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žiai ir įspūdingai švęs- 
ię nepriklausomoje Lie- 
| Motinos Dieną. Pava- 
skaisti saulė, iš po žie- 
besiskleidžią pirmieji 
, Visa, rodos, taip tiko 
)ti mūsų motinoms.
levikai pirmieji šu
tė šią taip mielą šven- 
atplėšė vaikus nuo mo- 

notinas nuo vaikų.
dieną lietuvė motina 
,. Ir šioji diena lietu- 
yra ne kas kita, kaip 
čios Motinos Diena.

niai sužinojome, kad 
oje mirė kompozitorius 
i Gruodis. Jis buvo vie- { 

iausių lietuvių kom
ių. Jo kūriniai dau- 
naujoviškos formos.

įklausomoje Lietuvo- 
teko būti operos diri- 

konservatorijos direk- 
ir profesorium.
vių tautai didelis nuo- 

jo netekus.
sovietinė valdžia 

si globojanti meną ir 
kus, bet galime drą- 

įrtinti, kad kompozito- 
niodžiui sunku buvo to- 
loboje gyventi ir kur- 
vietinė santvarka — 
s kalėjimas kiekvie- 
enininkui.

Darbo Partija, ap- 
| yra nusistačiusi prieš 
istus. Italijos rinkimų 
ėse ji tikėjo, kad rau- 
ten pralaimės. Bet 

o grupė partiečių (21 
), kurie pasiuntė prieš
inę telegramą sočia- 
etrui Nenni, susijun- 
su komunistais. Šio- 

'ramoje buvo linkima 
štams ko geriausios
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Kada Lietuvoje buvo draudžiama lietuviška spauda, lietuvė motina, verpdama 
prie ratelio, mokė savo vaikučius lietuviškojo rašto. ' ?

PALESTINOJE ĮVYKIAI RIMTĖJA Ruošiasi apsigy- 
 *------------- uimui
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?sys teikiamas Kiekvieno Pageidat 
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kŽYS ir SŪNUS
NTR AKTORIAI
tūriniu namu deni] li- 
plasteriavima, ialigat- 
itavimą ir kt. darbus.
J MAUJEB ST„
OKLYN 6, N. Y.

nistai Italijoj rinki- 
alaimėjo. Ir štai da- 
Britanijos Darbo Par- 
adovybė pareikalavo, 

legramos siuntėjai pa-
;ų būti ištikimi Attlee, 
i ir kitiems. Tai reiš- 

BBOOfl1 td jie turi atšaukti sa- 
EJt įėjimus komunistams, 

nori pasilikti Darbo 
>je.
įčiai gavo per nosį ir 
skuba vadovybės rei- 
no paklausyti. Pirmu- 
š jų skuba Konni Zil- 
: kairiausias iš visų ir 
įsiai linkėjimus reiš-

.i lo paseka ir kiti.
™ ® * •

4J.40-I aen- J- Černiaus pareiš- 
‘Vienybė” rašo:
1. Černius, atvykęs į 
ią, tarp kita ko, pa-
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*u naciai būtų laimėję 
jie, be abejonės, būtų 
ietuvius ištrėmę arba 
udę, kaip žydus.”
kodėl, generolo nuo- 
naciai buvę Lietuvai

1^esnG ne§u bolševi-

Vartoj&nU^ irgi vieno asmens nuo- 
dabboajU privaloma kitiems?” 

ma, neprivaloma. Už- 
s ir netikime gen. Čer- 
lareiškimu, kad naciai

10 4 tautai būtų buvę pa- 
—' ssni, negu bolševikai.
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g kam iš mūsų teko 
i apie Lietuvių Tautinį 
įblį, veikiantį Vokieti- 
imerikiečių zonoje. Tai 
inkų, šokėjų ir aktorių 
kuri per pustrečių me- 
rotarpį pasirodė trem- 
s, amerikiečiams, vo- 
ns ir kitoms tautoms 
0 kartų. Pasirodymai 
>4 vietovėse.
ivių Tautinis Ansam- 
oka 240 dainų ir gies- 
•ažnai turi ir bažnyti- 
mcertus.
imbliui vadovauja mu- 
Stp. Sodeika, režisie- 
į Velička, liaudies in-

Gegužės 15 d. anglai galu
tinai pasitrauks iš Palestinos 
ir krašto administravimą pa
liki'pačių gyvento jĘUšudary'- 
tai valdžiai. Dėl tos valdžios 
sudarymo tarp žydų ir arabų 
prasidėjo smarkios lenkty
nės. Ir vieni, ir antri bando 
geriau įsitvirtinti, kad, lemia
mai valandai atėjus, savo 
rankose turėtų persvarą.

Belenktyniaujant, kaip vie
nai, taip ir antrai pusei ten
ka griebtis ginklo. Ypač smar 
kus susirėmimas įvyko Hai- 
fos mieste. Haifa yra arabų 
miestas prie Viduržemio jū
ros, o netoliese jo gulintis 
antras svarbus Palestinos 
uostas priklauso žydams.

Tačiau žydų Hagana or
ganizacijos ginkluoti būriai, 
norėdami geriau įsitvirtinti 
pujūryje puolė Haifą ir kovo
se žuvę 400 arabų. Silpnes
ni ir mažiau organizuoti ara
bai, negalėdami prieš žydus 
atsilaikyti, pabėgo iš miesto. 
Iš 70,000 gyventojų mieste li
ko tik 40,000.

Iš Haifos mūšiai persimetė 
į Jeruzalę. Nepaisant viso pa
saulio protestų ir Jungtinių 
Tautų maldavimų, kovų are
na paverčiamos visoms tiky
boms šventos vietos, kapai, 
vienuolynai.

Pereitą savaitę buvo žydų 
Pascha, dabar gi prasidėjo 
rytų apeigų krikščionių Ve
lykos, sutraukusios Jeruzalėn 
šimtus tūkstančių maldinin
kų. Tačiau tos šventės nė 
kiek nesumažino kariaujan
čiųjų įtūžimo. Virš minios 
maldininkų zvimbia kulko
svaidžių kulkos, sprogsta 
granatos... Visa apylinkė skęs 
ta liepsnose.

Arabams padėti stengiasi 
kaimyninės arabų valstybės. 
Neoficialūs pranešimai sako, 
jog ginkluoti jų būriai per
žengė Palestinos sieną.

Katalikai už D. P. 
reikalus 

ilm n ' (ii---------

Greitu laiku Kongresą ža
da pasiekti bilius dėl įsileidi
mo į Jungtines Valstybes 200 
tūkstančių tremtinių, neskai
tant nustatytos kvotos.

Katalikų dvasininkija, kuri 
energingai dirbo, kad bilius 
pasiektų Kongresą, dabar rū
pinasi sudarymu organizaci
jos, kuri padėtų čia atvyku
sioms tremtiniams įsikurti.

Tuo reikalu vyskupijų įga
liotiniai buvo susirinkę Al
bany, N. Y., kur tarėsi su gu
bernatorium Dewey.

Katalikų organizacija vie
ningai dirbs su nekatalikų ir 
žydų panašiomis organizaci
jomis.

Susovietinaiua Čeko
slovakijos policija
Sovietų atneštu rojum če- 

koslovakai nesidžiaugia. Ra
dę progą, jie bėga per sieną 
Vokietijon į amerikiečių zo
ną. Nors siena Maskvos agen
tų stropiai saugojama ir dau
gelis bėglių nušaunama.

Jei pirmiau bėgo daugiau
sia jaunimas, studentai, tai 
dabar iš Čekoslovakijos bėga 
visokio amžiaus ir visokių 
luomų žmonės. Paskutinėmis 
gi dienomis į Bavariją atbė
go daug policininkų, kai ku
rie jų uniformuoti.

Pabėgusiųjų pasakojimu, 
čekų policijoje dabar eina 
smarkus valymas ir pertvar
kymas rusų NKVD pavyz
džiu. Nepatikimieji policinin
kai atleidžiami iš pareigų, ki
ti suimami ir išvežami. Tar
nyboje paliekami tik Maskvai 
ištikimi komunistai.

Neseniai buvę" t ik klastin
gi skurdžiai, dabar, iš pa
grobtų valftybl'^vWRd'^risi-" 
plėšę ir Amerikos ginklais 
apsišarvavę, rusai pasijuto 
tiek galingi, kad atvirai sie
kia savo imperijos ribas iš
plėsti į visus pasaulio kraš
tus. Jų ekspansija ypač gre
sia Vakarų Europos valsty
bėms.

To akivaizdoje Anglija 
Prancūzija, Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas sudarė sa
visaugos sutartį.

Dabar jų kraštų karo mi
nisterial veda pasitarimus 
sudaryti bendram apsigyni
mo planui. Pasitarimų rezul
tatai pranešami Washingto- 
nui, kadangi J. Valstybės pa
sižadėjo juos paremti gink
lais.

DVIEJŲ VALSTYBIŲ 
JĖGAINĖ

St. Lawrence upė skiria 
Kanadą nuo Jungtinių Vals
tybių. šioje pusėje upės pri
eina New Yorko valstybė, o 
Kanadoje — Ontario provin
cija. Tos dvi valstybės bend
romis jėgomis nori pastatyti 
ant St. Lawrence upės di
džiulę elektros stotį, kuri at
sieisianti apie $300,000,000.

MAŽĖJA NELAIMINGI 
ATSITIKIMAI

strumentų orkestro vedėjas 
B. Pakštas ir tautinių šokių 
vadovė A. Ličkūnaitė.

Kultūrinė veikla lietuvių 
tremtinių tarpe gyva. Tik 
materialinės sąlygos — nepa
kenčiamos.

Per pirmuosius šių metų 3 
mėnesius nuo įvairių nelai
mių Amerikoje žuvo 6,480 
žmonių, tai yra septyniais 
nuošimčiais mažiau, negu 
pereitais metais tuo pačiu 
laiku.

Kongreso krašto apsaugos 
komisijoj 28 balsais prieš 5 
buvo priimtas Walter G. And
rews įstatymo projektas, šis 
projektas numato taikos me
tu imti į kariuomenę vyrus 
nuo 19 ligi 25 metų amžiaus 
aktyviai dvejų metų tarny
bai.

Gynybos sekretorius James 
ForrestaĮ ir armijos sekreto
rius Keneth C. Royall, kal
bėdami laivynui ir oro pajė
goms, paskelbė, kad ši prie
monė yra puiki ir visiškai 
priimtina. Jie reikalavo, kad 
įstatymas greitai būtų pri
imtas Kongrese.

Karinė tarnyba paliesianti 
tik tam tikrą skaičių vyrų. 
1,384,500 skaičius būsiąs pa
keltas ligi 2,005,882.

“Krašto saugumas,” pa
reiškė Forrestalis, “reikalau
ja, kad mes turėtume tiesio
ginę priemonę padidinti gin
kluotoms pajėgoms.”

Į KANADĄ ATVYKO LIE
TUVAITE MOKSLININKE

Į Kanadą, kaip ir į Jungti
nes Valstybes, vis daugiau 
atvyksta žymių asmenų iš 
Europos. Iš Milano, Italijos 
universiteto, pagarsėjusio 
rektoriaus kun. Gemelli asis
tentė Dr. A. Šidlauskaitė at
vyko į Montrealį. Europoje 
ji buvo BALF stipendininkė.

BANDYS PAGAUTI
c ČIĄNGKAI^EKĄ
Kinijoje įvykusiuose rinki

muose maršalas Čiangkaišek 
išrinktas to krašto preziden
tu. Tuo išrinkimu labai nepa
tenkinti komunistai. Jie nu
tarė dar energingiau kovoti 
prieš vyriausybę ir stengtis 
Čiangkaišeką pagauti gyvą.

KOVA PRIEŠ TRIUKŠMĄ
Amerikoje pastebima daug 

nereikalingo triukšmo, kurio, 
norint, būtų galima išvengti. 
Kadangi triukšmas yra dau
gelio nervų ligų priežastimi, 
prieš jį pradėta kovoti.

New Yorko gubernatorius 
Dewey paskelbė kovai prieš 
triukšmą savaitę nuo gegu
žės 2 iki 7 d.

PAŠALINTI STREIKAI
New Yorkui grėsė kepyklų 

darbininkų streikas. Tačiau 
paskutiniu momentu prieita 
prie susitarimo ir 3,500 kepė
jų sugrįžo darban.

Taip pat likviduotas strei
kas 200 spaustuvių, kuriose 
dirba 3,000 darbininkų. Jų 
algos sieks nuo $78.30 iki $90 
per savaitę.

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA 
ŠAUKIA KONFERENCIJĄ

Lietuvos išlaisvinimo ir 
tremtinių gelbėjimo tolimes
nei veiklai aptarti ir sustip
rinti Amerikos Lietuvių Ta
ryba nutarė šiais metais vi
same krašte pravesti rajoni
nes draugijų konferencijas. 
New Yorko Lietuvių Taryba 
šaukia New Yorko ir New 
New Jersey draugijų atsto
vų konferenciją.

Konferencija įvyks sekma
dienį, 1948 m. birželio 6 die
ną, American Common sale- 

Ije, 40 E. 40tIi St. (kampas 
.Park Ave.), New Yorke. Po- 
' sėdžių pradžia lygiai 2 vai. 
i popiet ir pabaiga 6 vai. vak.

Konferencija išklausys ir 
apsvarstys kęletą pranešimų.

Pagrindinį pranešimą Lietu
vos laisvinimo aktualiaisiais 
klausimais padarys Dr. Pra
nas Padalskis, buvęs vienas 
pogrindinės veiklos Lietuvo
je vadų.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visas patriotines draugi
jas dalyvauti šioje konfe
rencijoje.

Kadangi šiuo metu tęsia
mas Lietuvai Vaduoti Vajus, 
tad maloniai prašoma šios 
konferencijos proga paskirti 
auką ir parinkti asmeninių 
aukų iš jautrių ir dosnių Lie
tuvos reikalui tautiečių. Vi
sos tos aukos bus persiųstos 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Popiežius prašo 
melstis

Nužudė Graikijos 
ministerį

Popiežius Pijus XII savo 
enciklikoje katalikų vysku
pams išreiškia norą, kad šių 
metų gegužės mėnesį būtų 
meldžiamasi į švč. Panelę 
Mariją už taiką ir ramybę 
Šventojoje žemėje.

Gegužės 3 diena Palestino
je buvo ramiausia iš visų ki
tų dienų.

MOTERIS, KURI NETIKO 
BŪTI POLICININKU

Pasadenoje, Californijoje, 
Mrs. Bessie Cowie užsigeidė 
tapti policininku, kad įrody
tų vyrams policininkams, 
kaip reikia elgtis, norint 
miestelyje palaikyti tvarką.

Tačiau kai Bessie Cowie 
užsirašė kandidate į polici
ninkus, jos aplikacija dėl ne
tinkamo amžiaus buvo at
mesta, nes Bessie turėjo tik... 
87 metus.

—Sovietų karo ministeris 
maršalas Bulganinas, gegu
žės 1 d., kalbėdamas Maskvo
je, įsakė visos Rusijos gink
luotoms jėgoms būti pasiruo
šusioms kovai prieš “tarp
tautinius reakcionierius.”

Gegužės 1 d. Atėnuose bu
vo nužudytas Graikijos tei
singumo ministeris Ladas. 
Pasikėsinimas įvyko jam 
grįžtant iš bažnyčios po pa
maldų.

Pasikėsintojas, fabriko 
darbininkas, suimtas prisi
pažino priklausęs komunistų 
partijai Cpla, kuri jam pave
dusi šį biaurų uždavinį atlik
ti. Taip pat turėję būti nužu
dyti ministeris pirmininkas 
Sophoulis ir vidaus reikalų 
ministeris Rentis. Dėl pasi
kėsinimo Atėnuose įvestas 
karo stovis.

Goina apylinkėje Graikijos 
kariuomenė smarkiai sumu
šė sukilėlius komunistus. Ko
vos lauke žuvo 111 komunis
tų, o kiti paimti nelaisvėn. 
Suimtųjų tarpe yra 249 mo
terys.

— Buffalo, N. Y., streiko 
ja 22,000 statybos darbinin
kų. Jie reikalauja pakelti al
gas 25c. per valandą.

—Susisiekimo ministerija 
Kuboje uždarė komunistų ra- 
rijo stotį ir tuo užbaigė eilę 
kalbų, aštriai puolančių val
džią.

Atvyko 65 lietuviai tremtiniai
• i1948 ~m.»>balandžio ?29-diex JuozaiLapinskas, JAV^)U_

na laivu Marine Flasher at
vyko iš Vokietijos 65 lietuviai 
tremtiniai, kurių tarpe 9 JAV 
piliečiai repatrijantai, o kiti 
su imigracijos vizomis. Atvy
kusieji išsiskirstė pas gimi
nes bei draugus:

Jonas Avižienis apsistojo: 
23 Ash St., Jersey City, N. J.

Jonas ir Stasė Brąžiai lai
kinai apsistojo New Yorke, 
Cath. Comm, for Refugees 
globoje.

Henrikas ir Jadvyga Dap- 
kai su sūnum Algirdu ir duk
ra Halina apsistojo: 78 Dou
glas St., Hartford, Conn.

Vytautas ir Juzefą Gorinai 
su dukromis Lidija ir Milda 
laikinai apsistojo New Yor
ke, Cath. Comm, for Refu
gees globoje.

Dr. Jonas Karvelis laikinai 
apsistojo New Yorke, Cath. 
Comm, for Refugees globoje.

Juozas ir Sofija Kungiai 
apsistojo pas p. Anuškevi- 
čius, 189 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y.

Jonas ir Sofija Litvinai su 
sūnumis Algiu ir Vitoliu bei 
dukra Zita apsistojo 4610 So. 
Wood St., Chicagoje. Ponia 
Litvinienė ir abu sūnūs yra 
JAV piliečiai.

Prof. Aleksandras Mačiū
nas su žmona Leokadija ir 
vaikais Nijole ir Jurgiu lai
kinai apsistojo New Yorke, 
Church World Serv. globoje.

Profesor. Jonas Pauperas, 
evangelikų vyskupas, su žmo
na Marija ir sūnumis Jonu, 
Ramučiu ir Martynu, laikinai 
apsistojo New Yorke, Church 
World Service globoje, o to
liau ilgesniam laikui apsi
stos: P. O. Box 488, Chicagoj.

Prof. Vytautas Petraitis su 
žmona Ona ir dukra Viktori
ja apsistojo: Quincy College, 
Quincy, Ill. Jis atvyko kole
gijos kviečiamas ir tuojau 
pradės darbą savo profesijo
je.

Jonas ir Adelė Poderiai ap
sistojo: 160 Euclid Avenue, 
Brooklyne. Ponia Poderienė 
yra JAV pilietė.

lietis, apsistojo: 194 Perry 
Ave., Worcester, Mass.

Ona Radzevičienė su duk
ra Ona apsistojo: Box 16, 
Hampton, N. J.

Karolis ir Ema Rcdvikai 
su vaikais Olga, Arturu, 
Evaldu, Robertu, Edvinu ir 
Karoliu-Povilu apsistojo: R. 
F. D. No. 2, North Judson, 
Ind.

Boleslovas ir Gabrielė šei- 
kai, pasisvečiavę pas p. Bud- 
reckus, Elizabeth, N. J., išvy
ko į Chicagą: 1508 N. Leavitt 
St., Chicago, Ill.

Otilija Stanaitienė apsisto
jo: 444 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Aleksandra Turnevičienė 
su sūnum Algiu, JAV pilie
čiai, apsistojo: 1108 Wallace 
St., Philadelphia, Pa.

Andrius Valuckas apsisto
jo pas p. Devenius: 52 Frank 
St., Waterbury, Conn.

Prof. Jonas Vilčinskas su 
žmona Jone ir sūnum Rimvy
du apsistojo: 10312 Yale Av., 
Cleveland, Ohio.

Donatas ir Viktorija Zaka- 
revičiai su sūnum Povilu lai
kinai apsistojo New Yorke, 
Cath. Comm, for Refugees 
globoje.

Prof. Karolis Žalkauskas 
su žmona Katarina kelias 
dienas buvo sustoję pas p. 
Grinienę, Great Neck, L. I., o 
vėliau apsistojo: 406 W. Cor- 
rigton Ave., Peoria, UI.

Be to, atvyko dar septyni 
lietuviai našlaičiai: Aldona 
Bačiulytė — 15 m., Milda 
Blinstrubytė — 15 m., Anta- 
inas Mockiūnas — 16 m., Juo
zas Sodaitis—16 m., Andrius 
Vaišvila — 15 m., Ida Vaišvi
laitė — 17 m. ir Dalia Žemai
tytė — 17 m.

Atvykusius pasitiko gimi
nės ir draugai, kurių tarpe 
buvo matyti pp. V. Abraitis, 
Anuškevičius, Budreckas, p. 
Grinienė, Aid. Stašinskienė ir 
kiti. Alena Devenienė, Ona 
Valaitienė ir gen. kons. atta
che A. Simutis padėjo atvy
kusioms atlikti formalumus. /

L. G. K.



Bernardas Brazdžionis

MOTINA TĖVYNĖ

I

Girdi tu, motin, mūsų žemės raudą 
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų— 
Ir tau šaltam kape gal širdį skauda, 
Ir tau šaltam kape gal neramu.

Ir tu girdėsi mūsų žemės raudą
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų 
Ir tartum gyvai tavo širdžiai skaudant 
Tau ir šaltam kape bus neramu.

Ražtus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.
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Kaip kiekvienas žmogus turi motiną, taip ją turi ir 
kiekviena tauta. Tautos motina yra Tėvynė.

Laimingas tas, kurio motina gyva." Motiną ir vaiką 
jungia abipusė meilė. Netenki motinos — netenki bran
giausio turto.

Lietuva ir lietuvis sujungti lygiai tokiais pat ryšiais, 
kaip motina ir kūdikis. Kaip kūdikis tiesia savo rankas į 
motiną, o motina glaudžia jį prie savo mylinčios krūtinės, 
taip ir lietuvis alksta ir trokšta savo motinos Tėvynės prie
globsčio, o Tėvynė ją mylinčiam sūnui teikia ir gėrio ir gro
žio.

Laimingas tas, kuris gali gyventi laisvoje Tėvynėje. 
Laimingas jis ir svetur išklydęs, žinodamas, kad jo Tėvynė 
laisva. Netekus Tėvynei laisvės, nėra laimingas nė vienas 
ištikimas jos sūnus.

Šiandieną mūsų motina Lietuva skęsta kraujuose ir 
ašarose. Jos vaikams užginta ją mylėti.

Tačiau — ar kas gali meilę užslopinti? Ypač motinos 
meilę! Mūsų motinos miršta, ir vis tiek lieka mumyse jų 
brangus atminimas. Tėvynė nemiršta, kol yra Tėvynę my
linčių sūnų. Mirštame mes, bet mūsų meilė Tėvynei lieka 
mūsų palikuonyse.

Švęsdami nūnai Motinos Dieną, mes ir liūdime, ir guo
džiamės. Liūdime, nes mūsų motina Tėvynė vargsta sveti
mųjų pančiuose, o mes, jos vaikai, vieni žiauriai kankina
mi, kiti išblaškyti. Guodžiamės, nes Tėvynė nėra mirus. Ji 
gyva, kaip gyva mūsų meilė jai. Ji prisikels, kaip kad pa
vasaris po žiemos prisikelia.

MOTINAI — ŽEMES ANGELUI

A

■

Girdi—praeina tremtinių kolonos, 
Ir krinta ašara ant vieškelio akmens,— 
Kai jie basi bus jau anapus Dono, 
Jų skausmo ašara dar vis ugnim rusens 
Nukritus ant vagos, kur mirė duona, 
Sumindžiota kazokų, ne rudens.

Ir niekad ten nedygs žolė, ir niekad 
Nei rugio žiedas, nei kūkalio nežydės, 
Ir žemė džius tuščia, nuo jos sudrėkus, 
Ir tau, o motin, namuose mirties, 
Ir tau, o motin, ašara pasiekus 
Išplėš ramybę amžiams iš širdies.

ITALIJOS VALDŽIA PAŠAUKTA 
DIDELIEMS ŽYGIAMS

Kas trečias italas tiki 
socializmu

Laikotarpy tarp abiejų rin
kimų socialistai skilo, ir kai
rieji socialistai sudarė bend
rą frontą su komunistais. 
Palyginkim tas visas jėgas ir 
rinkimų vaisius:

1946 metais bendras balsų 
nuošimtis buvo toks: krikš
čionys demokratai balsų ga
vo 35.2%, vietų — 207; so
cialistai — 20.7, vietų—115; 
komunistai — 18.9, vietų — 
104; visos kitos partijos — 
25.2, vietų — 130.

1948 metaais: krikščionys 
demokratai balsų gavo 
48.7%, vietų — 307; bendras 
frontas — 30.7, vietų—182; 
dešinieji socialistai — 7.1, 
vietų — 33; visos kitos par
tijos — 13.5%, vietų — 52.

Nesunku pastebėti, kad vis 
dėlto iš trijų rinkėjų vienas 
rėmė komunistus ir jų talki
ninkus. Taip atsitiko dau
giausia dėl to, kad krašte yra 
daug skurdo, trūkumų ir įvai
rių nepasitenkinimų. Tuo uo
liai naudojosi visi kairieji, 
žadėdami tamsioms minioms 
ne šiaip sau kokių pagerini
mų, bet “tikrą gyvenimą ro
juje,” kurio nė pro plyšį dar 
niekas nėra matęs net socia
lizmo tėvynėje, 30 metų am
žiaus komunoje — Rusijoje.

Valdžia žada teisingumą, 
rimtį ir siekti gerovės

Dabar, po rinkimų, pasau
lis seks tolimesnius krikščio
nių demokratų šulo darbus, 
veiklą ir žygius. Po rinkimų 
Gasperis pasakė: “Vyriausy
bė pasiryžus ginti laisvę vi
siems, net ir komunistams, 
bet su sąlyga, jei ginklai ne
bus vartojami ir nebus jokių 
sąmokslų. Mes nesam reak
cionieriai. Kiekviena žadėta 
socialinė reforma bus vykdo
ma.” Jis nurodė, kad jo vy
riausybė skirs didelius vals
tybinius mokesčius už turtus 
ir nusavins stambių dvarų 
žemės dalį ir išdalins ją beže
miams. Bė to, žadėjo' apribo
ti streikus, kad šie nebūtų 
naudojami politiniams tiks
lams.

Popiežius Pijus XII paskel
bė, kad vyriausybė turėtų pa
skubinti “tas medžiagines so
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3 įsileidžia, ten 
a tuščia, gal rasi 
jkdeivį, ir tuos 
sinus, krūmus ir

jaučia, kad jie dar tebėra vi
so pasaulio kovos prieš ko
munizmą pirmoje pozicijoje. 
Nors dar juntamas karo pa
vojus, bet italų dauguma ma
no, kad karo griaustinių da- 
bas bus galima išvengti, nes 
po komunistų gauto smūgio 
rinkimuose Rusija bus atsar
gesnė. Pirmą kartą Italijos 
“bato” įspirtas komunistas 
bėga! Gal dabar Rusijos meš 
ka atsisės ir laižys savo žaiz
das kurį laiką! Tokias nuo
mones išreiškia eilinis pilie
tis visoje Europoje.

Maskvos kurstomi Italijos 
komunistai daugiau nedrįs ir 
nebegalės rėkti į alkanus ita
lus, kad, girdi, Amerikos duo
na yra nuodai.

Taigi, visoje Europoje (net 
ir pavergtoje) dabar jaučia
ma, kad Europa šiandien at
sidūrė istorijos posūkio 
slenkstyje tarpu demo
kratinės jėgos laimėjo prieš 
komunizmo jėgas. Bet kaip 
ilgai ta pergalė truks, tas at
eity priklausys nuo ERP sėk
mingumo ir daugiausia nuo 
ERP vykdytojos — šelpėjos 
— Amerikos tolimesnės poli
tikos.
Tauta atsidavė krikščionių 

demokratų vadovybei
Iš 29 milijonų turinčių tei

sę balsuoti Italijos piliečių 
balsavo daugiau kaip 27 mil. 
Tai rodo, kad rinkimus įver
tino ir tą piliečio teisę bran
gino daugiau žmonių, negu 
bet kada Italijos istorijoje. 
Tą piliečio valią reiškė net 
seniai ir ligoniai, daugelis net 
neštuvais atgabenti. Toks 
didelis buvo susirūpinimas 
ateitimi ir pasirinkimu tarp 
demokratijos — laisvės ir ko
munizmo — vergijos, arba, 
kaip daugelis pasisakė, tarp 
Amerikos ir Rusijos bei tų 
kraštų globos.

Rinkimų vaisiai parodė tą 
pasirinkimą.

Trys smūgiai komunizmui
Balandžio mėn. vidury Eu

ropoje išlaikytas vienas dide
lis bandymas, labai kritiškas 
kovoje tarp demokratijos ir 
komunizmo, tarp Vakarų ir 
Rusijos. Vakarai laimėjo, t. 
y., komunizmo slinkimas į 
vakarus sustabdytas, bent 
laikinai. Tas teikia progos ir 
leidžia demokratijos šului, 
JAV, pradėti kitą, reikšmin
gesnį ir ilgesnio laikotarpio 
bandymą: vykdyti Marshallo 
planą, dabar vadinamą ERP 
—Europos Atstatymo Pro
gramą.

Abu bandymai glaudžiai 
susiję, priklauso vienas nuo 
antro. Dar pirmojo bandymo 
pasekmėms nepaaiškėjus — 
dar prieš rinkimus Italijoje, 
— laivai su gėrybėmis jau 
plaukė iš Amerikos į Europą.

V^sosą laisvose Europos 
valstybėse abu bandymai la
bai aukštai įvertinti. Visos 
jos 
bet 
dar

Prancūzų vyriausybės gal
va M. Schumanas tą bendrą 
būklę vykusiai apibūdino: 
“per paskutinius kelis mėne
sius pasireiškė trys pagrindi
nės Kominformo įsteigimo 
pasekmės: streikų prakiši- 
mas Prancūzijoje, Marshallo 
plano vykdymo pradžia ir 
Togliattio bei jo fronto pra
laimėjimas.”

Rusijos meška laižys savo 
žaizdas

Laimėjusi rinkimus krikš
čionių demokratų vadovauja
ma Italijos vyriausybė pa
reiškė, kad dabar atstatymo 
pagrindai gali būti išgelbėti 
ir jaučiamas politinis bei eko
nominis atsidusimas. Italai

TREMTINIŲ DRAUGAS

tremti- 
metais

tremti-

Ir šiandieną lietuvė motina 
pavergtoje tėvynėje vaidina 
ne mažesnį vaidmenį. Dauge
lis nepriklausomybės laikų 
mokytojų pavergtoje Lietu
voje šiandieną nebeturi jokio 
balso: jie yra arba atleisti 
?iuo mokytojavimo^ arba dėt 
ištremti. Kitiems tautiniams 
vadams, kaip kunigams ir ki
tokiems visuomenininkams, 
taip pat šiandieną Lietuvoje 
griežtai uždrausta palaikyti 
artimesnius ryšius su liaudi
mi. Ir vėl lietuvė motina drą
siai eina savo vaikučių auklė
jimo ir švietimo pareigas. 
Mokyklinio amžiaus vaiku
čiams ji ikvėpia krikščioniš
kuosius ir tautinius idealus; 
kovojantiems Lietuvos girių 
partizanams ji priduoda did
vyriškos drąsos ir ištver
mės; tremiamus mūsų nelai
mingus brolius ji laimina 
kryžiaus ženklu; o tremtyje 
ir už jūrių marių esančius 
kasdien ji prisimena savo 
mintyse ir motiniškose mal
dose...

Švęsdami šiandieną Moti
nos Dieną, drąsiai galime 
guostis šia mintimi: kol Lie
tuvoje rasis lietuvybei pla
kančių motinų širdžių, ginta
ro šalies visiškas sunaikini
mas yra neįmanomas! Veltui keletu vaikučių dažnai yra 
visokia propaganda “apie , tiesiog apverktinoje padėty - 
“gražesnį, malonesnį ir dau- je. Ką jaučia motinos širdis,. jėgos gavo 69% balsų. Esu įr tvirtesnė"_  ta tolimiau-
giškesnį” gyvenimą! Lietu- kada jos išbalęs mažas vai-,tikras, kad nė vienas komu- 
vės motinos nujautimas ir kutis prašo duonos plutos, o nistas ir socialistas nesusi- 
nuoširdi meilė savo vaikui, motina negali ir jos jam duo-1 laikė nuo balsavimo, nes jie

■ jam paaiškinant, kur yra tie- ti? Ką jaučia ir pergyvena 1 visi yra sąmoningesni, atkak- 
sa ir kur okupantų melas, yra' tremtinė motina, atvykusi lesni, geriau organizuoti ir 
sėkmingesnė už visą stropiai šiapus vandenyno, kada ji drausmingesni savo partijos 
paruoštą priešo propagandą per dienų dienas turi ieškoti nariai. Jei tie du milijonai 
ir galingesnė net už tironų buto, ir tai vis be sėkmės... i italų nebūtų apsileidę ir bū- 
durklą! lAr nejaučia tokia motina di- (tų pasinaudoję ta demokrati-

Daug kur pasaulyje matyti delio nusivylimo žmonėmis, o jos dovana — teise, tai aiš- 
šiai didžiajai žmonijos gera- kartu ir savimi, kada kamba-Į ku, kad jei ne visi, tai bent 
darei, motinai, pastatytų rio “neturėjimo priežastimi” (90% jų būtų rėmę demokra- 
gražių paminklų. Jų buvo ir | yra per visą žiaurų tremties tiją bei laisvę. Tuomet prieš- 
Lietuvoje. Ypač gražiai buvo,laiką jos išlaikytas vieninte- komunistinė srovė būtų ga- 
pavaizduota lietuvė motina, j lis ir brangiausias turtas — vus ne 69, bet apie 80% bal- 
apverkianti nepriklausomy- kūdikis ? 
bes kovose žuvusį savo sūnų. 
Motina žvelgia į kovos lauke 
bemirštantį lietuvį savanorį, 
o virš jos galvos angelas tie
sia laurų vainiką.

Jei ne visi šiandieną turi
me laimės asmeniškai ar per 
laiškus nuoširdžiai pasvei
kinti mieląsias savo močiu
tes, ypač Lietuvoje pasiliku- 

c__ r____ u u sias, turime jausti pareigą
lietuvaičiui amžinuosius tikė-' padėti toms, kurioms galime, 
jimo ir lietuvybės idealus. (Tremtyje yra tiek daug senų

dainos 
gražią 
ar pil

Atėjo šviesusis gegužės 
mėnuo, ir štai švenčiame Mo
tinos Dieną. Atgimstanti pa
vasario gamta pasipuošė pir
mųjų žibučių žiedais. Visa, 
atrodo, kvėpuoja vien džiau
gsmu, viltimi ir meile!... O 
zmdnija, pagarbos, dėkingu
mo ir meilės ženkle, nusilen
kia didžiajai savo geradarei 
MOTINAI.

Apie motinos didvyrišką 
savęs išsižadėjimą, jos nuo
širdumą ir meilę savo kūdi
kiui poetai yra sukūrę gra
žiausių eilėraščių, muzikai 
melodingų dainų ir rašytojai 
įdomiausių knygų.

Deja, žodžiais ar 
melodija nuostabiai 
motinos auką vargu
nai galima išreikšti... Ką reiš
kia motinos auka ir meilė 
savo vaikui, tinkamiausiai 
pajus tik tas, kuris jos yra 
visai arba tik laikinai nete
kęs. Kaip šaltas ir dažnai 
žiaurus būna žmogui gyveni
mas, atsidūrus pasaulyje be 
tėvų, kai reikia savarankiš
kai apsispręsti, o kartu save 
išstatyti negailestingai vi
suomenės kritikai! Nenuosta
bu tad, jei daug jaunų ir ne
patyrusių žmonių viskuo nu
sivilia ar net nuklysta gyve
nimo šunkeliais, kada jų ne- 
belydi geriausias žemės an
gelas — motina.

Motinos garbei yra taiko
ma gražiausių apibūdinimų: 
ji — geriausia auklėtoja, iš
tikimiausia vaikų bičiulė, šei
mos židinio siela ir širdis.

Bene vienas gražiausių pa
lyginimų yra tas, kad kiek
viena motina yra savo vaikui 
ir mokytoja. Tik užtenka pa
žvelgti į mūsų tėvynės praei
ties istoriją, ir mes turėsime 
pilnai tai patvirtinti. Kas iš
laikė Lietuvoje lietuviškąją 
dvasią ir lietuviškąją kalbą 
per ilgą rusinimo metą? Per 
visą tą metą geriausia ir iš
tikimiausia mūsų tautos auk
lėtoja ir mokytoja buvo ge
roji mūsų močiutė!

Ar ne gražiai lietuvę mo
tiną, kaip mokytoją, vaizduo
ja Rimšos “Vargo Mokyk
la”?... Lietuvė kaimo močiu
tė, beverpdama linų kuodelį, 
ant kelių laiko savo kūdikį 
ir moko jį lietuviškojo kate
kizmo, įkvėpdama jaunajam

atsiduso su džiaugsmu, 
kartu jaučia, kad kova 
nėra laimėta.

Amerikietis William 
Sudduth yra didelis 
nių draugas. 1936-37 
jis buvo Heidelbergo univer
siteto studijuojančių
nių UNRRA direktorius. Ten 
buvo nemaža ir lietuvių. Jo 
pastangomis 55 tremtiniai 
jau yra pasiekę Amerikos 
krantus. Vieniems jis išrūpi
no stipendijas, kitiems parū
pino affidavitus, tretiems 
užmokėjo už kelionę.

Šį vaikelį jis rado sergan
tį ligoninėje. Įsūnijo ir par
sigabeno į USA, kur jis dabar 
labai gražiai auga. Iš kur jis 
ir kas jo tėvai — nepavyko 
sužinoti.

William H. Sudduth sako, 
kad jis lietuvius gerai paži
no savo stovykloje ir labai 
juos vertina.

“Sugrįžęs į USA,” — sako 
jis, — “nutariau visą savo 
energiją pašvęsti tremtiniams

dalines permainas, jei mano-'studentams gelbėti. Aš juos

ir jaunų motinų, kurios su

ma vykdyti teisingumą vi
siems, ypač darbininkui ir 
bedarbiui.”

Taigi, dabar krikščionių 
demokratų vyriausybė turi 
dar didesnę atsakomybę. Iš 
jos laukiama didelių žygių. 
Jeigu ji pasiskubins ir įvyk
dys žemės reformą, bent pa
našiai, kaip prieš 25 metus 
Lietuvos krikščionių demok
ratų šulas kun. M. Krupavi
čius sumanė ir įvykdė, tai 
(dar su Amerikos pagalba) 
ji nuramins, patenkins ir su
tvarkys karų nusiaubtą Ita
liją.

Kas 
uždusę 
Stalino 
arba turės geresnį 
prasimanyti. Bet tada Italija 

Demokratiiiės jau bus stipresnė, blaivesnė

rio “neturėjimo priežastimi” 90% jų būtų rėmę demokra-

' sų-Taip, gražu yra Motinos , Bet vis tiek iš tos įsitikini- 
Dieną dėkingumo ir meilės mų kovos didžiausia laimėto- 
ženklan, priskinti motinai 
pirmųjų pavasario žibučių, 
gražu statyti jos garbei pa
minklus ar gėlėmis puošti 
mirusios motinos kapą... Bet 
dar gražiau, kilniau ir žmo
niškiau — dvasiškai ir ypač 
materiališkai pagelbėti tai

ja išėjo vyriausybės galvos 
A. de Gasperio vadovaujama 
krikščionių demokratų parti
ja. ši partija 1946 m. rinki
muose laimėjo 35.2% visų 
balsų ir 207 vietas Steigiama
jame Seime, o dabar 48.7% 
balsų ir 307 vietas Seime. Tai

svarbiausia, tuomet 
Markso papūgos ir 
rėksniai liks bejėgiai 

rojų”

šioji demokratijos pozicija, 
bet arčiausia prie raudono
sios geležinės uždangos.

Petras Jurgėla

taip gerai pažinau, kad esu 
šventai įsitikinęs, jog jie bū
tų geri Amerikos piliečiai.1 
Pirmiausia stengiaus suinte
resuoti atitinkamas organi
zacijas, kurios galėtų pagel
bėti. Vėliau kreipiausi į Val
stybės Departamentą, prašy
damas leisti DP studentams 
įvažiuoti su studentų viza,

taip, kaip įprasta leisti s 
timšaliams studentams. ; 
nebuvo lengva, tačiau pa’ 
ko vienam kitam išgauti s 
dentiškas vizas. Mat, Vali 
bes Departamentas klaų Įpnaniprie ant- 
kas bus vėliau su DP stu< t. - -
tais, kada jie čia baigs nu 
lūs.

Aš jiems atsakiau, kad 
eretiškai jie gali sugrįž balti gvazdi- 
Vokietiją, kur jie buvo ( M ū vysta iš- 
bams atvežti kaip vergai, 
ba — per okupuotas tė 
— į Sibirą, kaip tatai yra 
matyta jų vizose. Iš ti 
gi reikalas nėra toks blo 
Nevedę studentai ir stu 
tės gali susituokti su 
rikos piliečiais, jei ne, t 
esu visiškai įsitikinęs, | 
juos su mielu noru priims 
save Australija ar Pietų 
rika.”

Šiuo metu William H. 
duth užima atsakingą vi 
American Express Com 
vadovybėje. Gi jo butas/ 
East Street, New Yorke 
paverstas tikra DP stud 
stovykla. ■ Ten pirmia 
randa prieglaudą iš Hei 
bergo atvykę studentai,Vj 
susirenka ir tie, kurie į 
yra gavę darbus ir spėję |aifcauį

: pamatai pirmą

marmuro loty- 
ia žodžiai: “šir-

ei pušys, kurių 
± paukštytė. Ji 
leidžia j tan- 
siydi baltieji mū- 
Sakai ir medų.

jukoje, kurios 
iasčia nei žino
sią, nei dienų 
sli nuo Kajaus 
punidės ilsisi po- 
?>-!enai. Jis žuvo 
grimzdęs jūrų 
■Jyloje ir gamtos 
’ diegti jo palai-

šlapeliai. Ap- 
ėkvepia smulku-

“NAtJO
NALJ

^takelis nuveda 
|M Kai eini, po

liau” įleisti šaknis į Am 
kos žemę.

Mokytoja klausė mokinį:
—Sakysim, tavo motina iš

kepė obuolinį pyragą, o jūsų 
šeimoje yra 7 žmonės: tėvas, 
motina ir 5 vaikai. Tad ku
rią pyrago dalį tu gautum?

—šeštą, — atsakė moki
nys.

—Bet juk yra 7 šeimos na
riai iš viso, — priminė moky
toja. — Argi nieko nežinai 
apie trupmenas?

—Taip, — atsakė mokinys. 
—Aš žinau apie trupmenas. 
Bet aš taip pat žinau savo 
motiną. Motina sakytų, kad ji 
nenori pyrago.

Iš spau< 
sios Aušrc 
papuoštas 
dailininko' 
veikslu “T 
gražių Lie 
bai svarbu 
barai siau 
nupasakoj: 
rinius nuo: 
nei padarė 
kai ir nacis 
vičius rase 
šių, o Dr. 
Gandhi. A 
įdomią stu 
čio “Metu: 
lyginimus

Atšalios, krū- 
kertelės.

Prie apkarpy- 
grožio dai-

- amžino- 
_,į Grožiui jis 
J aistra, artu- 
j.hd jo jaus- 

ir mintys žo-

Opinijos, viena 
lyg maldai pa-

Į talką lietuviams sportininkams 
nėtam komitetui į Vokie 
Kiekvienas centas suna 
tas kaip tinkamiausia, 
pant pinigus, keletą siun 
pavyko pasiųsti per ka 
ar pažįstamus amerikie 
kurie vyko į Vokietiją, 
siuntiniai laimingai pas 
tikslą.

Nuoširdžiai visų sportil 
kų vardu dėkodamas auk 
jams už reikalo suprati 
norėčiau priminti, kad ir 
liau negalime pamiršti 
sportininkų. Jie savo pe 
lėmis Vokietijoje ir Pr 
zijoje daug pasitarnauja 
sindami lietuvius, ir užsi mano mažyti,—pusbalsi
spauda juos labai gn tvarkyti savo
įvertina. Tai yra did 
reikšmės darbas, ir mes 
rėtumėm ir toliau par 
tuos, kurie, kad ir nedel 
gose sąlygose, taip gn 
reiškiasi lietuvių labui, 

i kas prašome siųsti sport 
Atletų Klubas Brooklyne tam įgaliotiniui tokiu adr 
tikslui paskyrė $50.80. Už tą K. čerkeliūnas, 101-59 1 
sumą buvo nupirktos krepši- st; Richmond Hill 19, fl 
nio rinktinei uniformos. Iš 
pavienių Amerikos lietuvių 
surinkta $62.00. Juozas Gin- 
kus paaukojo 20 dol., J. Garš
va, Harry J. Burke, A. Žvin- 
gėlas ir A. G. Volodkevičiai 
davė po 5 dol. Kiti aukojo po

Kaip iš spaudos žinoma,' 
lietuvių sportininkai, ypatin
gai krepšininkai, daug nusi
pelno keldami lietuvių vardą 
Vakarų Europoje. Kadangi 
Vokietijoj yra neįmanoma 
gauti sportinės aprangos, bu
vo susirūpinta jos parūpinti 
iš JAV Vyr. Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Komitetas, ku
ris tvarko sportinius reika
lus Vokietijoje, savo įgalio
tiniu JAV paskyrė rašantį 
šias eilutes ir paprašė ieškoti 
priemonių, kaip pagelbėti 
mūsų sportuojančiam jauni
mui tremtyje.

Iki šiol tam tikslui pavyko 
surinkti $148.11 ir pasiųsti 
11 siuntinių. Kol minėto ko
miteto dar nebuvo, keturi 
siuntiniai buvo nukreipti at
skiriems sporto klubams, o 
vėliau viskas siunčiama ko
mitetui, kuris viską galės ge
riausiai paskirstyti. Lietuvių

—Sutvirtinti ryšiams tarp
Rusijos ir Australijos jų at- 3, 2 ir 1 dol. Be to, 19 neseniai

didžiajai žmonijos geradarei nepaprastai didelis laimėji- stovybės Sidnėjuje ir Mask-: iš Europos atvykusių tremti- 
mo-inai. v mas, kuris padarė šią partiją Voje bus pakeltos į ambasa-1

Kun. P. Ažubalis galingiausią. |jas I
motinai.

_____________

4

dūmoja prie lų literatu
rašo apie t 
dagogą D 
o dail. Mil 
meną ir gi 
nika, kari 
Milašiaus, 
čiai.

“N. Au 
tuoja $3.0 
S. State S

^>jnano mažyti,—pusbalsi

manim?
Wi. Aš juk. tau sakiau. 

■R.

^os muzikos, gražių 

^jr per radiją. Bet operc 

3^ neimi, jei ten taip graz 

V nesuprastum visko. Be '

nių sudėjo $35.31. Smulkus 
atsiskaitymas nusiųstas mi-

Kiekviena auka nebus 
maža, ir už ją priklausy 
di padėka. Stambesni a 
tojai gaus dailininko iš h savo baltoje lovytėje“ndej 
tus padėkos lapus, kurie pro langus žiūrėdamos, 
mins aukotojui jo gražu Jonė atsisėdo palei lov. 
slaugą.

Visi į talką lietuviams s 
tininkams tremtyje!

K. Čerkelil

^anim pabus!
S5 trintys pabus su tavim.

J? galvosiu apie tave. Paga

Jis motinos ranką 'Į 
X po žandeliu. Jonė la 

k., 
i^Mijodamas, kad m

Pri langus žiūrėdamos,
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A. Vaičiulaitis

NT VANDENS IŠRAŠYTAS VARDAS
(Iš Italijos vaizdų)

AMERIKA ?

liam H.
3 tremti- 
;7 metais 
o univer-

Mažoje užrašų knygelėje 
f idau mirtų šakelę su tra- 
r ais, sudžiūvusiais lapais.

Atsargiai juos palyčiu: tai 
•angus atminimas, nuskin- 

į ,s prie didžiojo poeto Keat- 
* ) kapo Romos mieste.
į| “Nukeliauk į Romą — tai 

h tekiu rojus, kapas, miestas 
tyrlaukis.”

1 Taip rašė Shelley, “Ado- 
| kjo” elegijoj apraudodamas 
F. įvo draugą Keatsą, kuris 

- kčiame jaunystės ir kūry- 
ps žiede atgulė protestantų 

fclpuose, tarp amžinojo mies- 
» mūrų.

UI Kadaise tie mūrai saugojo 
H gynė Romą. Dabar jie 

■ rgsti šių dviejų poetų ka
li ls, tylius ir susimąsčiusius, 
g ii tartum kažkokia užmarš- 
I ‘s ir bežadės grožybės vie- 

, kurioje ir pačią mirtį gali 
Į jnilti, Shelley žodžiais ta- 
| int.
įį Kada tik vaikščiodavau po 
H mias Aventino gatves, vi
li dos nusileisdavau prie Ka- 
■į is Cestijaus piramidės, 

ie senovinių Romos vartų 
šių kapinių.
Kai sargas įsileidžia, ten 
1 bus visai tuščia, gal rasitaip, kaip įprasta|

timšaliams student ną kitą keleivį, ir tuos 
nebuvo lengva, teį kštus medžius, krūmus ir 
ko vienam kitam- ,

ų tremti
nius. Ten 
tuvių. Jo 
remtiniai 
Amerikos 
jis išrūpi- 
jms parū- 

tretiems
?•
o sergan- 
jo ir par- 
’ jis dabar 
Iš kur jis 
nepavyko

sdus

“Tu tebesi nepagrobta rim
ties nuotaka, tu tylos ir lėto 
laiko priglaustasai kūdiki”... 
Toki gyvi ir toki pa jaučiami 
tie poeto žodžiai šioje kerte
lėje. Metai po metų čia lėtas 
laikas eina, ir jis neišardo nei 
šios tylos, nei šio susitelki
mo, nei tos žodžio galybės, 
kurią į poezijos lapus sudėjo 
šisai ištikimas grožio šauk
lys ir kilnus tarnas.

Vazelėj ant kapo įmerkta 
lapų ir raudonų gėlelių. Iš tų 
dviejų pušų nukritę konko- 
rėžių. Viršum, pro medžių 
viršūnes, mėlynuoja dangus.

Ant marmuro iškalta lyra 
dyje įsirėžė ir pasiliko beveik 
lytėte palytimi, tikri ir švel
nūs.
— ir jokio vardo. Tik pažy
mėta, jog šioj vietoj palaido
tas “jaunas anglų poetas, 
kuris mirties patale ir savo 
širdies apkartime dėl klas
tingos priešų galybės troško, 
kad šie žodžiai būtų iškalti 
ant jo kapo akmens—

Čia guli tasai, kurio var
das buvo išrašytas ant van
dens.”

Prie šio šviesaus kapo už
marštis ateina į mane. Aš 
nežinau nei laiko, nei žmo
nių, nei daiktų. Tolimas susi
mąstymas neša mane — gal

Lietuvių, estų ir latvių delegacija Washingtone. Ji čia 
lankėsi tremtinių atvažiavimo reikalais. Nuotraukoje ma
tome Pabaltijo tautybių pirmininkus, jų tarpe ir BALF pir
mininką kun. Dr. J. B. Končių.

Lietuva liks be lietuvių

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

dentiškas vizas, 1L Siaurais takeliais, tarp tų 
bes Departamente šų ir gėlių, prieini prie ant- 
kas bus vėliau su t j “ ...
tais, kada jie čia k ją, kurio ieškojai, 
lūs.

mūro ir pamatai pirmą

iUth sako, 
;erai paži- 
e ir labai

,” — sako 
visą savo 
emtiniams 
i. Aš jųps 
i, kad esu 
jog jie bū- 
3 piliečiai, 
uis suinte- 
as organi- 
lėtų pagel
iausi į Val- 
ntą, prašy- 
studentams 
lentų viza,

Ant gulsčio marmuro loty- 
jiems atšaki:, kalba iškalti žodžiai: “šir- 

 

oretiškai jie galifų širdis.” Du balti gvazdi- 

 

Vokietiją, kur jieiįl ten padėti, ir vysta iš

 

barus atvežti kalstyti laurų lapeliai. Ap- 

 

ba — per okupuotejkui gailiai kvepia smulku- 
— į Sibirą, kaip 
matyta jų vizose, ifšūnes kelia pušys, kurių 
gi reikalas nėra 
Nevedę studentai: 
tės gali susituokti 
rikos piliečiais, jei 
esu visiškai įsi 
juos su mielu nors; 
save Australija ar;

rika.”
Šiuo metu Willi 

duth užima atsuk 
American Express 
vadovybėje. Gi jo 
East Street, Nevi 
paverstas tikra K 
stovykla. Ten : 
randa prieglaudą: 
bergo atvykę s 
susirenka ir tie, 
yra gavę darbus!' 
liau” įleisti Šate 
kos žemę.

mirtos, šalimais aukštas

os žymus takelis nuveda 
e antro kapo. Kai eini, po 

us kvepia viržynai, šen 
padvelkia nušienauta žo-

ose sučiulba paukštytė. Ji 
telia ir nusileidžia į tan- 

žolę, kur žydi baltieji mū- 
laukų dobiliukai ir medų 
ka bitė.
ioje aplinkoje, kurios 
ties nedrumsčia nei žmo- 

nei miestas, nei dienų 
mas, netoli nuo Kajaus 
tijaus piramidės ilsisi po- 
Shelley pelenai. Jis žuvo 
rose, nugrimzdęs jūrų 
denyse. Tyloje ir gamtos 
ijoje nūn miegti jo palai-

lietuviams sportiniai 
os žinoma, Į nėtam komitetui j 
sai, ypatin- Kiekvienas centai 
daug nusi- 

;uvių vardą 
j. Kadangi 
neįmanoma 
mangos, bu- 
is parūpinti 
nio Auklėji- 
nitetas, ku- 
inius reika- 
savo įgalio- 
yrė rašantį 
įrašė ieškoti 
i pagelbėti 
čiam jauni-

į tas grožio sritis, kur didie
ji poetai vaikščioja, gal į tą 
nuošalumą, kada jautiesi vie
nų vienas pačiame pasaulio 
krašte ir mąstai, “kol Meilė 
ir Garbė į nežinią nugrims- 
ta.”

Tada vėl nubundu iš savo 
vienumos ir pasilenkęs nusi- 
laužiu mirtos šakelę tobulos 
ramybės ir lėto laiko prie
globstyje.

“NAUJOSIOS AUŠROS 
NAUJAS NUMERIS

Kaip suprasti Tallat- 
Kelpšos “Staliną”

Neseniai Maskvoje buvo. 
premijuojami įvairiose meno 
srityse pasižymėję Sovietų 
Sąjungos artistai. Kaip pa
stebime iš pranešimų, di
džiausias premijas laimėjo 
tie, kurie geriausiai išgarbi
no Staliną. Tarp tokių gar
bintojų randame ir gerai ži
nomą, nepriklausomos Lietu
vos išauklėtą ir išmokslintą 
muziką Juozą Tallat-Kelpšą, 
sukūrusį kantatą — trumpą 
muzikinį veikalą, pavadintą 
Stalino vardu. Buvo ir kitų 
laimėtojų, apie 40, kurie pa
sižymėjo Stalino, Molotovo, 
Lenino ir pagarsėjusio kori
ko Dzeržinsko dievinimu, bet 
Kelpšos kantatą premijų da
lintojai pripažino vienu iš 
dviejų žymiausių ir genia
liausių kūrinių.

Tallat-Kelpša nėra pirmu
tinis lietuvis, kuris taip pasi
žymėjo. Panašiai pasižymėjo 
ir Venclova, Neris, Gira. 
Jiems taip pat buvo įteiktos 
dovanos. Jų propagandiniais 
raštais buvo nuklota visa 
Lietuva. Po dienos jie tapo 
didelėmis garsenybėmis. O 
kur jie dabar? Sakoma, kad 
Neris, grįžusi Lietuvon 1945 
m., susvyravo, prieš gimines 
teisinosi dėl savo raštų. Po to 
ji greit mirė... Mirė ir Gira. 
Labai galimas dalykas, kad 
ir Venclova susvyravo. Mes 
puikiai žinome, kas atsitinka 
Rusijoj tiems, kurie susvy
ruoja.

Visai neabejotina, kad vy
riausias lietuvių tautos nai
kintojas A. Sniečkus, kuriam 
nepavyko sunaikinti partiza
nų, įsakys visiems Lietuvos 
chorams mokytis Kelpšos 
kantatą. Visame krašte bus 
kuriami nauji chorai, ir pra
sidės iškilmingas Stalino die
vinimas. Iš patikimų šaltinių 
sužinota, kad ir amerikiečiai 
komunistai ruošiasi ko grei
čiausiai persisiųsdinti savrr- 
chorams Kelpšos kūrinį.

Ko negalima buvo pasiekti 
tokių Venclovų raštais, Ne
ries ir Giros eilėraščiais, Mas
kva mėgins pasiekti Kelpšos 
kantata. Būkime tikri, kad ir 
šiuo būdu Maskva nepalauš 
lietuvių kovingumo, jų pasi
ryžimo išsilaisvinti iš sovie
tinės vergijos, suprantama, 
su mūsų ir Vakarų Europos 
pagalba.

Morkus Akstinas

Šiandieną žmonijos gyve
nime labai svarbų vaidmenį 
vaidina ir visur pirmą vietą 
užima spauda.

Senovėje, kada spauda dar 
nebuvo išrasta, o buvo žino
mas tik ranka rašytas žodis, 
žmonija negalėjo taip plačiai, 
kaip šiais laikais, raštu nau
dotis. Tais laikais raštas bu
vo tik mažam žmonių skai
čiui teprieinamas.

Žilos senovės raštas, kurį 
žmonės tais laikais vartojo, 
nebuvo panašus į šių laikų 
raštą. Tas raštas buvo tam 
tikri ženklai ir piešinėliai. 
Jis šiandien mokslo yra vadi
namas hieroglifais, arba 
ženklaraščiu.

Hieroglifus vartojo seno
vės Azijos tautos keli tūks
tančiai metų dar prieš Kris
taus gimimą.

Tų laikų mokslininkai hie
roglifais užrašinėdavo ant 
įvairių paminklų, ant akme
ninių sienų, ant piramidžių, 
ant tam tikrų akmeninių ar 
iš molio padarytų lentelių ir 
ant papiruso visokius istori
nius įvykius, keliones, kara
lių viešpatavimą, karo vadų 
žygius, karus ir visus kitus 
dalykus.

Tūkstantmečiams slenkant 
amžinybėn, daug tų laikų raš
tų, rašytų ant papiruso ir 
medžio lentelių, žuvo. Iki šių 
dienų užsiliko tik tos akme
ninės ar molinės degtos len
telės, kurios yra laikomos 
laikraščių pirmtakūnais.

Amžiams slenkant, hiero
glifus pakeitė nauji rašybos 
ženklai, vadinami dabar rai
dėmis. Raidinis raštas pasi
darė daugiau prieinamas pla
tesnei žmonijos daliai.

Apie 49 metus prieš Kris
taus gimimą Romoje, Juliaus 
Cezario laikais, visi svarbes
nieji tautos nutarimai buvo 
jau ant tam tikrų gipsu ap
trauktų lentelių užrašinėja
mi ir siunčiami į provincijas 
valdininkams, kad jie per
skaitę nusirašytų ir siųstų 
jas toliau.

Romos valstybės senatas, 
apie 44 metus prieš Kristaus 
gimimą, jau išleisdavo rašy
tus protokolus, prie kurių dar 
pridėdavo įvairias žinias iš 
visuomenės gyvenimo, iš ka
rų ir kitokių įvykių. Tuos 
leidinius romėnai vadindavo 
“Actą diurna publica populi 
Romani,” kas lietuviškai reiš
kia “Romėnų tautos viešieji 
dienos įvykiai.”

Beskaitydami senovės raš
tus, randame, kad po Kris
taus gimimo, 618 ir 905 me
tų laikotarpyje, Pepine, Ki
nijoje, kas dieną, išskiriant 
šventes, ' išeidavo leidinys,

vardu “King-pao,” kuriame 
tilpdavo Kinų imperatoriaus 
įsakymai, tarybos nutarimai, 
sprendimai ir visokios kitos 
žinios.

Beskaitydami Europos is
toriją, randame, kad vidur
amžių pabaigoje po Europą 
keliaudavo dainininkai, kurie 
apdainuodavo žmonėms viso
kius įvykius bei naujienas. 
Tokių dainininkų nemaža tu
rėjo ir lietuvių tauta; juos 
žmonės vadindavo vaidilo
mis.

Kai 1450 metais katalikas 
Jonas Gutenbergas išrado 
spaudą, Europos dainininkai 
savo dainas pradėjo spaus
dinti ant tam tikrų lapelių ir 
juos tarp žmonių skleisti. 
Panašiais lapeliais daug pa
sinaudojo ir Martynas Liu
teris Vokietijoje savo klai
dingoms idėjoms platinti ir 
daug žmonių nuo Katalikų 
Bažnyčios atitraukti.

Pagaliau, apie vidurį šešio
liktojo amžiaus, Europoje jau 

; pasirodė ir pirmieji laikraš
čiai, kurie daug kuo skyrėsi 
nuo mūsų dabartinių laikraš
čių: jų antraštės buvo labai 
ilgos, pats turinys sausas, ne
įvairus ir parašytas be žur
nalistinio sugebėjimo.

Laikui bėgant, tie laikraš
čiai gerėjo ir tobulėjo. Devy
nioliktojo šimtmečio pradžio
je pasirodė jau ir mūsų, lie
tuvių, laikraštukai, leidžiami 
Karaliaučiuje ir kituose mies 
tuose, Prūsų Lietuvoje; svar
biausias jų tikslas buvo pla
tinti protestantų tikėjimą 
Prūsų lietuvių tarpe, žadinti 
jų tautinį susipratimą ir gin
ti lietuvių reikalus.

Devynioliktojo šimtmečio 
pabaigoje tie lietuvių laikraš
čiai kėlė Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos vienybės idėjas 
ir buvo kupini tėvynės mei
lės žadinamų jausmų.

Tuo laiku Didžiojoje Lietu
voje, kur viešpatavo rusų 
priespauda ir buvo lietuviš
ka spauda draudžiama ir 
persekiojama, nuo 1883 me
tų irgi pradėjo rodytis lietu
vių laikraščiai: “Aušra,” 
“Šviesa,” “Varpas,” “Ūki
ninkas,” “Žemaičių ir Lietu
vių Apžvalga,” “Tėvynės 
Sargas,” “Kryžius” ir kiti. 
Jie buvo spausdinami Prūsų 
Lietuvoje ir knygnešių slap
ta gabenami per sieną į Di
džiąją Lietuvą ir platinami 
tarp žmonių.

Šitų visų lietuviškų laik
raščių tikslas buvo prikelti 
lietuvius iš tautinio apsnūdi
mo ir miego, paskatinti visus 
į darbą dėl savo tėvynės, dėl 
tautos, dėl tikybos ir bažny
čios, ginti lietuvių reikalus.

Kai 1904 metais gegužės 
mėn. 7 dieną Rusijos valdžia 
panaikino Didžiojoje Lietu
voje spaudos draudimą, lie-

Praėjusiame “Am.” nume
ryje spausdinome dalį įdo
maus laiško, gauto iš Lietu
vos, kurį paskelbė Vokietijo
je leidžiamas tremtinių laik
raštis “Mūsų Kelias.” Čia 
spausdiname tą laišką toliau.

“Vilnius sunaikintas 40%. 
Atrodo jis liūdnai, žmonių 
gatvėse labai mažai. Pažįsta
mų beveik nėra. Gi Kaunas 
nuo karo nukentėjo labai ma
žai. Sugriauta elektros stotis. 
Prie Karo Muziejaus sugriau 
tas Vailokaičių gražusis na
mas. Karo Muziejus labai ap
leistas (bent pernai taip bu
vo), laikrodis stovi. Varpai 
neskamba. Sudegintas sena
sis paštas ir kai kurie namai 
prie Teisingumo Ministerijos. 
Stotis sugriauta iki pamatų. 
Prie stoties keli didesni na
mai sudegę. Žaliakalnis be
veik nenukentėjo. Laisvės 
alėja apmirusi. Krautuvių la
bai mažai. Tos didelės ir gra
žios vitrinos išdaužytos, už
kaltos lentomis, žmonių Kau
ne dar mažiau, negu Vilniuje, 
ir ten dar mažesnis judėjimas 
Didžiausias judėjimas prie 
kalėjimo, kur stovi ilgiausios 
eilės verkiančiųjų ir dejuo
jančių žmonių. Tik ten gali
ma sutikti savo pažįstamų.

1946 m. pavasarį Kauną iš
tiko dar viena nelaimė — tai 
baisus, iki šiol nematytas po
tvynis. Per jį žuvo apie 4,000 
žmonių. Daugiausia nukentė
jo Vilijampolė. Bet ir Laisvės 
alėja buvo per 2 metrus van
denyje. Viskas buvo apsem
ta. Padaryti dideli nuostoliai. 
Baisiausia tai, kad potvynis 
užklupo naktį. Pagalbos ne
buvo jokios. Buvo ir tokių at
sitikimų : kai ant lūšnelės 
stogo plaukę ir sėdėję žmo
nės šaukėsi pagalbos, rusai 
reikalavo atlyginimo. Kitu 
atveju atsisakė gelbėti. Po
tvynio metu Kaunas beveik 
badavo. Tik vėliau pradėjo iš 
visų miestų siųsti maistą. Žu
vo daugybė ir vokiečių belais

vių, kurių Lietuvoje yra daug 
tūkstančių.

Šiauliai visiškai sunaikin
ti. Taip pat ir Suvalkija: Vil
kaviškis, Kybartai, Alytus, 
Klaipėda apie 60% sunaikin
ta.

Pereitų metų sausio mėn. 
buvo “rinkimai.” Visi prie
varta turėjo balsuoti. Rinki
mų metu smarkiai veikė Ža
lieji (lietuviai partizanai). 
Provincijoj jie naikino rinki
minius punktus, griovė juos 
ir žudė raudonuosius. Miš
kuose vykdavo kautynės. Po 
tokių įvykių prasidėdavo ma
sinis ramių gyventojų išveži
mas. Tuo laiku labai nuken
tėjo alytiškiai, nes jų daug 
išvežė. Jų namai appiplėšti, o 
langai ir durys užkalti...

Tiesa, tuo pat laiku, kai 
kalėjime sėdėjo mano vyras, 
sėdėjo ir kariškis N. V., tik 
pastarasis buvo NKGB rūsy
je (kur 1940 m. buvo NKVD). 
Jis buvo, kankinamas 4 mene-1 
sius. Ten jį tardė daugiau 
kaip 100 kartų ir tik nakti
mis. Jam buvo sudaryta di
džiausia byla ir jis turėjo bū
ti sušaudytas. Stebuklingu 
būdu buvo išleistas. Iš ten 
tiesiog pas mus atėjo išvar
gęs, baisus, alkanas. Smul
kiai jis nupasakojo baisius 
savo pergyvenimus. Iki šiol 
jis gyveno R. Jo ūkis atim
tas.

Tai toks maždaug gyveni
mas dabartinėje Lietuvoje. 
Bet ar galiu čia Jums apra
šyti visas tas baisenybes su 
visomis smulkmenomis? Ra
šiau tik paviršutiniškai. Taip 
buvo iki pereitų metų gegu
žės mėnesio, kai verkdama 
turėjau apleisti savo mielą 
Tėvynę.

Bet kas bus, jeigu toji rau
donoji pabaisa ir toliau taip 
šeimininkaus? Neliks ten 
nieko. Lietuva liks be lietu
vių. Vargšė Lietuva! Taip no
rėtųsi šaukt, rėkt, maldaut, 
prašyt kuo skubiausios pa-

Iš spaudos išėjo “Naujo
sios Aušros” Nr. 5. Viršelis 
papuoštas skoningu tremties 
dailininko V. Petravičiaus pa
veikslu “Tremtiniai.” Gausu 
gražių Lietuvos vaizdų. La
bai svarbus straipsnis “Bar
barai siaučia Vilniuje,” kur 
nupasakojama, kokius kultū
rinius nuostolius mūsų sosti
nei padarė okupantai bolševi
kai ir naciai. Dr. P. Gaidama
vičius rašo apie dainių Mila
šių, o Dr. A. Ramūnas—apie 
Gandhi. A. Tyruolis duoda 
įdomią studiją apie Duonelai
čio “Metus,” darydamas pa
lyginimus su ano meto ang
lų literatūra. Vyt. Galvydis 
rašo apie tremtyje mirusį pe
dagogą Dr. J. Steponavičių, 
o dail. Mikas Šileikis — apie 
meną ir grožį. Kultūrinė kro
nika, karikatūros, Maironio, 
Milašiaus, Bradūno eilėraš
čiai.

“N. Aušra” metams kaš
tuoja $3.00. Adresas: 10729 
S. State St., Chicago 28, Hl.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKA”

tuvių laikraščių leidimas bu
vo perkeltas į Vilnių.

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, lietuvių laikraš
čiai ne tik gausėjo, bet ir 
sparčiai tobulėjo. Jų buvo 
leidžiama ne tik laikinojoje 
sostinėje — Kaune, bet ir 
įvairiuose provincijos mies
tuose.

vi galingos pinijos, viena 
aši, o antra lyg maldai pa

ns, budi ir siūruoja prie 
to kapo, nuošalios, krū- 
is apaugusios kertelės, 
isai čia guli prie apkarpy- 

,dldysis gr°žio,?ai-
pant pinigus, ketPt0<as’ kuns negalėjo gy- 
pavyko pasiųsti't1*1 be PoezlJos - amalno- 
ar pažįstamus te 
kurie vyko į Vote 
siuntiniai laimiu?!, 
tikslą.

Nuoširdžiai vk 
kų vardu dėkodar 
jams už reikalo 
norėčiau priminti 
liau negalime pk 
sportininkų. Jie ' 
lėmis Vokietijoje |—Užmikž užmik, mano mažyti,—pusbalsiai kalbėjo 

 

zijoje daug pasitepė savo sūneliui, baigdama tvarkyti savo plaukus, 
sindami lietuviui 
spauda juos 
įvertina. Tai 
reikšmės darbas- į 
rėtumėm ir 
tuos, kurie, kad-

s poezijos.” Grožiui jis 
Rimavo tokia aistra, artu- 

ir būtinybe, kad jo jaus- 
i, paveikslai ir mintys žo-

V. šmaižienė

galbos — gelbėti visiškai 
žūstančią nelaimingą Tėvy
nę!...”

uslui pavyko 
ir pasiųsti 
minėto ko- 

uvo, keturi 
lukreipti at- 
klubams, o 

mčiama ko- 
ską galės ge- 
yti. Lietuvių 
•ooklyne tam 
>50.80. Už tą r čerkeliūnas- 
•ktos krepšį- st> Richmond^ 
iformos. Iš 
kos lietuvių 
Juozas Gin- 

dol., J. Garš- 
rke, A. Žvin- 
Zolodkevičiai 
iti aukojo po 
j, 19 neseniai 
<usių tremti- 
31. Smulkus 
usiųstas mi-

O tu pabūsi su manim?
Nepabūsiu, vaikeli. Aš juk tau sakiau, kad einu 

f tėtyčiu į operą.
O ką ten darysi?
Pasiklausysiu gražios muzikos, gražių dainų.
O per radiją negali?
Galiu, vaikeli, ir per radiją. Bet operoje ir pasi- 

gose sąlygose, ^tusai, ir pasižiūrėti gražu.
reiškiasi lietuvi!kod®1 manęs neimi, jei ten taip gražu?
kas prašome si^
kų įgaliotiniui

Tu dar mažas, nesuprastum visko. Be to, tau jau 
iegoti reikia.
Tai kas su manim pabus?

i—Mano gražios mintys pabus su tavim. Aš, sėdė- 
a operoje, vis galvosiu apie tave. Pagalvosiu, kad 

ramiai ramiai savo baltoje lovytėje miegi. Sidabri- 
žvaigždutės, pro langus žiūrėdamos, tavo saldų 

ną lydės.— Čia Jonė atsisėdo palei lovytę ir ėmė 
tyti sūnaus galvelę. Jis motinos ranką pagavo, pa- 
iavo ir pasikišo ją po žandeliu. Jonė laiminga nu- 

sojo.
Į-O kas dar pabus?—bijodamas, kad motina neiš

klausė vaikelis.

Kiekviena auk 
maža, ir už ją fr' 
di padėka. Stte 
tojai gaus daik 
tus padėkos la?f 
mins aukotojui)' 
slaugą.

Visi į talką liHpDar?—jonė pasįžValgė po kambarį.—štai žiūrėk, 
tininkams tre®1-pp meiliai į tave kunigaikštis Kęstutis iš savo rėmų

žiūri. Jis pabus su tavim. Jis nori, kad tu taip, kaip ir 
jis, gražiai augtum, būtum didelis, mandagus ir savo 
tėvynei naudingas vyras.

—O kunigaikštis irgi turėjo mamytę?
—Turėjo, kaipgi. Ir ji taip pat sėdėdavo prie savo 

sūnelio lovelės, kol jis buvo mažutis, ir taip pat glos
tydavo jo galvelę.

—Ir jo žirgą glostydavo?
—Glostydavo ir žirgą.
—O man tėvelis žirgą nupirks?
—Nupirks, vaikeli, nupirks. Anas didysis Kęstutis 

turėjo žirgą, nupirks tėtis ir tau, savo mielam, ma
žam Kęstutėliui.

—Bet juk ir aš būsiu didelis.
—Būsi, aišku būsi. Tik dabar gražiai užmik. Onutė 

sėdės gretimam kambary. Jeigu ko reikėtų—pasišauk
si. Na, dar vieną saldų bučiniuką, ir tuojau užmerk 
akeles. Mudu su tėtyčiu greitai grįšim.

Jonė užgesino šviesą ir išėjo iš kambario.* *
*

Prabėgo metai. Įpusėjo antri. Mažame priemiesčio 
kambarėlyje, be skonio ir tvarkos prigrūstame įvai
rių reikalingų ir nereikalingų daiktų, aukštoje medi
nėje lovoje ir vėl migdė Jonė savo Kęstutėlį.

—Užmik, mano vaikeli, užmik.
—Aš dar nenoriu miegelio.—Didelėmis akytėmis 

žiūrėjo jis į motiną, čia nenoriu. Aš noriu namo.
—Mūsų namai dabar čia.
—O kas pasakys tėtyčiui, kad mes čia? Ar jis mus 

atras?

Jonė tylėjo. Kęstutis vikriai atsisėdo ir prikišo savo 
veidelį prie pat motinos veido.

—Ar tu ir šiandien nieko nesužinojai apie tėvelį?
Jonė tik papurtė galvą.
—O gal jie tėvelį užmušė?
—Kaip tu taip gali, Kęstuti! Viešpatie mano! Už ką 

gi jie galėtų jį užmušti?
—O už ką taip piktai aną naktį tėvelį barė9 Taip 

piktai stūmė? Už ką išsivedė?
Jonė neatsakė.
—Juk tu, mamyte, juos klausei, už ką. Jie tau neat

sakė. Už ką jie mano mylimą kunigaikštį numetė nuo 
sienos? Kai aš puoliau jo paimti, tai man vienas taip 
piktai pagrasino, kad aš, jį naktį atsiminęs, vis turiu 
persižegnoti. O už ką, mamyte, sakyk, už ką? Ką gi 
mano gerasis kunigaikštis jiems padarė?

Jonė sėdėjo žvilgsnį įrėmusi begalybėn, o veidais 
viena paskui kitą pamažu riedėjo ašaros. Kęstutis 
abiem rankytėm apsikabino jos kaklą ir visu kūneliu 
prisiglaudė prie motinos.

—Mamyte,—kalbėjo jis toliau.—Tu neverk. Nepyk, 
kad aš pasakiau “gal jie užmušė.” Aišku, jie taip ne
padarė. Mano tėtytį! Mano tėtytį! Ne! Bet juk, kada 
jį paleis, jis mūsų neras. Kodėl mes išėjom iš ten?

—Mano kūdiki! Kaip tu dar nieko nesupranti! Mus 
išvarė...

—Išvarė? Kas? Mamute, kodėl?
—Ak,—suvaitojo Jonė.—Kas? Kodėl? šiandien nie

kas to nebeklausia. Kaip niekas nežino, už ką jie išsi
vedė tėvelį, taip nežinia, kodėl jie mus išvarė.

—Betgi mūsų visi daiktai liko. Mamyte, mano žais
liukai, mano gražiosios paveikslų knygutės.

—Liko, vaikeli, viskas liko, šiandien aš beturiu tik 
tave, savo viltį, ir tą vieną mažą pundelį čia ant kėdės.

—Tai labai blogai, mamyte. Aš taip visai visai ne
noriu!—pravirko nusiminęs berniukas.

Jonė, glamonėdama ir bučiuodama, paguldė sūnelį 
vėl į lovą ir, atsigulusi greta, raminančiai kalbėjo:

—Nurimk, nurimk. Užmik, mano vaikeli. Tu esi dar 
labai turtingas — turi mylinčią mamytę. Sugrąžins 
Dievulis ir tėvelį. Tik būk geras. Savo maldelėmis Jį 
paprašyk. Kokiu nors stebuklu ir juos kas nors iš mū
sų žemės išvarys. Ir vėl pasikabinsim miegamajame 
Kęstutį. Tėvelis vėl mokys vaikelius. Skambės vėl lie
tuviškos dainelės. Vėl bus gražių spalvotų knygučių. 
Nebegąsdins niekas naktimis ramių žmonių, nebebars, 
nebesuiminės, nebevarys iš namų. Miegok, mažyti. Tu 
paaugęs eisi į mokyklą. Lietuvišką, laisvos šalies mo
kyklą. Užmik. Ramiai, ramiai miegok. Augsi didelis, 
būsi naudingas ir reikalingas mūsų brangios suvargin
tos tėvynės sūnus. * *

*
Ir vėl bėgo metai. Ne vieni prabėgo. Treji. Visų 

žmonių didysis troškimas seniai išsipildė—juos išvarė. 
Sugrįžo tada ir Jonė į savo nunikotą butą, bet ne
bejauku buvo jame gyventi. Nedaug jame savo daik
tų rado, bet ir tie patys dažnai atrodydavo neberei
kalingi. O pakankamą duonos kąsnį taip pat nelengva 
buvo užsidirbti, nes atėjusieji ne ką buvo geresni už • 
buvusiuosius. Ir jei ne gerieji vyro ir jos giminės kai
me, kurie rūpestingai siuntinėjo vieną dėželę po kitos, 
vienas Dievas težino, kas būtų įvykę. Taigi, badauti, j 
ačiū jiems, neteko. (Bus daugiau)



nos buvo už Stalino pagerbi
mą... Tai bent Stalinas...

VYČIAI Į WASHINGTON^

Pasiruošimas
Lietuvos Vyčių 3-oji kuo

pa Philadelphijoj varo savo 
veiklą plačia ir visuotine 
linkme. Vyčiai supranta, kad 
jų organizacija turi rūpintis 
ne tik narių socialiniu visuo
meniniu auklėjimu, bet ir jų 
kultūriniu, patriotiniu lygiu. 
Todėl jau keleri metai, kaip 
vyčiai planavo ekskursiją į 
Amerikos sostinę Washing- 
toną.

Pasiruošimas šiai reikš
mingai ekskursijai pradėtas 
keli mėnesiai prieš ją. Pir
miausia susirinkime gerai iš- 
aiškintaą tokios ekskursijos 
naudingumas, reikšmingu
mas ir būtinumas mūsų jau
nimui. Visi įsitikino, kad tai 
tikrai naudinga ir reikalin
ga ekskursija.

Po tokio visų sutikimo tuoj 
išrinkti pirmieji organizato
riai. Praktiškiems ekskursi
jos reikalams tvarkyti išrin
ktas vytis veteranas Antanas 
Rimgaila, kurs tuoj parūpino 
autobusą ir gavo visus leidi
mus. Nors, atrodo, paprastas 
dalykas gauti susisiekimo 
priemonę, bet kai reikia, tai, 
pasirodo, ne taip paprasta, ir 
mūsų atstovas turėjo daug 
rūpesčio, kol viską sutvarkė. 
Ypač sunku buvo, kad po ga
lutinio nutarimo nedaug beli
ko laiko. Bet jis nerimo, sto
jo darban, skambino telefonu, 
klabino įvairių kompanijų 
duris ir gavo.

Dabar reikėjo gero organi
zatoriaus suregistruoti kelei
viams. Mat, čia jau ir su do
leriais reikėjo skaitytis. 
Šioms pareigoms pasirodė 
gabi Elena šaulytė, kuri per 
-trumpą laiką sugebėjo suras
ti visus keleivius ir taip su
tvarkyti doleriukų reikalus, 
kad kasa nenukentėtų. Jai 
talkininkavo ir kiti nariai. 
Vytis Juozas Janulaitis, ku
ris jau buvo buvęs Washing
tone, tuoj paskirtas vadu. 
Jis sudarė visą kelionės pla
ną, lankymo vietas, nustatė 
kelius. Jo ranka ir širdis tu
rėjo vesti tą linksmą, tikrai 
įdomią ir naudingą ekskursi
ją. Jam tai tikrai pavyko.

Negalima pamiršti, kad ir 
asmeniškai ekskursijai prisi
rengta užkandžiais, foto ir 
kino aparatais, užrašų kny
gutėmis ir kitokiais kelionei 
reikalingais dalykais. Prisi-

SUTUOKTUVĖS
Balandžio 24 d. šv. Kazi

miero parap. bažnyčioj susi
tuokė Pranas Jurgaitis su 
Lucija Cheledinaite. Sutuok
tuvės įvyko šv. mišių metu. 
Jaunuosius sveikino artimie
ji ir pažįstamieji. Abu jauna
vedžiai — lietuviai, choris
tai.

PAIEŠKO
Balandžio 17 d. Philadel- 

phijon atvyko Elena Raubar- 
tienė su 3 vaikučiais. Jos vy
ras ir 2 vaikai pasiliko Vo
kietijoj. Ji čia turėjo savo tė
vą Juozą Petkų. Jei kas apie 
jį žino, prašomas pranešti 
542 N. 5th St. Ilgą laiką ji 
nieko apie savo tėvą negir
dėjo. P.p. Deksniai ir ponia 
Cheledin labai daug pagelbs
ti tai šeimai įsikurti ir gyven
ti Amerikoj, kol atvyks jos 
vyras.

Rasa

MOTINAI PAGERBTI 
PIKNIKAS

Tremtiniai, atplėšti nuo sa
vo artimųjų ir savo motinos 
Lietuvos, norėdami ypatingai 
atžymėti Motinos Dieną, š. 
m. gegužės 9 d., sekmadienį, 
rengia motinai pagerbti ge
gužinę, kuri įvyks Mykolai
čio parke, Eddington, Pa.

Šalia puikaus orkestro, ve
damo Dambrausko, ką tik su
lipdytas tremtinių choras, 
vedamas kruopštaus šv. Ka
zimiero parapijos vargoninko 
Mickūno, atliks keletą liau
dies dainelių. Atseit, bus kaip 
ir naujo kultūrinio philadel- 
p hi j iečių laimėjimo krikštas. 
Taip pat visi, prisiminę tė
viškės liūliuojančius laukus, 
trauksime skambią sutartinę 
—spausdintus dainų žodžius 
paskleis tremtiniai. Senimas 
ir jaunimas turės auksinę 
progą pasireikšti komiška
me sporte. Girdėsime ir dzin
guliukus, kuriuose bus apdai
nuotas ne vienas mūsų pa
žįstamų.

Šį buvusių DP užsimojimą 
tenka sveikinti. Mums gi te
lieka jų kilnų užsimojimą — 
pagelbėti Europoje badaujan
tiems lietuviams — iš peties 
ir... iš kišenės paremti.

Pavasaris gi visu savo gro-

rengta visokiems netikėtinu
mams.

PLATINA SPAUDĄ
Balandžio 29 d. Andrius 

Daugirdas Philadelphijoj 
pradėjo platinti katalikišką 
spaudą, ypač dienraštį “Drau 
gą.” Jis čia mano pasilikti 
apie mėnesį. Philadelphiečiai 
mielai priims pasišventusį 
spaudos platintoją ir užsisa
kys katalikišką laikraštį.

MOKYKLOS VAKARAS
Šv. Kazimiero parap. mo

kyklos vakaras bus Motinos 
Dieną, gegužės 9 dieną. Kaip 
kiekvienais metais, taip ir 
šiemet programa bus labai 
įvairi ir graži, šiemet prog
rama būsianti net turtinges
nė. Programos pradžia — 7 
vai. vakaro.

IŠ PHILADELPHIJOS 
LAIKRAŠČIO

Philadelphijos laikraštis 
“Inquirer” balandžio 19 die
ną įdėjo mažą žinutę iš Mas
kvos su užrašu “Stalin, Sta
lin, Stalin & Stalin,” kurio
je paskelbta, kad Stalino 
premijos buvo išduotos už 
geriausius muzikos kūrinius, 
dailę, baletą ir t.t. Ten pa
skelbta, kad pirmąją $100,- 
000 dovaną gavo TaHat-Kelp- 
ša iš Lietuvos už kantatą 
“Stalin.” Ir visos kitos dova-

Lietuvos Generalinio Konsulato 
Paieškomi Asmenys

žiu ir didingumu sparčiais 
žingsniais žengia pas mus. 
Kas tik jaučia švelnias sau
lės garbanas, atsipalaiduoja 
žiemos burtininkės varžtų ir 
visa siela veržiasi į gamtą. 
Gamtoje pasiilsima, užmirš
tami kasdieniai rūpesčiai, o 
čia proga ir malonioj, jaukioj 
aplinkumoj pagerbti mūsų

a. j. j.

MINĖJO VEDYBŲ 
SUKAKTĮ

Šiomis dienomis minėjo sa
vo vedybų 25 metų sukaktį 
Ona ir Juozas Kuodžiai, gyve
nantieji Philadelphijoje 2553 
N. 2nd St. Ta proga jie su
ruošė puikias vaišes, kuriose 
dalyvavo jų artimieji ir drau
gai. Jubiliatai buvo gražiai 
pavaišinti, pagerbti ir apdo
vanoti.

Malonu pažymėti, kad Ona 
ir Juozas Kuodžiai yra geri 
lietuviai ir nuoširdūs žmonės. 
Jie ypač daug kuo yra padė
ję Philadelphijoj apsigyvenu
siems tremtiniams.

ŠERMUKŠNINĖ
1940-m. Lietuvoje buvo pa

skelbtas tarybinių dainų kon
kursas. Galima buvo rašyti 
šiomis temomis: “Mes su Sta
linu,” “Dėkui tau, raudonar
mieti” ir t.t. Vienas Vilniaus 
universiteto studentas pa
siuntė konkurso komisijai že
miau spausdinamą dainą. Už 
ją tikrai jis būtų laimėjęs 
aukščiausią premiją — kalė
jimą ar ištrėmimą. Tačiau 
studentas nebuvo pasirašęs 
tikros pavardės ir tokiu bū
du “premijos” išvengė.

Štai toji daina.
Dėkui tau, raudonarmieti
Sveikas būk, raudonarmieti, 
Ligi nosies apsitaškęs!
Puolei suomį susirietęs, 
Kol sudulkino rubaškę.
Dėkui tau, raudonarmieti, 
Kad suėdei mūsų šalį. 
Apetitas neregėtas: 
Tiek apžioti nieks negali.
Neišeik, raudonarmieti,— 
Prašom, meldžiam šimtą kartų. 
Veda Stalinas laimėti, 
Kad paskiau visus iškartų.
Bet kas bus, raudonarmieti, 
Kai suklupsi, mus bedraskęs? 
Sutrupės ir tankai kieti, 
Skudurais nueis rubaškės!

Adomaitienė - Dvariškaitė, iš 
Vegerių parapijos. ’

Alšauskas, Antanas, iš Plun
gės vai., Telšių ap., gyvenęs St. 
Louis, Missouri. '

Ambrasas, Jurgis, iš Ukmer
gės ap., savo laiku dirbo Ameri
kos Pasiuntinybėje, Kaune.

Arbatauskaitė, Palonija, iš Vii 
kaviškio apskrities.

Atkočaitytė - Rollis, Ona, iš 
Tauragės ap., Batakių vai.

Bagdonas, Pranas, dar žino
mas kaip Frank Bock.

Bakūnas, Ignas, iš Alytaus v., 
gyveno Wilkes-Barre, Pa.

Balandis, David, iš Naumies- j 
čio vai., Tauragės ap., Chicagoj.

Balionytė - Sadonienė Marce
lė, iš Varėnos vai., Alytaus ap., 
ir vyras Sadonis, Jonas, iš Žiež
marių vai., Kaišiadorių (Trakų) 
apskrities.

Bartkus, Adelaida ir Anna, 
gimusios ir augusios Latvijoje, 
Rygoje, ištekėjo Amerikoje.

Baurienė - Leščiauskaitė, Ole- 
sė, iš Telšių apskr.

Bendik - Peterkat, Emilija, iš 
Tauragės.

Bendikaitė - Šimkus, Urtė ir 
vyras Petras Šimkus.

Beske - Gardeioff, Emilija, ir 
vyras Fedroff, bei vaikai Hele
na, Jenny, Nadia ir Wolodka, 
! gyvenę Tauragėje, dabar Clin
ton, Mass.

Bitcheraitė - Schlager, Marga
ret, iš Senaučio km., gyv. gal 
Waterbury.

Blauzdžiūnas, Kazys, iš Vilka
viškio apskr.

Blauzdžiūnas Petras ir Blauz- 
džiūnaitė, Monika, iš Vilkaviškio 
apskrities.

Brokšas, Julius, gyv. Chicagoj
Brunevičius, Stanislovas, iš 

Šeduvos parap., gyv. Chicagoje.
Budrik - Leškevičiūtė, Vincen

ta, gyvenusi 581 Main St., Cam
bridge.

Buksas, Antanas, Juozas ir 
Vincas, iš Gaurės parap., Taura
gės apskrities.

Chutas, Julius, gyvenęs R. 1, 
E. Orwell, Ohio.

Girtautas, Pranas ir Zenonas, 
iš Plungės vai.

Dargienė - Perminaitė, Eleo
nora, iš Mažeikių ap., vėliau iš
tekėjo antrą kartą, Chicagoje.

Degutis, Elzbieta, gyvenusi 
1730 Merrimac Ave., Chicagoje.

Dirvelė, Pranas, iš Šakių aps.
Dvariškaitė^- Adomaitienė, iš

■ Vegerių parap.
Ežerskaitė - Gliaubertienė, 

Paula, iš Mažeikių apskr.
Gardeioff - Beske, Emilija, 

vyras Fedroff ir vaikai Helena, 
Jenny, Nadia ir Wolodka, gyve
nę Tauragėje, dabar Clinton, 
Mass.

Gelažė, Kazys, iš Rozalimo pa
rapijos.

Girčius, Povilas, ir Rapolas, 
gyv. Chicagoje.

Gliaubertienė - Ežerskaitė, 
Paula, iš Mažeikių apskrities.

Hryniewiecka, Wincenta, iš 
Luokės vai., Telšių ap.

Jankauskas, Antanas, iš Jur
barko.

Juodis, Aleksandras, iš Aukš
tadvario vai., Trakų aps., gyv. 
Springfield, Ill.

Jonikis, Mary, Collinsville, Ill.
Kaminskas, Antanas, iš Tau

ragės vai., gyveno New Yorke.
Karpavičiūtė - Stelmokienė, ir 

vyras Vincas, iš Alvito vaL, Vil
kaviškio apskr.

Katinėlis, iš Rokiškio ap., bro
lis Onos Bakšienės.

Kilaitytė - Klem, Anna, Nau
miesčio vai., Tauragės ap., gyv. 
Philadelphijoje.

Kilinskas, Juozas, iš Mirosla
vo vai., Alytaus apskr.

Klem-Kilaitytė, Anna, Nau
miesčio vai., Tauragės aps., gyv. 
Philadelphijoje.

Kondrackis, Juozas, gyvenęs 
Bridgeport, Conn., 37 Columbia 
Court.

Kraučiukas, Stasys, Merkinės 
vai., Alytaus apskr.

Kruša, Bronius, gimęs Chica
goje, kurį laiką gyveno Lietuvo
je.

Kudžma, iš Kelmes vaL, Ra
seinių apskrities.

Kulikauskas, Augustinas, ar 
Konstantinas, iš Kybartų vai.

Kumiliauskas, Alfonsas ir Ku- 
miliauskaitė, Ona, gyveno Tra
kų apskr., gimę Amerikoje.

Kupčiūnas, Jonas ir sesuo Ve
ronika, iš Musninkų vai., Ukmer
gės apskr., gyv. Chicagoje.

Kušlys, Antanas, iš Jūžintų 
vai., Rokiškio apskr.

Lapšys, Vincas, iš Močiūnų 
vai., Panevėžio apskr.

Legant, Berta, gyvenusi Tau
ragėje ir vyras Martin Treich- 
ler, gyv. Philadelphijoje.

Legant, Eduard, ir žmona 
Schwender, gyveno Tauragėje, 
dabar gal Philadelphijoje.

Lengvinaitė - šereikienė, Ona, 
duktė Jono ir Frydos Vencely- 
tės, gyv. Chicagoje.

Z~-— ■ "" ""

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

f~— - -.............

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Harrison-Kearny, N. J. Sopulingos Dievo Motinos parapijos Jaunų Moterų Sodalicijos choras 
seselių pranciskiecių vedamas. Viduryje stovi Jadvyga Morušiūtė, pianistė. Ši grupė gieda bažny
čioje, dainuoja įvairiuose parengimuose ir per radiją. Sekmadienį, gegužės 2 d., dalyvavo J Stu- 
ko koncerte, sv. Jurgio saleje, Newark, N. J. > J

Tel. Sto 3208

PRANEŠĖ
Minėsime Motinos

$

;jj5 Ekele-

A. E. S.

įvijas baž-

nes

Hartford, i

366 W. Broadway

ir prašome atsiųsti mums

to pa

ir pri- 
ir eiga-

jsNsidab- 
' fa proga

vestuvių 
balau- 

iria salėje, 
,;®i Pas

akoja

salės ba- 
rtžiavo į

Šiuomi siunčiame $....
liškai - Lietuvišką žodyną. 

Vardas ......
Adresas ....

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27,

Lengvinas, Jonas, iš Batakių 
vai., Tauragės apskr.

Lenktytės, dvi seserys, iš Gel
gaudiškio vai... Šakių apskr.

Leščiauskaitės, Olesė Baurie
nė ir Ona Pocienė, iš Telšių ap.

Leščiauskas, Izidorius, iš Šiau
lių apskrities .

Leškevičiūtė - Budrik, Vincen
ta, gyvenusi 581 Main St., Cam
bridge.

Levickas, Jonas, Petras ir 
Vincas, iš Kaupiškių vai., Vil
kaviškio ap., gyv. Baltimore.

Liaskauskas (Leskauskas), 
Juozas, sūnus Stasio ir Veroni
kos Rastauskaitės, prašo atsi
liepti gimines ir pažįstamus.

Lukošius, Antanas, sūnus Vin
co, ir sesuo Marijona-Marytė, 
kilę iš Žemaitijos.

Mačiulaitytė - Šalnauskienė, 
Agota, iš Žaliosios vai., Vilka
viškio apskr., gyv. Bayonne, N.J.

Gegužės-May 7, 1

Maršanskienė, Zosė, iš ši 
apskrities.

Matikolas, Martynas, 
Kristupo ir Marės Giedrait

Ieškomieji arba apie juos 
nantieji maloniai prašomi 
liepti:
CONSULATE GENERAL 

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

Lietuvių Radio Pro 
Trečiadienį 7:00 pan. šešt. 8:00 

DIREKTORIUS
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Stree 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas 

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

Kiekvienais metais 
rapijos katalikiškos 
draugijos bei kuopos 
mini Motinos Dieną, 
cijos laikomasi ir šiai 

Jau yra užprašytos 
rios bus atnašaujam 
ryte. Visos katalikišk 
narės yra kviečiamos 
į parapijos svetainę 
čiau, kad bendroj ei 
tume žygiuoti į bažn 
metu visos prašomos 
bendroj komunijoj.

Po mišių bus ber 
čiai, kuriuos ruošia N 
kelių Draugija pagei 
motinoms. Būtų lai 
kad visos pasistengtų 
se dalyvauti.

Serga kum Mykolai

Liga aplankė buvu 
rap. vikarą, dabartir 
miero par., Nashua, 1 
ną kun. M. Cibulsk 
rimtos operacijos iš 
ta Šv. Rapolo ligonir

Visi parapijiečiai, 
draugės ir pažįstam 
dose prašo Dievą si 
gonį ir grąžinti jar 

; kad vėl galėtų jis g 
parapiją dirbti žmoi 

. ganymui.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA
ŽODYNU

English-Lithuanian Dictionary7
Žodyną turėti savo knygyne yra be galo naudingas daly! 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kuris 

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

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik įdė 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai, 
tuvišką žodyną.
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BALF CENTRE GAUTOS AUKOS
1948 M. KOVO MĖNESĮ

ignkkK Ii-

Vietos BALF-AI 
kurį sudaro visų vi 
jų atstovai, rengia 
ris įvyks sekmadie 
30 d. Piknikas įvy 
Darže, 23 Station, 
Line. Jei lytų, piknil 
rapijos salėje, prie 
Broad St, Hartford 
gūžės 30 d. pramoj 
sekmadienis, o geg 
pirmadienis, nedarb 
coition Day. Taigi 
lyvfai galės ilgiau

BALF-ALT skyr 
vasario 16-osios filr

$12

1
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a®, doras 
M Savo 
išnokė gra
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2

200

10

— BALF Centrui, 
ALT. Tikimasi, kad 
silankymu į piknil 
suomenė taip pat pi 
tiniams ir kovai už 
priklausomybę.

.~to su-

; ainių bei

išriedėjo

Lewistone,

mis 
sps barny- 

-įgg Svorelio- 
6Y( -I. Zaraus-

- i E Gra- 
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1

280.
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Lietuvos pranci 
prašius, Lewistonc 
airių parapijoj BA 
ta 580 svarų drab 
cūzų parapijoj 245 
tuosius drabužius, 
Lietuvos pranciški 
į BALF Centro sai 

Per kelis sekn 
bažnyčiose skam 
tautos vargai.

Pranciškonai pa 
tas bažnyčias prai 
Šiais metais pranc 
jau yra atsiuntę i 
rų drabužių.

-ilnikienei, 
e ris Onutei 
</

1(

(Tąsa)
Ohio

Alliance, LRKSA 180 skyrius ...........................................
Dayton, L. K. Federacija ...................................................
Cleveland, Mrs. M. Vaizbon...................... .•............................
Cleveland, Moterų Klubas ...................................................

Pennsylvania
Kingston, šv. Marijos parapija ...........................................
Pleasant Mt., J. Ignatavičius ...............................................
Chester, Aušros Vartų parapija .......................................
Homestead, L. Katilius .......................................................
Scranton, Miss Margaret Brotkevičiūtė..............................
Scranton, šv. Juozapo par., per prelatą J. V. Miliauską .... 
Tmaqua, Mrs. J. Diouney ................................................
Minersville, Mrs. Agnes Vaicekauskas ............. .................
Vandergrift, Mrs. K. Kaminskas, per Šv. Kazim. Liet, parap. 18( 
Wilkes-Barre, Šv. Trejybės par., per kun. J. Miliauską .... 
Wilkes-Barre, Mr. J. Patackas ...........................................
Philadelphia, BALF 88 skyr..................................................
Philadelphia, Joseph Yankus ...............................................
Philadelphia, BALF 88 skyr..................................................
Pittsburgh, BALF 26 sk.......................................................
Pittsburgh, Lith. Citizens Society .......................................
Pittsburgh, BALF Vajaus Kom..........................................
Pittsburgh, BALF 26 sk.......................................................
Pittsburgh, Paul Baiers .......................................................
Plymouth, St. Casimirs Lith. Congregation ..................

West Virginia 
Moundsville, Anna Kukauskas...............................................

Wisconsin 
Brodhead, S. G. Krasauskas ...............................................
Thorp, William Urban ...........................................................

Visiems aukotojams nuoširdžiausiai dėkojame ir primena bhnniver- 
kad ir toliau tremtiniams aukos reikalingos.

Už kalėdinius atvirukus gauta: 
Cicero, III. BALF 14 skyr............ ...........................

BALF skyrių narių mokesčiai: 
Waterbury, BALF 2 skyrius .................................
Stamford, Conn., 36 skyr........................................
Melrose Park, Ill., 117 skyr....................................
Chicago, Ill., 57 skyr................................................
Lewiston, Me., 41 skyr............................................
Westfield, Mass., 96 skyr.........................................
Detroit, Mich., 76 skyrius .....................................
St. Louis, Mo., 110 skyr............................................
Linden, N. J., 132 sk................................................
Ridgewood, Brooklyn, N. Y., 16 sk.......................
New York City, N. Y., 100 sk...............................
Philadelphia, Pa., 88 sk............................................
Mt. Carmel, BALF 1 sk............................................

Visiems skyriams už pasirūpinimą atsiųsti narių mokes 
BALF Centras nuoširdžiai dėkoja. \

Visais BALF reikalais prašome kreiptis: 105 Grand StJ 
Brooklyn 11, N. Y.

41
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ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI i Omaha, Nebr.

ONAS DAUNIS
Ir'aborius - Balsamu*

rrison-Kearny, 
New Jersey

erų Sodalicijos nares ba- 
I 24 d. vakare važiavo į 
įVeterans Hospital, Mill- 
I N. J. Jos surengė puotą 
tiems veteranams ir pri
los su užkandžiais ir ciga- 
S. Komiteto pirmininke 
L Kazavickienė.

Indžio 25 d. Jonas Ekele- 
eu savo žmona iš Arling- 
entė savo 25 metų sidab- 
bdybų sukaktį. Ta proga 
pcius atlaikė mišias. Jubi- 
I ir jų giminėms buvo pa- 
pietūs.

Qis siurprizas — vestuvių 
Ir” buvo surengtas balan- 
b d. švento Vardo salėje,

Minėsime Motinos Dieną

Kiekvienais metais mūsų pa
rapijos katalikiškos moterų 
draugijos bei kuopos iškilmingai 
mini Motinos Dieną, šios tradi
cijos laikomasi ir šiais metais.

Jau yra užprašytos mišios, ku
rios bus atnašaujamos 10 vai. 
ryte. Visos katalikiškų draugijų 
narės yra kviečiamos susirinkti 
į parapijos svetainę kiek anks
čiau, kad bendroj eisenoj galė
tume žygiuoti į bažnyčią. Mišių 
metu visos prašomos dalyvauti 
bendroj komunijoj.

Po mišių bus bendri pusry
čiai, kuriuos ruošia Marijos Vai
kelių Draugija pagerbti visoms 
motinoms. Būtų labai malonu, 
kad visos pasistengtų pusryčiuo
se dalyvauti. M.

Serga kun. Mykolas Cibulskis
1N0N ST., PHILADELPHIA 21

ANGLIŠKAI • LIETUVIU 

ŽODYNU 
nglish-Lithuanian Dictionary 
savo knygyne yra be galo naufcl 
:albos mokytojas ir stiprus patairj 
lums Angliškai-Lietuvišką ŽodyJ 
ngas. Jo formatas-dydis: 6 coliai: 
ipriais audeklo apdarais. Pante 
iūlome bargeną — atiduodame už 
turime. Prašome skubiai užsisak 
lyną, mums laiško rašyti nereikia, j 
u $3.00, ir tuojau gausite puikų t]

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
So.

\ choristei Marijonai Paš
ei. inai širdingai dėkoja 
huž gražias dovanas.

A. E. S.

►ayoniie, N. J.
gūžės 2 d. parapijos baž- 
| įvyko iškilmingos Švč. 
ajos vainikavimo pamal- 
Įvo pasakytas pritaikytas 
jas.
Įandžio 25 d. Moterys So- 
I parapijos salėje turėjo 
hąjį Cake Sale. Po kiek- 
aišių buvo pardavinėjami 
pyragai. Gauta $92 pel
as yra skirtas lietuviams 
tams Vokietijoje sušelpti, 
įsų parapijoje 40 valandų 
| įvyks gegužės 9, 10 ir 11 
h. Pamokslus visas tris

Liga aplankė buvusį mūsų pa- 
rap. vikarą, dabartinį Šv. Kazi
miero par., Nashua, N. H., klebo 
ną kun. M. Cibulskį, kuris po 
rimtos operacijos iš lėto sveiks
ta šv. Rapolo ligoninėje.

Visi parapijiečiai, draugai bei 
draugės ir pažįstami savo mal
dose prašo Dievą sustiprinti li
gonį ir grąžinti jam sveikatą, 
kad vėl galėtų jis grįžti į savo 
parapiją dirbti žmonių sielų iš
ganymui.

Hartford, Conn.

ame $. . . . . . . . . . . . . . . . ir prašome atsiųsi
Žodyną.

'das ........................................__
cesas ....................................... ..

sakys misionierius pasio- 
fevas Gabrielius, C. P.
rožės 1 d. šv. Mykolo pa
lyčių 67 kuopos pirmi- 
Eduardas Kalanta susi-

Vietos BALF-ALT skyrius, 
kurį sudaro visų vietos draugi
jų atstovai, rengia pikniką, ku
ris įvyks sekmadienį, gegužės 
30 d. Piknikas įvyks Lietuvių 
Darže, 23 Station, Glastonbury 
Line. Jei lytų, piknikas būtų pa
rapijos salėje, prie Capitol ir 
Broad St., Hartford, Conn. Ge
gužės 30 d. pramogai tinkama,

Lorraine Delaney.

Du šimtai žmonių sutvirtinta

Bal. 18 d. mūsų bažnyčioje 
naujas arkivysk. G. Bergan su
teikė Sutvirtinimo Sakramentą 
dviem šimtams vaikučių ir suau
gusiųjų. Arkivyskupas gerai pa
žįsta lietuvius dar iš Peoria vys
kupijos. Pasakojo dar niekados 
neturėjęs lietuvių parapijose 
tiek daug Sutvirtinimo Sakra
mentui prirengtų žmonių, kiek 
jų turėjęs pas mus. Su pasigėrė
jimu jis pastebėjo, kad daugiau 
negu 50 suaugusiųjų žmonių pri
ėmė Sutvirtinimo Sakramentą.

Pavargo dėl streiko

Omahos žmonės paprastai 
dirba skerdyklose. Bet dabar la
bai pavargo dėl streiko, kuris 
jau penkias savaites tęsiati. Kai 
kurie mėgina eiti į darbą. Mat, 
yra tokių, kurie neturi ko val
gyti ir neturi už ką nusipirkti 
drabužių. Dešimčiai vaikų pats 
klebonas pirko drabužėlius Pir
majai Komunijai ir Sutvirtini
mo Sakramentui. O kiek yra 
žmonių, kuriuos reikia šelpti 
maistu ir kitais pragyvenimui 
reikalingais dalykais! Dieve, 
duok, kad streikas greit baig
tųsi ir vėl pradėtume normaliai 
gyventi.

Lietuviai labai gražiai sunau
doja laisvą nuo darbo laiką. Jie 
taiso savo namelius, juos dažo, 
sodina bulves ir kitas daržoves.

Pirko mėsinę

šaudiniai neseniai apsigyveno 
Omahoje. Dabar jie pirko mūsų 
apylinkėje mėsinę, šaudiniai yra 
malonūs žmonės, turi daug gi
minių bei pažįstamų. Linkėtina 
jiems pasisekimo naujame užsi
ėmime.

Frank Trainavičius pradėjo 
gaminti sultingus syvus, paska
ninančius mėsą. Jis supila juos 
į butelius savo dirbtuvėje, o 
paskui pardavinėja krautuvėse.

Vietinis

sudarė kun. A. Žukauskas, B. 
Voveris ir L. Ambrozaitis. Prie 
koncerto pasisekimo savo darbu 
prisidėjo nemaža ir kitų asme
nų.

Dainavo Anna Kaskas, Met
ropolitan Operos žvaigždė. Ji 
šiemet jau baigia darbštų ir 
sėkmingą sezoną, kurio metu 
davė apie 70 koncertų po visą 
Ameriką.

Anna Kaskas žavėjo klausy
tojus lietuviškomis ir kitų tautų 
bei kompozitorių dainomis. Ma
lonu ir gražu buvo išgirsti Žile
vičiaus “Nuliūdimo valandą,” 
Gruodžio “Aguonėles,” Banaičio 
“Maldą,” Petrausko “Tykiai Ne
munėlis teka” ar Šimkaus “Kur 
bakūžė samanota.”

Abiejų chorų programos buvo 
įvairios ir skoningos.

Reikia tik džiaugtis, kad lie
tuviškos jėgos ir lietuviška dai
na gali taip gražiai pasirodyti.

Mahanoy City, Pa.
Misijos paminėti šv. Juozapo 

parapijos 60 metų sukakčiai pra
sidės sekmadienį, gegužės 9 d., 
Motinos Dienoje. Misijos baigsis 
sekmadienį, gegužės 23 dieną.

Pirmoji misijų savaitė bus lie
tuvių kalboje, antroji — anglų 
kalboje.

Misijas ves iškalbingas ir pri
tyręs misionierius kun. Gerald, 
C. p., pasijonistas.

Šv. Juozapo parapija susiorga
nizavo 1888 m. A. a. kun. Pet
ras Abromaitis buvo pirmutinis 
klebonas.

Kampinis akmuo dabartinei 
bažnyčiai buvo pašventintas 
1888 m. rugsėjo 30 d.

šalpos išmokėjimai jam pri
valo būti sustabdyti, kol jis 
dirba.

Darbas, kuris nesiriša su 
federaline senatvės apdrau- 
da, nesulaiko išmokėjimų. 
Nustojęs dirbti senelis ar 
pašalpą gaunanti jauna naš
lė gali verstis bizniu arba 
dirbti namų ruošos darbus, ir 
dėl to apdraudos mėnesinis 
išmokėjimas nebus jiems su
stabdytas.

Pašalpos gavimo nesulaiko 
taip pat pajamos, gaunamos 
iš turto.

Pašalpos gavimas nutrau
kiamas našlei, jei ji atsiski
ria nuo savo vyro arba 
išteka už kito. Jei našlė ište
ka už kito vyro ir jai pašal
pa sustabdoma, pašalpa vai
kams mokama ir toliau.

Vaikams pašalpa sustab
doma, kai jie pradeda dirbti 
arba juos įsūnija kita šeima. 
Taip pat nustojama pašalpą 
mokėti vaikams, kai jie apsi- 
veda ar išteka.

Norėdami gauti daugiau 
informacijų, kreipkitės į ar
timiausią Social Security ad
ministracijos įstaigą.

SIUVYKLŲ VALDYBŲ 
SUSIRINKIMAS

ENTRE GAUTOS Al
1948 M. KOVO MENESĮ

f Haven, Conn

SOCIALINIS
DRAUDIMAS

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVerffreen 8-9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

TeL EVerffreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Baras ir Naktinis Klubas

(Tąsa)

Ohio

i 180 skyrius ............
'ederacija ........ ...........
I. Vaizbon....................
■ų Klubas ....................

Pennsylvania 

arijos parapija ...........
Ignatavičius................
Vartų parapija .......

Katilius .......................
[argaret Brotkevičiūtė.
ozapo par., per prelatą J. V. Miliai 
. Diouney .............. ............. —-

. Agnes Vaicekauskas.......... —-
;. K. Kaminskas, per šv. Kazim. Liet- 
j. Trejybės par., per kun. J. Miliai 
[r. J. Patackas ....................
kLF 88 skyr.......................... —
seph Yankus ........................ —-
kLF 88 skyr............................
LF 26 sk............................ '
i. Citizens Society.................—-
LF Vajaus Kom..................—-
LF 26 sk............................... —
ii Baiers ................................ —-
Casimirs Lith. Congregation —

|e Juozas Stadolnikas 
lūžio 18 d. po sunkios li
fe Juozas Stadolnikas.
tJuozas Stadolnikas buvo 
Įr malonus žmogus, doras 
|s ir geras lietuvis. Savo 
Idukreles jis išmokė gra.- 
bėti lietuviškai ir skatino 
Įti lietuvių tarpe bei vai- 

__ |se, kuriuose tikrai jie 
__ įėjo.
..... Irelionio karsto buvo su- 
.. . |ug gėlių vainikų. Gau- 
....pios draugų, giminių bei

J ir pažįstamų lankė jo 
ir ne vienam nuriedėjo 
j ašaros, netekus gero

laidojamas bal. 21 d. iš 
imiero parapijos bažny- 
r mišias atnašavo velio- 
inaitis kun. J. Zaraus- 
konas kun. A. E. Gra- 
sun. A. Zanavičius. Gau- 
rinko giminės, draugai, 
ii ir draugijų bei kuopų 
palaidotas Šv. Lauryno

hylimo vyro ir tėvelio 
[tadolniko mirties liūde-

West Virginia

ina Kukauskas................. .....

Wisconsin

J. Krasauskas........................ --j
Urban ..................................... -d

ikotojams nuoširdžiausiai dėkojam?-j 
■emtiniams aukos reikalingos.

Už kalėdinius atvirukus gauti: 

LF 14 skyr............ ..................—

BALF skyrių narių mokesčiai: 

kLF 2 skyrius ..........
n., 36 skyr..................
UI., 117 skyr.............

>7 skyr...........................
, 41 skyr......................
>s., 96 skyr..................
, 76 skyrius ..............
110 skyr......................
132 sk..........................

'ooklyn, N. Y., 16 sk. 
y, N. Y., 100 sk.........
Pa., 88 sk......................
ALF 1 sk.....................
kyriams už pasirūpinimą atsiųsti 
s nuoširdžiai dėkoja. 
LLF reikalais prašome kreiptis: $

sekmadienis, o geg. 31 d., yra 
pirmadienis, nedarbo diena, De
coration Day. Taigi pikniko da
lyviai galės ilgiau linksmintis.

BALF-ALT skyrius pasiuntė 
vasario 16-osios filmų ir prakal
bų paskirstytas aukas: $282.00 
— BALF Centrui, $218.00 — 
ALT. Tikimasi, kad gausingu at
silankymu į pikniką geroji vi
suomenė taip pat pagelbės trem
tiniams ir kovai už Lietuvos ne
priklausomybę.

Lewistone, Maine
Lietuvos pranciškonams pa

prašius, Lewistono Šv. uozapo 
airių parapijoj BALFui surink
ta 580 svarų drabužių ir pran
cūzų parapijoj 245 svarai. Gau
tuosius drabužius, 825 svarus, 
Lietuvos pranciškonai pasiuntė 
į BALF Centro sandėlį.

Per kelis sekmadienius tose 
bažnyčiose skambėjo lietuvių 
tautos vargai.

Pranciškonai pasiruošę ir ki
tas bažnyčias prašyti paramos. 
Šiais metais pranciškonai BALF 
jau yra atsiuntę per 1,620 sva
rų drabužių.

Pittston, Pa.
Didelis koncertas. — Dainavo 

Anna Kaskas
Jau ketvirti metai iš eilės Šv. 

Kazimiero parapija rengia pava
sarinį koncertą. Taip susidarė 
graži tradicija ir šauni proga 
pasigėrėti daina. Pakviečiamos 
stipriausios lietuviškos jėgos. 
Paklausyti susirenka ne tik 
Pittstono ir apylinkės žmonės, 
bet atvyksta ir iš toliau.

Be solistų, šiuose koncertuose 
pasirodo ir parapijos bei Kolum
bo vyčių chorai. Abiem vado
vauja šv. Kazimiero parap. var
gonininkas Bronius Voveris, ku
ris chorus paruošia su tikru 
skoniu ir atsidėjimu. Parapijos 
choras didelis (82 asmenys), 
turi gražių balsų ir kruopščiai 
išlavintas. Tai maloni apraiška 
atsiminus, kad paskutiniu laiku 
lietuvių parapijose chorai nere
tai yra nusilpę.

Šiemet koncertas įvyko pir
madienį, balandžio 26 d. Koncer
to garbes pirmininkai buvo kle
bonas kun. J. Kasakaitis ir kun. 
J. Tribendis. Rengimo komitetą

7. Kai prasideda pašalpos 
gavimas

Kiek asmuo, gaudamas fe
deralinės valdžios senatvės 
pensiją ar Social Security pa
šalpą, turi duoti žinias apie 
kai kuriuos dalykus, kurie 
gali jam nutraukti pašalpos 
gavimą.

Asmuo, gaunąs mėnesinę 
draudimo pašalpą, jei dirba 
ir gauna $15 per savaitę, pri
valo apie tai pranešti Social 
Security administracijai. Pa

Bal. 16 d. įvyko siuvyklų 
pirmininkų, komisijų ir visos 
tarybos susirinkimas. Daly
vavo apie 60 asmenų.

Buvo aptartas Hartley- 
Taft įstatymas. Kad unijos 
nariams išimtų darbdavys 
mėnesinį mokestį, kiekvienas 
darbininkas turi pasirašyti 
tam tikrą raštelį.

Pirmininkai bei komisijų 
nariai padarė pranešimus, 
kaip jų dirbtuvėse vyksta 
darbai. Didžiumoje pranešta, 
kad 1947 metai buvo gausūs 
darbu, bet su 1948 metų pra
džia pas lietuvius kontrakto- 
rus ir trijose vidaus dirbtu
vėse darbai sumažėjo. Pas 
kai kuriuos jau yra darbo ki
tai žiemai, bet dar neskuba
ma dirbti, nes dabar nedar
bas jau nėra toks baisus, ka
da gaunama per savaitę apie 
porą dešimčių dolerių iš ne
darbo fondo.

Valdybai atsilyginus už iš
laidas, visi buvo pavaišinti 
skaniais užkandžiais. P. J. M.

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
Gerbiamieji skaitytojai, kurie dar neužsimokėjote sa

vo prenumeratos už “Ameriką,” esate prašomi ilgai neati
dėlioti sumokėjimo. Tuo palengvinsite administracijos at
skaitomybę ir prisidėsite prie laikraščio patobulinimo.

Siųsdami prenumeratos mokestį, neužmirškite pagal 
išgales prisidėti prie “Amerikos” įkurdinimo fondo, už ką 
iš anksto jums tariame ačiū!

Pereitą savaitę prie “Amerikos” Įsikurdinimo Fondo
prisidėjo:
Mr. & Mrs. Wayche, Brooklyn ....................  $ 5.00
Pp. Petraičiai, Bronx, N. Y........ f................................... 2.00
Dr. Trimakas, Erie, Pa..................................................... 2.00
John Evask, Canada ...............   2.00
Fr. Poderis, Brooklyn....................................................... 2.00
J. Yonushka, Maspeth, N. Y.......................................... 2.00
A. Kundrotas, Philadelphia, Pa........................................ 1.00

Visiems jiems nuoširdžiai dėkojame.
“Amerikos” Administracija.

mdoje reiškiame gilią 
ą Ievai Stadolnikienei, 
lolfui, dukrelėms Onutei 
d.

ių kalba Yale univer
sitete

ijame Yale universitete 
ties atvykęs studentas 
Kazickas, kuris laimėjo 
Įą antriems metams, dės
lių kalbą, kuria studen- 
| yra susidomėję ir ne
gerėti. Jie sako, kad tai 
|ai gražiai ir švelniai 
įžodžiai ir reikšmingi sa
kėt profesoriai bei fa— 
nariai domisi mūsų kal- 
js mokosi. Taigi yra la- 

,..^frbu ir reikalinga, kad 
^ ia augęs jaunimas dau- 
,^-Kistengtų įvertinti savo 

šimtąją kalbą, kuri tik- 
...-Imūsų tautos brangeny-

..  Ine Juozui Kazickui ge- 
Isekmės ir sveikatos šia- 
įe, kuris kelia mūsų tau
ta svetimtaučių tarpe.

Pittston, Pa., šv. Kazimiero parapijos choras, dalyvavęs didžiuliame pavasariniame koncerte, įvyku
siame Pittstone, balandžio 26 d. C horui vadovauja Bronius Voveris. Nuotraukoje trūksta 19 choristų.

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

Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVTDAI

80 St. Marks Place Manhattan
Gražiausias Rytinėje New Yorko dalyje 

NAKTINIS KLUBAS
Puikiausia programa tris kartus savaitėje

I
 PARDAVIMUI

Rochestery, N. Y., ir artimoj apylinkėj nuosavybės:—
Seniai išdirbta duonkepy kla; mūro namas su visais įtai

symais; dvi krautvės; garadžius; savininkas išvažiuoja 
į Kaliforniją. Pora gerų saliūnų, tinkama lietuviui vieta; 
nebrangiai parsiduoda dėl senatvės priežasties.

Keletas gerų mūro namų su krautuvėmis ir fliatais; 
tinkama bent kokiam bizniui. Namai nuo vienos iki 30 
šeimynų, apartmentai visokios rūšies. Gazolino stotis, 6 
pumpos, karams taisyti garadžius, du lotai padėti karams; 
pačiame lietuvių centre; parsiduoda nebrangiai.

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

573 HUDSON AVE. ROCHESTER 5, N. Y.Telefonas: Stone 3783

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL 

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

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Oratoriai
Tel. EVer green 7-4335

Stephen Aromiskis
1 (Armakauskas)

1 Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Į 423 Metropolitan Avė., , 

, Brooklyn, N. Y.

PTel. STagg 2-5043

ž Matthew P. Ballas
k (Bieliauskas)

§ Laidotuvių Direktorius

v Notary Public

£ 660 Grand Street,
V Brooklyn, N. Y.
u

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

' F. W. Shalins
t (šalinskas)

į Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
' Laidotuves

; - $150 -
f KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI

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

MM

i< Pel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.



Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

BUS DOVANŲ, LAIMĖJIMŲ

Entered as secc 
office at BrookJ

AMERIKOS
LIKU V1‘ 
kultoru 

SA\

eina kai

dalykas, kad 
juerikos lietu
viui Kudirkos 
^os himno 50 
; jfini ir, žino-

vyksta

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS SALEJE
SO. 4-TH IR ROEBLING STS., BROOKLYN, N. Y.

Z,-'

Penktad. ir Šeši. vak. pradžia 7 vai 
Sekmadienį — nuo 4 vai. po piety

VISI PASIMATYSIME BAZARE ---------- «-----------------
Gegužės 3 d. “Amerikos” 

patalpose įvyko Bazaro Ko
miteto valdybos susirinki
mas, kuriame aptarti pasku
tiniai parengiamieji reikalai.

Parapijų atstovai pranešė, 
kad darbininkai jau pasiruo
šę patenkinti kiekvieną atsi
lankiusį. Kiek žinoma, biznie
riai irgi žada paremti baza- 
rą savomis įdomybėmis.

Pavieniai “Amerikos” bi
čiuliai irgi žada ir jau atne
šė bazarui dovanų. Tad jei 
turite norą paremti bazarą 
aukomis, prašome jas atneš
ti į “Amerikos” įstaigą, 417 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Darbininkais tikrai pasiža
dėjo būti: S. Lukoševičius, O. 
Sijevičienė, M. Putinienė, U. 
Šarkauskienė, O. Panataus- 
kienė, A. Kivytienė, J. Ska
rulienė, P. Montvila, V. Ur
bonas, Žemaitienė, Plaktonie- 
nė, J. Gražienė, J. Baltrušai
tis, M. Staškienė, A. Kazlaus
kas ir kiti.

Kad neapsiviltų šie “Ame
rikos” bičiuliai, visus Brook- 
lyno ir apylinkės lietuvius 
kviečiame dalyvauti šiame 
Pavasariniame “Amerikos” 
Bazare, kuris įvyks šią savai
tę, gegužės 7, 8 ir 9 dieno
mis, Angelų Karalienės par^ 
salėj. Bazaras 7 ir 8 dienomis 
prasidės 7 vai. vakare ir tęsis 
iki vėlumos; sekmadienį, ge
gužės 9 d. — 4 vai. popiet.

Visiems bus įdomu — nuo 
seniausio iki jauniausio. Lai
mėjimuose bus tikrai vertin
gų daiktų. Sušilusiems bus 
gera proga atsigaivinti prie 
baro, kur maloniai patarnaus 
V. Žemantauskas ir M. Dai
ly dėnas.

Padarykime taip, kad visi 
keliai mus vestų į “Ameri
kos” BAZARĄ!

Apreiškimo 
Parapija

geg.

Angelu Karalienės 
Parapija

—Šv. Vardo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekm., geg. 
9 d., po 9 vai. mišių.

—Gegužinės pamaldos sek
madieniais vyksta 4 vai. p. p.; 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais — 7:30 v. 
vak.; antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais—ry
tais, po 8 vai. mišių.

—Kitą sekmadienį Treti
ninkai ir Sodalicija bendrai 
priims šv. Komuniją 9 vai. 
mišiose.

—Beleckų - Motuzų filmų 
rodymo metu surinkta BAL- 
Fui $103. Širdingai ačiū.

—Amž. Rožančiaus D-ja 
šv. Onos dienoje, liepos 26 d., 
sekmadienį, ruošia pusryčius.

—Laimėjimų vakaras gra
žiai pasisekė. Laukiam dau
giau svečių. Vakarai vyksta 
trečiadieniais, 8 vai. vak.

—Labai serga Juozas Pū
kas, gyvenąs 388 Vernon Av.

—Trečiadienį su mišiomis 
buvo palydėtas į St. Charles 
kapines a. a. Reginold Bull.

—Gegužės 16 d. parapijos 
salėje tretininkai ruošia ju
damuosius paveikslus.

—Ateinantį sekmad.,
16 d., Brooklyn© vyskupijoj 
daroma rinkliava labdarin
giems vietos reikalams. Pa
drikusios šeimos, pamestinu
kai vaikai, našlaičiai, ligoniai 
ir šiaip visokį vargšai tiesia 
pašalpos prašančias rankas į 
geros valios katalikus. Kun. 
W. Masiulis, kuris gana se
niai dirba Brooklyn© vysku
pijos viename labdarybės rei
kalų skyriuje, neseniai baigęs 
savo specialybėje mokslus ir 
gavęs iš Fordham universite
to M. A. (magistro) laipsnį, 
pažadėjo tą dieną pasakyti 
visus pamokslus labdarybės 
reikalu.

—Pereitą sekmadienį pa
rapijos svetainėje buvo Gyv. 
Rožančiaus Draugijos susi
rinkimas. Narės džiaugėsi, 
kad jų skaičius ne mažėja, 
bet daugėja, nes per susirin
kimą įstojo 4 naujos narės. 
Draugijos pirmininkė Plakto- 
nienė susirinkimo vardu nau
jąsias nares pasveikino. Be 
to, pirmininkė priminė apie 
būsimą “Amerikos” bazarą, 
prašydama nares dalyvauti, 
paremiant vienintelį mūsų 
apylinkėje katalikišką laik
raštį.

—Pereitą sekmadienį New- 
arke lietuvių radijo vedėjas 
J. Stukas surengė koncertą, 
kur, be kitų programos daly
vių, pasirodė ir mūsų vargo
nininkas muz. P. Sakas. Jis 
savo gražiu, švelniu tenoru 
padainavo keletą lietuviškų 
dainelių, susilaukdamas iš 
klausytojų gausių, užtarnau
tų aplodismentų.

—Sekmadienį, gegužės 9 
d., 1 vai. popiet, mūsų para
pijos bažnyčioje J. E. vysku
pas Raymond E. Kearney su
teiks Sutvirtinimo Sakramen
tą. Sutvirtinamųjų bus apie 
200.

laikai. Jis žuvo Prancūzijoje, 
1944 m. liepos 28 d.

Palaidotas bal. 24 d. iš Ap
reiškimo bažnyčios Šv. Jono 
kapinėse, šalia savo motinos 
ir sesers.

Velionio brolis Jonas yra 
dingęs be žinios 1944 m. rug- 
piūčio mėn.

BAYONNE, N. J.
Tėvui Gabrieliui susirgus, 

per 40 valandų atlaidus pa
mokslus sakys: sekmadienį, 
gegužės 9 d., — kun. J. Pa
kalniškis, iš Brooklyn© Apr. 
par.; pirm., geg. 10 d.,—kun. 
A. Kasperas iš Elizabeth© 
Šv Petro ir Povilo par.; ant- 
rad., geg. 11 d., — kun. J. 
Klumbis iš Pattersono Šv. 
Kazimiero parapijos.

GEGUŽĖS 1 DIENOS 
EISENOS

Gegužės 1 dieną New Yor
ke įvyko dvi eisenos. Aštun
toje Avenue paradavo komu
nistai bei jų šalininkai, o 
Penktoje Avenue demonstra
vo penkis kartus didesnis 
skaičius lojalių piliečių, pasi
puošusių valstybinėmis spal
vomis. šiai eisenai vadovavo 
karo veteranai.

Komunistų eisena šiemet 
buvo daug skystesnė, negu 
kitais metais, gal dėl to, kad 
iš anksto buvo paskelbta, jog 
ji būsianti gausiai filmuoja
ma, kad, esant reikalui, būtų 
galima įrodyti, kuris yra ko
munistas.

Todėl daugelis komunistų 
“vadų,” kurie mėgsta žarijas 
graibstyti svetimomis ranko
mis, dėl atsargumo nepara
davo.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias p
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOME
ANGLYS,

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos New Yor- 
<o ir New Jersey apskr. su
važiavimas įvyks Brooklyne, 
sekmadienį, gegužės 29 d., 2 
vai. po pietų, Apreiškimo pa
rapijos salėje, No. 5th ir Ha
vemeyer Sts.

PARENGIMAS TREMTI
NIŲ NAUDAI

Pranešame, kad Brooklyne 
susidarė iš kai kurių drau
gijų komitetas, kurio tikslas 
—surengti tremtinių naudai 
vakarą su įvairiais pamargi- 
nimais. Visas to vakaro pel
nas skiriamas tremtiniams. 
Svetainė yra paimta Piliečių 
Klube, 280 Union Ave., Brook 
lyne.

Parengimas įvyks sekmad., 
birželio 6 d. po pietų. Kitos 
draugijos prašomos tą dieną 
nieko nerengti.

Valdyba

MIRĖ
JAV karys Vincas L. Ka

zakevičius karo metu žuvo 
Prancūzijoje. Balandžio 29 d. 
buvo parvežti jo palaikai, ku
rie buvo pašarvoti Ballas 
koplyčioje.

Velionis buvo laidojamas 
gegužės 1 d. iš Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčios. 
Palaidotas National Cemete
ry, Farmingdale, N. Y.

Liko nuliūdime velionio tė
vai Jurgis ir Ona, brolis Jur
gis ir sesuo Florence, gyveną 
Brooklyne, 18 Stagg Street.

GIMINIŲ PAIEŠKOJIMAS
Žilinskaitė - Daniliūnienė Ire

na, kilusi iš Pakuonio, gyv. Ja- 
navoj, ieško giminių: Rusecko 
Juozo, Ruseckaitės Janės ir Ži
linskienės (kilusios iš Pakuonio).

Pastaba: Spėjama jų gyv. vie
ta: Brooklyn ar Boston, tačiau 
gali būti ir kitur. Abu Ruseckai 
gimę jau Amerikoj.

Filomena Markauskaitė - Da
nilevičienė ieško: Kuprio Albino 
iš Krakių k., Mosėdžio vai., Ka- 
taržių iš Derkinčių k., Šačių pa- 
rap., Mosėdžio vai, ir Želvių iš 
Reketės k., Salantų vai. visi Kre
tingos apskr.

Atsiliepkite šiuo adresu: Ste
pas Zobarskas, 131 Sunnyside 
Ave., Waterbury, Conn.

EVergreen 4-0203

Šv. Jurgio parapijoje gegu
žės 9 d. 8 vai. bus mišios už 
Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos nares. Po mišių—su
sirinkimas.

Balandžio 22 d. į Aromis- 
kio koplyčią, 423 Metropoli
tan Ave., Brooklyn, buvo at
gabenti Jungtinių Valstybių 
kario Albino Petruškos pa-

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

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

VAIDINIMAS—KON
CERTAS

Brooklyn© dramos mėgėjai 
susibūrė į ratelį, sudarydami 
pastovų vaidintojų vienetą. 
Šis ratelis stengsis pateikti 
lietuviškajai visuomenei ko 
daugiausia lietuviškų veika
lų. Ratelio nariai pasivadino 
vaidilomis.

Gegužės 16 d. šis ratelis 
Maspetho parapijos salėje 
rengia vaidinimą—Ant. Gus
taičio “Sekminių Vainikas.” 
Režisuoja Algirdas Zenkus. 
Koncertinėje dalyje dalyvaus 
Brooklyn© Harmonijos An
samblis, vedamas V. Pranc- 
kienės, smuikininkė Z. Ra- 
jauskaitė, Ed. Juzumas, K. B. 
Kriaučiūnas ir kiti.
^■ilIlIHIlIlHiniMIIUlBUIIHimiBnilIHIiiiHIlIlIBIiniUUBIUlIU

| Basil Fedoryk |
| VYNO, DEGTINES IR |
g IMPORTUOTU LIKERIŲ g 

KRAUTUVE f
■102 GRAND STREET 

BROOKLYN 11, N. Y. 
EVergreen 7-4829

lOĮOĮOTo;

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

Matthew 
BUYAUSKAS 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

o 
o’ 
d 
o

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. MACHULIS
REAL ESTATE & 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 nemi
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščiu namų ir fliorų.

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

Teisingas pitarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

GRAND ST. 361 UNION AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

4-3487 RE 9-1506

499

EV

RUBBER STAMPS
Atod&l* Ąg<X£

MADE-TO-ORDER

V * JMWXTOMV TAjOcB 
BALES & REPAIR OF 

Numbering Machines

86 Walter &, Tade B. M. Y
_________Tel BEekman 3-6028
J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis 

Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

LIETUVIŲ VAIDILOS, režisuojant AL. ZENKUI, 
rengia įdomų Antano Gustaičio scenos vaizdą

SEKMINIŲ VAINIKAS
Prie to dar bus KONCERTAS ir ŠOKIAI 

Sekmadienį, Gegužės-May 16 d., 1948 
5 vai. vak. MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE 

64-25 PERRY AVENUE MASPETH, N. Y.
Šokiams gros J. Navicko Nakties Pelėdų Orkestras 
ĮŽANGA — $1.00 — ŠOKIAMS — 50c

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—

BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330
6762 FOURTH AVE.

(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

0e

vI I

COKE ir ALIEJUS
_ F I S A S .

496 Grand Street Brooklyn, N.
Gyvenimo Vieta:

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

JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Mas
Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai|0 Hlgp. mėn.

•ariant, “prieš 
įj orgaūizavosi 
įjj himną.”

įgynė giedoti, 
Komunis

to, kad ir Ta- 
jis himnas 

į ir giedamas, 
įuilinimui.” Vi- 

Maspeth, N.|;‘kas grėsė 
Lietuvos him- 

metais.

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsiduriu

*

Brooklyn, N489 Grand Street

i GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

Puiki Sale Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Tel. EVergreen 4-9737

D. Whitecavage, Savininkas

-aDarlabiau ta-

įfo tomitetinin-

ir nusisyp- 
se, kad jie ki-

įlietuvą pasie
lki Tie, kurie 
ji yra įkinky- 

“darbą.” Jie 
rašyti, kaip

H i

dar vilią-

į minia viešai 
rąiedojo Lietu- 
VŠiau mokyto-

Mokytojų suva- 
įV.Krėvė-Mic- 
... sveikinimo žo- 
Jįo Stalino, o 
yjrkos žodžius: 
įsamūs žings-

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslaugai1 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

Paul Gustas Funeral Home, Ine. |l^ria stiprinti 
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4

Mūsų telefonas nemiega

LAISNIUOTAS GRABORIUS

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

Nutri

H •

Keturių v< 
rių pavaduot 
Austrijos tai 
ruošti nutri 
laikui.

Pasitariau 
dveji- metai, 
prancūzų ir 
negalėjo sus 
eilės pagrind

Jei sovieti 
dabartinio i 
ministerių p 
susirinks.

Austrijos j

PAUL GUSTAS FUNERAL HOMEi ti savo šalie 
dama toliau.

Austrai n< 
okupacinės i 
bet rusai, k< 
taikos sutar 
neišeis.

Clement A. Vol
(VOKETAITIS)

Advokatas |

41-40 — 74t h Stre
Jackson Heights, N.

NEwtown 9-597

®jas — kok-

i, iš-

šiandieną
?ai8toiėtų ant

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų slėny iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
viu cementavimą Ir kt. darbus.

293 MAULER ST., 
BROOKLYN C, N. Y.

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko _
X A • * \ 2 I

Putinas ir 
uskas irkt 

& bad verčia, 
butų ir ma-

jūs taip galvo
kit, nori pa

jau vertus, lau- 
Yagiai atsieiti, 

idsciau būtų 
nnliiibn D11

•I, ’

iko, bai- 
ūros de- 
) Mask-

-suvykę mums
Dekoruotoją

Dažytojas
IŠ ORO IR Iš VIDA

PILNAI APDRA

Vartojama Geriausia 
DARBO AI’KAINAVIMAS D1

GEORGE ANDERSO
Telefonuokite: ’

PResident 2-4203

. DAvenport 6-0259

R A L PH K R U C 
FOTOGRAFA 5, 

65-23■''Gra^d. Avęnui |
Maspeth, N. Y. |

idėjos ne 
h darysi, 

M ir būtinai 
pas nori. Ty- 
P-Šauk, kaip

r
Lygiai pri 

resas patvii 
ekonominės 
jai program 
dolerių). Jc 
padėti Graik 
voti prieš ko 
dieną padėti 
rodo taip:

Nuo prae 
mėnesio Gra 
rikos valdžic 
danti iš 120 
kia Atėnų vi 
menei teclm 
bei pagalbą 
dolerių ji išl 
menei.

Nežiūrint 
bos ir plata 
cijų, partiza 
padidino ma 
ligi 28,000. 
tinių Tautų 
partizanai g

prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:

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

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

?yraameri-

ir filmose 
^misų ge- 
^irodo, dar 

’ M Stali-

MEMORIES of LITHUANIA'

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

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

Tel. MArket 2-5360

j45- hd Mas- 
sostinė, — 

nW 0 jei 
A'as ir pa- 
jMes prie- 
1'7 sunaikinti.

H, na, ir 
Wo įspū- 

* Russian

Toje knyg 
keliavęs per 
nematęs nei 
bužių, nei k 
reikalingų d 
sur tik bes 
kinti žmonė 
matęs visko 
ninkus. Gru 
jos žemės re 
kaip rusų pi 
sakoja. Nei 
jos, nei uzi 
geriausia, jo 
nes nekenčii

Kaip pikt 
tokie Steii 
sotūs ir per 
mi, nesuprs 
nių ir savo 
kruvinajam
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