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biskį ir papiknikauti. 
juk žmogui truputį 
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tikti ir svieto naujie- 
alaus apšnekėti.
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ai aiškina, kad prie- 
; Berlyno suvaržymų 
joji Vakarų Vokieti
kė, nuo kurios jie ne
ligoti. j
šitaip būtų, tai tada, i 
.ūkimas amerikiečių j 
irlyne elektros jėgos ’ 
)s tiekimo taip pat 
s juos nuo vokiškų i 
antplūdžio? Argi so- 
aano, kad patamsy 
neras kelio į sovietų

las Sokolovskis buvo 
amerikiečių sulaiky- 
ergreitą važiavimą ir 
ls 45 minutes.

viečiami Aplankyti N«»ifefakad natįk rua,i 
r ' J, bet ir pati Sovietų 

jutų prilaikyta, nes 
[•eit ir pertoli nuva-K I R P Y KLA

RANDVIEW BARBER
Kuri randasi patogioje f s ten rašot tokius 

ip, kas ten bai- 
a «-| bĮSBLUĮZa^A ~| 
rdara taip mus vie- 
geros valios skai- 

iš Europos ir liepia 
nerašyti.
dėlto, vietos žinios 

‘tos žiniomis. Kodėl 
im būtinai rašyti tik 
tuves kokio ten buv. 
os karalius su kaž- J 
•ancūziška princese? 
įlinkos savų žmonių 
.o įvykiai mums ir 
kaityto jams juk la- 
e širdies.
laikraštis yra ne ka- 
onikai žymėti, o mu
gu skaitytojų gyveni- 
jrūpesčiams aptarti, 
laikrašty turim sky- 
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Žinias,” tai čia ir ra-
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Ten kryžiais nužymėti Lietuvos vargo keliai . . .

CHURCHILL RAGINA NENUSILEISTI
LONDONAS. — Buvęs D. ar komunistai. Jis ragino im- 

Bri tani jos premjeras Chur
chill kalbėjo 100,060 anglų 
susirinkime, įvykusiame Lu^.. 
4——--**•———%,

tis “tvirto ir ryžtingo žygio, 
kaip vienintelės^-

čius, anglus ir
Berlyno ir padaryti iš savo 
valdomos zonos Vokietijoje 
dar vieną pavergtą valstybę, 
kurią jie valdytų totalitari
niu teroru.

Churchill pasakė, kad jau 
' i laikas visiems suprasti, kad 

, nėra jokio saugumo nusilei
džiant diktatoriams, nežiū
rint, kas jie būtų — naciai

191^ k- T T - • 4-į“; misų apylinkes vietos
TeL$ odo, žinoma, redakci- 

paliepimas iš Euro- 
blogas, bet... mes vis 
kinksime prie savo.

ro. unilT savo kalboje nu
rodė, kad Anglijos saugumas 
ir kasdieninė duona šiandien 
išimtinai priklauso nuo Ame
rikos. Jis kaltino dabartinę 
socialistinę Anglijos vyriau
sybę leidus komunistams įsi
galėti. Jis reiškė savo įsiti
kinimą, kad sekančiuose rin
kimuose gyventojų dauguma 
pasisakys už konservatorių 
partiją.

DP ĮSTATYMAS JAU ĮSIGALIOJO
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36 mil. Palestinai
žydų labdaros veikėjai pra

nešė, kad nuo 19’47 m. spa
lių iki šių metų balandžio m. 
Palestinos žydai suaukojo be
veik 36 milijonus dolerių. 
Tie pinigai skiriami imigra
cijai, apsigynimui ir šalpos 
reikalams.

Birželio 28 d. Šveicarijoje, 
Montreaux mieste, prasidėjo 
pasaulio žydų kongreso at
stovų suvažiavimas. Per 10 
dienų pasaulio žydų vadovai 
svarstys Palestinos padėtį ir 
žydų veiklos klausimus.

Tito Pakliuvo Nemalonėn
RAKIETINIAI IKKTUVAI 

PER ATLANTĄ
šeši geriausi anglų rakieti- 

niai lėktuvai artimiausiu lai
ku numato skristi per Atlan
tą į New Yorką, dalyvauti 
naujo specialaus aerodromo 
atidarymo šventėje ties Ja
maica.

KANDIDATAS Į PREZIDENTUS
Respublikonų konvencijoj 

Philadelphijoj buvo išrinktas 
kandidatu į prezidentus T. E. 
Dewey. Respublikonų partija 
šįkart nepaisė savo partijos 
papročio, pagal kurį jie ne
teikdavo progos kandidatuoti 
antrą kartą.

T. E. Dewey buvo respubli
konų kandidatu 1944 metais, 
kai Roosevelt ėjo į rinkimus 
ketvirtam terminui. Šiemet 
respublikonai vėl pasirinko 
Dewey.

Thomas E. Dewey yra gi
męs 1902 m. kovo 24 d. Owo
sso, Mich. Jo tėvas buvo ma
žo miestelio laikraščio leidė
jas. Mažas Thomas dirbo 
spaustuvėje. 1923 m. jis bai
gė Michigan universitetą ir 
tų metų rudenį atvyko į New 
Yorką mokytis dainavimo ir 
teisių. Jis turėjo gerą barito
no balsą, todėl norėjo patek
ti į operą, bet galutinai pa
sirinko advokatūrą.

1925 m. Dewey baigė tei
sę ColumbijoA. ^universitete

jis pralaimėjo partijos suva
žiavime prieš Wendell Will- 
kie.

1942 m. Dewey buvo išrin
ktas New Yorko gubernato
riumi. 1944 m. respublikonai 
jį pasirinko savo kandidatu 
prieš demokratų Rooseveltą. 
Prezidento rinkimus jis pra
laimėjo, bet visoje šalyje įsi
gijo gerą vardą kaip stiprus 
kandidatas, energingas ke
liauninkas. 1946 m. jis išrink
tas New Yorko gubernato
rium antram ketverių metų 
terminui.

Dewey ir jo žmona yra gi
liai religingi, abu episkopa- 
lai. Turi du sūnus, 15 ir 11 
metų. Dewey moka pasirink
ti labai ištikimus, švarius, iš
mintingus patarėjus - bend
radarbius. Visi jo artimieji 
bendradarbiai yra jo 
žiaus,- artimi draugai 
studijų dienų.

EARL WARREN
Respublikonai savo kandi-

_____

PRAGA, birž 28. — Pra- 
(gos laikraščiuose buvo pa
skelbtas oficialus kominfor- 
mo pranešimas, kuriame tarp 
kitko rašoma:

“Jugoslavijos komunistų 
partija nukrypo nuo Lenino- 
Stalino linijos. Jos vadai ve
dė pastaruoju laiku neapy
kantos politiką atžvilgiu So
vietų Sąjungos.

Kominformas nustatė, kad 
Jugoslavijos kom. partija el
giasi priešiškai ne tik su So
vietų Sąjunga, bet ir su visa
sąjungine kom.-bolševikų par 
tija.

“Vadovaujantieji Jugosla
vijos komunistų partijos as
menys užėmė Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu tokias pozici
jas, kurių pagrinde buvo me
lagingas vaizdavimas Sovietų

Sąjungos, kaipo vienos iš im
perialistinių valstybių.”

Tos politikos rezultate — 
sako pranešimas — Jugosla
vijos kom. partijos centro 
komitete įsiviešpatavo troc
kinė propaganda apie komu
nistų partijos išsigimimą ir 
apie išsigimimą visos Sovie
tų Sąjungos.

Tokiu būdu vienas iš svar
biausių komunizmo šulų Ju
goslavijoj, vadinamas mar
šalas, Tito ir jo partija įpuo
lė Stalino nemalonėn. Iš mi
nėto pranešimo tono aišku, 
kad Tito ir kitų aukštų Sta
lino tarnų Jugoslavijoj lau
kia liūdnas likimas. Diktato
rius Stalinas gali lengvai už
nerti kilpą ant kaklo savo 
vietininkui Jugoslavijoj...

TAIP YRA ŠIANDIEN LIETUVOJE

am- 
nuo

advi šalies viceprezidentus 
ren. Aariau-

Warren gimė 1891
vo 19 d. Los Angeles, CalTt? 
Advokatu jis yra nuo 1914

Birželio 7 d. jungtinės 
NKVD jėgos, siautėdamos 
Kauno, šakių ir Marijampo
lės apskrityse, Pagraižvio 
miške, Šilavoto vai., užklupo 
būrelį laisvės kovotojų ir ne
lygiose kautynėse juos išžu
dė. Parvežę į Šilavotą pagul
dė viešai gatvėje ir, nuogai 
išrengę, visokiais būdais ty
čiojosi. Ypač žiauriai ir gy
vuliškai tyčiojosi iš kovotojų 
padalinio sanitarės Laimu
tės, kurią nuogą guldė ant 
kitų lavonų ir rėkavo, biau- 
riai koliodami,

Iš Šilavoto jau dvokiančius 
lavonus nuvežė į Prienus,

nie-
% ąiniĮns ji ■ 

ŪKININKŲ ŠEIMOS BĖGA 
IŠ SAVO ŪKIŲ

Geisteriškių kaime Jonas 
Klimavičius, Kazys Meškevi- 
čius, Juozas Brazys, Antanas 
Juselis ir kiti negalėjo sumo
kėti sovietų valdžios uždėtų 
mokesčių.

Atvažiavęs baudžiamasis 
komunistų būrys pačiupo

Klimavičių, Meškevičių ir Ju- 
selį, sudarė jiems greituosius 
“teismus” ir išgabeno prie
vartos darbams į Sibirą. Ko
munistai buvo pasiruošę ir 
daugiau ūkininkų “teisti,” 
bet jie laiku suskubo pasi
traukti į “laukus ir miškus.”

Nuteistųjų šeimos turėjo 
sumokėti uždėtas piliavas ir 
mokesčius. Kadangi jos ma
tė, kad negalės mokesčių su
mokėti, visos čia paminėtos 
šeimos apleido ūkius ir pasi
traukė į laukus bei miškus.

VEŽA PRO VILNIŲ...
Lenkai savo spaudoje Ame- 

^-^-ždųŲ^iąsi, kad bolševi- 

tų eina VilnF^tHP’' 
Juos veža pro Vilnių į Lenin
gradą ar naudoja sunkiems, 
vergiškiems darbams prie 
fortifikacijų ties Ryga ir Liu
bavą. Pasirodo, rusai ir ten 
daro karinius įtvirtinimus. 
Gal kada nors vėl paaiškės, 
kur vergų prakaitu yra supil
ta nauja Stalino linija.

m. jis vedė Frances E. Hutt, 
kilusią iš Sapulpa, Oklaho- 
mos valst. Jo žmona studija
vo muziką ir rengėsi daini
ninkės profesijai. \m. Pirmojo pasaulinio karo

Jaunam advokatui gerai metu jis įstojo į kariuome- 
sekėsi, ir 1931 m. Dewey bu- nę eiliniu, o grįžo leitenantu, 
vo paskirtas federalinio pro- Savo karjerą iškėlė tapdamas 

prokuroru, kurio pareigas 
apskrityje ir Kalifornijos 
valstijoje ėjo per 20 metų.

Pirmą kartą Kalifornijos 
gubernatorium išrinktas 
1942 m., o 1946 m. išrinktas 
antram terminui, kaip respu
blikonų ir demokratų kandi
datas. Visą laiką buvo veik
lus respublikonų partijoje. 
Jis yra geras kalbėtojas ir 
labai patraukli asmenybė.

Dar 1944 m. Warren siekė 
respublikonų nominacijos 
prezidento vietai. Tada De
wey ir partijos vadai labai 
norėjo turėti jį kandidatu vi
ceprezidento vietai, bet jis 
nesutiko, šiemet jiems pasi
sekė Warreną prikalbinti.

’■UT-'r
5 ?P».T. te

kuroro padėjėju. 1935 m. gu
bernatorius Lehman jį pa
skyrė prokuroru specialioms 
nusikaltimų byloms. Jam pa
vyko suimti ir laimėti bylas 
prieš eilę stambių apgavikų- 
raketierių. Čia jis labai pa
garsėjo ir 1937 m. buvo iš
rinktas New Yorko prokuro
ru. Visą laiką buvo respub
likonų partijoje.

1938 m. Dewey buvo respu
blikonų kandidatu į New 
Yorko gubernatorius prieš 
Lehmaną. Rinkimus pralai
mėjo labai mažu balsų skai
čiumi.

1940 m. Dewey pirmą kar
tą siekė respublikonų nomi
nacijos į prezidentus. Tada

KAT. VETERANAI BUVO SUVAŽIAVĘ
ta ten mokytis ir buvo įsteig
tos rusiškos raudonosios mo
kyklos. Dabar ir tokios mo
kyklos rusų uždarytos ir bol
ševikų valdžia įsakė diploma
tams savo vaikus siųsti mo
kytis į Rusiją. Taip ir New 
Yorke tokia sovietinė mokyk
la, veikusi 87th St. ir turė
jusi 120 vaikų liko uždaryta.

CHICAGO. — Čia įvyko 
tryliktas metinis katalikų ka
ro veteranų (Catholic War 
Veterans) suvažiavimas. 
Nauju organizacijos vadu iš
rinktas adv. Anthony H. For
bes, 38 metų, gyv. New Yor
ke. Dalyvavo 4,000 atstovų iš 
visos šalies.

Tarp priimtų nutarimų bu
vo šie:

1. Atidaryti Washingtone 
amerikonizmo mokyklą, ku
rios tikslas bus paruošti tin
kamus vadus kovai prieš ko
munizmą.

2. Paruošti ir plačiai pa
skleisti kalbančius paveiks
lus, parodančius augantį ko
munizmo pavojų Amerikai.

3. Praplėsti rožančiaus 
kalbėjimo paprotį.

Amerikonizmo mokykla 
pradės veikti spalių mėn. Jos 
studentai bus rinktiniai ka
talikai karo veteranai.

Įstatymas įsileisti 205.000 mininkas kun. Dr. J. Končius, 
tremtinių per dvejis metus į laiškais ir asmeniškai.
Ameriką jau įsigaliojo. Kon- j “Congressional Record” 
greso priimtą bilių preziden- birželio 19 d. įdėjo senato- 
tas pasirašė. Kai kuriems jis'riaus Revercomb kalbą, ku- 
labai nepatinka ir dėl jo reiš- irioje jis atsakė į priekaištus, 
kiama daug nepasitenkinimo. Savo kalboje Revercomb pa- 
Buvo žmonių, kurie prašė sinaudojo BALF pirm. kun. 
prezidentą nepasirašyti. Tą Dr. Končiaus patiektais fak- 
nepasitenkinimą reiškia dau- i 
gumoje tie, kurių globojamų 
tremtinių pirmiau atvykdavo 
iki 90%. Pravestasis įstaty
mas, nežiūrint jo silpnumų, 
yra palankus lietuviams, es- Į 
tams, latviams, lenkams ir 
ukrainiečiams, gyvenusiems 
į rytus už vadinamos Curzo- 
no linijos.

Įstatymas reikalauja, kad 
40% vizų būtų suteikta trem
tiniams, kilusiems iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos ii’ rytų

i tais ir samprotavimais.
BALE vadovybė su pirm, 

kun. Dr. Končium priešaky
je ilgą laiką budriai veikė, 
kad ypač lietuvių tremtinių 

j reikalai nenukentėtų Kongre
se, svarstant tremtinių įsilei
dimo įstatymą. BALE pirmi
ninkui teko daug kartų važi
nėti, lankyti įtakingus asme
nis, laimėti palankumą.

BERLYYNAS VISAI ATKIRSTAS; kad mes, amerikie- 
me baisiai materialis- 
laudžiame centą prie 
Jei jau tiesa, nei niek.

|įps vienas pavyzdėlis: 
Įrika” pavieniais nu- 
' kainuoja 10c., tuo 
>er metus sumokama 
os gi metinės prenu- 

^Itėra tik $3.00.
Į yra daug mūsiškių, 
Į neužsiprenumeruoja, 
rka pavieniais nume-
I bereikalingai permo- 
0.
lu visi taip mano, kad 
inėgstam bereikalingai 
pinigus, tai įrodykim 
nintingą taupumą: už-1 
meruokim “Ameriką” 
įpykim $2.20!

FO?' 

65'5*

Lemi anty si s žodis už nau
jąjį įstatymą buvo senato
riaus Chapman Revercomb. 
Šis lietuvių draugas buvo nu
vykęs į Europą, ir pats susi
žavėjo lietuviais. Su senato
rium, kaip ir kitais Senato ir vo labdaros veikla. Buvo po- 
Atstovų Rūmų nariais, nuo- piežiaus apdovanotas Šv. Gri- 
lat ryšius palaikė BALF pir- galiaus Vyčio ženklu.

mirdamas visą

PI S Ė MIL. LABDARYBEI
CLEVELAND. — John E. 

Creen, 81 metų, sėkmingas 
biznierius, 
savo turtą paliko katalikų
labdarybei. Jo turtas verti
namas pusė milijono dolerių.

Velionis buvo nevedęs. Vi
są gyvenimą pasižymėjo sa-

-"MEMORIES j

radio;
Saturdays. 5#*

Station WBVD-1

director
429 Walnut St.

Sovietai visiškai atkirto 
Berlyną nuo susisiekimo 
amerikiečiams, prancūzams 
ir anglams. Jie reikalauja, 
kad kiekvienas traukinys bū
tų jų patikrintas, nežiūrint, 
kas būtų įvežama į Berlyną.

Berlyno daliai, kur gyvena 
apie du milijonai žmonių, 
gresia badas. Amerikos ka
riuomenės vadovybė ėmėsi 
griežtų žygių ir paleido lėk
tuvus į darbą. Birželio 26 d. 
į Berlyną su maistu atlėkė 
100 lėktuvų.

Sovietai uždarė sausumos 
susisiekimą neva protestuo
dami prieš Vakarų sąjungi
ninkų bendrą žygį įvedant

savo valdomoj Vokietijos da
lyje naują piniginį vienetą.

Amerikos generolas Clay 
pareiškė, kad Amerikos ka
riuomenė iš Berlyno nesi
trauks. Panašiai yra pasisa
kę anglų ir prancūzų atsakin
gi pareigūnai.

Sovietai paskelbė, kad jie 
Berlyne ir savo zonoje nepri
pažins naujos vokiečių mar
kės, kurios platintojai būsią 
smarkiai baudžiami.

Anglų generolas Robertson 
nusiuntė sovietų maršalui 
Sokolovskiui pareiškimą, įs
pėdamas jį dėl galimų pasė
kų.

Sovietų žinių agentūra 
skelbia, kad sovietų okupuo- 
toj Vokietijos daly įsteigtos 
2 naujos partijos: Valstiečių 
Demokratinė Partija ir Liau
dies Demokratinė Partija. 
Abi tos vadinamos partijos 
priima Vokiečių Liaudies Ta
rybos nustatytą programą. 
Atseit, sovietai išgalvojo dar 
du najus vardus, po kuriais 
slepiasi ta pati komunistų 
partija.

SOVIETAI UŽDARO SAVO 
MOKYKLAS AMERIKOJE

Sovietų diplomatų vaikai 
mokėsi anksčiau amerikoniš
kose mokyklose. Vėliau buvo 
jiems rusų valdžios uždraus-

Maskvoje paskelbta, kad 
aviacijos generolas Vasil Sta
linas, sūnus diktatoriaus Sta
lino, apdovanotas raudono
sios vėliavos ordenu. Jis yra 
rakietinių lėktuvų eskadrilės 
vadas.

f SEKMADIENĮ, LIEPOS I DIENĄ, VISI KELIAI VEDA Į DEXTER PARKĄ, KUR VYKSTA MILŽINIŠKAS “AMERIKOS” PIKNIKAS 

VISI, KAS TIK GALIME, VYKIME Į TĄ DIDŽIULĮ LIETUVIŲ SUSIBŪRIMĄ, KUR SMAGIAI PRALEISIME TĄ ŠVENTŲ.
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Raštus IT žinias Amerika trumpina savo nuožiūra Nesunaudotl raštai kores
pondentams neprąžinamt, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu

ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA
Jungtinių Tautų žmogaus Teisių Komisija, po daugelio 

mėnesių svarstymo, birželio 18 d. paskelbė Žmogaus Teisių 
Deklaraciją.

Komisijai pirmininkavo velionio prezidento žmona, 
Eleanor Roosevelt. Vienu iš komisijos narių buvo ir Sovie
tų Rusijos atstovas, kurs susilaikė nuo balsavimo. Sovietų 
atstovo nuomone, pareiškime turėjo būti aiškiai pasisaky
ta prieš fašizmą ir nacizmą.

Priimta deklaracija turi 28 skirsnius, kurių kiekvie
nas užtikrina žmogui pagrindines teises. Ten yra pažymė
ta, kad kiekvienas žmogus yra gimęs laisvas ir lygus kil
me ir teisėmis.

Nei viename skirsnyje, nei deklaracijos įžanginiame 
įvade, nėra nė žodelio, kad žmogus yra Dievo kūrinys, ir 
todėl turi įgimtas teises. Pirmame skirsnyje yra pasakyta, 
kad žmonės “yra gamtos apdovanoti protu ir sąžine.” Apie 
dvasinę žmogaus kilmę visiškai neprasitarta.

Pareiškime, matyti, aiškiai vengta Dievo vardo pami-| 
nėjimo, kad tik būtų daugiau pataikaujama Sovietams, bet

Kur skrendi, mano baltas balandi, 
klaikią naktį kur vienas skubi?— 
Vėjai savo namų nesuranda, 
plyšta žaibas padangių glėby.

Kur nutūpsi, o baltas balandi, 
kai griausmai ir patrankos tik griaus ?—- 
Dreba uolos, nakties išsigandę, 
plačioj žemėj nėr rėžio ramaus.

Kokiam viešpačiui, baltas balandi, 
neši laišką snape viesuluos?— 
Virš pilių mirtis dalgį galanda. — 
visą buitį nuo žemės nušluos.

Nesuskubsi, o baltas balandi! 
Nenuskris!!—šaukiu ir drebu.— 
Žuvo tie, kurie skriąti pabandė, 
tik pažvelk: pilna žemė grabų.

Upės savo vagų nesuranda, 
murma marios audringam tvane,— 
o balandis vis skrenda ir skrenda... 
—Skrisk ir grįžk su laiminga žinia!

MŪSŲ LIBERALAI NUSIGANDO 
MALDOS

Birželio 21-27 d.d. Bosto- [ Pasirodo, mūsų vadinami 
ne buvo SLA seimas, kurio liberalai — socialistai, san- 

’ rengimo komisija įvykdė vie- dariečiai ir jų bendrakelei-
Sovietai vistiek nebalsavo už deklaraciją, nors ir nublukin- ] 
ta.

Įdomu, ar p. Rooseveltienė prisiminė Amerikos nepri- hįbėti maldą. Rengė ai? ma- 
klausomybės deklaracijos (1776 metų liepos 4 d.) pirmuo- . • .
sius du sakinius’Ten labai aiškiai pabrėžta, kad tam tik-i a^’rikieeių p^protf—yTsus ' Mri miAutiTėTVykį "pe? 
ros žmogaus teisės plaukia iš Dievo, kati visi žmones yra jįjesnjus suvažiavimus pra- dvejus metus pareikšti pa-

“naujenybę.” Ji pakvietė viai neaiškūs “pažangieji” 
vietos kleboną, kun. Pr. Vir- ’tebelieka užkietėję nepakan- 
mauskį, seimo pradžioje su-,tos šalininkai. Jie skelbia

• I SLA esant viena didžiausių 
tyti, norėjo pagerbti šventą lietuviškų organizacijų, o ne-

. . • v • « • • ' • — • A. “ 1 ~ 1 • -v-.

ros :
sutverti lygūs, kad jie yra savo Kūrėjo apdovanoti neatima
momis teisėmis, tarp kurių yra teisė gyventi, būti lais
viems ir siekti laimės.

garbą savo narių daugumos
Tikrai SLA

dėti malda.
Bet malda daugeliui dabar- įsitikinimams, 

tinių SLA “viešpačių” bai- narių tarpe netikinčių yra tik
I______ ! _ 1 “

pirmininkas maldos! Kai SLA seimo dalyviai
Amerikos nepriklausomybės deklaracija ir baigiama siai nepatiko, švietimo komi- saujelė.

kreipimusi į pasaulio Vyriausią Teisėją, kaip aukščiausį :sįjos __________ 1
autoritetą. Pačiame paskutiniame deklaracijos sakinyje metu pasislėpė už scenos, 'posėdžiavo Bostone, tuo~ pat 
nepriklausomybės paskelbėjai prašėsi Dieviškos Apveizdos mandatų komisijos pirm, pa-'metu Philadelphijoje turėjo 
apsaugos. , '

Šiandien, kai esame Amerikos nepriklausomybės pa-' jų stambus veikėjas demonst- nai. Kiekvienas jų posėdis, 
skelbimo šventės išvakarėse, labai tinka sugretinti paminė- (ratyviai sėdėjo maldos me- ryte ir vakare, pradėtas mal
tas dvi deklaracijas - _ ~
rikos Valstybių.

Amerikos deklaracija jau 172 metų senumo, bet ji te
bespindi savo turiniu, savo forma, savo įtaka. Jos skelbėjai 
ir vykdytojai buvo nuoseklūs žmonės — jie qepataikavo ne
tiesai, smurtui, apgaulei ir patamsių galybių!° 
su.

mandatų komisijos pirm. pa- , metu Philadelphijoje turėjo 
spruko su mandatais, vienas savo suvažiavimą respubliko- 
• i i • i — • t « 1 • -ryr • 1 • . • _ „ TT J *

Kazys Inčiūra

Kino Artistai Rūpinasi Tremtiniais
Mažai tėra vaidinimų, ku-> tinių vargus. Lietuviams įdo- 

rie būtų taip plačiai perduo- mu, kad vienas iš dramoje 
darni per radiją, kaip Mitchell pavaizduojamų veikėjų yra 
Grayson drama “The Man ■ prieš metus atvažiavęs su J. 
with a Cause,” kurią perda- “ 
vė 800 radijo siųstuvų. Vie
name tik New Yorko mieste 
jį perdavė vienuolika stočių.

Veikale vaidino filmų 
žvaigždės: Henry Fonda ir 
Aline MacMahon. Veikale at
vaizduoti Heidelbergo stu
dentai tremtiniai, o pats vy
riausias veikėjas — ameri
kietis William H. Sudduth, tams Henry Fonda ir Aline 
kuris buvo UNRRA direkto- MacMahon, lietuvių tremtinių 
rium 1946-7 metais ir globo
jo Heidelbergo Universitete 
studijuojančius tremtinius.

Šrįžęs į Ameriką, William 
H. Sudduth pradėjo rūpintis 
buvusių savo globotinių at
gabenimu į Jung. Amerikos 
Valstybes. Dabar jis gyvena: 
17 East 87th St., New Yorke. 
Jo rūpesčiu jau 62 tremtiniai 
pasiekė šią šalį.

Nėra abejonės, kad šis vei-;
kalas daug padeda amerikie- ja, įkurdinimu, jų teisių gy
čių visuomenei pažinti trem-: nimu.

Bačiūno (iš Sodus, Mich.) 
affidevitais į Ameriką rašy
tojas Stepas Zobarskas. Bū
damas tremtyje, Zobarskas 
studijavo Heidelbergo univer
sitete. Jį veikale vaidina 
Hanry Fonda.

Paveiksle matome Eleną 
Čiurlytę, neseniai atvykusią 
iš Vokietijos, įteikiant artis-

vardu dovaną: dvi lietuviškas 
lėles.

Girdėt, kad lietuviškosios 
lėlės, pagamintos tremtyje, 
buvusios pačios gražiausios 
ir labiausiai apdovanotųjų 
vertinamos.

Wm. H. Sudduth palaiko 
artimus santykius su BALFu, 
kurio vadovybė visą laiką rū
pinosi ir rūpinasi lietuvių 
tremtinių šelpimu, ūmigraci-

BERLYNAS ŠIANDIEN

Lietuviai DP ah 
žiavo Kolumbija
Kolumbijos Lietuvių K 

teto pastangomis jau pat 
šį kraštą sekantys tn 
niai: kun. K. Dominau 
kun. V. Vaičiūnas, kui 
Valevičius, O. Endriuš 
čienė, K. Gabriūnas ir 
m a, M. Radzevičiūtė, A 
džiūnas, A. Jurkšaitis, A 
paitis, V. Slotkus ir A. 
ginas su žmona.

Greitai turi atvykti c 
nis skaičius iš Vokieti] 
kiek mažiau iš kitų Eui 
valstybių. Atvykusiųjų 
pe yra du iš Švedijos, k 
iš Vokietijos ir likusie 
Italijos. Komitetas suti 
dokumentus ir duoda išl; 
mą iki atvykusieji prai 
pastovų darbą.

Vokiečiai štai 
rusams tvirtov

iiiai ruošiasi treči
pabėgęs jų špionažo agei

.. joklėtinis savo 
^.religiškai 

ijįasados Kana-

Kaip 1 
koi

Prieš
^ojas Igor Goti- Gouzenkc
įek laiko metęs 
jjįnii ir pabėgęs 
'.-neseniai išlei
dę Iron Curtain.” 
jįa raudonosios 
■j-surumą ir sun- 

• Stalino klikos

damas s 
jisai tur 
šrifto ra 
špionažo 
centre c 
kaip kom 
kai kuriununua Kal KUrll 

Rusijoje. Įdomu, vyzdžiui,
yra gimęs 1919 

revoliucijos 
įnierių ir kom- 
y. bet dabar pa
dienyje pama- 
j galutinai jį pa- 
- tarnybą diktatū- 
-jizmui. Jis net- 
ds tikėjimą į 
jįjnai norus duoti 
•jiįjįną savo vai-

Vokiečių inžinieriai, 
riuos rusai paėmė į nei 
prie Stalingrado, kaip p 
šama, vadovauja visam 
tifikacijos darbui, kurį 
daro Latvijos ir kitų Į 
jos kraštų srityje.

PRASIDĖJO AIIŠK
GAISRAI

$ naujavedžius

skyriuje “An- 
į" jisai atsklei- 
-jiio gyvenimo 
Sajoje: ten labai 
paausių kas- 
įvenimo dalykų, 
įrgaitė, besiren- 
į niekada neturi 
sty,” nes nėra ko 
į naujai vedusie- 
^estuvinių kelio-

Garsūs Amerikos i Amerikoje, 
gaisrai, kurie kasmet 
kraštui padaro milži 
nuostolių, dažniausiai 
dėl neatsargumo su ugn dalykams.

Šiemet, nors dar va „
sausros neprasidėjo, be 
miškų gaisrai spėjo pad įp prastas, kad 
nemažia nuostolių. Qų įg žmona laukė 
Kanadoje, kaip praneš 
jau išdegė apie 100 kva< 
nių mylių plotas.

iii leidimai važi- 
bs tokį leidimą ir 
.tėra pinigų to-

3 nuolatinio alkio 
įjos dantys ir jos 
ddūrė pavojuje. 

== a kitų galimybių

šovas pa 
paima sa 
unijas:

—Sieke 
ninti, ir p 
lizacijos, 
prieš imd; 
nių, num; 
ma stengi 
troįėn da 
pirma išl; 
duodamas 
ti į unijas 
laipsniui 
se jie pat 
sį. Reikal 
syvumą, 
giau privi 
darni prie 
siaurinim 
gentai gs 
vykdomuc 
se. Čia įs 
paprastu 
sekėjus n 
troliuojar 
žmones e 
užsitikrin 
parama, ] 
mitingus 
pozicionie 
bodulio p 
lę, o tad; 
nutarimu; 
partijos s

Ruošia
Patys 

atsargūs.
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— Jungtinių Tautų ir Jungtinių Ame- tu, o “SLA viršininkai,” kaip da. Vieną posėdį maldą at- 
’rašo socialistų “Keleivis,” (kalbėjo pats Philadelphijos 
protestavo, kad jie buvo su- arkivyskupas^ kardinolas 
tikti su “žegnonėmis.

Ne$tiyvių"“cHOis’ aktyviai, nugąsdino nė vieno delegato, 
aalyvavo maldos kalbėjime. ; Visi pagarbiai sutiko tą žy- 

si-
Netrukus suvažiuos ir de-,------

mokratų partijos atstovai. Ir j Gal neatėjo buvusiems Rei- 
jų kiekvienas posėdis bus; c]10 valdovams į galvą min- 
pradėtas malda.

Visi kultūringi 
džiaugiasi tokiais 
bet tik ne mūsų “] 
kurie nepajėgia suprasti 
naujų laikų dvasios, kurie 
negali atsikratyti nepagar
bos jausmų savo tautos dau
gumos įsitikinimams ir gar
bingiems papročiams.

Ant. AI.

sventes proga mūsų šalies atsakingi vairuo
tojai ir viešosios nuomonės formuotojai turėtų pažvelgti į 
1776 m. liepos 4 d. deklaraciją. Ten yra geriausios medžia
gos naujausioms pareiškimams, kad jie nebūtų taip tušti, 
kaip Jungtinių Tautų daugelio komisijų paruošti kūriniai.

Lietuviškas Žodis iš Amžinojo Miesto
Kalba Vysk. Padolskis. Popiežius apie lietuvius. “Aš laimi

nu visus kunigus ir žmones”...

Vatikano radio bangomis 
nuskambėjo į visą platų pa
saulį Vysk. Padolskio jaut
rūs žodžiai, štai kai kurie iš 
jų:—

Man didelis džiaugsmas 
prabilti į jus iš Amžinojo 
Miesto — Romos, pasveikin
ti jus, esančius tėvynėje ir iš
blaškytus po platųjį pasaulį. 
Kur šiandien lietuvio nėra? 
Ir Sibiro dykumos bei miš
kai, ir Vakarų Europos mies-

jau kalbėjęs su Vatikano 
valstybės Sekretoriaus pava
duotoju Jo Eks. Msr. Monti- 
ni ir naujas paramos trans
portas bus netrukus mums 
pasiųstas į Vokietiją.

Popiežius džiaugiasi dėl 
Amerikos lietuvių

Popiežius džiaugėsi girdė
damas, kad Amerikos lietu
viai nemaža remia savo tau
tiečius tremtyje ir kvietė juos 
paraginti dar uoliau dalyvau
ti šiame artimo meilės darbe, 
ragino pažadinti prisidėti

Nušepę ir apskurę tramva
jai darda pro sudegusias baž-

! aikštėse ešancidš
kurias puošia prastučiai, rau
donai dažyti lentiniai pamin
klai.

jtis, kad žymiausioj sostinės 
i žmonės g?tv5j “Unter den Linden,” 

žygiais P® kurios dar taip neseniai 
liberalai ” milijoninės minios, gaudžiant

spalvomis papuoštas Lietu
vos atstovybės prie Vatika
no automobilis. Lietuviškos 
spalvos čia nėra svetimos. 
Priešingai, jos čia pasitinka
mos su didele simpatija, ar, 
tikriau pasakius, su užuojau- 

tai bei kaimai’ fr“abWM Ame- > Su tokiu Pat žvilgsniu 
rikos, ir Afrika, ir tolimoji mane Pasltiko lr Šventasis 
Australija girdi lietuvišką iTėvas Pius XI1 Privatinėje

Lietuviškos spalvos ne 
svetimos

Prieš keliolika dienų, gegu
žės 11 d^, pro Vatikano var-!prįe j0 ir tuos, kurie, užmir- 
tus riedėjo ir lietuviškomis , gavo motinos kalbą, nuto-

fanfarams, viso pasaulio ad
resu siuntė grasinimus, šalia 
skeveldromis pavirtusių am
žiais kurtų meno paminklų, 
išdygs kada nors “Sovietų 
Sąjungos Reprezentacijos 
Rūmai” ar įsikurs “Sovietų 
Kultūros Namai.”

Bijo, kad Stalinas

žodį, klausosi jo aimanų. De
juoja lietuvis netekęs savo 
tėvynės, savo tėviškės pasto
gės ir artimųjų.

Nepajudinama uola
Bet ši dejonė jam nėra ne

viltis. Jis tikisi sulaukti ge-,kiau Jo Šventenybei visų 
" tremtinių vardu Naująjį Tes

tamentą, išleistą praeitais 
metais Vokietijoje. Daug tu
rėjau už ką padėkoti: už vi
są moralinę paramą mūsų tė-

lo nuo savo lietuviško tautos 
kamieno.

“...reikia rūpintis, kad ji 
tokia išlikti]”

Jo Šventenybė labai domė
josi mūsų tremtinių gyveni
mu Vokietijoje, tiek medžia
giniu, tiek religiniu ir dori- 

... v , . . niu; jis sielojosi dėl mūsų iš-
audiencijoje, užtrukusioje pu eivijoa piet Amerikoje dva- 
sę valandos. |

60% miesto griuvėsiuose
Anuomet dydžio miesto 

šiandien 60% griuvėsiais pa
virtę arba sunkiai sužalota. 
Iki šiol neužmatomų griuvė
sių plotų dalis jau pašalinta, 
o likusieji, jei darbo tempas 
nesumažės, manoma per 20 
metų sudoroti.

Iš po karo išlikusios pra
monės 85% berlyniečiai de
montavo per pirmus du poka-

klausomumas pažinti, 
pakitimų ir neįvyko, tai 
jiniame miesto g 
daug kas pasikeitė ir d 
čiasi. .
— ----------------------- -'VA. i

Vos tik nustaciiin ge] 
sienas, prasidėjo 
nach Westen”... (Vsrž 
į Vakarus). Iš rytinio 
riaus pradėjo “repat 
mą” prekybinės firmos, 
tu kėlėsi šeimos ir pa 
asmenys. Vėliau, paskf savo gyvenimą 
tuo reikalu suvaržymus 
reiškinys lyg ir pranyk 
bar kilnojimasis iš sekto 
į sektorių galimas tik 
leidimą, kuris duodam 
“mainais” pristatomas 
tinkamus skaičius asme

Laikraščiuose ir šiaip 
dažnai užtinkami skelb 
kuriais rytinio sektoria 
ventojai ieško “mainų gi 
mis.”

Daugybė filmų
Vargu ar ras ųie pa 

dar vieną vietą, kuri būt 
kia turtinga įvairių k

• izenko, kurs ta- 
architektūros 

ik likdavo alki-
laikinojoj konstitucijoj šis 
posakis dar ir nefigūruoja.

...Sunkioja, ieškodami
Seneli 

liegę asmen’J slankioja po 
kiemus ieškodami atmatų 
duobėse bulvių ar daržovių 
lupenų alkiui malšinti. Dva
siai kultūrinti ir laisvalaikiui 
praleisti veikia 2 operos, 30 
teatrų, eilė kabaretų ir var- 
ječių ir 230 kino teatrų. Nors 
opera ir teatras dažnai vei
kalus patiekia prieauglio jė
gomis, (stipriosios jėgos, dėl 
politinių įvykių ir, gal, eko
nominių sunkumų palieka 
miestą ir dažniausiai atsidu
ria vakarinėse Vokietijos zo
nose), bet salės visuomet sau
sakimšai pilnos ir dažnai bi
lietai juodojoj rinkoj gauna
mi.
Bolševikų literatūros tvanas

Iš viso išeina 14 dienraš
čių, kurių 8 priklauso vad. 
“griežtajai linijai.”

Kioskuose ir knygynuose __  „
visomis 4 Berlyno kalbomis filmais, kaip Berlynas.

šalia amerikiečių, a 
rusų, prancūzų rodomi š 

Izvestijos.” j šveicarų ir kt. filmai.

įo žmonai. K?’ 
^pakankam? į1' 
‘pietų atsvisi” r v,, 
r. 4 pamesti 
baisiais mėne- 

£a negavo nė pa- 
iš vaisių.

aje aš pats per 
iagiau metų ne- 
ą-rašoGou-

nius, kur 
racijos ] 
dingus m 
panašiai, 
tikslu: j e 
į kurią v 
savo pasi 
jams Mas 
ti to sovi 
bę, kad j 
paduodan 
nis ir ne; 
limo viete 
toliau.

Suglaus 
mą, Gouz

—Aš įs 
sovietų ši 
įkurti bai 
ną, pris 
partija (k 
Valstybės 
parti j o.—< 
pratau, k 
tijos tiksi 
ruošti pri 
nio karo, 
į užvaldys 
(p. 232).

>|enerolQ kelias

komisarai tu-
Kai Gou- 

:rnoaamas kari- 
:i»%bos štabe, 
; ’iresnieji jiems

pragariškai 
įskiepyti 

kad sovie- 
•i1’gerai apmo- 

moterimis 
frgonij valsty- 
^ndojimas to- 
thiiiĮ visiškai 

kad pada- 
^enis karinin-

Garsiojo rusų maršalo Ma- 
linovskio giminaitė Julijana 
Malinovska, jauna 20 metų 
balerina, atbėgo slapta į Pa
ryžių, kur ji pareiškė, kad iš
bėgusi iš Rusijos todėl, kad 
Stalinas ją norėjo padaryti 
savo meiluže.

Dar šių metų pradžioje ji rinius mėnesius. Bet panašūs 
šoko baletą prieš patį Stali-;
ną Lenino vardo kolegijoje.

siūlomi visokie “Nauji lai- j
kai,” Istorijų kursai,” “Kon-'
stitucijos” ir “7
Taip pat gaunama New Yor- Į sektoriuje rodoma apie
ko, Londono ir Paryžiaus 
spauda.

Mokina “demokratijos” 
per radio

Dirba 3 radijo stotys. Se-

rusų filmų, vakariniuose 
toriuose vokiškieji film 
miai persveria. Pasikeiti! 
filmais tarp sektorių — 
su filmų “viršūnėmis” 
kompensacijos būdu. Sj 
tinės apžvalgos iš sektor 
ribų neišeina, vadinas, r 
mos vien 1

Pranadarbai gyventojų netraukia.
jsinių reikalų. “Lietuvių tau
ta yra katalikiška,”—kalbė
jo — “ir reikia rūpintis, kad 
ji tokia ir išliktų.” Baigiantis 
audiencijai paprašiau Jo ypa
tingu būdu palaiminti nu
kankintą Lietuvą, į Sibirą iš
vežtus jos vaikus ir tremti
nius Vakarų Europoje bei ki- 
jtur. Jo šventenybė visus pa
kartotinai laimino: “Aš lai- 

____ t c__________ „ minu visus kunigus ir žmo- 
vynės išlaisvinimo reikale, nes,” kalbėjo popiežius su

jaudintas.
Man yra tikra laimė šį Šv. 

Tėvo man patikėtą palaimi
nimą kunigams ir žmonėms 
dar perduoti radio bangomis 
savo tautiečiams.”

O mums yra nemažesnis 
dižaugsmas per savo laikraš
čio skiltis paskleisti šiuos žo
džius visur, kur tik lankosi 
mūsų “Amerika.”

Lietuviškas N. Testamentas 
tremtinių vardu popiežiui

Pagarbos ir gilaus dėkin
gumo ženklan šia proga įtei-

resnių laikų, tikisi atgauti. 
tai, kas jam buvo taip žiau
riai ir neteisėtai išplėšta. Jis 
to tikisi ir laukia, nes žino, 
kad pasaulyje dar yra uola, 
į kurią gali atsitrenkti ir at
sitrenkia kiekviena neteisy
bė ir melas; jis žino, kad pa
saulyje dar yra jėga, kuri ga
li išbudinti ir labiausiai ap
snūdusią sąžinę ir gali paža
dinti veikti kiekvieną gerą giau padėti, kadangi jo turi- 
valią teisei ir teisybei atsta-1 mi ištekliai labai riboti, o pa- 
tyti. Igelbos šauksmai pas jį atei-

Toji uola ir nepalaužiamoji na iš visur. Tačiau tuč tuo- 
jėga tai Petro sostas Romo- jau pridėjo, kad dar tą pa- 
je. ' čią dieną jis tuo reikalu yra

už gausią ir pakartotiną me
džiaginę paramą mūsų trem
tiniams Vokietijoje, Austri
joje ir kitur. Jo Šventenybė 
apgailestavo negalėjęs dau-

Vėliau ji gavusi kvietimą į 16,000 policijos negali suval
Kremlių, kur, sako, Stalinas 
jai ėmė reikšti romantiškas 
simpatijas. Kadangi ji Stali-

dyti juodosios rinkos '’Melis iš atsiminimi]

Geriausias pasipelnymas— noji, dar iš Goebelso pavelde- 
ndm’i rinks su kuri p knvn- 4-^ r™ __ :_________nui davusi “arbūzą,” tai da-'juodoji rinka,xsu kuria kovo-jta, yra rytinėje zonoje ir mo- 

bar, bijodama persekiojimų, Į ti policija bejėgė, nors jos p-0 rytinės “demokratijos”...
skaičius 16,000. Geriausią 
pelną turi sovietų “Raznoeks- 
port” trustas, aprūpindamas 

Baisus mirtingumas (miestą ir apylinkes įvairio- 
________ !mis cigarečių rūšimis, kurios 

Prie kariškų įtvirtinimų ' paskleidžiamos po 2 markes 
darbų, kur dirba politiniai ka- už cigaretę angentų pagalba.

pabėgo iš Sovietų Sąjungos.

Ina., vndlnao, J tik ką spėjęs motinėlę 
tik tame sekti paduoti, tėvelio-s 

j e, kuriam licencija gaut seselei žodelio dar 
Keletas žodžių apie asu išbėgau užkaimi

laisvę ir saugumą politi ,IP^n miesto g 
atžvilgiu. Vakariniuose s. išsiilgau savosii 
toriuose politinė veikla ; P^ėpuot

Vėliau įsteigtos yra dar dvi: 
anglų ir amerikiečių sekto
riuose.

Kas kiek valdo
Iš 20 miesto rajonų rusai 

valdo — 8, amerikiečiai—6, 
anglai — 4 ir prancūzai 2. 
Rusų sektorius apima visą 
senąjį miestą su rytinėmis 
miesto dalimis ir yra tiesio
giai susijęs su rytine (rusų)

liniai, yra baisus. Praneša
ma, kad iš vieno lenkų kali
nių transporto, kur buvo 380 
asmenų ir kurie dirbo prie piniginę, galima užsisakyti 
Pilten vietovės Latvijoj, nuo už 150 — 250 RM žąsienos
1948 m. sausio ligi tų pat me- i patiekalą ir užlieti jį 15 — 20 Į zona. Kitos zonos neturi ūž
tų balandžio mėn. pasiliko RM vertės taurele “wodkos."
gyvų mažiau vieno šimto, j “Kas nedirba, tas nevalgo
Prie tų sunkių darbų dirba dėsnis Berlyne įgyvendintas de, išskyrus užrašus, — 
taip pat daug moterų. J visu griežtumu, nors miesto, rių lengviausiai sektorių pri-1

Žąsiena už 250 RM!
Restoranuose, turint gerą

kieno nevaržoma, o rytų 
me sektoriuje plačiau praį 
ti lūpas nevisuomet drįs 
ma. Tūkstančiai, net iš Hl 
rio kalėjimų ar kacetų grj 
šių asmenų, už laisvai r 
kiamas politines mintis pi 
ko vėl į Sachsenhauseno] 
cetą ar buvo išgabenti n

^ais, pasidžiaugti tuomi 
^dau-neregėjau...

nugarių.
Jei išoriniame miesto vaiz- noma krytimi. “Namatol 

, iš ku- ranka” veikia.
A. Meri

i^^aus skliauto dar stove 
į siūbavo neužmatomi lauke 
u laimučių, raudonu žiedu p 
.Maloniukvapu traukė į sa 
% Galuose rugių “šniūrų,1 

lęOs, baltuoja, it varške ap 
į^tidabruotas, banguoja, eže 
I % iš visų pusių, ošia sta 
lokėje, prie pat ežero — 
kMėlėmis išmėtytos nei 
r-1 Padengtos prastos Lietuve
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ziavoMI Bolševikai ruošiasi trečiajam karui
KolumbijoBj,

eto pastangą ! (Tvirtina pabėgęs jų špionažo agentas Gouzenko)
į kraštą 8&.
liai: kun. V ^O^UCMOS auklėtinis 
cun. V. Vaiį likus auklės... religiškai

savo

imais
tuviams įdo- 
iš dramoje 
veikėjų yra 
ižiavęs su J. 
'dus, Mich.) 
neriką rašy- 
larskas. Bū- 
, Zobarskas 
bergo univer
sale vaidina

ovietų ambasados Kana- 
e tarnautojas Igor Gou- 
ko, prieš kiek laiko metęs 

džiūnas, A iybą Stalinui ir pabėgęs 
paitis, V. Slotįj ambasados, neseniai išlei- 
ginas su žmttti mygą “The Iron Curtain.” 

atskleidžia raudonosios 
;atūros žiaurumą ir sun- 
gyvenimą Stalino klikos 
ergtoje Rusijoje. Įdomu, 

jis pats yra gimęs 1919 
;ais, išaugęs revoliucijos 
tykiose, pionierių ir kom- 
lolo eilėse, bet dabar pa
ko, kad užsienyje pama
li laisvė galutinai jį pa
te mesti tarnybą diktatū- 
am komunizmui. Jis net- 

VaULJ: Jabrėžia turįs tikėjimą i 
vą ir būtinai norįs duoti 
ginį auklėjimą savo vai- 
is.

M. Radzer

ginas su žmou
Greitai turit 

nis skaičius fi 
kiek mažiau iii 
valstybių. At* 
pe yra du iš b 
iš Vokietijos j 
Italijos. Komį 
dokumentus ii; 
mą iki atvykę 
pastovų darią

Tusamsb

įtome Eleną 
ai atvykusią 
eikiant artis- 
nda ir Aline 
ivių tremtinių 
Lvi lietuviškas

Vokiečių į )įe SOvietų naujavedžius 
riuos rusai p 
prie Stalingn- 
šama, vadon?

avo knygos skyriuje “An- 
|my wife” jisai atsklei- 

> gyvenimo 
kumus Rusijoje: ten labai 
estą paprasčiausių kas
dienio gyvenimo dalykų, 
ėl tenai mergaitė, besiren-

tifikacijos ir l šeimyninio 
daro Latvijos , 
jos kraštų sir

lietuviškosios 
tos tremtyje, 
s gražiausios 
apdovanotųjų

Iduth palaiko 
ius su BALFu, 
visą laiką rū- 

masi lietuvių 
mu, imigraci
jų teisių gy-

istitucijoj šis 
nefigūruoja.

ieškodami

Kaip komunistai paima 
kontrolėn unijas

Prieš išvykstant Igorui 
Gouzenko į Kanadą, kur bū; 
damas sovietų atstovybėje, 
jisai turėjo kaip slaptojo 
šrifto raštininkas dalyvauti 
špionažo darbe, jam buvo 
centre duota paaiškinimų, 
kaip komunistai atlieka savo 
kai kuriuos uždavinius. Pa
vyzdžiui, kapitonas Kudria- 
šovas papasakojo, kaip jie 
paima savo kontrolėn darbo 
unijas:

—Siekdama kraštą nusilp
ninti, ir privesti prie demora
lizacijos, komunistų partija, 
prieš imdamasi karinių veiks-

Pr. Bajoro metine 
mirties sukaktis

Šių metų liepos 2 d. sukan-

ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. K. Lukas

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

Blogi įpročiai
Istorija rašo, kad senovėj 

lietuviai buvo narsūs, dideli sekoje, neretai, Amerikos lie- 
savo tėvynės mylėtojai, ir kai. tuvių šeimų gyvenimas yra 
priešas užpuldavo jų šalį, jie. suardytas ir nekatalikiškas, 
pamiršdavo tada visokius , viešpatauja šeimose barniai, 
tarpusavio nesutikimus ir (keiksmai ir peštynės, o nau- 
peštynes, ir visi eidavo išvien Ja karta nėra lietuviškai ir 
bendrai savo tautos priešą krikščioniškai auklėjama; 
mušti, ir savo tėvynę nuo už-į daug žmonų yra su vyrais 
puolikų ginti. Lietuvių var- pasimetusios ir net be jokių 
das tada buvo garsus ir pla-, perskyrimų gyvena su kitais 
čiai visame tų laikų pašau- Į vyrais ir jau turi šeimas, 
lyje žinomas.

Ilgainiui lietuviai

Alkoholio padaras
Tų visų girtuoklysčių pa-

PRASBtį tekėti, niekada neturi 
ower party,” nes nėra ko 

__ cti. Taipgi naujai vedusie- 
Garsūs Am edaro povestuvinių kelio- 

gaisrai, kurie 
kraštui pat 
nuostolių, ii o Jei kas_tokį leidimą ir 
dėl neatsargu

Šiemet, nor( 
sausros nepre 
miškų gaisrai-

va LCL10LC10 UCLXj</ xx.CA.kx

nemana dik Qouzenkos žmona laukė 
Kanadoje, k 
jau išdegė apš 
nių mylių pkq

, kaip įprasta Amerikoje, 
neduodami leidimai važi-

lutų — nėra pinigų to
ns prabangos dalykams.

Jauna motina
[aistas taip prastas, kad

nių, numatytame krašte pir- ka lygiai vieneri metai, kai į 
ma stengiasi paimti savo kon- mirė Pranas Bajoras, ilgame-, 
troįėn darbo nuijas... Visų tis Amerikos lietuvių visuo- 
pirma išlavintiems agentams rnenės veikėjas, 
duodamas patvarkymas įsto- redaktorius.
ti į unijas. Diplomatiškai, pa- Velionis mirė dar pačiame 
laipsniui unijų susirinkimuo- amžiaus stiprume. Buvo tik 
se jie patraukia į save dėme- 54 metų amžiaus. Susirgo la- 
sį. Reikale, jie parodo agre-staigiai, ir mirė labai ne- 
syvumą, reikalaudami dau-1 tikėtai. Palaidotas Long Is- 
giau privilegijų ar protestuo- pan(į veteranų kapinėse, kaip 
darni prieš darbininkų teisių pįrmo pasaulinio karo vete- 
siaurinimą. Ir taip mūsų a- 'ranas. \ 
gentai gauna paskyrimus į 
vykdomuosius postus unijo-

Velionis mirė dar pačiame

Liūdna, kad kartais mūsų 
įgavo bažnyčios pamaldų metu bu

kai kuriuos blogus įpročius, jna apytuštės, tuo tarpu kai 
išmoko peštis ir girtuokliau- j saliūnai pilni prisikimšę žino
ti. Susirinkę į seimus, šalies niU-

slankioja po 
lamr atmatų 
į ar daržovių 
malšinti. Dva- 
ir laisvalaikiui 
i 2 operos, 30 
baretų ir var
io teatrų. Nors 
as dažnai vei- 
prieauglio jė- 

>sios jėgos, dėl 
ų ir, gal, eko- 
cumų palieka 
iausiai atsidu- 
Vokietijos zo- 

; visuomet sau- 
s ir dažnai bi- 
rinkoj gauna-

likio, nuo nuolatinio alkio 
ė kristi jos dantys ir jos 
įkata atsidūrė pavojuje, 
turėdamas kitų galimybių 
tpadėti, Gouzenko, kurs ta- 
I studi j avo architektūros 
Eitute, pats likdavo alka- 
(parnešdavo žmonai. Ka 
tas nebuvo pakankaro.eĮų 
| nutarė pats vis - parne§, į 
Lalgyti ir ^Alsiais mėne-

klausom™ 
pakitimų iriti 
jiniame hė 
daug kas pd 
čiąsi. '

Vos tik n J 
sienas, prart . 
nach Westffl’.F Tal£>^>na negavo ne pa- 
į Vakarus).EFL?nilko.?š 
riaus pradėjo T 
mą” prekybiš , . . „ _
tu kėlėsi fc ?atęs valslų’ — ras0 Gou’ 
asmenys, re ... - 
tuo reikalu r 31J0Je- 
reiškinys lygi audonųjų generolų kelias 
bar kilnojime

tikrumoje aš pats per 
etą ar daugiau metų ne-

ro apie savo gyvenimą

atūros tvanas
la 14 dienraš-
)riklauso vad.
ijai.”
r knygynuose

j lėbavimą
į sektorių gt *ik aukštieji komisarai tu- 

*iebų gyvenimą. Kai Gou- 
ko buvo ruošiamas kari- 
tarnybai žvalgybos štabe, 
i apie ką vyresnieji jiems 
rė suprasti:
-Tai buvo pragariškai 
stinga mintis įskiepyti 
myse nuomonę, kad sovie- 
generolai yra gerai apmo
ti ynu, moterimis

“mainais" p 
tinkamas stoi

Laikraščio 
dažnai užtink 
kuriais rytinio 
ventojai ieško' 
mis.”

Daugyt'

Vargu ar U dainomis. Pagonų valsty- 
dar vienąviett e, aišku, panaudojimas to
kia turtinga' palaidu vilionių visiškaipalaidu vilionių visiškai

lyno kalbomis filmais, kaip? toma leistinu, kad pada-
- “'T ‘ šalia amsi ‘ i^™in.e “Nauji lai-, Luw <>»- 
kursai,” “Kon-1 rusų, pranefc’

“Izvestijos.” | šveicarų ir H 
ama New Yor-.sektoriuje^ 
ir Paryžiaus

I ūpą jauniems karmin
us (p. 163).

mokratijos” 
radio
ijo stotys. Se- 
sbelso paveldė- 
e zonoje ir mo- 
imokratijos”... 
•s yra dar dvi: 
rikiečių sekto-

I seKiunujc 
rusų filmų, ni 
toriuose vo$ 
miai persveria 
filmais tarp*

SUDIEV

■k valdo
3 rajonų rusai 
merikiečiai—6, 
r prancūzai 2. 
is apima visą 

su rytinėmis 
j ir yra tiesio- 
rytine (rusų) 

mos neturi už-

le miesto vaiz- 
ižrašus, iš ku
li sektorių pri-

_____ ______ ____ Pr- Bajoras buvo labai ma
se. Čia įsistiprinus jau lieka ;l°naus būdo, plačios pakan- 
paprastu dalyku mūsų linijos t°s> draugiškas asmuo. Yra 
sekėjus nukreipti prieš kon- parašęs daug^straipsnių, apy- 
troliuojančius (ne mūsų) sakų, eilėraščių. Prieš pat 
žmones egzekutyve. Kai jau mirtį buvo užbaigęs vieną 
užsitikrinama pakankama j apysaką anglų kalba^, bet ne- 
parama, pasistengiama unijų į’ 
mitingus tiek užtęsti, kad o- 
pozicionieriai pavargę ir nuo
bodulio paveikti palieka sa
lę, o tada nesunku pravesti 
nutarimus pagal komunistų 
partijos suplanavimą...

Ruošia penktąją koloną
Patys sovietai yra labai | 

atsargūs. Kiekvienas jų agen-

minėjimu rengimuose ir 11 Vyksta įsmoKęs apie save! mmejimų rengimuose ir t.t. 
klaidinančius gyvenimo davi- j Pasiimtas^ pareigas atlikda- 
nius, kuriuos pateikia imig-lV0 kruopščiausiu sąžiningu- 
racijos pareigūnams: klai-1mu iki smulkmeniškumų. Vi- 
dingus namų adresus ir tam|Sa(^a jis mėgindavo atlikti

troliuojančius (ne

besulaukė jos pasirodant. Be
veik visą gyvenimo Ameriko
je laiką buvo arti spaudos. 
Pradėjo jis savo spaudos kar
jerą raidžių rinkėju, o baigė 
— redaktorium.

Būdamas “Tėvynės” redak
torium, velionis labai uoliai 
dalyvavo jungtiniame visuo- 

I meniniame darbe—New Yor-
JAUTAI1 iUi

Šių metų Lietuvių Dienos minėjimas turės pasisekti, 
nes ją remia visi “Amerikos” skaitytojai ir bičiuliai. '

Čia talpinami vardai tik dalies Lietuvių Dienos rėmėjų, 
kurie savo paramą anksčiau prisiuntė. Vėliau gautos aukos 
bus skelbiamos sekančiuose “Amerikos” numeriuose. 
Daumantas F., Girardville, Pa.............
Ver. žaliauskienė, Brooklyn ...............
V. Staknys, Tanwood, N. J..................
J. Skuzinskas, Brooklyn .......................
H. Danielas, Passaic, N. J......................
Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I. 
Inž. Dilis Walter J., E. Orange, N. J. 
Mary Dumbles, Brooklyn.......................
A. Lapinskienė, Brooklyn ...................
Anna Shark, Brooklyn...........................
Milukas Eva, Richmond Hill ...............
A. Galchis, Sraudsburg, Pa.................
Jos. Piliauskas, Bayside, L. I...............
R. Scheiber, Paterson, N. J...........'.......
Bany Burbic, Harrison, N. J........ '.......
S. Strazdienė, Linden, N. J.....................
J. Shestokas, Long Island City ..........
Ona Skuzinskienė, New York..............
Jos. Žemaitis, Millburn, N. J................
Mary Valeska, Rochester, N. Y............
J. Petraitienė, Bronx, N. Y.................

atstovai labai nusigerdavo ir 
1 savo valstybės reikalus baig- 

Tėvvnės” ūavo spręsti kardais ir kru
vinomis muštynėmis. 

Priešams užpuolus Lietu
vą, jos diduomenė jau nepa-1 platųjį pasaulį. Daug lietuvių P- Bundonis, Philadelphia ...

' E. Matulionytė, Maspeth............................
A. J. Apanavičius, Elizabeth, N. J.........
P. Lisauskas, Maspeth................................
M. žvirblis, Brooklyn ................................
Eva Domi, Brooklyn ................................
J. Misevičius, Brooklyn ...........................
P. Jencius, Brooklyn...................................
A. Stagniūnienė, Brooklyn ......................
Kun. J. Valantiejus, Waterbury, Conn. 
J. Kralikauskas, Newark...........................
Ant. Venckus, Newark, N. J.....................
M. Valuckas, Waterbury ...........................
T. Staugaitis, Newark ...............................
Ona Jesaitienė, Brooklyn...........................
Jos. Laukaitis, Brooklyn...........................
J. Muckus, Brooklyn...................................
J. Yankowskas, Brooklyn ......................
V. Subačius, Brooklyn ............................. r.
Anna Ksčenaitis, Bronx ...........................
Mary Mikolaitis, Philadelphia, Pa. ...... 
Ed. Breslauskas, Philadelphia, Pa........
H. Savickas, Elizabeth, N. J.................
O. Mikolainis, Woodehaven, N. Y............
O'. Paračkauskienė, New York ..............
V. Beleckas, Geneva, N. Y. ..................
K. slavas, Rochester, N. Y........................

Lietuviai šaukias pagelbos

Šiandien Lietuva vėl atsi
dūrė po svetimu jungu, o jos 
gyventojai yra išblaškyti po K- Jasėnas, Harvey, Ill.
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jėgė karų vesti ir turėjo pa- vargsta Vokietijoje tremtinių 
siduoti svetimiems ir tapti stovyklose ir kenčia badą, 
jų vergais. | vargą ir neturtą. Kiti lietu

siai yra komunistų žiauriai 
persekiojami ir kankinami 
savo tėvynėje Lietuvoje arba 
miršta nukankinti žiauriau
siomis kančiomis komunistų 
sunkiųjų darbų stovyklose ir 
kalėjimuose. Visi lietuviai, 
kurie dar tik gali su mumis 
susisiekti, šaukiasi mūsų pa- 
gelbos.

Lupa “ožį”
Čia Amerikoje randasi ne

mažas skaičius lietuvių, ku
rie į tą iš tremties šaukian
čiųjų balsą tik ranka numo
ja, nes jie jau nustojo lietu
vio garbės pajautimo ir už
miršo tą didžiausiąjį artimo 
meilės įsakymą. Jie, susirin
kę į saliūnus, kloja ant baro 
dolerines, penkines ir net dvi
dešimtines ir vaišinasi, kol 
o paskui, išvyti į gatvę, ap
sikabina stulpą ir lupa “ožį.” 
Amerikos miestuose didžiu
moje lietuvių tarpe tai yra 
beveik kasdieniniai įvykiai.

Pamėgink pas tuos alkoho
likus paprašyti aukų dėl 
vargstančiųjų tremtyje mūsų 
brolių, tai tuoj jie tave iško- 
lios ir išbars, o tremtinius 
pavadins fašistais, naziais ir 
kitokiais vardais, o kitas ne
apsikentęs išmes kokį nikelį 
ar dešimtuką, daugiau ne
gausi. Bet prie baro, pinigų 
jie nesigaili, dažnai net ir vi
są savo savaitės uždarbį 
vieną vakarą prageria.

Lietuvai gręsė nutautėjimas
Užėmę Lietuvą, rusai pri

steigė visoj šalyje daugybes 
bravarų ir karčiamų ir įpra
tino Lietuvos liaudį girtuok
liauti, kad ji paskui duotųsi 
lengviau surusinama.

Lietuvių tautai gręsė labai 
didelis nutautėjimo ir išsigi
mimo pavojus. Tą pavojų pa
stebėjo žemaičų vyskupas M. 
Valančius ir stojo drąsiai į 
kovą prieš girtuoklystę, ją 
dalinai sulaikė ir išgelbėjo 
liaudį nuo išsigimimo, bet 
girtuoklystės giliai įleistos 
lietuvių tautoje šaknys pasi
liko. Ir vėliau vėl pradėjo 
augti ir plėstis.

Girtuoklių tėvų vaikai di
džiumoje išaugo girtuokliai,

išsigimimas.

Alkoholis veda prie 
išsigimimo

Jeigu mes čia Amerikoje 
pažvelgsime į visas tas prie
glaudas, į tuos pamišėlių na
mus, į pasitaisymo ir gelbė
jimo įstaigas, į’ sąrašus apie 
mirusiųjų ir sirgusiųjų prie
žastis ir tuos didelius sąra
šus silpnapročių ir liguistų 
vaikų, tai pamatysime, kad 
čia kaltas pirmiausia alkoho
lis.

Amerikoje nerasime nė 
vienos lietuvių kolonijos, ku
rioje nebūtų tam tikro skai
čiaus atšalusių tikėjime žmo
nių, kurioje nebūtų nupuolęs 
ir pakrikęs šeimos gyvenimas 
ir jų vaikų auklėjimas, ku
rioje nebūtų laisvamanių, be
dievių, komunistų ir kitokių 
tautos priešų.

Pažvelgę į visų šių blogu
mų priežastis, mes įsitikinsi
me, kad visų šių dalykų bei 
blogybių didžiausioji šaknis 

Irikos” laidoje įdedame jo apy- dažniausiai dygsta iš gir- 
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darbą ramiai, nieko neįžeis- 
damas, visiems pagelbėda
mas, kiekvienam gerą žodį 
surasdamas.

Dideliame nuliūdime velio
nis paliko savo žmoną Ievą 
(Čižauskaitę), su kuria labai 
gražiai išgyveno per 27 me
tus. Jų šeimyninis gyvenimas 
buvo visiems patraukliu pa
vyzdžiu. Velionio didžiausias 
troškimas buvo sulaukti ne
priklausomos Lietuvos ir 
dar kartą pavaikščioti po 

laukus, kuriuos jis

panašiai. Tas daroma su šiuo 
tikslu: jei policija valstybės, 
į kurią vykstama, įtartų ir 
savo pasiuntinybes tarnauto
jams Maskvoje pavestų ištir
ti to sovietų agento asmeny
bę, kad ji būtų suklaidinta 
paduodant netikslius duome
nis ir negalėtų suieškoti ki
limo vietos, pažįstamų ir taip 
toliau.

Suglausdamas savo patyri
mą, Gouzenko rašo:

—Aš įsitikinau, kad visas
sovietų špionažo tikslas yra Dzūkijos 
įkurti baisią penktąją kolo- taip labai mėgo, kurių išlais- 
ną, prisidengiant politine ' vinimui jis taip daug rūpino- 
partija (kaip kad Jungtinėse Į si. Jo mirtis paliko didelę 
Valstybėse yra su Wallace, spragą lietuviškame gyveni- 
partijo.—J. P.). Aš taipgi su
pratau, kad komunistų par
tijos tikslas yra dabar pasi
ruošti prie trečiojo pasauli
nio karo, kurs juos nuvestų Bajoro atminima, šioje “Ame- 
į užvaldymą viso pasaulio” !.........................
(p. 232). 'saką “Sudiev...

Dr. J. Prunskis j

me, kurio vienas veikliausių 
dalyvių jis buvo.

(Norėdami pagerbti Prano

—Red.)
tuoklystės įstaigos, mūsų čia 
vadinamos saliūnu.

per

Tuščios kišenes
Šiandien čia nenaujiena pa

matyti brangiai uždirbantį 
lietuvį amatininką ir siuvėją 
nesugaudantį pusdolerio ki
šenėje. Visa tai yra to nelai
mingo alkoholio padaras.

Seniai jau yra laikas lietu
viams susiprasti, stoti į ko
vą su alkoholiu, su tuo di- 
džiausiuoju mūsų priešu, ir 
nusikratyti to blogo girtuok
lystės įpročio.

Pranas Bajoras

Vaizdelis iš atsiminimu

ik ką parvažiavęs, tik ką spėjęs motinėlę apkabin- 
Jroliukui baltąją ranką paduoti, tėvelio-sengalvėlio 
t nesutikęs, jaunajai seselei žodelio dar nesuspė- 
; pratarti, viską palikęs, išbėgau užkaimin vakaro 
žiu pasigerėti... Nusibodo man miesto gyvenimas, 
argino mane svetima šalis, išsiilgau savosios, tad bė- 
savo prigimto krašto tyru oru pakvėpuoti, pasigro-

kompensacija 
tinęs apžvalgė 
ribų neišei®' 
mos vien tik- 
j e, kuriam Ii- 

Keletas^
laisvę ir $ | j° gražiais vaizdais, pasidžiaugti tuomi, kas čia 
atžvilgiu.
toriuose po^ 
kieno nevali
me sektoriuj*? zara- Iš lengvo siūbavo neužmatomi laukai jau pri- 
ti lūpas ^usiu rugių. Jaunučių, raudonu žiedu pražydusių 
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ma. Tūkstan^ 
rio kalėjimu', 
šių asmenų/' 
kiamas polity 
ko vėl į Sa^ . _ _
cetą ar )■ R mažomis kupetėlėmis išmėtytos netoli viena 
noma kryt$ s šiaudo stogu padengtos prastos Lietuvos grinte- 
ranka” vei$ I

, ko svetur nemačiau-neregėjau...
au temo.
ikaruose ant dangaus skliauto dar stovėjo raudo-

ilų dirva savo maloniu kvapu traukė į save ištroš
ko praeivio širdį. Galuose rugių “šniūrų,” žaliuoja 
išplaukusios avižos, baltuoja, it varške apkrėsti, ži- 
. Už laukų, lyg sidabruotas, banguoja, ežero vande- 
s. Aplinkui laukus, iš visų pusių, ošia stambūs ėg
li, pušynai... Pamiškėje, prie pat ežero — kitas kai-

Aš pats gyvenau svetur, trankiausi po miestus, pas 
daugelį kitų pažįstamų klausinėjau-teiravausi, kur ge
riau, kur gražiau, kokiame krašte tinkamiau yra gy
venti. Visų beveik nuomonė sutiko su manąja: — “Ir 
svetur, rodos, gražūs vasaros vakarai, ir mieste gera 
gyventi, ir svetimų šalių malonūs gamtos vaizdai, ta
čiau už mūsų Lietuvos kaimo gyvenimą šventesnio, ty
resnio ir doresnio niekur nebūtų galima rasti”...

Koks gražus tu, kaime nekaltasis!..
Bet kiek daug tu turėjai nukentėti!... Kiek daug var

go tu ant savo pečių pernešiai!... Kiek skaudžių smū
gių savo pečiuosna atlaikė tie, kas gynė tave nuo iš
plėšimo...

Mano saldžiąsias mintis išvaikė nepertoliausia nuo 
manęs ėjęs žmogus. Pro rugių šniūrus, takeliu, ėjo jis 
lėtai. Nulenkęs galvą. Matoma, kaž ką svarbaus užsi
mąstęs.

Jis manęs dar nematė.
—Labą vakarą! — pasakiau jam.
Jis staiga , it iš miego, krūptelėjo ir sušuko:
—O, kad tave kur!... Pranys!

Prieš save mačiau stovintį iš mūsų gretimo kai
mo Ladą Genį, buvusį mūsų kada tai daraktorių—mo- 
kytoją-senelį.

Ištieseme dešines ir karštai pasikratėme.
—Leiskit paklaust: mačiau jus kažko užsimąsčius. 

Papasakokit, kas apielinkėse girdėtis?—paprašiau.
—O taip — atsakė jis. —Einu ir mąstau sau vienas:

G.
F.

Žarnauskas, Glendale ...................... ...........
Kelkis, Bridgeport, Conn...........................
Urbelienė, Brooklyn .................................
Kurauskienė, Brooklyn .............................

St. Ruginis, Brooklyn .....................................
Anna Yankauskas, Waterbury, Conn..........
Nellie Kanapka, Waterbury, Conn....... :......
J. Kakštis, Elizabeth .....................................
P. Gokus, Philadelphia .................................
K. Ozelas, Harrison ..........................................
Mrs. Jokūbėnas, Maspeth .............................
J. Delionis, Jersey City .................................
Z. Karalius, Waterbury .................................
R. Maslauskas, Brooklyn.................................
A. Kazlauskienė, Brooklyn .............................
M. Karaktinas, Brooklyn.................................
A. Vasiliauskas, Great Neck .........................
Ad. Cergles, Brooklyn .....................................
K. Roman, New Haven.....................................
St. Zobarskas, Waterbury .............................
Al. Spaičys, Brooklyn .....................................
K. Baltrušaitis, Brooklyn .............................
Waickelonis M., Brooklyn .............................
Poderys Ch., Brooklyn.....................................
Rūkštelis John, Brooklyn ..............................
Štreimikis Andr., Brooklyn ..................... 7...
Čaplinskas A., Ansonia, Conn........................
Kovell V. Mrs., Westfield, N. J...................
Valikonis Ant., Fairview, N. J.......................
Mrs. Kivyta, Maspeth .....................................

Už gautas aukas nuoširdžiai dėkojam.
“Amerikos” Administracija

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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nelaiminga mūsų šalis, nelaimingi tie, kurie per tiek 
metų savo krauju kalėjimais ir visokiais ištrėmimais 
stengėsi iškovoti sau geresnių dienų... Sakau, Praneli, 
gaila tų mūsų auksaširdžių, kurie krauju ir savo kan
čiomis bandė mūsų gyvenimą pagerinti...

—Lyg kas kur išvažiuoja?—paklausiau.
—Tai nei nežinai?! — nustebo jis. — Tai tau! Ma

ža, tamsta, turbūt, savu kaimu įdomaujies?
—O, ne, mat, dar tik ką parvažiavęs, — pasiteisi

nau.
—Na, tai atleistina... Pasakysiu. Vakar pas mane 

atadundėjo iš Galinių mano dukters pusbernis. Kvietė 
išleistuvėsna. Petrukas, mat, išvažiuoja Amerikon.

Genys nutilo. Dairėsi į šalis, tai aukštyn žiūrėjo į 
mirguojančių žvaigždelių gausybes, tai dairėsi į ban
guojančius aplinkui laukus, tai vėl kaž ko klausėsi... 
Mačiau, norėjo ką tai sakyti, bet žodis užsikirto. Žiūriu, 
o gi senio raukšlėtu veidu ašara riedi. GaiGla, matyt, 
jam buvo vienutėlio anūko. Pagaliau, patrynęs kumš- 
čia akis, tarė:

—Manau ir tamsta eisi išleistų? Juk — draugai.
—Nors nekviestas, tačiau su dėde užeisiu.
Pasukova linkui kaimo. Ilgą galą ėjova tylomis.
Netrukus Ladas vėl ėmė guostis:
■—Nors netikiu tokiems dalykams, bet visgi žmogus 

kartais ir nujaučia, štai ir dabar man vis taip ir ro
dosi, kartais net ir sapnuoju, kad ši Petrelio kelionė 
Amerikon daug jo gyvenimui permainų atneš. Ma

tau, kartais rodos, priešais savo akis: kaip dūmu vis
kas prapuola; jis kur tai lyg gelmėse pranyksta, o jo 
gimtąją trobą kaž kas purvais apdrebia...

Mačiau jo akyse neišpasakytą gailesį. Kur kas grau- 
dingesnis atrodė, negu pirma, kada pasakė apie Pet
ro iškeliavimą. Jo akyse buvo galima užtėmyti, kad 
žemelė, Lietuvos brangiausia mūsų tėvų ir protėvių 
penėtoja — tai mylimiausis ir artimiausis jo širdžiai 
dalykas.

Daugiau jau nieko nekalbėjova. Tylėdami traukėme 
kaimo link, kur jau jautėsi šioks-toks sujudimas.

Ant kiemo matėsi būrelis šnekučiuojančių žmonių, 
iš kurių tarpo išbėgęs tuojaus pasitiko mus Petras... 
Aukštoko ūgio, prakaulis, geltonplaukis, gyvas vyru
kas... Kiek spėjau pagal išvaizdą ir savuosius metus, 
jis negalėjo būti senesnis kaip kokių devyniolikos ar 
dvidešimties metų.

Petras su dieduku pasiliko ant kiemo, o aš, su ke
liais nepažįstamais man žmonėmis, įėjau grįnčion.

Grinčia buvo pilnutėlė žmonių — vyrų, moterų, vai
kinų, mergaičių. O jau vaikų, tai ir perdaug, rodos. Se
nesnieji sėdėjo tai ažustalėj, tai prie stalo. Jaunesnieji 
gi — viename, tik kampe susispietę. Stalas 
valgiais: sūrio, sviesto, medaus ir bonka kita degtinės 
Ant aslano stovėjo tik ką atmušta alaus statinė.

Petro motina, verkšlendama, bėgiojo tai šen,
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Philadelphijos Žinios
NAUJOS KNYGOS

Rašo J. Aistis

Jono Kmito “Kvieslys Į Laisvę

Tautinis testamentas Atvyko 16 lietuvii 
tremtiniu

VYČIAI I WASHINGTON^

Lankom Capitol

Neturėdami užtenkamai 
laiko, kad galėtumėm viską 
aplankyti, nutarėm sustoti 
prie Sostinės Capitol Rūmų. 
Šie rūmai yra laikomi vieni 
gražiausių visame pasaulyje. 

| Kaip žinome, juos pradėjo 
statyti G. Washington lai
kais, 1793 m., kai pats Pre
zidentas Washingtonas padė
jo kertinį akmenį. Rūmai pa
statyti labai meniškai su ko- 
rintiškų kolonų pagražini
mais ir baigiasi aukštu bokš
tu—kopula bei didinga lais
vės stovyla.

Jau iš tolo visų akys ir fo
to aparatai krypo ton pusėn. 
Tūkstančiai lankytojų gėrėjo 
si tuo didingu pastatu. Pir
miausia sustojome ir ilgiau 
lankėme, taip vadinamą, Ro- 
tundą, tai apvali milžiniška 
ir aukšta salė, 97 pėdų platu
mo ir 180 aukštumo. Sienas 
puošia 8 istoriški ir kiti gra
žūs paveikslai — tai Kolum
bo išlipimas San Salvadore, ' 
Atradimas Mississippi, Poca-1 
hontas Krikštas, Pilgrimai iš i 
Delft Haven, Nepriklausomy
bės Paskelbimas Philadelphi- 
joj, Burgoyne Pasidavimas, 
Cornwallis Pasidavimas, Ge
nerolo Washingtono Atsisa
kymas.

Virš paveikslų yra didžiu
lės stovylos — Kolumbo, Ra
leigh, Cabot ir La Salle. To
liau visų akis patraukė Na
tional Statuary Hall. Tai vie
nas gražiausių Capitol Rūmų 
kambarys. Jo lubos išpuoš
tos Romos Panteono pavyz
džiu. Tame kambaryje yra 
įvykę istoriškų įvykių: pir- 

y miausia ten susirinkdavo Re- 
presentativai, ten garsūs 
žmonės, kaip Webster ir Clay, 
turėjo debatus. Ten randi at
minimo lentą, įmūrytą grin- 

; dyse, kur Jonas Quincy 
Adams buvo suparalyžuotas. 
Bet jau 1864 m. kambarys 
buvo pavestas visų valstybių 
stovyloms, kurios gali tenai 
atžymėti po du savo įžymiuo
sius vyrus. Daug jau ten pri
statyta. Kai ten eini, tai lyg 
matai visą Amerikos istori
ją.

Norėjom matyti, kur susi
renka Amerikos kongresma- 
nai bei senatoriai.

Matėme tuos garsius kam
barius, kur visi įstatymai iš
eina, į kur daug amerikiečių 
galvoja patekti, kaip savo 
valstybių atstovai, ar senato
riai. Nežinau, kuris iš mūsų 
ekskursijos labiausiai viskuo 
domėjos. Gal Edvardas Vala
vičius, nes jis taip nuošir
džiai viską stebėjo, fotogra
favo ir žiūrėjo.

Mūsų mergaitės, ypač E. 
Š., F. A., O. O., L. G. ir kitos, 
taip įsižiūrėjo, kad jas beveik 
užrakino Rūmuose, ir tik per 
laimę galėjo sugrįžti prie mū
sų auto, kad vėl visi grįžtu-

mėm į savo seną Philadelphi-
J4- ’

Anghj kalbos pamokos

Philadelphijos Internatio
nal Institute, 645 N. 15th St., 
rengia anglų kalbos kursus 
visiems, kurie nori išmokti 
jos. Tie vasaros kursai ypač 
rengiami neseniai iš Europos 
atvykusioms, buvusiems DP.

Parvežė a. a. jūreivį

A. a. Povilas Kareiva, iš 
W. Phila., neseniai buvo par
vežtas iš Pacifiko, kurs tar
navo ir žuvo. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse birželio 
28 d. Pamaldos buvo šv. Ka
zimiero parap. važnyčioję.

raščių atstovų perpildė salę, 
kurioj telpa virš 10,000 žm. 
Per tą laiką Philadelphiją ap
lankė apie 75,000 žmonių.

Philadelphiečiai visus pri
ėmė, pagerbė, palinksmino, 
na, žinoma, ir pinigėlius iš
traukė. Juk su tuo tikslu 
Miesto Komitetas davė Res
publikonų Komitetui 200,000 
dol., kad tik būtų tas suva
žiavimas čia, o ne kitur. Lie
pos pradžioj čia bus Demo
kratų suvažiavimas, o kiek 
vėliau ir Wallace čia atvyks 
su savo pasekėjais. Taip Phi- 
ladelphijoj ir bus išrinktas 
tikras prezidentas, nes vie
nas iš jų pateks į Baltuosius 
Rūmus.

Kūrė visą gyvenimą

Jonas Kmitas visą gyvenimą 
kūrė. Jei krūvon surinktume vi-

Dėl to “Kvieslys į Laisvę” nė
ra kokia nors pritiktinė knyga. 
Priešingai, jos pasirodymas yra 
labai reikšmingas. Poetas, man
ding, atrodo nori palikti atei-

• nančioms kartoms ne tik savo , . ,v . . .
'politini credo, bet ir savo tauti-,kur?e 'ssiskirste pas gimin 
nj testamentą. Tasai jo tautinis/1" raugus.

1948 m. birž. 25 d. laų 
Marine Flasher atvyko 16 Ii 
tuvių tremtinių iš Vokietij<

jOMlENTU PRAN

^'1
,^o parap.
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!są, ką jis parašė, tai jo raštus testamentas yra gana reikšmių-1 I >Jus Bielskus, JAV pili 
reikėtų skaityti ne puslapiais, ne 1 gas. Pagrindinių minčių reikėtų tis, apsistojo: 111 Willis 
lankais, ne knygomis, bet jar-! ieškoti ne vien šioje jo knygo- . St., Valley Stream, N. Y. 
dais... Gal kas pasakys, kad jis je, bet ypač jojo “Vyty ii' erely.” j Jonas Januševičius, JJ 
rašė tai, ko reikėjo pilkajam Jonas Kmitas norėtų, kad lietu- pilietis, apsistojo: 236 Mac 

j mūsų šiokiadieniui? Priešingai Į vis nesileistų užliūliuojamas gra- son St., New Yorke.
— Jono Kmito poezija yra per^žiais žodžiais ir budėtų, nes mū- Vitanis Maurutis, JAV pi 
dėm proginė ir perdėm šventiš-1 ' _1 1 ’■ ’ ' ' “
ka. Reto katalikiško ar tautiš-

Susivažiavimų miestas
Philadelphia pavadinta Su

sivažiavimų — Convention 
miestas, nes šiais metais čia 
daroma trys suvažiavimai. 
Respublikonų suvažiavimas

i jau įvyko. Jie išrinko kandi- kivyskupijoj per vasarą į to- 
. datą į prezidentus — Thomą kią mokyklą įsirašo apie 45,-

Per mišias gied 
ras.

—Po mišių ch 
vo tėveliams [ 
buvo skaniai pa 
parapijonų p. 
Restaurante. K 
A. Leonard, J. 
Matulaitytė ir E

Char- 
Richard 

. francis John 
i Robert 
^Caroline 
,1$ Chary- 
įį Alana 

Degutis, 
Marga- 

vgativa. 
<jėmis ap

Sekmingos

Birželio 20 d.. 
Tarybos pastang 
vaikučių naudai 
ėję įvyko prak 
am. L. Vaicekai 
Seimelis, P. Ja 

Černius. Buvo t 
lamacijų, kurias 
šonis, A. Bilaitis 
Publikai buvo įč 
išgirsti tik ką iš 
kusius, išsireiški 
gus ir rūpesčiu 
mis. Muzikalę d? 
ny-Harrison sod; 
choras, vadovai 
pranciškietėms. 
navo p-lė Morosi 
vedėjas buvo N. 
bos pirm. adv. C.

Aukų pabėgėli; 
buvo surinkta 
adv. C. F. Pauliu

Po S10 aukojo 
konis, V. Pietara 
Mačiųlskienė, K. 1 
linauskienė.

Po $5: S. Guod 
mėlis, V. Valicka; 
Juškevičiai, T. Be 
liūs, J. Blažiūnai 

83.00 aukojo p 
$2 — L. Jurkn 
$1.50—0. Šalis 
Po $11: Gen. i 

nušonis, S. Grine 
kauskienė, A. Bi 
lienė, A. Kazavil 
kienė, J. Škėma, 
Mačienė, C. Nak 
kis, Mrs. C. Todd 
J. Šlekaitis, J. Ba: 
mežis, N. Smilis, 
A. Smigelskienė, 
M. Velevienė, A. 
Dilis, kun. L. Ve 
Abromaitis, J. še 
kaitienė, D. Balči 
levičiene, H. R 
Paukštienė, M. J; 
tuvaitė iš Elizabe 
kienė ir Žemaitis

John

hniamą valandą dar laukia vie-. apsistojo: 137 Congress Av 
jnas smūgis į nugarą, klastingas -1------ —
ir šnykštus, kaip spalio devintoji.
Dėl to, manau, ir joje Maironio 
posmeslis apie Vilnių nebus pri
tiktinai atsiradęs.

Jo poezija yra perdėm patri- 
jotiška. Tėvynes meilės, tikėji
mo savo tauta galėtų daugis 
jaunųjų pasimokyti. Joks tautos

1 gyvenimo momentas, joks įvy
kis neliko jo neapdainuotas. Ir 
dabai' jis mus drąsina ir šaukia,

Waterbury, Conn.
Bronius Devynduonis, a 

sistojo: 1327 Merkimer S 
Baltimore, Md.

Viktoras Raulinaitis, 
pil., apsistojo: 2207 Oa.km 
Blvd., Detroit, Mich.

Jonas Chatkevičius, ap< >jiratvežtas 
stojo pas brolį: Bridgepo 

j Conn.
1 Pranas ir Kazimiera Jak 
apsistojo: 102-24 101st St 
Richmond Hill, N. Y.

Margareta Krištopaitiei 
JAV pil., su dukra Valeri 
ir sūnum Romualdu, apsist 
jo: 254 N. Main St., Sprii 
Valley, N. Y.

Pranas Linkus, apsisto 
pas brolį: 6319 So. Talms 
Ave., Chicago

Tuo vardu pasirodė nauja Jo
no Kmito—prelato Dr. Kazimie
ro Urbonavičiaus poezijos kny
ga. Nors jos tituliniame lape pa
žymėta 1947 metų data, tačiau 
ji tepasirodė tik šių metų gegu
žės menesį. Atrodo, kad knygos
spausdinimas bus ilgiau užsitę-1 
sęs negu buvo manoma. Ir ne
nuostabu, nes knyga yra gana 
didelė, turinti 352 puslapių.

Recenzuoti tokio autoriaus
knygą, kuris savo rašto karjerą ko įvykio, retos katalikiškos ar 
yra pradėjęs prieš penkiasde- f tautiškos įstaigos jis nėra ap- 
šimt šešerius metus, nėra long- Į dainavęs. Kartais net po kelis 
va. Ir nėra lengva dėl dviejų' kartus.
priežasčių: pirma — apie tokio I
amžiaus kūrėjus paprastai jau 'damas paliesti Jono Kmito poe- 

G-- 1 — — —7, — —-- 1--—i--- -- --- -i---------  - - - ....

—jaunesnio amžiaus recenzen
tui yra daug sunkiau “poeto ša
lį” pasiekti, ypač trumpos re
cenzijos rėmuose. Bet, kada jau 
“viskas pasakyta,’* 1

mo-1 vartų pakartoti senas tiesas, nes Tai yra kūryba , kuri turi tiks-
. Ne gana to, dažnai 

šios rūšies poezija gyvenime tu- 
j ri daug didesnės svarbos negu

Štai del ko recenzentas, nore-

viskas” pasakyta ir antra ■ ziją, neturi pamiršti sąlygų, ku
riose ji yra kilusi. To nereikėtų, 
žinoma, suprasti, kad mes norė
tume poetą teisinti arba prašy
ti skaitytojus atlaidumo. NėraVasarinė mokykla

Kataketinė vasaros
kyla prasideda liepos 6 d. ir žmogui yra labai įgimta užmirš- Į ją jr vertę, 

on gerus darbus ir nuopel- gi
nūs. I ■ '
žvaigždė tame pačiame aukšty I vadinama aukštoji poezija. 

Poezijos ir bendrai viso meno 
Jonas Kmitas yra tos poetų paskirtis yra veikti žmonių jaus-

- ~ > mus ir protą. Kiekvieno kūrėjo

tęsis lig liepos 30 d. Ją turi 
lankyti visi viešųjų mokyklų 
mokiniai, kad išmoktų savo 
religijos. Philadelphijos ar-

labai pra-jkas teisinti ir nėra ko atleisti, kviečia į laisvę:

gimnes, kurie mūsų nestebina,
i E. Dewey ir kandidatą į vi-(000 vaikučių. Prie Šv. Kaži- kaip skaisčiai nušvintanti ir' didžiausias troškimas yra gai- 

O O *71 n L1 n i n v>n ta r» v» m Vai i n P /"A rrv>ni 4- tat»o rl i ta rrc’Lo Irnwi . ... , , .ceprezidentus — Earl War- [miero par. mokyklos bus to- greit pradingstanti kometa, bet 
ren. Visa suvažiavimo pro- j kia mokykla, kurią ves dvi visada vienodai spindi, kaip 
prama buvo telekestinama ir.seserys mokytojos—kazimie- šiaurės žvaigždė, kurią mes vi- 
transliuojama per radiją. Ke- rietės. Panašios mokyklos sada matome tame pačiame 
Ii tūkstančiai korespondentų, bus beveik prie kiekvienos 
radijo ir televizijos bei laik- parapijos.

vienodai spindi, kaip

BALF Sandėlyje gauti rūbai 1948 m. nuo birželio 1 iki 15 d.
(Svarais)

California
Los Angeles BALF 13 sk. 347

Connecticut
Branford, Nellie Makowski 48
Ansonia, BALF 78 sk. per 

kun. V. Karka........... 248
Danielson, Adeie-aovafcas 21
Hartford, BALF 12 sk 1,620
Waterbury, Mrs. A.

Zanavich .............................
Waterbury, BALF 12 sk., 

per kun. J. Valantiejų..........
District of Columbia

Washington, Mary
Zemantowsky ......................

Illinois
Chicago, BALF Apskr. 13,544

Indiana
Gary, kun. J. Martis ...

Maryland
Baltimore, BALF 64 sk

Massachusetts
Boston, BALF 17 sk......  600
Cambridge, BALF 60 sk. 300
Gardner, A. Šimkūnas ........ 6
Northampton, Mrs. Alex

Sadauskas .......................
Westfield, Šv. Kazimiero 

parap. BALF 96 ...............
Westfield, Mrs. K.

Zutkevičius ........................
Boston, Paul Mankus ....
Worcester, N. N..............

Michigan
Ontonagon, Z. Juknis....... 76
Detroit, E. Paurazas....... 148

New Jersey
Elizabeth, BALF ............ 770
Newark, Joseph Grice....... 6

756

152

17
850
74

Newark, Mrs. M. Zoriskis 
Paterson, BALF 80 sk. 
Paterson, Mrs. M. Lanzin 
Bayonne, BALF 61 sk.

Šv. Mykolo parap............... 1,095
Linden, J. J. Liudvinaitis 96

New Hampshire ~Mancnester, in. N............... 13
Vermont

Brattleboro, Anna Liudžius 30
New York

Brooklyn: 
Anna Zailsky ................
Frank Skwar ...... .........
Kazys Poderis ...............
Vincas Žilinskas ...........
Mrs. Bette Valen...........
Jonas Palionis ...............
Albert Baltrūnas ...........
Mrs. Kulikauskas ........
Rimkūnienė ................
Aleksavich ....................
Mockevičius ...................
Nursing Sisters .............
Nursing Sisters, maisto 
Uršulė šarkus ...............
Kulikauskienė ...........
Jonas Brundza ..............
Pranas Narvydas ......
Jonas Putinas ...............
George Diržis ...............
Catherine Soyka ..........
P. Pauliukaitis ..............
J. židanavičius .........................

IMrs. K. Carbon — P. Dulke 
8 , B. Masarski .............................

IO?Jonas Daugirdas ir
4 Jonas Jakaitis ...........

aukštume, toje pačioje vietoje.
Paprastai žmonės poetus vaiz

duojasi gaivalingais jausmais, 
nuostabiai susigarbinavusiais ir 
pasišiaušusiais plaukais, ir įžū
liai parištais kaklaraiščiais. Bet 
dažnai poetas niekuo nuo eilinio 
žmogaus nei išvaizda, nei apda
ru nesiskiria, o skiriasi tik vie
nų sugebėjimų kurti. Ir jie ku
ria tiksliai, kaip laikrodis. Ku
ria iš dienos į dieną, iš metų į 
metus. Jie kuria viską, ir kuria 
paskubomis, negalėdami pasi-
kuria visą gyvenimą nesivaiky
dami nei garbės, nei pelno...

500

4

^įDė, Karol 
Ilinas Si- 
Juškienė,

,'jbs Pečiu-

2
12
30

4 
. 19 
, 10 
. 52 
104

12
12
10 

260 
. 70 
. 7

20 
. 56 

. 56 

. 21 

. 43 
. 14 
. 27

16
17
15

109
Marcele Paliūtis............ ........ 17
Juozas Jasiūnas .......... .........io
Ona Lymantienė .......... .......... 14
Mrs. Nanus .................. ......... 4
Mr. Backus .................. ......... 90
Mrs. E. Ambroze.......... ..........  23
Juozas Ginkus .............. .......... 40

su visokiais reikalais. Maža jo seselė gvoltu verkė, 
kuone alpo...

Kalba kalbą vijo.
Daugiau buvo kalbama apie Ameriką. Vieni gyrė, 

kiti peikė tą “laimės” šalį. Peikė, daugiausia, senieji, 
gyrė gi jaunieji. Kalbant, senos moterys dažnai net ap
siašarodavo, prisimindamos apie esančius ten savo sū
nelius ar dukreles.

—Nuleidau savo sūnelį laimės ieškotų. Išsyk gyrė
si visokiais smagumais, patenkintas buvo tuoju gyve
nimu, kurį ten turi, bet po kuriam laikui dingo lyg 
kamparas be pipirų... Ah, ta Amerika!-— girdėjosi iš 
ažustalės senyvos moters verksmingas balsas.

—Kokis buvo, tokis ir likosi,—kaž kas iš jaunųjų 
tarpo primetė senelei pastabą. — Geri žmonės ir pra
gare nežūtų...

—Atsiprašau!... — graudingai sušuko moteris. — 
Mano sūnus, kada jis gyveno prie manęs, buvo doras 

' ir geras žmogus, bet Amerika jį pavertė tokiu, kad net 
ir savų tėvelių-sengalvėlių atsižadėjo...

Moteriškė nutilo, o tuo pačiu tarpu, nejučiomis per 
jos veidus nuriedėjo keletas smulkių ašarėlių.

Petro motina, nors pilnomis ašarų akimis, prisiar
tino prie jaunųjų būrelio ir pratarė į mergaites:

—Mergaitės, juk žinot, kad šiandien mano Petrelio 
kaip ir vestuvės, tad uždainuokit ką nors, — bus links
miau ar gal dar liūdniau...

■įjekis, Ro-
Aika,

'Helen Grin-

Neišeikvokim dvasiško 
lobyno,

Tenesiveisia susiskaldymo 
perai,

Neniekinkime narsos, kuria 
mus bočiai padabino,—

Ir viskas bus gerai.

Jono Kmito “Kvieslys į Lais
vę” tenka labai aukštai vertin
ti ir piršti skaitytojui, kuris ras 
labai daug kilnaus malonumo ii' 
tikėjimo savo tauta, kurio mums

vinti ir kelti žmonių širdis.

“Aušros” tradicijų poetas

Būna momentų žmonijos 
tautos gyvenime, kada kūrėjo dažnai stinga, 
atsidavimas vien aukštajam me- j Baigiant reikėtų pastebėti, 
nui būtų ne kas kita, kaip ižū- kad knyga labai gražiai išleis- 
lus cinizmas. Juk taip, manau, 
galvojo visi tie lietuviai, kurie 
mūsų tautos kruvinosios kovos 
laiku rašė svetima kalba. Į Jo
ną Kmitą tad ir reikėtų žiūrėti, 
kaip į “Aušros” tradicijos poe- 
tą-kovotoją. Ta prasme jis yra 
milžinas. Ta prasme jis yra jau
nas , nes kalba apie tuos daly
kus, kurie tautai yra amžinai 
aktualus.

Skaitykit ir platinkite^ sa
vaitraštį “Ameriką.”

ir

ta: labai gražus viršelis, poie- 
rius ir pati spauda. Prie knygos 
trūkumų reikėtų taip jau šiek 
tiek apsistoti ir pastebėti, kad 
pasigendama knygos turinio, šio
kios tokios redakcijos (poezijos 
sugrupavimo ir bent vertimų at
skyrimo nuo originaliosios poe
zijos) ir knygos padalinimo į 
skyrius. Tačiau tatai yra maž
možiai, kurie knygai perdaug

Tel. Sto 3208
10 r
17 |

Petras Janušas ...
Vasiliauskas

Maspeth:
Viešp. Atsimainymo parap. 168
M. Kam ....................
K. Galčius......................

Long Island City:
Mrs. E. Galčius ..........

Ozone Park:
Jonas Ligmont .............

Binghamton:
Mary Savage ................
BALF 51 skyrius .......
Sistei- Angela-Marie ....

Amsterdam:
Anna Kuchis ................

Schenectady: •
K. Laureckas ...............

Ohio
Cleveland, Dirva...........

Pennsylvania
Kingston, Kaz. Kučinskas .... 6
Shenandoah, Stasia Ruth .... 10 
'Philadelphia, kun. J. Kidykas 54 
Renovo, Mrs. James W. Grace 25 
Shenandoah, P. W. Bierstein 29

Visiems aukojusiems rūbus, 
maistą ir kitokias gėrybes, nuo-

I širdžiai dėkojam.
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. DEW 5136

8
27

19
710

10

220

303

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi sala 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Vislias nemokamai. Krcipkitčs 
diena Ir naktį

•rupijos mo
si diplomus

/C., UHlVagU. Um T Ci
Bronius ir Ona Maželi 3501

su sūnumis Valdemaru ; 
Jurgiu apsistojo: 1435 Ea 
92nd St., Cleveland, Ohio.

Atvykusius be giminid 
draugų pasitiko Lietuv 
Gen. Konsulato Attache 
Simutis, kuris atvykusiei 
padėjo su formalumais.

t

jfey Mar
is, Warn 
>Jd,Jean

lapijos sa-

suvai
kai operetė 
kiprogra-

Lietuvių Radio Programa 
Trečiadieni 7:00 pan. Bešt 8:00 pi 

DIREKTORIUS
ANTANAS DŽEKAS I

A jau- 
so R. Urbi- 
ą (kąra- 
lį Juškys 
i Lukošius 
& (Saulu-

3619 East Thompson Street, 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuot

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

ATLIEKAMI

BROOKLYN, N. Y.417 GRAND ST.

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ

PLAKATAI
BILIETAI
KONSTITUCIJOS
KNYGOS
ŽURNALAI
GARSINIMAI
VESTUVIŲ KVIETIMAI
ir kiti spaudos darbai

3 ta Simo-

įsnausmer-

f taiukai 
h. mergai- 

ptė ir visa 
pa buvo

3iš Kear-

laips
nį buvo 
; Relations 

Club ir 
toety. Vi

^Soda-
Gnesinį

Omaha

Mirė po š1

Aleksandras Ja 
seniai buvo nesv 
link namus dūlinę 
siskundė. Jis būvi 
kas, kas sekmadi 
matyti bažnyčioje 
paprastom dieno 
kiekviena pamaldi 
bažnytėlę.

Birželio 20 d. j 
ant pirmutinių mii 
kaip visados, < 
meldėsi. Viena ja 
kuri užpakalyje j 
šakojo, kad jis vis 
kas. Po mišių išė 
ėjo truputį į kaln 
atsisėdo. Po penk 
pat gatve ėjo jo :

Ilgai jos, kumščiodamosi viena kitai į pašonę, tarėsi 
— pradėti, ar ne. Tik galų gale, netekus kantrybės, 
nenorėdama užrūstinti Petro motinos, daugiausia apie 
Petrą svajojusi, didžiausį skausmą jausdama, Naudžių 
Onutė užtraukė pirmutinė:

Kur skrisi, karvelėli,
I kurią šalelę?...

Dainelė buvo liūdna. Ji apsakė, kaip gražusis karve- 
lytis po šiaudiniu stogu vijo sau lizdą iš šapelių. Lai
mingas buvo su savo patele. Bet dar daugiau laimės 
užsigeidęs — išskrido svetimojon šalelėn. Nerado ten 
tiek laimės, kiek tikėjosi rasti... Vėl turėjo grįžti at
gal, savojon šalelėn, kur jau viską rado kitaip: netik 
jo šapalinio lizdelio, bet ir stogo, po kuriuo buvo su
vytas lizdelis, nebuvo. Viskas išgriauta, išardyta...

Dainuojant visi tylėjo, klausėsi. Tik kuomet daina 
nutilo, pasigirdo moterų kalbos:

—Na, o kažin ar ir ten, Amerikoje, tokias gražias 
dainas dainuoja? — kreipėsi viena su klausimu.

—Sako, būk ne, — ėmėsi aiškinti kelinta. — Jeigu 
kas ir lietuviškai dainuoja, tai ne taip gražiai esą skam
ba. O ką jau tos amerikoniškos dainos, tai neduok jau 
Dieve!... Mūsų Jonukas, parvažiavęs iš Amerikos, mo
kėjo kalbėti ir dainuoti amerikoniškai. Padainuodavo, 
būdavo. Juokais žmogus galį trūkti iš jo tos dainos. 
Nė šis, nė tas. Burbia, nei tie netepti ratai...

Artėjo atsisveikinimo valanda.
Vaikinai ir mergaitės, eidami iš eilės, atsisveikinę jo 

su Petru. Jis jau paskutines minutes buvo su savo na
miškiais, pažįstamais ir giminėmis. Jaunesnius bučia
vo į lūpas, senesniems — rankas. Beveik visi verkė, 
ašarojo... Motina gi, it raiboji gegutė žaliame vyš
nių sodne, graudingiausius žodelius rokavo, verkė, lau
žė rankas. Skaudu joms buvo... Petrui atsisveikinant 
su savo motina, ji net apalpo. Paskui gi, atsipeikėjusi, 
ėmė rokuoti žodžiais, savo sielos gailestingus jausmus 
išliedama:

—Sūneli mano, kur pasirengei, į kurią šalelę?... Kai 
nukeliausi į svetimą šalelę, nerasi tėvelio nė motinėlės, 
nerasi, sūneli, jokios užuvėjėlės; tik rasi, sūneli, ten 
sunkų darbelį, didelį vargelį... Kai nukeliausi į svetimą 
šalelę, kai atsikelsi anksti rytelį, tai pažiūrėjus į tą 
šalelę, kur giminėlės, pakvips vėjelis iš to šonelio, pra
švis saulutė iš tos šašelės, kur tavo tėvelis ir motinėlė... 
O kai aš sulauksiu šventos dienelės, ir kai nueisiu šven- 
ton bažnytėlėn, aš pamatysiu kai mano sūnelis sveti
moj šalelėj sunkų darbelį dirba. Trokš tada mano šir
delė, kai žuvelė vandenėlio, kada aš nematysiu savo 
'sūnelio anam jaunų būrely... Mažas, sūneli, mūsų bū
relis’ tai išsiskirstysim po visas šaleles, kai paukšteliai 
po žalias gireles... Rašyk, sūneli, margą gromatėlę, ra
mink širdelę man našlaitėlei... Žinai, sūneli, jog tavo 
tėvelis, mano vyrelis, aukštam kalnely, tad aš netu-

rėšiu jokios užuvėjėlės, aš liksiu dabar viena sirati . - — 
kai girioj raiba gegutėlė... Oi, Dievuli mano, neda pra
mano, neteksiu sūnelio, savo vienturtėlio...

Atsisveikinęs visus, vaikinas įlipo į jau stovintį p 
gonkų vežimą. Su juo važiuoja Amerikon ir dar 2 to 
kaimo vaikinai. Vienas jų atsistojo ir pasakė pasku 
atsisveikinimo žodį:

“Sudiev visiems... Sudiev jums jaunieji mūsų berne! 
mergelės ir žilagalviai tėveliai bei motinėlės, sudie) įi*' 
jums, mūsų jaunos, seselės... Atleiskit mums, jeigu k? ' *• Smi- 
kuom nusidėjom... šiandien mes išvažiuojam svetin 
šalin. Važiuojam ten laimės ieškoti... Dar kartą, ir '-Choras, 
jau paskutinį, lenkiam jums visiems ir tau, Lietu 'Ežiais 
žemele, savo jaunas galvas ir tariam Sudiev!”... ,b

Vežėjas, išgirdęs paskutinius atsisveikinimo žodž 
suplakė arkliams ir vežimas, subarškinęs ratais, | 
dosi pro vartus užukaimin, o paskui jį vis dar vi 
likusiųjų paskutinis atsisveikinimas — Sudiev!...

—Sudiev, sudiev...—visur skambėjo. Netik liku < ^al- 
ji, netik senis Grigas, netik jaunutė, vydamosi pas 
vežimo, Petro seselė, bet visakas: laukai, liūliuoja 
vėjo rugiai, trobos, ošiantis miškas, karklynuose i 
nuo seniai čiulbąs lakštingalas, pakelėje stovįs set 
sukrypęs kryžius — visakas sakė iškeliaujantiems p l . 
kutinį Sudiev!... 1

^skaiiLmoterimi ir rado 
Wopmones pievoj p 

C0135 su* mokini atvažia

visas
A tolioms

per va-
.Jtofghą. 

visos

.^eaų 
į " wii- 

bėdojo

Jie nupleškėjo, nudulkėjo... Tik stulpas dulkių, rot k 
dengdamas, slėpdamas juos nuo likusiųjų akių, m Vs
dėjo nuo tėviškės tolstantį vežimą...

teikė Jkun- J- J 
ramentus,paskut 
tomobilį 
Aleksandras pYe: 
aukoti Viešpatie 
šiose — jis paa 
ties gyvybę Diev 

Aleksandras J 
vo geras žmogus 
Jis nuolat priklai 
jos. Jis ją rėmė i 
nedirbo. Ne kart; 
ti parapijai darbi 
ir didelių skausir 
jo dirbti. Tegu Di 
gailestingas ir ai 
mi už visus jo ge

Kiti mūsų
Taip pat pasi 

Luižis. Jis buvo n< 
šuo Žamauskienė 
talikiškai palaidoj

Ką tik pasimirė 
jos stalo penkių 
Richardas Smolsk 
pirmutinis kūdikis



-

Jonas Janojf

1948 m. biri. 
Marine Flasbet

July 2, 1948

ramentas

zaheth, N. J

dvasiško

usiskaldymo

: ir savo tauti- 
įsai jo tautinis 
gana reikšmin-

Petro ir Povilo parap. 
je per pastaruosius du 

buvo pakrikštyti šie

š į Laisvę” nė- 
tiktinė knyga, 
sirodymas yra 
. Poetas, man- 
i palikti atei-

Atvyko ft
RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI |

moje ir jau buvQ pra(jėjęS jan_ 
i kyti mūsų parapijos mokyklą.
Jis buvo geras vaikutis.

Vietinis
į VIETOS ŽINIOS JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

5

s ne tik savo tremtu 
kurie išsiskiri 
ir draugus:

o___________  Pijus Bielsl^
minčių reikėtų'^s» aPsistojo; •- 
iioje jo knygo- Valley S 
‘Vyty ir erely.
retų, kad lietu- pilietis, apsisto' 
alino jamas gra- 
>udėtų, nes mū- 
dar laukia vie- 
jarą, klastingas 
spalio devintoji, 
r joje Maironio 
ilnių nebus pri-

i perdėm patri- 
; meilės, tikėji- 

galėtų daugis 
yti. Joks tautos 
mtas, joks įvy- 
apdainuotas. Ir 
rusina ir šaukia,

narsos, kuria 
padabino,— 
gerai.

‘Kvieslys i Lais- 
i aukštai vertin- 
ytojui, kuris ras 
aus malonumo ir 
tūta, kurio mums

ikėtų pastebėti, 
ai gražiai išleis- 
is viršelis, poie- 
uda. Prie knygos 
tų taip jau šiek 
ir pastebėti, kad 
lygos turinio, šio- 
lakcijos (poezijos 
bent vertimų at- 
riginaliosios poe
mos padalinimo į 
i tatai yra maž- 
knygai perdaug

son St., New y
Vitams 

apsistojo: 137 
Waterbury, (^

Bromus 
sistojo: 1327 
Baltimore, Mi

Viktoras 
pil., apsistojo: 

| Blvd., Detroit,!
Jonas Chatkr 

stojo pas brolį: 
Conn.

Pranas ir Km 
apsistojo: M'į 
Richmond M, Į

Margarets 
JAV pil., su 
ir sūnum 
jo: 254 N. Mr 
Valley, N. Y,

Pranas Ii 
pas brolį: 631$: 
Ave., Chicago.

Bromus ir 
su sūnumis i 
Jurgiu apsistot 
92nd St, Clevį

Atvykusius Is 
draugų pasitir 
Gen. Konsulato 
Simutis, kuris 
padėjo su forai

is Jonas Oškutis, Char- 
el Pečiukaitis, Richard 

štautas, Francis John 
, Jean McSalis, Robert 

ulton, Elaine Caroline 
s, Peter John Chary- 
nadette Czekaj, Alana 

Maryanna Degutis, 
chunas, Cecilia Marga- 

wski, Eric Kativa.
ti su bažnytinėmis ap
ie:
a žižnauskienė, Karol 
as, Konstantinas Ši- 
lena Zakarauskienė, 
ockevičius ir atvežtas 

s karys Jonas Pečiu-

okė: — Edward Ro- 
a Kliučnikaitc, Michael 
izabeth žemeckis, Ro- 

"lesford su Mary Aika, 
auskas su Helen Grin
as Waznialis su Ona 

is, Jonas Plungis su 
tulga.
metais parapijos mo- 
aigė ir gavo diplomus 
iš klebono kun. J. Si
nkų šie:

ou Salus, Mary Mar- 
ph Dudutis, William 
obert Murawski, Jean 
Richard Urbine, Ag- 
us, John Lenkus.

lio 20 d. parapijos sa- 
mokyklos mokslo už- 
rograma. Buvo suval
ai vykusiai operetė 

VFTI ir kiti gražūs progra- 
ai, be to įteiktos do- Lietavin Bač: _ .

TrečMlenl pasižymėjimus moks- 
klebonas kun. Simo-

Telefonuoldte

D 

ANTANAS 
3619 East tės” vaidinime jau- 

istais buvo R. Urbi- 
us), J. Luiga (kara- 

tinys), Alg. Juškys 
ruska), J. Lukošius 
| M. L. Salus (Saulu- 
ckus (nykštukas) ir 

tavo 7-8 skyriaus mer- 
inlutės draugės), 5-6 
mergaitės (miškų gy- 
3-4 skyr. berniukai 

i) ir 3-4 skyr. mergai- 
os). Ši operetė ir visa 
ška programa buvo 
usi ir įdomi.

Per mišias giedojo tas pat cho
ras.

—Po mišių choras suruošė sa
vo tėveliams pusryčius, kurie 
buvo skaniai pagaminti lietuvių 
parapijonų p. Gerulių, Mac’s 
Restaurante. Komitetą sudarė.

Bridgeport, Conn
—Birželio 26 d. mūsų bažny

čioje buvo vaikučių ir mergai
čių pirmoji Komunija, kur vi- 

į sus prirengė kun. V. Pranskie- 
UlLonarį J.^Kohanskis,“e' Itis' šv' Komuniją suteikė klebo- _ 7 i noc1 l.'-iivi T TZ” n >-71 niiolro o

kviečia į talką

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
kusius, kurie norėtų dalyvau
ti vaidyboje, įsijungti į ben
drą darbą.

Artimiausias susirinkimas 
bus liepos 7 d., 20 vai. Tau
tininkų Klubo patalpose. Su
sirinkimai daromi du kartus 
per mėnesį. Tikimasi, kad vi
sas teatru besidomįs jauni
mas šoks į talką ir netrukus 
Brooklyne bus galima su
rengti pastovius vaidinimus, 
o jaunimas auklėsis teatro 
mene ir kultūringai praleis 
laisvalaikį.

Užsimojimai gražūs ir be
lieka kad Lietuvių Vaidilos 
išaugtų į aukšto lygio teatri
nį kolektyvą, o tam reikia 
talkos, rėkia daugiau narių, 
kurie entuziastingai, kaip 
pradžioj, ir toliau dirbtų vai
dyboje. O. K.

VYNAS — LIKERIAI — ALUS 
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.
TeL: Main 7646

Šį pavasarį Brooklyno lie
tuvių kultūrinis gyvenimas 
praturtėjo vaidintojų grupe, 
kuri pasivadino Lietuvių Vai
dilomis.

Šią vaidintojų grupę suda
rė graži Amerikos lietuvių ir 
tremties ateivių bendra tal
ka. Kurį laiką smarkiai pa
dirbėję, jaunieji vaidintojai 
pasirodė visuomenei. Gegu
žės 16 d. Maspetho parapijos 
salėje jau buvo pastatytas 
pirmasis veikalėlis—A. Gus
taičio “Sekminių vainikas.”

Visuomenė lietuviškų vai
dinimų buvo išsiilgusi ir žiū
rovų prisirinko pilna salė. 
Jaunieji vaidintojai pirmuo-

nas ]<un. J. Kazlauskas.
—Klebonas kun. J. Kazlaus

kas buvo išvykęs kunigų reko
lekcijom, o dabar išvyko kun. 
V. Pranskietis.

Birželio 20 d., N. J. Lietuvių —Parapijos svetainė jau už-
Tarybos pastangomis, pabėgėlių baigta. Elektra visa naujai su- 
vaikučių naudai L. P. Klubo sa-' tvarkyta. Tikrai ašuni svetainė. 
Įėję įvyko prakalbos. Kalbėjo Bus nudažyta iš vidaus ir lauko, 
kun. L. Vaicekauskas, kun. Ign. tai bus kaip nauja. Parapijiečiai 
Kelmelis, P. Janušonis ir gen. tikrai bus dėkingi klebonui už 
Černius. Buvo taip pat ir dek- šį labai svarbų darbą. Dabar abi 
lamacijų, kurias išpildė V. Janu-. parapijos svetainės bus gražios 
šonis, A. Bilaitis ir p-lė Bilaitė. ir švarios, ir puikiai tiks susi- 
Publikai buvo įdomu ir malonu rinkimams ir parengimams, 
išgirsti tik ką iš tremties atvy- j —Choro metinis privatiškas 
kusius, išsireiškiant savo var- į išvažiavimas įvyks ateinantį mė- Iju savo pasirodymu gražiai 
gus ir rūpesčius deklamacijo- —1  ------- ~ ’------- --------j----- i.. ----- •
mis. Muzikalę dalį išpildė Kear
ny-Harrison sodalicijos moterų 
choras, vadovaujant seselėms 
pranciškietėms. Pianu akompa
navo p-lė Morosiūtė. Programos 
vedėjas buvo N. J. Liet. Tary
bos pirm. adv. C. F. Paulius, Jr.

Aukų pabėgėliams vaikučiams 
buvo surinkta $208.75. Aukojo: 
adv. C. F. Paulius, Jr. — $20.

Po $10 aukojo: J. V. Baltru- 
konis, V. Pietarai, A. Gerulis, J. 
Mačiųlskienė, K. Nugaris, V. Ma
linauskienė.

Po $5: S. Guodas, kun. I. Kel
melis, V. Valickas, P. A. Salvest, 
Juškevičiai, T. Belevich, G. Kati
lius, J. Blažiūnai.

$3.00 aukojo p. Černiene.
$2 — L. Jurkus.
$1.50—O. Saliskienė.
Po $11: Gen. Černius, P. 

nušonis, S. Grinevičienė, P. Vit
kauskienė, A. Bilaitienė, M. Ži
lienė, A. Kazavikiene, M. Star- 
kienė, J. Škėma, K. Krūmas, M. 
Mačienė, C. Nakrošis, W. Shu- 
kis, Mrs. C. Todd, A. Daunoras, 
J. Šlekaitis, J. Bansavage, J. Ke- 
mežis, N. Smilis, S. čepreskienę, 
A. Smigelskiene, M. Pietariene, 
M. Velevienė, A. Sarafiniene, N. 
Dilis, kun. L. Vaicekauskas, F. 
Abromaitis, J. šelkaitis, R. Šel- 
kaitienė, D. Balčiūniene, E. Be- 
levičienė, H. Rukštelienė, M. 
Paukštienė, M. Janušonienė, lie
tuvaitė iš Elizabeth, M. Kukans- 
kienė ir žemaitis.

John V. Baltnikonis

Matulaityte ir E. Mikalauskaitė.

Sėkmingos prakalbos

Ja-

nesj, prie gražaus ežero, kur ga- užsirekomendavo ir žiūrovai 
lės visi pasilinksminti, pasigėrė- liko patenkinti.
ti vasaros gražiu oru, kad atei- Į Iš pirmojo Vaidilų išėjimo 
nantį sezoną choras vėl galėtų,į sceną gauto pelno didesnė•**’-*■**'-£ Q •- 'Z ; į kJ S__ vv t* VW VAAVAVMAAV

gražiai pasidarbuoti bažnyčios ir 1 dalis (70 dolerių) buvo pa- 
Lietuvos labui. O. skirta siuntinėliams į Vokie-

MINĖJO 25 M. VEDYBINĘ 
SUKAKTĮ

NUOSAVYBĖS PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

Baras ir Naktinis Klubas 
THE “ALLIANCE HALL” 

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

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

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Jurgis ir Marė Žeroliai, 
minėdami savo 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktu
ves, turėjo bažnyčioje specia
lias pamaldas. Vėliau savo 
namuose suruošė gražią puo
tą.

Jurgis ir Marė Žeroliai yra 
“Amerikos” ir kitų lietuviš
kų laikraščių skaitytojai ir 
nuo jaunų dienų be pertrau
kos dalyvauja lietuviškame 
katalikiškame veikime.

Daug laimės! P. J. M.

tiją. Siuntinėliai pasiųsti vai
dinto veikalo autoriui ir ki
tiems tremties lietuvių teat
ralams.

Graži Brooklyno lietuviš
kojo jaunimo iniciatyva susi
laukė pritarimo ne tik pas 
Amerikos lietuvius, bet ir 
tremtyje esančių lietuvių te
atralų tarpe. Gauti nuošir
dūs sveikinimai iš lietuvių 
dramos teatro Augsburge, o 
pas vaidilas viešėjo tik iš 
tremties atvykęs žymus ak
torius St. Pilka.

Vykusi pradžia stumia 
jaunuosius vaidintojus į to
lesnį darbą. Birželio 9 d. su
sirinkę nutarė nenurimti vie
toje, nepasitenkinti, kaip sa
koma, pirmąja pavasario 
kregždute, bet ir toliau dirb
ti, rengti vaidinimus ir vie
tos kultūriniame gyvenime 
išsikovoti tinkamas pozici
jas. Vaidilos džiaugiasi turė
dami savo tarpe tokį prityru
si teatralą kaip K. B. Kriau
čiūną, kuris su E. Juzumu 
sutiko būti režisieriais. Nu
matant ateities veiklą, išrink
ta valdyba: K. Lesevičius — 
pirmininkas, M. Bortkevičiū- 
tė — sekretorė, J. Pranokus 
— iždininkas, K. Milukas — 
reikalų vedėjas.

Lietuvių Vaidilos, norėda
mi išplėsti savo veiklą, kvie
čia ir jus, tiek Amerikos lie
tuvius, tiek iš tremties atvy-

Lietuvaitė advokatė
New Yorko valst. sostinėje, 

Albany, apsigyveno ir praktikuo
ja lietuvaitė advokatė, Miss Sa
die Zilin (Žilinskaitė), kuri yra 
kilus iš Amsterdam, N. Y.

P-lė Sadie Zilin yra žinoma 
kaip rimta, gera lietuvaitė ir ga
bi savo profesijoje. Ji yra pasi
didžiavimas lietuviams. Ji visur 
persistato kaip lietuvaitė.

Viešoje vakarienėje, kurioje 
dalyvavo apie 400 žmonių, ji pa
sakė: “Mes čia augę lietuviai ne
privalome gėdytis savo tautybės 
ir kilmės, kad esame lietuviais; 
reikalui ir progai esant turime 
taip ir persistatyti save.

Visur kur aš būsiu ir galėsiu, 
dirbsiu dėl Lietuvos ir dėl lietu
vių.”

Sadie atsižymėjo tuo, kad bu
vo pirmutinė moteris advokatas 
paskirta kriminalėje byloje Al
bany. Tuo laiku savo pirmoje 
teismo byloje ji patraukė į save 
plačios visuomenės dėmesį. Ji 
gavo daugybę laiškų iš kalėjimo 
kalinių, kurie reiškė pasitikėji
mą, kad ji būdama moterimi 
daug geriau suprastų jų kiekvie
no ypatingą bylą. Vienas jos 
gerbėjas kalinys net prisiuntė 
jai savo pieštą aliejiniais dažais 
paveikslą, darytą kalėjime.

J. GIEDRYS ATSKRENDA 
Į NEW YORKĄ

Marijonos Krunklienės tik
ras dėdė, Jonas Giedrys, lie
pos 4 atskris lėktuvu iš Chi- 
cagos į New Yorką.

J. Giedrys aplankys Mari
joną Krunklienę bei jos vyrą, 
o taip pat Petrą ir Marijoną 
Tumėnus ir kitus pažįsta
mus. Pas p. Krunklius J. Gie
drys praleis atostogas.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVcrffrcnn 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen T - 6868 
VALANDOS:

9 —12 cyte
1 —8 vakare

Penktadlenlrts uždaryta

Brooldyno Lietuviai Graboriai
:o 3208

'Tel. STagg 2-5043Tel. EVergreen 7-4335JONAS DAUNh

Omaha, Nebr
DIREKTORIUS Graboriusr-Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia Notary Public

A

LAND ST.

Sodalicijos Choras,

MARIANAPOLYJ, THOMPSON, CONN

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA SUTEIKIAM (j
NEMOKAMAI į 

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

• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
o KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETĖ 

ir kiti spaudos darbai

“Amerika”
BROO^

is Graborius • Balsam# 

L VERNON ST., PHILADELPHIA!

lMERIKOS” spausti1

ergreen 8-9770
C

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Matthew
BUYAUSKAS Stephen Aromiskis

(Armakauskas) ( Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

lTLIEKAMI

udos Darbai:

son-Kearny, 
sw Jersey
itas Pieteris iš Kear- 
o 6 baigė Seton Hall 
o. Orange, N. J., kur 
helors Degree” laips- 
las studentu jis buvo 
ernational Relations 
iTolleg Glee Club ir 
i jatnical Society. Vi- 
mo. <Pietcriui daug 
lėlio 14 dX 
raugija turėjpū Soda- 
mą L. A. P.Cnesinj 
Po susirinkimo So&l’e, 
javaišino neras skani 
ir gėrimais. Po valgio 
Sodalicijos Choras su- 
atliko surprizinę pro- 

jagerbiant mūsų visas 
etes Seseles, kurioms 
) tinkamas atsisveikini- 
Įes, nes Seselės per va
liuoja į Pittsburghą.

) cun. D. Pocius, visos 
ės Seselės ir A. Smi-

Mirė po šv mišių
Aleksandras Jakubauskas jau 

seniai buvo nesveikas. Bet ap
link namus dūlinėjo, niekam ne
siskundė. Jis buvo geras katali
kas, kas sekmadienį jį teko vis 
matyti bažnyčioje, o neretai ir 
paprastom dienom užsukdavo 
kiekviena pamaldų proga j savo j 
bažnytėlę.

Birželio 20 d. jis atėjo anksti 
ant pirmutinių mišių. Per mišias, 
kaip visados, dievobaimingai 
meldėsi. Viena jauna mergaitė, | 
kuri užpakalyje jo meldėsi, pa- į 
šakojo, kad jis visai atrodė svei-' 
kas. Po mišių išėjo namon, pa-' 
ėjo truputį j kalnelį, pavargo ir 
atsisėdo. Po penkių minučių ta 
pat gatve ėjo jo žmona su kita 
.moterimi ir rado savo vyrą be 

ones pievoj prie šaligatvio.
biai atvažiavo ten auto-

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU
įTel. Virginia 7-4499 g

i F. W. Shalins 4
i (šalinskas) 7
! Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
Laidotuves «

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ėsiu jokios užuvėjėlės, aš liksiu ^,
:ai girioj raiba gegutėlė... Oi, 
nano, neteksiu sūnelio, savo vien p,.

Atsisveikinęs visus, vaikinas įliP0.;^, 
jonkų vežimą. Su juo važiuoja AM^,. 
<aimo vaikinai. Vienas jų atsistojo1-• 

itsisveikinimo žodį: ,
“Sudiev visiems... Sudiev jums 

nergelės ir žilagalviai tėveliai b0 .
• Aflas^F tautiniais drabužiais,jums, musų jaunos, seseles... Auet >

<uom nušilom... šiandien mes 12 I New Yor-
šalin. Važiuojam ten laimės ieš^ 
jau paskutinį, lenkiam jums vis^, 
žemele, savo jaunas galvas ir

Vežėjas, išgirdęs paskutinius" . 
suplakė arkliams ir vežimas, sur, 
dosi pro vartus užukaimin, o P^z

y kur puikiai reprezen- 
ų tautą. Birželio 20 

t gražiai dainavo per 
vių Tarybos prakal

btas Europos vargs- 
_____________ _ . z elių naudai.

likusiųjų paskutinis atsisveikini^, jio 27 Mot. Sodaliečių 
vai. mišiose ėjo ben- 
komunijos. Giedojo 

oras.
o 20 Sopulingos Die- 
s bažnytinis choras 
mišiose bendrai prie 
jų tėvelių intencijai.

tusiųjų paanuumo ausiovvu*—
—Sudiev, sudiev...—-visur ska^ 

ji, netik senis Grigas, netik ja^ į, 

vežimo, Petro seselė, bet 
vėjo rugiai, trobos, ošiantis 
nuo seniai čiulbąs lakštingalas, 
sukrypęs kryžius — visakas sake 

kutinį Sudiev!...
Jie nupleškėjo, nudulkėjo... 

dengdamas, slėpdamas iu08^. 
dėjo nuo tėviškės tolstantį veži1’15'

mo 
teikė\kun- J- Jusevičius, su- 
ramentu 
tomobilį ir 
Aleksandras 
aukoti Viešpatie:,, 
šiose — jis paaukį5ą sv’ 
ties gyvybę Dievui... \^v0 

Aleksandras Jakubaul 
vo geras žmogus ir parapr 
Jis nuolat priklausė prie para 
jos. Jis ją rėme net ir tada, .kai 
nedirbo. Ne kartą mėgino pade-

askutinius šv. Sak- 
sodino j savo au- 

ežė namo, kur 
irė. Pabaigus 

mi- 
pa-

PIRMADIENĮ
* Pel. NEwton 9-4464

bu- 
s.

ti parapijai darbu, bet dėl ligos 
ir didelių skausmų ilgai negalė
jo dirbti. Tegu Dievas būna jam 
gailestingas ir atlygina dangu
mi už visus jo gerus darbus.

Kiti mūsų mirusieji
Taip pat pasimirė Andrius 

Luižis. Jis buvo nevedęs. Jo se
suo Žarnauskienė gražiai ir ka
talikiškai palaidojo jį.

Ką tik pasimirė ant operaci
jos stalo penkių metų kūdikis,I 
Richardas Smolskis. Jis buvo1 
pirmutinis kūdikis Smolskiu šei

Liepos - July 5 d., 1948
Visi keliai Liepos 5 dieną veda į Marianapolio Kolegijos puikųjį PARKĄ, 

kur Įvyks tradicijinė NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA.
DIENOTVARKE

11 vai. ryte iškilmingos mišios už lietinius žuvusius kare,
1:30 popiet Baseball lošimas So. Worcester su Waterbury,
3:00 įvairūs bėgimai, lošimai jaimiems berniukams ir mergaitėms,
4:00 Formalus įteikimas Vokieti jo jos Kacetininkų pelenų Marianapoliui,
5:00 Kryžiaus Keliai arba stacijos.

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA

Estate of A. J. Valau tie j us
VERONICA R. VALANTCEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

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



NEW YORKO APYLINKĖS

LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAM ■jomone.

Dexter Paisukit po kaire Jamaica AveElderts Lane. Automobiliais važiuokit Bushwick Avė. iki Jamaica Ave

Mūsų Apylinkėj Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COATKLEEN

Brooklyn, N,49S Grand Street

Zuzana Gudaitienė
E. POVILANSKU

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidarii

GRANDVIEW BARBER SHO
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street

D. Whitecavage, Savininkas

74fh Streetgraži

PARDUODAMA

'Jharaba,

G762 FOURTH AVE

Entered as second-class 
office at Brooklyn, Nev

Ilgiausių jiems metų 
gausiausių Dievo malonių

Apreiškimo 
Parapija

te nuomo
kite, betĮ

jtfopara-
-dvieili'

^atstovai 
j) narių o

V. UBAREVIČIUS 
Pranešimu Dir.

k labai pri- 
p) notų, 
ra tos no-

Į Sibiro 
fčpių. Taip

J. P. GINKUS 
Direktorius

pečiai, an- 
pilgota- 
aistipro-

t lopuliarus 
kiad Litvi- 

< kodėl ru
ki atsakė 

5 todėl, nes

& seimas 
įtstoFO at

lankęs! “Amerikos

M nuo to 
'^eknepa- 

ir toliau, 
& Ir tai 

rodos, ne 
'•ištų idė- 

dėl

p Vilnies” 
ra lietuvių

žiebia re- 
p uode- 
’ nukirsti,

tai reiks 
^seneliai 

i^egas tu-

ĄaccA.
MADE-TO-ORDER /

Sovietų Sąjunį 
pavergtuose kraš 
tūs žemės ūkiai 
panaikinti. Vieto 
valstybiniai didel 
ne yra tvarkon 
baudžiavos pavy: 
dvarininkai yra 1 
ūkių komisarai, 
džiauninkai — n 
vusių smulkių ūl 
žažemių ir darbii

Paskutiniu lai 
viniai ūkiai yra 
nuo jiems paves 
mos įvykdymo, 
gauti daugiau g 
misarų taryba ii 
tyviniams ūkiai 
naujas taisykles:

1. Nuo šiol ūk 
kams atlyginime

prel. J.
šiomis

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

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

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

EV 4-3487 RE 9-1506

Liepos 12 d. F 
je prasidės demt 
jos atstovų s 
Jame bus išrir 
kandidatai prez: 
ceprezidento vie 
imta partijos pi 
veriems metams 

Nors dangumi 
stovų yra tiesioj 
siogiai įsipareig' 
ti už preziden 
kandidatūrą, ta< 
partijos vadų da 
pasirinkti kandi 

Pietinių valst; 
tų vadovybės vi 
Trumano. Prie 
daug demokrati 
tų. Partijoje w 
mas už pasirink 
Eisenhowerio : 
teismo teisėjo D 

Devyniolika į 
kratų partijos 5 
nėjo telegramas 
vams, kviesdair 
10 d. į pasitari 
phijoje. Telegi 
šiušių tarpe yri 
sevelt (velionio 
sūnus) ir New 
ras O’Dwyer.

Kvietimo tek 
nurodyta, kad 
tikslas yra apsi 
kandid»fo'

>3vos ne
šioju at- 
$ ir vien
ai seimo 
te ir ženk-

Birželio 27 d. Apreiškimo 
parap. bažnyčioje susituokė 
Albinas Strazdas su Rūta Mi- 
lukaite. Abu jaunavedžiai 
mokslus ėjo Lietuvoje ir prieš 
porą metų atvyko iš tremties.

Šliūbą davė kun. B. Kru
zas, o vargonais grojo gar
sus muzikas, varg. Sakas.

Vakare pas jaunosios tėvus 
buvo svečių priėmimas. Arti
miausių giminių ir draugų 
būrelis, didžiumoje tremti
niai, susirinkę gražiai pasi
linksmino ir palinkėjo jauna
vedžiams ilgiausių metų.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

kylio dalyviams, taip įspū
dingai pagerbusiems jo tėve
lius.

Ona Balkūnienė tvirtu žo
džiu padėkojo visiems atsi
lankiusiems į jos vyro ir jos 
sukakties minėjimą. Visi lin
kėjo Balkūnams ilgiausių 
metų ir dar daug Dievo ma
lonių jų gražiame gyvenime.

Balkūnai savo šliūbą ėmė 
prieš 50 metų Pittstono Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Jie 
išaugino keturis vaikus, ku
rių du yra mirę. Sūnus Jur
gis seniai mirė Lietuvoje; jis 
buvo vienas pirmųjų Lietu
vos karių savanorių, buvo 
baigęs pirmąją Lietuvos ka
rininkų mokyklos laidą. Duk
tė Magdalena (Degulienė) 
mirė šių metų vasario mėn. 
Jubiliatai davė vieną sūnų 
karį — Lietuvos gynėją, o 
antrą — uolų Kristaus karį, 
žmonių sielų vadovą ir nepa
laužiamą lietuvių tautos lais
vės kovotoją. Jie išauklėjo 
dvi susipratusias dukras, ku
rių viena paliko du sūnus, o 
antra — pasiliko prie tėvų ir 
savo brolio kunigo.

Balkūnai

ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.

KELRODIS: — Iš Williamsburgho imkite Broadway Jamaica traukinį iki

Čia mati 
Čia Nepriklauson 
ir net iš užsienių 
ir skambėjo už ši 
rai veda žūtbūtii

1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y 
Tel. GL 5-7285 Res. VI 7-2P I

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

kybėnelei- 
0 pasa- 

įteūjančių 
l jure spe- 

teĮBosto- 
Ėtiir su

134 KUOPOS NARIAMS
Šiuomi pranešama, jog L. 

R. K. S. A. 134 kuopos susi
rinkimas dėl vykstančio tą 
dieną Lietuvių Dienos pikni
ko iš liepos 4 nukeliamas į 
liepos 11 dieną.

Taigi, kuriems reikia mo
kėti, ar turi naujus narius, 
prašomi ateiti į tą pačią sa
lę. Valdyba

Ruta Averkaite 
Gavo medalius

.-SLAsei- 
kias su 
ponybės 
teBALFu

• Prel. J. Balkūnas buvo nu
vykęs į LRKSA seimą Bos
tone. Drauge su juo važiavo 
kun. Dr. J. Starkus ir kun. 
A. Pažereckas.

• S. Čerienė, kuri globoja 
Amerikon atvykusius našlai
čius, pažadėjo artimiausiu 
laiku patiekt “Amerikai” įdo
mių žinių iš tos darbo srities.

® Dr. E. Milukaitė, baigu
si medicinos mokslus Lietu
voje, čia išlaikė anglų kalbos 
egzaminus ir ruošiasi egza
minams med. praktikos tei
sei gauti.

• P. Kivytienė iš Maspetho 
į lankėsi “Amerikoje” ir Lie
tuvių Dienos proga paaukojo 
$5.00.

• Ant. Žilinskui, BALE 
valdybos nariui, šiomis die
nomis bus daroma operacija. 
Jis gydosi Dr. Gustaičio prie
žiūroje.

• Matas Zujus, vykdamas 
į LRKSA seimą Bostonan, 
buvo sustojęs New Yorke ir

įstaigo

je savo 
■ smogu 

pnsisieki- 
raanizavo

Birželio 24 d. įvyko 
parapijos mokyklos mokinių 
ekskursija į Indian Point.

Ekskursijoj dalyvavo apie 
50 asmenų: klebonas kun. N. 
Pakalnis, mokyklos mokyto
jos seserys dominikonės ir 
vaikučiai, kai kurie su moti
nomis. Ryto rūkas kėlė bai
mės, bet greit saulė pasirodė 

susilaukė daug į visoje savo gražybėje. Todėl 
sveikinimų ir linkėjimų nuo į visų dalyvių ūpas buvo pui- 
draugijų ir atskirų asmenų. ,kus, greit būreliais visi išsi

skirstė, vieni po mišką, antri 
pasiirstyti laiveliais, treti — 
pasimaudyti.

Vykstant į namus pradėjo 
gana smarkiu tempu vytis iš 
paskos juodas audros debe
sis ir netrukus žaibas, perkū
nas ir lietus pasiekė mus ir 
lydėjo iki kol gerokai lietaus 
išprausti grįžome į namus.

■ririkiečiai 
:mo po- 
$"gro-

Prie šių metų Lietuvių Dienos rengimo (liepos 4 dieną, 
Dexter Parke) jau prisidėjo beveik visi mūsų skaitytojai 
ir bičiuliai. Todėl jau iš anksto tikimės, kad šių metų pik
niką galima bus skaityti vienu iš geriausiai nusisekusių.

Aukomis prisidėjusių vardus jūs rasite viduriniuose 
šio ir kitų numerių puslapiuose, o darbu prisidėjusių vardai 
tilps sekančiame numeryje čia pat, sykiu su pikniko apra
šymu.

Pikniko rengėjai paskutinį savo susirinkimą turėjo bir
želio 25 dieną, kur buvo pasiskirstyta pareigomis ir pasi
ruošta gražiai priimti atsilankiusius svečius.

Svečių gi tikimasi sulaukti gana gausus būrys, kaip iš 
apylinkės, taip ir iš tolimesnių kolonijų, nes iš daugelio 
vietų gaunami pasižadėjimai atvykti, jei tik bus gražus 
oras.

Kitados Lietuvių Dienos dalyviai savo tarpe pasiges
davo lietuvių biznierių. Bet šių metų piknike, kaip girdėti, 
biznieriai bus skaitlingai reprezentuojami. Pagaliau jie su
prato, jog tik dalyvaudami visuomenės tarpe jie įgaus pa
sitikėjimo ir patrauks ją prie savęs.

Žodžiu, į Lietuvių Dienos iškilmes ruošiasi visi, o ren
gėjai, jų laukdami sako:

—Iki pasimatymo liepos 4 dieną, Dexter parke!

Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 
vietose. Patarnavimas teisingas.

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

Jauna lietuvaitė, buvusio 
“Amerikos” administrato
riaus p. D. Averkos dukrelė, 
Rūta Averkaitė, sėkmingai 
baigusi pirmąja mokine Šv. 
Barboros mokyklą, gavo 
Amerikos Legiono medalį už 
geriausį Amerikos istorijos 
mokėjimą, Katalikų Karo Ve
teranų medalį — už pavyz
dingą elgesį ir dar dvi mo
kyklos dovanas.

Mokyklos baigimo proga, 
jos tėveliai, birželio 27 d. su
ruošė gražias vaišes, kuriose 
dalyvavo iš Bostono atvažia
vęs p. Pr. Averka su savo 
šeima ir bostonietė p. Janu- 
šonienė, Lietuvos Vice Kon
sulas p. Stašinskas su ponia, 
adv. K. Jurgėla su šeima, 
dainininkė p. Drangelienė- 
Darlys, p. Kižytė, p. Avetie- 
naitė, Dr. Pr. Padalskis, p. 
Bajorienė, J. B. Laučka, p. 
O. Pranckevičienė ir kt.

Linkim Rūtai ir toliau taip 
puikiai atstovauti lietuvišką 
jaunimą!

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SCI
KONTB AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų d< 
lyginimą, plasterlavlma, I 
vių cernentavimą ir kt. dl

293 MAUJER ST,]
BROOKLYN 6, N. 1

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

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

I ant Lu
bius sma
iliau tai

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7-1896

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL 

LIETUVIŠKA UŽEIGA
—Nebrangiausia—ir—Geriausia—

IEŠKO
Bronius Kancleris ieško dėdės 

Juozo Brasiūno ir tetos Mary 
Butėnas, kilę iš Višnialaukių k., 
Musninkų par. Pranešti: Butvi
lui, Blv. Hills Tower Dr., Box 1, 
Hartford, Conn.

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

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos saloj, Mas 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokai

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame gimi

nėms ir pažįstamiems, jog 
birželio 20 d. su šiuo pasau
liu atsiskyrė U. Overzotienė, 
gyvenusi Bellaire, L. I.

Velionė priklausė prie Ap- į 
reiškimo parapijos, Susiv. L. ■ 
R. K. Amerikoje, šv. Rožan- ’ 
čiaus draugijos ir Mot. Tre-' 
tininkių. Ji buvo veikli visų ' 
draugijų darbuotoja, taip pat 
“Amerikos” skaitytoja ir rė
mėja.

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

AD. JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

Stephen Bred 
ADVOKATAf

197 Havemeye^!
Brooklyn 1'7-931 

Tel. EVei^s—J

reen 4-0203
DAKTARAS

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

® Simas Degutis, 
Balkūno seserėnas 
dienomis priimtas į marinus 
ir pakeltas leitenantu.

o Juozapina Paulauskienė, 
Maspetho draugijų veikėja, 
sunkiai susirgo. Guli Wyc
koff ligoninėje. Šiai didelei 
“Amerikos” bičiulei linkime 
veikiai pasveikti.

® Dr. Jonas ir E. Valakai 
neseniai tapo “grandpa
rents.” Jų duktė Viktorija 
Machinsky susilaukė sūnaus.

LISAUSKO
ANGLYS,

J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis 
Pranešldt—Prisiųsim Katalogą Dykai

Station WEVD

DIRECTOR 
429 Walnut St.

Tek MArket 2-5360

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS —• VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

PARDAVIMUIs HDis
Brooklyne, Flatbush, C- Countys, 

ir Queens, Nassau, Suai už nrvi- 
nuo 1 iki 100 šeimų Įnešimu. Daug 
namą kainą su nrų.
tuščių namų lr^u0(jame farmaSj io.| 

-/ krautuves ir dirbt u- 
/es, taipgi išnuomojame.

, pitarnavimas per 38 metus.
TeIsb,r B. ZINIS

1ISNHOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

Clement A. Vokei 
(VOKETAITIS)

Advokatas

"MEMORIES of LITHUANI 
RADIO HOUR

Saturdays, 5:00 to 5:30 p 
1880 kit, 5000 V 

JACK J. STUK2 
Newark 5,,

BALKONŲ AUKSINIS JUBILIEJUS
Birželio 27 d. savo vedybi-ijaus ir padėkojo visiems po 

nio gyvenimo 50 metų sukak
tį šventė Ona ir Simonas 
Balkūnai, Maspetho klebono 
tėveliai.

Sukakties minėjimas pra
dėtas iškilmingomis mišio- 
mis, kurias laikė jubiliatų 
sūnus, prel. J. Balkūnas. Ju
biliatus į bažnyčią atlydėjo 
jų duktė Kotryna ir apie 20 
giminių. Prel. Balkūnas su
teikė Bažnyčios ta proga duo
damą palaiminimą ir pasakė 
sveikinimo žodį. Bažnyčia 
buvo perpildyta tikinčiųjų, 
susirinkusių iš Maspetho ir 
toliau. Mišiose patarnavo 
kun. J. čekavičius ir kun. V. 
Pažereckas.

Tuojau po mišių par. salė
je įvyko pagerbtuvių poky
lis, kurį surengė par. draugi
jų veikėjos-ai. Programai va
dovavo kun. J. čekavičius. 
Labai gražių retai girdimų 
lietuviškų dainų programą 
atliko Šv. Onos Sodalicijos 
choras, muz. A. Vismino va
dovaujamas. Jautriai padek
lamavo Vita Gintautaitė. ne
seniai atvykusi iš tremties.

Sveikinimo žodžius pasakė 
Šv. Onos Sodaliečių pirmin. 
Mrs. O’Braly, R. Nedzinskie- 
nė, V. Vyšniauskienė, O. Ku- 
nickienė, Pr. Ražickienė, J. 
Benedict (karo veteranas), 
Pr. Kažickienė, muz. A. Vis
minas, kun. P. Lekešis, kun. 
V. Pažereckas ir J. B. Lauč
ka. Prel. J. Balkūnas pasvei
kino savo tėvelius, pareiškė 
turėjęs didžiausio džiaugsmo 
sulaukti jų auksinio jubilie-

Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9-5972

Lietuvių Radijo Draugi j 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

AMERIKOS LIETU3 
LIKŲ VISUOMET1 
KULTŪRINIO GI 

SAVAITRAS

EINA KAS PENB

AUGUST GUSTAS 
—: Bellaire Florist :—

ANGLIŲ KOMP 
COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN

Tel. EVergreen 4-9737

°* ***QMO '©«v»cai
Concord. <>Stamn

86 WaftnrSgl'fcwTarklS.HY. 
Tel BEEKMAN 3-682B

VIEŠA PADĖKA
Dėkoju visoms ir visiems 

už taip skaitlingą dalyvavi
mą Tretininkų parengime. 
Komitetui už nuoširdų pasi
darbavimą, ypač M. Krašaus- 
kienei, kuri labai daug dirbo, 
V. Vincevičienei už priėmimą 
ir gerą išlaikymą visų valgių 
ir visiems, kurie dovanojo 
valgių, gėrimų ir kitokių do
vanų.

Nuoširdų ačiū Apreiškimo 
parapijos klebonui už nemo
kamai duotą salę ir visiems, 
kurie prisidėjo prie mūsų pa
rengimo.

S. S. Lockett, IV
223 South 4th Sti 

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