo
kietijos, iš Schweinfurto, p. J. 
Sp. rašo šitaip:

—Perskaičiau “Amerikos”
laikraštį, kur tai pripuolamai 
sugriebęs, ir jį taip pamilau, 
kad jis man kvepia, kaip gra
žiausia rožė. Neturėdamas gali
mybės jo užsisakyti, o norėda
mas būtinai jį gauti, radau kam
pe laikraščio skelbimą, iš kurio 
žiūrėjo tokios simpatiškos lietu
viškos akys, tai buvo Jokūbas 
Stukas, Radio dėdė. Parašiau 
jam laiškutį ir paprašiau, kad 
man užsakytų tą gražią, malo
nią, simpatišką “Ameriką.”

Per nekurį laiką nieko nesu
laukiau. Pamaniau, kad mano 
vargšo tremtinio balso niekas 
neišgirdo. Bet vieną dieną, nu
einu į stovyklos paštą ir, žiūriu, 
“Amerika” man!

Na, ir susijaudinęs J. Sp. sa
vo laiške toliau garbina tą, kaip

jis sako, “brangų, gražų ir mie
lą jaunikaitį” Stuką ir pareiškia 
tokius linkėjimus “Amerikai”—

Iš grynos širdies linkiu turė
ti 100,000 skaitytojų, linkiu ap
valyt išeiviją nuo tų “brudų” ir 
nuodų, kurie ateina per tautos 
išgamas, per visokius ten bim- 
bas ir mizarus, ir kitus raudo
nojo rojaus skelbėjus; tremkite 
juos lauk iš laisvos Amerikos, 
tegul važiuoja pas savo “dievą” 
Staliną, kurį jie garbina už Ju
do grašį... Vietoj jų geriau pa
siimkite mus Amerikon. Mes ją 
labiau mylėsim.

Ir tai, ką anas skaitytojas 
galvoja už vandenyno, pareiškia 
mums čia pat p. A. R., iš Brook- 
lyno, kuri šitaip nusako savo 
nuomonę:

Patinka man labai “Ameri
ka,” kad jūs ten atsakančiai už- 
griebiat bolševikus. Šitiems iš
gamoms, kurie savo dūšią ir 
tautą parduoda Maskvai, reikia 
suruošti tokią pirtį, kad jiems 
žemė po kojų degtų. Bravo, 
“Amerikai,” kad ji taip griež
tai rašo apie tuos išgamas.

Patinka man taip pat, kad 
“Amerikoje” daug rašoma apie 
tai, kas dedas Lietuvoje. Tokių 
žinių duokit kuo daugiausiai. Aš 
gyvenu jau 42 metus Amerikoj, 
bet jokių kitų laikraščių neskai
tau, kaip tik lietuviškus. “Ame
riką” skaitau nuo jos atsiradi
mo.

Dėl 
mums 
Stony

—Mano pageidavimas, — sa
ko ji, —yra tas, kad visas laik
raštis būtų užpildytas tik iš lie
tuvių gyvenimo žiniomis. Pasau
lio įvykių apžvalga galėtų būti 
sužymėta trumpoj formoj. Daž
nas Amerikos lietuvis svarbes
nius pasaulio įvykius sužino per 
radio prieš eidamas gulti.

Ir kodėl geru patarimu nepa
sinaudoti? Mums yra maloniau
sia tai, kad laikraštis būtų toks, 
kokios skaitytojai nori.

O mūsų skaitytojai ir atviri, 
ir nuoširdūs, ir tikrai lietuviš
ki. Tik paskaitykit, kaip nuo
širdžiai rašo mums p. Antanas 
Čepukaitis iš East Greenville—

—Aš myliu — sako jis — 
skaityti lietuviškai išdrukuotą 
gazietą. Ale nemyliu, kaip skai
tai ir negali suprasti, apie ką 
skaitai. Jūs rašote apie politiką 
ir pridedat angliškų žodžių, ką 
prastas žmogus negali suprasti.

Gerai, vysime lauk iš laikraš
čio visus tuos nesuprantamus 
žodžius, ir tada tikrai vieni ki
tus geriau lietuviškai suprasi
me...

lietuviškų žinių, gražiai 
rašo ir Pr. Lapienė iš 
Brook Lodge, L. I.—

M. Krupavičius

NUO KUMEČIO
LIGI PREZIDENTO

(Pabaiga)
“Kai atvyko į šį pragarą, — sako tie vyrai, — iš 

musų atėmė viską, ką tik galima atimti. Ne tik laik
rodžius, drabužius, pinigus, brangenybes. Atėmė ir pei
liukus, skustuvėlius, visus metalinius daiktelius; nepa
liko nei kryželių bei rožančių.

“Jūs visi čia nudvėsit”...
“Iš pirmos dienos lagerio pareigūnai mums paskel

bė, kad mes esą fašistiški šunes ir čia nustipti esam 
atgabenti. “Jūs visi čia nudvėsite; ir juo greičiau, juo 
geriau tai bus jum ir mum,” pareiškė ciniškai.

“Skarmalais aprengti buvom tuojau paskirstyti bri
gadom, ir pradėjo mus dvėsinti. Turėjom sunkiai dirb
ti taigoje. Nuo tamsos pradėdavom, su tamsa baigda- 
vom. Buvo statoma geležinkelio šaka, ir mes turėjom 
statybai pristatyti reikiamą miško medžiagą.

“Maistas — kasdien ta pati sriuba iš sušalusių ir 
supuvusių bulvių, virta tik vandeny su trupučiu kruo
pų. Jokios mėsos, jokio riebalo. Duonos porcija die
nai 400 gr., bet ir ji nežmoniškai bloga. Tai buvo vis
kas. Gulėti turėjom nekūrenamuose barakuose, be ma
tracų, be jokio užsiklojimo. Vienintelė priemonė susi- 
šildyti — gulėti vienam prie kito prisispaudus.

Mirtis skynė aukas
“Po kurio laiko nelaimingieji ėmė tinti; kūnuose at

sivėrė žaizdos. Mirtis ėmė aukas gausiai. Jau 1941 m.

spalių mėn. mirtingumas buvo didelis. Gruodžio mėn. 
kasdien mirdavo 20-50. šaltis siekė 50 laipsnių. No
rint pasišildyti baraką, reikėjo malkų parsinešti ant 
pečių iš už 3-4 km.

Kiekviena rytą tarp draugų, kurie prie tavo šalies 
iš vakaro buvo sugulę, pasirodydavo jau negyvų ir su- 
styrusių. Lavonų nebuvo galima laidoti, nes žemė bu
vo giliai įšalusi. Juos krovė lagerio kampe: Kiekvieną 
vakarą grįždami iš darbo gyvieji parsinešdavo darbo 
metu mirusius draugus. Kitą rytą tas pats vaizdas. 
Jokios medicininės pagelbos čia nebuvo, nes ji čia iš 
viso nebuvo tokiom sąlygom įmanoma.

“Deportuotųjų solidarumas buvo nuostabus. Jau
nesnieji ir stipresnieji padėdavo silpnesniesiems, ypač 
atlikti darbo normą, kad silpnieji gautų savo maisto 
davinį.

-“Niekados šiame mirties fabrike nebuvo tikrinama, 
ar buvo pakankamo pagrindo deportacijai.

Nei vienas iš čia neišėjo gyvas
“1941 m. apie Kalėdas daugumas atvežtųjų jau bu

vo mirę. Nė vienas lietuvis gyvas iš čia nebuvo išėjęs. 
Nusižudyti taip pat nė vienas lietuvis nemėgino.

“Buv. Lietuvos prezidentas Stulginskis mirė 1942 m. 
sausio mėn. Kai pareigūnai patyrė, kad tai buv. Lietu
vos prezidentas, ėmė jį visokiais būdais persekioti ir 
niekinti. Šitą žvėriškumą Stulginskis pakėlė herojiš
kai, kitų nelaimės draugų visada gerbiamas.”

Stulginskis žuvo lietuviško kankinio už lietuvišką 
reikalą mirtimi. Žiaurus bolševikas jį kaipo stambų 
Lietuvos šulą, jos stiprintoją, jos laisvės meilės ir gy
nimo ugdytoją, jos nepriklausomybės pamatų krovėją 
ir vieną jos kilniausių vaikų išgabeno į baisią taigą 
ir nepakeliamu darbu, badu ir žiaurumu nukankino.

i ■V* -V- -

— vėjuje ir lietuje. Dažnai 
staiga kintant oro tempera
tūrai, ryte apsivilkus storą 
megstinį, švarką ir neper
šlampamus rūbus, nebūna 
per šilta, o apie vidurdienį ir 
vienmarškiniam jau būna 
per karšta.

Šiaip darbas lengvas ir, pa
lyginus su pragyvenimo ir 
prekių kainomis, gerai apmo
kamas. Su antvalandžiaįs 
per savaitę lengvai galima 
uždirbti gyvo pinigo 10 sv. 
Paprasčiausias kasyklų dar
bininkas gerai verčiasi ir 
lengvai išlaiko 3-4 asmenų 
šeimą.

Mes čia išdirbę keturius 
mėnesius, jau spėjome pui
kiai apsirengt, įsigyt aukso 
rank, laikrodžius, parkerius, 
radio aparatus, patalynes, 
dviračius ir t.t.

Juozas Silainis

(Bus daugiau)

—Netoli Magdeburgo, Vo
kietijoje, šiomis dienomis 
buvo nužudytas sovietų ko
mendantas Oscherleben mies
te. žudikas nesurastas.

Neturim vietos kur pastatyt jam paminklą...
Stulginskio nebėr. Neturim kolkas ir Lietuvos. Ją 

kankina ir žudo tas pats bolševikas, kuris nukankino 
ir Stulginskį. Akmens paminklo neturim vietos jam 
pastatyti, nes neturim lietuviškos žemės. Bet turime 
galimybės ir pareigos, pastovesnį negu akmens, bran
gesnį, Lietuvai naudingesnį ir reikalingesnį paminklą, 
kurį galim ir šiose" tremties sąlygose pastatyti. Mes 
turime tapti visi Stulginskiais.

Lietuva gyvena nepalyginamai didesnius vargus ir 
pavojus, negu stulginskinė Lietuva tų lietuviškų Cin- 
cinatų yra reikalinga daug daugiau, negu anais lai
kais. Virtę visi stulginskinių dorybių žmonėmis, leng
viau pakelsim tremties vargus ir greičiau nusitiesim 
kelius laisvon nėpriklausomon Lietuvon.

Stulginskis yra vargo Lietuvos ištikimiausias ir pa
vyzdingiausias sūnus. Lietuva turi didžiuotis tokį vy
rą išsiauginusi. Jis išaugo iš lietuvių tautos ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios šeimos. Jų idealais mito, stiprybę 
ir .šviesą, bei savo darbams kryptį sėmėsi. Visą savo 
gyvenimą jų idealais gyvendamas ir dirbdamas, di
džius darbus nudirbo savo tėvynei ir jos vaikams. Kiek
vienam lietuviui jo šviesi asmenybė turi būti siektinu 
pavyzdžiu ir rodikliu, kuriuo keliu eiti ir kuria pro
grama vaduotis. Tik stulginskinis kelias ir jo darbų 
ir gyvenimo pavyzdys lietuvį padarys savo vardo ver
tu ir savo pasirinktų idealų pilnutiniu įgyvendintoju 
bei vertingu savo tautos ir tėvynės nariu. Tai mūsų 
lietuviškoji pareiga. To laukia iš mūsų tėvynė.

Jei audra išverstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie palaiko jūsų namo sieną, 
Iš baimės jūs neišlakstykit — 
Tik vieton ano seno tuoj naują statykit.

(Iš V. Kudirkos “Maniesiems”)

AMBASADOS RUSAI
ŽMONIŲ MEDŽIOKLĖJ

(Laiškas iš Švedijos)

Istorija su Kosenkina, kurią sovietų agentai New 
Yorke norėjo pagrobti ir varu pristatyti namo, pasi
darė gana populiari ir Švedijoje; spauda labai daug 
apie tai rašė. Dar tebekalbant apie pastarąją, štai laik
raščiuose iškyla panaši vietinė istorija. Rugpiūčio 17 d. 
dienraštis “Dagens Nyheter” didelėm raidėm pirmame 
puslapy pranešė: — Ambasados rusai medžioja 19 me
tų pabėgėlę.

Jau kelinti metai, kaip sovietų ambasados tarnauto
jai, net ir pats ambasadorius černičevas, terorizuoja 
jauną, prieš keturis metus į Švediją per vieną Pabal
tijo valstybių kartu su jos pabėgėliais atbėgusią rusai
tę. Mergaitės persekiojimas paskutiniu laiku taip su
intensyvėjo, jog jos globėjai buvo priversti reaguoti į 
priklius Sov. Sąjungos reprezentantų metodus, versti 
žmones grįžti atgal. Dėl to buvo pastatyta ant kojų 
net užsienių reikalų ministerija.

“Mandagus” ruso vizitas
Lydija Makarova, toks mergaitės vardas, atvyko čia 

prieš keturis metus, jos motina yra mirus, o tėvas gy
vena kažkur Rusijos ribose. Tuoj atvykus į Švediją, 
mergaitė atsisakė grįžti atgal į Sov. Sąjungą. Jai bu
vo išduotas, kaip ir visiems pabėgėliams, svetimšalio 
pasas. Dabar ji sau laimingai gyvena vienoje inžinie
riaus šeimoje. Jau prieš porą metų, kada Lydija gyve
no kitoje šeimoje, ji buvo jau rusų ambasados atakuo
jama. Dabartiniai jos globėjai vasarą gyvena viloje už 
Stockholmo, tokioje vietoje, kur, rodos, niekas nega-
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Philadelphijos Žinios
Žuvo tremtinys prof. 

Jonas Vilčinskas (VAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

Šventai mirėLietuvių Radijo piknikas jvaitei prisirengti gyvenimam ”
- - (Jos tėveliai buvo išvežti į Si-

vedamos p. Antano Dzi-|bir/L’ ° « su broliuku ir dėde „ 
metinis Lini>S nikni. Į pabėgo Vokietijon. I

.Camden, N. J. nori priimti |žemės._Savo ligos metu, jis 
'našlaitę ir ją globoti. Ji pa- nujautė, kad jam reikės ke- 
davė prašymą, kad gautų to-,^au^ i gyvenimą. Velio- 
kią našlaitę. Gerai, kad at- nis nebijojo mirties. Jis nu- 
siranda. geradarių.

Kviečia DP

Lietuvių Radijo Progra
mos, 1 
ko metinis šaunus pikni- 
kas rengiamas rugsėjo 12 d.,'^^ 
Torresdale Park, Pa.

Piknikan laukiama tūks
tančių lietuvių iš visų apy
linkių, nes lietuviai vertina 
lietuvišką žodį radijo bango
mis ir susirenka pasilinks
minti ir paremti taip reikš
mingą lietuvišką programą. 
Tos programos reikšmingu
mas matyti ir iš to vieno 
fakto, kad dabar p. _____
kas savaitę per savo progra-' 
mą aiškina lietuvių tremtinių i 
reikalus ir kaip jiems pagel-Į 
bėti. Per tokius aiškinimus Į 
lietuviai padarė kelius šim
tus afideivitų ir darbo liudi
jimų. Tai tikrai gražus ir gir
tinas lietuviškas darbas, at
jausti kenčiančius savo tau
tiečius. Todėl lietuviai ir įver
tina tokią programą ir remia. 
Radijo vedėjas maloniai kvie
čia visus į savo linksmą ir 
lietuvišką pikniką.

A. a. Antanas Valintas, 
|W. Philadelphia, jau nebegy- 

Ona Kazlauskienė, iš Yena su gyvaisiais ant šios

Prieš 4 mėnesius, tolimo 
giminaičio Juozo Vilčinsko 
padedamas, iš Vokietijos į 
Cleveland, Ohio atvyko Jonas 
Vilčinskas su žmona Jone ir 
sūnumi Rimvydu. Visa šeima 
dižaugėsi, kad pagaliau atvy
ko į visų tremtinių išsvajotą 
šalį ir kad jau baigės skaus
mo ir širdgėlos laikotarpis. 
Tačiau ištiko baisi tragedi
ja! Rugpiūčio 21 d. 4 vai po ! apie savo asA_ ir Kariu apie ^ da įr nusileidžia ■ 
pietų ligoninėje mirė sunkiai! saulę, kad musų žemei apie, už že^ės kragto 
darbovietėje sužeistas Jonas 1 savo ašį apsisukti ima beveik 
Vilčinskas. ” ” ‘ ’ 1 ’ ’ ’ '
Dougherty Lumber Co., Cle-'savo ašį apsisukti ima apie —........... ■■■
ve and O. Ant jo uzgnuvo,25 ir pusę dienos. Jupiteriui Mk| Kopernikas (gyve- 
kelios tonos rąstų ir sulaužė apie savo ašį apsisukti ima r
krūtinės ląstą. Po keturių netoli dešimt valandų, o že-i 
valandų šv. Aleksiejaus ligo-'mės palydovui Mėnuliui ap-, 

! į ninėje mirė. ' sisukti aplink save ima be
iki 1944 metų Jonas ,Vil-'veik 28 dienas.

i gų ir vakaruose už žemės 
krašto nusileidžia. Tą jų pa
vadinimą, saulė teka, saulė 
leidžiasi, ir šiandien mes var
tojame, nors tikriausiai mes 
žinome, kad saulė neteka ir

l savo 
į vietoje, ir tik žemei, sukan
tis apie savo ašį, mums taip 

; atrodo, kad saulė teka, per-

Ką pastebėjo astronomai
Betyrinėdami žvaigždes, 

atsronomai pastebėjo, kad 
mūsų saulė ir kitos žvaigždės 
su savo visomis sistemomis 
lekia neišpasakytu greičiu ir; ^Sžil^bet pLieka 
nepaprastu tikslumu į jvai- j 
rias puses daugaus erdvėje,' 
kad visos planetos sukasi 
apie savo ašĮ ir kartu apie

jautė savo mirtį ir sakė savo 
žmonai, kad jis nebeišgys, 
bet eis amžinam gyvenimui. 

Philadelphiečiai uoliai pil- Jis pasakė^ visą savo valią, 
do kvietimus lietuviams at- ko jis norėtų, kad būtų po 

i vykti į US. Jau keli šimtai mirties. Ligoninėj būdama 
v.tTllu į blankų, kurie buvo gauti už-] dažnai kvietė kunigą, priėmė I 

'• uzlRas !pildymui yra išsiųsti BALF,Šv. Sakramentus ir rengėsi^
Centrui. Pp. Balčiūnai. West, didžiajai kelionei. Dažnai j 4944 metų Jonas ,Vii- veik 28 dienas.
Phila., padarė savo dviem gi-, kalbėdamas maldas, ziureda-, ginskas buv0 Kauno Univer. | 
minaiciams gyvenimo ir dar-1 ^as^J_j<ryzi^^KurĮ Persiteto Miškų fakulteto profe- Viskas keliauja, juda, sukas 

sorius. Karo metu Vokietijo-1 
j e, kaip ir visi mūsų tremti-' 

<niai, profesorius su šeima 
[sunkiai dirbo ir vargo, kol 
pagaliau amerikiečiai juos 
išvadavo.

Vokietijoje velionis dirbo 
gimnazijoje ir šalpos’ organi
zacijose. Buvo tylus, kuklus, 
darbštus, visų gerbiamas ir 
mylimas. Nors į Clevelandą 
atvyko prieš keturis mėne
sius, bet ir čia spėjo įgyti vie
tos lietuvių kolonijos simpa
tijų. Todėl vietos kolonijo gi
liai pergyvena šią tragediją 
ir liūdi, kad daug žadanti as
menybė taip greit ir tragiš
kai žuvo.

Velionis buvo sužavėtas 
Amerika. Jis sakė, kad tai 
yra Dievo palaiminta šalis ir 
vienintelė vieta žemėje, kur 
verta gyventi...

Ir štai praėjusią savaitę 
Jonas Vilčinskas iš gyvųjų 
tarpo išskirtas. Liko tik gi
liai liūdinti žmona ir sūnus 
“vienintelėje žemės vietoje, 
kur verta gyventi.’? < p.

Reiškiam giliausią užuo
jautą.

Sutuoktuvės
Rugpiūčio 24 d. Šv. Kazi

miero par. bažnyčioj sudarė nelaimingiems, ligoniams, se- 
moterystės sutartį ir priėmė niems, kurie nė iš kur nesu- 
Šv. Sakramentą p. Mary'laukia pagelbos. Tai tikrai 
Kupstas, iš Shenandoah, Pa., Dievo Apvaizdos organizaci- 
su Viktoru Minkevičių. Jau- J ja. Kur lietuviai pasidėtų, jei 
noji ilgus metus darbuojasi 'jos neturėtų. Todėl philadel- 
Mt. Sinai ligoninėj kaip nur
se. Jaunoji pora prisirašė 
prie Šv. Kazimiero parapijos.

Rugpiūčio 15 d. Aušros 
Vartų lietuvių bažnyčioj, 
Chester, Pa., susijungė mote
rystės ryšiais p-lė Nellie 
Monkaitis su Raimondu Pun
dzevičių.

Priima našlaites
Pp. Vasiliauskai N. Phila., 

ką tik gavo našlaitę Jazbu- 
taitytę. Jie patenkinti, kad 
galės pagelbėti vienai lietu-

bo liudijimus. Pp. Skrupskiai gyvenimhą mylėjo ir gerbė, g 
išpildė dviem savo giminai- ligonis jautė, kad silpnėja.1 • 
čiams liudijimus. Prie visų Jis dabar ir kalbėjo, kad jam 
parapijų išpildyta daug liūdi- laikas atėjo, 
jimų ir tikima susilaukti 
daug svečių lietuvių Phila- 
delphijoj.

Džiaugias BALF parama
Čia neseniai atvyko vienas 

tremtinys, kur labai džiau
giasi BALF gauta parama 
kaip studentas. Bet ypač, sa
ko, ta draugija padeda daug

piečiai lietuviai, neseniai bu
vę tremtiniai, bet dabar čia 
atkeliavę, organizuojasi vėl 
surengti kokį parengimą, 
kad galėtų sušelpti kenčian
čius savo draugus lietuvius 
per BALFo organizaciją.

Buvo Vargonininkų Seime 
Du geriausi Philadelphijos

Prisirengęs ir pasimeldęs, 
jis sutiko mirtį šventai, ra
miai, rankas ant krūtinės su
dėjęs ir maldos žodžius mąs
tydamas. Jis tikrai šventai 
mirė, kaip šventai gyveno.

Velionis buvo šv. Vardo 
Draugijos narys, pamaldus 
parapijietis, niekuomet neap- 
leisdavo Pirmo Penktadienio 
pamaldų. Jis mirė penkta
dienį, rugpiūčio 20 d. Iškil
mingai palaidotas rugpiūčio 
25 d. švv. Kryžiaus kapinė
se. Laidotuvės buvo iš šv. Ka
zimiero par. bažnyčios. Tegul 
ilsisi ramybėje jo siela.

Lankėsi Tėvai Marijonai
Rugp. 21-26 dienomis čia 

lankėsi 3 Tėvai Marijonai iš 
Chicagos. Kun. Stadelninkas 
atskrido į savo dėdės a. a. 
Antano Valinto laidotuves.

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. Sto 3208

vargonininkai, pp. Antanas J*s nesehiai buvo jį aplankęs 
Dzikas ir Jonas Mickūnas bu- *r dabar atvyko palaidoti, 
vo savo Sąjungos seime Eli- Kun. Jančius, provincijolas, 
zabeth, N. J. rugpiūčio 25 d.'lankėsi su K. Rėklaičiu, kurs 

'išvyksta Romon, eiti naujų 
pareigų. Visi dalyvavo a. a. 
A. Valinto laidotuvėse, už
jausdami savo draugą ir visą 
jų šeimyną.

Seimu labai patenkinti

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga, 
dels, graži koplyčia, erdvi sal&

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

I Viskas nemokamai Kreipkitės 
diena Ir naktį

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas 

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Įėjo žinot jos adreso, o be to mergaitė įrašyta tebegy
venanti senoje vietoje. Ir tik štai rugpiūčio 5 d. atsiran
da tūlas ambasados tarnautojas, kurio, kaip paskui pa
aiškėjo, būta attache Vladimiro Petropavlovskio, prie 
vilos. Visai nepasiskambihęs ir nedavęs jokio ženklo 
įėjo “činovninkas” į vidų, šeimininkė, laimei, buvo na
mie ir sėdėjo verandoje. Šiai paklausius, ko jis norįs, 
Vladimir Petropavlovski atsakė norįs pamatyti mer
gaitę. Iš kalbos suprato šeimininkė jį rusą esant ir pa
klausė, kuriam reikalui. Jis atsakė norįs perduoti mer
gaitei ališką iš jos tėvo.

—Aš užlipsiu paklausti, ar ji norės nulipti, — atsakė 
šeimininkė. Bet mergaitė, jau seniau turėjus reikalų 
su ambasados rusais, griežtai atsisakė lipti žemyn. Su
laukęs tokį atsakymą, rusas mėgino veržtis pro šei
mininkę ir pats lipti į antrą aukštą. Nepavykus prasi
veržti pro šeimininkę, ruskelis nutarė laukti, kol mer
gaitė nulips, šeimininkė pasisiūlė pati perduoti laiš
ką, bet rusas nesutiko sakydamas, kad turįs griežtą 
įsakymą perduoti į rankas asmeniškai. Mergaitei griež
tai atsisakius, šeimininkė davė svečiui suprasti, kad jis 
išsinešdintų ir pasiųstų laišką paštu. Rusas atsisakė. 
Tada šeimininkė paprašė jį iš svetimo buto išeiti.

—Aš galiu užmokėti už tai, kad sėdžiu — atsakė ru
sas.

Daržininkas išmetė Ambasados attache...
Šeimininkė, pati negalėdama nusikratyti attache, 

pasišaukė netoliese namų triūsiantį daržininką, kuriam 
pavyko rusą įtikinti, kad jam čia ne vieta. Tada jis 
išėjo iš kiemo ir atsisėdo aiškindamasis, kad jis čia pa
siliks tol, kol nepasimatys su mergaite arba jis iškvies

Di-

T. J. Kidykis, S. J. Chicagon
Rugpiūčio 23 d. iš Philadel

phijos išvyko jėzuitas kun. 
J. Kidykas. Jis čia gyveno be
veik 10 metų, o dabar išsike
lia gyventi Chicagon, kur lie
tuviai jėzuitai turės savo na
mus. Iškeliaudamas atsisvei
kino sū visais philadelphie- 
čiais. Jis per savo buvimą 
Philadelphijoje įnešė daug 
naujos dvasios ir apaštališ- 
kumo.*Nors gaila philadelpie- 
čiams, netekus uolaus misijo- 
nieriaus, bet linkime naujoj 
vietoj sėkmingo darbo lietu
vių visuomenei. Čia dar pasi
liko jėzuitas J. Borevičius, 
kurs irgi ketina išvykti Chi
cagon.

dės su savo sistema, bet pa
lieka, beveik, toje pačioje 
vietoje, o tik kitos žvaigždės 
keliauja aplink Šiaurinę 
Žvaigždę, ir kuo toliau yra 
žvaigždės nuo šiaurinės, tuo 
jos didesnį ratą turi apie ją 
apeiti.

Toli nuo šiaurinės žvaigž
dės esančios žvaigždės atro
do mums, kad jos teka ry
tuose ir leidžiasi vakaiuose. 

Senovėje žmonės manė, 
kad dangaus viršus buvo 
žvaigždėmis apkaišytas, kad 
jis buvo vos tik už keliui ki
lometrų nuo žemės, ir pama-

jžu sukosi apie žemę. Bet da- 
Velionis dirbo į 24 valandas, kad saulei apie Žemė sukasi apie savo ašį bar žinome, kad žemes šiau- 
—i— ----- ------m _ . . rinis Ašigalis yra, beveik.Keturioliktame šimtmetyje . ...J tiesiai į Siaurinę Žvaigžde 

nęs 1473-1543 metų laikote' !*tkreiPUs' ir kaip žemė su- 
py) surado, kad saulė yra'ka?i afue savo as,, mums ai- 
mūsų planetų sistemos vidų-Pd°' ktd.vl“» sva.gsdcs su- 

„ „ f ; • i j - kasi aplink Siaurinę, kuri vrarys arba centras, ir kad mu- , 1 ...... • ., - . . ’ . v. dangaus erdves Siaurinis Asi-sų žeme sukasi apie savo asj. j .." 
O mokslininkas Kepler tą įro- i^a 1S‘ 

I dė, kad iš tikrųjų žemė su- 
Kiekvienas mūsų saulinės kasi apie savo ašį. Pavyz- 

sistemos narys keliauja apie džiui mes galime paimti kad , 
saulę tam tikru keliu, vadi
namu orbitų, kuris yra tru
putį pailgas, kiaušinio pavy- 
dalo, ir yra mokslininkų va
dinamas Elipsu, o toji plokš
tuma, kuri randasi tarp pla
netos ir saulės, vadinasi Ek
liptika.

Elipsas turi du centrus, ir 
saulė, vietoj būti centre, yra 
truputį šone, kas ir yra 
priežastimi mūsų žemės esi- 
mo viename metų laike ar
čiau prie saulės, o kitame 
metų laike toliau nuo saulės. 

Žemei apkeliauti apie sau
lę ima su viršum 365 dienas. 
Arčiausia esanti prie saulės 
ir mažiausia planeta yra 
Merkuras, kuris apkeliauja 
aplink saulę tik per 88 die
nas. Venus apeina apie saulę 
per 225 dienas, Marsas per 
686 dienas, Jupiteris per 12 
metų, Saturnas per 29.46 
metų, Uranus per 84 metus, 
o Neptūnui apibėgti apie sau
lę ima net 165 metus.

Planetos turi savo 
palydovus

ŠYPSENOS

BALF.

Bombomis naikins
muses

žemėsAfrikoje didžiuliai 
plotai yra neapgyventi, ka
dangi ten viešpatauja musė 
cėcė. Nuo jos įkandimo žmo
gus suserga miego liga, o gy
vuliai stimpa.

Kovai su ta muse anglai 
išrado bombas, pripildytas 
tam tikromis dujomis. Tos 
bombos iš lėktuvų bus mėto
mos į tas vietas, kur dau
giausia musė cėcė siaučia.

23 PRIGERS DEL KOBROS
Kuomet Caurvey upė, In

dijoje, išsiliejo iš krantų, gy
ventojai sulipo į luotus. Į 
vieną laivelį, kuriame buvo 
23 žmonės, iš vandens įšliau
žė kobra. Visi buvusieji luo
te šoko į vandenį ir prigėrė.

policiją — jis buvo, matyt, įsitikinęs, kad švedai globė
jai laiko mergaitę nelaisvėje.

Pasitaikė, kad tuo tarpu pro šalį motociklu važiavo 
šeimininkei pažįstamas kapitonas. Ji sustabdė jį ir pa
prašė nuvežti “svečią” į artimiausią, policiją, o iš ten 
autobusu į Stockholmą, nes rusas sakėsi autobusu at
važiavęs. Nežinia, ar pabūgęs uniformos, ar kitais su
metimais, rusas nusprendė pasišalinti, bet kapitono pa
gelbos nuvežti jį ligi autobuso jam nereikėjo, nes už 
kelių šimtų metrų jo laukė CD (diplomatinio korpuso) 
automobilis.

Pasislėpę Ambasados automobiliai
Kaip paskiau paaiškėjo, be šio Petropavlovskio CD 

automobilio buvo dar ir kitas privatus, atvykęs pen
kiom minutėm vėliau ir sustojęs šalia pirmojo prie ke
lio, giliai įtrauktas tarp medžių. Daug asmenų matė, 
kaip to privataus automobilio keleiviai, vienas vyras ir 
viena moteris, išlipo iš automobilio ir kalbėjosi su CD 
automobilio šoferiu. Ambasados tarnautojai, matyt, 
galvojo, kad attache pavyks išvilioti Lydiją iš namų, 
privilioti prie automobilio ir paskui aniem dviem jau 
bus lengva susidoroti su mergaite.

Taigi, ruselis turėjo grįžti namo nieko nepešęs. Sės
damas į automobilį, attache griežtu tonu įsakė šeimi
ninkei sėstis ir važiuoti į policiją. Jai atsisakius, rusas 
grasė, kad ji, jos vyras ir visa istorija bus iškelta spau
doje. Paskui ruskelis nuvyko į artimiausią policiją.

šeimininkė grįžo atgal sujaudinta ir nusiminus dėl 
mergaitės, kuri, rusui atvykus, buvo visiškai išgąsčio 
pagauta, šeimininkė pagaliau nutarė to visko nepra
leisti pro šalį ir paskambino užsienių reikalų ministe

ir traukinį. Kai traukinys 
bėga labai greitai, o mes, sė
dėdami jame, žiūrime iš trau
kinio per langą, mums atro
do, kad mūsų važiuojamas 
traukinys stovi vietoje, o tik 
laukai, pievos, miškai, namai 
ir kiti daiktai bėga į priešin
gąją traukiniui pusę, tai yra. 
atgal. Taip panašiai yra ir 
su žeme.

Kadangi mes esame ant že
mės ir kartu su ja keliauja
me, tai mums atrodo, kad 
saulė, mėnulis ir žvaigždės 
keliauja į vakarus, o mūsų 
žemė stovi vietoje ir nejuda. 
Gi, iš tikrųjų žemė sukasi iš 
vakarų į rytus. Tą pirmiau
sia pastebėjo vienas italų in
žinierius, kuris, įlipęs j vieną 
158 metrų aukštumo pasvi
rusį bokštą, mėtė iš jo akme
nukus, kurie bepuldami že
myn vis pakrypdavo į vaka
rus 22 milimetrais toliau, ne
gu jiems reikėdavo nukristi.

Šiaurės žvaigždė
Giedrią naktį, bestebėda

mi žvaigždes, mes pastebime.

i

ne mano ber-

vėlai
vis nosinaitėje

Ne jo darbas...
—Tamstos berniukas metė 
mane akmenį ir tik ko ne

pataikė!
—Tamsta pasakei “lik ko 

nepataikė,’’ tad galiu užtik
rinti, kad čai 
niuko darbas.

Per
—Kodėl tu

užmezgęs mazgą laikai-?
—Kad neužmirščiau, kad 

negaliu gerti alkoholio!
—Bet tu vėl prieš save tu

rėjai pasistatęs stikliuką su 
degtine!

-—Taip, mat aš mazgą pa
matau tik tada, kai išgėręs 
nosine lūpas nusišluostau.

Apie šykštų škotą
Vakare škotas su žmona 

sėdi verandoje. Staiga užeina 
audra. Abu skuba į kambarį, 
bet žmona palieka peilį vai
siams piaustyti. Nori uždegti 
degtuką, nes tamsoje negali 
peilio rasti, 
jos ranką.

—Palauk!

Vyras stveria

Netrukus galv v, , w V U V kJ 1111 v, ------ IcllclUil, INCullnUo g Č1 i

Is šių virs paminėtų plane-1 ka(j šiaurinė žvaigždė neke- sužaibuos .tai viską pamaty-
tų, nekurios turi mėnulius, 
arba, taip vadinamus, paly
dovus, kurie -sukasi apie sa
vo ašį apie savo lydimą pla
netą ir kartu su savo planeta 
sukasi apie saulę.

Mūsų žemė turi tik vieną 
palydovą — mėnulį. Satur
nas turi keturis didelius ir 
penkis mažus mėnulius. Ura
nus turi keturis mėnulius, 
Neptūnas turi vieną mėnulį, 
o Marsas turi du mėnulius.

Žemės palydovas mėnulis 
apsisuka apie žemę per 28 
dienas, o apie savo ašį apsi
sukti jam irgi tiek pat laiko 
reikia, ir dėlto mėnulis yra 
visados ta pačia puse į žemę 
atsigrįžęs.

Ką mūsų senuoliai tikėjo
Per ilgus šimtmečius mūsų 

senuoliai tikėjo, kad ryte 
saulė teka, pereina per dan-

liauja, kaip kad kitos žvaigž- si.

417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

“AMERIKOS” SPAl STI ATJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI

ir kiti spaudos darbai

rijai. Ministerijai tai buvo jau nebenaujiena. Inžinie
riaus šeimai pasiimant Lydiją, užsienių reikalų minis
terija įspėjo juos, kad rusai gali iš naujo pradėti ata
kuoti, ministerija primygtinai pabrėžė neleisti jos vie
nos tamsiais vakarais.

Ir vėl Ambasados “svečiai”
Ir taip viskas aptilo. Praėjo savaitė. Ir štai rugpiū

čio 11 d. skambina šeimininkų kaimynas, kad CD au
tomobilis artinasi jų link. Mergaitė nubėgo ir pasi
slėpė, o šeimininkė sau ramiai laukė “svečių.” Ir iš- 
tikrųjų — privažiavo automobilis, iš jo išlipo vietos 
policininkas ir du rusai: antrasis ambasados sekreto
rius Nikišinas ir attache Petropovlovskas. šeimininkė 
paprašė policininką į vidų, bet rusų “svetelių” neįsi
leido. Policininkas turėjo su savimi laišką ir prašė šei
mininkės perduoti jį mergaitei.

—Tamsta ir pats gali jai perduoti, kartu Tamsta pa
matysi, kad ji nėra jokia belaisvė. Galite ir pats pa
klausti, ar ji norėtų sutikti tuos du ponus rusus.

Policininkas taip ir padarė. Mergaitė atsisakė “pri
imti” rusus, policininkas tada perdavė jai laišką ir iš
vyko drauge su rusais. Paskui jis pasakojo, kad rusai 
atvyko pas jį prašydami perduoti laišką. Jis nieko 
prieš neturėjęs, bet norėjęs perduoti be rusų pagel
bos. Nikišinas tada paskambino į ambasadą, iš kur jis 
gavo griežtą įsakymą pats dalyvaut laišką perduodant.

Laiškas iš Ambasados
Lydijai perduotame laiške ambasados sekretorius 

rašo:
“Ne viena proga mes Tamstai pranešėme, kad pas

mus Tamstai yra iš tėvo atėję laiškų. Kai kurie Tams
tos aplinkos individai trukdo mums perduoti Tamstai 
tuos laiškus. Jeigu aš pranešiu Tamstos tėvui, kad 
Tamsta atsisakai priimti jo laiškus, jį tikrai išliktų 
mirties smūgis. To gal būt Tamstos “globėjai" ir nori.

“Bet prieš imantis tokio žygio, noriu Tamstą įsak
miai paraginti atvykti pas mus, kad mes galėtumėm 
sutvarkyti kelionę atgal į namus. Už kelionę ir maistą 
laive Tamstai nereikės mokėti. Ambasada aprūpins 
Tamstą visais reikmenimis, o namie Tamstos laukia 
darbas tautai ir visuomenei. Tamstos draugai pasinio 
šę Tamstą sutikti. Kadangi Tamsta prieš pagiobsiiml 
iš tėvynės buvote vienintelis vaikas. Tamstai netenka 
nieko bijoti.

“Dešimtimis tūkstančių rusų, per karą dingusių is 
tėvynės, dabar vėl grįžta ir sutinkami išskėstomis r,m- 
komis. Net ir tie, kurie kariavo vokiečių armijoje, am
nestuojami ir gali grįžti namo.

Pasek jais. Nusikratyk savo “globėjais," kurie ne
išleidžia Tamstos bijodami, kad jų nešvarūs bizniai ne
iškiltų į dienos šviesą. Atvykite pas mus j Vilingai an 
17 arba paskambinkite mums.

Linkėjimai.
Nikišinas."

Atsiuntė gaidų... su sov. propaganda
Mergaitė yra puiki pianistė, tikras “Wunderkind." 

Tat kartu su laišku ambasada atsiuntė jai ir gaidų. 
Gaidose gi buvo labai rūpestingai įvyniota keli nume
riai Švedijoje leidžiamo sovietų propagandos laikraš
čio (švediškai) “Sovjetnytt” (Naujienos iš Sovietų).

(Bus daugiau)
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Newark, N. J
Turim grožio karalius

Šių metų rugp. 8 dieną, lie
tuvių Parke, Lindene, šv. Ro
žančiaus D-ja turėjo savo labai 
šaunų pikniką. Pinkikas ypač 
tuo buvo šaunus ir įdomus, kad 
buvo renkama “Grožio Karalie
nė ir Karalius.”

Rinkimai buvo vedami per tū
lą laiką, ir labai lenktyniuojan- 
ti, nes “Grožio Karalienei” bu
vo penkios kandidatės, ant blan
kų parašai vis augo, ir galop, 
komisija, kuri turėjo paskelbti 
“laiminguosius,” paskelbė kad 
Grožio Karalium tapo išrinktas 
Valentinas Valickas, ir Grožio 
Karaliene tapo išrinkta Antani
na Baranauskienė, kuri gavo 
suvirš 15,150!

Džiugu, kad Baranauskienė 
supliekė rinkimuose net daug 
jaunesnes kai kurias kandidates. 
Reikia pasakyti, kad karalius ir 
karalienė priklauso prie daug 
organizacijų, Valickas priklauso 
prie Lietuvai Vaduoti Sąjungos, 

TMD, šv. Jurgio D-jos, N. J. 
Liet. Tarybos, Liet. Dem. Kliu- 
bo, BALF ir dar prie kitų.

Baranauskienė priklauso prie 
Šv. Rožančiaus D-jos, Šv. Jurgio 
D-jos, Liet. Dem. Kliubo, Liet. 
Moterų Kliubo, Birutės D-jos, 
BALF ir Apaštalystės Maldos 
Draugijos.

Karūnas ir apsiaustus Kara
liui ir Karalienei uždėjo tam iš- Į 
rinkta komisija, Catherine Ruhl- 
mann. Apkarūnavoti, karalius 
su karaliene, pašoko valsą ir pol
kutę, o taipgi jų garbei tapo su- 
griežtas maršas.

Šis piknikas buvo labai pasek
mingas, nes toki rinkimai visa
da sutraukia daug žmonių, tad 
Šv.v Roažnčiaus D-jai liko gra
žaus pelno, o ši draugija pasiun
čia gana dažnai ir tremtiniams 
pakietėlių. (Išrinktos karališkos 
poros fotografiją patalpinsime 
sekančiame “Amerikos” nume
ry — Red.)

Karalaitis

Rochester, N. Y
Lietuvių Diena pavyko

Puikus automobilių paradas
Rugpiūčio 28 d. Schuetzen 

Parke įvyko gausus piknikas. 
Automobilių paradas prasidėjo 
lygiai 2 vai. popiet. Trys gra
žiausiai pasipuošę automobiliai 
gavo dovanas. Buvo tautiški šo
kiai ir kitokį paįvairinimai.

Visi labai linksmai praleido 
dieną, pasidalino savo mintimis 
ir atnaujino senas pažintis. Be 
to, savo atsilankymu jie parėmė 
gerą tikslą. Pelnas skiriamas 
lietuviams tremtiniams.

Iš Niagara Falls buvo atvykę 
svečiai su klebonu priešaky. Pir
mą kartą piknike dalyvavo ne
mažas skaičius tremtinių.

Buvo skanūs užkandžiai, ku
riuos paruošė malonios šeiminin
kės. Prie dešrelių buvo ir alučio 
užtektinai.

Visi sveteliai gražiai, pavyz
dingai linksminosi iki vėlios nak
ties. Tvarka buvo puiki, nuotai
ka geriausia. Todėl gražūs prisi
minimai šios šventės kiekvienam 
pasiliks ilgam laikui.

Pikniką organizavo ir ten įdė
jo labai daug nuoširdaus darbo 
pats mūsų mylimas klebonas 
kun. Bakšys, garsus visoj Ame
rikoj savo nuoširdžiu patriotiz
mu. Daug pasidarbavo Lietuvių 
Kat. šalpos D-ja, kurią sudarė 
visų draugijų atstovai.

Ačiū biznieriams skaitlingai 
atsilankiusiems į šias metines 
mūsų iškilmes, tarp kurių matė
si G. Savage, J. Mocejūnas, J. 
Braknis, J. Rickis, Dr. Magnus 
ir daug daug kitų.

Pr.

Bridgeport, Conn
Svečiai

Mūsų bažnyčion atsilankė gar
bingi svečiai: Gen. Jonas Čer
nius su žmona ir p. Albinas Tre
čiokas su žmona, iš New Jersey.

APDRAUSKIM SVEIKATĄ IR GYVYBĘ

Turbūt, visi lietuviai kata
likai yra girdėję 74 metus 
gyvuojančio “Lietuvių Ro-Po sumos atsilankė pas kleboną

kun. J. V. Kazlauską, kur su mos Katalikų Susivienijimo 
tais svečiais dalyvavo taip pat Amerikoje’
kun. V. J. Pranskietis, varg. A. vardą. Vienas šio garbingo 
Stanišauskas ir kiti.

Iš svečių buvo galima daug'vieno šios organizacijos na- 
kas išgirsti apie Lietuvą ir DP^rio sveikatos ir gyvybės 
reikalais, kur p. Al. Trečiokas ’ 
suteikė daug informacijų.

Lankėsi BALFe
Kun. V. J. Pranskietis ir Ant.!

Stanišauskas lankėsi Brooklyne, 
BALF centre ir pasikalbėjo su'

(sutr. LRKSA)

LRKSA tikslų ir yra kiek-

draudimas.
Šio susivienijimo atlieka

mas draudimas suaugusiems 
(iki 55 metų amžiaus) se
kančių rūšių:

a) Gyvybės draudimas, 
mokant nedidelį mėnesinį.*■ v ± A1 Vz XX d X A L AAvVAAVACA^ AAAv^AA v.»3AAA£,

p. J. Valaičiu apie tai, kaip bū- pusmetinį ar metinį mokestį 
tų galima čia geriau DP atga- įkį SUeina 85 metai (angliš- 
benti ir paskubinti blankų pil- kai; Life Paid Up at Age 
dymą jų atvykimui. Gauta daug 85).
svarbių informacijų, kurias sek- j b) Gyvybės draudimas ir 
madienį klebonas paskelbė baž- taupymo planas, mokant ati- 
nyčioje, kad visi kreiptųsi bląn- tinkamą mokestį iki 65 nie
kų pildymo reikale pas kun. V. tų (Endowment at Age 65). 
Pranskietį ir A. Stanišauską, ir Jei narys išgyvena iki 65 m., 
pats klebonas pasižadėjo tam visa apdraudos suma išmo-

ganų ir, išskyrus kelis statu
te numatytus atvejus, drau
dimo pinigai negali būti pa
naudojami kokiam nors ki
tam tikslui.

Pereitas 56 LRKSA seimas 
priėjo išvados, kad, kada ko
munistai veda propagandą, 
rinkdami milijonus žmonijos 
pražūčiai, katalikiškasis L. 
R.K.S.A. turi organizuotis, 
atkreipiant dėmesį į organi
zacijos didinimą nariais. Nie
kas neabejoja, kad katalikiš
koji visuomenė prisidės prie 
šio susivienijimo, tačiau, kad 
darbas greičiau išsijudintų, 
rado reikalo ieškoti naujų 
jėgų atvykusių iš Europos 
tremtinių tarpo, kurie orga
nizuotų kuopas ir įrašytų 
naujus narius į LRKSA.

LRKSA centras yra pa
kvietęs neseniai iš tremties 
atvykusį Dr. V. A. Dambra- 
vą organizuoti draudimą 
New York ir New Jersey val
stybėse. Kiek žinoma, jis yra 
nusistatęs aplankyti visas 
katalikiškas šeimas. Atidary
kime duris šiam asmeniui, 
prisimindami, kad ši organi
zacija vien tik savo draudi
mu atneš kiekvienam dide
lės naudos. Iš kitos pusės— 
remkime atbundantį katali
kiškąjį judėjimą, stiprinantį 
lietuvių katalikų 
kurios tikslas yra 
niškoji taika ir 
broliškas lietuvių 
mas.

Esame sužinoję, kad Dr. 
V. A. Dambravos adresas 
yra: 223 56th St., Brooklyn.

vienybę, 
krikščio- 
solidarus, 
sugyveni-

INDĖNAI APLANKO LIETUVIUS
reikalui gelbėti.

Blankas pirmieji jau išpildė 
Petras Kuklierius ir Juozas Ba
cevičius. Paskubėkite ir kiti. 
Kuo greičiau — tuo geriau.

O.

Žinios iš Kanados
COBOCONK, ONT.

Pirmoji lietuviška daina
Nuo š. m. birželio 21 dienos į 

Norland, Ont. apylinkę HEPC 
atgabeno 30 DP, jų tarpe ir 13 
lietuvių.

Kanadiečiai pradėjo domėtis 
ir sekti šių nepažįstamų atvykė
lių gyvenimu. Reikia pažymėti, 
kad vietos gyventojai, šiems at
vykėliams, yra labai malonūs.

Lietuviai čia greit apsiprato 
ir apylinkėj pradėjo skambėti 
lietuviškos dainos. Atrodo, mūsų 
dainos rado pritarimo, nes Co- 
boconk visuomenės atstovai pa
kvietė lietuvius, kad šie, vietos 
visuomenei, padainuotų keletą 
lietuviškų dainų.

Š. m. rugpiūčio 18 d. įvyko 
Coboconk salėje lietuviškų dai
nų koncertas. Pradžioje buvo 
pasikeista keletą šiltų žodžių, o 
po to, devyniomis dainomis, iš
pildyta programa. Publikos pri
tarimas buvo didelis ir katučių 
(plojimų), už lietuvišką dainą 
buvo nepagailėta. Programai pa
sibaigus, buvo tarta lietuviams 
keletas šiltų žodžių, o malonios 
poniutės pavaišino skania kavu
te.

Pažymėtina, kad vietos kle
bonas, išklausęs programos, pa- 
siųlė lietuviams, kad ateitų lai
ke pamaldų, jo koplytėlėje gie
doti lietuviškas giesmes. Pasių- 
lymas buvo priimtas ir rugpiū
čio 29 d. Coboconk koplytėlėj, 
iš lietuviškos krūtinės, pirmą 
kartą suskambėjo “Pulkim ant 
kelių.”

Tamulionis

karna grynais, jei numiršta 
anksčiau — pilna suma iš
mokama gaunančiam pašal
pą.

c) Gyvybės draudimas, mo 
>kant mokestį 20 metų (20 
|Year Payment Life). Po to, 
mokestis nebemokamas, bet 
pinigai išmokami pašalpos 
gavėjui tik po nario mirties.

d) Draudimas, mokant nu
statytą mokestį 20 metų (20 
Year Endowment). Esant 
nariui gyvam, pinigai išmo
kami grynais, mirties atveju 
— pašalpos gavėjui.

Jaunimui, kuriam nustaty
tieji mokesčiai yra ypač ma
ži, geresnių apdraudimo są
lygų nė viena kita ir ameri
kiečių draudimo įstaiga ne
gali pasiūlyti. Nustatytoji 
amžiaus riba — 16 metų.

Be to, yra atskiras drau
dimas ligos atveju. Pilname
čiai nariai gali apsidrausti ir 
pašalpų skyriuje.

Apdraustieji nariai turi 
įvairių lengvatų. Kai kurios 
jų:

a) vad. nepavojingų profe
sijų asmenys (kunigai, advo
katai, mokytojai, įstaigų tar
nautojai ir kt.) gauna dvigu
bą apdraudos sumą;

b) negalintiems sumokėti 
nustatytųjų įnašų, pinigų 
mokėjimo laikas pratęsia
mas;

c) nutraukus draudimo 
mokesčių mokėjimą, jei pra
šytojas išbuvo nariu bent 3 
metus, pinigų dalis grąžina
ma, o pinigų neatsiimant, 
praėjus nustatytam laikui, 
gražinami visi įmokėtieji pi
nigai su 3% palūkanomis.

Organizacijos turtas siekia 
apie 2 mil. dolerių. Dėl drau
dimo sumos neišmokė jimo 
netenka dvejoti, kadangi 
LRKSA finansai yra kontro
liuojami amer. valdžios or-

5-TOJI METINĖ, MILŽINIŠKA

LIETUVIŲ RADIJO DIENA—PIKNIKAS
rengiama

J. J. Stuko Lietuviy Radijo Valandos

Sekmadienį, Rugsejo-September 12 d., 1948
LIETUVIŲ LAISVES PARKE

340 Mitchell Avenue Linden, N. J.
PROGRAMOJE:

e Apreiškimo par choro vyrų grupė, vad. muz. P. Sako.
Lietuvaitės gražuolės rinkimas—“Panelė Lietuva 1948 m.” 
A. Ponelis dainuos komiškų dainelių.
Tautinių šokių grupė, vad. L. Stilsonaitės.
Visi bendrai dainuos lietuviškas dainas.
Kalbos, kontestai, dovanos, įvairenybės.

Piknikas prasidės 1:30. Programa—4:30 vai.
Įėjimas (įskaitant 13c. taksų) 65 centai

Savo atsilankymu, paremsite Liet. Radijo Valandas. Būkite!

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

426 Lafayette Street Newark, N. J.
Telefonas: MArket 2-5172

Lietuviai sau šnekasi su... indėnais. Mato tai, ką skai-

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

tė knygoje. Jis nušovė jau 200 briedžių, 2 meskas ir daug 
kitų žvėrių. Indėnas rašo lietuvišką pavardę. Na, ir mėgsta ’ į 
išgert! i

Netoli Longlac miestelio 
yra didžiulis indėnų rezerva
tas — stovykla. Visoj Onta
rio provincijoj tokių rezerva
tų — stovyklų yra keliolika. 
Į indėnų stovyklas baltie
siems lankytis yra draudžia
ma. Ir patys indėnai su ne
prašytais svečiais pasielgia 
griežtai.

Šių dienų indėnai beveik 
niekuo nesiskiria nuo baltų
jų. Jie moka anglų kalbą, 
naudojasi civilizacijos išra
dimais ir technika. Tačiau 
tarpusavy jie kalba gimtąją 
indėnų kalba, turi savo raš
tą, savo senas tradicijas bei 
papročius.

Ką seniau skaitėm, dabar 
matom

Lietuvoj beveik kiekvienas 
esame skaitę apie laukinius 
indėnus, apie jų kovas su bal
taisiais, apie medžiokles ir tt. 
Tik atvažiavę Kanadon tuo
jau norėjom pamatyti tuos 
indėnus. Kai žiemą indėnai 
traukė medžioklėn per mūsų 
stovyklą, mes užkalbinome 
juos. Senas indėnas, kuris 
ėjo medžioklėn su savo jau
nu sūnum, pavaišintas ciga
retėmis, prikalbintas užėjo 
vidun. Jo, kaip ir kiekvieno 
indėno, nepasitikėjimas bal
taisiais ir baimė—pilnai pa
grįsti, nes vietiniai kanadie
čiai juos skaito žemesnės ra
sės ir kartais net užgaunan
tį žodį paleidžia jų adresu. 
Mes gi jį at jautėme, ir taip 
užsimezgė pokalbis tarp in
dėno ir mūsų.

—Ar toli einate medžioti 
ir ką medžiosite? — buvo pir
mas mūsų klausimas.

—Eisime dar 40 mylių. Šį 
kartą mūsų medžioklės tiks
las yra bebrai, bet jei pasi
taikytų ir kitas pelningas, 
žvėrelis, paimsime kartu ir 
jo kailį. ?
Jie medžioja bebrus. 35 dole

riai už vilko galvą...
Toliau jis mums papasako

jo apie bebrų medžioklę su 
spąstais. Už bebro kailiuką 
galima gauti nuo 40 iki 100 ir 
daugiau dolerių. Tačiau beb
rai yra labai gudrūs, ir jų 
medžioklė spąstais kompli
kuota. Ji patogiausia žiemos 
metu. Lapes gaudyti spąs
tais labai lengva. Jis gaudąs 
tik juodsidabres lapes, nes už 
jų kailiuką galima gauti iki

90 dol. Kanados briedį šau
nąs tik reikalo spiriamas, 
kai reikalinga maisto stovyk
lai. Rujos metu nušauna ir 
vilkų. Pristačius nušauto vil
ko galvą, valdžia duoda 35 
dol. premijos. Savo amžiuje 
jis yra nušovęs per 200 ka- 
nadiškų briedžių, du lokius, 
daug vilkų ir kitų žvėrelių.

Tėvas ir sūnus ginkluoti 
tik vienu šautuvu. Pats šau
tuvas, matyt, yra matęs ir 
šilto ir šalto, nes visos dalys 
juda, o buožė net apipuvus.

—Ar taiklus tas jūsų šau
tuvas?

—O, yes. Dar nė vieno šū
vio nesu pro šalį paleidęs.

Lietuviški vardai indėniškai
Mes paduodame popierio ir 

pieštuką. Jis mums parašo 
mūsų vardus ir pavardes in
dėnų rašyba. Tai savotiški 
ženklai, reiškią skiemenis ir 
žodžius. Turi taip pat rašytą 
savo istoriją. Dabar daugu
mas indėnų yra Romos kata
likai, nors yra ir anglikonų 
tikėjimo.

Mėgsta išgert...
Kalba labai rišasi, kai už- 

simenam apie degtinę. Jo 
akys nušvinta. Tačiau indė
nams degtinę parduoti griež
tai draudžiama. Sakoma, kad 
tuomet atgimsta jų laukinis 
jausmas, ir reikia tuomet pa
sisaugoti jų taiklaus peilio, 
nors nuo 1935 metų skalpių 
ėmimas yra įstatymu drau
džiamas.

Pasikalbėjęs indėnas užsi
deda ant pečių savo kuprinę, 
kurioje yra spąstai, katiliu
kas, miltų maišelis ir lokio 
kailis. Susivyniojęs į neiš
dirbtą meškos kailį, jis gali 
ir per didžiausius šalčius 
miegoti tiesiog ant sniego. 
Jo kojos apautos mokasi
nais, išteptais buivolo tau
kais.

—Žiūrėkit, tik nepaklyskit, 
nes mūsų jau penki buvom 
paklydę.

Jie tik gardžiai nusijuokė, 
užsidėjo ant mokasinų snow
shoe ir nuėjo viršum sniego.

Čep.

—Maniloje mirtim nuteis
tas japonų kapitonas Chushi- 
ro Kudo, kurio įsakymu bu
vo pakarta daugiau kaip 100 
filipiniečių.

“AMERIKOS” ĮSIKŪRIMO FONDAS
Savo paramą “Amerikos” Įsikurdinamo Fondui pas

kiausiai prisiuntė šie asmenys: 
Tadas Gudeika, Brooklyn .............................
Frank Kurmis, Woodhaven.............................
Mr. A. Lelis, Brooklyn................ ....................
Sal. Shukis, Brooklyn ....................................
J. Ambrozaite-Jolkowski, Brooklyn .............
R. Kalinauskas, Waterbury, Conn................
Peter Mačiulaitis, Belleville, N. J...................

Už gautas aukas huoširdžiai dėkojame.
_____ /^‘“Amerikos*- Administracija

$2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Baras ir Naktinis Klubas 
THE “ALLIANCE HALL” 

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne)
Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI 

80 St. Marks Pl. (8th St.) Manhattan 
Viena iš gražiausių New Yorko svetainių. Sekmadieniais 
išnuomojama vestuvėms ir bankietams patogiom sąlygom.

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
ei. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) i

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ĮTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
Į (Šulinskas)
į Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
' KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
> 84 - 02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

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

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

Mūsų telefonas nemiega

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME lDO.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

MEMORIES of LITHUANIA"

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 MI., 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

TeL MArket 2-5360
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SAVAITRAŠČIO “AMERIKA”

PIKNIKAS ir ŠOKIAI
Įvyks

Sekmadienį Rugsėjo-August 19,1948
KLASČIAUS CLINTON PARKE Aves' Pradžia 1 valandą po pietą

Musų Apylinkėje

čia

Katalikų Fed. Kongrese bu
vo pakeltas į garbės narius.

Darbuose dėl Lietuvos ne
priklausomybės atkovojimo 
ir jos palaikymo a. a. Jurgis 
Tumasonis dirbdavo visu sa
vo nuoširdumu ir pajėgomis 
ir buvo Brooklyn, N. Y., 
BALFo 75 skyriaus įsteigė
jas ir jo sekretorius.

Velionis priklausė
Brooklyne beveik į visas ka
talikiškas draugijas, buvo 
demokratų lietuvių piliečių 
kliubo nariu ir jame ėjo par
eigas.

Be to, velionis buvo vienas 
iš uoliausiųjų ir pirmųjų ka
talikiškojo laikraščio “Ame
rikos” įkūrėjų, ir iki pat sa
vo mirties buvo stiprus jos 
ramstis ir palaikytojas.

Pereito karo metu, kada

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ BALUČIUS
GERIAUSIOS 1ICSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRFJPKITF.S:

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

AUGUST GUSTAS
Bel tai re Florist :—

K c
Ju

las d 
ir ton

Vis
Walla

• Dr. Vencius išvykęs ato
stogų, kur- dalyvauja meškų 
medžioklėje.

• P. Vizienė iš Brooklyno, 
kuri prieš daug metų Vilniu
je buvo žymi lietuvių veikėja 
ir ligi šių dienų yra gera . atkeli^as j sek^ienį. 
lietuve, aplanke Ameriką I 5jo 26 ■ dieną, kadangi 
ir savo draugei jos gimimo :ruįS o 19 di Jra į

rteg}as at-,dienos proga, užsakė musų mį ..AmerikosS'iknikaJ 

Tretininkų Draugijos 
pardoti bilietai rugsėjo 
dienai, bus geri rugsėjo 
dienai.

• Kun. Dr. K. Rėklaitis 
spalių 4 d. rengias išplaukti 
į Romą, T. Marijonų centrą.

• Vyčių seimas bus Detroi
te rugsėjo 10, 11 ir 12 d.

• P. Babickas, poetas ir
laikraštininkas, i 
vykti į Jungtines Valstybes laikraštį, 
iš Pietų Amerikos. | • J Zeidat gražiai atre-

• Dr. Ag. Šidlauskaitė, dės , montavo savo biznio patal- 
čiusi Katalikų Universitete, pas. Jis yra mūsų “Ameri- 
Milane, yra prieš kiek laiko kos” rėmėjas.
atvažiavus į Kanadą ir gyve
na pas gimines.

• Motina Aloyza iš Put- j metų, šiomis dienomis mirė, 
nam, Conn, lankėsi Kanado- Jis pašarvuotas pas Garšvą, 
je, kur įsteigtas šio vienuo
lyno seserų lietuvių namas į Floridoje, kur padarė daug 
Toronte.

• J. Kazickas šiuo metu by” yra fotografavimas, 
lankėsi Bostone ir Maine,

• Kasparas Bumbulis, iš
gyvenęs Amerikoj virš 40

• Jonas A. Lukas lankėsi

gražių nuotraukų. Jo “hob-

• J. Ambrozaitė-Jolkovs-

ATIDEDAMA ARBATĖLE

Angelų Karalienės parapi
jos Tretininkų Draugijos ar
batėlės su programa paruoši
mas, turėjęs būti rugsėjo 19

6762 FOURTH AVE.

(68th St. kampas) SHoreroad <8-9330

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

BROOKLYN 20, N. Y. kalbas
Rusija
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Draugijos Valdyba
Kuri randasi patogioje vietoje

MIRĖ g 489 Grand Street Brooklyn, N. Y
į Aarti Union Avė.

i

rmms 
slaptos 
Įmuktų 
gū. Gal 
žmones

Rugpiūčio 2 6d. Šv. Kotri- 
nos ligoninėje po sunkios ir 
ilgos ligos mirė Moterų Są
jungos ir Gyvojo Rožančiaus 
draugijos narė, Domicėlė 

i Leonavičienė, gyvenusi 69-34

D. VVhitecavage, Savininkas

A. A. JURGĮ TUMASONĮ 
PRISIMINUS

Šių metų rugsėjo 3 d. su
kanka vieni metai, kaip atsi
sveikino su šiuo pasauliu ir 
atsiskyrė nuo mūsų vienas il
gametis, didelis ir nenuils
tantis Amerikos lietuvių ka
talikiškosios visuomenės vei- “Amerika” netekdavo nuola- 
kėjas JURGIS TUMASONIS. itinio spaustuvėje darbininko, 
Jis daugiau, kaip 40- metų! velionis pašvęsdavo visą at- 
(nuo pat atvykimo iš Lietu-; liekamą savo liuoslaikį dėl 
vos iki paskutiniosios savo į “Amerikos” ir laisvomis nuo 

savo pareigų dienomis ar va
landomis dirbdavo “Ameri
kos” spaustuvėje.

Velionis su savo žmona 
Marijona išaugino ir gražiai 
katalikiškoje dvasioje išauk
lėjo tris sūnus, iš kurių vie
nas jau yra Tėvas Pranciško
nas. Vyriausias sūnus Jur
gis yra jau vedęs ir turi šei
myną, o jauniausias, Edvar
das, gyvena kartu su motina.

Nors jau vieni metai laiko 
praslinko, kai mes a. a. Jur
gio netekome, bet visi, kurie 
turėjome progos arčiau jį pa
žinti, kartu su juo veikti ir 
darbuotis, dar vis negalime 
jo užmiršti, nes paliktąją 
tuščią visuomenės veikloje jo 
vietą nėra kam užimti. Todėl, 
New Yorko lietuvių katali- versitete. 
kiškoj) visuomenė dar ilgai 
jo pasigęs.

gyvenimo valandos) su dide
liu pasišventimu ir labai nuo
širdžiai veikė ir darbavosi 
šioje šalyje lietuvių tarpe 
Bažnyčios ir lietuvybės gero
vei. Į visas savo pareigas jis 
visuomet įdėdavo visą savo 
širdį ir jėgas. Savo nuveik
tais darbais ir nuopelnais jis 
niekur nesiskelbdavo ir nesi- 
didžiuodavo. O tie jo nuveik
tieji darbai ir nuopelnai bu
vo labai dideli ir neįkainuo
jami.

A. a. Jurgis Tumasonis bu
vo gimęs 1881 m. rugsėjo 22 
dieną, Lapšaus kaime, Seiri
jų parapijoje, Dainavos šaly
je, Lietuvoje. Pradžios moks
lą buvo įgijęs Lietuvoje, o 
paskui jį papildė Amerikoje. 
Atvykęs Amerikon, nuo pat 
1905 metų jis daug veikė ir 
darbavosi Amerikos Lietuvių 
R. K. Susivienijime ir yra 
buvęs jo vyriausiuoju sekre
torium, iždo globėju, įvairių 
konstitucijinių komisijų ir 
Statutų Komisijos nariu.

Pats svarbiausias jo pra-1 
gyvenimo užsiėmimas buvo j 
spaustuvės darbas. Jis yra 
dirbęs prie kelių laikraščių: 
“Kataliko,” “Draugo,” “Gar
so,” “Darbininko,” “Ameri- __ ojr_______ __ ___________
kos” ir kitų. Jis yra parašęs' rinkę visos parapijos draugi- 
katalikiškosios krypties laik- jų valdybos. Dalyvavo ir jau- 
raščiams daugybe įvairių nimo draugijų valdybos, 
raštų, straipsnių ir korespon-' Daugiausia kalba sukosi apie 
dencijų, bet labai gaila, kad - ---------— 1-------- -
tie jo rašiniai liko nesurink
ti.

Velionis, už savo nuopel
nus katalikiškoje ir tautinė
je veikloje, už didelį pasidar
bavimą Liet. Kat. Federaci
joje, jos apskrityse ir sky- į parengimų liumiieiu. šiuo 
riuose, einant įvairias atsa- metu sekretorium išrinkta 
komingas pareigas, 1946 m.' Ona Montuori.

___~ M » j e v • • LIULI AACA V A J V CAA LA 1

• Poetas J. Aistis siais me-, ki, mūsų nuolatinė skaityto-' Qrand Avė Maspethe 
tais vėl dėstys Marianapoly. ja, aplankė “Ameriką,” kur

• Kun. Just. Vaškys, Lie- ypatingai domėjosi tik ką1 
tuvos pranciškonų provinci
jolas, šį rudenį dalyvaus 

! Amerikos pranciškonų pro
vincijolų susirinkime Santa 
Barbara, California.

• Stella Čaraška grįžo į į rikos” skaitytojas, prisiuntė 
Brooklyną po savaitės atosto- (savo prenumeratą už 2 me- 
gų Maine. Ji vėl išvyko į Cin-, tus ir prisidėjo prie “Ameri- 
cinnati aplankyti savo sesers kos” Įsikurdinimo Fondo. 
Adelės, kuri tame mieste šo
ka su baleto trupe.

• Skulptorius J. Subačius gydytojai ruošiasi suorgani- 
buvo išvažiavęs į N. Angliją zuoti draugiją, kuri remtų 
ir viešėjo pas T. praciškonus Vokietijoje gyvenančius bu- 
Kennebunk Port, Me.

• Dr. A. Salys, Pennsylva- 
nijos Universiteto profeso
rius, po vasaros kurso atvy
ko į Elmhurst, Pa., praleisti 
atostogų su šeima švč. Mari
jos viloje pas N. J. Seseris.

• Prof. Vincas Krėvė atei
nančiais mokslo metais vėl 
dėstys Pennsylvanijos Uni-

Palaidota rugp. 30 d. iš
L . v. . , x. . , Karalienės Angelų bažnyčios,

gautais gražiais tremtinių Laidotuvgmis rūpinosi Paui 
Imrlimnin i o nvirnilrleidiniais iš pritaik. meno 
srities.

• R. Kalinauskas iš Water
bury, Conn., ilgametis “Ame-

• New Yorko apylinkėje 
apsigyvenę nauji lietuviai

vusius jų profesorius.

4

A.

• Anna Kaskas spalių 10 
d. dainuos Lewistone, Maine, 

Stasys K. Lukas T. pranciškonų ruošiamame

Apreiškimo 
Parapija

Bazaras
Rugpiūčio 25 d. buvo susi-

h? Karalienes 
Parapija

A. TUMASONIO ATMI
NIMUI PAGERBTI

A. a. Jurgio Tumasonio at
minčiai, jo mirties metinių 
sukaktuvių proga, penkta
dienį, rugsėjo 3 d., 8:30 vai. 
ryto, Angelų Karalienės baž-^ 
nyčioje, Brooklyne, bus lai- l 
komos gedulingos mišios.! 
Taip pat tą dieną toj pat baž
nyčioj už a. a. savo tėvą mi
šias laikys atvykęs jo sūnus, 

| Tėvas Pranciškonas Kazimie-

koncerte.
• Jurgis Savaitis, dirbąs 

“Draugo” red. Chicagoj, lei-
■ džia savo atostogas Stony 
Brook Lodge, L. I. p. Pr. La
pienės vasarnamy. Ten jis 
praleido poilsio laiką ir per
eitais metais.

• Jonas Šimėnas, žymus .ras Tumasonis.

Clement A. Vokei 
(VOKETAITIS) 

Advokatas
6

Gustas Funeral Home.
Nuliūdime liko vyras Po

vilas ir brolis Andrius Ulo- 
za.

Šią liūdną žinią praneša 
minėtų draugijų narėms ir 
velionės pažįstamiems.

B. Adomaitienė

41 -40 — 74th Street ?

X STagg 2-1454
? F. GRAŽYS ir SCNUS 

kontraktoria;
į Atlieka mūriniu namų vienų <š- 
A liginimą, pla-sleriaviiną, šaligat- 
X vių cemcntavinią tr Irt. darbus.
X 293 MAUJER SI..
J BROOKLYN 6. N. V.

1

$ 
t;

PADĖKA

Angelų Karai, par. Karališ
koji šeima — Juozas Jakai
tis ir Rozalija Pankevičienė 
— dėkoja kleb. kun. Aleksiū- 
nui už gražias dovanas, o 
taip pat p. Janušienei, O. Si- 
javičienei, O. Baniulienei, V. 
Žemantauskui ir visiems, ku
rie prisidėjo, suteikiant 
mums tą garbę, o parapijai 
naudos.

IEŠKOMA

Teresė Taraškevičiūtė, ki
lusi iš Grendų vienk., žąslių 

j vai. Ieško giminės iš trem- 
i ties. Kreiptis pas Mrs. M. 
Žvirblis, 409 Hewes Street, 
Apt. 34, Brooklyn 11, N. Y.

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

atskiras namas; 14 kambarių, garažai, 
mūrinis, at-

„ , , ___ x.. • • atsKiras namas; 14 Kamnanų, garažai.
Brooklyno biznierius, su zmo | Butų labai gražu, jei visi į woodhaven: i šeimai, mūrinis, at- 
na minėjo savo vedybinio gy- ,a- a- Jurgio Tumasonio buvę skiras, garažai. 2 šeimų, atskiras, 11 
venimo 19 metų sukaktį. Iš-'draugai ir pažįstami, kuriem'kambarių, garažai. 3 šeimų, 12 kam- 
kilmingi pietus Įvyko Stony tik laikas ir aplinkybes leis, piniSi mūrinis su 14 kambarių, aiie- 

parapijos bazarą, kuris įvyks Brook, pas Pr. Lapienę. atvyktų bažnyčion į pamal- jaus šiluma. .................
spalių 16-24 d. Iš didesnių ° Kun. St. Kulbis, Tėvas 
dalykų bus galima laimėti: jėzuitas, pavadavęs kun. Dr.
Televizijos aparatą, radijo, 
gerą toustų aparatą.

Nutarta sekančiame susi
rinkime išrinkti parapijos 
parengimų komitetą, šiuo

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-7142 _

AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

J. P. GINKUS 
Direktorius

i J. Končių, išvyksta atgal į 
Kanadą.

• Dr. Pr.
profesoriauti į________ ____
versitetą, kur jis dėstys eko
nomikos teorijas, monopolių 
konkurenciją ir ves semina
ro darbus.

• Pp. Ginkai jau grįžo iš 
savo atostogų, kurias labai 
gražiai praleido p. Bačiūno 
vasarvietėje.

• Mirė a. a. Simonas Alek- 
siūnas, kun. Aleksiūno bro
lis.

• J. G. Rasčių dukrelė Ol- 
ga-Ona spalių 2 d. išteka už 
p. Harold Jerome Schanck.

• Biznierių Piknikas, įvy
kęs rugp. 29 d. pavyko labai 
gerai. Pikniko tikėtai buvo 
platinami ir per “Amerikos” 
įstaigą.

• Muz. J. Olšauskas iš 
Amsterdamo buvo atvykęs į 
Vargon. Seimą ir ta proga ap
lankė “Ameriką.”

das ir savo maldose prisi
mintų jo vėlę.

padaiskis išvyko §v JUrprj0 Parapija 
iti j Detroito Uni- c r J

—Šv. Jurgio parapijos Ru
dens Piknikas įvyks sekma
dienį, rugsėjo-September 26, 
Klasčiau Parke, Maspethe. 
Prasidės 1 vai. popiet.

Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atski
ras, 6-8 kambariai, lotas 50x100. 2 
šeimų kampinis, mūrinis, 12 kamba
rių, garažai, lotas 45x100. 4 šeimų, 
kampinis, mūrinis, atskiras, garažai, 
lotas 50x100.

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.
B. ZINIS 

LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

GRAND ST. 361 UNION A VE., 
BROOKLYN, N. Y.

4-3487 RE 9-1506

499

EV

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
FISAS.

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. 

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

w--
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P.resl 
kū laid 
In 11‘Ii aa 
ri nusk 
bei 42 J

Kong 
buvo p 
žodžiais

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.
Apdraudžia viską, kas tik ko prašo. 

Apdraudžiu (insurinu) ir žmones.

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. VI 7-2940

Namai—Apdrauda '
Jeigu norite pirkti ar parduoti na-' 

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(insurance), malonėkite kreiptis že
miau pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y. 
(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

Stephen Bredcs Ji
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

pri imtai 
k si u ii 
smerkia 
tika iri 
marksia

Iš 42 
ameriki 
si rašyti 
yorkieti 
iškentęs 
koliojim

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett. jM. D. įl
223 South 4th Street 

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

DAvenport 6-0259

R A LP H KR U C H

FOTOGRAFAS
65 -.23 Grand AvenueU

Maspeth, N.Y. W

i

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

SEA-GULL SHIPPING CO.
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė Bendrovė siunčia maisto ir dra

bužių pakietus į Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuos ga

lima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
TIK $10.00

2 sv. kond. pieno 
1/2 sv. malto čokolado 
2 gab. tual. muilo

PAKIBTAS Nr. 2
1 sv. bekono
1 sv. kavos
1 sv. kakao
$7.00: Nr. 3—11 sv. $5.25: Nr. 4

5 sv. cukraus
5 sv. kiaul. taukų
2 sv. kiaul. mėsos
Pakietas Nr. 1—12 sv.

Jei pakieto gavėjas nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinami
Už Bendrovės pakietus gavėjai jokių mokesčiu nemoka.

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 GRAND STREET, BROOKLYN, N.

Jos. Zeidat, J r

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

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