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4 Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chotoį 
PIETOS — VAKARIENE. Geiaasin 
amintas namie H geriausio* tmetoia, į 
U Parengimams priimami užsakymai

Juozas Cinkus
reet,

s, taip neseniai 
vas kan. Juozas

ižgantas, bet 
n jau penkiolika

jis miręs.
e, kad miręs. Bet kai 

e jo “Pragiedrulius” 
s raštus, jaučiame jį 

ą.
ien daugelis mūsų, 
ių Lietuvoje, puikiai

na Vaižgantą. Savo 
i jis visus žavėjo.

raeis šimtmečiai. Nau 
os skaitys “Pragied- 

ir vis tiek matys Vaiž- 
yvą. Tą Vaižgantą, 
asakė: “Laimės ieš- 
itiems, o tapau lai- 
pats.” Pavasaris iškvietė į lauką Lietuvos artoją.

Marshallas grįžo 
Washing t onan

s asmuo paslaptingu 
a gavęs iš Lietuvos 
išką:
m. gruodžio 28 d. 

jo lietuvių trėmimas į 
Vaizdas yra baisus...
kurios bolševikams 
a, yra areštuojamos 
ikio iki senelio ir ve- 
auta beviltiškoj pa

ir vieną dieną iš Tryš- 
čiaus jau išvežta 70

Milane komunistai kėlė riaušes

nksčiau rašėme apie 
'lietuvių trėmimą, šis 

LAISNIUOTAS GRABORIUS [tai aiškiausiai patvir-
taujai įrengtos patalpos. Ypatinga
teikiamas Kiekvieno Pageidavimo i

Gustas Funeral Home,
Y AVĖ. BROOKLU
ory) E

Mūsų telefonas nemiega

■'i

gas” rašo:
jos rinkimai parodė, 
arų Europai dar yra 
sigelbėti. Jei krikš- 
demokratai laimėjo 
šiai balsų negu bet 
ita politinė partija, 
o dėl to, kad žmonės 
labiau pradeda su- 
ad ne šunkeliais ei-

liau jos automobiliai pasilei
do į minią. Tuojau prasidėjo 
muštynės tarp policijos ir 
partizanų. Pastarieji pradėjo 
bėgti, bet vėliau vėl grįžo ir 
kovojo su policininkais. Su
sirėmimų metu buvo vartoja
mi šautuvai ir kulkosvaidžiai, 
bet nė viena pusė nešovė tie
siai į žmones.

Riaušės tęsėsi vieną valan
dą. Buvo užmuštas vienas po
licininkas, keli jų sužeisti. 
Policija suėmė visą eilę riau
šininkų. Jie bus teisiami už 
tvarkos ardymą. Neužmuštas 
nė vienas komunistas. Polici
ja išvaikė partizanus, o da
bar ieško svarbiausių kursty
tojų, kurie pirmieji pabėgo.

Italai išaiškino, kad rinki
mų dienomis karo sandėlių 
užpuolimus atlikinėjo užsie-

Milane komunistai bandė 
kelti riaušes. Vidaus reikalų 
ministeris uždraudė bet ko
kias viešas demonstracijas, 
bet komunistų partijos vadai 
nutarė sukviesti partizanus ir 
parodyti savo galią Milano 
gyventojams ir visai šiaurės 
Italijai.

Partizanai pasipylė į gat
ves ir pradėjo žygiuoti į mies
to centrą. Partizanų eisena 
jau buvo suorganizuota, vie
nalyčiai būriai atsirado iš ša
lutinių gatvių ir prisidėjo 
prie eisenos.

Bet Italijos policija taip 
pat nesnaudė. Ji turėjo žinių, 
kad kompartijos centras įsa
kė sukelti riaušes Milane, to
dėl iš anksto buvo pasiruo
šusi. Vos tiktai komunistai ir 
jų vadovaujami partizanai 
pradėjo maršuoti ir dainuoti, Iniečiai, kurių Italijoj buvo

pastojo didokas skaičius. Iš įvairių
Europos valstybių šiuos tero-

Valstybės sekretorus Mar
shallas iš Kolumbijos lėktu
vu grįžo į Washingtoną. Esą 
daug skubių ir labai svarbių 
klausimų, kurie ir. reikalavę 
jo staigaus grįžimo iš Pan- 
Amerikos konferencijos visa 
savaite anksčiau numatyto 
konferencijos užbaigimo. Pa
kely į sostinę, Marshallas bu
vo dviem valandoms sustojęs 
Balboje, Panamo kanalo zo
noje, kur tarėsi su koman- 
dierium Įeit, gen* WiUis D. 
Crittenbergeriu. ,

Sekretorius atsisakė aiš
kinti, kada buvo paklaustas, 
ar Bogotos konferencija, kuri 
buvo komunistų kruvino su
kilimo laikinai nutraukta, 
padėjo bendrai pasaulio pa
dėčiai. Marshallas taip pat 
nieko nekalbėjo apie svar
biuosius įvykius, dėl kurių 
jis grįžo iš konferencijos.

—Iowa valstijoje siautė 
cikloninio pobūdžio audra. 
Visiškai sugriauta daug na
mų. žuvo 4 žmonės ir 11 su
žeista.

SUMUŠĖ PIKETUOTOJUS
Kansas City antras mėnuo 

streikuoja Cudahy & Compa
ny skerdyklos darbininkai. 
Streikuojančių vieton kom
panija pasisamdė streiklau
žius ir toliau tęsė darbą.

Streikuojantiems nieko ki
to neliko, kaip “piketuoti” 
prie skerdyklos vartų ir at
kalbinėti streiklaužius, kad 
mestų darbą.

Kadangi piketavimas kliu
dė kompanijai laisvai tęsti 
savo darbą, ji kreipėsi į poli
ciją, kuri, pribuvusi, smar
kiai apdaužė piketuotojus. 
Keli jų turėjo atsigulti ligo
ninėn.

Dėl darbininkų sumušimo 
unijos vadovybė paprašė val
džios įstaigas pravesti tardy
mą ir kaltininkus patraukti 
atsakomybėn. Gi kompanija 
gavo iš teisėjo įspėjimą uni
jai, kad piketuotojų skaičius 
prie dirbtuves vartų būtų su
mažintas.

ŠIURPIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

• wr i • Vi L tiesiu, krikščiony- iras ir Naktims troli n hues erali-

“ALLIANCE Bl
(Buv. 193 Grand St., Brooklyne)

\ CHARLES ir ALVINA BUM

Marks Place Mat
ižiausias Rytinėje New Yorko ii

NAKTINIS KLUBAS

tiausia programa tris kartus sa^ > dėsnius.

adytu keliu, bus gali- 
^elbėti iš ekonominio 
linio chaoso.”
i “Draugas” teisingai 
kad Europa dar ne- 

bris iš krizės, kurion 
)o per ketvertą šimt- 
javo veidą nukreipda- 
Dievo ir užmiršdama 

miško j o socialinio tei-

policijos daliniai
jiems kelią.

Pradžioje policija paleido ristus buvo atsigabenę komu- 
keliolika šūvių į viršų, o ve- nistai.

Korėjiečiai Japonijoj protestuoja 
 ♦------------

5YS ir SŪNUS 
CR AKTORIAI
•inlq namq slenq ii- 
asteriavimq, Sallpat- 
kvimą Ir Irt. darbus.
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vemeyer Street 
klyn 11, N. Y. 
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voje gyvenąs kompo- 
Juozas Tallat-Kelpša 
alininę premiją. Ne
ne, kad jis premijos 
s. Bet pažiūrėkime, 
is šią premiją gavo, 
arašė kantatą Stalino 

41-40“"^ ir Pavadino ją “Stali-

Jackson Rė? mename literatūros 
są Lietuvoje pirmojo 
įmečio metu. Pirmąją 
, tada laimėjo gana 
•eilėraštis, pavadintas 
m Stalinu.” O buvo 
ž jį geresnių.
r Tallat-Kelpšos kūri- 
ipažintas geriausiu iš 
Rusijos kompozitorių 
, atrodo, irgi dėl to, 

Vartojama^ pavadintas “šauniu”

Clement'

NEwtotf

Dekoru
Dažyl

IS ORO®2

DUODAMA 
ųs, patogūs namai, 
jtose. Patarnavimas

darbo
GEORGĖ

Kobe mieste, Japonijoj, ne
patenkinti korėjiečiai buvo 
sukėlę riaušes. Japonai įsakė 
korėjiečių vaikams mokytis 
japoniškai, o korėjiečiai no
ri, kad mokykloje būtų dės
toma korėjiečių kalba. Tatai 
buvo tiktai tariama neramu
mų priežastis.

Riaušėse dalyvavo kelias
dešimt tūkstančių korėjiečių. 
Jiems pavyko užimti policijos 
centrą ir gubernatūrą.

Korėjiečiai, protestuodami 
prieš patvarkymus mokyklo
se, sulaužė policijos centro 
baldus ir grasino gubernato
riui. Atvykus Amerikos ka
riuomenei, riaušininkai tuo
jau nutilo ir pradėjo skirsty
tis.

Japonijoj J. V. kariuomenė 
pirmą kartą buvo panaudota 
tvarkai atstatyti.

Gen. Willoughby paskelbė, 
kad riaušes kėlė korėjiečiai, 
bet tikrasis šių riaušių kalti
ninkas yra komunistai.

Naujas prelatas
Grand Rapids, Mich., die

cezijos ganytojas J. E. vys
kupas F. A. Hass paskelbė, 
kad šv. Tėvas paaukštino 
prelatu kun. Juozapą Lipkų, 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
kleboną.

Prel. J. Lipkus, besidar
buodamas Šv. Petro ir Povi
lo parapijoj, įsigijo pagarbą 
ne tik tos parapijos žmonių, 
bet visos apylinkės tautiečių 
tarpe. Jo uolumas ir nuošir
dumas tikinčiuosius arčiau 
rišo su bažnyčia, o sumanu
mas ir rūpestingumas me
džiagiškai parapiją pakėlė.

ALT ir BALFas prel. Lip- 
kaus asmenyje turi nuoširdų 
rėmėją. Prieš porą metų prel. 
Lipkus drauge su ALT vyk
domojo komiteto nariais lan
kėsi pas senatorių Vanden- 
bergą ir prašė, kad jis gintų 
Lietuvos teises į nepriklauso-

. 'įnybę senate ir tarptautinėse
Karo pabaigoje korėjiečiai j taikos konferencijose.

pH*
šia viską, kas tik ko 
raudžiu (Insurinu) ir

is:
>h Vastunas
; Gates Avenue 
>klyn 21, N. Y. 
ĮLenmore 5-7285
Virginia 7-2940
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lybė” rašo, kad ką 
ykęs į Ameriką gen. J. 
J, kurio brolį bolševi- 
ežė į Sibirą, o jis pats 
tik karo dėka, štai ką 
:ė:
tuvių tautai naciai bū
dingesni, negu bolševi- 
istarieji, tiesa, tremia 
is, bet likusiems, iki 
kro laipsnio, vis dėlto 
rūpintis tautine kul-

galėjo laisvai važiuoti namo, 
už kelionę jiems nereikėjo 
mokėti.

Dalis jų išvažiavo, o kiti 
pasiliko. Likusieji turi klau
syti japonų patvarkymų mo
kyklose.
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429 Walnut St, 
TeL MArket

n, ar gen. J. Černius 
ikrai tuo įsitikinęs? 
visiems aišku, kad na- 
i jie būtų laimėję ka
tu lietuvių nepasigai- 
Bt nacių santvarka bu- 
jsnė už bolševikų bent 
, kad joje buvo mažiau 
r turėta šiokia tokia 
ir sąžinės laisvė. Bol- 
gi santvarka knibždė-

—Jungtinių Valst. šiaurės 
rytų pakraštyje nukrito jū
ron laivyno bandomasis bom
bonešis. Penkis jo įgulos vy
rus išgelbėjo laivas “Wa
shington.”

te knibžda šnipais, o laisvių 
nėra jokių.

Minimoji tautinė kultūra 
tėra tik kaukė, kuria bolševi
kas dangstosi, kol pagriebia 
į savo nasrus auką.

Cituotieji gen. J. Černiaus 
žodžiai ar nebus tik “Vieny
bės” korespondento žodžiai?

Dar bestudentaudamas, 
prel. Lipkus jau buvo pasi
reiškęs kaip sąmoningas lie
tuvis ir veikėjas.

Jau šeštas lietuvis kunigas 
Amerikoje yra Popiežiaus pa
aukštinamas prelatu. Kiti 
lietuviai prelatai yra prel.
M. Krušas, Chicagos arkidie- 
cezijos; prel. J. Ambotas, 
Hartford, Conn.; prel. dr. K. 
Urbonavičius, Boston, Mass.; 
prel. J. Balkūnas, Brooklyn,
N. Y.; prel. J. Miliauskas, 
Scranton, Pa.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ 
VADUS

Portugalijos vid. reik. min. 
pranešė, kad 50 komunistų 
vadų buvo suareštuoti. Vie
nas jų prisipažinęs organiza
vęs komunistus kariuomenės 
ir laivyno eilėse.

Šių metų pradžioje aplin
kiniais keliais Vokietijoje 
gautas necenzūruotas laiš
kas iš Lietuvos. Laiškas ra
šytas vienai kauniečių šei
mai, labai ilgas. Jame apra
šoma labai daug : skaudžių 
šeimyninių dalykų ir įvykių, 
iš kurių išryškėja pačios šei
mos Lietuvoje tragiškas liki
mas: dalis jos ištremtą, da
lis dar laikosi Lietuvoje, da
lis persikėlusi į dabartinę 
Lenkiją. Visos šios žinios 
siekia praėjusių metų vidurį 
(rugpiūčio-spalio mėnesius). 
Čia pacituosime pažodžiui tas 
laiško vietas (suduriant iš 
dviejų laiškų, rašytų to pa
ties asmens ir tai pačiai šei
mai užsienyje), kurios kiek
vienam lietuviui yra įdomios 
ir iš kurių ryškiausiai maty
tis šių dienų gyvenimas bol
ševikų okupuotoje mūsų tė
vynėje. Laiško autorius kurį 
laiką gyvena už Lietuvos ri
bų ir kai kur laiške rašo sa
vo pergyvenimus Lietuvoje, 
o kai kur vadovaujasi aplin
kiniais keliais gautais pas
kutiniais laiškais iš Lietuvo
je likusių artimųjų, štai iš
traukos:

“Jūs, tur būt, neįsivaizduo
jate, kaip buvo sunku ir bai
su gyventi Tarybų Lietuvo
je ! Džiaugdavomės sulaukę 
ryto. Tik visada būdavo ne
aiški rytojaus diena. Kasdien 
nauji suėmimai ir įstaigose, 
ir butuose, ir gatvėse. Vil
niaus kalėjimas perpildytas. 
Beveik kas savaitė po 5-6 
tūkstančius išveždavo į ry
tus... Tai buvo baisiausias 
vaizdas. Nelaimingieji buvo 
apsupti stiprios sargybos su 
šunimis. Ėjo vargšai kai ku
rie tik vienu švarku ir be ke
purių, o šaltis didžiausias! 
Tokių liūdnų eisenų teko ma
tyti labai daug. Jų tarpe pa
sitaikydavo ir pažįstamų. 
Stotyje juos išrikiuodavo ir, 
prieš lipant į užkaltus vago
nus, suklupdydavo ir po vie
ną stumdavo į vagoną. Vie
name vagone “1________
po 50 asmenų. Tokius kelis 
transportus išlydėjau.

Tame baisiame laikotarpy
je, 1945 m. žiemą, gatvėje 
dienos metu buvo suimtas 
mano vyras su savo broliu. 
Enkavedistai, patikrinę do
kumentus, dažniausiai juos 
tuoj sunaikindavo, o suimtąjį 
varydavo nuovadon. Apie vy
ro suėmimą greit sužinojau 
ir tuoj pat išskubėjau su šil-

tais drabužiais ir maisto pro
duktais. šiaip taip pasisekė 
įteikti viską.

Kalėjime jų niekas netar
dė ir neklausė, už ką suimti. 
Sunkus buvo maisto ir kitų 
dalykų padavimas. Jei gau
davo, tai tik menką dalelę. 
Kratos metu atimdavo viską, 
net sagas išpjaudavo. Vyras 
kalėjime sėdėjo 2 mėn. Pa
leido jį visiškai sergantį. Grį
žo nepanašus į žmogų. Sun
ku ir aprašyt. Sėdėjo vienu
tėje, kurioje buvo sugrūsti 
22 asmenys! Grįžęs sirgo 
mėnesį.

Drebėdavom kasdien vieni 
dėl kitų. Kai tik S. laiku ne
grįždavo iš tarnybos — jau 
nervuodavomės. Taip būdavo 
kasdien. S. maisto korteles 
turėjo neblogas, bet vien iš 
jų pragyventi nebuvo galima. 
Jo atlyginimas apie 600 rub
lių. Tai nedaug, nes lašinių 
kilogramas atsiėjo 120-150 
rublių. Kartais gaudavo val
diška kaina šiokios tokios 
medžiagos arba menkučius 
batus. Tai ir viskas.

Bendrai paėmus, kainos 
aukštos ir viskas brangu. Pri
vati prekyba uždrausta. Vil
niaus universaliniam magazi
ne kainos komercinės. Ne 
kiekvienas ten gali pirktis. 
Pagaliau ir esančios ten pre
kės menko išdirbimo. Turgai 
uždaryti. Už mažiausią pre
kybą — 5 metai kalėjimo.

Beveik visi įstaigų virši
ninkai ir įvairių krautuvių 
vedėjai yra svetimtaučiai. Ne 
kiekvienoj įstaigoj buvo ga
lima susikalbėti lietuviškai.

Kas savaitė į butus ateida
vo koks rusas tikrinti gyven
tojų. Darydavo įvairiausius 
sąrašus, apklausinėdavo gy
ventojus. Daug nervų atsiei
davo tokie jų “vizitai.” Kiek
vienas bijodavo, kad netru
kus gali būti suimtas.

Ilgesnį laiką jie praktika
vo tokį dalyką: ateina kur, 
pas kokį gydytoją ar šiaip į 

kehaudavo”!Jiems reikalin£U gyventojų 
butą, 3-5 enkavedistai. Pada
ro ten kratą, susėda ir sėdi 
po 6-10 dienų. Buto gyvento
jai neturi teisės nė kojos iš
kelti iš namų. Maistą super
ka “draugai” už gyventojų 
pinigus. Taip jie ten “gyve
na” ir maitinasi. Stebi praei
vius, o kiekvieną užėjusį į 
minėtą butą suima. Po tam 
tikro laiko, žinoma, naktį 
“draugai” su visais suimtai
siais vyksta kalėjiman. Tai-

Transjordanijos karalius 
Abdullah pareiškė, kad jis 
pats vadovausiąs Transjor
danijos, Sirijos ir Lebanono 
armijoms, kurios šeštadienį 
užimsiančios Palestiną.

Kartu žygiuosią ir Egipto 
armijos daliniai, kurie perei
sią šventosios žemės pietinę 
sieną tuo pačiu laiku.

Karalius Abdullah sako, 
kad Lebanono ir Sirijos tru
pėms jis vadovausiąs Arabų 
Lygos karinės tarybos nuta
rimu. Palestinos ir arabų 
kraštų delegacijos jį papra
šiusios pasiskelbti Palesti
nos, tuo pačiu ir Transjorda
nijos, karaliumi ir perkelti 
savo sostą į Jeruzalę.

Paklaustas, ar prasidės 
Palestinos invazija, kol tebe
galioja Britų mandatas, ka
ralius Abdullah atsakė: “Vie
toj laukę gegužės 15 d., žydai 
pradėjo pulti taikingus kai
mus, Haifą ir Jaffą ir didelę 
dalį Jeruzalės.. Tai yra pa
kankamas iššaukimas arabų 
valstybėms pasiųsti savo ar
mijas. Aš manau, kad jokia 
arabų valstybių valdžia ne
drįs priešintis šiam tautos 
norui.”

Praėjusį ketvirtadienį žy
dai užėmė Haifos uostą ir 
miestą. Arabai pradėjo ma
siškai iš Haifos bėgti, žydai 
laiką arabų bėgimą politiniu 
įžeidimu ir norį įrodyti, kad 
arabai ir žydai gali vieni 
šalia kitų gyventi.

NORVEGIJA NESIJUNGS 
SU SOVIETAIS

Sovietų ekspansija į vaka
rus neatslūgo. Nepavykus sa
vo letenos įkelti į Italijos 
pusiasalį, šiaurės meška ieš
ko vietos savo gūžtai susi
sukti Skandinavijos kraš
tuose.

Kalbama, jog rusai pa
siuntę “kivetimą” Norvegijai 
padaryti su jais sutartį, pa
našią į Suomijos.

Norvegijos užsienių reika
lų ministeris Lange paneigė 
tokio reikalavimo gavimą, ta
čiau pabrėžė, jog tokiu atje- 
ju būtų Rusijai atsakyta, kad 
Norvegija yra Vakarų Euro
pos dalis ir pasiliks ištikima 
Europos demokratijai.

BANDĖ PASIVOGTI 
GINKLŲ

Italijos rinkimų dienomis 
komunistai net kelis kartus 
bandė pasivogti ginklų, bet 
jiems nepavyko.

Italų kariuomenės daliniai 
visus kartus atmušė prie ka
ro sandėlių artėjančius ko
munistus.

PABRANGS SUSISIE
KIMAS

Nuo liepos 1 d. New Yorko* 
mieste pabranginamas susi
siekimas. Norint važiuoti po
žeminiu traukiniu, reikės mo
kėti 10 centų. Kelionė auto
busu ar tramvajum atsieis 7 
centus.

Liudv. Stankaitis

A. A. KAN. L. STANKAITIS
Iš Lietuvos gauta žinia, 

kad atsiskyrė su šiuo pasau
liu a. a. kanauninkas Liud
vikas Stankaitis, buvęs ilga
metis Tryškių klebonas.

Karo metu, 
kiečiams, liko
beveik visas Tryškių mieste
lis (taip pat bažnyčia ir visi 
klebonijos trobesiai). Tuomet 
kan. L. Stankaitis buvo per
keltas į Kruopius. Antrą kar
tą bolševikams atėjus į Lie
tuvą, ir K jpiai liko karo 
auka. Tuomet jam teko per
sikelti į Šakyną, Gruzdžių 
valse. 1947 m. gruodžio 28 d. 
ten jis ir baigė savo sunkias 
gyvenimo dienas.

Kan. L. Stankaičio asmeny 
Lietuva neteko gero kunigo 
ir tėvynę mylinčio sūnaus. 
Tebūnie jam lengva tėvynės 
šaltoji žemė, o jo siela teran
da ramybę ir poilsį Viešpa
tyje. T. M. G.

gi, kurį laiką buvo labai pa
vojinga lankyti savo pažįsta
mus ar net į gydytoją kreip
tis, nes kiekvienu momentu 
buvo galima įkliūti. Turėjom 
ir mes kaimynystėj tokių 
“svečių,” bet mus jie kažkaip 
aplenkė.

KARALIŠKOSIOS POROS 
JUBILIEJUS

Didžiosios Britanijos ka
ralius Jurgis VI ir karalienė 
Elzbieta balandžio 26 d. šven
tė 25 metų savo vedybinio gy
venimo jubiliejų, šis iškilmin
gas jubiliejus kartu turėjo ir 
paprastumo atspalvį.

Canterburio arkivyskupas 
G. F. Fisher savo pamoks
le šv. Povilo katedroje pava
dino šį jubiliejų “didele namų 
švente.”

—Kad ir nepatenkinti uni
jai ir Lewisui teismo skirta 
didele pinigine bauda, 400,000 
streikavusių angliakasių su
grįžo darban.

—Italijos komunistų vadas 
Togliatti dėl pralaimėtų rin
kimų pakliuvo Stalino nema
lonėn. Sakoma, jis būsiąs pa
keistas kitu, veiklesniu, Mas
kvos atstovu.

—Turkija gavo iš Ameri-
užeinant vo- j kos 4 submarinus, kuriuos iš- 

sunaikintas j sivežė čia apmokyti turkų 
jūreiviai.

—Briuseliu grįžo Belgijos 
regentas princas Karolis, 
trumpą laiką viešėjęs Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.

—Roosevelto našlė, kuri 
buvo nuvykusi Londonan da
lyvauti iškilmėse, atiden
giant jos vyrui pastatytą pa
minklą, dabar išskrido į Ha
gą paviešėti pas Olandijos 
karalienę.

—Arkansas miškų rajone 
sudužo armijos lėktuvas B- 
25. Penki juos skridę kariai 
užsimušė.

—Nuo gegužės pradžios 
New Yorko apylinkės pieni
nės žada atpiginti pieną vie
nu centu kvortai.

—El Segundo, Kalifornijo
je, sprogo Standard Oil Co. 
žibalo rezervarai. Į padanges 
kylantis liepsnos stulpas bu
vo matomas dešimties mylių 
spinduliu.
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Gražių dainelių daug girdėjau 
Tyliuoju vakaro laiku, 
Bet kai Į tolį jas lydėjau, 
Nebuvo liūdna nei klaiku.

Tik vieną dainą vakarinę 
Širdis pamilo taip karštai, 
Ir neberimsta, kol aušrinę 
Užmerkia brėkšdami rytai.

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklu.

LIETUVIŠKOJI KNYGA
Kadaise dainavo vyskupas Antanas Baranauskas: 

“Anei rašto, anei druko mums turėt neduoda. Tegul, sako, 
bus Lietuva ir tamsi, ir juoda.”

Ir iš tikrųjų — be spaudos nėra šviesos. O tačiau ir 
anais spaudos draudimo laikais lietuviai savo spaudą tu
rėjo. Knygnešiai nešė lietuviškas knygas iš Prūsų. Rusų 
valdžia norėjo, kad Lietuva būtų tamsi, o tačiau lietuviškas 
žodis, radęs kelią į tautiečių širdis, vedė juos į šviesą. 
Spausdintas žodis išvedė Lietuvą į laisvę.

Kai vėl pavergė Lietuvą svetimieji, pirmiausia jie sten
gėsi nuslopinti lietuvišką spausdintą žodį. Lietuviai vėl pri
siminė Baranauską: “Anei rašto, anei druko”... Šį sykį oku
pantai nedraudė lietuviškai rašyti, bet draudė rašyti tei
sybę. Jie pajungė lietuvišką žodį savo nedoriems tikslams. 
Tas žodis liko nebelietuviškas, nors ir lietuviškai skambąs. 
Negi lietuvis galėjo būti naciu ar bolševiku. Turėjo lietuvis 
ir savo tiesų lietuvišką spausdintą žodį, bet už to žodžio 
meilę jis turėjo skaudžiai kentėti.

Sovietiniai tarnai Lietuvoje šiandien giriasi, kad ten 
klesti tautinė kultūra, kad lietuviškoji knyga gyvuoja, kaip 
dar niekada nėra gyvavusi. Žinome tą knygą! Ji tarnauja 
tironijai. Ji tokia pat, kaip ir Maskvoje leidžiamoji. Ji ne
lietuviška, kad ir lietuviškai skambanti. Jos lietuvis neken
čia, ir ateis laikas, kada ji bus sudeginta, kaip jau kartą 
yra atsitikę.

Tačiau “tragizmo kupinoj tautos kovoj kaip didvyrė 
žengia lietuviškoji knyga — lietuvių spausdintas žodis. 
Niekad jis nesitaikė prie sąlygų ir aplinkybių, niekad jis 
nesilenkė jokiai žemės galybei. Ir, štai, rusai mums draudė 
lietuviškai skaityti per ištisus keturiasdešimt metų, štai, ir 
nūdien lietuvių knygai sudeginti kuriami laužai. Jeigu toji 
knyga eitų į talką kiekvienai barbarijai — ji būtų ir nelie
tuviška, ir nesavaiminga, ji būtų tuščia ir beprasmė.”

Tai lietuvių rašytojų tremtinių draugijos pirmininko 
Stasio Santvaro žodžiai. Kad jie teisingi, liudija tremtyje 
išleidžiamos lietuviškos knygos. Jų išeina gražių ir vertin-

Gaili ji buvo, kaip gegutės 
Graudingos raudos tylumoj, 
Graži, kaip čiulbesiai lakštutės 
Žaliam gojely sutemoj.

. Aidužiai blaškėsi ir gaudė, 
Ir žemė klausė jos maldos, 
Ir vakarai, slapta nuraudę, 
Taip nežėrėjo niekados.

Gėlelėms ašaros sužvilgę 
Mirgėjo tūkstančiais varsų, 
Ir verkė širdys išsiilgę 
Dainos bevirpančių garsų.

Bet dainužėlė nepamilo 
Vargelį vargstančio žmogaus 
Ir apsiverkusi pakilo 
Į erdvę mėlyno dangaus.

Jai kelią nušvietė aušrinė 
Švelnučiais aukso spinduliais, 
Sesutės žvaigždės susipynę 
Lydėjo dainą pašaliais.

Dausų platybėj ji pranyko, 
Nutilo žodžiai ir gaida, 
O man giliai širdy paliko 
Beribio ilgesio žaizda.

BALE skyriams ir draugi
joms esame išsiuntinėję 
“QUESTIONAIRES” blankus. 
Juos prašome paskleisti tarp 
tremtinius gelbėjančių jų ir 
gauti ko daugiausia užpildy
tų blankų. Į centrą daug 
blankų atsiųsta, bet jų reikia 
žymiai daugiau.

Girdint apie viską įvai
riausių nuomonių, tenka iš
girsti visokiausių kalbų ir 
apie tremtinių atsiėmimą. 
Tūkstančiai tylių, geros šir
dies ir rimtų lietuvių įvai
riausiais būdais stengiasi 
tremtinius gelbėti. Jie nuo
lat siunčia per BALE ir tie
sioginę pagalbą; jie iš kiek
vienos savo algos dalį skiria 
tremtiniams, aukodami 
BALE, šie tautos gelbėtojai 
dirba tyliai ir kukliai, jaus
dami savo pareigą tai atlik
ti. Apie juos mažai ir tegir- 
dime.

Bet kritiką daugiausia gir
dime ir ji toliausiai nuskam
ba iš vengiančių atsakomy
bės tremtinius gelbėti. Jie, 
pamiršdami savo silpnybes, 
stengiasi iškelti visas tremti
nių ydas ir blogumus. Nega
lima sakyti, kad tremtiniai 
jų neturėtų. Bet dėl vienos 
kitos smulkmenos negalima 
pasmerkti tūkstančių nekal-

Veltui nuo skausmo jėgos mąžta, 
Dainos užmiršti negaliu... 
Ir vis sapnuoju gražų kraštą, 
Ir vyzdį vis dangun keliu.

Ir skruostus ašaros man vilgo, 
Ir žavi nuostabūs sapnai,— 
Palauk,—jie šnabžda,—neužilgo 
Tu jos klausysies amžinai...

Net nuostabu. Be tėvynės ir be namų likę rašytojai 
neprarado kūrybinės dvasios. Jie kuria, nors ir alkani ir 
apiplyšę būdami. Skaitytojai gaudyte gaudo jų kūrinius. 

“ Lietuviškas spausdintas žodis jiems brangus. Ne visada 
tinkamai jis buvo vertinamas nepriklausomoje Lietuvoje. 
Daugelį suviliodavo menkavertė literatūra. Dabar gera kny
ga tremtyje ypatingai skaitoma ir mėgstama. Tik jos iš
leidimas — sunkus ir reikalaująs daug vargo.

Vertingų lietuviškų knygų išleidžiama ir Amerikoje. 
Tik tenka nusiskųsti, kad jos čia nesusilaukia tiek skaity
tojų, kiek tremtyje.

Manoma, kad ateityje galėsime daugiau šiuo klausimu 
pasisakyti.

KURKIME LIETUVIŲ PULKUS 
AMERIKOJE .

DEMOKRATIJOS PERGALE ITALIJOJ

Po nesulaikomos rusiško 
imperializmo ekspansijos Pa
baltijy, Balkanuose ir kitur, 
pagaliau italai pereito sek
madienio ir pirmadienio rin
kimuose davė skaudų smūgį 
Kremliaus užsimojimams už
grobti Italiją, šį kartą krikš
čionių demokratų partijos ir 
kitų prieškomunistinių gru
pių milžiniškas laimėjimas 
aiškiausiai įrodė, kad lais
vuose kraštuose, kur dar nė
ra sovietinių įgulų ir balsa
vimas tebėra laisvas, liaudis 
nepriims komunistų perša
mos priespaudos ir vergijos. 
Netenka abejoti, kad ši per
galė įneš į viso pasaulio žmo
nijos, mylinčios laisvę ir tai
ką, širdį daug sustiprinimo 
dvasioje ir pasitikėjimo savi
mi kovoje prieš išdidžiai šėls
tantį komunizmą.

Tenka pripažinti, kad prie 
šio laimėjimo daug prisidėjo 
Amerikos
Marshallo planas, 
grąžinimo pažadėjimas ir 
Amerikoje gyvenančių ameri
kiečių laiškai saviškiams. Sa
vo nenaudai pasitarnavo ir 
patys komunistai, persekio
dami ir niekindami kunigus, 
bažnyčią ir diskriminuodami 
nekomunistus darbininkus, 
ypač Šiaurės Italijoj, kur 
1946 m. rinkimais jiems pa
vyko laimėti stiprias pozici
jas. Organizuotos jų gaujos 
užpuldavo laikraščių kios
kus, knygų krautuves ir, pa
griebusios nekomunistinę li
teratūrą, lyg Hitlerio smogi
kai, gatvėje sudegindavo.

Toks komunistų elgesys 
sukėlė nekomunistuose dide-

dosni pagalba,
Triesto

lį pasipiktinimą. Bet jiems 
viešai pasipriešinti buvo sun
ku. Katalikų Bažnyčios ku
nigai, kuriems bažnyčioje 
laisvai kalbėti jie dar neiš
drįso kliudyti, patapo skriau
džiamųjų, niekinamų ir per
sekiojamų žmonių vadais, jų 
reikalų gynėjais. Gal būt, 
pirmą kartą katalikų dvasi
ninkija buvo priversta taip 
atvirai išeiti politinėn arenon 
ir kovoti už žmonių teises, už 
demokratijos ir laisvės išlai
kymą.

Krikšč. demokratų partijos 
laimėjimas yra vaisius dva
sininkijos energingo ir drą
saus darbo, kuris, galima pa
stebėti, su šiais rinkimais ne
pasibaigė. Komunizmo pavo
jus nėra pašalintas. Prieš 
dvasininkiją stovi svarbūs 
uždaviniai, kuriuos ji turės 
atlikti.

Italija išliko nepriklauso
ma, demokratinė ir laisva. 
Krikščioniškų tradicijų, taip 
įprastų Vakarų Europoje, ko
munistams nepavyko sunai
kinti. Italas ir ateity turės 
teisę laisvai, demokratiniu 
keliu spręsti savo reikalus, 
laisvai kalbėti, veikti ir nusi
skųsti. Tas teises visa eilė 
kraštų, jų tarpe mūsų Lietu
va, jau prarado. Anapus ge
ležinės uždangos siaučia vie
nos partijos teroras. Lietuva 
neturėjo tos progos, kaip Ita
lija, parodyti pasauliui dar 
didesniu skaičiumi balsų sa
vo nusistatymo prieš komu
nizmą. Dabar jos kovų at
garsiai vargiai gali pasiekti 
pasaulį pro geležinę uždangą.

V. Dorelis

Trezidentas su vyriausybe 
nuo praeitos žiemos ragina 
Kongresą skirti daugiau lėšų 
Amerikos karo jėgoms, šauk
ti daugiau vyrų į kariuome
nę ir įvesti karišką jaunimo 
mokymą.

Kai kurie reikalavimai pa
tenkinti. Bet paskutiniai du 
reikalai užkliuvo. Mat, šie
met tiek daug tų rinkimų ki
tur ir čia pat! Nors daugu
mas kongresmanų pripažįsta 
tuos visus reikalus, bet neno
rėtų suerzinti ar sujaudinti 
milijonų tų rinkėjų, kurių sū
neliai jau barzdą skutasi... 
Nedaug kas norėtų taip greit 
vėl leisti savo sūnus... gal ir 
į užjūrį, šiaip ar taip, bet ka
riuomenė jau kurį laiką ne
gauna pakankamai savano
rių.

Tiems visiems trūkumams 
iš dalies pašalinti kilo naujas 
ir įdomus sumanymas. Lietu
viams palankus senatorius 
Lodge sumanė ir pasiūlė 
steigti Amerikos svetimšalių 
legijoną iš komunizmo priešų 
(tremtinių ir pabėgėlių).

Sumanymas patiko mūsų 
generolams, kurie ėmė jį 
svarstyti, nors kurį laiką vie
šai tai neigė. Žymesni įvairių 
tautų kariai, pabėgę iš ko
munizmo nasrų, apie tą su
manymą vis tiek nugirdo net 
Europoje ir ėmė siūlytis tar
nybai. Toks legijonas suda
rytų smarkią narsių kovoto
jų jėgą ir iš dalies užkištų 
JAV kariuomenės spragą. Jį 
norima steigti daugiausia iš 
karo tremtinių — DP.

Senatorius Lodge jau kelis 
mėnesius uoliai rūpinasi to 
sumanymo įvykdymu. Vy
riausybei galų gale išsijudi
nus veikti prieš komunizmą, 
toks legijonas randa vis dau
giau pritarimo. Ir jau atro
do, kad bus steigiamas.

Šis senatorius dabar sten
giasi atskirą priedą apie JAV 
svetimšalių legijoną prijung
ti prie kareivių šaukimo 
(draft) įstatymo, kuris da
bar svarstomas.

Tūkstančiai Lietuvos ka
rių ( i;blaškytų po Europą, 
mielai stotų į šį legijoną. Jie 
galėtų sudaryti ištisą lietu
vių diviziją arba bent vieną 
lietuvių pulką Amerikos sve
timšalių legijone, kuris juo 
tikrai didžiuotųsi!

Daugelis lietuvių be tėvy
nės jau yra įstoję į prancūzų 
svetimšalių legijonus Afriko
je. Kiti ieško kelių eiti talkon 
net graikams, italams, tur
kams ir kitiems. Am. svetim
šalių legijonas susilauktų sa
vanorių lietuvių gal daugiau, 
negu iš kitų tautų, šis legijo
nas mūsų tautiečiams būtų 
tikrai mielas, nes Amerika 
yra antroji lietuvių tėvynė, 
kur gyvena mūsų tautos ket
virtis — ištisas milijonas, ir 
Amerikos kariuomenė ge
riausiai aprūpina karius, tu
ri geriausių ginklų ir aukš
čiausiai ištobulino kariavimo 
būdus.

Tuo būdu yra tinkamiausia 
proga sudaryti gražų ir gerą 
lietuvių kariuomenės bran
duolį Amerikos globoje, nors 
ir toli už Lietuvos sienų.

Ne tik kitos tautos, bet 
jau ir JAV vyriausybė atvi
rai kalba, kad anksčiau ar vė
liau ateis neišvengiamas tre
čiasis karas — tarp Ameri
kos ir Rusijos. JAV turės di
delę talką iš kitų laisvų tau
tų, nuo kurių ir lietuviai ne
turi atsilikti.

• Pasirūpinkim iš anksto 
įrašyti lietuvių tautos vardą 
į Amerikos talkininkų sąra
šą. Tai padarysim, jau dabar 
išreikalavę iš Kongreso ir 
krašto apsaugos departamen
to sutikimą steigti JAV sve
timšalių legijone jei ne lietu
vių diviziją (3-4 pulkai) ar 
brigadą (2 pulkai), tai bent 
ne mažiau kaip vieną pulką! 
Mes turim teisę to reikalau
ti, nes Amerikoje ir Europos 
tremty yra proporcingai di
desnis lietuvių skaičius, negu 
daugelio kitų tautų. Jei val
džia nesutiktų sudaryti lie
tuvių diviziją ar brigadą, tai

reikalaukim būtinai steigti 
Pabaltijo diviziją, skiriant 
po vieną pulką lietuviams, 
latviams ir estams.

Lietuvių tremtinių eilėse 
yra ne mažiau kaip keliolika 
tūkstančių kareivių bei pus
karininkių, keli šimtai kari
ninkų, keliolika pulkininkų ir 
apie 10 generolų. O kiek yra 
narsaus mūsų jaunimo, pasi
ryžusio kovoti su Rusija, kai 
laikas ateis! Taip pat čia yra 
daug lietuvių karininkų (net 
pulkininkų), neminint kelias
dešimt tūkstančių kareivių, 
kurie per karą tarnavo JAV 
karo jėgose. Tad karinių jė
gų bei vadovybės mes turime 
net daugiau, kaip daugelis ki
tų tautų, Rusijos pavergtų.

Artėja rinkimai. Tad kon- 
gresmanai bus palankesni 
negu bet kada — skaitysis su 
masiniu lietuvių kilmės Ame
rikos piliečių reikalavimu bei 
prašymu ir jį patenkins. Tik 
reikalaukim vieningai ir drą
siai! Be to, šiuo žygiu nors 
keliems tūkstančiams lietu
vių nutiesim kelią išsivadavi
mui iš skurdžių ir ankštų sto
vyklų.

Brangūs lietuviai! šiandien 
turim daug tautinių reikalų 
ir pareigų. Bet nepražiopso- 
kim momento ir karštai įver- 
tinkim šį svarbų reikalą. Te
gu Amerikos ir Katalikų Ve
teranų Legijonų lietuvių pos
tai, Amerikos Lietuvių Legi
jonas, politiniai klubai, orga
nizacijos, draugijos ir pavie
niai lietuviai JAV piliečiai 
labai skubiai rašo laiškus ir 
siunčia telegramas savo kon- 
gresmanams ir krašto apsau
gos departamentui, reikalau
dami priimti sen. Lodge siū
lymą steigti Amerikos sve
timšalių legijoną ir sudaryti 
jame lietuvių diviziją, briga
dą arba nors pulką, arba Pa
baltijo diviziją iš lietuvių, 
latvių ir estų pulkų!

Nepražiopsokim šios tinka
mos progos. Kongresas gali 
bet kurią dieną priimti karei
vių šaukimo įstatymą su sve
timšalių legijono projektu ar 
be jo — tai priklausys nuo 
visuomenes šauksmo ar nu
tylėjimo. Tad pasiskubinkim! 
Iškovokim lietuvių tautai tei
sę turėti tą garbingą savo da
lią — savo sūnų atstovybę 
Amerikos rengiamoje kovoje 
prieš vergijos potvynį! Į dar
bą!

Mieli lietuviai! Būkim gar
bingi ir uolūs talkininkai 
Amerikos ir visos demokrati
jos kovoje prieš Rusiją, 
smaugiančią mūsų tėvynę ir 
kitas tautas!

Kapitonas Petras Jurgėla

di- 
to,

tų, ligonių, našlaičių ir pado
rių šeimų, kurios be mūsų 
pagalbos žūtų.

Paaiškinkime, kad “Ques- 
tionaires” blankų užpildymas 
nereiškia jokio teisinio įsi
pareigojimo. Jų užpildymas 
parodo tik mūsų visų norą 
padėti tremtiniams, jei jiems 
bus leista didesniu skaičium 
įvažiuoti į Ameriką.
Kai mes tremtinių norėsime, 

jiems Kongresas greičiau 
gelbės

Diena po dienos laukiame 
Amerikos Kongreso prave
dant tremtiniams įvažiuoti 
lengvinantį įstatymą. Tiki
mės, kad toks įstatymas bus 
pravestas dar šį mėnesį. Jei 
taip įvyktų, per pirmuosius 
metus galime tikėtis, kad bus 
įleista bent apie 50,000 trem
tinių, iš jų apie 7,000 lietu
vių. Kitais metais — tiek pat, 
o gal dar daugiau.

Kongrese mūsų tremtinių 
draugai nori įrodyti, kad 
Amerikos visuomenė jų no
ri. O kas gali tremtinių dau
giau norėti, jei ne jų pačių 
giminės, jų pačių kraujo 
žmonės! Taigi kultūringieji 
tremtinių tautų žmonės Ame 
rikoje ir yra prašomi pasisa
kyti už didesnio tremtinių 
skaičiaus įsileidimą į šį kraš
tą. Toks pasisakymas trem
tiniams reikš pačią didžiau
sią pagalbą.

Butai ir darbai
Dabar Amerikoje yra 

delis butų trūkumas. Be
imigracijos įstatymai sako, 
kad įleistieji nebūtų Ameri
kos visuomenei našta. Taigi, 
norint įstatymą pageidauja
ma linkme pravesti, Ameri
kos Kongresui reikia užtikri
nimo, kad jis žinotų:

1) kur tremtiniai galės gy
venti ir

2) ką jie galės Amerikoje 
veikti.

Tremtinių atvežimu susi
domėjusios tiek valdžios, 
tiek privačios įstaigos ta 
kryptimi jau yra daug vei
kusios ir tebeveikia. Bet da
bar reikia ir daugiau visuo
menės paramos.

BALE, kaip ir NCRC, iš
leido tūkstančius “Questio- 
naires” klausimų blankų, ku
riuos ir prašome ko greičiau
siai užpildyti ir grąžinti 
BALE Centrui.

Atvykusioms tremtiniams 
nebus progos visiems pas lie
tuvius apsigyventi. Jiems 
teks apsistoti ir pas kitų tau
tų ir tikybų žmones. Bet 
kiekviena tautybė ir kiekvie
nos tikybos žmonės pagei
dauja pirmoje eilėje pagelbė
ti saviesiems. Ir mums, kaip 
lietuviams, svarbu, kad ko 
daugiausia lietuvių apsistotų 
pas lietuvius. Tuo Amerikos 
Kongresui įrodysime gyvą 
susirūpinimą. Iš kitos pusės, 
atvykstantiems tremtiniams 
bus maloniau pas savuosius 
apsistoti. Iš to laimės lietu
vių parapijos, draugijos, 
spauda, radijo vedėjai, biz
nieriai, mokyklos ir visas lie
tuvių judėjimas. Iš to laimės 
jau Amerikoje esą buvę trem
tiniai.

Kieno nors nusivylimas 
vienu kitu tremtiniu neturė-

tų užkirsti kelio t 
čiams, kurie gali vie 
das keleriopai atitai

Kiekvienas lietu 
pagelbėti

Užpildykite ko da 
blankų ir juos si 
BALE Centrą. Kiekvi 
suomenės veikėjas, ki 
draugija, kiekvienas 
seniai ar neseniai 
teįsipareigoja šia pro 
naudoti — paskleisi 
pildyti ko daugiausia 
Tuo pagelbės tremti 
Amerikai. Bus atli 
nūs, krikščioniškas 
meilės ir kilnios šir 
bas. Atliksite mo 
laikų knygnešių par 
stiprinsite lietuvių č 
kūną. Neišsikalbinč 
tos stoka, nepatog 
limu atvykusiųjų ne 
kinimu Amerika. Yp 
viai ūkininkai dabar 
gą atlikti svarbiaus 
menį išgelbėti bevilt 
tremtinį.

Jūsų parama b 
įvertinta. Užpild 
blankus siųskite arb 
blankų reikalaukite:

United Lithuanian
Fund of America, 

Immigration Depą
105 Grand Str

Brooklyn 1 
Tel. EV 7-142

P. S. Kiekvienas ši 
šaukimo skaitytojas 
šomas su jo turiniu s 
dinti kiek galima ’ 
asmenų. Nuo tams 
baus pasidarbavimo 
sys žymia dalimi, ar 
susilaukti tokio įstat 
ris leistų ko didžiaus 
tuvių tremtinių skaič 
žiuoti į Ameriką.

SOCIALIN
DRAUDI

M DARBO ŽM( 
jy SĄJUNGOJE
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$ už 680 
į boro nu-
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su
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6. Socialinė apd 
-------—— veteranams

Šio karo veteraną 
lines apdraudos par 
vo suteikta atskiru įs 
kurį prezidentas p 
1946 m. rugpiūčio 10

Jei veteranas kar 
ištarnavo 90 dienų 
giau ir buvo garbing 
tas, jis laikomas “pil 
draustu” pagal Soči 
rity įstatymą, jeigu j 
tų trejų metų laiko 
nuo jo atleidimo dieno

Išmokėjimas jam b 
tomas, tarsi jis būti 
algos $160 mėnesiui, 
jo mirties atveju j 
žmona su dviem vaika 
tų pašalpos apie $56 
siui.

Ši taisyklė yra prit 
ir tiems veteranams 
niekada nedirbo Soči 
rity globoje. Yra tik vi 
imtis. Būtent, kadan 
pašalpos išmokėjimas 
remtas militarine t 
Social Security įstat 
koma, jog toji pašalpa 
išmokama, jei mirusio 
terano įpėdiniai gaun 
pą iš Veteranų Admini 
jos, kadangi jų išmok 
irgi daromi pasiremia 
tarine tarnyba.

Norėdami gauti d 
informacijų, kreipkit" 
timiausią Social Seen 
ministracijos įstaigą.

likosi vis 
Pakilo 
norėjo 

. šampano, 
ėhlbinėjo. 
a save ir 
sąskaitos.

us ki- 
: sviestas 

-24 
Mereli- 

ii: penkta-

-laDrb.; bu-

šniceliai
litro

mandari-
; viso 560

iaė tokios

ąe 45 kro-

kais, šeimininkės d 
laikomas “produkti 
bu, ir dėl to ji net 
gauti darbininko 
nors ant jos pečių 
kų aprūpinimo visa 
gauna tik pusę 
darbininko normoi 
ninko šeima negali 
tokios prabangos, 
tų namuose šeimini 
taip, pavyzdžiui, si 
šeima. Jis gauna 
maisto normą ir d 
gą. Jis turi galim 
pirkti vadinamose 
nėse turgavietėse, 
gali turėti ir dvigul 
gą: šeimininkę ir t

Bet grįžtame p 
Ivanovičiaus. Kaip 
verčia su 500 rublii 
mai?

Štai mėnesinės ; 
ir išlaidos: juodo 
svaras su trupučiu 
— viso 62.70 rb. ; 
sv. per mėnesį — 5 
raus 2 sv. — 13.50 
pų 5 svarai — 12 i 
vių 5 sv. — 4 rb 
svaras — 64 kapei 
tos aštuntadalis s 
rb.; riebalų 2 sv. — 
bulvių 12 sv. — 5 j 
so išlaidų 180.54

Žmonos norma i 
rb. ir 80 kap., vai.' 
rb. Visos šeimos i 
pirkti reikia 464.7' 
500 rb. mėnesinio 
lieka 35.26 rb. v 
tiems reikalams 
čiams, buto nuom 
aams, tramvajui i 

, mininkei reikia la 
, kad su tokiomis 
i išsiverstų. Tiesa, 

ma nedidelė, nes i: 
tas” esti vienai 
kambarys arba da: 
lis kambario.

Paprastas švedi 
kas uždirba apie 
mėnesiui. Supirku 
nėtus produktus š 
kainomis, jam lik“ 
kronų, arba 80% 5 
namo atlyginimo, 
mai belieka vos 1( 
mas bus dar aki 
jeigu prisiminsim 
dų šeima gauna 
priedus metams 1 
Taip, Ivanui Ivan 
rai nelengva. O

i laimingesniems “ 
kurie turi pinigų

įva
iki vis tiek, 

genero- 
ftbangiuo- 
3et pažiū-

ąm iki

kr žmoną 
saliai ra

juodojoj rii
Ten ji vadini 

rinka. Bet ir sti 
(daugiau dirbąs 
kas), kuris uždir 
rb., turi gerai 
prieš pirkdamas 
rą už 100 rublių, 
tų lapkričio mėn. 
koj buvo tokios 
no kvorta —13 r 
to svaras — 100 
—2 rb. už svarą 
na — 3V2 rb.; bsgirioti na — 3y2 rb.; bs 

vai-11 rb.; cukrus —
'J seneles. 
' dantis vai-

sa — 37 rb.; ka5 
tiki 45 rb.; moter

Jurgis Jauk

IONIKĖLE
Nekalto Pras. Seserų Rėmėjų Sein

Naujosios Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 
seimas įvyks š. m. gegužės 16 d., per Sekmines. Sei 
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn.

Seimo tvarka: 11 vai. — pamaldos; 12:30 — piet 
— posėdis; 5 vai. — Palaiminimas Švč. Sakrament

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame seime vis 
gregacijos rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Gildos n 
visus norinčius paremti švč. P. Marijos N. Pr. Sės 
barnus darbus ir jų įstaigas. Padėkime seselėms, 
daug gero yra padariusios ir dar daugiau yra užsim 
padaryti. Šis seimas kartu bus jauki Kongregacijoi 
darių pavasario šventė ir malonus poilsis po sunki 
mos. Seselės su didžiu dėkingumu laukia savo gera 
ruošiasi juos gražiai priimti.

Iki malonaus pasimatymo seime!
N. A. Nekalto Prasidėjimo Sese 

Centro

^tavom iš vieno kaimo. Jis m 
^pasmane, ir mudu nejučia p 

o kartais ir ilgiau.
W daug ryšių ir turėdavo 
-sau, ir mano cigaretės visi 

preleisdavom tylėdami, ki 
^mintyse.

pamačiau jį su šypsniu i

paklausiau.
Ėekutį. E kūdikystės. Tu, 

/ aš buvau užmiršęs, bet ne
E tikrųjų, man tavęs 

Nieko neatsimeni?
negalėjau atsiminti. Tada jis

^nupirko armonikėlę, ir tu įi

E švenčiausios Trejybės 
5°^ ir man po armon5V“’
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tų užkirsti kelio f 
čiams, kurie gali J/ 
das keleriopai abu

Kiekvienas lie4 
pagelbėk

Užpildykite ko F 
blankų ir juos.0 
BALF Centrą. Kiį 
suomenės veikėjas, 
draugija, kiekvieną 
seniai ar neseni: 
teįsipareigoja šia; ' 
naudoti — pasklį dų socialdemokratų parti- 
pildyti ko daugiam 
Tuo pagelbės tre: 
Amerikai. Bus i; 
nūs, 1 
meilės ir kilnios j 
bas. Atliksite j 
laikų knygnešių; 
stiprinsite lietuvi1, 
kūną. Neišsikalbi 
tos stoka, nepate; »dų vyresnysis inžinie- 
limu atvykusiųjų 
kinimu Amerika 
viai ūkininkai daij 
gą atlikti svariu rane. Prieš tai nuvyko į 
menį išgelbėti fe 
tremtinį.

Jūsų parama 
įvertinta. Užjotoms vaišėms, 
blankus siųskite

IP GYVENA DARBO ŽMOGUS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

lirger Lundberg, švedų di- 
tusio savaitinio laikraščio 
” redaktoriaus pavaduoto- 

1946 m. lankėsi Sovietų 
ungoje. Jis norėjo rašyti 
ortažus iš sovietinio gyve
no minėtam savaitraščiui ir

organui “Morgontidnin- 
I.” Bet sovietų cenzūra jam 
neleido. Tada po metų sa- 

krikščioni stebėiimo J’is srižo ir savo 
. ... -^jidžius aprašinėja minėtuo- 

laikraščiuose ir šveicarų

o buvo vertas rublis

A. jau išbuvo keletą die- 
Jaskvoje ir nusprendė 
du draugus pavaišinti

nių prekybos banką ir 
site 1,000 rublių už 680 
į kronų. Tai buvo nu-

rviestieji susirinko į 
blankų reikalaut a Hotel, vieną iš di- 

United LithuaĖ šių viešbučių. Daug bal- 
Fund of Amen žtiestų stalų dar nebuvo 

Immigration D*- Įti. Kelnerio, arba kaip 
vadino, oficianto, pa- 

į ti, jie paėmė tokius pa
lus: tris sumuštinius, 
;adalį litro degtinės, du 
ius mineralinio vandens, 

“ministeriškus šnice- 
butelį Gruzijos raudo-

di- 
to,;. Be 

ai sako, 
į Ameri
ca. Taigi, 
eidauja- 
, Ameri- 
i užtikri-

105 Grand;
Brooklj

Tel. EV
P. S. Kiekvieni 

šaukimo skaityte; 
šomas su jo tint 
dinti kiek galit vyno, mandarinų, kavos 
asmenų. Nuo ii on j ak o (padarytas iš
baus pasidarbavę ogių, bet nepalyginsi su 
sys žymia dalim 
susilaukti tokioj.".
ris leistų kodidĮ|kestras užgrojo džiazą; 
tuvių tremtinių t tos buvo didžiosios švie- 
žiuoti į Amerika

jūzišku konjaku).
i buvo dešimta vakaro,

galės gy-

Lmerikoje

mu susi- 
valdžios, 

aigos ta 
iaug vei- 
i. Bet da- 
au visuo-

įCRC, iš- 
“Questio- 

Lankų, ku- 
> greičiau- 

grąžinti

emtiniams 
ns pas lie
ti. Jiems 
s kitų tau- 
ones. Bet 
ir kiekvie- 
lės pagei- 
je pagelbė- 
lums, kaip 
i, kad ko 
j apsistotų 
i Amerikos 
ūme gyvą 
:itos pusės, 
remtiniams 
. savuosius 
imės lietu- 

draugijos, 
dėjai, biz- 
ir visas lie- 
š to laimės 
buvę trem-

ir žmonių rinkosi vis 
au ir daugiau. Pakilo 

SOČIAU >ika. Inžinierius norėjo 
TYR ATIDI ?aimti butelį šampano, 
LFnAUUl įraUgai jį atkalbinėjo. 

----- jis paprašė už save ir 
6. Socialinės Javo draugus sąskaitos.

- veteran s pilkas popierėlis pa- 
lavo iš inžinieriaus ki

tokių sumų: sviestas
I rublių; duona — 24 
ii; 2 buteliai minerali- 
andens — 8 rb.; penkta- 
litro degtinės — 30 rb.; 
muštiniai — 150 rb.; bu- 
raudonojo vyno — 84 

3 ministeriški šniceliai 
10 rb.; dešimtadalis litro 

__ _ j.; mandari- 
— 36 rubliai; viso 560

kia pat vakarienė tokios

Šio karo vėtai 
lines apdraudos: 
vo suteikta atskir 
kurį prezidente 
1946 m. rugpjūti:

Jei veteranas 
ištarnavo 90 (fe 
giau ir buvo gari 
tas, jis laikomas 
draustu” pagal i tko — 48 rb 
rity įstatymą, jt 
tų trejų metu i 
nuo jo atleidimo i

Išmokėjimasūšies restorane švedijo- 
tomas, tarsi jis tų atsiėjus apie 45 kro- 
algos $160 rnėufc 
jo mirties atve; 
žmona su dviem' 
tų pašalpos apii 
siui.

Ši taisyklė yn 
ir tiems veteran 
niekada nedirbo: 
rity globoje. Yfl’-

rbininkui, kokiam Iva- 
vanovičiui, yra vis tiek, 
umoka draugai genero- 
• inžinieriai prabangiuo- 
estoranuose. Bet pažiū- 
ne,
>k uždirba darbininkas

"Usiau kvalifikuotas dar- 
imtis~ Būtent, t kas mėnesiui gauna iki 
pašalpos išmokė? *b. Jo padėtis ypatinges- 
remtas militari eigų jis turi dar žmoną

lusivylimas 
niu neturė-

remtas militari
Social Security f vaikų. Normaliai rū
koma, jog toji?5- Limoje ir moteris turi sa- 
išmokama, jei t rofesiją, taip pat ir kiti 
terano įpėdiniai; 
pą iš Veteranų^ 
jos, kadangi jŲ 
irgi daromi paė-’ 
tarine tarnyba.

Norėdami 
informacijų, kfi 
timiausią Social' 
ministracijos

os nariai, išskyrus vai- 
iki 12 metų ir seneles, 
arosios turi rūpintis vai-

kais, šeimininkės darbas ne
laikomas “produktingu” dar
bu, ir dėl to ji neturi teisės 
gauti darbininko normos, 
nors ant jos pečių būtų vai
kų aprūpinimo visa našta. Ji 
gauna tik pusę normalios 
darbininko normos. Darbi
ninko šeima negali leisti sau 
tokios prabangos, kad turė
tų namuose šeimininkę. Ki
taip, pavyzdžiui, su generolo 
šeima. Jis gauna didesnę 
maisto normą ir didesnę al
gą. Jis turi galimybę apsi
pirkti vadinamose komerci
nėse turgavietėse. Dėl to jis 
gali turėti ir dvigubą praban
gą: šeimininkę ir tarnaitę.

Bet grįžtame prie Ivano 
Ivanovičiaus. Kaip jis išsi
verčia su 500 rublių visai šei
mai?

Štai mėnesinės jo normos 
ir išlaidos: juodos duonos 
svaras su trupučiu per dieną 
— viso 62.70 rb.; mėsos 5^2 
sv. per mėnesį — 55 rb.; cuk
raus 2 sv. — 13.50 rb.; kruo
pų 5 svarai — 12 rb.; daržo
vių 5 sv. — 4 rb.; druskos 
svaras — 64 kapeikos; arba
tos aštuntadalis svaro—4.50 
rb.; riebalų 2 sv. — 23.20 rb.; 
bulvių 12 sv. — 5 rubliai; vi
so išlaidų 180.54 rb.

Žmonos norma atsieina 74 
rb. ir 80 kap., vaikų—209.40 
rb. Visos šeimos normai nu
pirkti reikia 464.74 rublių. Iš 
500 rb. mėnesinio atlyginimo 
lieka 35.26 rb. visiems ki
tiems reikalams: mokes
čiams, buto nuomai, drabu
žiams, tramvajui ir t.t. Šei
mininkei reikia labai suktis, 
kad su tokiomis pajamomis 
išsiverstų. Tiesa, buto nuo
ma nedidelė, nes ir pats “bu
tas” esti vienas mažutis 
kambarys arba dažnai tik da
lis kambario.

Paprastas švedų darbinin
kas uždirba apie 350 kronų 
mėnesiui. Supirkus visus mi
nėtus produktus švediškomis 
kainomis, jam liktų apie 280 
kronų, arba 80% viso jo gau
namo atlyginimo, o rusų šei
mai belieka vos 10%. Skirtu
mas bus dar akivaizdesnis, 
jeigu prisiminsime, kad šve
dų šeima gauna dar vaiko 
priedus metams 260 kronų... 
Taip, Ivanui Ivanovičiui tik
rai nelengva. O kaip einasi 
laimingesniems “draugams,” 
kurie turi pinigų ir gali pirk
tis

juodojoj rinkoj?
Ten ji vadinasi laisvoji 

rinka. Bet ir stachanovietis 
(daugiau dirbąs darbinin
kas), kuris uždirba iki 3,000 
rb., turi gerai apsigalvoti 
prieš pirkdamas sviesto sva
rą už 100 rublių. Pereitų me
tų lapkričio mėn. laisvoj rin
koj buvo tokios kainos: pie- 

, no kvorta — 13 rublių; svies
to svaras — 100 rb.; bulvės 
—2 rb. už svarą; juoda duo
na — 3% rb.; balta duona— 
11 rb.; cukrus — 32 rb.; mė
sa — 37 rb.; kava — nuo 37 
iki 45 rb.; moteriški kailiniai

Kemptene, Vokietijoje, lietuvės tremtinės moterys siu
va iš BALF atsiųstų medžiagų drabužius ne tik moterims, 
bet ir vyrams. Taip pat taiso amerikiečių dovanotus ir per 
BALF siųstuosius naudotus drabužius.

— 7,180 rb.; vyr. megztinis
— 3200 rb.; mot. skrybėlė— 
450 rb.; vyr. kostiumas — 
2,000 rb.; prosas — 275 rb.; 
vaikų vežimėlis — 700 rb.; 
dviratis — 1500 rublių.

Be to, reikia atsižvelgti, 
kad čia minimi sovietiniai 
gaminiai nė iš tolo negali ly
gintis su europiniais arba 
amerikiniais.

Rusų laikraščiai pritikuoja 
lengvosios pramonės pasilei
dimus. Bet kritika dalykų 
nepataiso. Trūksta gero per
sonalo ir geresnių žaliavų, o 
taip pat ir didesnio susidomė
jimo tų žmonių, kurie pra
monei vadovauja.

Sovietų Sąjungoje sykiu 
su rublio reforma panaikin
tos kortelės. Kokios reikš
mės turės reforma, dar per 
anksti pasakyti. Bet aišku, 
kad pakils duonos pareika
lavimas ir kažin ar bus pa
jėgta jį patenkinti. Eilės prie 
maisto krautuvių tikriausiai 
bus ilgesnės ir gausesnės. 
(Jau taip iš tikrųjų yra — 
Red.). Ir ateityje reikia skai
tytis su prekių trūkumu. Val
stybė, nustojusi pati dalyti 
gėrybes, jas skirstys dabar 
kainų pagalba. Ir materiali
nis skirtumas tarp gausiai 
apmokamų valdininkų ir ma
sės bus dar didesnis.

Palikime miestą ir vykime 
į kaimą.

Kolchozas iš tolo
Kolchozinis kaimas jau iš 

tolo matomas. Apie Maskvą 
vietovaizdis yra lygus. Tik 
kelios kalvos ir jokių kalnų. 
Bet miškų daug, didelių, tan
kių pušynų, eglynų. Dar šian
dien juose slampinėja vilkų 
gaujos. Tik apie kaimus pla
tūs atviri laukai. Vasarą 
juose linguoja rugių ir kvie
čių marios, žiemą ledinis vė
jas gainioja pūgas.

Viršum mažų, susmukusių 
medinių trobų iškyla svogū
niniai 
tados 
dabar 
tados 
baltai 
sienos dabar yra nublukusios 
ir supleišėjusios. Metai ardo 
Dievo namus. Bet kuosų de
besie tebeskraido apie bokš
tą ir nesijaudina jo sunyki
mu. Paklausi kolchozininką, 
ar šioje bažnyčioje laikomos 
pamaldos, ir gausi iš jo at
sakymą: “Ne rabotajet” (ne-

bažnyčių bokštai. Ki- 
jie buvo paauksuoti, 
jų aukso nebelikę; ki- 
raudonai, geltonai ar 
nudažytos bažnyčių

dirba). Tai ne visai teisinga, 
nes bažnyčios paverstos grū
dų sandėliais ar tvartais kol
chozo arkliams. Retai pasi
taiko, kad jos būtų naudoja
mos savo pirmykščiam pa
skyrimui.

Prisiartinęs prie kaimo, pa
stebėsi, kad namai tvarkin
gai sustatyti abipus kelio. 
Gatvės vardo čia negali var
toti, nes ji negrįsta, pravėžų 
išvagota. Su mašina retą ku
rį rusišką kaimą pasieksi, 
nors jis būtų ir prie didžio 
kelio.

Nors kaimas toli nuo civi
lizacijos, kaip ji suprantama 
vakaruose, bet jame pasireiš
kia jau

savotiški civilizacijos 
ženklai.

Pagrindinėse apskrityse, 
taigi ir apie Maskvą, kolcho
zai elektrifikuoti. Ir telefo
nas yra beveik kiekviename 
kolchoze, o radijo garsiakal
biai beveik kiekviename na
me. Tai labai praktiškas įtai
symas. Kolchozo šefas bevie
liu būdu stipriais žodžiais 
gali pažadinti užsisnaudusį 
kolchozininką lįsti iš lovos ar 
nuo pečiaus ir dirbti “liau
dies” gerovei. Bet visoj Rusi
joj, o juo labiau kaime, turė
tum ilgai ieškoti, kad suras
tum radijo aparatą, kuriuo 
galėtum užsienio pasiklausy
ti.

Visame kolchozo kaime 
prasikiša vienas namas pro 
visus. Tai kolchozo valdžios 
namas, kuriame yra klubas 
ir kuriame gyvena kolchozo 
šefas.

Kolchozo gyventojas, paly
ginus jį su jo draugu mieste, 
turi vieną pirmenybę. Jis tu
ri nuosavą butelį, dažnai su 
maža virtuvėle.

Kolchozo vadovybėje yra 
10 asmenų, o be to, dar kont
rolieriai, dažniausiai trys. 
Oficialiai jie vietos ūkininkų 
renkami, bet faktiškai jie vi
si partijos paskiriami. Kol
chozo vadovybė turi nustaty
ti atlyginimą už dienos dar
bą. Atlyginimas faktiškai la
bai įvairus. Pavasario sėjos 
darbai laikomi kvalifikuoto 
darbininko darbu, ir už juos 
skiriamas pusantros dienos 
atlyginimas. Atlyginama na
tūra, o jos kiekis priklauso 
nuo viso kolchozo produkci
jos kiekio. Padalytosios gė- 

■ rybės yra skiriamos pirmiau-

IŠ VISUR IR APIE VISKĮ
AR YRA ŽMONIŲ ANT 

MARSO?
Seniau buvo manyta, kad 

ant Marso gyvena labai aukš
to proto ir išsilavinimo žmo
nės. šitam manymui pradžią 
davė ant Marso pastebėti 
baisiai dideli kanalai (perka
sai), apie kuriuos buvo ma
nyta, esą, jie jungia jūras ir 
tarnauja susisiekimui, pra- 
vesdami vandenį, kurio ant 
Marso daug mažiau, negu pas 
mus. Tokius didelius kanalus 
galėjo pasidaryti tiktai žmo
nės su aukšta technika ir kul
tūra. Vėliau išaiškinta, kad 
tariamieji kanalai buvo tik 
žiūronų netobulumas. Iš tik
rųjų jokių kanalų nėra.

Ar ten gyvena žmonės, tuo 
tarpu mokslas nieko tikro pa
sakyti negali. Jokių pėdsakų, 
iš kurių būtų galima spręsti 
apie žmones, nepastebėta, ži
noma, iš to dar negalima bū
tų tikrinti, kad ten žmonių 
visai nėra. Bet turėdami gal
voj labai nepatogias gyveni
mui sąlygas — maža šviesos, 
maža šilumos, stoka vandens, 
mokslininkai mano, kad aukš 
tos inteligencijos, labai išsi
tobulinusių būtybių ant Mar
so visai nėra.

PAVĖLAVUSI VESTUVIŲ 
DOVANA

Anglijos sosto įpėdinė Elz
bieta visai neseniai gavo iš 
Argentinos 23 tonų maisto

Jurgis Jankus

ARMONIKĖLĖ
Su Stasiu Narbutu buvom iš vieno kaimo. Jis mėg- 
vakarais užeiti pas mane, ir mudu nejučia pra- 

iavom ligi dvyliktos, o kartais ir ilgiau.
Jis turėjo stovykloje daug ryšių ir turėdavo ką 

* šakoti, o aš nerūkiau, ir mano cigaretės visada 
k lavo ant stalo.

ras. Seserų l’čnifjn'
iglijos Nekalto Prasidėjimo1,
l- gegužės 16 d., per Sekiniu'-' Bet daugiausia laiko praleisdavom tylėdami, kiek
inio Vienuolyne, Putnam, (^ 
11 vai. — pamaldos; 12:30" 
. — Palaiminimas Švč. Sa^ 
ečiame dalyvauti šiame seif

is paskendęs savo mintyse.
Kartą, pakėlęs akis, pamačiau jį su šypsniu žiū- 
į mane.
—Ko šypsais? — paklausiau.

us, Nekalto Prasidėjimo G* -Atsiminiau tokį niekutį. Iš kūdikystes. Tu, tur 
J -> seniai užmiršai. Ir as buvau užmiršęs, bet nei iš 

... _ ■ į tlei iš to atėjo į galvą. Iš tikrųjų, man tavęs gal
atsiprašyti reikėtų. Nieko neatsimeni?

usios ir dar daugiau P Aš tikrai nieko negalėjau atsiminti. Tada jis pa
kartu bus jauki Kongtf į

—Žinai, tau kartą nupirko armonikėlę, ir tu įme-

aremti Švč. P. Marijos N.
’ jų įstaigas. Padėkime
įdariusios ir dar daugiau
mas ]
šventė ir malonus poilsis f0'
lidžiu dėkingumu laukia sMĮkūdrą? Užmiršai? 
ižiai priimti, 
pasimatymo seime!

N. A Nekalto Prasidėjo

Tą puikiai atsiminiai. Iš Švenčiausios Trejybės at- 
tėvas parnešė broliui ir man po armonikėlę. Bro- 

ž mane buvo trim metais vyresnis, ir turėti ar-

monikėlę jam buvo garbės reikalas. Jis labai atsar
giai pagrodavo, vos prie lūpų tepridedamas, paskum 
suvyniodavo į baltą popierėlį ir vėl padėdavo į dėžu
tę. Man armonikėlė buvo visas gyvenimas. Aš grojau 
per dieną, ir būčiau per naktį grojęs, jeigu nebūtų 
reikėję pačiam eiti gulti ir kitiems duoti ramybės. Per 
dvi savaites jau mokėjau visas polkas, kurias grojo 
kaimynų Telesforas, ir visas dainas, kurias dainuoda
vo mano motina. Vieną polką jau įmantriau paraity
davau net ir už patį Telesforą, žinoma, mano armoni
kėlė nebebuvo tokia nauja, kaip brolio: nuo priekinės 
pusės buvo nusišėrę visi dažai, dvi pertvarėlės išski- 
lę, vienas balsas pradėjo žvengti, o kartoninės dėžu
tės nė žymės nebebuvo likę. Brolis tą man prikišdavo, 
o aš atsikirsdavau, kad krautuvėj visos naujos, net 
naujesnės, negu jo.

Kluono kampe, už daržinės, buvo kūdra. Prieš 
dvejus metus iškasė kitą anapus gatvės, o tą nuspren
dė panaikinti. Į ją pradėjo pilti visokias šiukšles ir 
atmatas. Vieną sekmadienį susirinkom apie tą kūdrą 
ir mėtėm akmenis. Dugne jau buvo daug visokių 
šiukšlių, ir kai įmesdavom akmenį, iš tamsiai gelsvo 
kūdros vandens ilgai kildavo burbulai. Iš pradžių tik 
jie mėtė, o aš grojau. Paskum ir man užėjo noras pa
mėtyti. Pasidėjau armonikėlę šalia šulinio ant akmens, 
prisirinkau akmenų ir ėmiau žaisti kartu su kitais. 
Paskum nubėgom pietų. Bevalgant atėjo svečių iš

I

siuntinį, kurį jai atsiuntė Ar
gentinoje gyveną anglai.

Ta dovana buvo jai skirta 
vestuvių proga, tačiau atėjo 
gerokai pavėlavusi.

BUVUSI KARALIENĖ 
GALI APAKTI

Buvusiai Italijos karalie
nei, Marijai Jose, bedarant 
akies operaciją, per neatsar
gumą buvo paliestas akies 
nervas. Ji dabar guli Šveica
rijos ligoninėje ir kaskart vis 
mažiau mato. Yra pavojus 
apakti.

Marija Jose gyvena Švei
carijoj su sūnum. Jos vyras 
Umberto šiuo metu yra Por
tugalijoj.

DVIVEIDĖ MASKVA
Arabai tvirtina, kad 50 so

vietų armijos karininkų pa
deda žydams vesti kovas 
prieš arabus. Kiti pranešimai 
sako, kad sovietų valdžia 
pardavinėja arabams gink
lus. Tie ginklai esą gaminti 
Čekoslovakijoj.

Taigi Maskva padeda ir 
žydams, ir arabams, bet lai
mėti nori ji pati.

FAŠIZMAS — KOMUNIZ
MO KŪDIKIS

W. Churchillis savo atsi
minimuose rašo, kad fašiz
mas buvo komunizmo šešėlis, 
kitais žodžiais tariant, šlykš
tus jo kūdikis.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro komunistai norėjo užval
dyti Italiją. Komunistinė dik
tatūra ten iššaukė reakciją 
— fašistinę diktatūrą. Iš to 
ir prasidėjo Europos ir viso 
pasaulio nelaimės.

KOLUMBIJAI REIKALIN
GA PASKOLA

Kolumbijos valdžia priėmė 
visą eilę įstatymų tvarkai at
statyti. Laikinai įvesta spau
dos cenzūra, kariuomenei lei
džiama kontroliuoti policiją 
ir rekvizuoti susisiekimo 
priemones.

Kolumbijos sostinei atsta
tyti valdžia nutarė prašyti 
60 milijonų dolerių paskolos. 
10 milijonų ji yra jau gavu
si iš Jungtinių Valstybių 
eksporto ir importo banko. 
Ji nori gauti dar 50 milijonų.

šia kiekvieno ūkininko sa
viems reikalams. Tačiau kol- 
chozininkams leidžiama at
liekamas gėrybes parduoti 
laisvoj rinkoj. Be to, kiekvie
nam kolchozininkui duoda
ma po mažiuką gabaliuką že
mės, kad saviems reikalams 
apdirbtų. šito “privataus 
ūkio” gaminius jis gali taip 
pat parduoti laisvoj rinkoj. 
Tačiau nemanykite, kad kol- 
chozininkas šitokiu būdu pri
sikrauna skrynias pinigų 
(jeigu net taip būtų, tai pra
vestoji pinigų reforma iš kol- 
chozininkų būtų viską atė
musi!). Produktai, kuriuos 
kolchozininkas turi atiduoti 
“planui” įvykdyti, taip pigiai 
apmokami, kad tai greičiau 
yra tik padovanojimas vals
tybei, bet ne pardavimas.

Yra išplitusi klaidinga nuo
monė, kad sovietų ūkis yra 
puikiai mechanizuotas. Žino
ma, yra tikras dalykas, kad 
didžiuliuose Ukrainos kvie
čių laukuose juda modernios 
mašinos. Bet galiu užtikrin
ti, kad niekur Švedijoj nesu 
matęs tokio atsilikusio že
mės apdirbimo, kaip kolcho
zuose apie Maskvą. Visur su
tiksi nerangius jaučius, ku
rie atstoja tą mechanizuotą
ją jėgą, kuria taip giriamasi. 
Iš pradžių maniau, kad tai tik 
karo padaras. Bet kurie da
lykus pažįsta, man patvirti
no, kad 1938 metais buvo ne 
geriau. Ir kulia pagaliu, prie 
kurio pririštas grandinės ga
las. O pelus nuo grūdų atskir
ti leidžia pačiam vėjui.

VADINA ŠNIPAIS IR 
TEISIA

Jugoslavijoje du žmonės 
nuteisti mirti už “šnipinėji
mą.” Aštuoni kiti kaltinamie
ji, jų tarpe du kunigai ir trys 
moterys, nubausti kalėjimu.

Komunistinis režimas vi
sur mato “šnipus” ir “liau
dies priešus.” Tuo tarpu ko
munistiniai šnipai veikia vi
same pasaulyje ir lieka nenu
bausti.

BUVAI VOKIETIJOJ — 
ESI NUSIKALTĖLIS

Maždaug 5 milijonai rusų 
antrojo pasaulinio karo metu 
buvo Vokietijoj: vieni nelais
vėje, kiti priverčiamuose dar
buose. Už tai dabar jie laiko
mi nusikaltėliais. Jų doku
mentuose pažymėta “buvo 
Vokietijoj.”

Milijonas šių rusų kanki
nami Sibire, anglių kasyklo
se, kiti uždaryti koncentra
cijos stovyklose.

Bolševikai nemėgsta daug 
žinančių. Kas buvo Vokieti
joj, tas matė geresnį gyveni
mą, negu Rusijoj, ir todėl 
sunkiau tokį apdumti sovie
tinėmis miglomis. Užtat val
džia ir ima tokius “į nagą.”

AMERIKOS KOMUNISTAI 
MEŠKERIOJA

Amerikos komunistų par
tija meškerioja savo partijai 
narius. Ji tam reikalui pa
skelbė naują vajų. Naujų na
rių ji tikisi rasti Wallace 
kandidatūros į prezidentus 
rėmėjų tarpe.

—Jamestown, N. Y., ne
seniai žaibas nutrenkė kar
vę, tačiau jos melžėjas išliko 
žaibo nepaliestas.

kito kaimo. Tėvui užėjo noras pasigirti mano mokėji
mu, ii' jis liepė man pagroti. Tada, apsigraibęs, atsi
miniau, kad armonikėlę užmiršau prie šulinio. Nubė
gau, bet ant akmens jos nebebuvo. Išgraibiau žolę, 
išžiūrinėjau po alyvomis. Atėjo brolis, motina, paskum 
ir tėvas su svečiais, bet armonikėlė buvo dingusi. Ta
da pasimaišė Narbutų Stasiukas ir pasakė, kad jis ma
tęs, kaip aš įmetęs armonikėlę į kūdrą. Aš be galo nu
stebau ir tvirtinau armonikėlę padėjęs ant akmens. 
Man pačiam jos buvo be galo gaila ir jutau, kad akys 
darosi pilnos ašarų. Bet Stasys tvirtino savo.

—Ar tu neatsimeni, kai turėjom visi mesti iš ei
lės po pnkis akmenis? Tu teturėjai tik keturis. Aš gi 
aiškiai mačiau, kai išsitraukei armonikėlę ir greitai 
įmetei. Galiu parodyti ir vietą, kur ji įkrito. Va, čia, 
netoli vidurio. Gal pats nepasijutai.

Stasys buvo trejetą metų už mane vyresnis, ir 
juo visi patikėjo. Tuoj atsinešė grėblius ir pradėjo iš 
kūdros traukti visokias šiukšles. Stovėjau atsistojęs 
užpakaly visų, graibiau ranka po kišenę ir galvojau, 
argi galėjau nejučia įmesti. Pagaliau ir aš, paėmęs 
laisvą grėblį, patraukiau per kūdros dugną...

—žiūrėkit, sako, kad neįmetė, o pats ieško, — 
sušuko tas pats Stasys.

Tada tėvas padėjo į šalį grėblį ir šaltai pasakė:
—žinokis. Įmetei savo, ne mano. Bet daugiau ne

prašyk.

AMERIKIEČIAI IŠGEL
BĖJO MOTERĮ

Vienoje, Austrijoje, trys 
rusų kariai bandė pagrobti 
vokietę E. Pfeiffer, išėjusią 
iš DP stovyklos. Dėl to smar
kiai susikirto amerikiečių ir 
sovietų karinė policija.

Amerikiečiai moterį išgel
bėjo, nežiūrint sovietų pro
testų.

SPROGIMAS ANGLIŲ 
KASYKLOJE

Prancūzijoje, vienoje ang
lių kasykloje, įvyko didelis 
požeminis sprogimas. Žuvo 
apie 11 angliakasių. Apie 40 
sužeistųjų buvo ištraukta. Iš
gelbėta buvo 300 darbininkų. 
Dingusių priskaitoma 29.

MAŽAMETIS ŽMOGŽUDYS
Trylikos metų amžiaus 

berniukas Hovard Lang buvo 
nuteistas 22 metus kalėti už 
savo draugo, 7 metų berniu
ko, nužudymą. Pagal spren
dimą, jis turės išbūti kalėji
me mažiausia 12 metų.

PEREINA SIENĄ
Per mėnesį apie 1,500 žmo

nių pereina iš sovietų zonos 
į Vakarų Vokietiją, nors so
vietai sieną saugo labai stip
riai.

Verčia jungtis su 
komunistais

Prezidento Benešo vado
vaujamos Čekoslovakijos 
tautinių socialistų partijos 
sekretorius Frantisek Kok- 
tan paskelbė, kad ir ši parti
ja prisijungs prie komunistų 
partijos.

Tam pasipriešino kai ku
rie partijos veikėjai, kaip 
Berta Fialova, Karel Kucera 
ir kiti. Jie išleido spaudinį, 
kuriame griežtai pasisakoma 
prieš prievartinį susijungimą 
su komunistais.

Fialova, Kucera ir kiti jau 
pasodinti į kalėjimą ir bus 
teisiami.

Ir žodį ištesėjo. Per žolinę broliui nupirko gražią 
dvipusę armonikėlę, o man liepė atiduoti senąją. Bet 
ji buvo jau visiškai sugadinta ir nebe grote grojo, bet 
birgzte bebirzgė. Per kitas Kalėdas nupirko jam didelę 
tampomą dvieilę, o man vėl liepė atiduoti senąją. Tada 
paėmiau ją, nunešiau ir tyliai įmečiau į naująją kūd
rą, į eketę. Po poros dienų tėvas paklausė, kodėl ne-' 
girdi manęs grojant. Aš nieko neatsakiau. Tada jis už
draudė ir į rankas paduoti man didžiąją.

—Aš ir neimsiu! — sušukau ir išbėgau į kama
raitę.

Taip sunku, neapsakomai sunku buvo ant širdies. 
Visą naktį verkiau ir galvojau, jog tik brolis tegalėjo 
mano armonikėlę įmesti į kūdrą iš pavydo, kad geriau 
už jį groju.

Ir nors paskiau su broliu nesipykau, bet armoni
kėlė, kaip aštrus dygis, smigojo krūtinėje, ir aš nega
lėjau būti jam nuoširdus.

Prieš keletą metų, kai, abu sugrįžę į tėviškę, vaikš
čiojom pakluonėmis, netyčia užėjom į tą kampą, kur 
anais laikais kūdra buvo, — paklausiau:

—Sakyk, juk tą armonikėlę tada tu paėmei?
Jis ilgai nieko neatsiminė ar dėjosi neatsimenąs. 

Ir kai jam viską išaiškinau, jis gynėsi neėmęs. Aš pats 
juk įmetęs. Iš pradžių nenorėjęs prisipažinti iš bai
mės, o paskum ir pats ėmęs tikėti, kad neįmetęs. Jam
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AMERIKA Balandžio-April 31

30,1948

Philadelphijos Žinios
j vena senieji Amerikos valdo
vai. Bet baltiesiems ten drau
džiama apsigyventi, pirkti iš 
indėnų žemę, statyti trobas 
ir t.t. Tuo būdu norima ap
saugoti indėnus nuo visiško 
išnykimo.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
Paieškomi Asmenys

JAUNA VEIKĖJA
Eelena Slavinaitė, 528 

Main St., Darby, Pa., yra vie
na tokių retų lietuvaičių ame
rikiečių, kad reikėtų apie jos 
veiklą parašyti ilgą straips
nį. Bet šio laikraščio skilty- 

' se bent trumpai pavaizduosi
me šią jaunuolę.

Elena yra gimusi ir augusi 
Amerikoje. Lietuviškos dva
sios ir veiklumo jai įkvėpė 
jos tėveliai, karšti lietuviai-. 
Jos motina, nors nebejauna, 
bet savo veikimu ir darbais 
pralenkia šimtus jaunesnių. 
Elena ją pavaduoja. Ji norė
jo išmokti daugiau lietuviš
kai, todėl kiek laiko mokėsi 
šv. Kazimiero seselių veria
moj akademijoj, Villa Joseph 
Marie. Čia ar ne daugiausia 
ji ir įgijo tokio tvirto pasiry
žimo dirbti su lietuviais ir 
lietuviams.

Vos baigusi aukštesniąją 
mokyklą, ji tuoj įsijungė į 
lietuvių kuopeles, kuriose ir 
stengėsi plačiau susipažinti 
su Lietuvos ir lietuvių reika
lais. Čia ji karšta ir nepails
tanti darbininkė. Dalyvauja 
vakariniuose kursuose, kur 
mokomasi dainų ir lietuviškų 
tautinių šokių. Tai buvo pir
moji tokia grupė Philadelphi- 
joj. Nors ir nebūdama gausi, 
ši šokėjų grupė gražiai pasi
rodė Philadelphijoj ir apylin
kėj. Elena Slavinaitė jai va
dovavo. Grupė turėjo savo 
mokytoją, bet kai mokytojos 
nebūdavo, ji pati ją vesdavo. 
Ji taip gražiai paaiškindavo 
šokių istoriją nelietuviams, 
kad jie kaskart su didesne 
meile ir pagarba stebėdavo 
lietuvių meną.

Daugeliui lietuvių patekus 
_ į nelaimę, Elena stoja jų gel

bėjimo darban. Ji tuoj orga
nizuoja žmones, kurie pagel
bėtų kenčiantiems lietu
viams affidavitais, laiškais, 
siuntiniais. Ji pati su savo 
mamyte ir tėvuku pirmoji pa
rodo pavyzdį, nes išsiunčia 
apie 100 siuntinių ir padaro 
keliolikai asmenų afidavitus. 
Ir rašančiam šias eilutes te
ko patirti šios šeimos geru
mą, nes ji tuoj sutiko pagel
bėti rašančiojo draugams, 
kurie yra DP stovyklose. Jų 
gerą širdį pažįsta šimtai 
žmonių. Galybės laiškų su 
padėkos žodžiais galėtų tai 
paliudyti. Bet jie yra kilnūs 
žmonės ir nenori dirbti dėl 

\ garbės. O Elena gal ir labai 
užsirūstins, kai pamatys sa
vo paveikslą ir aprašymą čia, 
nes ji nenorėjo to ir nesutiko, 
kai prieš metus laiko buvo 
prašyta. Bet manau, kad 
yra verta ir teisinga parody
ti lietuviškajai visuomenei, 
kaip daug gali padaryti no
rintieji dirbti kitų gerovei ir 
naudai.

Paskutiniu metu Elena Sla
vinaitė lanko ir tuoj baigs 
Prat’s Institutą —aukštesnę 
šeimininkavimo mokyklą

Elena Slavinaitė
New Yorke. Mat, ji yra vedė
ja didelės vasarvietės Blue 
Water Manor, prie Lake 
George, Diamond Point, N. 
Y. Toj gražioj vietoj ji mano 
taip veikti, kad ir atkeliavę 
lietuviai galėtų rasti užeigą 
ir paramą bei darbą, kada di
desnis jų skaičius atvyks.

Bet svarbiausia, Elena Sla
vinaitė yra verta pagyrimo 
už savo didelį pasiryžimą ir 
lietuviškos veiklos suprati
mą. Ji taip gyvai atjaučia 
lietuvių amerikiečių ir visų 
lietuvių uždavinius, pergyve
na juos ir sielojasi dėl jų, 
kaip retai kuris kitas.

Sveikinimai ir linkėjimai 
Elenai ir jos visai šeimai ir 
tolau žengt kilniu artimo mei
lės taku.

Rasa

LIETUVA LAUKIA IŠGEL
BĖJIMO

Neseniai Europoj gauta ži
nia tiesiog iš Lietuvos. Ži
nia atėjo iš pirmųjų šaltinių. 
Gražiais, nors užmaskuotais, 
žodžiais pasakoma, kad ten 
labai kenčiama ir visi laukia 
kovos, kuri išgelbėtų lietuvį 
ir visą Lietuvą.

LANKĖ VYSKUPAS
Bal. 19 d. J. E. Carol Mc 

Cormick lankė Šv. Kazimie
ro parapiją. Jis suteikė ir Su
tvirtinimo Sakramentą 43 as
menims, jų tarpe 5 suaugu
siems. Vyskupas grožėjosi 
sutvirtinamųjų prisirengimu 
ir atsakymais. Balandžio 20 
d. tas pats vyskupas aplan
kė Šv. Jurgio parapiją, kur 
suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentą 65 asmenims. Vysku
pas domėjosi atnaujinta ir 
pagražinta bažnyčia, naujais 
altoriais, aplankė vaikų dar
želį, mokyklą. Vaikučiai vi
sur jį tinkamai pasveikino ir 
įteikė dovanų ir gėlių puokš
tę.

ATVYKO SPAUDOS 
PLATINTOJAS

Šiomis dienomis Philadel- 
phijon atvyko kun. V. Šve-

—Brolis paėmė, žinau jo būdą. Jis negalėjo pa
kęsti, kad mažesnis daugiau gali, negu jis.

Stasys žiūrėjo į mane gudriu šypsuliu degančiom 
akim, kratė galvą ir tarė:

—Klysti!
Po valandėlės dar pakartojo:
—Klysti, bičiuli. Tai aš paėmiau. Man reikėjo 

peiliuko. O žinai, koks mano tėvas buvo šykštus — 
nieko nenupirkdavo. Banio vaikais turėjo tų peiliukų 
daug, ar tris, berods. Tai aš paėmiau tavo armonikėlę 
ir išsimainiau į peiliuką. Atsimeni, tą juodom kriau- 
niukėm. Dar ir pats ne sykį su juo drožei, dūdeles 
krūmuose sukdavai.

Jis pasakojo šypsodamasis, lyg atsiminęs malonų 
atsitikimą, ir jo balse ir pozoj buvo pilna pasididžiavi
mo.

Mane užgulė sunkumas. Pirma galvojau, kad 
anoks sutramdymas neleido man pasiekti to, ką vėliau 
bepasiekti buvo per vėlu. Kai mano muzikiniai gabu
mai išryškėjo, aš jau ėjau dvidešimtus metus, ir mu
zikinę techniką įgyti laikas jau buvo prabėgęs.

Tą išgyvenau nepaprastai sunkiai, kaip didelę li
gą, ir visą kaltę dėjau ant brolio pečių, o dabar paju
tau, kad savo santykius su broliu be reikalo kartinau.

—Ir mano brolis nieko nežinojo?—paklausiau.
- —Ničnieko, — garsiai atsakė Stasys, ir jo akys

das, marijonas iš Chicagos. 
Be kitko, jis čia platina ka
talikiškąją spaudą, ypač Tė
vų Marijonų.

Kada žmogus

Vienas Amerikos laikraš
tis buvo paskelbęs anketą — 
kada žmogus pasensta. Re
dakcija prašė žmones, kurie 
jau save laiko pasenusiais, 
pasisakyti, kada jie pirmąsyk 
pasijuto seni. Atsakymų su
plaukė labai daug.

—Aš pirmąsyk pasijutau 
senas, — rašo vienas, — kai 
vieną dieną savo sūnų pama
čiau su jauna mergaite beei
nant į pasilinksminimą.

—O aš — kai pakaušyje 
plikė atsirado, — aiškina ki
tas.

Kiti gi vėl atsako:
—Pasijutau senas tada, 

kai, man įėjus į vagoną, at
sistojo jauna panelė ir pasiū
lė man savo vietą, gi man su 
pasipiktinimu atsisakius, ji 
tik slapčia su pasigailėjimu 
nusišypsojo.

—Kad esu pasenęs, paju
tau pirmą kartą tada, kai po 
daugelio metų nesimatymo 
vėl sutikau savo jaunų dienų 
mylimąją.

Viena skaitytoja atsakė 
sena pasijutusi tada, kai vy
rai pradėjo gatvėje į ją nebe
sidairyti. Kaip ji tai pastebė
jo? Sako, moteris vyrų žvilgs 
nius gerai nujaučia, nors nu
garoje akių ir neturi. Kita at 
sakė senatvę pajutusi tada, 

kai šliures labiau pamėgo, 
kaip madingus lakinius ba
tukus.

Be šitokios rūšies atsaky
mų, laikraščio redakcija su
silaukė ir optimistinių pa
žiūrų pareiškimų.

Vienas 80 metų amžiaus 
mokslininkas pasisakė nelai
kąs savęs senu, kol galįs val
dyti plunksną ir kovoti dėl 
savo idėjų.

Vienas rašytojas nufiloso- 
favo, jog senumas esanti la-

INDĖNŲ ŪKIMAS
Kai 1492 m. ispanai atrado 

Ameriką, jie ten surado rau
donodžius indėnus, tikruo
sius krašto šeimininkus ir 
valdovus. Raudonodžiai buvo 
svetingi ir vaišingi, gražiai 
sutiko ateivius ir atnešė 
jiems dovanų — pilnus mai
šelius aukso smilčių. O tai ir 
sužadino ateivių godumą. 
Tuojau atsirado svieto perė
jūnų, kurie keliavo į Ameri
ką aukso ieškoti. Jie grobė 
indėnų turtus, o juos pačius 
žudė.

Tiktai atvykę katalikų mi
sionieriai gelbėjo indėnus 
nuo grobuonių godumo, mokė 
juos Kristaus tikėjimo, slau
gė ligonis, mokė pasigaminti 
įvairius įrąnkius ir t.t.

Užtat dažnai ir patys pa
sišventėliai misionieriai skau 
džiai nukentėdavo nuo grobi
kų ir godžių aukso ieškoto
jų. Daugelis jų buvo nužudy
ti.

Indėnai pradėjo gintis nuo 
atėjūnų. Nors jų ginklai bu
vo menki, bet savo drąsumu 
jie dažnai nugalėdavo. Jie 
verčiau mirdavo kankinami, 
bet nepasiduodavo į nelaisvę. 
Pagavę baltuosius ateivius, 
jie juos žiauriai nukankinda
vo, pririšę prie stulpo, o pas
kui nulupdavo jam nuo gal
vos odą ir pasilikdavo sau, 
kaip laimėjimo ženklą.

Žiauriose kovose indėnai 
greitai mažėjo ir nyko. Dar 
labiau jie ėmė nykti, kai iš 
baltųjų įgijo degtinės pamė
gimą. Už atvežamą degtinę 
jie atiduodavo visus savo tur
tus. Likusieji drąsesni trau
kėsi tolyn į girių glūdumas, 
nes nebegalėjo baltiesiems
atsispirti. 1600 m. indėnų bai neaiški sąvoka: sakysim, 
dar buvo apie 20 milijonų, o 25 metų amžiaus vyras yra 
1850 m. jų buvo likę vos apie per senas, kad galėtų sėkmin- 
1 milijoną. Indėnų tauta bai- gai dalyvauti trumpų nuoto- 
gė išmirti. Ir tuos pačius bal- lių lenktynėse, bet per jau

nas būti prezidentu.
O vienas 82 metų jaunuo 

lis pareiškė:
—Žmogus nepasenęs, kol 

jis gali jausti entuziazmą.
Kitas filosofuoja:
—Žmogus tik tada yra se

nas, kai jo mintys sukasi 
daugiau apie praeitį, negu 
apie dabartį ir ateitį.

77 metų amž. senatorius 
aiškina:

—Yra žmonių, kurie gims
ta jau subrendę, o 45 metų 
jau yra seniai. Kiti gi ir ži
los senatvės sulaukę dar su
geba jausti ir galvoti kaip 
jauni.

Pagaliau vienas gydytojas 
senius paguodžia:

—Išoriniai reiškiniai dar 
nesako, kad žmogus iš tik
rųjų pasenęs. Žmogaus se
natvę, ar jaunystę nulemia 
dvasia.

tieji išnaudojo, atimdami ge
resnes žemes, apgaudinėda
mi suktomis sutartimis Jr 
pan. Tiktai prieš kokią 30 
metų Amerikos Jungtinės 
Valstybės susirūpino indė
nais ir sumanė saugoti juos 
nuo galutinio išnykimo.

Amerikoje ir Kanadoje yra 
įsteigti tam tikri rezervatai. 
Tuose rezervatuose indėnai 
gali gyventi niekieno nekliu
domi. Jie ten patys tvarkosi 
savo senoviškais įstatymais. 
Laisvai medžioja miškuose, 
žūklauja, verčiasi žemdirbys
te, gyvulininkyste. Valdžia 
stato jiems mokyklas, ligoni
nes, skaityklas. Jie niekam 
nemoka mokesčių. Į tas indė
nams skirtas sritis nė vienas 
baltasis žmogus neturi teisės 
įkeliauti be valdžios leidimo. 
Tik lankytojai, turistai, gali 
nuvykti pasižiūrėti, kaip gy-

Revanka, gyv. Chicagoje, tu
ri mėsos prekybą.

Ribšas, Jonas, ir jo sūnūs Juo
zas ir Pranciškus, gyv. Chica
goje, kilę iš Klaipėdos apskr.

Rimšaitis, Valerija, gyv. Phi
ladelphijoje.

Savickis, Pijus, iš Vilkaviškio, 
gyv. New Yorke.

Shinkat - Hasenheit, Christi
na, nuo Antanavo, gyv. Sheboy
gan, Wis.

Sirutkevičius, Zigmas, nuo Šie 
sikų, Ukmergės ap., našlys, bu
vo vedęs Petronėlę Luckiūtę, ir 
dukterys Irena ir Vanda.

šlekienė - Kulbokaitė, Agota, 
sesuo Marijonos Plečkaitienės, iš 
Marijampolės apskr.

Smilingienė, Agota, iš Plun
gės vai., Telšių ap. ir Smilingis, 
Jonas, gyv. Chicagoje.

Sobol - Luckiūtė, Marija, iš 
Marijampolės ap., gyv. Grand 
Rapids, Mich.

Solohubaitės, Marija Mieč- 
kovskienė ir Norbertienė.

Stankevičiūtė, Juzė, iš Seirijų 
valsčiaus.

Stankūnas, Tomas, gyvenęs 
Chicagoje.

Stravinskas, Antanas, iš Sei
rijų vai.

Struckus, Antanas, Jonas ir 
Juozas, iš Alytaus vai.

Švažas, Juozas, sūnus Kazi
miero, iš Akmenės vai.

Švažas, Juozas ir Vladas, sū
nūs Juozo, iš Akmenės vai.

Taberas, Tadas, lankęsis Kau
ne.

Tačilauskas, Vladas, iš Vilka
viškio apskr.

Tamašauskas, Kazimieras, iš 
Gruzdžių vai., Šiaulių ap., turė
jo ūkį apie Chicagą.

Tamkutonis, Antanas, Jonas 
ir Jurgis, iš Žiežmarių vai., Tra
kų apskrities.

Tamulis, Jonas ir Matas, iš 
Raudondvario vai., Kauno apsk.

Tamulis, Pranas, iš Raudon
dvario vai., Kauno ap., gyveno 
Chicagoje, vėliau New Yorke.

Tarozas, Aleksas, iš Naumies
čio vai., Tauragės ap., gyv. Phi
ladelphijoje.

Thomas - Bosaitė, Berta, iš 
Virbalio, Vilkaviškio apskrities.

Trakimas, Adomas, Antanas, 
Jokūbas, Kazys ir Mykolas, gyv. 
Philadelphijoje.

Tukaitės, Morta ir Petronėlė, 
iš Viekšnių vai., gyv. gal Detroi
te, Mich.

Tumas (Tumosa), Juozas, iš 
Šventežerio vai., Seinų apskr.

Tumosa (Tumas), Juozas, iš 
Šventežerio vai., Seinų apskr.

Ubarta, Juozas, iš Simno vai., 
Alytaus apskr.

Urbonaitė - Bandzinski, Kons
tancija, iš Pumpėnų vai., Pane
vėžio apskrities.

Valiūnienė - Jurkšaitė, Mari
jona, iš Gudelių vai., Marijam
polės apskr.

Veneckas - Gričiauskaitė, Ma
rijona, duktė Motiejaus ir Onos 
Didžiulytės, gyv. Philadelphijoj, 
804 N. 23rd Street.

Vilutis, Antanas, Jonas ir 
Juozas, iš Linkmenų vai., Šven
čionių apskr.

Vyšniauskaitė - Degutienė El
zbieta, gyv. 1730 Merrimac Ave., 
Chicagoje.

Vitkauskas, Vincas, ir 
broliai, iš Jonavos m.

Voroneckienė - Bagdonaitė, 
Teofilė, gyv. Seattle, Wash.

Vaitkus, Vincentas, iš Lauku
vos ar Rietavo vai., ir sūnūs 
Juozas ir Vincentas, gimę Ame
rikoje.

žindžius, Juozas, iš Višakio 
Rūdos vai., Marijampolės apsk., 
gyv. Philadelphijoje.

Zalcaitė - Ramanauskienė, Pe
tronėlė, ir jos sūnūs Josef ir Ste
fan, gyv. Brooklyne ir Chicagoj.

Žilinskas, Juozas ir Vincas, iš 
Paežerių vai., Vilkaviškio apskr., 
gyv. Brooklyne.

Zurawska, J., gyvenusi 10030 
Larain Ave., Cleveland, Ohio.

žvirblis, Juozas, iš Joniškėlio.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA
41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

jo du

Pasakė tiesą j 
—Pasakyk tiesą: ar j 

vai nė karto kalėjimį 
klausia advokatas, nq 
mas sukirsti liudininkd 

—Taip, sykį buvau. 1 
—A, matai, tai toks 

vęs paukštis! Na, o ką 
gai tenai buvai?

—Apie porą valandų,! 
aš dažiau tas grotas, už] 
tamsta sėdėjai 6 mend

—Kodėl tu nesveiki! 
rinio?

—Neseniai jis man al 
tė atviruką, kurio antre 
sėj buvo parašyta: “A 
rėčiau, kad tu čia butui

—Tai kas čia tokio*
—Antroj atviruko | 

buvo nupieštas kalėjirm

Cirke
—Žiūrėk, tas žmog 

dą prarijo!
—Tai aiškiai maty 

šiandien jis nevalgęs.

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Lietuvių Radio Programa 
Trečiadieni 7:00 pan. Sešt. 8:00 p.m.

DIREKTORIUS
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street, 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. Sto 3208

nes

Abiem skauda j 
—Kaip skauda man 

kada matau tave su kil 
kant!

—O ar žinai, mielasis 
skauda man kojas, ka 
tavimi šoku?

Žmogus norėjo atsiiį 
katės. Išvedė ją į girią] 
paliko. Paskui jisai I 
sekti katę, kad galėtų 1 
namo.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Rom
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon SI 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstalj 
dels, graži koplyčia, erdv 

Pakeleivingiems suteikii 
nakvynė

Viskas nemokamai Kreip 
diena ir naktį

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotoja!

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

WENTU PR?
iparnv baLiearny? muose. Ta

FSey geradariai i

Rašytojas
Gildo;Us, 36 metų am- 

Ly, žuvo kare

Udžio 5 d. buvo 
L i namus. Palaido- 

Kryžiaus kapi-

.jį) velionės moti
ni trys seserys.

L Juozas Matelaitis 
į 15 d. šventė sa
kinėtų vedybinio 
įktj. Kun. Vaice- 
Uadja atlaikė mi- 

įaėjo prie Dievo 
te giedojo Moterų 

rsstuokė 1923 m. 
hi mūsų bažnyčioj, 
b m lakstys, pir
kai lietuvių kle- 

b laiką įe gyvena 
h® vietos lietu- 
Laimi Margaret 
kaltis turi gražią 
Ljiteris ir sūnų, 
lįs lietiniai linki 

h slaukti auksinės

J. E. Hai 
skyrė rašyt 
N. A. Neki 
serų Gildo; 
dvasios vad 
ną jis išvykt 
gregacijos i 
paskaitą. C1 
ną įvyko š( 
sidėjimo Se 
Tenai pirmi 
nizuotai v< 
rėmėjai.

Jau lai
Camp Im 

ji mergaiči 
prasidės bi 
baigsis liept 
tės priimam 
tų. Atlygi] 
$12.50. I 
lietuvaitės, 
tės mokom 
darbelių, lie 
eilėraščių ir 
lais 
su:

pi jaunųjų soda- 
kj choras dainavo 

M Keamy, P. T. 
te programoje, kur 
k su savo gražiais 
kitataučių.

AE. S.

prašom
Rev. !

Immaci
Convf
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ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA

ŽODYNU
English-Lithuanian Dictionary

Žodyną turėti savo knygyne yra be galo naudingas da! 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuri

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4’ 
puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo poj 
dabar mes Jums siūlome bargeną —atiduodame už $3.00| 
jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik įdi 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliški 
tuvišką Žodyną.

366 W. Broadway

dar labiau sublizgėjo, o už smagiai besišypsančių lū
pų švietė baltutėliai dantys. Man dingterėjo, kad jie ir 
svetimą gerklę perkandę paliktų tokie pat balti ir gra
žūs. Ir šypsotųsi taip pat.

Norėjau jam pasakyti daug piktų žodžių, pritvin
kusių rūsčios teisybės, bet gerklę suspaudė nematoma 
ranka, ir negalėjau ištarti nė vieno, nors galva ir šir
dis buvo pilna. Tik pažvelgiau į laikrodį ir pasakiau:

—Man reikia išeiti.
—Gerai. Dar vieną cigaretę, ir galėsi eiti.
Paėmė cigaretę, užsirūkė, atsisveikino ir išėjo.
Užgesinau šviesą ir niekur nėjau. Man reikėjo be 

galo daug pergalvoti. Kitą popietį, artėjant tai valan
dai, kai jis buvo pratęs ateiti, pakilau ir išėjau. Grįžau 
tik po dešimtos. Jis ateidavo, ir, neradęs, vėl išeidavo. 
Dieną irgi stengdavausi nesusitikti. Nekenčiau jo, no
rėjau kuo nors atlyginti už tą skriaudą, ir vaikščiojau 
piktas ir paniuręs.

X kelintą dieną norėjau užsirašyti į galvą atėjusią 
mintį, bet niekur negalėjau rasti užrašų knygutės. Ji 
visuomet būdavo ant rašomojo stalo, aš ją tam tyčia 
ir buvau pasidirbdinęs — gero plono popieriaus, stip
riais elegantiškais rusvo zamšio viršeliais. Į ją surašy
davau visas atėjusias idėjas ir temas.

Išieškojau visus «kampus, išverčiau popierius, jos 
nebuvo niekur. Tada nuėjau pas Stasių ir pasakiau:

Ispeoai yra gavę 
.Jotinių, gyvenan
ti stovykloje, Vo- 
Jri&s laišką: 
Bri Geradariai, 

p J ir lietuviška
Iriė aplankė mūsų 
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□parapija Ameri- 
į Jonizuotai atliko 
ra darbą tremti- 
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Molo parapijos 
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Vakaro 
Demskienė. 
rus prizus, 
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raširdės pa 
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Buvo du< 
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—Atiduok mano užrašų knygutę.
—Kokią? — nustebo jis.
—Tamsta nemanyk, kad taip lengvai išmainęs ant 

peiliuko mano muzikinę ateitį, tokiu pat būdu nusineši 
ir per kelerius metus surinktą medžiagą kūrybai.

—Na, šį sykį tai pačiam visiškai galva susisuko,— 
garsiai juokdamasis atkirto jis. — Jokios tavo kny
gutės aš nemačiau.

Apsisukau ir išėjau. Net durimis trinktelėjau. 
Grįžęs parašiau skundą policijai. Aiškiai nurodžiau, ką 
įtariau ir įsakmiai pareikalavau iškrėsti.

Viršininkas skundo nenorėjo imti. Jis abejojo, ar 
verta dėl kokios knygiūkštės tiek triukšmo kelti. Nar
butą jis gerai pažįstąs ir žinąs, kad jį nebus taip leng
va apkaltinti. O jei nepasisektų, jis galįs keršyti. O, 
jis galįs padaryti tokių dalykų, kurie mums ir į galvą 
neateitų.

Bet aš nesileidau įtikinamas. Užteko. Reikalavau, 
kad viršininkas tik sąžiningai išpildytų savo pareigą.

—Gerai, — pasakė jis truktelėjęs pečiais. — Aš 
pasistengsiu padaryti, ką tik išmanysiu, bet kas iš to 
esą nuostabu, kad aš tokius niekus taip ilgai širdy 
laikąs.

Aš su juo nesiginčijau, bet likau neįtikintas. Ir 
kai jis netikėtai mirė, berdamas paskutinę saują že
mių ant jo karsto, norėjau išrauti iš širdies tą, nors

laiko ir apdilintą, bet dar vis tebeduriantį dygį! 
atleidimo ženklą, bet negalėjau. Jis pasiliko ir tel 
gojo. I

Kaip žaibas, kaip vienalytis vaizdas per aki 
perbėgo tie įvykiai, ir, kai Stasys paklausė, ką ai 
nąs, kur toji armonikėlė galėjusi dingti, greitai 
kiau:
išeis, tai jau tamstos reikalas. '

Jis pasiėmė du policininkus ir išėjo, o ašį 
namo, žinojau, kad triukšmo bus, bet argi aukai 
būti vis aš?

žmona ką tik buvo išsiplovusi kambarį iri 
tesi rankas. Grindys tebebuvo drėgnos, ir oras kj 
vandeniu, lyg sėdėtum ant kūdros krašto ir žiūri 
kaip šmėščioja tamsios karosų nugaros. Tą pal 
jęs, net nusišypsojau.

—Ar šita? — paklausė žmona ir parodė įl
Ant stalo gulėjo knygutė.
—Atnešė? — paklausiau ir susijuokiau. ?
—Ne, radau už rašomojo stalo. Plaudami 

dis truputį truktelėjau, ir iškrito, — ramiai paaj
Buvau norėjęs prieiti prie stalo, pasiimti 

truputį pavartyti, bet nuo žmonos žodžių vietd 
styrau, o Stasys Narbutas išaugo didelis ir plati 
gi pat dangaus ir ligi abiejų horizontų. Jis pa! 
kaip siena, ir man nebeliko jokio kelio.

moterims

taip ir šiemet 
šventės pro- 

:Wno Vienuo- 
■j Putnam, Conn, 

tems rekolekcijos 
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seimui, kuris
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■Uolyne, Put- 
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B tikinti daro 
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VYNAS — LIKERIAI — ALUS

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 — 12 1 
1 —8 Tl

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

lato

VIETOS ŽINIOS j—Taip, m.
5

“AMERIKOS” RĖMĖJAI

buvo nupiešta!

įdžio 15 d. mūsų bažnyčioj.

Baras ir Naktinis Klubas

iiiskas
LBORIUS

Fondo

Newark, N. Jaje prašau 
nanęs

prašoma kreiptis šiuo adre-
Rev. Sister Superior,

Immaculate Conception
Convent, R. F. D. 2, 

Putnam, Conn.

Žmogus uorėj 
katės. Išvedėję 
paliko. Pash 
sekti katę, kadį 
namo.

■ New Jersey 
s

aš dažiau tas 
tamsta sėdį.

^KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

—Žiūrėk, tas 
dą prarijo!

—Tai aiškiai
šiandien jis r; ibiliatai susituokė 1923 m.

rinio?
—Neseniai į 

te atviruką, ų
sėj buvo par£ dienas brolis ir trys seserys, 
rėčiau, kad ta į

—Tai kas į

dzio-Apnl 30, 1948

icas, ir jo du 
: m.
Bagdonaitė, 
tie, Wash, 
tas, iš Lauku
vai., ir sūnūs 
ts, gimę Ame-

s, iš Višakio 
impolės apsk., 
ie.
įauskienė, Pe- 
s Josef ir Ste- 
e ir Chicagoj. 
; ir Vincas, iš 
iviškio apskr.,

wenusi 10030 
land, Ohio, 
iš Joniškėlio, 
apie juos ži-
prašomi atsi-

NERAL OF 
<IA
Street, 

į, N. Y.

2nd St
Pa.

ruošia bal. 25 d., p. Sandų na
muose. Taip pat ir kitų vietų 
geradariai ruošiasi seimui.

Rašytojas kun. St. Būdavas— 
Gildos dvasios vadas

vęs paukštis! j New-Jersey 
gai tenai būvį1 J

Juknelis, metų am- 
iš Kearny, žuvo kare 

Į m. rugpiūčio 5 d. Jo kū- 
š. m. balandžio 5 d. buvo 

—Kodėl tli j abentas į namus. Palaido

jai. 7 d. Šv. Kryžiaus kapi- 
, No. Arlington, N. J. 
uliūdime liko velionės moti-

i _________
l argaret ir Juozas Matelaitis 

—Antroj if garny bal. 15 d. šventė sa- 
?.™Ji lidabrinę 25 metų vedybinio 

—- mimo sukaktį. Kun. Vaice- 
(H įkas jų intencija atlaikė mi- 

Visa šeima ėjo prie Dievo 
>. Gražiai giedojo Moterų 
Hiečių choras.

Abiem į ; sutuokė kun. Jakštys, pir- 
—Kaip akas: inis Harrisono lietuvių kle- 

kada matau trfs- Visą laiką jie gyvena 
kant!

—0 ar žinai,
skauda man b 
tavimi šoku?

rny ir visiems vietos lietu
tis gerai žinomi. Margaret 
uozas Matelaitis turi gražią 
lą: tris dukteris ir sūnų, 
isi apylinkės lietuviai linki 
elaičiams sulaukti auksinės 
notų sukakties.

J. E. Hartfordo vyskupas pa
skyrė rašytoją kun. St. Būdavą 
N. A. Nekalto Prasidėjimo Se
serų Gildos Centro Valdybos 
dvasios vadu. Balandžio 23 die
ną jis išvyko į Chicagą, kur Kon
gregacijos rėmėjų seime skaitė 
paskaitą. Chicagoje bal. 25 die
ną įvyko šeštasis Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos seimas. 
Tenai pirmiausia pradėjo orga
nizuotai veikti Kongregacijos 
rėmėjai.

Jau laikas registruotis
Camp Immaculata, lietuviško

ji mergaičių stovykla, šiemet 
prasidės birželio 27 dieną ir 
baigsis liepos 25 dieną. Mergai
tės priimamos nuo 7 iki 16 me
tų. Atlyginimas už savaitę — 
$12.50. I stovyklą priimamos 
lietuvaitės. Stovykloje mergai
tės mokomos gražaus elgesio, 
darbelių, lietuviškų dainų, šokių, 
eilėraščių ir t.t. Stovyklos reika
lais 
su:

Tel. POPlar 411

Charles J i

alandžio 15 d. jaunųjų soda- 
ų mergaičių choras dainavo 
nklin School, Kearny, P. T. 
evų vakaro programoje, kur 
riai pasirodė su savo gražiais 
jais tarp kitataučių. .

Moterys aukoja ir 
dirba

turi savo stiprius postus ir 
daro įtakos šios šalies poli
tikai.

Sekantis L. L. Dariaus-Gi
rėno Posto susirinkimas į- 
vyks gegužės 12 d., pas A. 
Povilanską, 158 Grand St. 
Pageidautina, kad kaip orga
nizuoti, taip ir pavieniai le- 
gijonieriai atvyktų pasikal
bėti dėl dalyvavimo būsian
čiame parade.

L. L. D-G. Posto Adj.
P. N.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav

dalyvauja New Yorke ruo
šiamam parade.

Pavesta čia gimusiems 
jaunesniems veteranams ban
dyti suorganizuoti “Ameri
can Legion” postą iš lietuvių 
karo dalyvių taip, kaip yra 
kituose miestuose, kur lietu
viškos kilmės karo veteranai

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

Tel.: Main 7646Mūsų moterys atjaučia 
Europoje badaujančius lietu
vius tremtinius ir jiems, kiek 
galėdamos, padeda.

Brooklynietė Bernatonienė 
gavo laišką iš Austrijos nuo 
visai nepažįstamos moters, 
kuriame prašoma maisto. Ji 
su savo dukterim Ona ir žen
tu pasiuntė jai 22 svarus. Be 
to, jau kelis kartus aukojo 
BALFui drabužių.

Jurgis, Petras ir Jonas Ma
čiai padeda savo moterims ir 
daug jau paaukojo drabužių.

Pocienė, Poderiai su mar
čia bei sūnum, kuris yra šv. 
Sakramento bažnyčios kolek
torius, daug aukoja maistu ir 
drabužiais.

Broliai Skaruliai taip pat 
daug padeda savo moterims 
šiame darbe.

T. Kubilienė, Aldona Bush 
siunčia maisto ir drabužių 
siuntinius tiesiog į Vokietiją.

Ona Vaicekauskienė jau 
dusyk nuvežė drabužių į san
dėlį ir žada stoti į rinkliavą. 
Net laiškus rašo kitiems, 
kad taupytų drabužius ir 
siųstų juos į BALFą.

Elena Bielevičiūtė aukojo 
16 porų batų Baltijos Univer
sitetui ir žada daugiau auko
ti per Vyčių 41 kuopą.

Magdė' Montvilienė, pade
dant vyrui, šelpia 10 asmenų 
Vokietijoje maistu ir drabu
žiais. Sako, jau ji yra pa
siuntusi apie 50 siuntų.

Graborius šalinskas prii
ma drabužius ir maistą ir 
pats su savo žmona ir dukte
rim dirba šalpos darbą.

Mačiulienė aukojo drabu
žių, o jos vyras dirba kaip 
101 BALFo skyriaus pirmi
ninkas.

Mrs. Čerkienė aukoja dra
bužius ir pinigus.

Janulienė, Dobrovolskienė, 
Terebeizienė, Dumblienė ir O. 
Daubarienė — visos nenuils
tamai dirba ir aukoja.

Okienė, žerulienė, Mikuls
kienė — taip pat aukoja, kiek 
galėdamos, ir dirba labdary
bės darbą.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Su giliu dėkingumu mums tenka pabrėžti, jog “Ame
rikos” Įsikurdinimo Fondą mūsų skaitytojai parėmė dau
giau, negu mes tikėjomės. Kiekvienas prisiųsdamas prenu
meratos mokestį, vieną kitą dolerį prideda Fondui, kad 
“Amerika” galėtų tikrai tvirtai įsikurdinti. Kiti gi net gana 
stambią paramą prisiunčia.

Kadangi Fondui aukos dar tebeplaukia, tikimės, jog 
neliks skaitytojų, kurie pagal savo išgales prie jo neprisi
dėtų.

Pereitame “Amerikos” numeryje minėjome, jog pas
taruoju metu “Amerikos” Fondo parėmimu ypač gyvai su
sirūpino mūsų skaitytojai iš tolimesnių kolonijų, šią sa
vaitę, kaip matysite iš žemiau dedamo sąrašo, pirmon ei
lėn prasimušė Rochester, N. Y., kur su pasišventimu ne
nuilstamai dirba senas mūsų įgaliotinis p. J. Brown. Jis 
ne tik “Amerikos” Fondui aukų parenka, bet ir prenume
ratų nemaža prisiunčia.

Taigi jam ir kitiems gerbiamiems Rėmėjams, “Ameri
kos” administracija nuoširdžiai dėkoja.

Pereitą savaitę prie “Amerikos” Įsikurdinimo 
prisidėjo sekantieji: 
F. šlapelis, Rochester, N. Y.............................................
Vik. Amšiejus, Cleveland, Ohio........................................
Jos. Putrim, Rochester, N. Y.........................................
Michael Schultz, Woodhaven, N. Y................................
Walter J. Dilis, E. Orange, N. J........................................
K. Pranulis, Waterbury, Conn.........................................
Frank Milas, Brooklyn.......................................................
T. M. Grybas, E. Orange, N. J. ......................................
EI. Matulionytė, Maspeth, N. Y.....................................
R. Vaičiulis, Brooklyn .......................................................
Kost. Jurkevičius, New York ..........................................
Mrs. Urbelis, Brooklyn.......................................................
A. Beluke, Rochester, N. Y........................................>.......
Jonas Daugilis, Rochester, N. Y....................................

■e
Penktadieniais uždaryta

THE “ALLIANCE HALL
(Buv. 193 Grand St., Brooklyne)

Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI

80 St. Marks Place Manhattan
Gražiausias Rytinėje New Yorko dalyje

NAKTINIS KLUBAS
Puikiausia programa tris kartus savaitėje

$10.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Amerikos” Administracija.

Balandžio 18 d. parapijos sve
tainėje įvyko didelis kortavimo 
vakaras. Vakarą rengė parapi
jos bažnytinės draugijos. Pelnas 
skiriamas papuošti bažnyčiai, 
nes nebetoli Sekminės ir 40 va
landų atlaidai.

Vakaro tikslą nusakė E. 
Demskienė. Laimėtojai gavo ge
rus prizus. Bilietukus iš dėžės 
traukė maža mergaitė S. Jovai- 
šaitė, numerėlius šaukė A. Lauk- 
žemienė. Dovanas suaukojo ge
raširdės parapijietės ir biznie
riai.

Buvo duodama ir užkandžių 
— kavos ir skanių tortų, paga
mintų pačių šeimininkių ranko
mis.

A. Laukžemienė kvietė visus 
atsilankyti į Moterų S-gos 68 
kuopos rengiamą vakarienę, 
įvykstančią gegužės 9 d. para
pijos svetainėje.

J. Sneideraitis ir A. Andriukaitis 
Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

ia

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Bayonne, N. JLAW 
DIREKK 

1113 MtV« 
Philadelpi

Modemiška laidoj: 
dėlė, graži kopljt 

Pakeleivingiem i 
nahp

Viskas nemokia 
diena b

ūsų parapijiečiai yra gavę 
lietuvių tremtinių, gyvenan- 
Scheinfeldo stovykloje, Vo- 
ijoje, šį padėkos laišką: 
Nepažįstami Geradariai, 
ūsų dosnumas ir lietuviška 

i ilikiška meilė aplankė mūsų 
_ ntinių stovyklą. Nelaukti ir 
- pajoti CARE pakietai, pasiųs- 
= nūsų našlėms, gausioms šel

fas ir kitiems pagalbos rei- 
ngiems, pasiekė mus. Tai 
noji lietuvių parapija Ameri- 
e, kuri organizuotai atliko 

■raborius - Balsamuol labdaringą darbą tremti
ms Vokietijoje. Iš musų šir- 

1NON ST., PHILADELPHIA B į plaukia Jums nuoširdi pa- 
_ :a ir pagarba. Ypačiai norime 
" ėkoti Šv. Mykolo parapijos 

bonui kun. Kemežiui, kurio 
širdumas ir meilė vargstan- 
ns, pasiskleidusi parapijos 
onėse, pasiekė ir mus trem- 
us už vandenyno. Didi padė- 

| priklauso ir mūsų mielam 
mties dienų bičiuliui, dabar 
sų ^neužmirštančiam, kunigui 
Karalevičiui. Mes tikimės bū- 
verti Jūsų paramos. Jūsų kil- 
s darbas stiprina mus kovo- 
dėl krikščioniškos kultūros ir 
loniškumo, kuris grąžins 

Tms ir mūsų tėvynei laisvės 
mas.
Visiems geradariams tariame 
tuvišką katalikišką ačiū!”

’rograma
lešt 8:00 p .m.
rus
ZIKAS
>n Street, 
Pa.
rent 2937

8

ONAS DAUNIS

ANGLIŠKAI - LIETUVIS 

ŽODYNU 
^lish-Lithuanian Dictionary 
lvo knygyne yra be galo naufc 
Ibos mokytojas ir stiprus pate 
ms Angliškai-Lietuvišką Žody* 
ąs. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
riais audeklo apdarais. Parduot 
ome bargeną —atiduodame ii 
rime. Prašome skubiai užsisakf 
lą, mums laiško rašyti nereikia. i 
£3.00, ir tuojau gausite puikų A’ J

p. j. M.

-BALF CENTRE GAUTOS AUKOS
1948 M. KOVO MENESĮ

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
So.Bof Putnam, Conn

! $.....
dyną.

ir prašome atsiųs-

Sodaliečhi susirinkimas

N. J. sodaliečių jungtinis su
sirinkimas įvyko balandžio 18 
d., Šventos Onos parapijos salėj, 
Jersey City.

Daug atstovų dalyvavo iš vi
sų parapijų. Išrinkta nauja val
dyba: pirmininkė — A. Smigels- 
kienė iš No. Arlington, vicepir
mininkė—A. Berneikaitė iš Eli
zabeth, protokolų raštininkė — 
J. Laukaitytė iš Kearny, kasi
ninkė — L. Chrestianienė iš 
Newark, korespondentė — M. 
Grekštienė iš Bayonne, maršal
ka — L. Stukas iš Newark.

A. E. S.

IŠ LEGIJONIERIŲ 
VEIKLOS

Balandžio 14 d. įvyko Lie
tuvių Legijono Dariaus-Girė
no Posto susirinkimas. Dėl 
blogo oro daugelis į šį susi
rinkimą negalėjo atsilankyti.

Nutarta dalyvauti “Deco
ration Day” parade, New 
Yorke, gegužes 31 d. Pagei
dauta, kad jaunieji karo ve
teranai, ypač iš posto, esan
čio prie Maspetho parapijos, 
dalyvautų parade ir padėtų 
išlaikyti lietuvių vardą tin
kamoj aukštumoj. Dariaus- 
Girėno Postas jau eilę metų

California
San Francisco, J. Liesytė ......................

Connecticut
Simsbury, Julian F. Pečius......................
Stamford, BALF 36 skyrius .................
Paquonock, J. P. Cranowski .................
Plainville, Felix Trijonis ...........................
New Britain, šv. Rožančiaus Draugija 
New Britain, Am. Liet. Taryba ..........
New Britain, Liet. Rėmėjų Sąjunga.....
New Britain, P. Kartonas .....................
Waterbury, BALF skyr. 2, iš filmų .

Illinois
Cicero, BALF skyr. 14, iš filmų .........
Bellewood, Eva Bruknis ..........................
Chicago, Mrs. T. Kalinauskas................
Chicago, BALF skyr. 57 ..........................
Chicago, Ona Sirusienė ..........................
Chicago, Zuzana žekienė ......................
Chicago, J. M. Šaltenis ..........................

$3.00

5.00 
10.00

5.00
10.00
25.00 

100.00 
216.25 

, 50.00 
543.00

102.00
5.00

. 5.00
6.00

10.00
2.00

. 25.00

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

Jos. Zeidat, J r.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

Brooldyno Lietuviai Graboriai
'Tel. EVergreen 7-4335

•Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas)

Rekolekcijos moterims

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
rč. Jėzaus širdies šventės pro- 
1 Nekalto Prasidėjimo Vienuo- 
ne, R. F. D. 2, Putnam, Conn., 
ngiamos uždaros rekolekcijos 
oterims. Rekolekcijos prasidės

dilintą, bet dar vis tebedurianti 
enklą, bet negalėjau. Jis pasilik

aibas, kaip vienalytis vaizdas? rželio 3 dieną (ketvirtadienį) 
įvykiai, ir, kai Stasys paklaus ikare ir baigsis birželio 6 die- 

iji armonikėlė galėjusi dingti,I 1 (sekmadienį) ryte. šv. Jėzaus
rdies šventėje bus visą dieną 
statytas Švč. Sakramentas. Re
zekcijas ves Tėvai Pranciško- 
ai. Visos katalikės lietuvės 
viečiamos rekolekcijose daly

ką tik buvo išsiplovusi kam? mti. Atlyginimas už visą reko- 
Grindys tebebuvo drėgnoskcijų laiką tik $5.00. Prašoma 

anksto registruotis.

Ruošiasi seimui

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
imėjai ruošiasi seimui, kuris

iu tamstos reikalas, 
dėmė du policininkus ir išėjo. • 
jau, kad triukšmo bus, bet ar?

zg sėdėtum ant kūdros krašto; 
oja tamsios karosų nugaros.' 
išypsojau.
ta? — paklausė žmona ir p$
Jo gulėjo knygutė.
šė? — paklausiau ir susijuok tyks gegužės 16 d., Nekalto 
•adau už rašomojo stalo. Pl^ tasidėjimo Vienuolyne, 
ruktelėjau, ir iškrito, — raini- 
norėjęs prieiti prie stalo, i*™8 
irtyti, bet nuo žmonos žodžiu artford, Conn., ir Waterbury, 
asys Narbutas išaugo didelis!’ o. Bostone ir Dorchestery gy- 
aus ir ligi abiejų horizontų. $ enantieji geradariai parengimą 
r man nebeliko jokio kelio

Put
am, Conn. Gegužės 2 d. paren- 

seimui sveikinti daro

DAUGIAU PASIRINKIMŲ, negu visada!
Niekuomet pirmiau Reguliarč Ar, 
mija neteiks tiek daug pasirinkimų 
jauniems vyrams, kurie įstoja ka- 
riuomenCn trims metams ar ilges
niam laikui. Pavyzdžiui:

• Paskyrimas į bent vieną iš kebų 
divizijų pagarsėjusių 
tuose.

• Pasirinkimas bile 
nybos, kurių kvotas 
pildyti.

• Veteranai su užjūrine tarnyba po 
rugsėjo 2, 1945 m., gali pasirinkti 
trijų metų paskyrimą i bent vieną 
iš aštuonių puikių dalių dabar sto
vinčių Jungtinėse Valstijose.

• Veteranai su reikalingu militariu 
patyrimu tūlose specialybėse kaip 
nurodyta W. D. Pamflete 12-16, ga
li įstoti į puskarininko (non-com- 
missioned) laipsni.

• Aukštesnę mokyklą baigusieji ga
li pasirinkti techniško lavinimosi 
kursą pirma įstojimo į kariuomenę.

• Daugiau žinių gausite jums arti
miausioje Rekrutavimo Stotyje — 
kreipkitės tuojau!

U. S. ARMY AND U. S. AIR FORCE 
RECRUITING SERVICE

248 GRAHAM AVE., BROOKLYN, N. Y.

Tolimuose Ry-

Ginklo ar Tar- 
dar reikia už-

Maryland
Baltimore, Mrs. Rasalya Sink.........................................
Baltimore, BALF skyr. 64 ..............................................

Massachusetts
Lawrence, šv. Pranciškaus parap.................................
Boston, BALF skyr. 17 .....................................................
Dorchester, Joseph Gurskis ..........................................
Jamaica Plain Sisters of Charity ................................
So. Boston, Mrs. K. Trinka ..........................................
Worcester, St. Casimirs Church, iš Belecko filmų 
Brockton, BALF skyr. 42 ................................................

Michigan
Allen, Pijus Micuta .........................................
Grand Rapids, iš Belecko filmų .................
Grand Rapids, Karl Kunigėlis .*................

New Hampshire
Manchester, BALF skyr. 53 ......... .............

New Jersey 
Linden, Mrs. M. Buzūnienė ......................

Linden, BALF skyr. 132 ................................
Kearny, BALF skyr. 7 ..................................
Millburn, J. Žemaitis.........................................

New York
Elmira, Mr. Mizeris.......................................
Elmira, V. Babarckas .............................
Rochester, BALF skyr. 65 ....................
Brooklyn, Lietuvos Vyčių 12 kuopa .... 
Brooklyn, R. Janulienė .............................
Brooklyn, Ona Vaičiulienė ....................
Long Island City, J. Gudiškis .............
Maspeth, Lithuanian Citizens Club ...

(Bus daugiau)

50.00
46.00

104.00 
500.001 

. 25.00 

. 2.00 

. 10.00 
120.00 
354.00

5.00
70.00
10.00

160.00

60.00
89.60

100.00
10.00

1.00
2.00

16.00
25.00

2.00
0.50
3.00

25.00

Graborius—Bąlsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Baltas

u

ergreen 8-9770

Josepli Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Tel. STagg 2-5043

(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

' F. W. Shalins
i (šalinskas)

į Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
* Laidotuves

; - $150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
> NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT

Maspeth, N. Y.54-41 — 72nd Street

.r.



6 * AMERIKA

KVIETIMAS
Tas bazaras bent bazaras: 
Skanūs valgiai, geras baras. 
Linksmins muzika kiekvieną, 
Bus jauku visiems tą dieną. 
Daug matysi, visko gausi 
Ir pavargęs atsigausi. 
O be to, jei panorėsi, 
Pypkę Stalino laimėsi. 
Pūsi dūmą jam į nosį, 
Ir tegu jisai sau kosi. 
O jei būsi pasipūtęs, 
Tai tau tiks tik kalakutas.

Į BAZAKA
Visos žmonos vyrus bara: 
—Ko nevykstat j bazarą? 
Man parneštum gražią lėlę 
Arba kitą dovanėlę, 
Gerą kumpį, riebią antį 
Arba dešrą, tartum pantį. 
Juk ten visko ligi valiai, 
Ko tik trūksta man širdelei.

Tas bazaras bent bazaras.
Jei ateisi, būsi geras, 
Nes paremsi savo spaudą 
Ir iš to turėsi naudą!

Pasiklausę vyrai sako: 
—Na, nutilkit... jau užteko... 
Jeigu pačios ten_ nevykstat, 
Tai kodėl ant mūsų pykstat? 
Duok, žmonele, savo ranką! 
Progą turime nemenką!
Mes abudu ten nueisim 
Ir laimėsim, ko tik geisim.

Šv. Jurgio Parapija
—Balandžio 23 d. buvo šv. 

Jurgio, mūsų parapijos glo
bėjo, diena ir kartu parapi
jos šventė. Buvęs Šv. Jurgio 
parapijos vikaras kun. J. Pa
kalniškis tą dieną laikė miš
parus ir pasakė turiningą pa
mokslą.

—Šv. Jurgio parapijiečiai 
patogumo dėlei gali užsisaky
ti “Ameriką” per savo vargo- 
ninką J. Brundzą.

Entered as second-clas 
office at Brooklyn, Ne

AMERIKOS LIETI 
LIKŲ VISUOME 
KULTŪRINIO G 

SAVAITRA

EINA KAS PEN
Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITJ

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Telefonas: EVergreen 7-7411

Lietuviai New Yorko 
parade

American Overseas Aid — 
United Nations Appeal for 
Children, kurios nariu yra ir 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, bal. 23 d. 
New Yorke turėjo oficialų 
vajaus atidarymą, milžiniš
ku paradu. New Yorko gatvė
mis žygiavo, nuo 40 ir 7 Avė. 
Broadway per visą Times Sq. 
rajoną iki 56 St., net 35,000 
vaikučių.

Buvo labai turtingų flotų, 
gerų orkestrų ir puošniai pa
sirengusių tautų.

Lietuviai pasirodė kukliai, 
bet įspūdingai, žygiavo apie 
100 vaikučių — lietuvių Ap
reiškimo parap. mokiniai ir 
Angelų Karalienės parapijos 
benas.

Pirmiausia ėjo lietuvišku 
kostiumu pasipuošusi lietu
vaitė Angela Norbutaitė. Ji 
nešė parašą LITHUANIA. 
Paskui ją, iš abiejų pusių vė
liavomis apsupta, ėjo Miss 
Lithuania — Irena Lukaševi- 
čiūtė (abi Apreiškimo parap. 
mokyklos mokinės).

Amerikos ir Lietuvos vėlia 
vų — didelių buvo 6, mažų— 
kiekvienas berniukas ir mer
gaitė rankutėj turėjo.

Po to žygiavo Ang. Karai, 
benas. Mergaitės ir berniukai 
pasipuošę gražiomis unifor
momis. Jų buvo per 30. Kai 
grojo — Times Square na
mai drebėjo! Su benu žygia
vo jų mokytojas kun. A. Ma- 
saitis.

Po jų ėjo Apr. parap. mo
kyklos mokinės ir mokiniai., 
kuriuos gražiai paruošė jų 
mokytojos — seselės vienuo
lės. Palydovėmis buvo: Mrs. 
Prendergrast, Mrs. Kinkei 
(abi lietuvaitės) ir Apolonija 
Gajauskaitė.

Paradas buvo kino naujie
nų filmuojamas ir fotogra
fuojamas. Paradui priimti 
garbės aikštėje buvo ir 
BALF pirmin. kun. Dr. J. B. 
Končius.

Lietuvių grupei parade va
dovavo Jonas Valaitis.

Jauniausias parado dalyvis 
— 2 metų Juozukas Laučka.

Vakare buvo oficialus ati
darymas New York Athletic 
Club, kuriame kalbėjo aukšti 
JAV valdžios pareigūnai ir 
dalyvavo BALF valdybos ir 
administr. nariai.

Apreiškimo 
Parapija

Pereitą sekmadienį Vyrų 
Apaštalavimo Draugija turė
jo susirinkimą. Nors susirin
kimas nebuvo labai gausus, 
tačiau vyrai buvo gana gyvai 
nusiteikę ir pasiryžę savo 
veikimą dar labiau pagyvinti. 
Prieš kurį laiką nariai nusi
fotografavo ir žada fotogra
fiją pasiųsti į “žvaigždę.”

Gegužės 16 d. Brooklyno 
vyskupijos bažnyčiose bus 
daroma rinkliava labdarybės 
reikalams. Tą dieną kun. W. 
Masiulis sakys pamokslus 
labdarybės klausimu.

Bal. 18 d. įvyko Amž. Rož. 
D-jos susirinkimas. Buvo la
bai domimasi “Amerikos” ba- 
zaru. Jam paskirta $10.

Pirmininkė K. žvynienė su 
padėjėjomis ruošia arbatėlę, 
kuri įvyks gegužės 2 d., 5 vai. 
Bus įdomybių ir užkandžių. 
Bilietai — 50c.

Gyv. Rož. D-jos susirinki
me bal. 4 d. buvo tariamasi 
“Amerikos” bazaro reikalu. 
Narės pasižadėjo dirbti ir 
paaukojo $15.

Praeitą sekmadienį mūsų 
parapijos Jaunų Moterų So- 
dalietės surengė gražų kon
certą. Dainavo Zuzana Griš- 
kaitė ir Juška iš Bostono. 
Artistai labai gražiai pasiro
dė. Tik gal per daug svetimų 
dainų buvo dainuojama, ku
rios mums nesuprantamos. 
Publikos buvo virš 200.

Maspetho Žinios

lėje bus rodomos įdomios fil- 
mos iš lietuvių gyvenimo.

—30 kuopos sąjungietės 
labai didžiuojasi savo myli
mo klebono kun. Balkūno pa
aukštinimu į prelatus ir au
koja 25 dol. jo įvesdinimui. 
Nepamiršta sąjungietės ir 
“Amerikos” bazaro. Sutiko 
prie jo prisidėti gabios dar
bininkės — Nedzinskienė ir 
Pranė Ražickienė. Su 5 dole
rių auka prisideda kuopa. 
Girdėti, kad ir kiti žada pri
sidėti.

Maspethas nesnaudžia: gy
vas darbštumas ir geras no
ras.

Juliute

Angelų Karalienės 
Parapija

—Sekmad., geg. 2 d., po 
vakarinių pamaldų — Gyvo
jo Rožančiaus Draugijos su
sirinkimas.

—Geg. 2 d., 5 vai. p. p. pa
rapijos salėje bus rodomi ju
damieji paveikslai iš Lietu
vos ir lietuvių gyvenimo. Įė
jimas — 50 centų.

—Pradedant bal. 28 d., kas 
trečiadienį rengiami parapi
jos naudai vakarai su dova
nomis. Įėjimas — 50c.

—Parapijos jubiliejaus pik 
nikas įvyks rugp. 15 d. Klaš- 
čiaus parke. Parapijiečiai 
gaus kvietimus kitą savaitę.

—Jaunimo parengimas per
eitą šeštadienį puikiai pavy
ko.

—Kitą sekim, geg. 9 d., šv. 
Vardo vyrai priims bendrai 
komuniją 9 vai. mišiose. Su
sirinkimas tuoj po mišių. Pa
rapijos vyrai kviečiami daly
vauti.

MUZ. PRANAS A. DULKE
P. A. Dulkė yra didelis 

“Amerikos” laikraščio bičiu
lis ir jo platintojas. Jo patar
navimu “Amerika” visada 
naudojasi, pristatydama laik
raštį į paštą.

Gegužės 7, 8 ir 9 dieno
mis “Amerikos” bazaran su
sirinkusius svečius p. Dulkė 
žada linksminti savo naujai 
įsigytu garsiakalbiu.

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Didž. New Yorko Liet. Kat. 
Federacijos apskr. mėnesinis 
susirinkimas, įvykęs bal. 23 
d., praėjo gražiai. Ypač mie
la buvo klausytis M. Avietė- 
naitės paskaitos, kurioje ji 
ryškiai pavaizdavo tremties 
lietuvių vargus ir katalikų 
veiklą.

Po susirinkimo buvo pasi
tarimas “Amerikos” bazaro 
reikalu.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos svarbus susirinkimas 
įvyks penktadienį, balandžio 
30 d., 8 vai. vakare, grab. 
Shalins patalpose, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven.

Valdyba

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. M AGI H LIS
REAL. ESTATE <6 INSURANCE

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

Tel Virginia 7 -1896

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hi! Is 

ir Queens, Nassau, Sufolk Countys, 
nuo 1 iki 100 šeimų namai už priei
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščių namų ir fliorų.

& Parduodame farmas, lo
tus, krautuves ir dirbtu
ves, taipgi išnuomojame.

Teisingas patarnavimas per 38 metus.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE
499 GRAND ST. 361 UNION AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
EV 4-3487 RE 9-1506

I Basil Fedoryk j
I * "
| VYNO, DEGTINES IR g

IMPORTUOTU LIKERIU f
KRAUTUVE |

j 102 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-4829
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KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
496 Grand Street Brooklyn, N.

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

Telefonuoti po 5 vai. vakarais

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

švęs
toje Lie- 
> Pava- 
^ispožie- 
zj pirmieji 
į taip tiko 
;-įnoms. 
įsieji su- 
< sielą šven- 
įnuomo- 
$ vaikų.

motina 
z jaa lietu- 
įkita, kaip 
-jos Diena.

^•jome, kad 
;į®poatoriusJUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspef ^įtorius 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokama^ įnvovie-j 
•įtarių kom- 
rjiiiai dau- 

formos.
$ Lietuvo- 
gįoperos diri- 
$ijos direk-

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Sale šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N.
Tel. EVergreen 4-9737

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidarius

489 Grand Street

*

R'M

$ Melis duo-
£
rj valdžia
$ meoą ir
< Mime drą- 
Įįj'kompozito-

<«O3 ibtlV0t0’ 
;?atiirkur- 
įtvarka - 

kiekvie-

Brooklyn, N.

D. Whitecavage, Savininkas

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

Mja, ap- , »> • • vsapnes 
įlinkimų 
į kad rau
dinės. Bet 
trečią (21 
latėprieš- 

socia- 
feai, susijun- 
litais. Šio- 
Įsįo linkima

•F

Kada Lieti 
prie ratelio, m

PALESTI

—Balandžio 26 d. vakare 
parapijos katalikų organiza
cijų valdybos buvo susirin
kusios pasitarti dėl prel. Bal- 
kūnui rengiamų iškilmių. Iš
kilmės įvyks gegužės 30 d. 
Po pamaldų bažnyčioje bus 
iškilminga vakarienė, į kurią 
kviečiami parapijiečiai.

—Gegužės 16 d. parapijos 
salėje rengiama graži pramo
ga. Tą dieną teatro mėgėjai 
scenoje stato “Sekminių Vai
niką.”

—Gegužės 9 d., parap. sa

GRAŽUS KONCERTAS
Bal. 24 d. New Yorke įvy

kęs pianistės A. Strumsky- 
tės ir dainininko J. Butėno 
koncertas į Times Hali su
traukė nemažą meno mėgėjų 
būrį. Klausytojai ypatingai 
buvo patenkinti A. Strums- 
kytės skambinimu. E. T.

BAZARO RĖMĖJAMS
Norintieji paaukoti “Ame

rikos” bazarui daiktų, prašo
mi juos įteikti “Amerikos” 
įstaigai, 417 Grand Street, 

. Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS VYČIŲ 12 KUOPA RENGIA

Šiokiais
Vilniaus Aušros Vartų Parap. Salėj

570 BROOME ST.. NEW YORKE
(Prie Holland Tunnel)

Geguž.-May 1
Prasidės 9 vai. vakaro

Šokiams gros
WALLY MARTIN’S ORKESTRAS

Visas pelnas eis Bažnyčios Taisymo Fondan
ĮŽANGA (su drabužių padėjimu) $1.00

New Yorko Apylinkes Kataliku Spaudos RemejŲ

MILŽINIŠKAS

RUOŠIAMAS ‘'‘AMERIKOS” NAUDAI

AUGUST GUSTAS 
—: Beltaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(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

47-40 —74th Stre

_

Clement A. Vok 
(VOKETAITLS)

Advokatas

Dekoruotojas
Dažytojas

IŠ ORO IR Iš VIDAU
PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia M
DARBO APKAINAVIAIAS D

Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

r per nosį ir

toti. Pirmu-

iš visų ir

a ir kiti.

'tako, pa-

ko 
ir

botų laimėję 
KSės. būtų

keroto Duo
to? Lietuvai 
'40 bolševi-

□b pareis
imo:

: ir štai da
’s Darbo Par- 
areikalavo,

simi Attlee, 
Tai reiš- 

: riaukti sa-

akli Darbo

GEORGE ANDERSO
Telefonuokite:

PResident 2-4203

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

29S MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

hd naciai
Nubuvę pa- 
5 bolševikai.
i t
finišą teko 
p} Tautinį 
P Vokieti- 
£ anoje. Tai 

ir aktorių
Fstreėiųme- 

trem- 
, vo- 

tautoms
Parodymai

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) 
žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLemnore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

^-DAvenport. 6-0259

R A^L fcHįlŲfcJI.C 1

FOTOGRAFAI
65-23 Grand Avenue

1 Maspeth, N. Y.?/

os

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N.
(Prieš Armory) EVergreen 7-47’2

Mūsų telefonas nemiega

siena Duo
btiems?”

Už-

Gegužės-May 7,8 ir 9 dienomis, 1948 

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS SALEJE 
SOUTH 4-TH & ROEBLING STS. BROOKLYN, N. Y.

DURYS ATSIDARYS 7 VALANDĄ VAKARO

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

Jūsų laukia stambios dovanos. Draugijos ir pavieniai darbuotojai prašomi prisidėti 
prie šio bazaro. Visi kviečiami, visi laukiami! Ateikite ir praleiskite vakarus linksmai.

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

J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVIOIUS
Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Ansam-

Hbažnyti-

MEMORIES of LITHUANIA"

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

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

Tel. MArket 2-5360

Gegužės 15 d. 
tinai pasitrauks 
ir krašto admin 

is pačių gyvei 
tai valdžiai. Dėl 
sudarymo tarp : 
prasidėjo smai 
nes. Ir vieni, ii 
geriau įsitvirtin 
mai valandai 
rankose turėtų

Belenktyniaų 
nai, taip ir ant 
ka griebtis gink 
kus susirėmimt 
fos mieste. Hai 
miestas prie V 
ros, o netolies 
antras svarbu 
uostas priklaus 

Tačiau žydų 
ganizacijos gir 
norėdami geri; 
pujūryje puolė 
se žuvę 400 a 
ni ir mažiau or 

■ bai, negalėdam 
atsilaikyti, pat 
Iš 70,000 gyven 
ko tik 40,000.

Iš Haifos mi 
į Jeruzalę. Nep 
šaulio protesti 
Tautų maldavi 
na paverčiamo 
boms šventos 
vienuolynai.

Pereitą sava 
Pascha, dabai 
rytų apeigų k 
lykos, sutrauki 

' šimtus tūkstai 
kų. Tačiau t 
kiek nesumaž 
čiųjų įtūžimo, 
maldininkų z 
svaidzių kul. 
granatos... Vis 
ta liepsnose.

Arabams p 
kaimyninės ai 
Neoficialūs pi 
jog ginkluoti 
žengė Palestir

^vauja mu- 
režisie-

strumentų or 
B. Pakštas ir 
vadovė A. Lič 

Kultūrinė
tremtinių tai 
materialinės s 
kpn*J
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