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ino planas 
binatorius
škas pamokymas...
bara

kai rusai nieko neduo- 
tik braukia iš buhalte- 
nygų tą, ką jau paėmė, 
i jau yra tikra, neuž- 
ota pagelba...
akantis biznierius tas 
as Josifas! Moka ope- 
ne tik raudonojoj, bet 
do jo j rinkoj.

ŠTAI KAIP

itome rusiškuose laik
ose, kad prieš Marshal- 
ną Stalinas paskelbė — 
o planą.
ai šį planą sovietai pa- 
Suomiją, Vengriją bei 
niją ta prasme, kad sa- 
iaise keturgubai, ar net 
teriopai išpūstas repa- 
s sumažins.
proga rusų “Izviestija” 
ai rašo, girdi — Sovietų 
ga tuo būdu rodo di- 
paramą toms šalims, 
rpu, kai amerikoniška 
a Europai yra tik už- 
otos, tuščios pastangos 
ti pasaulio tautas jan- 
perializmui.
žinoma! Jei ameriko- 

oda kokius ten “paršy- 
dolerius, tai kokia čia 
a? — tai, anot rusų, 
alizmas ir daugiau nie-
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Naujas atomo 
skaldytojas

------ g-----
LOS ALAMOS, New Mexi

co.—Atomo Energ. Komisi
ja paskelbė savo sumanymą 
pastatyti naują atomo skal
dymui aparatą..

Jo galingumas bus ligi 30 
milijonų voltų, tai yra tris 
kartus didesnis už dabarti
nius atomo skaldymo įrengi
mus.

To įrengimo pastatymas 
užtruks dvejus metus laiko ir 
kainuos $2,000,000.

Sovietai - Taikos Kliūtis
PER RINKIMUS UŽMUŠTI 

323 ŽMONES
Jungtinių Valstybių kont

roliuojamoje Korėjos dalyje 
gegužės mėnesyje buvo sa
vos vyriausybės rinkimai.

Komunistų agentai bandė 
tuos rinkimus sutrukdyti ir 
įvairiose vietose sukėlė kru
vinas riaušes, per kurias žu
vo 323 žmonės, jų tarpe 32 
korėjiečių policininkai.

KONGRESE DERAMASI DEL
■ TREMTINIU _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - —

. ir E. POVILAM
Baras ir Restoranas
ki Salė Šeimyninėms Pramoki

TREET

Tel. EVergreen 4-9737

ns reikalingas PRANK
utas (įskaitant 
ptis į “Ameli
ją-

šis spekuliantas tautų 
liacijoje padarė pažan
gai jam norėjosi seniau 
i Lietuvą, tai tada jis 
) prieš tai bent Vilnių 

BROOI jyįį O tik po to, kai jau 1 
sudainuota daina, kad ' 
ius mūsų, o mes — ru-' 
is raudonaisiais tankais 
ūkė Lietuvą nuo laisvų 
žemėlapio.

Čeverykų Tak kartą jis išsispecializa- 
riau: vietoj ką nors duo-1 
jam jau užtenka tik šiek 
jabraukyti popierį bu-

306 Unix 
Brooklji

WASHINGTON. — Birže
lio 11 d. Atstovų Rūmai pri
ėmė vadinamą Fellows bilių 
išvietintiems asmenims į 
Ameriką įsileisti. Kadangi 
jis daug kuo skiriasi nuo Se
nato priimto biliaus, todėl 
pavesta mišriai komisijai 
paruošti abiem pusėm priim
tiną siūlymą, šioje komisijo
je yra 10 asmenų, kurių tar
pe 3 senatoriai ir 7 kongres- 
manai.

Atstovų Rūmų bilius nu
mato įsileisti per 2 metus 
202,000 išvietintų asmenų, 
kurie yra atsiradę Vokietijo
je, Austrijoje ir Italijoje 
prieš 1947 m. balandžio mėn. 
Be to, išimtis padaroma če
kams, pabėgusiems iš Čeko
slovakijos šiemet po vasario

Rusai prakišo

men. įvykių.
Fellows biliųs neduoda jo 

kios pirmenybes nei ūkinin

nunijos sąskaitoje ir už 
imi Aplankyti NdUĮGlAh įžytį nubraukimą gauti 

kompensacijoj pačią...
KIRPYKLĄ riją ir Rumuniją.

nbinatorius tas “tėvas,

Iš tų bokštų skambėjo Lietuvos laisvės varpai...

DVIEW BARBER 8:as ir mokytojas stali‘
Kuri randasi patogioje vietoje

Street
ševikiška “Laisvė” kaž 
pradėjo jaudintis dėl 

ainų “Amerikos” redak-

D. Whitecavage, Savininkas į proga teikėsi tėviškai 
kyti “Amerikos” “grino- 
ir išdėstė savo patarimą 
žodžiais:
ei redaktorius nori, kad jo

KA PASAKOJA KOMISARO 
VENCLOVOS BROLIS?

13 d. iš Europos 
Jungtines Valsty- 
ir Angelė Venclo-

ir SŪNUS 
TORIAI
tiamu sienų iš- 
avtmu, ftaligat- 
Lr Irt. darbus.

ER ST.,
' G, N. Y.

Clemenlfaščiui sek ųsi, jis privalo 
(VO©

Al Afl teisingai! Tikrai rei-

darbo žmonių interesus, 
ti prieš darbininkų išnau- 
jus.”

redes Jr.
ATAS

yer Street
1, N. Y.
?en 7-9394

jinti darbo žmonių inte- 
Jackson Bi' ’ ir kovoti prieš darbi-

| išnaudotojus. O kas gi 
idesni darbininkų išnau- 
jai ir apgaudinėtojai už 

L inistus?
igi mielai pasinaudosime 
svės” patarimu ir pirmoj 
tęsime kovą su šiais dar- 
kų mulkintojais.
irtais ir “Laisvei” pasi- 
j duoti geras patarimas.
!
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Įsų korespondentai visi 
iimties yra labai puikūs 
lės, bet kartais iš geros 
es jie mus, redaktorius, 
utį ir pabara.

avienas iš jų, kiek pykte- 
l, rašo, kad dėl jo kores- 
lencijos sutrumpinimo 
jo “nariai buvo labai ūž
ti... draugai būtų mažiau- 

$50 nutarę aukoti, bet,
I pažiūrėjo į sutrumpintą 
tę, tai...” — taip mes tų 
olerių ir netekom.
| padarysi, nubaudė žiau- 
Na, bet mes nepykstam.

lot biskį “garo” Redak- 
reikia, geriau dirbsim...

Birželio 
atvyko į 
bes Pijus 
vos su dukra Aušrele ir ap
sistojo pas seserį Chicagoje.

Atvykusis Pijus Venclova 
yra tikras brolis Lietuvos 
okupantams rusams tarnau
jančio komisaro Venclovos, 
su kuriuo jis paskutinį kar
tą matėsi 1940 metų birželio 
13 d. — vieną dieną pirm ma
sinio Lietuvos žmonių išveži
mo. Nors brolis ir buvo švie
timo komisaras, bet apie oku
pantų suplanuotą Lietuvos 
žmonių išvežimą arba neži
nojo, arba kalbėt bijojo. Po
litinėmis pažiūromis juodu ir 
anksčiau nesutarė, todėl abu 

į vengdavo tais klausimais 
kalbėti, o bolševikų okupaci
jos metu ir bendrai abu poli
tinių pasikalbėjimų vengė.

Prasidėjus Lietuvos žmo
nių masiniam išvežimui Pi
jus Venclova buvo didelės 
liaudies mokyklos vedėjas 
Kaune, ir jo žinioje dirbo 14 
mokytojų, kurių keturi ar 
penki buvo bolševikų išvežti. 
Įvykių sujaudintas jis norė
jo tuojau su broliu pasimaty
ti, bet nepavyko, nes anas ty-

čia ar netyčia buvo išvykęs į 
Vilnių. Vietoje jo pasimatė 
su dabar jau mirusiu Cvirka, 
kurio pradėjo klausinėti kas 
čia darosi. Cvirka atrodęs la
bai susinervinęs ir atsakęs: 
“Velniai žino, kas čia darosi; 
pagaliau, ką gi mes galime 
padaryti?” Tuo metu Cvirka 
žvilgterėjęs pro langą ir pa
matęs dviejų ginkluotų enka
vedistų varomą žmogų, be 
kepurės, užpakalyje suriš
tom rankom ir vėl surikęs: 
“Žiūrėk, ir vėl jie veda, ka
da gi tam viskam bus ga
las?...”

—O ką manai, ar mane ir
gi išveš? — paklausęs Venc
lova.

—Kas tą gali žinoti? Ra
šytojų draugija mėgino gel
bėti Gricių, bet tas nieko ne
padėjo, jį vistiek bolševikai 
išvežė — atsakęs Cvirka.

P. Venclova yra padaręs 
platesnį, labai įdomų pareiš
kimą, kurio turinį patieksi
me sekančiame “Amerikos” 
numeryje.

nei ūkinin- 
užgrobtų 

kraštų tremtiniams (lietu
viams, latviams, estams, len
kams, ukrainiečiams). Be to, 
įsileisimu tremtinių skaičius 
užskaitomas ateities kvotų 
sąskaiton.

Mišrioji komisija dabar de
rasi tūkstančių tremtinių ry
tojaus sąskaiton. Tikimasi, 
kad jai pavyks susitarti.

—Birželio 1 d. Columbijos 
universitete baigė mokslus 
8,000 studentai.

New Yorke viename kine 
yra rodoma filmą “Iron Cur
tain,” kuri vietiniams komu
nistėliams daug kraujo suga
dino, kadangi kai kurie Mas
kvos klapčiukų darbeliai yra 
parodomi tikroje šviesoje.

Ištikimi Stalino bernai, no
rėdami apginti savo tėtušio 
garbę, prie minėto kino ban
dė pastatyti savo piketus, 
kurie publikai neleistų eiti į 
kiną.

Kai tas bandymas nepavy
ko, rusų atstovas užvedė by
lą, kad teismas sustabdytų 
filmos rodymą būk už tai, 
kad joje grojami kūriniai ru
sų muzikų, iš kurių nebuvo 
gautas leidimas.

Teismas įvyko pereitą sa
vaitę ir ruskelis bylą pralai
mėjo. Teisėjas Koch pasakė 
nematąs, kad dėl tos filmos 
rodymo rusų kompozitorių 
teisės bent kiek nukentėtų.

Kino piketavimai ir ši by
la tiek išgarsino “Iron Cur- 
tai” filmą, kad dar daugiau 
atsirado norinčių ją pamaty
ti.

Mes, kurie turėjome nelai
mės metus laiko prie Stalino 
saulės pasikepinti, žinom, kad 
minėta filmą nė tūkstantinės 
dalies to nepasako, ką mes 
esame savo akimis matę, ar
ba ant savo kailio patyrę.

BERKLEY, Calif. — Pre
zidentas Truman savo birže
lio 12 d. kalboje nurodė^ kad 
šiandieninis tarptautinis ne
aiškumas ir neramumas yra 
išimtinai dėl Sovietų Rusijos 
nesiskaitymo su savo įsipar
eigojimais ir sutarčių paža
dais.

—Bet kas gali kalbėti apie 
taiką, bet tik taikai skiria
mas darbas tikrai skaitosi,— 
sakė Truman.

Jis pažymėjo, kad Ameri
ka kovojo tik vienu tikslu: 
sunaikinti tironus ir išlais
vinti pavergtuosius. Ameri
ka nesiekė jokių teritorijų, 
visur ištraukė kariuomenę, 
su mažomis išimtimis, davė 
užsienio ekonominiam atsta
tymui per 20 bilijonų dolerių, 
dėjo visas pastangas Jungti
nėms Tautoms įsisteigti ir t.

Toliau Truman pabrėžė, 
kad tik Sovietų Rusijos elge
sys yra kaltas dėl šiandieni
nio neramumo. Jis išskaičia
vo visą eilę Sovietų žygių, 
kuriais Rusija sulaužė pasi-

žadėjimus, kišosi į kitų vals
tybių vidaus reikalus, panau
dojo užpuolimą prieš valsty
bes Rytų Europoje ir kitur. 
Trumanas nurodė du pavyz
džius — Graikiją ir Korėją, 
ten Rusija savo boikotu ir 
tiesioginiu kišimusi kliudo 
taikai, ramybei ir gerovei at
statyti.

Jis kvietė visus dirbti tai
kai ne žodžiu, ne propaganda, 
bet tikru darbu. Kadangi sil
pnumas nėra taikos užtikri
nimas, todėl Amerika bus 
stipri ir sieks taikos su lais
ve ir teisingumu. Amerika 
siekia išplėsti žmogaus lais
vę ir jo didesnį pasitenkini
mą gyvenimu visose šalyse.

Trumanas pareiškė savo 
pasitikėjimą žmonėmis, ku
rie, jo nuomone, neleis savo 
valdovams, nežiūrint jų ga
lingumo, vesti jų į pražūtį, į 
sunaikinimą.

—Amerika pasitiki žmoni
ja. Ji žino, kad valdovai at
siranda ir krenta, bet žmoni
ja gyvena! — sakė Truman.

SENATAS UŽ KARINĘ PRIEVOLĘ
 e-----------------------------------------

WASHINGTON. — Sena
tas birželio 10 d. priėmė nau
ją karinės prievolės bilių. Jo 
pagrindiniai dėsniai:

1. Į Amerikos kariuome
nę, dvejų metų tarnybą, bus 
imami vyrai nuo 19 iki 25 
metų amžiaus.

fl. is znptu jaunuoliai gali 
įstoti savanoriais; tokiems 
tektų būti kariuomenėje tik 
vienerius, o ne dvejus metus.

3. Kariuomenėn nebus ima
mi karo veteranai, dvasinių 
seminarijų studentai, viduri
nių mokyklų mokiniai iki 20 
metų amžiaus ir kolegijų stu
dentai iki mokslo 
baigos.

4. Steigiamas 
Foreign Legion, į
galima priimti 25,000 svetim
šalių. Tokie Legiono nariai 
po 5 metų tarnybos taptų 
Amerikos piliečiais.

Šio biliaus tikslas yra pa
didinti Amerikos kariuome
nę nuo 1,446,000 karių iki 
1,900,000. Už jį balsavo 78 
senatoriai, prieš pasisakyti 
drįso tik 10 senatorių.

“Demokratiškas”

metų už-

American 
kurį bus

LIETUVIAI NEW YORKO PARADE

k M u i v it už išbraukimus ir su- 
Satlirdays, 5:00 ♦<*’ įpinimus, būkit gailestin-

Ltleist. Amerikoj, ma- 
rašalas be kortelių, tai 
ą korespondentai kartais 
oja jį nesigailėdami. Ir,

kai mums praneša, sakysim, 
paslaptį—kas su kuo jų para
pijoje susižiedavo ar, gink 
Dieve, net apsivedė, tai toji 
žinutė surašoma neretai į du 
ilgus puslapius!

Kadangi ne tie vieni vedas 
ir ne tie vieni rašo, tai, jei 
nori redakcija apie visus 
linksmus ir liūdnus įvykius iš 
visų kampų suminėti, tai ir 
prisieina kai kas nubraukti. 
Taigi susitarsime iš anksto: 
nepykim už tai vieni ant ki
tų mirtinai. Taika 
lykas.

geras da-

Angliakasiui Fondas 
baigsis liepos men.
WASHINGTON.— Anglia

kasių sąjungos vadovybė pa
skelbė, kad jos sveikatos ir 
gerovės fondas gali išsibaig
ti liepos pradžioje. Fondas 
buvo susidaręs iš kasyklų sa
vininkų mokamų mokesčių— 
po 5 centus nuo iškasto tono 
1946 m. ir po 10c. — 1947 m.

1946 m. fondas angliaka
siams sušelpti sumokėjo 26 
milionus dol., kuriuos gavo 
146,980 asmenų.

—Himlajuje buvo smarkus 
žemės drebėjimas, žuvo 800 
žmonių.

Birželio 12 d. New Yorke, 
Fifth Ave., buvo didžiulis pa
radas, suruoštas miesto su
sijungimo 50 metų sukakčiai 
paminėti. Paradas buvo pa
vadintas “New York at 
Work.” Jis tęsėsi ištisas 5 
valandas.

Parade buvo ir tautybių 
skyrius, kuriame vienoje iš 
pirmųjų gretų žygiavo lietu
viai. Priešakyje ėjo didžiulė, 
plevėsuojanti Lietuvos tri
spalvė. Prieš ją neštas ryš
kus parašas .“Lithuanians.” 
Šalia Lietuvos vėliavos nešta 
Amerikos daugiažvaigždė, o 
jas lydėjo dvi tautiškais dra
bužiais pasipuošusios lietu
vės—J. Averkienė ir Ei. Jur- 
gėlienė.

Po to žygiavo ir beveik be 
jokios pertraukos maršus 
grojo Angelų Karalienės par. 
benas, kun. A. Masaičio va
dovaujamas. Už beno marša- 
vo gausi kostiumuotų jaunų 
lietuvaičių grupė, kurioje bu
vo daug- mergaičių iš Jew 
Jersey.

Kai lietuvių grupė prisiar
tino prie garbės tribūnos, 
kur paradą priėmė miesto 
majoras O’Dwyer ir kiti par
eigūnai, radijo pranešėjas 
garsiai skelbė, kad “lietuviai 
yra viena seniausių tautų ir 
turi vieną gražiausių istori
jų.”

Paradas buvo suorganizuo
tas labai skubotai. Aišku,

lietuvių turėjo ir galėjo būti 
žymiai daugiau, bet tie, ku
rie dalyvavo, tikrai gerai pa
sirodė. Jiems žygiuojant 
daug kur ir dažnai žiūrovai 
nepagailėjo nuoširdžių ploji
mų.

Lietuvių grupei suorgani
zuoti vadovavo Marijona Ki- 
žytė ir Barbora Darlys, ku
rios ir pačios dalyvavo eise
noje nuo pradžios iki galo.

Prieš 50 metų New Yorko 
miestas turėjo apie 2 milijo
nu gyventojų, o šiandien — 

milijonus!8

STEIGS DAUGIAU 
LIGONINIŲ

Albany Sveikatos Komisija 
nutarė visame New Yorko 
štate pastatyti ištisą eilę 
ligoninių. Statyba kainuos 
virš 550 milijonų dolerių. Li
goninės bus steigiamos ne 
toliau, kaip 15 mylių 
nuo kitos, ir pirmoje 
tirščiau apgyventuose 
ruošė.

viena 
eilėje 
cent-

—Italijoje buvo priverstas 
nusileisti Jugoslavų lėktuvas 
su 25 žmonių įgula. Aptar- 
džius, lakūnai paleisti, bet 4 
jų atsisakė grįžti Jugoslavi
jon.

—Vokietijoj, netoli Miun
cheno, pradėjo siausti šiltinė. 
Susirgo 680 žmonių.

Station WEVD -1580
DIRECTOR - JACK '

429 Walnut St, 
TeL MArket

Vengrijos komunistinė vy
riausybė pasiryžo pravesti 
visą eilę prieš katalikus nu
kreiptų įstatymų.

Katalikai, kurie sudaro 
kinu,-jv4 didžiyjną. i
žinoma, prieš tai pakėlė savo 
balsą.

Katalikų pasipriešinimas 
labai nepatiko dabartiniam 
Vengrijos premjerui Matyas 
Rakoski. Klusnus Stalino gi
zelis, Maskvos mokykloje iš- . 
auklėtas, Rakoski moka, kaip 
tokiu atveju komunistinę dis
cipliną palaikyti. Jo neklau
santiems katalikams jis štai 
ką pareiškė:

—Mano vyriausybei pritrū
ko kantrybės, beklausant Ka
talikų Bažnyčios priekaištų. 
Taigi įspėju, kad “demokra
tiškas” kumštis sutriuškins 
kiekvieną, kuris nenorės 
klausyti jos parėdymų.

Nors kartą prisipažino, 
kad komunistų “demokrati
joje” liaudis neturi balso, o 
viską valdo Stalino ir jo pa
dėjėjų diktatoriška kumštis.

ČEKŲ PREZIDENTU PASIDARĖ 
KOMUNISTAS GOTTWALD

PRAHA. — Birželio 14 d. 
nauju Čekoslovakijos prezi
dentu komunistinis čekų sei
mas paskelbė ministerį pirmi
ninką Gottwaldą, ilgametį 
Čekoslovakijos komunistų 
partijos veikėją ir vadą. Nau
jasis prezidentas tuojau “pri
siekė” ištikimybę “liaudies 
demokratijos” konstitucijai.

Gottwald priėmė kariuome
nės ir policijos paradą ir nu
vyko į katalikų katedrą, kur 
jis drauge su savo žmona da
lyvavo Padėkos pamaldose. 
Kodėl Gottwaldas atskubėjo 
į bažnyčią, palieka savotiška 
paslaptimi... Aišku, šiuo žy
giu jis parodė išorinį pataika
vimą katalikams, kurie ša
lyje yra gana gausūs.

Netolima ateitis parodys, 
kaip greit Gottwald vaidini
mas parodys antrąją meda
lio pusę. Paskelbus jį prezi
dentu, seimo pirmininkas pa
reiškė, kad dabar “socialisti
nė šalis turės soicalistą pre
zidentą.”

Naujas Čekoslovakijos mi- 
nisteris pirmininkas dabar 
bus Anton Zapotocky, irgi 
komunistas.

BALF Pi rmininko 
pastangos

Birželio 15 d. ryto ir popiet 
BALFo pirm. kun. Dr. J. B. 
Končius Washingtone turėjo 
išsamius pasikalbėjimus su 
mišrios Kongreso-Senato ko
misijos dėl tremtinių biliaus 
nariais: senatoriais Rewer- 
comb ir Ferguson ir kongres- 
manais Fellows, Boggs ir 
Chadwick.

Kun. Dr. J. Končius sva
riais argumentais gynė lietu
vių ir kt. Baltijos tremtinių 
reikalus, visi čia minėti ko
misijos nariai pareiškė savo 
dideles simpatijas baltie- 
čiams, apie kuriuos jie esą 
labai geros nuomonės ir pa
žadėjo kun. Dr. Končiaus iš
keltus argumentus įnešti į 
mišriosios komisijo posėdį.
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pačiomis liūdniausiomis Lietuvai dienomis. Birželio 15 d. 
sukanka lygiai 8 metai, kai Rusija išplėšė Lietuvai jos ne
priklausomybę, užgriuvusi ir sutraiškiusi mūsų mažą, 
darbščią ir taikią Tėvynę raudonosios armijos tankais.

Lietuvos Nepriklausomybė buvo auka bolševikų bru
talios jėgos, o ne jų idėjų. Tas įžūlus melas, kurį skelbė 
rusai visam plačiam pasauliui, įtikinėdami, jog Lietuva pa
ti paprašė prijungiama prie Sovietų Sąjungos, gali būti 
skelbiamas tik tokių be sąžinės ir be gėdos žmonių, kokie 
valdo Kremlių ir iš ten diriguoja tautų skerdynėms.

Lietuva niekados nesižavėjo bolševizmu ir visu tuo 
skurdžiu vergišku gyvenimu, kokį turi diktatoriškos ko
munistų partijos pavergta Rusija. Kai bolševikai užėjo į 
Lietuvą, jie terado visame krašte vos 1,741 komunistą, kas 
trijų milijonų tautoje tesudaro juokingai mažą procentą. 
Proporcingai imant iš 1,723 šalies gyventojų tebuvo vos 1 
komunistas! Kad komunistų Lietuvoje buvo tik tai tiek, tas 
žinias patiekė patsai Lietuvių Komunistų Partijos genera
linis sekretorius tos partijos suvažiavime 1941 m. vasario 
mėn. Kaune.

Kad komunizmo idėjos, bolševikams atėjus, nepasida
rė nei kiek populiaresnės, tą liudija to paties generalinio 
sekretoriaus pareiškimas, jog po 8 mėnesių bolševikų val
dymo Lietuvoje (1941 m.), Lietuvos Komunistų Partija te- 
išaugo tik ligi... 2,504 narių, o ir tų pačių dauguma, net apie 
du trečdalius, buvo visiškai ne lietuvių tautybės.

Kaip galima drįsti tvirtinti, kad štai tauta, teturėdama 
tokią mikroskopišką komunistinę mažumą, galėjo prašyti 
savo nepriklausomybės laidotuvių, pati gera valia atiduo
dama savo gyvybę Maskvos budeliams?

Dar skaudžiau, kad šios liūdnos sukaktuvės yra dvi
gubos. Jei 1940 m. birželio mėn. 15 d. po svetimais tankais 
buvo kruvinai sutraiškyta mūsų Nepriklausomybė, tai 1941 
metais birželio 14-15 d. pavergtos Lietuvos vaikai turėjo 
išgyventi anas neužmirštamai baisias masinių išvežimų va
landas, kurios išplėšė ne vienam ir iš mūsų — Amerikos 
lietuvių — Lietuvoje gyvenusią tikrą motiną, brolį, seserį, 
ar vaikystės dienų draugą.

Per anas liūdnas birželio mėn. žmonių medžioklių die- 
na<r Llvtxx6UO "pvo t>ūi±iį. Vien
per Vilniaus geležinkelio acotį, kaip rodo vėliau Raudonojo 
Kryžiaus surinkti dokumentai, buvo pervežta 871 Sibiro 
tremtinių vagonas. Iš vien Vilniaus miesto, tais pat davi
niais, buvo tomis dienomis išvežta 6,602 žmonės, iš kurių 
2,280 moterų, 450 vaikų ligi 7 metų amžiaus, 586 vaikai ligi 
15 metų amžiaus, 452 seniai ligi 70 metų amž. ir apie 150 
senelių virš 70 metų amžiaus!

Susimąstykime valandėlę ties šiomis eilutėmis. Kalba
me čia apie lietuvių tautos kankinius. Ir jų eilės didėja. 
Mirtis skina ir toliau Lietuvos žemės sūnų gyvybes. Mir
ties karavanai ir toliau traukia iš pavergtos Lietuvos Sibi
ro kryptimi. Lietuvos miškuose krenta, kaip ąžuolai, Lie
tuvos laisvės kovotojai, jos partizanai.

Susikaupkime, minėdami šias tragiškas lietuvių tau
tos istorijos valandas, ir savo širdy, supynę vainiką iš gi
lios užuojautos jausmo ir tvirto kovos pasiryžimo, mintyse 
klokime jį ties žuvusių kapais, o savo kietoj kovoj būkime 
visiškai tikri, kad mūsų Tėvynės Lietuvos prisikėlimo va
landa jau arti!

Kam trokšti pradengti tą uždangą juodą, 
Kur slepia kelius ateities!
Juk Dievas teisingas! Jis valdo ir duoda 
Laikus iš aukštos paslapties!
Kas bijo šešėlio,—šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato, 
Naktis jam visur be vilties.

Mes vienas į vieną sustosim į kovą,
Kaip milžinas amžių baisus,
O meilė tėvynės tebus mums vadovu
Ir Dievas, kurs valdo visus!
Darbuosmės ir eisim, kur šaukia tėvynė!
Mylėsime, broliai, ką proseniai gynė!
Tėvynė iš miego pabus!

Ne vien kalavijas bevaldo šiandieną, 
Bet meilė, tikyba, šviesa;
Ne kardui abišaliam kalsime plieną, 
Jo apmaudo gale — maža.
Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva, 
Ar maž po milžinkapius kaulų jų pūva? 
Ne jų ateitis artima!

Į darbą! Į darbą, kaip Dievas prisakė, 
Su tekančia saule vilties!
O Tėvas Aukščiausis, kurs amžiais mus plakė, 
Paguodžiančią ranką išties.
Su Dievo pagalba ir mokslo galybe, 
Sustosim į darbą su dvasios stiprybe: 
Išnyks šalininkai nakties.

“AUKSINES ŠIRDIES ASMENYBE”
Tumo - Vaižganto 15 metų mirties 

sukaktuvėms atminti
“... Ir tapau savosios, lietuviškos 
visuomenės tarnas”.

. —Vaižgantas

Prieš 15 metų Kaune mirė 
šviesusis Lietuvos sūnus kan. 
Juozas Tumas-Vaižgantas. O 
vis dėlto ir šiandien Tumas- 
Vaižgantas gyvas mūsų tau
toje, gyvas mūsų širdyse. Jis 
yra į mūsų tautos gyvenimą 
augte įaugęs visa savo asme
nybe ir visais savo gausiais 
įvairių sričių darbais, savo 
galinga dvasia.

Visa širdimi pamilęs Lie
tuvą ir jos žmones, tiesiog 
sutapęs su savo gimtuoju 
kraštu, aukoja tam jo šven
tam idealui visą savo sielą.

Tiesiog sunku suskaičiuoti 
tas visas darbo sritis, kurio
se Vaižgantas yra aktyviai 
reiškęsis laisvės kovų laikais 
ar jau nepriklausomos Lietu
vos kūrime ir kituose jos kū
rybiniuose darbuose. Vaiž
gantas yra didelių beletristi
nių veikalų autorius. Jo “Pra
giedruliai,” “Dėdės ir dėdie
nės,” “Rimai ir Nerimai” ir 
kiti kūriniai atskleidžia tam 
tikro laikotarpio platų lietu
viško kaimo kultūrinį vaizdą.

Vaižgantas iš lietuviškos 
dvasios lobyno savo pastabia 
akimi, jautria širdimi ir 
lanksčia plunksna yra išgrie
bęs labai daug retų ir tie
siog neįkainojamos vertės da
lykų. Tačiau Vaižgantas—ne 
vien rašytojas beletristas. 
Vaižgantas daugelio laikraš
čių įkūrėjas, redaktorius, at
gaivintojas, nuolatinis ben
dradarbis. Jis literatūros kri
tikas entuziastas, ieškąs kū
rybos deimančiukų, ugdąs ir 
ginąs jaunus autorius; re
cenzentas, literatūros profe
sorius, kruopštus literatūros 
ir kultūros faktų rankioto- 
jas, savo studentų širdyse 
ugdąs literatūros ir savos 
kultūros meilę.

“Padėjo vertiems ir ne 
vertiems”

Vaižgantas ir visuomenės 
organizatorius, daugelio drau 
gijų kūrėjas, gaivintojas, jų 
aktyvus narys. Jo dosni pa- 
gelbos ranka buvo ištiesta

visiems, kurie tik į jj kreipė
si — būdami verti ar neverti.

Tumas - Vaižgantas buvo 
nepaprastai įtakingas, aukš
tos dorovės, švietęs pavyz
džiu ir plačia tolerancija ku
nigas. Vytauto bažnyčia, Tu
mui-Vaižgantui ten dirbant, 
buvo viena gausiausiai lan
komų bažnyčių. Atvira širdi
mi sakomi pamokslai ir iš vi
sos jo asmenybės spindi gy
va krikščionybės dvasia pa
traukdavo net ir nuo religi
niu gy venimo nutolusius. O 
savo giedrumu, optimizmu, 
gyvu temperamentu, origina
lia, niekur nepakartojama 
forma Vaižgantas stipriai 
veikė visą aplinkumą, kurio
je jis gyveno ir dirbo.

Ir bedieviai klausė jo 
pamokslų

Tumas - Vaižgantas buvo 
vienas populiariausių Lietu
vos žmonių. Gražiai tuo at
žvilgiu Vaižgantą charakti- 
zuoja prof. V. Mykolaitis: 
“Iki pat savo mirties jis sto
vėjo visos tautos akivaizdo
je, kaip moralinis autorite
tas ir nieku nesuteptos gar
bės bei dorovės žmogus. — 
Tur būt, nebuvo nė vieno lie
tuvio inteligento, kuris nepa
žino kanauninko Tumo, arba 
bent nebuvo daug ko apie jį 
girdėjęs.

Gyvas ir judrus, jaunatvės 
entuziazmu degąs, baltas ži
laplaukis, jis kur tik pasiro
dydavo, visų patraukdavo 
akį ir širdį. Jaunimas kanau
ninką Tumą laikė mėgiamiau
siu savo svečiu. Įvairiausių 
pažiūrų žmonės jį lygiai mie
lai matydavo savo tarpe.

“Bedieviai” eidavo į Vy
tauto bažnyčią jo pamokslų 
klausyti. Visus traukdavo ne
paprastas jo kalbos gyvumas, 
plastiškas, įtikinąs vaizdin
gumas, įsijautimas ir sąmo
jis. Iš jo asmens ir iš jo kal
bos tryško gyva fantazija, 
optimizmas ir energija.

Jis mylėjo...
O Vaižganto asmenybę ir 

jo veiklos paslaptį bene ge
riausiai suglaustai atsklei
džia A. Vaičiulaitis: “Prisi
rišimas prie Vaižganto, žmo
nių meilė jam kilo dėl to, kad 
jisai buvo žavinti, teisi, sau
lėta, auksinės širdies asme
nybė ir kad jo paties vienin
telė meilė ir aistra buvo Lie
tuva ir lietuviai. Jis mylėjo 
Lietuvą ne abstrakčiai, ne iš 
tolo. Jis mylėjo tėvynės lau
kus, girias, ežerus, dainas, 
besikeičiančias dangaus spal
vas, paukščius, dumblinus ru-

dens kelius, skurdžias pirke
les ir ypačiai žmones. Jis bu
vo gatavas paskutinius marš
kinius atiduoti, jei matė, kad 
iš tikrųjų kam reikia pagel
bės...

“Vyžota, lopyta mano 
Lietuvėlė...”

Jis geriau už daugelį žino
jo, kad tų mūsų tautiečių esa
ma visokių — ir geresnių, ir 
piktesnių. Visus jis juos my
lėjo kaip t^jpat žemės, 
pat kraujo, tos pat’pTa'gities 
ir tų pat vargų vaikus.”

Pats Vaižgantas šiais nuo
širdžiais ir atvirais žodžiais 
nusako savo nenutraukiamą 
ryšį su jo maža, bet miela 
Tėvyne ir jos žmonėmis:

“Vyžota, lopyta mano Lie
tuvėlė. bet mano! Lininiai, 
arielkiniai, dažnai ‘padlecai’ 
tie lietuviai, bet — mano bro
liai!”

Atminimas nemirštantis, 
kaip jo meilė

Ir taip tiesus geriems ir 
blogiems jo vargšams lietu
viams jis atidavė savo širdį 
ir visą save. Tauta kad ir iš
barstyta šiandien po visus 5 
pasaulio kontinentus neuž
miršo ir niekad neužmirš 
Vaižganto. Jo atminimas bus 
neužmirštantis, kaip ir jo 
meilė.

Lietuviu Konfere

Ar ilgai, vai, kentėsi, Tėvynė, 
Ar ilgai skambės skausmo daina? 
Ar ilgai Tavo žemėj šventojoj 
Plevėsuos svetima vėliava?”

KAS BUS RESPUBLIKONŲ 
KANDIDATAS

Birželio 21 d. Philadelphi- 
joje susirinks respublikonų 
partijos atstovai. Atvyks jie 
iš 48 valstijų. Vieni jų bus 
partijos viešuose rinkimuose 
išrinkti, kiti partijos komite
tų paskirti. Susirinks parti
jos rinkiminei programai pri
imti, savo vadovybei sudary
ti ir kandidatams į preziden
to ir viceprezidento vietas 
išrinkti.

Tokie visuotiniai partijos 
atstovų suvažiavimai būna 
kas ketveri metai. Ir visada 
tais metais, kai šalis turi 
naujus prezidento rinkimus.

Jau 16-ti metai, kai šalį 
valdo demokratų partija. Per 
tokį ilgą laikotarpį demokra
tai gerokai apvargo, “suram
bėjo,” o respublikonai — su

j-0 liesėjo, pasiilgo valdžios vai- 
tiegTfo. Visokie spėliotojai iš vi-

Naujas vyskupas

i. —PROVIDENCE, R.
Nauju Providence vyskupu 
popiežius paskyrė kun. Dr. 
Russell J. McVinney, semina
rijos rektorių. Tai bus iš ei
lės penktas Providence vys
kupas.

Naujas vyskupas yra 50 
metų amžiaus, kunigu įšven
tintas 1924 m., kurį laiką 
dirbo vyskupijos laikraščio 
redakcijoje.

Providence vyskupija turi 
400,000 tikinčiųjų, jos ribose 
veikia 4 seminarijos, 2 kole
gijos, 17 vidurinių mokyklų, 
74 pradžios mokyklos.

—Iš Amerikos konsulato 
Jeruzalėje, kuri yra žydų sri
tyje, kažkas paskambino te
lefonu arabų legiono virši
ninkui, pranešdamas, kad 
vienas artilerijos sviedinys 
nukrito prie konsulato ir ne
sprogo, ir kad arabai peršau
na per taikinį. Legiono virši
ninkas padėkojo, atsiprašė 
ir... įsakė tiksliau šaudyti į 
žydų gyvenamas vietas.

sų kampų pranašauja, kad 
šiemet demokratų kandida
tas tikrai nebūsiąs išrinktas. 
Baltieji Rūmai nuo 1949 m. 
sausio mėn. atiteksią tiktai 
respublikonui.

Respublikonų tarpe prezi
dentūros sosto viešai ieškan
čių ir drąsiai jo siekiančių 
yra trys stambios asmenybės 
— Ohio senatorius Robert A. 
Taft, New Yorko gubernato
rius Thomas E. Dewey ir bu
vęs Minnesotos gubernato
rius Harold E. Stassen. Tik 
jie aktyviai siekia nominaci
jos.

Stassen— jauniausias iš vi
sų. Jam tik 41 metai. Jis 
daugiausia, dirba. Jau dveji 
metai, kai jis keliauja po vi
są kraštą, dėstydamas savo 
programą ir ieškodamas pri
tarėjų. Savo siekimams jis 
ruošėsi labai planingai. Ti
kėjosi sulaužyti daug parti
nių užtvarų. Norėjo apeiti 
partijų vadus ir pasiekti par
tijos narius. Daug kur jam 
pasisekė, bet šiandien, suva
žiavimo išvakarėse, atrodo, 
kad Stasseno galimumas lai
mėti respublikonų nominaci
ją žymiai mažesnis, nei prieš 
6 mėnesius.

Dewey negali užmiršti 1944 
metų, kai jis buvo visiškai 
arti Baltųjų Rūmų slenksčio. 
Šiemet jis, be abejonės, tik
rai galėtų tikėtis laimėti 
prieš Trumaną, jei tik jo par
tija vėl pasirinks jį savo kan
didatu. Deja, šiemet jam 
daug sunkiau, šiemet jis tik
ras tik dėl vieno trečdalio at
stovų, kurie Philadelphijoje 
pirmame balsavime ištars jo 
vardą. O kas bus antrame 
balsavime, to tikrai jis neži
no. Jo agitacijos vadovai vie
šai kalba, kad jų kandidatas 
bus laimėtoju trečiame bal
savime.

Taft, kaip daugelis pripa
žįsta yra stipriausias savo 
išmintimi ir savarankiškumu 
kandidatas. Bet jam trūksta 
populiarumo. Jo priešai, ku
rie savo riksmu daug garses
ni, nei jo draugai, sugebėjo

apskelbti jį darbo žmonių 
priešu, organizuoto darbinin
kų judėjimo ardytoju ir pan. 
Bet Taft nepajudinamas sa
vo siekimuose ir atkaklume. 
Daugelį baugina jo griežtas 
izoliacionizmas, jo neretas 
noras nesidomėti pasauliu, 
tartum Amerika galėtų šian
dien gyventi tik sau. Bijoma
si ir jo konservatizmo, nors 
Senate yra daug jo siūlymų 
eilinio žmogaus gyvenimą pa
daryti saugesniu, sveikatin- 
gesniu, šviesesniu.

Laimės nominaciją tik tas 
asmuo, už kurį balsuos dau
giau nei pusė susirinkimo at
stovų. O iki to dar daug 
trūksta visiems trims anks
čiau išvardintiems asmenims.

Jau seniai kalbama, kad 
partija turės pasirinkti visai 
kitą asmenį, kuris galėtų ap
jungti visą partiją didelei ko
vai. Ir todėl viešai šnekama 
apie “paslaptį,” kad kandida
tu suvažiavimas parinks 

| “juodą arklį,” vadinasi, tokį 
asmenį, kurs laikomas neva 
nežinomu. Gi tuo “nežino
muoju” gali būti pirmoje ei
lėje niekas kitas, kaip tik 
Arthur H. Vandenberg, Se
nato užsienio komisijos pir
mininkas-

Šis Michigano senatorius 
turi daug svarbių politinių 
ypatybių. Jis nėra niekam 
įsipykęs. Tai didelio proto 
žmogus, stipriai iškalbus, ne- 
ieškąs tuščių posakių ir nie
kam nepataikaująs. Tai di
delio takto, santūrus vyras. 
Jis gerai pažįsta pokarinę 
tarptautinę padėtį. Jis aiš
kus Vakarų Europos krikš
čioniškos civilizacijos gerbė-

EUROPOS i
>a, dėl jos 

r
• įtegme Eu- 
>1945 m. 
>e Keturi 
į siekti politi- 
' rtvenimo at- 

.vienetu.

Birželio 6 d. įvykusi I 
Yorko ir New Jersey Ii 
vių konferencija priėmė 
kančius sveikinimus:

Mažąjai Lietuvai:—

N. Y. ir N. J. Lietuvių K( 
rencija sveikina Mažosios l C gruodžio m. 
vos lietuvių veiklą ir paste 
bendromis pajėgomis su vis; 
tuvių tauta atsteigti nepri 
somą Lietuvos valstybę jos 
rose etnografinėse sienose • 
Vilnium, Tilže ir Mažąja I 
va.

Mažosios Lietuvos krašta 
skirtas nuo Lietuvos jau po 
raliaus Mindaugo mirties, 
tų naujai susijungti su savo 
tiniu kamienu vienoje lietuv 
je valstybėje. Susijungim; 
Lietuva pašalintų vokiečių 
sijos pavojų ateityje ir pati 
tų ekonominę gerovę abien 
gai atskirtoms Lietuvos dal

Pastangos ta kryptimi 
nuoširdžiai sveikinamos ir 1 
rikos lietuviai turėtų miela 
paremti.

Amerikos Lietuvių Taryl

N. Y. ir N. J. Lietuvių 
ferencija sveikina Amerikos 
tuvių Tarybos energingą v 
Lietuvos išlaisvinimo kovą 
pasižada toliau vykdyti A. 
Tarybos paskelbtą Lietuva 
bėti vajų.

Drauge, konferencija sve 
pasireiškusias pastangas 
jungti visas sroves Taryba 
muose, priimant tautininkų ^fjjog 
vės atstovybę Amerikos Lie 
Taryboje ir jos Vykd. Ko: 
te.

Vyriausiajam Lietuvos EI 
vinimo Komitetui

N. Y. ir N. J. Lietuvių 
ferencija sveikina lietuvius 
tyje ir Vyriausiojo Lietuvi rinkti; 2) 
laisvinimo Komiteto ai 
Konferencijos dalyviai n įtarią tvarky- 
tvirtą įsitikinimą, kad Lie ataryba (3 ame- 
išlaisvinimas netrukus taps] 
aliu klausimu ir tikrove.’ 

gyvybinėje kovoje Ameriko 
tuviai bus ištikimi vadova 
čių laisvinimo jėgų taikiniu

> sugnu- 
nebuvo ga-

įo mėn. JAV, 
>jos, Bel- 
į j Liuksem- 

į Londone ap- 
į ir sumanė 

ijinę ir politi- 
; Vokietijos zo- 

jpimtų Vokie- 
ir pramonės 

jįks žygis duo- 
įtijai progos 
.•••Europos at- 
>s vykdy- 
įrauktų vokie- 

jįvakarus.
.'j$s nelengvai 
Ujusią kliudė 
įie vis dar bi- 
įtfiil jėgos 
.'saigių Rusijos 
4 Vokietijos 
išpažinimą, o 
aro. Prancūzai 
ai Vokietija bū-

į! sąjunga ir 
'.raktų pamažu 
j, nesuerzinant

atsilieps į 
dauguma į 
padalinimo, 
komunistai 
kiečius non 
zonos v-kas 
tvirtina, ka 
žiūrima kai 
civilizuotus 
zonoje rusa 
didesnį at] 
giau maist< 
da!). Bet ; 
šia panaiki 
vykias, sun 
darbus, išv 
komunistin

I I * 
■JIJUMS

tų 6 vals- 
3itarė:l) mg- 
šikti vak. Vo- 
į seimą konsti- 
įti; seimo at- 

inlstybelių skir-

paskelbti tarp-

jas ir jos išlaikymo kod 
jas.

Be šių keturių asmenį 
respublikonai turi “atsai 
j e” tokius' vyrus, kaip d 
liarų Kalifornijos gubenį 
rių Earl Warren, gena 
MacArthur, Atstovų Ri 
pirm. Martin, MassachuI 
senatorius Saltonstall ir| 
ge ir kitus.

Respublikonų susivaži 
mu Philadelphijoje susid( 
jimas yra labai didelis. 
laukia, ką respublikonai!?, 
sirinks savo kandidatu,] 
šalis gali pasiimti savo 
ruotoju sekantiems ke 
riems metams.

pi, 3 prancū- 
ai olandas, 1 
ps ir 3 vokie
ti kiekvienos zo- 
printi saugumą 
•Raus, įskai- 

Į. erinę Ruhr o ir 
E okupaciją, kai 
p okupacija

pirkomaiiizmas 
pšaus į save

pu praėjus po 
p šis tas dary
ti skiečius tem
pia rusai vi- 
Į> į “rau-

P viltys erzina

>pasitenkini- 

nesutarimų,

Rusų zono
Birž. 7 d 

ja nusprem 
Vokietijos 
nominį vier 
kės, net ir 
gomis “lig 
bus užtikri

JAV vali 
tikrino, k 
priežiūros < 
tas niekad 
arsenalu, i 
žiūrės, kad 
jėga neatg 
rines okup 
kieti jo j tol 
tikrinta.” 
nuginkluot 
sų zonoje 
dieną-nakt; 
Rusijai! Ir 
priešina!

Kitoms 
atnešę ir k 
kiečiai pa 
gėdiją. Nu 
ta, sugriai 
zonas Vok: 
pačiam Ei 
ir viešai s 
jo 3-j o k? 
Tam karui 
ja paskub 
lėto.
Siūloma p 

a
Vokiečii 

dėl tebesą 
davinių” i 
daro juos 

. karų pažai 
■ lymams.

kos ir Brit 
kurti įsai 
demokrati 
sios taute 
“demokrai 
surašymą 
būdais, o 
kiečių va] 
tis ir nau

Maskvo
Britam; 

ri karinę 
gintis nu 
mo. Bet g 
išilgai Ry 
tinklą sąj

BENDRI ŽYGIAI PABALTIJO
TREMTINIAMS PADĖTI

NEW YORK.—BALE pir
mininkas kun. Dr. J. Končius 
buvo sukvietęs BALFo, lat
vių ir estų šalpos organiza
cijų vadovybių pasitarimą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tremtinių įvažiavimo ir įkur
dinimo Amerikoje reikalais.

Vieningai pripažinta, kad 
Senato primtas tremtinių 
imigracijos bilius daugeliu 
atžvilgiu yra palankus Pa
baltijo tremtiniams, kurie yra 
ilgiausiai išbuvę tremtinių 
stovyklose ir labiausiai nuo 
karo nukentėję.

Nutarta: visų trijų organi
zacijų (BALF, Latvian Re
lief, Inc. ir Estonian Relief 
Committee) vardu nusiųsti 
padėkos laiškus visiems Se
natoriams, kurie balsavo už 
biliaus priėmimą.

Kiekvienas laiškas buvo 
atskirai parašytas. Jį gavo 
63 Senatoriai. Laiškus pasi
rašė kun. Dr. J. B. Končius, 
Harry W. Lielnors ir Erich 
K. Harkna.

Bendrame laiške —

1. Pareikšta Senatorii 
dėkingumas.

2. Pasitenkinta, kad bil 
yra teisingas ir galintis! 
gelbėti daugeliui parai 
vertų vyrų ir moterų, j

3. Atremti priekaištai,! 
šis bilius esąs nukreipi 
prieš katalikus ir žydus!

4. Pareikšta vilties, kai 
bilius praeis Atstovų | 
muose ir kad jo vykdyk 
palengvins buitį lietuvi! 
latviams ir estams.

5. Paprašyta papildyti! 
na paragrafą, kuriame nj 
ma aneksija, kad bilius 1 
kam nesukeltų įtarimo,! 
norima pakeisti pavergi 
kraštų nepripažinimo poj 
ką.

Prie to, nusiųsti atS 
laiškai Atstovų Rūmų pil 
ninkui Martin, respublilį 
ir demokratų partijų vad 
ir Imigracijos Komisijosj 
mininkui, prašant Senate 
lių priimti ir Atstovų 
muose.

Iftl boIŠCTi- VaSal3 _ir 

Laimiam, ffii- 
lyrikę ameri- 

T'; if pasisotinę 
L"; skardinių, 

tą amžiną
> Ameriką dėl

K Mat, dėl tų 
h komunistinė 

p tarpu ne
ri toliau Ceko-

vokiečiai

gumui ne1' 
limo. Tat 
ne veltui 
ba nuo b 
gos.” Tas 
ja yra ti 
ga, tikslą

Vi
Vakari 

Vakarų s 
Rytų ir 1 
ja, iš kui

PASAKA
nkaralystėj, nežinomoj va 
]Wnti didžiulėj tuščioj 1 
kJ^tas jaunam girini 
kJ3®’ bet mažai prityrusi; 
r^.Sfažų planą, kuriame ki 
>ėta atskiru numeriu 
P^ta, kuri medžių rūs

giria buvo įrašyta i 
Pajamų apskaitymai,

Į iš tos girios. Paskui 
1^?®?^- Keliose vietos^ 
hb iva“’i'l medžių s 
L^®3^ medelių, galėtų 
kvitas. Šimtais kasė 

l pUS’ Ruoželius, vink 
. me<de^us> augusiu 

į? ^medžiųpaunksnėje 
vietas — sodino 1

I -angomis eilėmis, ir pas 

1 įgirto,” tuoj pasodii 
1 ir gryna, kaip gerai



ina?
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Yorko ir d

vių konfer^Iinė ir strateginė ku
kančius sveįjemyno širdis. 1945 m. 

lėn. Potsdame Keturi 
’sutarė siekti “politi- 
kietijos gyvenimo at- 
B” ir laikyti ją “atski- 
lominiu vienetu.” 

bendromisp^l 1947 m. gruodžio m. 
tuvių tauta ą-fcos tą pasiekti sugriu- 
somą Lietuvę |su Rusija nebuvo ga- 
rose etnogrjįlsitarti.
Vilnium, Ti]j.J vasario mėn. JAV, 
va. Įjos, Prancūzijos, Bel- 

Mažosioslį'.piandijos ir Liuksem- 
skirtas nuoli

Jėta Vokietija, dėl jos 
lines padėties, yra

3

N. Y.irRi 
rencija sveiki- 
vos lietuvių J

darbo žmonių 
izuoto darbinin- 
ardytoju ir pan. 
>ajudinamas sa- 
e ir atkaklume. 
;ina jo griežtas 
as, jo neretas 
omėti pasauliu, 
'ika galėtų šian- 
tik sau. Bijoma- 
servatizmo, nors 
laug jo siūlymų 
.us gyvenimą pa
iniu, sveikatin- 
esniu.
minaciją tik tas 
urį balsuos dau- 
š susirinkimo at- 
d to dar daug 
jms trims anks- 
itiems asmenims.
i kalbama, kad 
s pasirinkti visai 
kuris galėtų ap- 

lartiją didelei ko- 
. viešai šnekama 
tį,” kad kandida- 
ivimas parinks 
į,” vadinasi, tokį 
s laikomas neva 
Gi tuo “nežino- 
būti pirmoje ei- 
kitas, kaip,. tik 

Vandenberg, Se
to komisijos pir-

įtstovai Londone ap- 
| tą būklę ir sumanė 
į ekonominę ir politi- 
į Vak. Vokietijos zo- 
tagą. Ji apimtų Vokie- 
Įrventojų ir pramonės 
lalius. Toks žygis duo- 
irų Vokietijai progos 
įagelbėti Europos at- 
3 programos vykdy- 
Lgal patrauktų vokie- 
Eiimą į vakarus. 
t tas žygis nelengvai 
i Daugiausia kliudė 
?ai, kurie vis dar bi- i t1? 
rmės vokiečių jėgos 
o ir staigių Rusijos 
brieš vak. Vokietijos 
lybės pripažinimą, o 
į ir karo. Prancūzai 
ko, kad Vokietija bū- 
gilpna atskirų valsty- 
įlaender) sąjunga ir 
įkarai veiktų pamažu 
argiai, nesuerzinant 
s.
ikarų Vokietijos 
į suvienijimas
I birž 2 d. tų 6 vals- 
įstovai nutarė: 1) rug- 
Įd. sušaukti vak. Vo- 
Į steig. seimą konsti- 
mistatyti; seimo at
pūtų valstybėlių skir- 
nsuomenės rinkti; 2) 
kraštą paskelbti tarp- 
Isritim, kurią tvarky-

tų naujai susri 
tiniu kamian J 
je valstybėje.; 
Lietuva pašaM 
sijos pavojų J 
tų ekonominę J 
gai atskirto® j

Pastangos J 
nuoširdžiai jd 
rikos lietuviai] 

paremti.

Amerikos W

N. Y. H.; 
ferendjasm 
tuvių TarybJ 
Lietuvos išfel 
pasižada tok 
Tarybos paži
bėti vajų.

Drauge, fari 
pasireiški® 
jungti visas d 
muose, prtel 

vės atstovybę 
Taryboje ir į 
te.

Vyriansiagi 
vintol

N. Y. ir K 
f erencija sveq 
tyje ir Vyrisl 

laisvinimo Ei 
KonferendjK J 
tvirtų įsitiktpinenų taryba (3 ame- 
išlaisvinimasų 
aliu klausto: 
gyvybinėje k 
tuviai bus Lv 
ęių laisvinto '

jas ir jos it 
jas.

Be šių ket 
respublikom

E 3 anglai, 3 prancū- 
.Ibelgas, 1 olandas, 1 
nburgietis ir 3 vokie- 
Ipo 1 iš kiekvienos zo- 

i) užtikrinti saugumą 
dėčių pavojaus, įskai- 
limą karinę Ruhro ir 
rraštų okupaciją, kai 
Vokietijos okupacija

liarų Kalife 
rių Earl R 
MacArthur.1 
pirm. Marfc 
senatorius Si' 
ge ir kitus.

Respublika 
mu Philadtip 
j imas yrah- 
laukia, ką č 
sirinks safe 
šalis gali

[gano senatorius 
svarbių politinių 
Tis nėra niekam 
ai didelio proto 
iriai iškalbus, ne- 
ų posakių ir nie- 
likaująs. Tai di- 
santūrus vyras.

pažįsta pokarinę 
padėtį. Jis aiš-

į Europos krikš- ruotoju $ 
vilizacijos gerbė- riems mefe

NORI ŽYGIAI PABU 
TREMTINIAMS P.rf

)RK.—BALF pir
ui. Dr. J. Končius 
etęs BALFo, lat- 
šalpos organiza- 

ybių pasitarimą 
atvijos ir Estijos 
zažiavimo ir įkur- 
erikoje reikalais.

pripažinta, kad 
imtas tremtinių

bilius daugeliu 
ra palankus Pa
jiniams, kurie yra 
išbuvę tremtiniu 
ir labiausiai nuo 
tėję.
visų trijų organi- 
LF, Latvian Re- 

’ Estonian Relief 
i vardu nusiųsti 
iškus visiems Se- 
kurie balsavo už 
mimą.
is laiškas buvo 
rašytas. Jį gavo 
iai. Laiškus pasi- 
)r. J. B. Končius, 
Lielnors ir Erich

ratija ir komunizmas 
ja vokiečius j save
3 metams praėjus po 
uspręsta šis tas dary- 
įkarų vokiečius tem- 
demokratiją, rusai vi
rtų vokiečius į “rau- 
rojų.”
ikratijos viltys erzina 
į.. Mat, ko daugiau 
, vargo, nepasitenkini- 
irutės ir nesutarimų, 
“esnė pjūtis bolševi- 
Dėl to komunizmo mi
nai, užsirūkę ameri- 
igaretes ir pasisotinę 
ėrikoniškų skardinių, 
ir keikia tą amžiną 

o šelpėją Ameriką dėl 
lllo plano. Mat, dėl tų 
’kliūčių” komunistinė 
ja bent tuo tarpu ne- 
asiveržti toliau Čeko-

1. Pareik 

dėkinguB-
2. Pašilk R°SZ - - -

yra teisinf-’ - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
gelbėti
vem^IOS PASAKA

kaip patys vokiečiai

e laiške —

Art. Stasys Pilka vėl Amerikoje
(Mūsų korespondento pasikalbėjimas su art. St. Pilka) 
Stasys Pilka, vienas la

biausiai nusipelniusių lietu
vių teatro veikėjų, nuo pat 
įsikūrimo dienos buvęs Kau
ne Valstybinio Teatro artis
tas ir režisierius, žinomas 
gausių teatro ir meno klau
simais straipsnių autorius, 
vėl atvyko Amerikon. Jis 
tremtyje, atrodo, nei kiek ne
palūžo ir optimistiškai žiūri 
į ateitį.

St. Pilkai atvykus Ameri
kon, mūsų spaudos bendra
darbis J. Steponaitis turėjo 
su juo interview, kurio metu 
p. Pilka maloniai atsakinėjo 
į mūsų korespondento klau-

tuos planus? Jų 
nenori bet kokio

atsilieps į 
dauguma 
padalinimo. Demokratija ir 
komunistai ėmė viliotis vo
kiečius nors pažadais. Anglų 
zonos v-kas gen. Robertsonas 
tvirtina, kad į vokiečius bus 
žiūrima kaip “į krikščionis ir 
civilizuotus žmones.” Savo 
zonoje rusai žada vokiečiams 
didesnį atlyginimą ir dau
giau maisto (o, jie viską ža
da!). Bet jie, deja, nesiruo
šia panaikinti aptvertas sto
vyklas, sunkius priverčiamus 
darbus, išvežimus ir kitokį 
komunistinį “teisingumą.”
Rusų zonoje arsenalas auga

Birž. 7 d. JAV ir Britani
ja nusprendė atskirą vakarų Į simus.
Vokietijos vyriausybę ir eko- ’ —pirmiausia^ metasi 
nominį vienetą remti, jei rei-ri a^^s atvykus į Ameri
kos, net ir okupasinemis jė-i^ą? — užklausė mūsų ben- 
gomis “ligi Europos taika; dradarbis.
bus užtikrinta.”

JAV valstybės dep-tas už- gsnio mane tiesiog apstulbi- 
tarptautinės no didelis visako perteklius 

priežiūros dėka “Ruhro kraš- — prosperity. Vokietijoj, iš 
tas niekad daugiau nepavirs Į kur atvykau, gyvenimo sąly- 

Į arsenalu. 3 zonų vadovybės j gos yra labai kietos ir tikrai 
žiūrės, kad karinė Vokietijos | liūdnos. Ten žmonės ir išal- 
jėga neatgytų, 'ir laikys ka- 1"' ’ 
rines okupacines jėgas Vo
kietijoj tol, iki taika bus už
tikrinta.” Vakarai tebelaiko 
nuginkluotą Vokietiją, o ru
sų zonoje vokiečių dirbtuvės 
dieną-naktį gamina ginklus...
Rusijai! Ir Vakarai tam nesi
priešina!

Kitoms tautoms tragediją 
atnešę ir karą pralaimėję, vo
kiečiai patys išgyvena tra
gediją. Nugalėta, nuginkluo
ta, sugriauta ir išskirta į 4 
zonas Vokietija tebėra ne tik 
pačiam Europos vidury, bet 
ir viešai svarstomo busimo
jo 3-j o karo lauko vidury. 
Tam karui rengiasi — Rusi
ja paskubom, o Amerika iš 
lėto.
Siūloma patiems vokiečiams 

apsispręsti
Vokiečių nusiskundimai 

dėl tebesamų maisto “bado 
davinių” ir vidujinis chaosas 
daro juos abejingus tiek Va
karų pažadams, tiek rusų siū
lymams. Nepasisekė Ameri
kos ir Britų okup. jėgoms su
kurti įsakymais Vokietijos 
demokratiją. Jie nugalėju
sios tautos nuspręs diktuoti 
“demokratinės konstitucijos” 
surašymą diktatūrinės jėgos 
būdais, o ne pagal pačių vo
kiečių valią, tai galim tikė
tis ir naujų apsivylimų.

Maskvos sutarčių tinklas
Britanija ir Prancūzija tu

ri karinę sąjungą su Rusija 
gintis nuo Vokietijos puoli
mo. Bet gi Maskva skersai ir 
išilgai Rytų Europos nutiesė 
tinklą sąjungų tarp Rusijos 
vasalų ir tarp jų savo sau
gumui neva nuo vokiečių puo
limo. Tačiau visos sutartys 
ne veltui įsirašė žodžius “ar
ba nuo bet kurios kitos jė
gos.” Tas rodo, kad Vokieti
ja yra tik dūminė priedan
ga, tikslas yra kitas.

Vakarų blokas
Vakaruose Britai sudarė 

Vakarų sąjungos bloką. Tarp 
Rytų ir Vakarų guli Vokieti
ja, iš kurios atimta paskuti-

—Amerikoje iš pirmo žvil-

tikrino, kad

piečiams neįtikėtina, kažkas 
jaudinančio...

—Taip, kol apsiprasite... 
Už pinigus čia visako galima 
pirkti.

—O ir pigumas neįsivaiz
duojamas, — sako p. Pilka. 
— Sakai dabar viskas pakilę 
daugiau negu dvigubai, paly
ginus prieškariniais laikais. 
Bet tamsta pamatytum, kas 
darosi Europoje. Ne tik kad 
astronomiškos kainos, bet ir 
gauti gerybių beveik neįma
noma. štai, kad ir tokių koji
nių, Vokietijoj važinėtum į 
kelis miestus, kol gautum, 
bet tikriausiai vistiek palik
tum be jų...

—Tai ir mūsų nabagai lie
tuviai turi panešti sunkią 
naštą.

—Toli nuo tėvynės atsidū
rę, mūsų tautiečiai per tuos 
beveik 
pakelti 
skurdą.

—Ir,

keturis metus gavo 
neįsivaizduo j amą

3. Atren^- .
šis bilius į‘ . ~ 77 .
nrieš katate 2111 kurioj karalystėj, nežinomoj valstybėj, ka-" ,^| sumanė užauginti didžiulėj tuščioj vietoj girią.
bilius
muose ir k
palengvins"

4. Pareit'- į>bas buvo pavestas jaunam girininkui, labai 
am ir tiksliam, bet mažai prityrusiam žmogui, tas nupiešė gražų planą, kuriame kiekviena gi
ls buvo pažymėta atskiru numeriu ii' kiekvie- 

latviams^ Xje buvo pasakyta, kuri medžių rūšis turi joje
5. Paprs-';

nąparagi^ 
ma aneksij- 
kam nesuk.

norima r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,_ _ _ _ _ _ : . . . . . . . . . . . . . .    .......
kraštų uef-< iau, kai bus mažų medelių, galėtų juos peršo
ką.

■
Prie

būdu busimoji giria buvo įrašyta popieryje ii' taryti tikslūs pajamų apskaitymai, kuriuos tututi, ateityje, iš tos girios. Paskum prasidėjo i ir sodinimas medžių. Keliose vietose įtaise dai- kurių lysvėse sėjo įvairių medžių sėklas, tam,
laiškai A$ , 
ninkui 
ir demok^ 
ir Imigraci?’

skirtas jiems vietas, šimtais kasė iš artimos aunučius klevelius, ąžuolėlius, vinkšnelcs, ber- Jglutes ir kitokius medelius, augusius girios pa- [ savo giminiečių medžių paunksnėje. Viską ve
isė į sodinamąsias vietas — sodino ten, kur burna, taisyklingomis eilėmis, ir paskum laistė 
u.

lių priimk 

muose.

nauja giria,” tuoj pasodinta, atrodė, •jifdas. Joje buvo ir gryna, kaip gerai apžiūrėtam

kę ir sušalę, sunykę ir ligoti, 
pervargę geresnių dienų be
laukdami.

Čia mūsų artistas susijau
dina, užsikerta žodžiai. Bet, 
tarsi gurkšnį nurijęs, paleng
vinęs širdį, kalba toliau:—Jo
kių čia varžymų, nei kortelių, 
nei davinių varžymų. Tai yra 
perdidelis kontrastas, euro-

nis šautuvas, kulkosvaidis, 
tankas, lėktuvas ir patranka. 
Vokiečiai nori žinoti, kas už
tikrins beginklį jų saugumą 
ir kas globos bei gins juos 
nuo puolimų. Tai logiškas 
klausimas ir teisingas reika
lavimas.

Dabar Maskva nekantriai 
laukia paskelbiant smulkias 
taikos sąlygas, kurios bus 
duotos Vak. Vokietijai. Gali
ma tikėtis staigmenų per at
einančius 8 mėnesius iki bus 
įsteigta Vak. Vokietijos val
stybė, konstitucija ir vyriau
sybė. Stalinas ir Politbiuras 
dar nepadėjo ant stalo pas
kutinių savo kortų. (Mintys 
iš žurn. K. Wiegando tvirti
nimų) .

Sekim politinę dramą 
Europos vidury

Norim ar ne, bet pripažin- 
reikia, kad vokiečių tauta

su savo žemės plotu šiandien 
vaidina labai svarbų vaidme
nį ir sudaro pusiausvirą tarp 
Rytų ir Vakarų. Su kuria ša
lim vokiečiai susidės arba 
kas valdys Vokietiją, tas val
dys ir visą Europą.

Dėl to ir mes, lietuviai, 
taip daug nukentėję nuo na
cių žiaurumo, esam priversti 
su nerimu sekti Vokietijos 
įvykių raidą ir tiksliau su
prasti tą tarptautinę kovą 
dėl nugalėtos Vokietijos. Tu
rim sekti tuos istorinius įvy
kius, nes tame krašte daugy
bė mūsų tautiečių sielojasi 
dar neišleidžiami svetur ir 
ten dviejų didžiųjų jėgų bus 
sprendžiamas Europos, o kar
tu ir mūsų likimas.

Petras Jurgėla

ti

žinoma, tas turėjo 
juos palaužti dvasioje, mora
liai.

—Ot, šičia tai kaip tik 
priešingai. Dvasiniai, kad ir 
tokiame dideliame varge gy
vendami, lietuviai nepalūžę. 
Visi įsitikinę, kad visgi su
lauks šviesesnio rytojaus, at
eis Lietuvai išsilaisvinimo 
dienos ir jie vėl galės grįžti 
tėvynėn ir ten laisvai, be ba
do gyventi.

Kad tokia nuotaika dvasio 
je būtų išlaikyta, ten nesnau
džia užtai nei mokslo darbuo
tojai, nei visų sričių specia
listai ir taip pat lietuviai me
nininkai. Mokytojai, profeso
riai, dailininkai, artistai, ra
šytojai — visi jaučia ne tik 
pareigą, bet ir atsakomybę 
išlaikyti lietuvybę, tėvynės 
meilę, mūsų kultūrą.

—Sakyk, p. Pilka, kaip lie
tuviai tremtiniai sugeba ir 
pajėgia išleisti taip gražių 
laikraščių ir gerų knygų?

—Ne viską dar dabar apie 
tai galima pasakoti. Bet svar
biausiai dėl to, kad visi įsi
pareigoję palaikyti lietuvybę 
ir jos darbą varyti pirmyn. 
Ir kaip mes to galėtume ne
daryti ? Lietuviško progreso 
ratas yra užsuktas ir jokie 
stabdžiai jo nesulaikys. Tas 
didelis lietuvių darbingumas 
ir pasiryžimas duoda gali
mybės turėti tremtyje tokią 
gražią spaudą.

—Kokis Vokietijoje pačių 
vokiečių gyvenimas?

—Man atrodo, jog visi lau
kia, kad Dėdė Samas pada
rytų, pagaliau, tvarką. Visko 
didžiausias nedateklius. štai 
turiu vokišką laikraštį’, ku
riame skelbiama davinys, ką 
Vokietijos žmonės turėjo 
gauti pagal maisto korteles: 
—visam gegužės mėnesiui su
augęs žmogus turėjo gauti:

Duonos — 800 gramų — 
mažiau 2 sv. Įvairių kruopų 
ar makaronų — 975 gr. — 
virš 2 sv. Riebalų — 400 gr. 
— mažiau 1 sv. Mėsos — tik 
100 gramų — mažiau % sv.! 
Sūrio — 62 gr. — apie penk
ta dalis sv. Pieno miltelių — 
100 gr. — mažiau % sv. Džio
vintų vaisių — 1,000 gr. —

mažiau 2 sv. Vieną lemoną 
(citriną)! Ir tas vienas le
menąs dabar duodamas po 
daugelio metų.

—Jei patiems vokiečiams 
tik tokia maisto norma, tai 
amerikiečių siuntinėliai trem
tiniams tikrai reikalingi.

—Ak, kaip reikalingi ir ko
kio džiaugsmo jiems sudaro! 
Įsivaizduokite, ką reiškia 
siuntinys vis nedavalgiusiam, 
alkanam žmogui! Sunku bus 
jums ir suprasti, kas yra al
kanam žmogui nors pora 
kartų sočiai pavalgyti!...

—Ar pastebite pačios A- 
merikos kokią pažangą?

—O, taip! Amerikos tech
nikos pažanga jaučiama ir 
Europoje. Taip pat ir Ameri
kos meno įtaka labai jaučia
ma Europoje. Amerikiečių 
dramaturgų Eugene O’Neil, 
S&erwood, Andersen ir kitų 
veikalai yra populiarūs ir 
žmonių mėgiami. Greta pran
cūzų moderniosios literatū
ros, ir Amerikos rašytojai 
Vokietijos teatro lankyto
jams atneša šviežio, gaivi
nančio vėjo, naujų idėjų ir tų 
idėjų originalumą.

—Kaip atrodo Amerikos 
lietuvių veikla?

—Užsieniuose būdamas aš 
sekiau Amerikos lietuvių gy
venimą, darbuotę. Amerikos 
lietuvių suteikta ir teikiamo
ji tremtyje atsidūrusiems 
tautiečiams pagelba yra di
dis, neišpasakytai gražus 
reiškinys. Tasai žmonišku
mo, atjautimo parodymas ne- 
išdildančiomis raidėmis įra
šomas dėkingose širdyse. O 
juk nieko gyvenime nėra gra
žesnio ir kilnesnio, kaip žmo
gui nelaimėje padėti! Aš vi
sų tremtinių vardu norėčiau 
amerikiečiams nuoširdžiau
siai padėkoti.

—Kaip tamsta žiūri į 
Amerikos lietuvių partinį su- 
siorganizavimą ?

—Buvau ir esu tik kultū
rinio darbo veikėjas, neparti
nis. Apie partinius dalykus 
nenoriu nei kalbėti. Panaudo
kite mane, amerikiečiai, kul
tūros darbams.

—Kokie planai ateityje?
—Jų yra nemažai. Bet 

tiems planams įvykdyti, 
man reikalinga Amerikos lie
tuvių pagelba, talka, bendra
darbiavimas. Aš labai norė
čiau parodyti tą pažangą, ko
kią kad ir teatro srityje Lie
tuva buvo pasiekusi.

Ir taip dar šį tą pasikalbė
ję atsisveikinome ir St. Pilka 
išvyko į Chicagą, padėkoti 
savo geradariams, kurie jam 
nusiuntė afidevitą. Artistas 
Stasys Pilka prašė per mūsų 
laikraščius pasveikinti visus 
amerikiečius. J. S.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

Belgu Kongas 
katalikeja

Belgų Konge, Afrikoje, ka
talikybe stipriai auga. Iš 14 
milijonų gyventojų šiuo me
tu 4,010,720 yra katalikų. 
Prieš 10 metų iš 10 mil. gy
ventojų tik 450,000 buvo ka
talikų.

Dabar Konge yra 1,702 ku
nigai. Penkiose seminarijose 
mokosi 354 klerikai.

Redakcijos komisija
Pirmam savo posėdyje, 

1930 m. rugsėjo 26 d., spau
dos komisija nuodugniai ap
svarstė ir išnagrinėjo visas 
galimybes spaudos reikalu ir 
sudarė redakcijos komisiją. 
Norėta tuojau imtis apčiuo
piamo spaudos darbo, įvyk- 
dinti seimelio nutarimą ir 
tinkamai paruošti dirvą laik
raščiui išleisti. Redakcijos 
komisija pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirm. kun. N. 
Pakalnis, sekr. S. K. Luko
ševičius, reik, vedėjas J. P. 
Mačiulis, vyr. red. kun. J. 
Balkūnas, agentų vedėjas 
kun. S. Remeika ir spaustu
vės vedėjas J. Tumasonis.

Tolimesnieji žingsniai
Spaudos komisija savo su

sirinkimus turėjo kas dvi sa- 
vaiti ir varė jai pavestą dar
bą pirmyn. Spaustuvei vietos 
ir reikalingų jai mašinų įsi
gijimą pavedė J. Mačiuliui su 
J. Tumasoniu, kurie tą darbą 
atliko su dideliu pasiryžimu 
ir pasišventimu.

Spaustuvei patalpos laiki
nai buvo paimtos 554 Grand 
St., Brooklyne; nupirkta rei
kalingos mašinos ir kiti įran
kiai, įtraukta daugiau asme
nų į spaudos komisiją. 1930 
metų spalių 15 d. spaustuvė 
pradėjo veikti.

Kadangi spaustuvė buvo 
steigiama Vytauto Didžiojo 
metais, tad ir buvo ji pava
dinta “Vytauto” Spaustuve.

Spaustuvė nuo pat pirmos 
jos atidarymo dienos augo, 
didėjo. Per pirmus šešis mė
nesius gyvavimo bendros 
apyvartos jau turėjo per 
$4,000.00.

“Vytauto Pranašas”
Spaudos komisija į laik

raščio išleidimą labai rimtai 
žiūrėjo. Reikėjo nemažos su
mos pinigų ir darbo jėgų, bu
vo nutarta laikraštį išleisti, 
kai bus sukeltas reikalingas 
kapitalas.

Propagndos reikalu, laikas 
nuo laiko spaudos komisija 
išleisdavo neperijodinį laik
raštėlį — “Vytauto Prana
šą.” Pirmas jo numeris išė
jo 1930 m. gruodžio mėnesy
je prieš pat Kalėdas, o ant
ras jo numeris išėjo kitais 
metais prieš Velykas; jo iš
siųsta po tūkstantį egzemp
liorių.
Pagaliau išeina “Amerika”

“Vytauto” spaustuvei pa
didėjus, ji perkelta į dides
nes patalpas, 423 Grand St. 
1933 metų pavasarį “Vytau
to” spaustuvė, didžiumai na
rių pageidaujant, tapo peror
ganizuota ir pavadinta “Lie
tuvių Universalis Biuras,” 
kuris tų pačių metų gruodžio 
1 d. išleido pirmąjį lietuvių 
katalikiškojo laikraščio “A- 
merika” numerį1.

Lietuviai katalikai ir jų 
vadai labai džiaugėsi sulau
kę savo laikraščio, nuošir
džiai jį sveikino, teikė jam 
visokeriopą paramą. “Ame-

rika,” gimusi dideliame var
ge, pamažu augo, stiprėjo, 
tobulėjo ir tapo vienas rim- 
čiausiųjų Amerikoje lietuvių 
laikraščių.

Tikime, kad “Amerikos” 
bičiuliai savo laikraščio su
kaktį tinkamai paminės.

Kur mūsų jaunieji?
Lietuvių draugijų susirin

kimuose tenka dažnai išgirsti 
senesnių veikėjų nusiskundi
mus, kad draugijų susirinki
muose nesimato jaunų žmo
nių, čia gimusios kartos lie- * 
tuvių, kad jau jie patys yra 
nusenę ir nepajėgia taip veik
ti, kaip seniau veikdavo, kad 
jaunieji nenori su jaisk ar
tu veikti ir toliau varyti tą 
jų lietuviškai visuomeninį 
darbą.

Tikra teisybė! Tik reikia 
nepamiršti ir tų aplinkybių, 
kuriose mūsų jaunoji karta 
augo ir buvo auklėjama bei 
mokoma. Prie mūsų jaunųjų 
nutautėjimo gan daug prisi
dėjo ir tie patys, ką dabar 
klausia, kur mūs jaunimas?

Dauguma lietuvių, kol jų 
vaikai buvo maži, nesirūpi
no kad jų vaikai užaugtų lie
tuviais, veiktų lietuvių drau
gijose, būtų lietuvių dvasio
je išauklėti ir mokėtų savo 
tėvų kalbą.

Vaikams kiek paūgėjus ir 
pradėjus į mokyklą eiti, dau
guma tėvų, patys nemokėda
mi gerai anglų kalbos, jau 
švebeldeno su savo vaikais 
angliškai, ir atėmė nuo savo 
vaikų progą, šalia valstybinės 
kalbos, savo tėvų gimtąją 
kalbą išmokti ir ją nors na
mie vartoti; nesivedė jų į lie
tuvių susirinkimus ir nesu
pažindino jų su lietuvių vei
kimu, jų siekiais, su jų orga
nizacijomis, ir neįskiepino 
savo vaikams lietuviškos 
dvasios.

Lietuvių vaikai tapo ameri- 
konizmo aukomis ir negali 
dabar su seniais veikti ir juos 
pavaduoti, nes nemoka lie
tuvių kalbos ir neturi jų dva
sios. Tiesa, lietuvių dvasios 
vadų pastangomis dalis lie
tuviško jaunimo jau tapo su
burta po katalikų jaunimo 
vėliava. Kiekviena čia New 
Yorke lietuvių parapija turi 
nemažas angliškai kalbančio 
lietuvių jaunimo draugijas, 
kurios veikia ir dirba labai 
naudingą lietuviškumo ir ka
talikybės dirvoje darbą ir ne
sigėdi save lietuviais vadin
tis. Kita dalis jaunimo liko 
išsiskirsčiusi tarp svetimų ir 
veikia svetimtaučių naudai.

Ar žinai, kad—
—Kiekvienas amerikietis 

yra milijonierius? Kas ne
tiki, tegu nuvažiuoja į Kini
ją. Tenai už vieną Amerikos 
dolerį jis gaus 1,200,000 ki- 
nietiškų dolerių. Tačiau prieš 
2 metus Amerikos doleris at
siėjo tik 20 kinietiškų dole
rių.sode, dėl to, kad viskas nereikalinga buvo tuoj pašalinama: visokius, nes mažiausius, lazdynų, eglių, laukinių aviečių krūmokšnius iškirsdavo ir išgrėbstydavo iki paskutinės šaknelės.Reikia pastebėti, kad jaunas girininkas, stropiai tyręs mokykloje girios dalyką, išrinko kiekvienai medžių rūšiai tokias vietas, kokias jie labiausiai mėgsta.Visi džiaugėsi naujai atsiradusia girele: džiaugėsi praeiviai, džiaugėsi jaunas girininkas, kurio darbu ir rūpesniu viskas buvo įkurta; ir, žinoma, jis džiaugėsi daugiau už kitus, gėrėdamasis stovinčiais tiesiose eilėse medeliais ii' girdėdamas iš visų pusių pagyrimus savo mokslui.Bet ne taip galvojo Girių Karalius, vyriausias girių valdovas — žaliosios Karalystės viešpats.Tik iš pradžių girios valdovas maloniai žiūrėjo į naujos girios steigimą—į tuos girininko darbus, džiaugdamasis savo plotų didinimu. Bet, kai pradėjo rastis taisyklingų medžių eilių, kai kalvų šlaitus ir slėnio že- mumus pradėjo skirstyti taisyklingų keturkampių eilėmis, kaip marginiuotinio audeklo langelius; kai pamatė, kad vienoj vietoj sodina tik vienas pušis, kitoj — vienus ąžuolus, trečioj vienas tik egles, ketvirtoj — vienas vinkšnias ir t.t., — jo kakta pradėjo niauktis, ir juo toliau — juo labiau ji niaukėsi...Pagaliau, — kada, darbui pasibaigus, vėjas pri-

nešė jo klausai girininko duotą paliepimą, kad sargai atsidėję žiūrėtų, idant naujosios girios dalyse niekad nebūtų pašalinių medžių, — Girios Karalius atšiauriai suraukė antakius ir pakratė savo barzdą taip, jog iš jos žilų samanų lietus papliūpėjo. Paskum, jis liepė savo apuokams aplėkti visą girią ir surinkti prie jo sosto seniūnus — visų rūšių medžių ir visų paukščių, kurie minta medžių ir krūmokšnių sėklomis ir uogomis. _Joninių naktį aplink savo valdovo sostą susirinko seniausi ąžuolai, klevai, uosiai, epušės ir kiti lapuoti medžiai, pušys ir eglės. Sustojus tiems medžiams į savo vietas, iš visų pusių pradėjo lėkti strazdai, kėkštai, sniegenos, dagiliai, sėmenėliai, kikiliai ir įvairūs kiti paukščiai ir garbingoj tyloj tūpė į medžius. Kai sulėkė visi paukščiai ir pasidarė iškilminga tyla, tada girių valdovas kreipėsi į susirinkimą šia kalba:—Kur dingo mano girios grožybė?Jis tarė, ir jo žodžiai nutrinksėjo medžių viršūnėmis... Baikščiosios epušės visi lapai sudrebėjo.—Žmonės braižo žemę, — traukė toliau kalbą,— tiesiomis linijomis ją braižo, ją languotą kaip tą savo audeklą marginį daro! Viskas turį augti tiesiomis linijomis, jų noru ir nulėmimu; o aš nekenčiu tų tiesių--■ jų linijų — jose nėra grožio!...

—Pažvelkit į jūsų jaunimą, ten girininko tiesiomis eilėmis į dangučius susodintą: jam lemiama nelaimė — liūdnas, amžinas atsiskyrimas nuo kitų medžių rūšių, nuo savo draugų ii' bičiulių. Neapsakomas mano girios margo įvairumo grožis nyksta, ir kur tik pažvelgiu, visur liūdną vienodumą tematau. Pabuskit, mano vaikai! Kam duoti jūsų sėkloms sparnai ir lengvi pūkeliai, jei ne tam, kad jūs galėtumėt, linksmai ore keliaudami, apsigyventi kur tinkami? Ir kam jums, paukščiai, duota uogų ir vaisių prabanga, visas jų gausumas, jei ne tam, kad jais smiliaudami jūs drauge į įvairias šalis išnešiotumėt paslėptas jų minkštime sėklas?... Tikiu, kad jūs mane supratot!... Eikit ir savo darbą dirbkit!Taip sakė girių viešpats. Medžiai ir paukščiai suprato jį, ir — savo darbą padirbo...Dar nesusprogo girininko sode erškėčiai, ir tuoj leidosi į kelionę, išdykusio vėjelio nuplėšti ar nupūsti nuo medžių, balsvi debesėliai išnokusių minkštučių sėklelių. Jie sklandžiai skriejo ties “nauja giria,” kaip ir įsižiūrėdami sau tinkamesnes vietas. Žilvičių ir tuopų sėklos nusileido į drėgnas žemumas, iš dalies tarp uosių. Jų čia prilėkė tiek daug, jog visa žemė tarp girininko susodintų medelių eilių klote apsiklojo, tartum sniegu, sidabro pūkeliais. Epušių sėklos patraukė tolėliau, prie ąžuolėlių, ir iš dalies jų tarpe pasisėjo, iš
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DIDŽIOJI MIRTIS LIETUVIŲ PULKAI AMERIKI 
KARIUOMENEJE?

^PRANEŠIMAI

VYČIAI Į WASHINGTON^

Po Washington^
Vyčiai, aplankę Pranciško

nų vienuolyną, norėjo šiek 
tiek plačiau susipažinti su vi
sa U. S. sostine.

Aplankę katakombas ir ki
tas gražias vienuolyno vietas, 
ekskursantai sugužėjo užkan
džiauti, ten pat gerai įreng
to j valgykloj. Mes nebuvome 
specialiai užsakę pietų, bet 
kiekvienas rado sau ko jis 
norėjo. Kas ledus, kas kito
kius saldumynus ir skanius 
gėrimėlius, girkšnojo ir ne
skubėjo. Labiausiai išalku- 
sios pasirodė F. Azaranskai- 
tė, E. Šalulytė ir E. Rimdei- 
kaitė; iš vyrukų — Ed. Ra
moška. Jie tai niekaip nega
lėjo išeiti iš valgyklos ir at
sisveikinti su ledais ir kitais 
skanumynais. Ir iš ten išei
dami, dar nešėsi savo ranko
se kas saldainius, kas tirps
tančius ledus, kas kokius su- 
venirus, kas lemonado bute
lį ar ką kitą.

Pagaliau, jau susiskai
čiavome, kad esam visi, pa
aiškėjo, kad niekas nepasili
ko, nors keli tikrai žadėjo 
stoti į vienuolyną pas Tėvus 
pranciškonus... O mergaitės, 
tai būtų ir pasilikusios, ypač 
E. Š. ir O. O., jei tik kas jas 
būtų priėmę. Kai jos pamatė 
vieną tėvą pranciškoną, ei
nantį per sodą, jau norėjo 
bėgti ir prašyti, kad priimtų 
bent už virėjas ar kokias tar
naites prie tos šventos vietos 
Jų draugai turėjo sulaikyti, 
nes ir jie jautėsi atsakomin- 
gi už jas.

Pagaliau važiuojam Wash- 
ingtono širdin. Traukiam 
Pennsylvanijos Avė. Miestas 
švarus ir gražus. Visi tuoj 
palygina su savo Philadelphi- 
ja, ypač South Phila. Neži
nau, kaip jie galvojo ir kas 
atrodė švariau... Visi savo 
akimis pro autobuso langus 
gaudo sostinės vaizdus. Il
giau sustoti prie kiekvienos 
įžymesnės vietos nebuvo ga
limybės.

Visų akys sužiuro į toliau 
didingai tūnantį Capitol, 
aukštąjį paminklą ir Prezi
dento Rūmus, šiuos pastaruo
sius pravažiavom, palengvėl 
žiūrėdami. Kai kurie norė
jo padaryti net vizitą Prezi
dentui... Vykom per pačią 
sostinės širdį — savo akimis 
stebėjome gražiuosius val
džios Rūmus ir negalėjome 
jais atsigerėti. Taip gražiai 
ir didingai jie atrodė! Ne vie
no iš mūsų širdyje atsirado 
noras ten patekti, jei ne pre
zidentu, tai bent jau papras
tu lankytoju.

bai reikšmingą knygą apie 
lietuvių papročius — “Reli- 
giuos Folkways in Lithuania 
and Their Conservation 
Among The Lithuanian Im
migrants in The United 
States.”

Knyga yra net 700 pusla
pių, Universiteto pagirta ir 
priimta, kaip mokslo veika
las. Kai ji bus išleista, tai 
bus tikrai didelis įnašas į 
mūsų lietuviškos kultūros 
pažinimo luobyną tarp kitų 
tautų. Jaunasis mokslinin
kas išvyko Clevelandan, kur 
ir dirbs toliau toje srityje. 
Tikrai reikia sveikinti kun. 
Dr. K. širvaitį už tokį didelį 
pasiaukojimą Lietuvai ir lie
tuvybei.

KUN. PRANAS STATKUS 
KANADOJE

Katalikų Universiteto stu
dentas, kun. Pr. Statkus pra
eitą savaitę buvo išvykęs į 
Kanadą drauge su savo tėve
liais. Jis aplankė žymesnes 
Kanados vietas, pasimatė su 
lietuviais ir parsivežė daug 
gražių įspūdžių. Norėtumėm, 
kad jis savo įspūdžius apra
šytų “Amerikai.” Lauksime! 
Vasaros metu kun. P. Stat
kus pagelbės Šv. Jurgio pa
rapijoj.

šelpia juos labai nuoširdžiai 
ir daug. Tokios geros lietu
viškos sielos, tikrai užsitar
nauja pagarbos.

LIETUVIŠKA ŠEIMA
Birž. 5 d., Media, Pa., lie

tuvis Kazys Margevičius su
situokė su lietuvaite Rūta 
Banyte. Jaunoji lietuviškoji 
šeima gyvens Media. Jie abu 
žinomi lietuviai, manoma, 
kad ir toliau nepamirš lietu
viškumo.

Į U. S. LAIVYNĄ
Birž. 21 d. savanoriu išėjo 

į Amerikos laivyną Juozas 
Remeiza. Jaunuolis pasiryžęs 
ten išsitarnauti aukštesnį 
laipsnį ir daug išmokti. Jis 
tikrai jaučia, kad laivynas ir 
kariška tarnyba yra jo pa
šaukimas.

Kaip meteoras, patekęs i 
žemės traukos sferą, krisda
mas begaliniu greičiu, įkais
ta ir įsiliepsnojęs bematant

sis pasiruošia amžinojon ke
lionėn.

1231 metų, birželio 13 die
ną, penktadienį, vienuolyno

LANKĖSI KUN. DR. K. 
ŠIRVAITIS

Birž. 8-10 d. Philadelphijo- 
je buvo sustojęs kun. Dr. 
Kazimeras širvaitis, vienas 
žymiausių lietuvių kultūros 
ir lietuvių gražiųjų papročių 
tyrinėtojas. Jis studijavo pen
kerius metus Washingtono 
Katalikų Universitete, įgijo 
du daktaratus ir parašė la

GRAŽIOS VESTUVĖS
Birž. 6 d., Šv. Kazimiero 

parap. bažnyčioj, per sumą, 
iškilmingai susituokė du jau
ni lietuviai amerikiečiai — 
Vincas Stonis su Eleanora 
Jablonskaite. Kun. P. Stat
kus, jaunosios pusbrolis, at
liko apeigas. Graži puota bu
vo lietuvių klube. Jaunuosius 
sveikino keli šimtai draugų, 
pažįstamų. Vyčių vardu Vy
tei E. Jablanskaitei įteikta 
dovana ir vytė Frances Nas- 
tauskaitė sugiedojo solo per 
sutuoktuves. Jaunieji po sa
vo pirmos kelionės, apsigy
vens S. Philadelphijoj ir, ti
kima, kad neatsirauks nuo 
lietuviško veikimo.

BAIGĖ MOKYKLĄ
Šį pavasarį nemažas skai

čius lietuvių iš šv. Kazimie
ro parapijos baigė aukštes
nes mokyklas. Elena Bigeny- 
tė, Ona Olbikaitė, Elena Kuš- 
lytė, Teresė Juozaitytė, yra 
vytės, baigusios aukštesnę 
mokyklą. Kokia jų bus arti
mesnė ateitis, neteko sužino
ti, bet norisi tikėti, kad gal 
ne viena eis aukštesnius mo
kslus. Juk lietuviams reikai 
daugiau ir daugiau mokytų 
žmonių.

sudega, taip ir šventieji, už
sidegę Dievo meilės ugnimi, 
greitai pabaigia savo gyve 
nimo dienas. Dažnai jų gyve
nimo siūlas nutrūksta žalio
je jaunystėje, ar pačiame vi
duramžyje. Jaunas mirė Šv. 
Pranciškus, nesulaukęs se
natvės šį pasaulį paliko ir Šv. 
Antanas.

Aštrus atgailos gyvenimas 
ir nenuilstamas apaštalavi
mas greitai pakirto šv. An
tano jėgas. Užbaigęs 1231 
metų gavėnios pamokslus ir 
visą pavasarį praleidęs be- 
apaštalaudamas Paduvos a- 
pylinkėse, šventasis gavo Tė
vo Provincijolo leidimą apsi
stoti Camposanpiero vienuo
lyne, kad čia susikauptų ir 
dvasiniai atsinaujintų.

Šv. Pranciškaus sūnus gal
būt nujautė, kad šis dvasinis 
atsinaujinimas turėjo būti 
psiruošimas seselei mirčiai. 
Jis panoro, kaip anuomet 
Montepaolo vienuolyne, turė
ti sau atskirą palapinę, miš
ko tankumyne po storu ša
kotu medžiu. Ir čia gyvenda
mas brolis Antanas, kaip tik
ras šv. Pranciškaus sūnus, 
gamtos mylėtojas, gyvena 
vienatvėje, mąsto, medžiasi 
ir aštria atgaila skaidrina sa
vo sielą. Jis, tarsi išmintin
ga bitutė, iš šventojo Rašto 
žiedų rankioja gyvybės me
dų, kuriuo besimaitindamas, 
pakyla į tobulybės viršūnę. 
Ir čia begyvendamas šventa-

VASAROS STOVYKLA MERGAITĖMS

SERGA
Julia Talačkienė vėl sun

kiai susirgo ir gydoma Mt. 
Siani ligoninėj. Jai jau anks
čiau buvo padaryta sunki 
operacija, bet dabar ir ant
roji koja kenčia nuo cukri
nės ligos. Jos šeima ir drau
gijų nariai lanko ją ligoni
nėj. Linkima, kad ji greičiau 
pasveiktų.

ATJAUČIA TREMTINIUS
Ponia Brigita Beniušienė 

tikrai nuoširdžiai atjaučia 
kenčiančius tremtinius. Ji 
aukoja jiems ir šelpia iš visų 
jėgų. Jos vardas tremtinių 
širdyse bus įrašytas aukso 
raidėmis. Dabar, kai daugiau 
tremtinių galės įvažiuoti į U. 
S., tai ji nori pagelbėti jiems 
su afidevitais ir kitokiais bū
dais.

Ponia Barbora Lembutie- 
nė taip pat labai daug gero 
daro tremtiniams. Ji jau pa
darė vienai šeimai afidevitus, 
kurie greit atvyks. Be to, ji

Camp Immaculata vėl 
kviečia Jus!

Mielos Lietuvaitės!
Jau pasibaigė mokslo die

nos. Mokyklų durys užsida
ro. Jūs skubate namo, sle
piate knygas ir pradėsite va
saros poilsį.

Sakykit, ar Jūs dabar pa
siliksite mieste? Ar Jums 
bus malonu ten kęsti karš
čius, kvėpuoti tuos dulkių de
besis?

Jaunosios Lietuvaitės! Jūs 
turit progą palikti miestą ir 
jo dulkes. Štai Nekalto Pra
sidėjimo Seselės ir vėl Jus 
kviečia pas save į Putnam, 
Conn., į savo gražiąją vasa
ros stovyklą — Camp Imma
culata.

Čia jau nebe pirmą kartą 
susirenka Amerikos lietuvai
tės, čia jos linksmai, naudin
gai ir sveikai praleidžia ke
turias savaites. Kviečiam Jus 
visas, iš visų Amerikos kraš
tų, o ypač iš Naujosios Ang
lijos miestų ir miestelių. Čia 
Jūs susitiksit pernykštes 
drauges, susipažinsit su nau
jomis, išgirsite gražių, įdo
mių dalykų apie gražiąją 
Lietuvos šalį, mokysitės dar
belių, pasilinksminsit, pailsė- 
sit ir sustiprėsit.

Brangūs Tėveliai!
Štai Camp Immaculata lau

kia Jūsų dukrelių. Siųskit 
jas iš visur. Čia jos bus auk
lėjamos lietuviškoj ir Dievo

meilės dvasioj, bus rūpestin
gai prižiūrimos, kad nenu
kentėtų, nenuobodžiautų.

Tarp miškų, miškelių ža
liuose laukuose, žydinčiose 
pievose jos pasisems sveika
tos ir džiaugsmo.

Camp Immaculata prasidės 
birželio 27 dieną, paskutinį 
šio mėnesio sekmadienį. Už
sidarys liepos 25 d. didžiuliu 
pikniku.

Į stovyklą priimamos mer
gaitės nuo 7 iki 16 metų. Ga
lit jas atvežti visom ketu
riom saviatėm, galite ir 
dviem. Pagal nusistovėjusią 
tvarką priimama visam mė
nesiui, arba tiktai dviem pir
mosiom bei dviem paskuti- 
niosiom savaitėm.

Prašom registruotis tuoj 
pat, vėliausiai ligi birželio 22 
dienos. Vietų skaičius ribo
tas. Dar yra laisvų vietų pir
mosiom dviem savaitėm. Vie
nos savaitės mokestis —■ 
$12.50. Stovyklos reikalais 
kreiptis šiuo adresu:
.... Rev. Sister Superior,

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

Putnam, Conn.
Laukiame Jūsų. Iki pasi

matymo Nekalto Prasidėji
mo Seselių vasaros stovyklo
je.

—Laivyno vadovybė pra
neša, kad 12 JAV karo laivų 
pasiųsta į Viduržemio jūrą, 
kur arabai turi savo bloka
dą.

dalies prisiglaudė kelio griovių pakrantėse. Daugelis 
žilvičių ir tuopų sėklų nusileido į didelio tiesaus griovio 
tekantį vandenį, kuriuo pievos savininkas buvo paver
tęs seniau tekėjusį čia gražiais vingiais upelį; jos plau
kė pavandeniu ir šlijo prie krantų, tose vietose, kur 
pakelėje kokių kliūčių sutikdavo.

Dar nepasibaigus vasarai, pasirengė į kelionę ir 
linksmų berželių sėklos. Nesuskaitoma mažučių rusvų 
pleštekėlių daugybė lėkė ir sukosi ties “nauja giria.” 
Didelė jų dalis nusileido prie savo draugių — eglučių, 
o likusios išsisklaidė visur.

Žiemai atėjus viskas aprimo. Bet vos tik pradėjo 
šildyti medžius pirmieji vasario mėnesio saulės spin
duliai, tuoj alksniai pradėjo skleisti savo dygių raus
vų gumbelių sriegeles (žirginius) ir mesti iš jų savo 
smulkias besparnes sėklas, dengdami tuo būdu sniegą 
neapsakoma daugybe juodų taškelių. Kai pradėjo tirp
ti sniegas ir pavasario vandens bėgti srovelėmis į nuo
laidumas, jie pasigriebė ir alksnių sėklas. Pasiekusios 
“naują girią,” tos sėklos apsistojo įvairiose jos vietose 
— ypačiai išilgai griovių ir drėgnose žemumuose, susi
maišiusios su uosiais, žilvičiais ir tuopomis.

Pagaliau, beveik tuo pat metu, kada atsirado pa
vasario vandens, prasiskleidė tūkstančiai pušų ir eglių 
kankorėžių. Tada, atsipalaidavusios iš jų sriegelių, ma
žutės parneliuotos sėklos ėmė suktis ore nesuskaito
mais rusvais kaukučiais, ir taip pat nuskriejo, — vėjo 
pučiamos “naujos girios” linkan. Jos, žinoma, neklau
sė, ar bus joms leista apsigyventi “naujoj girioj,” bet 
ramiai leidosi, kur tinkamos, tarp savo bičiulių ir gi
miniečių.

Kai kurios volungės, varnėnai, strazdai ir kiti drą
suoliai buvo net toki akiplėšos, jog į “naują girią” vilko 
visų skaniausias vyšnias iš paties girininko sodo. Pri- 
siragavę ar prispringę sultingo minkštimo, jie mėtė 
kaulelius žemėn, labai gerai žinodami, kad iš tų kau
lelių ateinančiais metais išdygs nauji vyšnių medeliai.

Lazdynų prisėjo daugelyje vietų mažutė gražuolė 
voveraitė. Ji turėjo paprotį, sočiai prisiėdusi skanių 
riešutų, pietų likučius slėpti įvairiose vietose, po sama
nomis. žinoma, jinai labai dažnai juos užmiršdavo ar
ba negalėdavo jų rasti, ir tuo būdu iš jų kai kuriose 
vietose išaugo lazdynų krūmų.

Taigi dirbo iš eilės savo darbą medžiai, paukš

varpas, kaip kasdieną, pa
šaukė brolius pietauti. Pali
kęs savo palapinę, į refekto
rių, atėjo ir brolis Antanas, 
bet prie stalo staiga jam pa
sidarė bloga ir jis neteko jė
gų. Matydamas, kad artinasi 
mirtis, šventasis nutarė grįž
ti į Paduvą. Netrukus broliai 
surado jaučių traukiamą ve
žimą ir šv. Antanas, lydimas 
dviejų savo draugų, išvyks
ta.

Kelyje, netoli Paduvos, jis 
susitinka vieną iš brolių, ku
ris, pamatęs taip nusilpusį 
Antaną, pataria nevykti į 
miesto vienuolyną, kad iš
vengtų smalsios minos ant
plūdžio ir dar didesnio berei
kalingo nuovargio: Jis pasiū
lo jam sustoti priemiestyje, 
Arcella rezidencijoje. Šventa
sis paklauso jo patarimo ir 
netrukus broliai jį ten nuga
bena.

Kada ligonis pasiekė vie
nuolyną, visi tuoj pastebėjo, 
kad kelionė jam atėmė pas
kutiniąsias jėgas, šv. Anta
nas suprato, kad seselė mir
tis jau čia pat. Šiek tiek at
sigavęs, jis atlieka išpažintį 
ir su dideliu dievotumu pri
ima šventą Komuniją. Ir taip, 
jis jau pasiruošęs atsisvei
kinti šią ašarų pakalnę ir 
tarsi atgavęs jėgas, užveda 
Dievo Motinos himną. Jis 
šaukiasi Josios pagelbos, ku
ri mirties valandoje ištiki
miems savo vaikeliams atida
ro Dangaus Karalystės var
tus.

Paskui brolis Antanas pa
kelia savo ašarotas akis, įsi
žiūri į vieną tašką ir ima kal
bėti nesuprantamus žodžius. 
Brolių paklaustas į ką jis 
taip žiūri, atsako: “Matau 
savo Viešpatį Dievą.” Tada 
visi supranta, kad jo gyveni
mo minutės jau suskaitytos, 
dėlto suteikia jam paskutinį; 
patepimą.

Ir štai didysis Paduvos 
stebukladaris nusišypsojęs 
paskutinį kartą, su malda lū
pose, pabaigia savo paskuti
nes dienas ant žemės.

V. Gidžiūnas, O.F.M.

Vengru kardinolas 
prieš režimą

BUDAPEŠTAS. — Kardi
nolas Joseph Mindszentz, 
Vengrijos primatas, išleido 
ganytojišką laišką, kuriou 
jis kviečia tiknčiuosius ne
skaityti laikraščių ir neklau
syti radijo pranešimų, nes 
juose nėra tiesos, o tik ap
gaule, klasta ir teroras.

Vyriausybė ruošiasi nusa
vinti visas parapijų išlaiko
mas mokyklas, šalies reži
mas yra visiškoje bolševikų 
kontrolėje.

—Lexington, Ky. Harlan 
County du mainieriai buvo 
smarkiai draugų apkulti, už
tai, kad neprisidėjo prie strei
ko. Dabar jie per teismą ieš
ko iš unijos $50,000 atlygini
mo.

Tremtinių laikraštis “Min
tis” įdėjo kapitono Petro Jur- 
gėlos straipsnį “Proga lietu
vių pulkams steigti Ameri
kos kariuomenėje.” Neiškęs- 
damas trokštu nors trumpai 
išreikšti, kokį didelį įspūdį ir 
džiaugsmą čia sukėlė šio ka
pitono pastangos tokiai gra
žiai visų mūsų svajonei įkū
nyti.

Pirmoji žinia apie tokias 
pastangas ir galimumus su
kėlė neapsakomą entuziazmą 
tarp buvusių Lietuvos karių 
ir labiausiai jaunimo tarpe. 
Kad amerikiečiai galėtų ge
riau suprasti visa tai, noriu 
nors trumpai apibūdinti bent 
vienos Scheinfeldo stovyklos 
gyvenimą.

Sargybų kuopos
1946 m. gruodžio mėn. pra

džioje karinė Amerikos val
džia sumanė ir leido steigti 
sargybų kuopas iš Pabaltijo 
tautų. Lietuvių sargybų bei 
darbo kuopos buvo steigiamos 
pirmiausiai mūsiškėje sto
vykloje. Pačioje pradžioje 
Scheinfeldo stovykla davė 
tris sargybų ir dvi darbo 
kuopas. Visi stengėsi įstoti, 
tiesiog verždamiesi per jėgą. 
Bet, aišku, toli gražu ne visi 
galėjo būti priimti.

Jau tuomet buvo kalba
ma, kad po bandomojo laiko 
reikės pasirašyti pasižadėji
mas ištarnauti tose kuopose 
2 metus ir po to bus galima 
įgyti Amerikos pilietybę ir 
įvažiuoti į Jungtines Am. V. 
Bet, nežinia kodėl, vyrai po 
šiai dienai tarnauja be jokių 
sutarčių, vis neprarasdami 
vilties dėl savo ateities.

Naujos viltys. Ar jos 
išsipildys?

Kap. Jurgėla pats yra bu
vęs Lietuvos karininkas ir ge
rai žino lietuvio kario dvasią 
ir kokybę jau iš pat pirmųjų 
kovų dėl Lietuvos nepriklau
somybės.

Tremties jaunimas linki 
kap. Jurgėlai ir visiems Ame
rikos lietuvių veikėjams pat
riotams geriausio pasiseki
mo bendroms ir energingoms 
pastangoms laimėti USA vy
riausybės palankumą ir pri
tarimą tokiam projektui įgy
vendinti. Amerikos valdžia 
tikrai galėtų gėrėtis savo ka-

Tel. POPIar 4110
Charles J. Roman

(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyėla, erdvi salė 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

r
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Tel. Sto 3208

riais, priimtais iš 1 
tremties. O lietuvi! 
džiaugtųsi, kad no 
tūkstančiai gerųjų j 
turėtų progos prisid 
Amerikos apsaugosi 
mo.

0

Tad ir kap., | 
straipsnis atgaivino.; 
judino ir sukėlė rūj 
didelių vilčių ypač ja 
siems. Laukiame ką 
kos lietuviai nuveiks 
energingi pasirodyi 
jaunimo svajonei, į 
mui patenkinti —||u’ 
lietuvių pulkuose p<| 
Šamo vadovybe. W &

džiaugiasi ne tik jo tėvelis, se

sutė Elenora, jo giminės, Tėvai 
Marijonai, bet taip pat ir visa 

visuomenė, kuri vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjo prie kuni

gystės, pašaukimui pasiekti.
Deja, kun. Edvardo mamytė 

mirė pernai. Bet ji labiau už vi 
sus kitus džiaugsis, matydama 

kad jos sūnus atnašauja Aukš 
gausiajam Auką. V. R

Utica, N.Y

Atminimų Dienos proga, šie 

žinutes autoriui ir jo draugui- 
J. Pravilioniui teko lankyt 

gražiame Uticos miestelyje. B 
vo be galo malonu čia pavieši 
kelias dienas, ypač patiko gi 
žus vaizdai: kalnai, klonys, m 

kai — kurie žavėte žavėjo m 
Apsistojome pas p. V. Plane 
nienę, p. Pravilionio sesutę, ii; 
metę “Amerikos” skaitytoją.

Teko būti lietuvių Šv. Jur 
parapijos kapinėse. Ten 11 1 
ryte įvyko įspūdingos religi 
ceremonijos pagerbimui m 
šųjų parapijos kunigų, narii 
žuvsių karių.

Klebonui kun. J. Grabau 
tenka didžios pagarbos žodi 
nuopelnus lietuvių parapi 

' Jo vadovybėje, bažnytėlė pu 
Iatnaujinta, pagražinta; pat 

ta parapijos erdvi salė ir pu 
'T51*, ištaisytos parapijos kapinės 
j" ' pinėse pastatyta 14 medinių 

žiu — stacijoms.
Uticos lietuviai, gyveną 1 

je gražioje vietoj (istorišl 
p. sa-Mohawk Klonyje), gali p 
p Lietu- džiuoti, kad sunkiose aplin 
p te. se stengiasi išlaikyti bei to 

□.Kel- ti grynai lietuvišką pai 

' Valio utikiečiai!

> 
IjįJ.

ŠYPSENOS
JiKodėl žuvys be žlĄ,

—Sakyk man, kai 
kaip čia gali būti! V 
daiktai turi savo 1 
žmonės šneka, paukšč 
ba, gyvuliai bliauna.j 
tik vienos žuvys be ži

—Eik jau, eik, uogi 
pamėgink tu nors žoj 
ti, įkišusi galvą į vali :.

Nell- 
į jfclas

ktol-

■ l&nfe
Keistas mokinyje

—Aš nebeisiu į 
—Kodėl?
—Mūsų mokytojas- 

gis. Vakar sakė, kad 
šeši bus dvylika. O š 
sako, kad devyni ir tr 
pat bus dvylika. . j

Pasiaukojimas]
Vyras su žmona va 

ja upės krantu. Staigi 
na klausia:

—Ką tu darytum, ji 
krisčiau į upę?

—Tuojau bėgčiau į 
pagalbos šaukti.

—Bet juk kaimas 
kelių mylių.

—Tai nieko. Aš dėl 
bėgčiau net ir dešimt

J. J. S
Liet. Radijo Direk

k ii kun. n • -i . z-,
hvaik Bridgeport, Coi

W, Birž. 5 d. Jaunų Vyrų 
i&į, A gija šventė savo darbuo 
Į'įĘ A. metų sukaktuves. Buvo 

■įė, A. kę svečiai iš miesto va 
pene, M. dalyvavo ir vietiniai 1 
p®, J. kur visi linkėjo draugi j? 
pidenė, ateities. Muzikalinėje pr< 
k Balau- je dalyvavo dainininkė v 
Ji Mae- Brooklyno ir vietinis P 
d ■ Zuhric-1 čius, kuris padainavo ke

Lietuvių Radio Prog®
Trečfadlcnj 7:00 pjn. Sešt 8

DIREKTORIUS
ANTANAS

3619 East Thompson Stri iLikreckie-
Philadelphia, Ra. Stanišauskui.

žias dainas, akompanut

Telefonuoklte: Regent Parapijos svetainė y 
romą iš naujo ir atei 
sezonui bus taip kai] 
Klebonas kun. J. Kazla

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalausk
LIETUVIS GRABORI

Lalsnluotas Penna ir New J 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prai 
šauktis prie manes į

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

JONAS DAUNIS

fe

pVičkaus- 
mauklė- 
pmė ku
lk Bado ko-

f U vysk, 
p. Pirmos 

so laiko-
' Kazimiero 

K Pa.

■H Tą pa-

'•akta jam

bai rūpinasi, kad gerai 
gražiai sutvarkyti.

Choro laimėjimo 
traukimas bus, kaip 
lapeliuose, birž. 18. K 
— tam bus įteikta do^

Choras turės savo 
sarinį išvažiavimą į p 
metu chore yra gerų c 
Būtų gerai, kad ir d? 
sidėtų prie gaižaus 1 
dainos darbo.

Jau yra atvykush 
pos keli jauni studen 
vienas A. Sitavičius 
ir draugijomis pradi 
ką darbą. Reikia tikė

ša ™ jungs i bendrą dart
T. . . . .. , . rf»r*li‘astto?iyr!!.,sva*

Lietuvis Grabonus - Balsamuotojasls^*. v™ i lietuvišką da

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.
' šlami geri 
h pat ma-

■ bardui į-

troski-

New Haven

čiai ir net keturkojai — taip, kaip to norėjo ir reika
lavo Žaliosios Karalystės viešpats.

Praslinko dešimts metų nuo to laiko, kai medžiai 
ir paukščiai pradėjo pildyti savo viešpaties paliepimą.

Ar reikia kalbėti, jog girininko kūrinys rados ne
bepažįstamas!

Kur dingo tiesios medžių eilės? Kur dingo skur- 
-dus barų barelių vienodumas?...

žaliosios Karalystės viešpats, kaip ir seniau, sė
dėjo savo soste, senam ąžuole, bet jau nesitraukė, tik 
patenkintas šypsojosi.

O girininkas? Ką jis pasakė, pamatęs, kad visi jo 
taip gražiai sugalvoti kabinete planai ir visos pajamų 
sąskaitos turi būti naujai perdirbtos?

žinoma, iš pradžių jį labai pykdė nekviesti sve
čiai. Daug berželių ir eglučių jo paliepimu buvo su šak
nimis išrauta; bet paskum jis mostelėjo ranka ir leido 
augti, kame kam geriau tiko. Pamaži jis apsiprato su 
nekviestais atėjūnais ir net pradėjo džiaugtis, maty
damas, kaip jo sodintieji medžiai vikriai ir linksmai 
augo drauge su savo kitų medžių rūšių bičiuliais, su 

' kuriais jie priprato augti drauge laisvėje, girioje.

Pagaliau, su kiekviena nauja metūge, kurią fl 
davo pušys ir eglės, mūsų girininkas darėsi metai 
resnis, o su metais žmogus darosi kantresnis ir pi 
gesnis. Jis leido net upeliui tekėti, kaip seniau, ii 
tais — vienas nepaprastai vandeningas pavasari! 
tvynis vėl pakreipė jį į seną vagą — ir džiaugėsi! 
rėdamas į lieknas tuopas ir tankius žilvyčių kiūra 
nius, išsisklaidžiusius upelio krantais.

Kartą dailininkui pagyrus girininką už jo g 
darbą, tai šis jam atsakė:

—Tai yra gamtos padaras, Dievo rankų dari 
Aš buvau sugalvojęs visai ką kitą... Jei man vėl j 
nors tektų naujai steigti girią, tai dabar mokėčiau 
daryti taip, kad būtų gera ir gražu, kaip mane pi 
kė pati gamta.

Taip sakė girininkas. Dailininkas pritardamas 
gavo jam galva, žaliosios Karalystės viešpats, kuį 
greitakojis vėjas prinešė girininko žodžius, maloh 
šypsojosi iš savo aukšto sosto, sename ąžuole.

Parapijos pil
Šv. Kazimiero p 

mas metinis piknik

p šaukimą

R atvažiavo____________r______
h Marijonų iželio 20., Sea Cliff 

pi m. Ed- liuojanti medžiai, r 
R Marijonų I sis ir jūros bangax 
hbirteolo- nam suteiks malei 

R Hinsdale išdekoruota erdvi 

nė ir gera muzik;
į ■ Pasiruošimo, kiekvienam smagi 
I-sb, priimda- maloniai laiką pra 
I -Ramentą. Kadangi birž. 1 
Į'^ džiaugs-1‘Tėvų Diena,” ta 

rhffligas, lai- kad visos dukrelės 

■^rišiąs ir dė- rie dar turi savo 
Irisas malo- liūs gyvus, atsiv< 
1^ kurioje bu-lką.
1 $mė pirmą! Taigi visi Nev 
|1 sutvirtinimo viai bei lietuvait

padaryti šį pa 
džiaugsmu kuo sekmingiaus
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KARIUOMENE®

Wk-

kraštis “Min- 
>no Petro Jur- 
“Proga lietu- 
teigti Ameri- 
ije.” Neiškęs- 
nors trumpai 
lidelį įspūdį ir 
sukėlė šio ka- 
ds tokiai gra- 
s va j onei įkū-

riais, priima 
tremties, o 
džiaugtųsi, 
tūkstančiai į 
turėtų progt,'

mo.
Tad ir 1 

straipsnis

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
■ ........-_____________________________________________ ____________________

ewark, N. J

VIETOS ŽINIOS “AMERIKOS” RĖMĖJAI

l apie tokias 
alimumus šu
tą entuziazmą 
ietuvos karių 
lunimo tarpe, 
ai galėtų ge
iša tai, noriu 
pibūdinti bent 
ddo stovyklos

didelių vilčių*.

kos lietuviai £ 
energingi 
jaunimo še
rnui 
lietuvių p< 
Šamo vadovyį.

ft esionalų ir studentų
I posėdis
* iai buvo suorganizuota 

1P i • Katalikų Profesionalų 
jgaf(7 ntų Draugija. Nutarta į 

ti visus lietuvius katali
ke yra lankę universite- 
kolegiją nemažiau, kaip 
etus. Prie šios draugijos 
l prisirašė virš 20 narių. 
>s organizavimo reika-

; iktas sis komitetas:i patenku T T ,. .T n. — J. J. Stukas, P

džiaugiasi ne tik jo tėvelis, se
sutė Elenora, jo giminės, Tėvai 
Marijonai, bet taip pat ir visa 
visuomenė, kuri vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjo prie kuni
gystės pašaukimui pasiekti.

Deja, kun. Edvardo mamyte 
mirė pernai. Bet ji labiau už vi
sus kitus džiaugsis, matydama, 
kad jos sūnus atnašauja Aukš
čiausiajam Auką. K.

Dėmesiui

kuopos
džio mėn. pra- 
Amerikos val- 
• leido steigti 
s iš Pabaltijo 
į sargybų bei 
ivo steigiamos 
ūsiškėje sto- 
jje pradžioje 
tovykla davė 
ir dvi darbo 
tengėsi įstoti, 
liesi per jėgą, 
gražu ne visi 
mti.
buvo kalba- 

idomojo laiko 
rti pasižadėji- 
tose kuopose 

to bus galima 
s pilietybę ir 
gtines Am. V. 
>dėl, vyrai po 
iauja be jokių 
neprarasdami 
ateities.

— J. J. Stukas, New- 
J.; vicepirm. ■— dail. J.

Richmond Hill, N. Y.; 
Aldona Bernotaitė, Rich- 
ill, N. Y.; iždin. — B. 
Kearny, N . J. Valdy

kis — V. Pietaris, Kear- 
J. Kobanskis, Harrison, 
vasios vadai — kum P.

Kodėl h,

—Sakyk
kaip Čia galilį s, Newark, ir kun. V.
daiktai tais 9US> Bayonne, N. J.
žmonės šneka.:

šios

B

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
Del mažo tiražo beveik nė vienas Amerikos lietuvių 

laikraštis neišsiverčia iš prenumeratos mokesčio. Todėl 
prie kiekvieno laikraščio yra susispietęs didesnis ar ma
žesnis rėmėjų būrys, kuris vienu ar kitu būdu paremia to 
laikraščio leidimą.

“Amerikos” savaitraštis irgi turi diktoką skaičių rė
mėjų, kurių uolumu ir savo laikraščiui pasišventimu gali 
didžiuotis prieš kitus.

Artinasi “Amerikos” naudai ruošiama Lietuvių Die
na. Ne visi, ypač toliau gyvenantieji, mūsų skaitytojai tu
rės galimybę joje dalyvauti. Tačiau beveik visi jie suran
da būdus mylimą savo laikraštį paremti. Vos spėjome iš
siuntinėti Lietuvių Dienai skiriamas knygutes, kaip jos 
pradėjo staiga grįžti su gana gausia dovana. Kaip 
met, taip ir dabar pirmutiniai atsiliepė gerb. mūsų 
tiniai rėmėjai: Štai jų vardai: 
Kun. N. Pakalnis, Brooklyn.................... .........................
Alf. Stankevičius, Bronx, N. Y........................................
Prel. K. Urbonavičius, So. Boston, Mass.......................
Prel. J. Ambotas, Hartford, Conn....................................
M. Stulginskis, Waukegan, Ill.........................................
Kun. Albavičius, Cicero, III.............................................
M. Ramanauskas, Tampa, Fla.........................................
Marc. Gaputis, So. Boston, Mass....................................
Aldona Stašinskienė, New York............. ........................
Pr. Lapienė, Stony Brook, N. Y............................ ...........
Prel. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y....................................
Kun. Dr. V. Martusevičius, Philadelphia, Pa..............
Kun. J. Garmus, Easton, Pa.............................................
Kun. I. Kelmelis, Newark, N. J........................................
M. A. P., New Britain, Conn.............................................
Dr. A. Trimakas, Erie, Pa.................................................
J. Sprainaitis, Paterson, N. J.................. .........................
A. Yuncza, Trenton, N. J.................................................
K. Budris, Maspeth, N. Y.................................................
S. Miltenis, Brooklyn .......................................................
A. Skirmont, Brooklyn, N. Y.........................................
N. Stilsonienė, Brooklyn ...................................................
J. Jeselskienė, Brooklyn ...................................................
Bar. Wallace, Brooklyn, N. Y.........................................
Mačiulaitis, Bayonne, N. J.................................................
T. Kemėžis, Kearny, N. J.................................................
Ben. Slifka, Little Falls, N. Y.........................................
Kun. J. Stašaitis, New York ..........................................
K. Kučinskas, Kingston, Pa.............................................
M. Stucius, Brooklyn .......................................................
Ver. Vaičiūnas, Brooklyn ..............................................
S. Valienė, Brooklyn, N. Y.................................................
Frank Pūkas, Philadelphia, Pa........................................

Besirūpinant Lietuvių Dienos reikalais, gyvai prisime
nama ir

“AMERIKOS” ĮSIKURDINIMO FONDAS
Savo įnašą į tą fondą pereitą savaitę prisiuntė 

tieji mūsų bičiuliai:
Prel. J. Ambotas, Hartford, Conn............................ 
P. D., Chicago, Ill..................................................................
Dr. A. Starkus, Jersey City, N. J....................................
J. Gildutis, Athol, Mass......................................................
J. C. B., Brooklyn....................... ........................................
A. Galchis, E. Stroudsburg, Pa........................................
J. Vaicekauskienė, Brooklyn ..........................................
J. S. Naujokaitis, Panoma, Calif....................................
Z. žekienė, Waukegan, Ill.................................................
A. Mickevičius, Brooklyn, N. Y..................................... 
Mary Herbert, Brooklyn ......................................... .........
O. Zajankauskaitė, Brooklyn ................................7....
Pr. Pūkas, Philadelphia, Pa..........................................
K. Budrys, Maspeth, N. Y.................................................
A. Milinavičius, Woodhaven, N. Y....................................
M. Ramanauskas, Tampa, Fla.........................................
Kun. P. Garmus, Easton, Pa.............................................

“AMERIKA” TREMTINIAMS
Tremtyje gyveną mūsų broliai ne tik maisto siuntinė

lių yra pasiilgę iš mūsų. Jie laukia ir laikraščių, kurie juos 
plačiau supažindina ir surša su Amerkos lietuviais.

Deja, šiuo metu prenumeratos užsimokėti jie negali ir 
laukia, kad koks geradaris tuos laikraščius jiems užsa
kytų.

“Amerikos” administracija dovanai yra jiems pasiun
tusi kelioliką šimtų egzempliorių ir tą skaičių didinti ne
beišgali. Todėl ir čia mums pagelbon atėjo didžiai gerbiami 
mūsų rėmėjai.

Pereitą savaitę “Amerikos” prenumeratos tremtiniams 
sąskaiton gauta aukų iš sekančių asmenų: 
Prel J. Ambotas, Hartford, Conn......................
Prel. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y..................
Kun. Dr. V. Martusevičius, Philadelphia, Pa. 
Myk. Ramanauskas, Tampa, Fla....................
Frank Pūkas, Philadelphia, Pa..........................

Visiems gerb. geradariams, gausiai parėmusiems aukš
čiau minėtus tikslus, nuoširdžiai dėkoja,

“Amerikos” Administracija

VYNAS — LIKERIAI — ALUS 
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenue

Kiekvienas darbo žmogus 
rūpinasi turėti įmanomą dar
bą, pakenčiamas darbo sąly- 
lygas ir tinkamą atlyginimą, 
kad jis galėtų garbingai iš
laikyti savo šeimą.

Gyvename tokiais laikais, 
kai šios sąlygos įmanomos 
tik būnant gerai susiorgani
zavus. ši taisyklė tinka vi
siems darbo žmonėms, tigi, ir 
lietuviams siuvėjams.

Lietuvių siuvėjų 54 lokalas 
yra ta organizacija, kuri yra 
mūsų siuvėjų tvirtovė, mūsų 
reikalų gynėja. Kaip svarbu, 
kad lokalo valdyboje būtų su
maningi žmonės, taip lygiai 
svarbu, kad lokalo delegatas 
būtų pasiaukojęs, susipratęs, 
darbštus, drąsus ir apdairus 
asmuo.

Birželio-June 30 d. mūsų 
lokalas rinksis savo naują de
legatą. Visų mūsų uždavinys 
ne tik pasirinkti tinkamą as
menį, bet ir pasirūpinti, kad 
tas asmuo būtų išrinktas de
legatu. Geriausias tokio pa
sirūpinimo užtikrinimas yra 
dalyvavimas susirinkime.

Čia dar tenka priminti, kad 
visų patriotiškai nusistačiu
sių siuvėjų kandidatas į de
legatus yra Pranas Milas- 
Milašauskas. Tai žmogus mū
sų unijoje išaugęs, tvirtai iš
silavinęs ir pasiruošęs dele
gato pareigoms. Jį remia ir 
siūlo visi tie, kuriems rūpi 
unijos ir jos narių gerovė. 
Tad budėkime ir — atlikime 
savo pareigą. Birželio 30 d. 
būkime savo susirinkime!

Kr. Kvieslys

Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646

visuo- 
nuola- gg Matthew

11 BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
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VYNO, DEGTINES IR 
IMPORTUOTU LIKERIU 

KRAUTUVE

Atminimų Dienos proga, 
žinutės autoriui ir jo draugui— 
J. Pravilioniui teko lankytis 
gražiame Uticos miestelyje. Bu
vo be galo malonu čia paviešėti 
kelias dienas, ypač patiko gra
žūs vaizdai: kalnai, klonys, miš 
kai — kurie žavčte žavėjo mus. 
Apsistojome pas p. V. Plančiū- 
nienę, p. Pravilionio sesutę, ilga
metę “Amerikos” skaitytoją.

Teko būti lietuvių šv. Jurgio 
parapijos kapinėse. Ten 11 vai. 
ryte įvyko įspūdingos religinės 
ceremonijos pagerbimui miru
siųjų parapijos kunigų, narių ir 
žuvsių karių.

Klebonui kun. J. Grabauskui 
tenka didžios pagarbos žodis už 
nuopelnus lietuvių parapijoje. 
Jo vadovybėje, bažnytėlė puikiai 
atnaujinta, pagražinta; pataisy
ta parapijos erdvi salė ir puikiai 
ištaisytos parapijos kapinės. Ka
pinėse pastatyta 14 medinių kry
žių — stacijoms.

Uticos lietuviai, gyveną tokio 
je gražioje vietoj (istoriškame 
Mohawk Klonyje), gali pasidi
džiuoti, kad sunkiose aplinkybė
se stengiasi išlaikyti bei tobulin
ti grynai lietuvišką parapiją. 
Valio utikiečiai!

J. J. Stukas,
Liet. Radijo Direktorius.

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-4829
_ I

!! 426 Lafayefte Sf. | 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

Pašiau!

mų BALFui aukojo se-

sekan-
Bridgeport, Conn

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

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčiais. Notary Public

Ausbury Park, N. J
Tel. DEW 51*

Lalmluotu F®51

JauittF

3208

New Haven, Conn

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.nes

Vietinis

Waterbury, Conn

366 W. Broadway

ir prašome atsiųsti mums Ang-
ų ir gavo sutvirtinimo

$5.00 
4.00 
4.00 
3.25
1.00

1601-OS Si
Phirf

— Antanas Beržinskas,
- kun. Kelmelis ir kun. 
akys; $2 — Vai. Valic-

pir- 
bir-

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

čius, Bayonne, N. J.
ietuvių katalikų inteli- 

organizacijos tikslas
kti lietuvių katalikuose, 
jrmuojanti religine, kul-

Jos. Kavi
LIETUVIS Gi

šiuomi siunčiame $....
liškai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas
Adresas

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Keistasi 

—Aš nebeit 
-Kodėl? 
—Mūsų mor 

gis. Vakar & 
šeši bus dvyli 
sako, kad der. 
pat bus dvyli

ERNON ST., PHILADELPH^

jis mano čia pasilikti, bet 
tai nekreipė dėmesio. Ta- 
pereitą penktadienį naktį 
sodybos kieme negras pa-

DD® bsauskiene,. E. Zubric- 
36^^- Jtaugaitienė, Makreckie- 

ph]77 cinkevičienė. Kiti aukojo
Telefonuokit'

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

tik vienos h?
—Eik jai į religine

pamėgink Sl- f socialinė įsta2ga- 

ti, įkišusi gah

Vyras su h
ja upės krauti K-un. Bastakys.
na klausia: [ - - - - - - - - - -

—Kątudsi) menys:
krisčiau į upę’ * - -

—Tuojau fe
pagalbos šauki

—Bet juk h 
kelių mylių.

agaliau, su kiekviena nauja 
pušys ir eglės, mūsų girininkas^ 
, o su metais žmogus darosi kaf 
. Jis leido net upeliui tekėti, ba*

jam galva, žaliosios Karalystę
rxvjjia vejao piuicou gAiAAM***^ .

osi iš savo aukšto sosto, senau*' E. Vičkausko džiaugsmu

ame visus profesionalus 
įtus iš New Jersey, New 
r kitų vietų prie šios 
s prisirašyti. Sekantis 
mas įvyks ketvirtadie
nio 24 d. 8 vai. vak., 
salėje, 53 Washington 
j Central Ave., Newark,

Koresp.

BALE filmos
io 6 d. lietuvių par. sa- 
zys Motuzas rodė Lietu- 
mtinių ir BALE filmas, 
jo J. Valaitis, kun. Kel-

ys. Ar jos 
dys?
, pats yra bu- 
rininkas ir ge- 
o kario dvasią 
š pat pirmųjų 
vos nepriklau-

unimas linki 
visiems Ame- 

reikėjams pat- 
įsio pasiseki- 
r energingoms 
mėti USA vy- 
akumą ir pri- 
projektui įgy- 
rikos valdžia 
jrėtis savo ka-

kelių mylių. • P. Pūkis, S. Gaubienė, 
—Tai nieko! išiūnas, Am. Šatienė, A.

bėgčiau net ii: Menė, J. Balkus, 
lutė, M. Matulienė, 
enė, M. Ručinskienė,

Strelkauskienė, 
ravičienė, 

lė, J. Genys, K. Balčiū- 
druškienė, Br. Stočkie-

Oiė, Strelkausk
i, K. Aleksandr

Iletuviij Eli
TwaadkulW

10

. Roman 
mskas) 
TUVIŲ 
ORIUS 
ernon St, 
hia, Pa.
Imo Įstaiga. Dl- 
čia, erdvi sali 
a sutelkiama 
yn8 
lai. Kreipkitės 
naktį

= Naujas kunigas
onas Eduardas Vičkaus- 
C. Tėvų Marijonų auklė- 
rželio 6 d. priėmė ku- 
i šventimus šv. Bedo ko- 
į koplyčioje, Peru, III. 
mus suteikė J. E. vysk.

.. Ichlarman, D.D. Pirmos Nuliūdimo fu s ,
gos mišios buvo laiko- 
■ž. 13 d., Šv. Kazimiero 
oje, Plymouth, Pa.
E. Vičkauskas, MIC. gi- 

2 m. birželio 6 d. Tą pa- 
limo metinių dieną lai- 
sutapimu suteikta jam 
tės šventinimai.
)jo kunigo tėveliai yra 
merikoje. Iš savo rankų 
ajėgė pavyzdingai išauk-JONAS DALINIS

/-.i . n 1 niiulzią šeimą ir, būdami geriGraborius ■ Halsaniu1:. -stengč 3-ie iš pat ma_
vo sūneliui Edvardui į- 
cunigiškų idealų troški- 
rentas tai idealas. Jis, 
įas savo sieloje šaukimą 
>nį gyvenimą, atvažiavo 
anapolio Tėvų Marijonų 
į 1940 m. 1941 m. Ed- 
įstojo į Tėvų Marijonų

- vienas nepaprastai vandeni^ iją. Filosofinius ir teolo- 
mokslus baigė Hinsdale 
rijoje.
į ilgų metų pasiruošimo, 
u pasiekė tikslo, priimda- 
nigystės sakramentą.

i vėl pakreipė jį į seną vagą 
įas į lieknas tuopas ir tankius 
išsisklaidžiusius upelio krantai* 
.artą dailininkui pagyrus gir^ 
, tai šis jam atsakė:
-Tai yra gamtos padaras.*’: ?a suPras0- koki džiaugs- 

tą MW- • BJ° Jaunasis kunigas, lai-
■ įą, tai ls pirmąsias mišias ir de

ls Dievui už visas malo- 
e bažnyčioje, kurioje bu-

r------- .
vau sugalvojęs visai ką kitą.- J, 
ektų naujai steigti girią, 
taip, kad būtų gera ir gražu 

ti gamta. - - ■ _ _ -
aip sakė girininkas. Dailininkas^ rikštytas, priėmė pirmą 
jam galva, žaliosios Karalystėj ją ir gavo sutvirtinimo 
kojis vėjas prinešė girininko^ ęntą.

Baras ir Naktinis Klubas 
THE “ALLIANCE HALL” 

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

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

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajii Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Birž. 5 d. Jaunų Vyrų Drau
gija šventė savo darbuotės 4t’ 
metų sukaktuves. Buvo atsilan
kę svečiai iš miesto valdybos, 
dalyvavo ir vietiniai kunigai, 
kur visi linkėjo draugijai geros 
ateities. Muzikai i nėję programo
je dalyvavo dainininkė viešnia iš 
Brooklyno ir vietinis P. Sitavi- 
čius, kuris padainavo kelias gra
žias dainas, akompanuojant A. 
Stanišauskui.

Parapijos svetainė yra tvar
koma iš naujo ir ateinančiam 
sezonui bus taip kaip nauja. 
Klebonas kun. J. Kazlauskas la
bai rūpinasi, kad gerai pavyktų 
gražiai sutvarkyti.

Choro laimėjimo knygučių 
traukimas bus, kaip pažymėta 
lapeliuose, birž. 18. Kas laimės 
— tam bus įteikta dovana.

Choras turės savo gražų va
sarinį išvažiavimą į pajūrį. Šiuo 
metu chore yra gerų dainininkų. 
Būtų gerai, kad ir daugiau pri
sidėtų prie garžaus lietuviškos 
dainos darbo.

Jau yra atvykusių iš Euro
pos keli jauni studentai, bet tik 
vienas A. Sitavičius su jaunimu 
ir draugijomis pradėjo lietuviš
ką darbą. Reikia tikėtis, kad įsi
jungs į bendrą darbą ir kiti, o 
tas tikrai yra svarbu. Kviečiam 
visus į lietuvišką darbą!

Parapijos piknikas
Šv. Kazimiero parapijos 

mas metinis piknikas įvyks 
želio 20., Sea Cliff Inn. Ten ža
liuojanti medžiai, malonus pavė
sis ir jūros bangavimas kiekvie
nam suteiks malonumą. Puikiai 
išdekoruota erdvi šokių svetai
nė ir gera muzika duos progą 
kiekvienam smagiai pasišokti ir 
maloniai laiką praleisti.

Kadangi birž. 20 d. pripuola 
“Tėvų Diena,” tai būtų malonu, 
kad visos dukreles bei sūnūs, ku
rie dar turi savo mylimus tėve
lius gyvus, atsivestų į šį pikni
ką.

Taigi visi Now Haveno lietu
viai bei lietuvaitės, pasistenkim 
padaryti šį parapijos pikniką 
kuo sėkmingiausiu.

Tėvų Diena
Artinantis “Tėvų Dienai” yra 

labai malonu pasveikinti šios ko
lonijos tėvelius, kurie dar yra 
gyvi, ir pareikšti jiems gilią pa
garbą. Linkini, kad gerasis Die
vulis užlaikytų tamstas sveikus 
ir stiprius per daugybę metelių.

Kurių tėveliai apleido šį pa
saulį, šioje dienoje lenkiame gal
vas ir susikaupę maldoje prašo
me Visagalio jiems amžinosios 
ramybės Aukščiausiojo Karali
joje.

Rasių neapykanta
Paskutiniuoju laiku J. V. val

džios ir savyvaldybių įstaigos 
smarkiai kovoja prieš rasių ne
apykantą ir išsišokėlius smar
kiai baudžia, bet neapykanta ne
išdyla.

štai mūsų apylinkėje neseniai 
apsigyveno viena negrų šeima, 
pirkusi namą iš balto gyvento
jo.

Kadangi šioje apylinkėje jau 
anksčiau yra siautusi Ku-Klux- 
Klan organizacijos šaka, tai vi
si spėliojo, kad naujas gyvento
jas — negras neilgai čia išsilai
kys. Jų spėjimai pasitvirtino.

Jau kuris laikas negras gau
davo telefonu užklausimus, kaip 
ilgai 
jis į 
čiau 
savo
matė degantį kryžių — tai Ku- 
Klux-Klan ženklas, jog keršto 
valanda jau artėja.

Negras pasiskundė policijai, 
kuri jo namui paskyrė 30 negrų 
sargybą, o baltiems uždraudė 
prie jo artintis.

Po sunkios operacijos šv. Ma
rijos ligoninėj sveiksta Adelė 
Stalnoker. Ji aktyviai dalyvau
ja Šv. Juozapo parapijos chore 
ir sodaliečių veikloje.

Linkime jai greičiausiai pa
sveikti ir grįžti prie organizaci
nio veikimo. J. J.

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

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

T®L EVergreen 1 - 0868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta
$5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 
ŽODYNĄ 

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

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”. 400 
puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po $4.00, 
dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes 
jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik įdėkite į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką žodyną.

;Stephen Aromiskis, rMatthew j> Ba)las
i (ArmaKausKas; (a

(S a (Bieliauskas)

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Pel. NEwton 9-4464

iTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
i (Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
* Laidotuves

; - $150 -
< KOPLYČIA SUTEIKIAM
) NEMOKAMAI
) 84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega
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. NEW YORKO APYLINKES

[Ell J VI
LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAM

DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir Elderts Lane (75th St.) Woodhaven, N. ¥.1

Lietuvių Dienos belaukiant Telefonas: EVergreen 7-7411

Entered as second-cl 
office at Brooklyn, I

AMERIKOS LIE':
LIKŲ VISUOW 
KULTŪRINIO

SAVAITJ

EINA KAS PE

Birželio-June

parti- 
jflih“~ra- 
0is” ir to- 
411 pradėti 
į Mace 
‘ jotoji} klu-

to- 
5,’ kokiais 
<731118" bei 
šia skiria- 

tija nuo

Mūsų Apylinkėje
LIETUVIŲ DIENOS KOMI

TETO NARIAMS
Paskutinis Lietuvių Dienos 

Komiteto narių susirinkimas 
yra kviečiamas penktadie
nį, birželio 25 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje, tuoj 
po Federacijos susirinkimo.

Šiame susirinkime bus ga
lutinai paskirsistyta pareigo-

mis, pasidalinta darbais. 
Svarbu, kad visi komiteto na
riai dalyvautų.

Dalyvaukime visi ir sėk
mingai užbaikime pasiruoši
mo darbą besiartinančiai 
New Yorko apylinkės Lietu
vių Dienai, kuri įvyks liepos 
4 d., Dexter Parke, Woodha
ven, N. Y.

Apreiškimo 
Parapija

Maspetho Žinios

13
11

Sekmadienį, birželio 
dieną, kun. Bruno Kruzas 
vai. laikė iškilmingas mišias, 
pareikšdamas Dievui padėką 
už suteiktas malones per 10 
kunigystės metų. Jam asista
vo dijakonu taip pat Jubili- 
jatas (10 m. kunigystės) 
kun. Walter Masiulis ir sub- 
dijakonu — kun. Jonas Pa
kalniškis.

Kadangi laikas buvo ribuo- 
ta, klebonas kun. N. Pakal
nis, trumpai, bet gražiai kal
bėdamas, iškėlė keletą bruo
žų iš šių dviejų jubilijatų 
darbuotės, kviesdamas baž
nyčioje susirinkusius melsti 
jiems Aukščiausiojo sveika
tos, kad jie ir toliau tokiu pat 
uolumu, kaip iki šiol , galėtų 
darbuotis Kristaus vynuogy
ne.

Per “offertorium” — “au
kojimą” labai gražiai skam
bėjo Zuzanos Griškaitės solo 
Panis Angelicas (S. Frank). 
Choras taip pat labai puikiai 
išpildęs mišias savo giedoji
mą apvainikavo žavinga Č. 
Sasnausko lietuviška giesme 
— “Apsaugok Aukščiausis tą 
mylimą šalį.”

Pereitą sekmadienį užsi
baigė novenos pamaldos prie 
Šv. Antano. Gražus būrys 
rinkdavosi kas vakarą pasi
melsti tam stebukladariui.

Birželio 20 d. parapijos sa
lėje bus Amžinojo Rožan
čiaus draugijos susirinkimas.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Didž. New Yorko lietuvių 
namų savininkų organizaci
jos susirinkimas įvyks penk
tadienį, birž. 18 d. 8 vai. va
kare, grab. Shalins-šalinsko 
patalpose, 84-02 Jamaica Av., 
Woodhavene.

Visi lietuviai namų 
ninkai yra kviečiami 
vauti susirinkime. Bus 
bus pasitarimas namų 
ninku reikalais.

J. P. Mačiulis, pirm.

—Birž. 26 d. šv. Cecilijos 
bažnyčioje, Brooklyne, susi
tuoks Stasys Meškis su Ele
onora White.

—Birž. 20 d. susituoks Pet
ras Steponavičius su Lucille 
Gherardi. Šliūbas bus Šv. Ste
pono bažnyčioje, New Yorke.

—Birž. 16 d. palaidoti: An
tanas Slanina ir Ona Sabo- 
kaitienė. O. Sabokaitienė yra 
kun. Jono Kartavičiaus vy
riausioji sesutė.

—Vyčiai 25 d. birž. turės 
šokius parapijos salėje. Vi
siems įžanga ne pinigais, bet 
— maistu tremtiniams. Su 
kava, cukrum bei taukais ga
lima bus įeiti salėn. Pelnas— 
tremtiniams.

—Birž. 27 d. Simonas ir 
Ona Balkūnai minės savo 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jų sūnus kun. prel. 
J. Balkūnas laikys mišias 11 
vai. ir duos palaiminimą.

—Kun. prel. J. Balkūnas 
jau beveik pasveikęs ir kas
dien laiko mišias.

—Klier. Jonas Vilutis ato
stogauja pas motinėlę Maspe- 
the. Birž. 20 d. grįžta Mari
jonų seminarijon.

— Subd. Margis, taipgi 
marijonas, lankosi apylinkė
je ir grįš seminarijon.

—Kun. Pranas Skrodenis, 
M. J. C. po trumpų atostogų 
vyksta Marianapolin atlikti 
Kvinkvenaliją.

—Marijonų provincijolas 
kun. J. Jančius ir kun. Dr. K. 
Rėklaitis kelionėje iš Chica- 
gos į Marianapolį lankėsi 
apylinkėje.

• Kun. K. Tumasonio pri
micijos įvyko birž. 13 d. An
gelų Karai, par. bažnyčioje. 
Platesnis tų gražių primicijų 
aprašymas tilps sekančiam 
“Amerikos” numery.

• Kun. Juozas Simonaitis, 
Elizabetho klebonas, buvo iš
vykęs į Chicagą dalyvauti sa
vo brolio vaikų mokyklos už- 
baigtuvėse.

• Ant. Vaičiulaitis vasaros 
atostogas praleis Scrantono 
apylinkėje.

• Muz. Algis Šimkus iš 
Lawrence, Mass., buvo atvy
kęs paviešėti pas savo tetą, 
p. Incienę. Išvyko atgal drau 
ge su Dr. A. Kuču ir Dr. Pr. 
Padalskiu, kurie nuvyko į 
Maine, aplankyti Tėvų Pran
ciškonų.

• Dr. Br. Kazlauskas, pa
kelyje į Scrantoną, buvo su
stojęs New Yorke. Jis dės
to vienoje Detroito mokyk
loje.

• Dr. Stasys Petrauskas, 
neseniai atvykęs iš Švedijos, 
nuo liepos 1 d. pakviestas gy
dytoju į Alexey Brothers li
goninę Elizabethe.

• Juozas Vaškas baigė Šv. 
Jono Universitetą, Bachelor 
of Science laipsniu.

• BALF drabužių vajus te
bevedamas. Drabužiai pri
imami savam sandėly, 105 
Grand St.

• Ona Baniulienė vis ran
da naujų skaitytojų “Ame
rikai.” Ji laukia, kada bus 
galima išleisti jos velionio vy
ro, a. a. Juliaus Baniulio, raš
tus.

• Rūta Averkaitė, Jadvy
gos ir Danieliaus Averkų 
dukrelė, šiomis dienomis bai
gia Šv. Barboros pradžios 
mokyklą.

• Eleonora Bartkevičiūte 
yra išvykusi atostogų, kurias 
praleidžia Floridoje, Virgini
joje ir kt.

• Charles Peters (Petraus
kas), statybos kontraktorius, 
susižeidęs darbe, jau yra par
vykęs iš ligoninės į namus. 
Visi jo pažįstami linki jam 
sėkmingai išsveikti.

• Petro ir Marės Mačių 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktis birž. 13 d. buvo pami
nėta gražiu šeimyniniu poki- 
liu.

AR NEŽINO, AR TYČIA 
KLAIDINA?

Praeitą savaitę “Vienybės” 
savaitratyje buvo įdėta žinia 
apie siuvėjų delegato rinki
mus. Ten pažymėta, kad K. 
Kundrotas “nepriklauso jo
kiai politinei partijai bei gru
pei.”

Jeigu tos žinutės autorius 
tiksliai taip rašo, tai jo mo
kyti nėra reikalo, bet jei jis 
rašo nežinodamas, ką rašo, 
tai reikėtų jį painformuoti 
šiaip:

Pr. Milas nėra joks “bui- 
vydinės - glaveckinės politi
kos įrankis,” bet yra susi
pratęs katalikas, priklauso 
Apreiškimo parapijai ir bu
vęs ilgametis ir veiklus šios 
parapijos choro narys nuo 
1932 m., kai grįžo iš Lietu
vos.

Faktas gi, kad K. Kundro
tas priklauso Liet. Socialde
mokratų 19 kuopai, kuriai 
vadovauja “buivydiniai - gla- 
veckiniai” asmenys.

Kat. Kriaučius.

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. MACUI EIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

RUBBERSTAMPS!;''-
MADE-TO-ORDER ĮĮįįf

kiua Bjja.

86 WoDrar St, New York JO, N Y.
_________Tel- BEEKMAN 3-6828
J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis

Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

68-TAS METINIS PIKNIKAS
— Rengia — 

ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ 
ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

BIRŽELIO-,!! AE 26 DIENĄ. 1918
DEXTER PARK

74-11 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.

Antano Pavidžio Orkestras
Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius

ĮŽANGA — 50c., TAKSŲ 10c. Pradžia 1 VAL. DIENĄ

Gerbiamieji! širdingai kviečiame visus didžiojo New 
Yorko apylinkės lietuvius dalyvauti šiame mūsų dideliame 
piknike. Čia turėsite malonių pasimatymų ir pasivaišinsite 
gerais užkandžiais ir gėrimais.

RENGĖJAI

KOL COAL CO.

Jos. Zeidat, Jr

savi- 
daly- 
svar- 
savi-

PIKNIKAS BAYONNE, N. J.
Birželio 27 d. šv. Mykolo 

parap. darže įvyks didelis tos 
parapijos piknikas. Sekančia
me “Amerikos” nr. apie tai 
bus plačiau pranešama.

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

VIEŠA PADĖKA
Gegužės 29 d. St. Bridges 

bažnyčioje susituokė Evelina 
Zurnis (Zurinskaitė) su Wal
ter Heyer.

Ta proga jaunavedžiai ir 
tėveliai reiškia širdingiausią 
padėką už brangias dovanas 
ir gražius linkėjimus gimi
nėms iš Danbury, Conn., bro
liui Frank Zurinskui su žmo
na Stella ir visa šeima, gimi
nėms iš Yonkers, N. Y., se
sers šeimynai, giminėms iš 
Maspetho, Kazlauskų šeimy
nai ir draugams iš New Ha
ven, pp. Frank Radžiūnams 
ir visiems brooklyniečiams 
draugams, kurių vardų dėl 
vietos stoks negalima laik
rašty išvardinti.
. Atskirai norime padėkoti 
kun. Bulovui už atsilankymą, 
Kalvaičiui ir Kalvaitienei už 
padėjimą paruošti vestuves, 
taip pat nuoširdus ačiū p. Ju- 
ciūnams, mūsų visoms tetoms 
ir dėdėms, veiteriams ir vei- 
terkoms, o ypač šeiminin
kėms už ypatingą jų rūpes
tingumą.

Jaunavedžiai ir Tėveliai

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

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

El

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist

BROOKLYN 20, N. Y.

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS

įokėjęlie- 
-ęagandą už 
jis abejonės 
į yra Wal- 
jmi liaudies 
,-pasakyk su 
{&š tau pa- 
iš"

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

496 Grand Street Brooklyn, N
Gyvenimo Vieta:

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

JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Masę 5iW^uoja'
Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokam

j V. vyriau- 
jiybei notas, 
$ dėl karo 
įtii, kad tū- 
iiraštis pa- 
:įiir “Sovie-

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN,
Tel. EVergreen 4-9737

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai

GRANDVIEW BARBER
Kuri randasi patogioje vietoje

SHO

agreso
re? Ir mes 
rametą pa-

ii draugas 
sausų nuo- 
■::esto notą

11

h per jūras 
į |DP). 

kuriam iš 
iečiai la
su dolerį. Ir 
audoda- 

sre, aiškina

aukšte

prigla

IŠ RESF

$

$

I

& apie tai,
489 Grand Street Brooklyn,

D. Whitecavage, Savininkas
■% asasass

3suieji lietu- 
kurie turi 

ųdolerį, gal 
ifcs dolerius 
..ehip dova- 
i hm jie taip

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas

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

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

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

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

ir

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Parduodame farmas, lo- 
aww tus, krautuves ir dirbi u- 

ĮBŪiiar. ves, taipgi išnuomojame.
Teisingas patarnavimas per 38 metus.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE
GRAND ST. 361 UNION AVĖ., 

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

499

EV

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SCI i bolševikiški 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių namų de , .
lyginimą, plasteriavimą, i 'J 
vių cementavimą ir kt da

29S MAUJER 8T, 
BROOKLYN i, N. I

Stephen Brede
ADVOKATAS;

»"Laisvės”

M seni ir 
sugyvena, 
į. kaip anie 
fėjai norėtų.

>daa siela ir 
197 Havemeyer SI *i lietuviai, 

Brooklyn 11, N.' broliai, vi- 
Tel. EVergreen 7-93 ir visus 

_____________....-gs kova už

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, B

'hr reikia, 
■ži vieningi!

U)j išeinanti 
& praneša, 

223 South 4th Str jo studentų
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susi®Gineitispa- 
W^j* pra- 

---------------------------------------IW S. Ne-

DAvenport 6-0259
R ALPH W 

FOTOGRAF 
65-23 Grand Aven1

Maspeth, N. Y.

fe poezija 
p dėmesio, 
p atseit, kū
pą, Molo- 
Rs įkvėpi- 
R sakant —

6762 FOURTH AVE.

(68th St. kampas). SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

"MEMORIES of LITHUANU 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p« 
Station WEVD — 1330 WL, 5000 W

DIRECTOR — JACK J. STUB
429 Walnut St., Newark 5, 

TeL MArket 2-5360

■fesunko- 
šitaip po- 

'’partijas, ir 
stilių tu- 
poeziją į 

taą, de- 
Macinę... 
hi jie turi 
’’isokeriopa 
p vienam

želio 21 'd. čia 
publikonų part 
mas. Jo svarbi) 
priimti partij 
prezidento rinl 
nančių kelerių 
išrinkti savo k 
zidento ir vice] 
eirgoms; sūdai 
tijos vadovybę

Suvažiavimą 
jos pirmininką 
ce. Laikinu 
rinktas Uline 
rius Dwight F 
žiavimo vedė ji 
seph W. Marti 
irių pirmininki 

Pirmą dieną 
rios komisijos 
bo statutas, i; 
kinimų.

Vakarinis p 
kardinolo Der

1 invokacija. To 
blausia kalbėt 
Boothe Luce,

Į so narė. Rezc 
' jai vadovave 

Lodge.
Suvažiavim< 

balsu dalyvai 
vai. Kiekviena 
vaduotoją. Sp 
pranešėjų buv 
važiavimu su: 
bai didelis.

Rašant šiu« 
nebuvo žinom 
konai pasirin 
datų šalies p 
goms. Daugis 
džioje turėjo 
lematorius 
rius Taft ir 
tos gubem. S 
asmenys aktj 
nacijos.

gis skaitė pa 
rybines svei 
laimėjimus...’ 

Mums įdo 
tarybine ir k 
binė sveikat: 
sakysim, bur 

toks pa- uždegimas 
8 Jaude- plaučių uždei
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