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PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

, buvo populiarus 
kdotas, kad Litvi- 
rlaustas, kodėl ru- 
,ikšto basi, atsakė 
daro tai todėl, nes 
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Joseph Vastunas
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namą kainą su ięų.
tuščiu namų irauodame farmaSi i0. 1 

krautuves ir dirbta-j 
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LIETUVA — EŽERŲ KRAŠT AS
Čia matome Dubingių ežero tiltą. Tai vienas iš gražiausių Lietuvos kampelių. 

Čia Nepriklausomybės laikais nuolatos lankėsi gausios ekskursijos iš visofs Lietuvos 
ir net iš užsienių, šiandien ten viešpatauja gedulas. Tenai, kur vyko tautinės šventės
ir skambėjo už širdies tverianti lietuviška daina, dabar—į miškus išėję Lietuvos vy
rai veda žūtbūtinę partizani nę kovą už pavergtą tėvišk ę ... ,

NAUJŲ LAIKŲ BAUDŽIAVA
Sovietų Sąjungoje ir jos 

pavergtuose kraštuose priva
tūs žemės ūkiai jau beveik 
panaikinti. Vietoj jų įsteigti 
valstybiniai dideli ūkiai, ku
rie yra tvarkomi buvusios 
baudžiavos pavyzdžiu. Nauji 
dvarininkai yra kolektyvinių 
ūkių komisarai, o jų bau
džiauninkai — milijonai bu
vusių smulkių ūkininkų, ma
žažemių ir darbininkų.

Paskutiniu laiku kolekty
viniai ūkiai yra toli atsilikę 
nuo jiems pavestos progra
mos įvykdymo. Norėdama 
gauti daugiau gamybos, ko
misarų taryba išleido kolek
tyviniams ūkiams tvarkyti 
naujas taisykles:

1. Nuo šiol ūkių darbinin
kams atlyginimas mokamas

pagal tai, kiek jie padirba.
2. Kiekviename ūkyje dar

bininkai yra paskirstomi į 
atskiro darbo rūšis, už kurį 
atitinkamai atsako kiekvie
na ©Y upė.

3. Visų darbininkų darbo 
dieftos turi būti griežtai kon
troliuojamos.

4. Už svarbesnį darbą mo
kėti didesnį atlyginimą.

5. Kiekvienos grupės atly
ginimas tvarkomas pagal 
darbo produkto vertę. Kas 
dirba menkesnės vertės dar
bą, tas ir gaus mažiau.

6. Ūkių komisarų, grupių 
prižiūrėtojų, darbo brigadų 
viršininkų algos priklausys 
nuo to, kiek jų spaudžiami 
darbininkai nudirbs.

DEMOKRATAI RUOŠIASI
' SUVAŽIAVIMAN

Liepos 12 d. Philadelphijo- 
je prasidės demokratų parti
jos atstovų suvažiavimas. 
Jame bus išrinkti partijos 
kandidatai prezidento ir vi
ceprezidento vietoms ir pri
imta partijos programa ket- 
veriems metams.

Nors dauguma išrinktų at
stovų yra tiesiogiai ar netie
siogiai įsipareigoję pasisaky
ti už prezidento Trumano 
kandidatūrą, tačiau visa eilė 
partijos vadų dar abejoja, ką 
pasirinkti kandidatu.

Pietinių valstyjų demokra
tų vadovybės visiškai nenori 

i Trumano. Prie jų dedasi 
daug demokratų iš kitų vie
tų. Partijoje vyksta judėji
mas už pasirinkimą generolo 
Eisenhowerio ar vyriausio
teismo teisėjo Douglas.

Devyniolika įžymių demo
kratų partijos vadų išsiunti
nėjo telegramas 1,592 atsto
vams, kviesdami juos liepos 
10 d. į pasitarimą Philadel- 
phijoje. Telegramą pasira
šiusių tarpe yra James Roo
sevelt (velionio prezidento 
sūnus) ir New Yorko majo
ras O’Dwyer.

Kvietimo telegramoje yra 
nurodyta, kad susirinkimo 
tikslas yra apsvarstyti, koks 
kandidatas būtų tinkamiau-
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HELSINKIAI. — Liepos 
1-2 d.d. suomiai rinko atsto
vus į naują seimą. Visiems 
rūpėjo, kaip pasirodys ko
munistai, kurių vadovauja
mas “liaudies demokratų” 
frontas nuo 1945 m. buvo 
pirmoje vietoje.

Rinkimai baigėsi komunis
tų nenaudai. Daugiausia at
stovų pravedė agrarų parti
ja — 56; socialdemokratai— 
50 atstovų, komunistai—45, 
konservatoriai — 31, švedų 
liaudies partija — 13, libera
lai — 5. Agrarai (ūkininkų 
partija) naujame seime tu
rės 7 atstovais daugiau, nei 
anksčiau.

Rinkimai parodė aiškų 
suomių savarankiškumą. Ne
žiūrint didelio Maskvos 
spaudimo, suomiai visiška 

i dauguma pasisakė už Suomi
jos nepriklausomybę ir de
mokratinį tvarkymąsi.

Spekuliantai ir 
Šnipai

Vakarų Vokietijoje (Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzų 
zonose) rusai turi visą armi
ją savo agentų ir šnipų, ku
rių išlaikymui kas mėnuo iš-

LRKSA SEIMAS BOSTONE BAIGTAS
LRKSA 56-tas seimas Bos

tone, prasidėjęs birželio 27 d. 
jau baigėsi. Darnioje nuotai
koje buvo atlikta daug svar
bių darbų ir priimta reikš
mingų rezoliucijų.

Išrinkta LRKSA nauja va
dovybė, į kurią įėjo šie asme
nys :—

Dvasios vadas — kun. Jo
nas Baltusevičius-Ball; pir
mininkas — L. Šimutis, vice- 
pirmin. — adv. Jonas J. Gri
galius, sekretorius — Vincas 
T. Kvietkas, iždininkas — 
P. Karašauskas, iždo glo
bėjai — J. K. Venslovas ir V. 
Abraitis.

Kontrolės komisijon įėjo— 
L. Žemaitytė, Vincas Grieš- 
toraitis ir Pr. Katilius.

Į švietimo komisiją buvo 
išrinkti: — kun. Pr. Juras, 
kun. Dr. A. Rakauskas ir Al
bina Poškienė.

“Garso” 'redaktorium liko 
p. Matas Zujus.

j šiemet LRKSA seimas bu
vo plačiai organizuotas, įvai
rus savo programa, turinin
gas svarstytais klausimais ir 
ryžtingas savo nutarimuose 
ir rezoliucijose.

Seimą pasveikino Vy
riausiojo Lietuvai Išlaisvinti 
Komiteto vardu Dr. Pranas 
Padalskis, kurio sveikinimas 
buvo entuziastingai priimtas 
ir šiam VLIKo atstovui buvo 
suteiktas seimo garbės at
stovo vardas ir ženklelis.

BALFo vardu seimui svei
kinimus perdavė J. B. Lauč- 
ka, kuris taipgi sveikinimą 
perdavė ir nuo “Amerikos.” 
Seimas išreiškė savo pritari
mą plačiam ir sėkmingam 
BALFo veikimui, pagerbda
mas taip pat ir BALFo at
stovą.

Savo rezoliucijose seimas 
karštai pritaria energingai 
kovai už Lietuvos laisvę.

AMERIKOJE 26 MIL. KATALIKŲ

sias prezidento vietai. Demo
kratų tarpe yra daug baimės, 
kad Truman gali būti per sil
pnas kandidatas. Daugelis 
jų mano, kad Eisenhower bū
tų pajėgiausias kandidatas 
prieš Dewey.

Į Demokratų partijos pirm.
| McGrath pareiškė savo įsiti
kinimą, kad Truman bus no
minuotas pirmame balsavi
me.

Kandidatais į vicepreziden
tus minimi kongresmanas 
Me Cormack (Mass.), sena
torius O’Mahoney, Eleanor 
Roosevelt ir kiti.

Iš pačių komunistų laikraš
čių išskaitome, kurie “lietu
viai” šiandien sėdi atsakingo
se vietose mūsų Lietuvoje.

Štai mūsų mdkslo švento
vėje Kauno Universitete mo
kymo ir auklėjimo reikalams 
prorektoriumi yra ne kas ki
tas, kaip toksai “lietuvis,” 
vadinamas docentas, J. P. 
Ariškin; Lietuvos komunistų 
lietuviškumą atstovauja to
kie “lietuviai,” kaip Kauno 
kompartijos sekretorius Pla
ksin Michail; visą kom. per
sonalą Kaune tvarko, kaipo 
kadrų viršininkas toks “lie
tuvis patriotas,” kaip Ale
xander Sziman Kauno mėsos 
kombinatą valdo “lietuvis” 
direktorius Auriat Dimitrii; 
Kauno kelių ruožo viršinin
kas yra kažkoks Simonov; 
Kauno komunistų partinio 
komiteto sekretoriumi yra 
didelis “lietuvių tautos sū
nus” — Lisenko; Kauno sta
tybos tresto valdytojas yra, 
tur būt, irgi lietuvis draugas 
Masuchin...

žodžiu, tikrai lietuviška 
mūsų šių dienų Tarybų Lie
tuva!...

leidžia 3 milijonus markių.
Anksčiau, kol visoje Vokie

tijoje markės buvo vienodos 
ir rusai patys galėjo jų pri- 
sispauzdinti, jiems buvo len
gva tuos 3 milijonus išleisti. 
Bet dabar, kai vakarų Vokie
tijoje įvesta naujos markės, 
daug brangesnės, kurių rusai 
neturi, jie sugalvojo naują 
būdą markėms įsigyti.

Laikraščių pranešimais, 
rusų agentai dabar gabena 
vakarų Vokietijon maisto 
produktus, kuriuos parduoda 
tik už naujas markes arba 
Amerikos dolerius ir tais pi
nigais apmoka savo agentam 
algas.

Vokiečių policija, nors ma
to, tą reikalą leidžia pro pirš
tus. Kuomet jie pasigauna 
beteisį tremtinį, bandantį sa
vo cigaretes ar savo batus 
pakeisti į duonos gabalą, tas 
gerokai gauna lazdų ir kalė
jimo. Bet su galingu speku
liantu, sako, neverta prasidė
ti, kad pats nenukentėtum.

Ką tik surinkti duomenys 
parodo, kad šių metų pradžio
je Amerikoje (JAV) gyveno 
26,075,697 katalikai, šis skai
čius rodo, kad šiemet katali
kų buvo 807,524 daugiau, nei 
pernai.

Katalikų arkivyskupijų 
yra 23, o vyskupų — 101. Di- 
dižausios arkivyskupijos yra: 
Chicagos — su 1,755,868 as
menimis, Bostono — 1,242,- 
503, New Yorko — 1,183,417 
ir Philadelphijos — 1,011,- 
064. Didžiausia vyskupija 
yra Brooklyno — ji turi 1,- 
153,467 tikinčiuosius; antro
ji iš eiles didumu — Pitts
burgh© vysk. — su 760,687 
asmenimis.

Katalikų vadovybėje yra 4 
kardinolai, 21 arkivyskupas, 
153 vyskupai, 41,747 kunigai. 
Vienuolynuose yra 7,335 bro
liai ir 141,083 seserys. Para

pijų iš viso yra 14,905; šalia 
to yra 5,617 koplyčių, 4,942 
misijos.

Mokyklų sąraše randame 
60 vyskupijų seminarijų; 278 
vienuolynų seminarijas ir no
viciatus; 221 universitetą ir 
kolegiją; 1,637 parapijų vi
durines mokyklas; 795 priva
tines vidurines mokyklas ir 
8,248 pradžios mokyklas, šias 
visas katalikų mokyklas lan
ko 4,138,695 jaunuoliai.

Katalikai išlaiko 718 ligo
ninių, kuriose yra 94.543 lo
vos. Pernai šiose ligoninėse 
gydėsi 4,153,875 asmens, ku
rių daugelis nekatalikai. In
validų ir senelių prieglaudų 
yra 248, kuriose globota 23,- 
636 asmens.

Pernai katalikybę priėmė 
115,214 asmenų. Naujų kūdi
kių pakrikštyta 907,294; 
šliūbų buvo 394,593; mirė 
262,991 asmuo.

RUSAI - PROGRESO TRUKDYTOJAI

ITALŲ DOVANA 
LABDARYBEI

Brooklyno italų parapijos 
surinko Italijos žmonių pa
šalpai 100,000 dolerių.

Ši stambi dovana įteikta 
Brooklyno vyskupui Thomas 
E. Molloy. Aukai surinkti 
buvo vedamas per parapijas 
vajus, kuriam vadovavo kun. 
klebonai.

Vysk. Molloy priėmė italų 
kunigų delegaciją ir pareiškė 
savo didelį pasitenkinimą at
liktu gražiu labdarybės žy
giu.

—Oklahomoje pabėgo iš 
kalėjimo bankų plėšikas, iš
buvęs tame kalėjime 21 me
tus laiko.

VENGRŲ KARDINOLAS GINA TEISES
BUDAPEŠTAS.—Šiuo me

tu Vengrijos komunistų kon
troliuojama vyriausybė veda 
didelę kovą prieš Vengrijos 
katalikų vadą, kardinolą 
Mindszenty. Kardinolui pri
metama atžagareiviškumas, 
viduramžiškumas ir kiti kal
tinimai vien tik todėl, kad 
kardinolas drąsiai, atkakliai 
ir be jokios baimės gina ven
grų laisves ir katalikų teises.

Kardinolas 1944 m. buvo 
nacių uždarytas kalėjime, 
kai jis priešinosi nacių tero
rui. šiandien jis atviru tiesos 
žodžiu kovoja prieš naujus 
okupantus ir teroristus.

Komunistai pasiryžo užda
ryti vengrų parapijų mokyk
las. Kardinolas ragina kata
likus ginti savo mokyklas. 
Užtai jis apšaukiamas viso
kiais vardais.

“New York Times” kores
pondentui kardinolas taip pa
reiškė :

“Užsienyje mano pažiūra 
vadinama viduramžiška. Bet 
jei Amerikoje katalikų mo
kyklos būtų panaikintos ir 
pakeistos marksizmo skleidi
mo mokyklomis, ką tada jie 
sakytų ?

“Savo knygoje ‘Tikyba ir 
Marksizmas,’ kuri dabar pla
tinama Meksikoje, Leninas 
sako: “Mes norime tikro vai
kų komunistinio auklėjimo.
Privalome mokyti jaunimą 
komunistinės dorovės, panie
kinant Dešimt Dievo Įsaky
mų. Mes netikime į amžinos 
dorovės vertes.”

Neseniai komunistų parti
ja uždarė paskutinį katalikų 
laikraštį. Budapešte įsitvirti
no per 5,000 Sovietų karių, 
apsirengusių civiliai. Arti 100 
katalikų kunigų yra suimtų.

Vengrijos katalikų ir visų 
jos gyventojų didžioji bandy
mų valanda, atrodo, visai ar
ti.

Kas skaitė Lenkijos istori
ją, gerai žino, jog tą valsty
bę pražudė veto teisė, kurią 
turėjo kiekvienas seimo na
rys. Dalyko nesuprasdamas, 
ar kieno nors papirktas, jis 
galėjo surikti: “veto!” ir ne
prileisti Lenkijai naudingą 
įstatymą.

Tą senovės lenkų kenks
mingą tormozavimo būdą ge
rai įvertino Sovietų Rusija. 
Karo metu Stalinas išsiderė
jo iš Roosevelto veto teisę, 
kad galėtų sustabdyti kiek
vieną sprendimą, kuris būtų 
naudingas visam pasauliui, 
bet nenaudingas sovietams.

Kadangi komunizmui nau
dinga dirva yra tik ten, kur 
yra betvarkė ir skurdas, tai 
rusų atstovai visur stengiasi 
neprileisti kitoms valsty
bėms sugrįžti į ramų poka
rinį gyvenimą.

Amerikos spaudoje vis daž 
niau pasirodo reikalavimų, 
kad veto teisė iš rusų būtų 
atimta.

—Amerika tą blogą įrankį 
Stalinui davė, Amerika turi 
ir atšaukti, — sako jie.

Iki šiol Amerikos vyriau
sybė labai linkčiojo komunis
tams, ir neišdrįso to padary
ti, bet respublikonai, paėmę 
į savo rankas valdžią, komu
nistų lizdus Washingtone ža

da išardyti. Taip, bent dabar 
tvirtina respublikonų kandi
datas į prezidentus, guberna
torius Dewey.

Vokiečiai Turi Mai
tinti Rusus

Sovietų kariuomenė Vokie
tijoj, priešingai amerikie
čiams, gyvena grynai iš vo
kiečių maisto. Kiekvienam 
rusui vokiečiai turi pristaty
ti kasdien po 2 kvortas pie
no, po 2 kiaušinius ir po Ų2 
svaro sviesto.

Apie tai sovietai, žinoma, 
nerašo, o priešingai jie savo 
spaudoje išjuokia amerikie
čius už jų šykštumą ir kiek
viena proga pažymi savo mal
delę apie “kilnų geraširdiš
kumą didžiojo vokiečių tau
tos draugo generalissimo J. 
Stalino”...

SOVIETAI GRĄŽINS VO
KIEČIAMS ŽEMES?

Gerai informuoti šaltiniai 
praneša, kad sovietai paža
dėjo naujai bolševikų parėdy
mu suorganizuotai taip vadi
namai “Valstiečių Demokra
tinei Partijai,” kad jie sugrą
žins vokiečiams kai kurias 
žemes, kurios atiteko Lenki
jai. -
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Vyte Nemunėlis
MES NE LAPAI
Mūsų pievos mums žydėjo, 
Ežerėliai—mum liūliavo, 
Bet atėjo rudenėlis, 
Ir nukrito lapai klevo.

“DIDŽIAUSIS ISTORINIS ĮVYKIS
NUO 1218 M.”...

Sovietų propagandos tipiškas pavyzdys

Raitus If fintas Amerika trumpina savo nuožlOra. Nesunaudtdl raštai kores- 
pendeniams negnjžlnamt, jei tam tikslui neprlalunčlama pašto ženklu.

“PRIKELSIME LIETI \ A MŪSŲ...”

Didysis lietuvių tautos poetas ir jos žadintojas prela
tas Maironis savo ugningais žodžiais, sunkiausią tautos va
landą, šaukė visus į bendrą darbą, sakydamas:—

“Petys gi į petį, na, vyrai, kas galit, 
Sustoję į darbą už mylimą šalį— 
Prikelsime Lietuvą mūsų!...”

Šiandien Lietuva gyvena dar baisesnius laikus, kaip 
anuomet, kada to posmo žodžiai buvo rašomi. Gal niekados, 
kaip šiandien, nebuvo taip svarbu, kad kova už Lietuvos 
laisvę būtų varoma “petys į petį” visos lietuvių tautos, vi
sų jos sūnų, visuose žemės pakraščiuose — visur, kur tik 
likimas bebūtų nubloškęs mūsų Tėvynės vaikus.

Šiame “Amerikos” nr. mes skaitome iš tremties visų 
grupių, visokių politinių partijų ir pažiūrų lietuvių bendrą 
atsišaukimą ir kvietimą į vieningą kovą už Lietuvos laisvę, 
vadovybėje vieno vienintelio Vyriausiojo Lietuvai Išlaisvin
ti Komiteto.

Gražu ir miela, kad lietuvis su lietuviu be pažiūrų skir
tumo Tėvynės laisvės klausimuose atranda bendrą kalbą, 
bendrą žodį.

Šioje bendroje kovoje ypatingas vaidmuo tenka atlik
ti mums, Amerikos lietuviams. Galime pasidžiaugti ir už
tarnautai pasididžiuoti, kad kovoj už Lietuvą jau nuo senų 
laikų mes turime savo gražią istoriją, kurioj sužymėti di
deli ir garbingi Amerikos lietuvių darbai.

Ir šį kartą Amerikos lietuvis savo pareigas žinos. Yra 
jau ir dabar ryškių, džiuginančių faktų, kurie rodo, kad 
ten, kur yra sprendžiamas Lietuvos likimas ir klausimas 
liečią Lietuvos reikalą, ten ir mes mokame palikti nuoša
liai bet kokius neesminius tarpusavio nesutarimus ir vai
dus ir jungtis į bendrą kovos frontą.

Taigi Dievo palaima lai lydi mūsų visų bendras pastan
gas ir bendrą kovą. O vistiek kas kokių pažiūrų bebūtų, 
šiame bendrame reikale visi, kaip vienas “Petys į petį, su
stoję į darbą už mylimą šalį, — prikelsime Lietuvą mūsų!...”

Ir nuvyto visos gėlės,
Ir pravirko mūs tėvynė: 
Sunkios kojos svetimųjų 
Laukelius visus sumynė.
Mes ne gėlės—nenuvytom, 
Mes ne lapai—nenukritom, 
Mes dar Lietuvai parnešim 
Šviesų, šviesų laisvės rytą.
Vėl pavasarių šilkiniai 
Vėjai glostys mūsų sodus, 
Vėl, kaip sapnas bus tos dienos 
Ir tos vargo naktys juodos.

K. Bradūnas
TREMTINIO SAPNAS
Sapnavau, broli, platųjį Nemuną— 
Išsiliejo toli iš krantų ...
Rodos, viską matau, viską pamenu, 
Nemunėli, kur aš, o kur tu?...
Vėl mačiau dūmus gimtojo namo, 
Brangų balsą girdėjau tenai, 
Nežinau tiktai, kas mėlynavo, 
Ar jos akys, ar slėnio linai?
O paskui? O paskui kilo vėjas, 
Gaudė girios audringai šaly, 
Laisvės varpas kažin kur skambėjo 
Taip tyliai, taip tyliai, taip toli...
Ir džiaugsmingi trimitai! Ak, pamenu!... 
Su aidais jų ir mirsiu kartu...
Sapnavau, broli, platųjį Nemuną— 
Liejas, teka toli iš krantų.

Sovietai suruošė Baltijos 
uoste Rostocke tikrą kome
diją, kurios aprašymą patie
kiame čia pagal pačių bolše
vikų vokiškos spaudos davi
nius.

Į Rostoką atplaukė rusų 
laivas “Valdaj,” kuriuo buvo 
atvežta vokiečiams maisto. 
Tas laivas tai buvo pirmas ir 
vienintelis laivas, kuris įplau
kė čia iš Rusijos su maistu.

Ta proga, įplaukiant laivui, 
rusai suvarė čia jo pasitikti 
ir padėkoti Stalinui visas mo
kyklas, darbininkus bei taip 
vadinamą, “Laisvosios Vo
kietijos jaunimą”; čia pat 
dalyvavo pats miesto bur
mistras, Meklenburgo valsti
jos ministeris pirmininkas, 
socialistų-komunistų partijos 
vadovybė ir kiti aukšti žmo
nės. Visi jie turėjo dėkoti Ru

sijai už Molotovo pagelbos 
Vokietijai plano vykdymą...

Čia buvo pasakyta visa ei
lė prakalbų dėl “istorinio įvy
kio.” Rostoko komunistiniai I 
laikraščiai laivo atvykimo 
dieną rašė, kad: “tai įvykis 
yra pats didžiausias Rostoko 
miesto istorijoj nuo 1218 me
tų!”...

O visos tos “istorinės iš
kilmės” buvo komunistų su
ruoštos dėl to, kad tas vie
nas vienintelis laivas atvežė... 
2,000 tonų baltų miltų ir 20,- 
000 tonų pašaro gyvuliams!

Apie vieną “smulkmeną” 
sovietų propaganda vis dėlto 
nutylėjo: “Valdaj” laivas iš
plaukė atgal, pakrovęs vo
kiečių cukrų ir kitus pro
duktus, dėl kurių trūkumo 
miršta šiandien vokiečių tau
ta. Koks įžūlumas!

Patrankų vamzdžiai nugręžt i į Vakarus

Kanados lietuvi; 
prieš komunizni 0 KRAŠTAI II

ATĖJO LAIKAS STEIGTI LIETUVOS 
VYRIAUSYBĘ TREMTYJE

Lietuvos polit. partijų vadų vieningas žodis. Neutralio
ji Lietuva — agresijos auka. Visi, kaip vienas, vakarų de
mokratijų pusėje. Pagarba Lietuvos partizanams. Visi su
jungti Vyriausio Lietuvai Išlaisvinti Komiteto vadovybėje. 
Atstatysime Nepriklausomą Lietuvą!

Buvusių Lietuvių tautos atstovų demokratiniuose Lie
tuvos, valstybės seimuose, suvažiavusių 1948 metų gegužės 
mėn. 15 dieną paminėti tremtyje Steigiamojo Seimo susi
rinkimo sukakties,

AKTAS
I.

Tautų apsisprendimo teise remdamosi, 1918 metų va
sario 16 dieną Valstybės Taryba paskelbė atstatanti nepri
klausomą Lietuvos valstybę. Tuo būdu buvo realizuotas 
vieningas ir nepalaužiamas lietuvių tautos noras vėl būti 
laisvai nuo okupacijų ir atsipalaidoti visiems laikams nuo 
svetimųjų viešpatavimo.

Slaptu, betarpiu, lygiu ir visuotiniu balsavimu laisvai 
išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas atbaigė nepriklau
somos Lietuvos valstybės atkūrimą, nustatydamas ją, kai
po demokratinę Lietuvos respubliką.

Užmegsdama ryšius su visu pasauliu, siekdama tai
kaus ir gero sugyvenimo su didelėmis ir mažomis tautomis, 
šventai pildydama savo tarptautinius pasižadėjimus, atsi
kūrusi Lietuva įsijungė į laisvųjų tautų šeimą. Visuotinis 
kultūros ir gerovės kilimas, smarkiai besireiškiant visoke
riopai pažangai, lydėjo laisvosios valstybės metus.

x Kilus antrajam pasauliniam karui, taikus darbščio
sios lietuvių tautos gyvenimas buvo nutrauktas be jokios 
jos kaltės. Nežiūrint, kad Lietuva buvo deklaravusi savo 
neutralumą ir jo šventai laikėsi visuotinai vyraujant opi
nijoje palankumui vakarų demokratijoms, Lietuvos respu
blika 1940 metų birželio mėn. 15 dieną buvo sovietų kariuo
menės okupuota.

Šis agresijos žygis prieš Lietuvą ne pripuolamai įvyko, 
bet buvo iš anksto aptartas ir suplanuotas tarp Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos.

Šį aktą pasirašiusieji tautos atstovai, priklausantieji 
visoms demokratinėms politinėms partijoms, iškilmingai 
Lietuvos vardu pakartojo visam kultūringajam pasauliui 
savo metu tautos vardu pareikštą griežtą protestą prieš 
Lietuvos valstybės okupaciją.

Laisva Lietuvos Respublikos organų veikla yra nu
traukta nuo momento, kada pasekmėje Lietuvai įteikto ul
timatumo 1940 metų birželio mėn. 15 dieną sovietų kariuo
menė padarė Lietuvon invaziją.

Nuo šio meto visi okupuotosios Lietuvos vardu sovie
tinės jėgos pagalba pastatytos vyriausybės aktai yra nie
kingi ir neturi jokios juridinės ir privalomosios galios. Jė
ga ir klasta prieš tautos valią įjungtame į Sovietų Sąjungą 
krašte buvo įvesta bolševikinė santvarka.

II.
Sukanka aštuoneri metai, kaip lietuvių tauta veda ko

vą su bolševizmu už savo išsilaisvinimą. Lietuvių tautos ko
vos kelias, kaip įvykiai parodė, yra ir visų kitų Europos 
tautų keliu už laisvę ir nepriklausomybę. Joms taip pat jau

išryškėjo sovietų siekimai, o su jais ir jų laisvei grėsmė. 
Kova su bolševizmu yra kova už laisvę ir kultūrą, kova už 
demokratinę santvarką.

Šį aktą pasirašiusieji tautos atstovai vieningai pasisa- 
ka, kad lietuvių tauta visa, kaip vienas, stoja vakarų de
mokratijų pusėje. Su šių pastarųjų laimėjimu ir jų pasau
lėžiūros įgyvendinimu tarptautiniuose santykiuose sieja
mas ir mūsų vilčių išsipildymas — Lietuvos išsilaisvinimas.

Lietuvos išsilaisvinimas yra istorinė mūsų kartos mi
sija.

III.
Didžiausia pagarba priklauso Lietuvoje besireiškian

čiai rezistencijai, o ypač didvyriškai kovojantiems partiza
nams.

Realiai vertinant okupantų įvestą režimą Lietuvoje, 
netenka turėti iliuzijų, kad išlaisvinimo kova galėtų būti 
vadovaujama ir jos veikla organizuojama iš Lietuvos, tad 
visa Lietuvos laisvinimo našta ir atsakomybė krenta ant 
šios geležinės uždangos pusėje esančios tautos dalies.

Šį aktą pasirašiusieji tautos atstovai vieningai pasisa
ko, kad 1944 metų vasario 16 dienos deklaracija įkurtas
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas yra vyriausias poli
tinis organas lietuvių tautos valiai reikšti ir suvereniniai 
atstovauti politiniams Lietuvos reikalams, ligi kraštą at-
vadavus, galės būti demokratiniu būdu sudaryta valstybės 
valdžia.

VLIKas yra apjungęs ne tik visas politines grupes, lai
mėjusias Lietuvai nepriklausomybę po pirmo pasaulinio

Europoje nėra taikos. Be
ne pačia opiausia vieta pasi
darė šiuo metu Berlynas. Čia 
matosi, kaip ant barometro, 
slūgimas ir kilimas santy
kiuose Vakarų ir Rytų.

Vos kelios dienos tęsėsi va
dinamas susitarimas Berlyno 
klausimuose, kai vėl iš naujo 
Sovietų provokacijos nerviš
kai ėmė sustiprintoj formoj 
reikštis. Ir-vėl iš naujo buvo 
sustabdytas bet koks trauki
nių ir automobilių susisieki
mas su Berlynu. Ir vėl ame
rikonai bei anglai turi iš že
mės keltis į orą ir vėl tik mė
lyno dangaus autosrados be
liko prieinamos Vakarų są
jungininkams. Ir vėl sovietų 
propagandos ugnis visu jos 
šturmiškumu nukrypijypie.š 
Vakarų sąjungininkus^

Šį kartą rusai pasinaudojo 
tuo pretekstu, kad, girdi, įve
dus Vakarų Vokietijon naują 
valiutą, jie nori atsitverti -bėr...

nuo spekuliantų ir valiutos 
įvežimo...

Bet nuo tos “valiutos įve
žimo” apsisaugoti atsirado 
kažinkam visame pasienyje 
naujų sovietinių tankų ir šar
vuočių, kurių patrankų vamz
džiai nugręžti į Vakarus, ne
įrodo per daug didelio sovie
tų taikingumo...

Tikėkime, kad ta taip la
bai įelektrizuota atmosfera, 
kol kas dar nesprogs, bet kai 
barometras taip labai šokinė
ja, galima manyti, kad aud
ra kaupiasi. Tolimas duslus 
griaustinis girdėti visame 
nelaimingame Europos konti
nente. Sprendimų valandos 
artėja, niekas nežino, kada 
jos galutinai ateis, bet viena 
aišku: Europa stovi prieš ne
išspręstą savo likimą ir jai 
vieną dieną teks vieną iš 
dviejų pasirinkti — kovą už 
savo laisvę ar visišką vergi
ją. Trečio kelio, atrodo, ne-

“Tai yra skandalas!”— sako pranenzai
Didelis prancūzų žurnalas 

“Chemins du Monde” pasku
tinį dvigubą numerį paskyrė 
tremtinių klausimui aptarti.J a J r r r ų , ii rvldLlollliU.1 cLJJLcLx LA.

karo, bet ir rezistencines kovos organizacijas aktyviai pa-leidinys papuoštas keturių 
sireiškusias nūdienėje kovoje. VLIKas per visą savo eg- lietuvių tremtinių dailininkų 
zistavimo laiką sėkmingai yra vadovavęs išlaisvinimo ko- __Valiaus, Augiaus, Petravi

čiaus ir Rato — medžio rai
žinių produkcijom.

Žurnalas visai teisingai pa
žymi, kad

“Istorijoj dar niekad nere
gėta tokio visuotinio žmonių 
išrovimo iš jų židinių ir nor
malių gyvenimo sąlygų,” kurs 
“tragišku būdu parodo, ko
kį likimą gali parengti kiek
vienam mūsų planetos žmo
gui nūdienės civilizacijos iš- 
klydimai, jeigu pasaulis ne
susigriebs.” (Rašo vyr. Te

vai; jis ją turi tęsti ir garbingai baigti.
Kiekviena separatinė politinė veikla smerkiama ir turi 

būti sustabdyta. Visi politiniai veiksniai privalo darniai 
bendradarbiauti su VLIKu ir paklusti jo vadovybei.

Pirmosios Konferencijos metu 1946 metais sudaryta j ai 
Vykdomajai Tarybai yra atėjęs metas prezentuotis, kaip 
egzilinei Lietuvos Vyriausybei. Steigiamojo Seimo priimto
ji 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija turi būti pra
dėta vykdyti, pereinamuoju metu VLIKui einant Seimo, jo 
Pirmininkui — Respublikos Prezidento ir Vykdomajai Ta
rybai — Ministerių Kabineto funkcijas.

Kiekvieno lietuvio pareiga sąmoningai paklusti tautos 
vadovybėje, atsistojusiems organams, glaudžiai jungtis 
apie lietuvybės židinius, budriai stovėti Lietuvos išlaisvi-
nimo sargyboje, gaivinti viltis ir stiprinti pasiryžimus ko
vai laimėti. Laisvės saulei užtekėjus, kiekvieno lietuvio šven
ta pareiga kuo veikiausiai grįžti į tėvų žemę, jos garbei ir 
gerovei pašvęsti visas jėgas.

Parašai:
VLADAS POŽĖLA — socialdemokratų frakcija — 

Steig. Seimo narys,
D. TRIMAKAS — ūkin. Sąjunga — II Seimo narys,
M. RAULINAUTIS — Liet. Darbo Federacija — I, II, 

III Seimo narys,
J. VALICKAS — St. Seimo Kr. demokratų frakcija,
K. KUPČIŪNAS — St. Seimo Valstiečių Liaudininkų

frakcijos,
K. BIELINIS — St. Seimo Socialdemokratų frakcijos, 
A. SUGINTAS — Seimo I, II, III narys. V. Liaud., 
V. JOČYS — St. Seimo, I, II, III Darbo Federacijos 

Seimų narys,
VACL. KLETKAITIS — I, II Seimo narys. Liet. Darbo 

Federacija,
J. MAKAUSKAS — Steig., I, II Seimų n. Liet. 

Valst. Liaud.,
J. KARDELIS — I Seimo, Liet. Valst. Liaudininkas,
V. VAIDOTAS — St. Seimo Valst. Liaudininkas,
P. KARVELIS — II ir III Seimų L. Krikšč. Demok. 

Frakcijos narys,
J. KAMINSKAS — St. I, II, III seimuose, soicaldemkr. 

frakcijos,
V. ŠMULKŠTYS — St. Seimo Liet. Ūkin. Sąjungos, 
J. VALAITIS — St. Seimo ir II Seimo Darbo feder.

daktorius, Francois Berge, 
vedamajame straipsnyje).

Toliau skaitome šitokius 
šiurpius žodžius apie tremti
nių padėtį:

“Treji metai po karo, ves
to priespaudai ir rasizmui 
likviduoti, milijonas vyrų, 
moterų ir vaikų tebeskursta 
Vidurio Europoj, daugiausia 
tuose pačiuose kraštuose, kur 
kur jie buvo nacizmo kali
niai, daugelis net panašiose 
stovyklose, kokias dar taip 
sėkmingai buvo suorganiza
vęs Himmleris...

Tas skandalas, kaip ir kiek 
viena tvinkstanti votis, turi 
vieną didžiulę pirmenybę: jo 
nematyti. Gali apkeliauti vi
są Vokietiją ir Austriją, ir 
nepamtysi — nebent užsispir- 
tum — (tremtinu) stovyklų, 
iš oro baisiai panašių į Bu- 
chenwaldo, Oranienburgo, 
Argelės ar Barkares, kurių 
buvimo vokiečių ir prancūzų 
visuomenė taip jaudinančiai 
sutardama nežinojo. Šis Che
mins du Monde numeris ir iš-

leistas tam, kad mūsų kraš
to (Prancūzijos) opinija ne
begalėtų nežinoti, ką reiškia 
alkis, šaltis, ligos, niūri klai
kuma ir žmogaus vertingu
mo sunaikinimas, visa išreiš
kiama dviem raidėm: DP.”

Žmonės leidžia žūti kitiems 
žmonėms, net nepagalvoda
mi, kad tuo būdu jie pagrei
tina savo pačių žuvimą. Kar
tais gali atrodyti, kad mes 
bėgam patys nuo savęs... Jei
gu mes leisim dar daugiau 
tremtinių sunykti tose stovy
klose, mes tikrai nebūsim 
verti tų milžiniškų aukų, ku
rias sudėjo mūsieji, mirę 
gelbėdami mūsų civilizaciją, 
kad mes galėtume gyventi.”

Kaip reikia tai 
suprasti?

Gen. Clay įsakė paleisti 
tautinį čekų pabėgėlių komi
tetą Vokietijoje, Gessew, 
nors toji organizacija tesiri- 
bavo tiktai kultūriniu ir eko
nominiu čekų pabėgėlių tvar
kymu. Kadangi čekai griež
tai pasisakydavo prieš sovie
tus, tai yra sakoma, jog jie 
nusikalto “propagandos vedi
mu prieš sąjunginininkus”... 
Šitoksai čekų pabėgėlių ko
miteto uždarymas šių dienų 
sąlygose yra nesuprantamas. 
Nejaugi po to viso, kas vyks
ta Berlyne ir Europoje, Ame
rika randa ir dar galima da
ryti nuolaidas įvairiems rusų 
kapryzams?

Betrūksta tiktai to, kad... 
čekams būtų pasiūlyta grįžti 
į Čekoslovakiją! Kuo skiriasi 
lietuviai nuo čekų, o jiems 
juk buvo UNRRos kiek kar
tų siūlyta sugrįžti...

Toronto dienraščio ‘ 
Globe and Mail” karespoi Raffle skaityto- 
tas to laikraščio pirm , ' ,r VQ’’7‘ 
pirmame puslapyje rašo

“Aš buvau liudininkas 
džiulės antikomunistinės 
monstracijos. Tūkstai 
žmonių minia, kurią sud 
prancūzai, Ukrainai, lei ? 
lietuviai, suomiai ir didi 
dalis angliškai kalbanč 
šiame garsiame aukso n 
te dainuodami paradavo 
turias valandas ir reiški 
vo pasipriešinimą komi 
mui.

Nedrįso švęsti gegužė
Pirmos j * sostinė Salta

Prieš aštuonis mėn., š 
čiant Karolio Markso A Jjjgii gamtos gro- 
festo šimtmetinę sukaktį gotoje vietoje, 
munistai buvo apkaltint 
pasmerkti viešosios opiu 
Greičiausia dėl tos prii 
ties šiemet viešai švęsti 
gūžės Pirmą jie nebeišd jerikia pravažiuo- 
Net ir šiendieną, pan 
j ant milžiniškai miniai 
d’Or ir Bourlamaque g;
mis, Kanados Kroatų
(kaip paprastai komunfglorijai, bet gy- 
pratę dangstytis neką įprastai skysta, 
vardais), susimetė į žaliįvairus. Vasa- 
pastatą tik per vieną bljlabai karštų die? 
nuo centrinės gatvės. Aš] 
rėjau juos aplankyti, beti 
dęs uždarytas duris ir s 
nojęs, kad įėjimas galų 
tik nariams, nuo savo su 
nymo atsisakiau.

Šios dienos demonstra 
— Vai d’Or antikomum 
nio komiteto ištiso mėnJ 
rytų žygių laimėjimo vi 
ne. Čia pavyko sutrai 
žmones, kurie komunl 
yra patyrę ir jo pavojų] 
rai žino.
Atkreipė dėmesį į lietui

Šimtai mokyklų parao 
Vai d’Or ir Bourlamaque 
tvėmis su išrašytais šūki 
grasinančiais komunil 
Susirinkimas buvo atnajį 
tas pontifikanėse misi, 
kurias laikė Msgr. Dea. 
rais. Mišias išklausė tūks! 
čiai įvairaus tikėjimo žn 
nių. Audringų debesų T. 
trauktas dangus, šaltas! 
jas netrukdė vienplauki! 
žmonėms klausyti komui 
mą apibudinančio pamok! 
Pamokslas buvo perdu! 
angliškai, prancūziškai! 
lenkiškai. j

Daugiausia šios dienos j 
dinantį vaizdą teikė 200] 
tuvių DP dalinys. Jie žygi 
darni entuziastingai da®u savo protėvių 
savo tautines dainas, i

Laikraščių atstovai, ©“Patn0‘ 
grafai, filmuotojai, fiksa1 
įvykį, buvo nustebinti, ui
dami tarp šimtais neša] ™en’atyvių pa- 
vėliavų dvi Union Jacks,lt8P^rincija labai 
rias turėjo ukrainietis irlr^k kitais mine- 
tuvis. Ryškiausia buvo n|' -^dama mažai 
joji mėlynai balta Quell*ris nepajėgia 
vėliavą.” J^nkamai išnaudoti.

žinių ir vaiz
bos, mus gal ma
inuos Argentinos,

įįao.Nevisiįuk 
į kaip mes čia, 
feasiskaitykim ir 

tolimus mums 
jjjštus ir žmones.

įlos Šiaurėje, 
įlloje

įi, Ivanauskas

|000 gyventojų ir

gotoje vietoje, 
■^umą, vadinamą 
iįnna" iš visų pu- 
tasakingai gražūs 
gįestan įvažiuojant

;kuris labai prime- 
3ylimą senelį Kau-

įprastai skysta.

W žiemos lengvu
os. Vietomis yra 
femes, bet pačioje 
Olas sausas ir ge-

Patron 
Argenti 
pro vine: 
natoriu! 
pirmini: 
prezidei 
rių part 
cukrinii 
metu di 
ninku.

Netuj

Vietii 
labai n 
netaupi 
nesvari 
žemėje, 
čioja b(

Salto 
nugalėt 
apkreči 
eitos) ; 
tos ligi 
viai kei 
saugo 
ras juo

Pas i

fe savo įžadą... 
fe čiabuviai yra 
[tvirto kūno sudėji- 
htingai religingi 
ĮpiSoje Šaltoje ran- 
[ katalikų bažnyčių, 
k visos provincijos 
feima “Fiesta del 
r (stebuklo šventė). 
p metu Šaltoje vy- 
fciemės drebėjimas, 
kęstui, siaubo pa
kš metėsi į kated- 
pė kryžių ir giedo
tu giesmę išėjo į 
r laiku nurimo dre- 
p ir griuvę namai.

m šventę ir šven- 
f Įžadą pildo. Prie 
paukštas San Ker
ps. J jo viršūnę 
p su procesijomis 
I- lilžmiškos šakie
ti padėkos pamal
tais visuomet va
li^ Šaltos vysku-

ir gerbėjai savo 
plikimo bei tradi-

Patn 
ba vise 
bet dai 
indijon 
ir kitų 
jų, ypa

Indiji 
ateivia 
civilizu 
jau kri 
nys. Ti 
kalbą, 
pročius 
paniški 
žmonės 
kimša 
čiulpti 
lai tat 
motery 
neapse 
šus į v 
ga Bol 
ir vail 
Pradži 
visiem 
paskui 
dalyka 
lapais 
leidžia 
kilas 1 
zai. A 
šių la] 
uždėjo 
tiek či 
bu aps 
be “cc 
mo.

Di
Viet 

■ darbin 
bet lai 
dirba 
prasta 
kiek a 
anco” 
nepasl

(“žili ■■flometrų nuo SaU

Katalikij studeri 
suvažiavimas

MINNEAPOLIS. — R 
sėjo 3-5 d.d. čia įvyks m 
nis katalikų studentų N( 
mano klubų sąjungos šuva 
vimas. Susivažiuos katali 
studentai, kurie lanko ne 
talikiškus universitetus, j

Newmano klubų Ameri 
je yra per 400. Jie veikia 
suose įžymiuose univers 
tuose, kaip Harvarde, Y1 
Princetone, Columbijoj ir

Mokyklos nepriin 
komunistų

^ apskrities mies- 
pde kurio yra mil
elis apdirbimo 

H®io San Martin 
R" Savininkas 
H yra plačiai žino- 
petisRobustiano

karšči 
ga tek

Ben 
daboti 
jis ne 
kia te 
ir ch

B MIESTAS

BALTIMORE, Md. —j 
miesto švietimo taryba nū 
rė nepriimti į mokytojus] 
vieno komunisto, nė vieno 
mens, kurs pritaria komui 
mo dėsniams.

Savo nutarime Baltimo 
švietimo taryba .pažymi 
kad komunizmas yra pože 
nis judėjimas sugriauti dei 
kratiją pasaulyje ir įste 
komunistinęs diktatūrą. |

aš tamstą pabūti di 
viso pasaulio mieste.

p auogaus, bet gyventojų 
pakaityti nuo dvidešimtie 
pūų gyventojų. Ten tams 
L^nio, nes gyventojai v 
K namuose tamsta nep 
Uokomis padaryti, bet pe 
p-’klingai viršuj vienas kito 
P aukštesnių ir erdvesnių, 
Išstovi gatvių kertėse ir 
R namų.
Į ^Prasti namai reikalnų 
lę maistui, kurs vasarą či< 

žiemą, kai miest 
iš miesto. Jiems sula 

Išdaromi: to nereikia, ne 
I^kvienas pilietis gerai p 
l^ų, kai ateina tam lai 
IPasilieka namie, kai
■ J^šaftaore, gyventoj?

■ hri virink darni pc
i S3® tuo metu savo r

saulėlydžio, je 
miestas pilnas gyv? 
Jo vartai siaur”~
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Toronto 
Globe anji 
tas to ii 
pirmame i

VETIMI KRAŠTAI IR ŽMONES
Molotovo pagelbos 
plano vykdymą... 
» pasakyta visa ei- 
į dėl “istorinio įvy-L 
oko komunistiniai |zmoniį!!I1įl 

laivo atvykimo1 f r^ncu^ J 
, kad: “tai įvykis 
idžiausias Rostoko c 
arijoj nuo 1218 me

džiulės J 
• monstraw

tos “istorinės iš- 
uvo komunistų su
si to, kad tas vie- 
telis laivas atvežė... 
i baltų miltų ir 20,- 
pašaro gyvuliams! 
ieną “smulkmeną” 
‘opaganda vis dėlto 
“Valdaj” laivas iš- 
tgal, pakrovęs vo- 
ikrų ir kitus pro- 
iėl kurių trūkumo 
mdien vokiečių tau- 
įžulumas!

siame gad 
te dainuoji 
turiasvį 
vo pasipd 
mui.

Nedrįso J

, patiekiame skaityto- 
Išiek tiek žinių ir vaiz- 
iiš plačios, mus gal ma- 
pažįstamos Argentinos, 
snos jos provincijos — 
s--gyvenimo. Ne visi juk 
la taip, kaip mes čia, 
akoje. Pasiskaitykim ir 
kim tolimus mums 
[nūs kraštus ir žmones.

—o—

fentinos Šiaurėje, 
Šaltoje

tašo St. Ivanauskas
ivincijos sostinė Salta 
apie 80,000 gyventojų ir 
įsi ypatingu gamtos gro- 
Į apdovanotoje vietoje. 
;o lygumą, vadinamą 
te de Lerma” iš visų pu- 
įupa pasakingai gražūs 
Ii. Miestan įvažiuojant 
inkelių erikia pravažiuo-

ti į Vakarus.

Prieš 11 
čiant Kad 
festo šimį 
munistai H 
pasmerkti J 
Greičiausi] 
ties šiemeti 
gūžės Pilt 
Net ir 
jant milLpelis, kuris labai prime- 
d’Or ir B: lūsų mylimą senelį Kau-

tai darbdaviai jų visai nebe
nori imti darbui ir tik dėl 
stokos darbininkų, sezono 
darbui paimama per 2,000 in- 
dijonų, kurie po sezono vėl 
grįžta į savo džiungles.

Nekerpa plaukų, nedėvi 
kelnių

Plaukų jie niekad nesiker- 
pa, kelinių niekados nedėvi. 
Jų apdaras, tai vieno šmoto 
marškonė. Vyrai tą marško
nę dėvi nuo pusiaujo iki že
mės, o moterys nuo pečių iki 
žemės.

Tik vienas lietuvis
Kaip jau minėjau, visokių 

Europos tautų žmonės čia 
dirba. Lietuvių esu tik aš su 
savo žmona ir jau 9 metai 
kaip dirbu už prižiūrėtoją ši- 

jtoj įmonėj. Jaučiuosi labai 
gerai. Lietuvių garbei ir Lie-

culiantų ir valiutos

to tos “valiutos įve- 
psisaugoti atsirado 
i visame pasienyje 
vietinių tankų ir šar- 
urių patrankų vamz- 
;ręžti į Vakarus, ne- 
r daug didelio sovie- 
igumo...
me, kad ta taip la- 
etrizuota atmosfera, 
lar nesprogs, bet kai 
ras taip labai šokinė- 
la manyti, kad aud- 
iasi. Tolimas duslus 
lis girdėti visame 
game Europos konti- 
šprendimų valandos 
niekas nežino, kada 
tinai ateis, bet viena 
Europa stovi prieš ne- 
ą savo likimą ir jai 
[ieną teks vieną iš 
įasirinkti — kovą už 
svę ar visišką vergi
no kelio, atrodo, ne-

(kaip pKr.pvincijos plotas lygus 
pratę dovos teritorijai, bet gy- 
vardais), T 
pastatą iii 
nuo centririj 
rejau juosei
dęs uždari nešaltos. Vietomis yra 
nojęs, kaip drėgmės, bet pačioje 
tik nariam De klimatas sausas ir ge- 
nymo atskT

Šios died
— Vai dft 
nio komift.: 
rytužy^ 
ne. Čia d 
žmones, tf

jų nepaprastai skysta, 
čia gana įvairus. Vasa- 
Į būna labai karštų die- 
et užtai žiemos lengvu-

e pildo savo įžadą...
JVincijos čiabuviai yra 
pti, tvirto kūno sudėji- 
Ir ypatingai religingi 
ės. Pačioje Šaltoje ran- 
|14 katalikų bažnyčių, 
ausia visos provincijos 
;ė vadinama “Fiesta del 
Iro,” (stebuklo šventė). 
,eš 300 metų Šaltoje vy- 
kisus žemės drebėjimas, 
pant miestui, siaubo pa

iko prancūzai

tėvynės išlaisvinimo progra
mą, kuri vieningai visų, tiek 
organizacinių formų, tiek ir 
turinio požiūriu yra priimta.

Didžiausios reikšmės turi 
darnus visų mūsų politinių 
veiksnių bendradarbiavimas, 
kiekvienam pagal savo pa
skirtį atliekant jam pavestus 
uždavinius, duodant juo kil
nesnį drausmingumo ir susi
klausymo pavyzdį, juo aukš
tesnės kieno pareigos eina
mos.

Kiekvienam mūsų pasiun
tiniui linkime geros sveikatos 
ir sėkmės sunkią tautos tar
nybą

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

savų salių turėjimas. Tai, ką 
Amerikos lietuviai įsigijo ir 
turi, kitai mūsų išeivijai Pie
tų Amerikoje ir kitur yra tik 
ateities svajonė.

Tautos paklydėliai
New Yorko mieste apytik

riai gyvena apie kokia ketu
riasdešimt tūkstančių lietu
vių, o gal ir daugiau. Seniau 
čia atvykę lietuviai vieni sa
ve užsirašydavo rusais, kiti 
lenkais, o treti dar kitokiais 
ir taip panašiai. Tad tikro čia 
lietuvių skaičiaus niekad ir 
nebus galima sužinoti.

Iš šių kelių dešimčių tūks
tančių lietuvių apie kokia 
viena ketvirtoji dalis nuo
šimčio yra atsiskyrę ir atsi
metę nuo lietuvių tautos ka
mieno, atsiskyrę taip pat nuo 
savo katalikiškojo tikėjimo 
ir jo jau visai nepraktikuoja. 
Nors dar kai kurie iš jų ir 
vartoja lietuvių kalbą (nes 
kitokios nemoka), bet veikia 
svetimos valstybės naudai ir, 
gudrios sovietų propagandos 
melų nuodais ir rūgštimi ap
svaigintomis galvomis, varo 
ir platina pragaištingąjį 
šiam kraštui ir savo tautai 
darbą.

Jie tuoj išnyks
New Yorke tie lietuvių tau

tos paklydėliai arba tautos 
atmatos didžiumoje yra pa
vieniai ir nevedę asmenys ar
ba bevaikės šeimos, kurių 
jau amžius yra gan gerokai 
vakarop paslinkęs. Su laiku, 
jie viens po kito nueis amži
nybėn, visai pasitrauks iš šio 
pasaulio, ir kartu su jais čia 
baigsis ir išnyks ir tas jų čia 
varomas žalingas lietuvių 
tautos darbas, kuris, galima 
sakyti, ir dabar kokios nors 
įtakos į lietuvių katalikų vei
kimą, beveik, nedaro.

Jaunieji komunizmu 
nesidomi

Čia gimusi ir augusi jau
noji lietuvių karta komuniz
mu nesidomi ir ji vadina tik 
“grinorių” partija. Čia lietu
vių jaunimas daugiausia do
misi tik visokio sporto sriti
mi ir veikia tik šios šalies ge
rovei.

Patron Kosta. Jis yra žymus 
Argentinos politikas, buvęs 
provincijos gubernatorius, se
natorius, respublikos senato 
pirminnkas ir valstybės vice
prezidentas nuo konservato
rių partijos. Jo įmonėje, ypač 
cukriniij švendrių kirtimo 
metu dirba per 15,000 darbi
ninkų.

Neturi lovos, vaikšto be 
baltinių...

Vietinis darbininkas yra 
labai nerangus, tinginys ir 
netaupus. Jam viskas visai 
nesvarbu. Neturi lovos, guli 
žemėje, neturi baltinių, vaikš 
čioja be jų.

Šaltos provincijoj dar ne- 
nugalėta drugio liga, kuria , tuvos reikalui, kiek šiose są- 
apkrečia mažų uodukų (mos- lygose buvo galima padaryti 

„„/i; egu aįiįkęS

Dovanojo viceprezidentui 
K. Čibiro knygą

Pas mano šeimininką suva
žiuoja daug aukštų Argenti- 

' nos valstybės vyrų, taigi pir- 
'mučiausia teko jis supažin- 
i dinti su Lietuvos byla. Be 

j pasikalbėjimų, 
kai jis dar buvo respublikos 

[Viceprezidentas, aš jam parū
pinau literatūros, kur buvo p. 
Čibiro Verax kūrinys “Litua- 
nia entre Fuego cruzado.” 
Mano šeimininką tas labai pa 
veikė. Jis padėkojo už litera
tūrą ir nuoširdžiai prižadėjo 

[panaudoti visas progas Lie- 
į tuvos tragedijos iškėlimui. 
Bet tuo laiku ūmai pasikei
tė vyriausybė, jam teko atsi
tolinti nuo valstybės politi
kos vairavimo, tačiau kur ga
li, nuoširdžiai Lietuvą palai
ko. (“L. L.”)

einant.
Pasirašo:

Prof. J. Kaminskas, 
Susirinkimo pirm.

Dr. P. Karvelis, 
Susirinkimo sekr.

Pirmieji lietuviai Amerikoje
Kada pradėjo lietuviai vyk

ti Amerikon apsigyventi, 
ra tikrų žinių. Randama 
rašų, kad dar net prieš 
lis šimtus metų, savo 
riniais laivais lietuviai 
pasiekdavo šią šalį. Taip pat 
yra žinių, kad 1777 metais į 
Ameriką su generolu T. Kos
ciuškų atvyko kokie du šim
tai ar daugiau lietuvių, kurie 
dalyvavo šios šalies kovoje už 
jos nepriklausomybę. Pas
kui, kai ši šalis pradėjo sa
vo nepriklausomą ir savysto- 
vų gyvenimą, vieni lietuviai 
grįžo į savo gimtąjį kraštą 
— Lietuvą, o kiti pasiliko šio
je šalyje ir didžiumoje apsi
gyveno Long Island saloje, 
kurių ainiai, gal būt, dar ir 
šiandien čia gyvena.

Lietuviai steigia savo 
centrus

Vėlesniais laikais lietuviai 
atvyko šion šalin jau nuolati
niam apsigyvenimui. Dau
giausia jie apsigyveno New 
Yorko mieste ir Pennsylvani- 
jos valstybėje, o paskiau jie 
pasiekė ir tolimesnes Ameri
kos valstybes. Lietuviai pra
džioje gyveno išsisklaidę tarp 
svetimųjų ir buvo neorgani
zuoti, tik vėlesniais laikais, 
apie kokius 1862 metus ir 
kiek dar vėliau, jie pradėjo 
burtis į draugijas, steigti lie
tuvybės ir katalikybės cent
rus — parapijas, statyti baž
nyčias, kur po sunkių darbų 
sekmadieniais, bendrai susi
rinkę, galėjo pasimelsti ir iš
girsti savo gimtoje kalboje 
skelbiamą Dievo žodį.

Be bažnyčių lietuviai čia 
dar pasistatė ir sales, kur ga
lėjo daryti savo susirinkimus, 
rengti balius, daryti šokius ir 
kitokius parengimus. Taip 
pat jie pasistatė ir mokyk
las, kuriose mokė ir auklėjo 
savo vaikus. Nekurios tos 
lietuvių įsteigtos mokyklos

ne- 
už- 
ke- 
bū- 
jau

dar ir šiandien veikia ir ruo
šia lietuvių jaunesnias kartas 
gyvenimui.

Katalikai nuveikė daug 
darbų

Ir taip, neužilgo bus jau 
šimtmetis, kaip čia Ameriko
je lietuviai pradėjo bruzdėti, 
veikti ir organizuotis. Per šį 
laiką lietuviai čia atliko ir 
nuveikė labai daug didelių ir 
garbingų Dievo, Bažnyčios ir 
savo tautos ir šio krašto ge
rovei darbų, ir pristeigė dau
gybes įvairių draugijų ir įs
taigų, kurių vienos jau išny
ko, o kitos dar gyvuoja ir 
veikia. Amerikos lietuvių ka
talikų čia nuveikti darbai yra 
begaliniai dideli, nesuskaito
mi, ir niekas negalės jų pil
nai apkainuoti ir įvertinti.

Pasikeitė sąlygos
Po pirmojo pasaulinio ka

ro suvaržytas į Ameriką at
eivių atvykimas labai daug 
pakenkė šio krašto gerovei ir 
pačiai lietuvių veiklai. Senes
nės lietuvių kartos pradėjo 
savo nariais mažėti, o jau
nesnės kartos nariai, didžiu
moje išauklėti svetimoje lie
tuviams dvasioje, nedaug te
sidomėjo savo tėvų tautine 
veikla, kas labai blogai atsi
liepė į čionykštį lietuvių vei
kimą. Taip pat ir buvusi 1930 
ir 1942 metų laikotarpyje di
delė bedarbė ir blogieji laikai 
irgi labai pakenkė čia lietu
vių veikimui ir jų draugijų 
bei įstaigų gyvavimui, šis 
antras pasaulinis karas taip 
pat turėjo nemažai blogos į- 
takos į lietuvių visuomeninę 
veiklą ir paliko tam tikras 
žymes, kurios nebus visai 
lengva išdildinti.
Veikimas jau centralizuotas

Seniau čia lietuviai šalia 
savo bažnyčių ir salių, turė
jo dar ir kitas dideles sales, 
kur darydavo visokius dide
lio pabūdžio parengimus, ba
lius, šokius ir kitus įvairius 
susirinkimus, bet, laikui bė
gant, kada čia lietuvių veiki
mas nusistovėjo, susicentra- 
lizavo, organizacijos susi
skirstė"]1 tam tikrus vienetus, 
skyrius ir kuopas ir tapo 
maždaug nuolatiniai, pasto
vūs, — lietuviai katalikai tas 
visas savo pašalines sales 
paleido iš savo rankų, par
davė jas kitiems ir pradėjo 
tenkintis vien tik savo para
pijinėmis salėmis, kurių jų 
veiklai ir susirinkimams pil
nai užteko.

Atsiradus svarbiam reika
lui, kuomet reikia sušaukti 
dideles lietuvių minias vie
non vieton ir padaryti labai 
didelį susirinkimą, paprastai 
yra nusisamdoma kur nors 
viešbutyje didelė salė.

Lietuviai katalikai čia New 
Yorke su trūkumu didesnių 
salių dar per daug nenusi- 
skundžia. Mes patys gal net 
nesuprantam pilnai, kaip la
bai didelę reikšmę turi nuo-

Pulgio Andriušio 
padėkos laiškas

eitos) įkandimas. Ir nuo ši
tos ligos daugiausiai čiabu
viai kenčia, nes visai nepasi- 
saugo žinodami, jog dakta
ras juos greit pagydys-

Pas indėnus. Dar ne visi 
krikštyti...

Patron Kosta įmonėje dir
ba visokių tautų darbininkų,1 smulkesnių 
bet daugiausiai tai čiabuvių 
indijonų “čeguanco” genties, 
ir kitų Argentinos provinci
jų, ypač Katamarkos žmonių.

Indijonai “čeguanco” yra 
ateiviai iš Bolivijos, pusiau 
civilizuoti žmonės. Vieni jų 
jau krikštyti, kiti dar pago
nys. Turi nuosavą primityvę 
kalbą, keistus laukinius pa
pročius, bet jau kalba ir is
paniškai. Visi “čeguanco” 
žmonės turi biaurų įprotį, 
kimša burną tų sausų lapų 
čiulpti “coca” lapus, kaip ita
lai tabaką. Visi jie: vyrai, 
moterys ir vaikai be “coca” 
neapseina. “Coca“ yra pana
šus į vyšnių lapelius. Ji au
ga Bolivijoj. Indijonai prisi- 
ir vaikščioja išpūtę žandus. 
Pradžioje atrodė, kad jiems 
visiems dantys skauda. Tik 

I paskui man paaiškino kame 
dalykas. Ir su šitais “coca” 
lapais vargšai indijonai pra
leidžia visą savo uždarbį, nes 
kilas tų lapų kainuoja 9 pe- 
zai. Argentina, kad mažiau 
šių lapų įvežtų, net 7 pezus 
uždėjo muito kilui, bet vis- 
tiek čiabuviai perka. Nesvar
bu apsivilkimas ar duona, bet 
be “coca” jam nėra gyveni-

Tremtyje tarp tūkstančių 
lietuvių gyvena ir Pulgis An
driušis, žinomas rašytojas, 
parašęs juokingų pasakoji
mų ir švelniausių apysakų. 
Neseniai tremtyje jis išleido 
naujų kūrinių.

Užtikęs tremties spaudoje 
velionio Juliaus Baniulio kū
rinių, jis parašė laišką velio
nio našlei, Onai Baniulienei. 
Prasidėjo susirašinėjimas, ku 
rio metu p. Baniulienė nu
siuntė Andriušiui maisto 
siuntinį. Labai atsitiktinai 
teko pas p. Baniulienę pama
tyti vieną Andriušio laiškų, 
kurio kelias ištraukas čia ir 
paduodame:

“Šventame Rašte pasaky
ta, kad Apveizda neapleidžia 
ir paukštelių ir vabalėlių. To
kias mintis aš mąsčiau, ga
vęs iš Tamstos antrą siunti
nėlį, kuris mus labai pradžiu
gino. Juk ir mes, išblaškyti 
po svetimus kraštus pabėgė
liai nuo Antikristo, esame 
kaip tie lauko paukšteliai, 
kurie neturi ant savo galvos 
stogo.

Jeigu nebūtų tokių krikš
čioniškos meilės pilnų šir
džių, kaip Tamsta, kas atsi
tiktų mums, kaip tiems mar
giems dangaus paukšteliams 
ir vabalėliams, kuriuos min
džioja su kojomis pikti, nuo 
Kristaus mokslo atsitolinę 
žmonės.

Kristus pasakė: — “Ne iš 
žodžių, bet iš darbų būsite 
teisiami.” Kiti prikalba trem
tiniams labai daug gražių žo
džių, gailisi mūsų, bet tai ir 
lieka žodžiai. Tamsta, daug 
žodžių nerašote, bet savo ge
rą širdį ir dievotą sielą iš
reiškiate darbais ir pagal 
Dievo paliepimą “pridengia
te nuogą ir papenite alkstan
tį.”

Tai yra didžiausias iš visų 
gerųjų darbų šitais bado, ma
ro ir karo laikais, kuomet 
Dievo tvariniai — žmonės 
taip pagedo ir nebenori savo 
artime matyti žmogaus, bet | 
mato priešą ir žvėrį. Šiais j visų 
laikais pasaulis yra pilnas iš- ašaras, 
puikusių fariziejų, kurie ką . 
nors duodami skambina vi- ju savo šeimos vardu, 
sais varpais ir muša būgnus.

rai žino. 
Atkreipė d 

Šimtai d
Vai d’Ornl 
tvėmissnit 
grasiMEJ žmonės metėsi į kated- 
Susirinfcįįgpieįje kryžių ir giedo-

. P°”^l šventą giesmę išėjo į 
s. Tuo laiku nurimo dre- j 
i žemė ir griuvę namai, 
įčiai iškilmingai prisiekė 
i padėkos šventę ir šven- 
avo įžadą pildo. Prie 
;o yra aukštas San Fer- 
3 kalnas. Į jo viršūnę 

mą apibat ės metu, su procesijomis 
Pamokslas ■ enka milžiniškos saltie- 
angliškai. ninios padėkos pamal- 
....... , kurioms visuomet va- 

įja pats Šaltos vysku-

SVEIKINIMAS
Lietuvos diplomatiniams 

atstovams
tas poni'1 
kurias l$l

čiai įvairi 
nių. Ant 
trauktas & 
jas netruki 
žmonėms l

tam, kad mūsų kraš- 
ncūzijos) opinija ne- 
į nežinoti, ką reiškia 
iltis, ligos, niūri klai- 
r žmogaus vertingu- 
aikinimas, visa išreiš- 
iviem raidėm: DP.” 
ės leidžia žūti kitiems 
is, net nepagalvoda- 
[ tuo būdu jie pagrei- 
zo pačių žuvimą. Kar
li atrodyti, kad mes 
patys nuo savęs... Jei- 
j leisim dar daugiau 
iių sunykti tose stovy- 
mes tikrai nebūsim 
j milžiniškų aukų, ku- 
udėjo mūsieji, mirę 
imi mūsų civilizaciją, 
is galėtume gyventi.”

Daugiai mo.

aip reikia tai 
suprasti?

tuvięDP^ 
darni enht 
savo taafc'

grafai,^ 
įvykį, be
dami toį, 
vėliavų fe 
rias tfflfF1 
tuvis.
joji mėlp 
vėliavą."

srbėjai savo protėvių
ai yra dideli patrio- 

eligingi ir gerbėjai savo 
vių palikimo bei tradi- 
r visi konservatyvių pa- 
I Šaltos provincija labai 
įga žibalu ir kitais mine- 
i, tik dama mažai 
įtojų dar vis nepajėgia 
irtų tinkamai išnaudoti, 
ie 20 kilometrų nuo Sal- 
anclasi apskrities mies- 
ran, prie kurio yra mil-

’ ra cukraus apdirbimo 
Kat31'! ė “Inkenio San Martin 

J Tabakai.” Savininkas 
™ monės yra plačiai žino

ki- irgentinietis Robustiano
SU^'

Dirba tik, jei karšta
Vietiniai “čeguanco” kaip 

darbininkai būna prastoki, 
bet labai ištvermingi ir gerai 
dirba kai būna karšta. Nepa
prastai nemyli šalto oro. Tik 
kiek atvėso ir žiūrėk^ “čegu
anco” jau eina susitraukęs, 
nepaslankus ir reikalingas ra
ginti, o kai būna 40 laipsnių 
karščio, jis gyvas ir visur bė
ga tekinas.

Biskį pritingi...
Bendrai, indijonai reikia 

daboti ir raginti, nes kitaip 
jis nedirba. O kai dabar rei-

Buvę Lietuvos tautos at
stovai demokratiniuose Sei
muose, suvažiavę 1948 metų 
gegužes mėn. 15 dieną pami
nėti tremtyje Steigiamojo 
Seimo sukaktuvių, vienu bal
su nutarė pasveikinti mūsų 
diplomatinius atstovus, ypa
tingai didžiuodamiesi, kad 
lemtingoje Lietuvai valando
je mūsų pasiuntiniai vienin
gai yra pareiškę protestus 
prieš Sovietų Sąjungos inva
ziją ir atsistoję pirmųjų re
zistentų eilėse.

Visa lietuvių tauta aty- 
džiai seka savo diplomatinių 
atstovų veiklą ir deda dide
lių vilčių į jų pastangas Lie
tuvos išlaisvinimui.

Artėjant lemiamai valan
dai, žemiau pasirašiusieji 
tautos atstovai laukia, kad 
mūsų pasiuntiniai su visu 
pasišventimu ir savo parei
gingumo pajautimu padvigu
bins savo budrumą, suakty
vins veiklą ir, vadovaujami 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto, visais priei-

Tamstos tylus ir kuklus 
pasiaukojimas tremtiniams ir 
supratimas jų pragariško 
vargo, aukavimas iš širdies 
ir Dievo meilės mums yra la
bai brangus, graudenantis ir 
malonus. Kas duoda iš šir
dies, tas duoda dvigubai.

Jūsų pakietas atėjo pas 
mus prieš Sekmines, gražiau
sias pavasario šventes, kuo, 
met apaštalams Šv. Dvasia 
pasiuntė ant galvų liepsnos 
liežuvius ir visi jie pradėjo 
vienas kitą gerai suprasti, 
nors ir kalbėjo įvairiom kal
bom. Tamstos dovana davė 
suprasti, kaip jūs evangeliš- 
kai mylite nelaiminguosius ir 
prispaustuosius, kurie be jo
kios kaltybės su mažais kū
dikiais ir senais senutėliais 
vaikščioja svetimoje žemėje, 

stumdomi ir liedami

IEŠKO
Marijona Kaunaitė-Bonatienė, 

gvyenanti Vokietijoje, ieško sa
vo pusbrolio Kudirkos.

Jo tėvas, Motiejus Kudirka, 
yra ieškotojos tikras dėdė (mo
tinos brolis), kilęs iš Stugučių 
km., Barzdų par., šakių apskr.

Motiejus Kudirka prieš 
gyveno "Brooklyn, N . Y. 
manoma, kad ir jo sūnus 
gyvena. Prašome kreiptis
su: V. J. Kudirka, 37 Franklin 
Street, Norwood, Mass.

mirtį 
Taigi 
tenai 
adre-

Dar kartą širdingai dėko-
kia taip pat apmokėti, kaip namais budais talkins įgy- 
ir civilizuotam darbininkui, Ivendinti mūsų nelaimingos Pulgis Andriušis.”

ieško dėdės Petro Dainausko, 
gim. Padvariškių kaime, Paja- 
vonio vai., Vilkaviškio ap. Pra
nešti — Viktorijai Dainauskai- 
tei, K. W. Hospital, Kitchener, 
Ontario, Canada.

Bronis Kancleris ieško dėdės 
Juozo Brasiūno ir tetos Mary 
Butėnas, kilę iš Višnialaukių k., 
Musninkų par. Pranešti — M. 
Butvilui, Blue Hills& Tower Av., 
Box 1, Hartford, Conn.

Clay įsakė paleisti 
čekų pabėgėlių komi- 

Vokietijoje, Gessew, 
3 ji organizacija tesiri- 
iktai kultūriniu ir eko- 
u čekų pabėgėlių tvar- 
Kadangi čekai griež- 

įsakydavo prieš sovie- 
,i yra sakoma, jog jie 
Ito “propagandos vedi- 
ieš sąjunginininkus”... 
ii čekų pabėgėlių ko- 
uždarymas šių dienų 

se yra nesuprantamas, 
ji po to viso, kas vyks- 
lyne ir Europoje, Ame- 
inda ir dar galima da- 
lolaidas įvairiems rusų 
sams?
■ūksta tiktai to, kad... 
s būtų pasiūlyta grįžti 
Slovakiją! Kuo skiriasi 
ai nuo čekų, o jiems 
ivo UNRRos kiek kar- 
Ivta sugrįžti...

sėjo 3-5 į 
nis kata£ 
manokl® 
vimas. 
studentai

Neffife 
je yra 
suose $ 
tuose, 
Princet^

OSTABUS MIESTAS

BAL^ 
miestor 
rė neprife 
vienoj 

mo dėsfe 
Savo^ 

švieti^' 
kadkor 
Disj< 
kratijsg 
komu^

idien kviečiu aš tamstą pabūti drauge su mani- 
omiausiame viso pasaulio mieste, šitame mieste 
nė vieno žmogaus, bet gyventojų labai daug: ja- 
ąlima priskaityti nuo dvidešimties iki šešių de- 
į tūkstančių gyventojų. Ten tamsta rasi gatvių, 
ęrasi grindinio, nes gyventojai vaikščioja tiktai 
Į sienomis, ir namuose tamsta nepamatysi langų, 
žunai ne rankomis padaryti, bet pastatyti vis del
nai, taisyklingai viršuj vienas kito; kai kur tams- 
»i rūmų, aukštesnių ir erdvesnių, negu kiti na- 
tie rūmai stovi gatvių kertėse ir todėl iš karto 
i tarp kitų namų.
tai •curie paprasti namai reikalingi gyvenimui, o 
-> laikyti maistui, kurs vasarą čia sudedamas, o 
ojamas ypačiai žiemą, kai miesto gyventojams 
žiama išeiti iš miesto. Jiems sulaikyti savo vie- 
zartai neuždaromi: to nereikia, nes tame nuosta- 
mieste kiekvienas pilietis gerai pildo įstatymus: 

eina iš namų, kai ateina tam laikas, grįžta pa- 
I laiku ir pasilieka namie, kai čia yra darbo. 
į, kad ir labai šalta ore, gyventojai ugnies neturi 
laiko, bet šildosi, susirinkdami po kelis kartu ii’ 
cad nepalikdami tuo metu savo namų.
ūo saulėtekio ligi saulėlydžio, jeigu tik gražus 
šis darbusis miestas pilnas gyvybės, visi jame 
neraginami. Jo vartai siauručiai, bet kiekvieną

dienos valandą tūkstančiai pro juos įeina ir išeina: 
vieni neša medžiagą naujiems namams statyti, kiti— 
dienos valgį ir maistą žiemai; panašu lyg į kokį są
myšį ir netvarką, bet, iš tikrųjų, kiekvienas dirba čia 
savo darbą, ir visur viešpatauja geriausia tvarka.

Jei dar nežinote apie kurį miestą rašau, jūs, be abe
jo, suprasite iš mano žodžių, kad aš kalbu apie bičių 
avilį. Kur visame pasaulyje, išskiriant skruzdėlyną, ga
lėsite rasti tokią veiklią bendruomenę, kaip bičių?

Ilgai nesuprantamas buvo visas jų gyvenimas. Bet 
daugiau kaip šimtas metų atgal, aklas gamtininkas 
Pranciškus Huberas ryžosi ištirti tų nuostabių vabz
džių papročius ir suprato daugybę jų sekretų. Iki jo 
gamtininkai nemokėdavo stebėti bičių: kai jas suleis
davo į avilius su stikliniais langais, bitės, nemėgstan- 
čios šviesos, prieš pradėdamos darbą, aplipydavo lan
gus vašku. Huberas sugalvojo avilį, kurį jis galėdavo 
visuomet atidaryti ir uždaryti, ir į jo vidų įstatė stik
linį avilį; ir tuo būdu jo žmona galėjo pasižiūrėti, ką 
daro bitės. Del jo darbų ii’ darbų kitų gamtininkų, 
kurie toliau dirbo jo darbą, mes dabar žinome bičių 
avilį beveik taip gerai, kaip savo namus.

Dabar bandykime sekti bičių gyvenimo ir darbo 
tvarką avilyje. Pasižiūrėkime į jas, ir tuojau pamaty
site, kaip viena bitė skiriasi nuo savo draugių, apsi
stoja kur nors viršutinėj avilio dalyje ir sukas aplin
kui, stumdama nuo savęs kitas bites ir darydama sau 
laisvą vietą dirbti. Paskum ji pradeda traukyti pir
mutinėmis kojytėmis užpakalinę savo kūno dalį ir iš

traukia vaško gabalėlį iš esančios jos papilvėje sky
lutės. Tą vašką, turėdama kojytėmis, ji graužia kie
tais, aštriais savo apatiniais žandais, sukiodama juos 
kaip reples; paskum suvilgo liežuviu tą vašką ir pa
daro iš jo tyrę, ištempia ją kaip kaspiną ir prilipdo 
į avilio viršų.

Pabaigusi darbą, išskrenda iš avilio. Jos vietą užima 
kita, kuri dirba vėl tą patį darbą. Po šios eina trečia, 
ketvirta ir t.t., kol pastato didelę, aukštą sienelę, nu
kabusią nuo avilio rėmelio, tai yra koriai.

Kaip tik vieni koriai padaryti, bitės pradeda kitus 
dirbti, greta su pirmaisiais, palikdamos tarp jų siau
rą tarpą, kuriuo gali praeiti tik dvi bitės nugaraitėmis 
į viena kitą; taip joms eina darbas, kol pasidaro pil
nas korių avilys.

Visi mes esame matę, kaip bitė renka medų, kaip ji 
nusileidusi ant žiedelio kiša savo snapelį, panašų į lie
žuvį, kuris, iš tikrųjų, yra tik pailgėjusi apatinė lūpa, 
ir čiulpia iš ten medaus lašelį. Tą lašelį ji prarijusi 
nuleidžia pro gerklę į medaus maišelį. Kai grįžta į 
avilį, ištuština tą maišelį, išdėdama medų pro snu
kelį į medaus akeles. Bet jei atsidėję žiūrėsite bites, 
ypačiai pavasarį, tai pastebėsite, kad jos renka ne 
vieną medų. Jos taipgi renka ir maistą. Šis maistas 
yra tamsus, kartokas daiktas, atstojantis joms duoną.

Motina avilyje deda visus kiaušinius. Bent kelių 
bičių lydima, motina eina nuo vienos akelės prie ki
tos, įkiša į akelę galvą ir kurį laiką ten pasilieka, kaip 
ir apžiūrėdama — ar gera ten bus jaunai bitelei?

Paskum pakėlusi galvą, apsigręžia ir deda ten mažą, 
pailgą, melsvą kiaušinėlį. Padėjusi juo nebesirūpina, 
bet eina prie kitos akelės, darydama tą pat—dėdama 
kiaušinius į visas tuščias akeles, vienodai, abiejose 
korio pusėse. Ji šitą darbą daro taip greitai, jog kai 
kada per dieną sudeda apie du tūkstančiu ir daugiau 
kiaušinėlių.

Lygiai po dvidešimt vienos dienos nuo to laiko, kai 
buvo sudėtas kiaušinis, bitė esti jau visai užaugusi; ji 
pradeda taisyti sau kelią pro apvalkalą ir vaško dang
telį, ir išropoja iš akelės. Tada penėtojos prieina prie 
jos, valo jos sparnus ir peni ją ištisą parą, o paskum 
ji jau pati gali dirbti 
tomis darbininkėmis.

Pagaliau, po šešių 
kiaušinėlius, iš kurių
didesnes akeles dėti kiaušinius, iš kurių po dvidešim
ties dienų išsirita tranai,

Bitės maitintojos labiausiai rūpinasi šitais kaiuši- 
nėliais; užuot dėjusios į akeles paprastą maistą, jos 
pripildo tas akeles saldžių, kvapių drebučių; tas vikš
relis turi pavirsti karalaite ir paskum karaliene. Pažy
mėtina, kad atskiras maistas ir korio didumas yra 
priežastis to, kad vikšrelis virsta motina, galinčia dėti 
kiaušinius; jei avilyje miršta motina, bitės ima vikš
relį paprastos darbininkės bitės, padidina jo akelę ir 
peni jį tais saldžiaisiais drebučiais; tada iš to vikšre
lio užauga motina (karalienė).

Po šešiolikos dienų nuo to laiko, kada buvo sudė-

ii’ skristi medaus drauge su ki-

savaičių, motina nustoja dėjus 
perisi darbo bitės, ir pradeda j
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atiduotas Bažnyčios 
įjjs, Nuolankus ir paprasti 
jjjos skaito laikraščius. Kai

VYČIAI Į WASHINGTON^

Važiuojam namo, namo
Pagaliau pasigrožėjom 

puikia Amerikos sostine. Vi
si galėjo sakyti, kad jau bu
vo Washingtone, nors Prezi
dento ir nematėm... Bet juk

kelionės visi bandė savo jė
gas, ypač kai autobuse pasi
darė tamsoka ir daugiau drą
sos įgavo. Ir buvo ką stebėti, 
klausytis, juoktis, linksmin
tis. Skambėjo dainos, pasa
kos, juokai, muzika, vyko ba
letas, valsas, grojo muzika, 

romansai, kažkas

riaus p. M. Bigenio kamba
riuose. Iškilmingai palaido
tas Šv. Kryžiaus kapinėse lie
pos 6 dieną. Gaila, kad jo 
motina, kuri taip troško jį 
regėti parvežtą ir palaidotą,

District of Columbia
Washington, A. J. Ažukas

Illinois
Rockford, BALF 85 sk.

Maryland
Western Port, John Kazio 8 
Baltimore, BALF 64 skyr. 300

Massachusetts

14

225

tas prezidentas neilgai bus, mez&e®1
tai kitą tikrai pamatysim ’i11''0 snek1ama .aP‘e " 
Philadelphijoj, nes čia bus iš- i?et ar nebus visus stebinus! 
rinktas tikras prezidentas ■ daugiausia panele Elena sau- 
sekantiems 4 metams. kurlos. vienos užteko,

•_ , , kad but gražaus juoko, kal-
Dauguma ekskursantų pa- dainų. Ji nepamiršo už- Turn InnCTTnon no© w IziQo- __ . x 2s-

lyte, kurios vienos užteko, 
kad būt gražaus juoko, kal-

sijuto lengviau, nes ir kiše
nės buvo patuštėjusios. Mat, 
dauguma jaunųjų ekskursan
tų nedaug turėjo pinigėlių, o

sirūkyti ir cigarą, kai daina
vo tą garsią dainą — “užsi
rūkę po cigarą”...

Bet atsidūrėme vėl Phila-
a?. ‘iekr Prosų Paakut.iniu.s delphijoj ir baigėsi mūsų is-
išleisti. Juk ir pavalgyti rei
kėjo, ir suvenirų įsigyti ne- 
prošalį.

Paskirtą valandą beveik 
visi, išskyrus kelias mand- 
rias paneles, susirinko prie < 
mūsų autobuso. Pasivėlavu- ■ rilio. Jų sutuoktuvės įvyko 
sios beveik buvo paliktos, šv. Edmundo bažnyčioj. Jo- 
Tikros priežasties jų pavėla- nas Andriulonis - Andrews, 
vimo niekas nesužinojo, bet I susituokė su Gertruda Abra- 
manoma, kad gal gražuoliai 
mėlynšvarkiai jūreiviai bus 
pasivilioję mūsų mergužėles. 
Juk jau anksčiau korespon
dento akys matė, kaip F. 
A-tė, meiliai maršavo su po
ra gražių ir linksmų jūrei- 
viukų, kurie su ja ir fotogra
fijoj paliko. Sako, kad tik dėl 
foto tas ir buvo padaryta. 
Bet bendrai, labai smailios 
buvo visos mūsų mergaitės 
kareiviukams ir jūreiviu- 
kams, ypač kurs daugiau me
dalių ir blizgučių turėjo. Tik
rai, manau, būtų buvę pavo
jinga ilgiau joms Washingto
ne pasilikti, jei jos dar norė
tų Philadelphijoj gyventi...

Pagaliau, važiuojam! Na
mo, savo pažįstamon ir se
non Philadelphijon. Daugu
ma gerai nusiteikę, su savo 
širdimis, kurios dar nesuspė
jo palikti gražioj sostinėj. 
Rankos ir kišenės pilnos vi
sokių Washington© grožy- 
bių-suvenirų. Kai kurie vežė
si tikrai keistų keisčiausių 
daiktelių. Ar nekeisčiausius 
suvenirus mačiau pas panelę 
E. G., — virves. Kodėl—at
sakymas keistas ir nemalo
nus — prasideda su p... pa
sikarti. Nežinau, kodėl taip 
atsakė... Gal kiti ekskursan
tai galėtų geriau atsakyti. E. 
V. turėjo nusipirkęs labai aš
trų peiliuką, manau, kad kaip 
tik virvei nuplauti, jei kas 
norėtų tikrai jau pasikabin
ti ant jos. Bet dauguma mer
gaičių laikė savo rankose 
gražiausias atvirutes. Vienos 
jau prirašytos ir adresuotos, 
kitos tik pažadėtos ar dar 
bus prirašytos.

Kelionė namo buvo pati 
įdomiausia. Čia dabar mūsų 
autobusas pasidarė — neži
nia ir kaip pavadinti, — te
atras, šokių salė, komedijų 
vieta, sporto aikštė, operos ir 
dainos vieta... Per 4 valandas

tori j a.

Vedybos

30 1
751 Rochester, N. Y.
17 i -------
83 j iš Rochesterio musų kores-
82 pondentas praneša:—
25 j Darbai ir dirbtuvės
40
251
12 vėže; dirba visi ir vis darbiniu- atgal mirė Kazys Valeška, ai.- , . ...
50 kų trūksta. Uždarbiai neblogi; 64 metų, senas rochesteriet ir . .

ypač jaunuomenei,, tai čia gera Beveik tuo pat laiku mirė Pns1'
9 proga išsimušt į geras pozicijas.
5 : Rochesterio didžiausia dirbtu-

15 ve yra Eastman Kodak Co., tu-
16 rinti apie 35 tūkstančius darbi-

6 ninku ir dirbanti net šešiose
43 1 dirbtuvėse. Čia darbininkai yra
71 taip traktuojami, kad gal niekur

I kitur Amerikoj taip nerasi. Kas
1 metas jie gauna iš kompanijos, 

-įq taip vadinamą, boną: gauna ne-
j kurie net nuo 400 iki 500 dol.

44 ‘ Kitose dirbtuvėse, kaip tai,

Fred Bittroff ...................
Trapanauskas ...............
A. Balčiūnas ...................
Mrs. Karalius ...................
Mrs. Vaimavičius ...........
Mrs. Kontrimas ...............
Mrs. Dainaravičius ...........
Mrs. Pilipauskas ...............
Mrs. Bushma ...................
Ona Milišauskienė ...........
S. Mikaliūnas ...................
Kutulis ...........................
Skridul ...........................
Mrs. Mary Lamont ...........
Mrs. Skabeika ...................
Mrs. Jonaitis ...................
M. Paluciūtė.......................
Mrs. Willardmaas ...........

Woodhaven, Miss Schultz ....
Flushing, Kastancija Senulis
Richmond Hill:

Kaz. Razmintas ...............
Aldona čižauskas...............
Uršulė čižauskas ...............

Maspeth:
Charles Lazūnas ...............
Viešp. Atsimainymo par. 259 Stromberg - Carlson Telephone 

Rego Park:
St. Ruginis,
J. Brundza .......................  189

Jackson Hts., A. Cerboskas 26 
Jamaica, Izabelė Laučkienė 40

Ohio
Cleveland:

P. Glugodienė ...............
Dirva ...............................

Pennsylvania
Chester, B. Leikus ...........

Donora, Paul Martinkus.......
Forest City, John Bullitt .... 
Luzerne, Ona Urbanavičius 
Wilkes-Barre, John Balutis

Vermont
Brattleboro, Anna Ludzius

Wyoming
Buffalo, John Pašinas .......

Canada
Manitoba, J. Damboras .......

Visiems aukojusiems tremti
niams gelbėti nuoširdžiai dėkoja
me. Ir toliau siųskite viską, ad
resuodami:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc.
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

atsargiau su stikleliais; išgėr 
geriausia vieta lovoj.

Mirimai

Turėjom keletą lietuvių mi 
mų: neseniai numirė JuozasI

arijus Pacelli bu- 
popiežium, Vati- 

įai ir svetimų

Pas mus viskas slenka sena žas, apie 53 m. Pora savai 
,1—I .____ t

Romo; 
kai jis 
retorius, 
tyti Vii.' 
gražiam 
miesto i 
landą pc 
stoja ju 
didingų 
tų. Išlij 
sutana j

Su br

Po ke 
cellis su 
dės kalt 
restoran 
batą ref 
Rose, įt 
džiuose, 
italai ii 
pat mat 
rių, kai 
nerūpėsi 
kumšisi 
dasi: “2 
nolas Pi 
sis popi 
pasinėrę 
nepastel 
atsidūrė 
tarpe.

Be 1

,įi, Mat, jie pui- 
■pparočius, gal-

27
30
15

negalėjo dalyvauti jo laido- Northampton, Alex Raižis 
1 Lawrence, Katrina Grenda 

Westfield, A. Shelby ...........
Missouri

St. Louis, šv. Juozapo parap
New Hampsliire 

Nashua, J. Stašauskas .......
Manchester, BALF 53 skyr.

New Jersey
Bayonne, šv. Mykolo parap. 291 
Harrison, Dievo Motinos So-^ 

pūlingos parapijos .......
Jersey City, P. Barutis ....

Newark:
Antanas Berinskis ...........
BALF 35 skyr. per kun.

Ig. Kelmelį ...................
Mrs. Margaret Zorsky 
M. Kralikauskas ..............

New York
Amsterdam: 
Anna Kuchas ..................
T. Kadzis ......................
Mrs. Peter Kadzis ..........
P. Kadzis ......................

Schenectady, K. Laureckas 
New York City:

V. Tysliavienė ..............
Mr. Batalis ...................

Brooklyn:
Mary Slader ..................
Victori ja Stankevičienė .... 10 
Mr. & Mrs. Johnson 
Ordinas Bros. 
Ordinas Sis., 
Ona Baniulis, 
Mr. Valiackas, 
J. Kartavičius, ’ 
J. Bražinskas, 
Helen Dalench, 
J. Ginkus ............
Mrs. Tvaskas ......
T. Sučienč .......... .
Mr. Adomėnas .....
Kun. N. Pakalnis .. 
Simas Švedas ......
M. Vansevičienė ... 
Bessie Guzauskas 
Mrs. M. Yasmonta 

f Mrs. Helen Skaz ...

tuvese, nes pati sunkiai ser
ga.

Įstojo laivynan
Jaunas lietuviukas Klayto- 

nas Sutkus, ką tik baigęs 
aukštesnę mokyklą, įstojo į 
US laivyną. Jis jau išvyko. 
Jaunuolis yra pasižymėjęs 
akordijonistas.

Pagelbsti tremtiniams
N. Krukoniai, mielai suti

ko pagelbėti tremtiniams ir 
sudaryti jiems afidevitus. 
Malonu pažymėti, kad vis

13

8
27

738
29

57

irnenybei.re Reimerienė, apie 74 m. N .
seniai mirė senutė Montrimiei ^38, tamsiais 
apie 77 metų.

Pramogos

įe pagal smilki- 
juodomis, ve- 

įimis už auksi-
šv. Jurgio Dr-ja turėjo iši jikiniy, kūne lai 

žiavimą prie ežero pas Joną M( 
kūną. Visi smagiai linksmino J pabrėžia liesą, 
seni ir jauni. Morkūnai užlai Pijus XII-as 
labai gražią vietą, kur gaili 
įsigert, pašokt ir prie ežero 
ru oru pakvėpuot.

,<jio nosies, o si,

Walter 'Trakimas birželio dau®iau ir daugiau lietuvių
26 dieną vedė p. Carmela C1- Parod°savo Ser« ^Į; Jei 

(! jau pati Amerikos valdžia įsi
leidžia daugiau tremtinių, tai 
mums reikia visomis jėgomis 
juos gelbėti.

Susilaukė dukrelės
Jauna šeimyna, pp. Aliu

liai,, susilaukė dukrelės, ku
ri neužilgo bus pakrikštyta.

hamsen, šv. Ričardo bažny
čioj. Emilija Strasauskas iš
tekėjo už Donaldo Hassel, Šv. 
Sakramento bažnyčioj.

Panelė Nellie Skiotytė ište
kėjo už Jono Chernish. Jiedu 
susituokė šv. Kazimiero par. 
bažnyčioj, liepos 3 d. Jauno
ji yra šv. Kazimiero parapi
jos gera parapijietė, sodalie- 
tė, choristė ir veikli lietuvė 
amerikietė. Artimieji ir 
žįstami sveikina jaunąją 
mą, linkėdami laimingo 
venimo.

pa- 
šei-
gy-

Palaidojo karį
A. a. Aloyzas Poška žuvo 

kere 1945 m. Pacifike. šiomis 
dienomis buvo iš ten parvež
tas. Liepos 3-6 dd. buvo lai
komas Laidojimo Direkto-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdhno valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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
dele, graži koplyčia, erdvi salė, 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai Kreipkitės 
dieną ir naktį

tas narvely pirmasis kiaušinėlis, vyresnioji karalaitė 
bando išlįsti iš savo akelės, ir beveik tuo pat laiku se
noji karalienė randas labai nerami ir laksto sumišusi 
po avilį. Ji nerimauja, nes žino, kad viename avilyje 
negali būti dvi karalienės, ir žino, kad jos duktė, tuoj 
išėjusi iš lopšio, norės sostan įsėsti. Todėl, nenorėda
ma su ja kariauti dėl to valstybės sosto, ji sugalvoja 
ieškoti naujų namų ir su savim pasiimti kurį valdinių 
skaičių.

Tuo laiku jaunoji karalaitė esti nerami ir mėgina iš
eiti iš savo akelės, bet darbininkės bitės jos iš ten ne
leidžia, žinodamos, kad kils didelė kova, jei susitiks 
abi karalienės. Jos užlipdo karalaitės padarytą ange
lę nauju vašku, padėdamos ten kiek maisto jai, kol 
ji turi gyventi uždaryta.

Pagaliau, ateina laukiamoji diena: ryto 10-11 vai., 
senoji karalienė palieka avilį, paimdama su savim ne
maža tranų ir 12-20 tūkstančių darbininkių bičių, ku
rios skrenda susispietę aplink ją, kol ji nutupia ant 
kokio nors medžio šakelės; eina čia gerokas spiečius, 
sudarytas kitam aviliui, atskiram bičių gyvenimui.

Sugrįžkim dabar į senąjį avilį. Čia išvaduotoji kara
laitė viešpatauja su didžiausia garbe: darbininkės bi
tės gula aplink ją, žiūri ir peni ją, stengdamosi kiek 
galėdamos parodyti jai savo pagarbą. Bet ji vis dėlto 
nesijaučia laiminga. Ji nerimsta ir laksto iš vieno galo 
į kitą, lyg jausdama kur priešą; ji nori prieiti prie ki
tų narvelių, kur uždarytos kitos jaunos karalaitės. Bet 
darbininkės bitės jos prie tų akučių neleidžia, ji pa-
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Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

34
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Lietuvių Radio Programa 
Trečiadieni 7 :G0 p.m. šešt. 8:00 p.m. 

DIREKTORIUS 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street, 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

e

9

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

a — ~ : L « v>

417 GRAND ST.

135
38
26

. 56
. 48

15
. 98

17
. 51
. 18

BROOKLYN, N. Y.

galiau sustoja, ima sparnais birbti ir visa drebėti, ju
dėdama vis greičiau ir greičiau, išleisdama skardų 
zvimbiamą garsą.

Girdite! Kažin koks žemas, duslus garsas jai atsi
liepia, jis eina iš akutės kitos karalaitės, jaunesnės 
kiek už ją, bet einančios tuoj po jos. Dabar supranta
me, ko nerimsta jauna karalaitė. Ji žino, kad jos se
suo veikiai išeis iš akelės, ir juo labiau girdėti iš ake
lės balsas — juo veikiau turi prasidėti tarp jų kova. 
Jauna karalienė nusprendžia eiti savo motinos pavyz
džiu ir išvesti su savimi spiečių. Jai sunkiau sulaukti 
giedrios dienos, nes jos sesuo eina vis stipryn ir stip
ryn ir gali išeiti iš savo akelės pirma, negu ji suspės 
išskristi. Taip susidaro ir išskrenda naujas spiečius.

Dabar trečia karalienė ima viešpatauti senajame avi
lyje: ir ji esti taip pat nerami, kaip ir buvusios prieš 
ją, nes turi gimti dar keletas seserų. Bet tuo tarpu, jei 
nereikia leisti naujas spiečius, darbininkės bitės prade
da nebežiūrėti karališkų akelių. Jauna karalienė už
puola pirmą akelę, kurią pamato, pragraužia savo žan
dais dangtelį ir, įleidusi geluonį, numarina jauną bitę 
(karalaitę), kol ji tebėr uždaryta. Paskum ji eina prie 
kitos akelės ir nusiramina tik tada, kada visas jau
nąsias karalaites išnaikina. Dabar ji patenkinta, žino
dama, kad kita karalienė neišvers jos iš sosto. Po ke
leto dienų ji išskrenda drauge su tranais oran, o pas
kum grįžta namo ir pasilieka avilyje per visą žiemą.

Tranai daugiau nebereikalingi, nes karalienė nebe
skrenda iš savo avilio, ir kitam avilyje tie tinginiai

Pennsylvanijos
Lietuvių Diena

Birželio 28 d., Tamaqua, 
Pa., įvyko susirinkimas, ku
rio tikslas buvo aptarti rei
kalus, liečiančius 34-tą Lie
tuvių Dienos minėjimą.

Sekantieji kunigai buvo iš
rinkti valdybon: Garbės pir- 
min. — kun. P. C. Česna, šv. 
Juozapo par. klebonas, Maha- 
noy City, Pa.; pirm. — kun. 
K. A. Batutis, šv. Petro ir 
Povilo par. klebonas, Tama
qua, Pa.; vicepirm. — kun. 
A. Bielskis, Švč. širdies par., 
New Philadelphia, Pa.; rašt. 
— kun. P. P. Laumakas, šv. 
Kazimiero par. klebonas, St. 
Clair, Pa.; iždin. — kun. K. 
Rakauskas, šv. Juozapo par. 
vikaras, Mahanoy City, Pa.

Kaip anais metais, taip ir 
šiemet, didingos Lietuvių 
Dienos iškilmės bus laikomos 
rugpiūčio 15 d.

Kun. J. A. Neverauskas, 
L. D. Spaudos Komitetas

|& Radio Co., Bausch & Lomb 
' Optical Co. irgi daug lietuvių 
turi gerus darbus. Yra čia taip 
pat didžiulė rūbų industrija. Vie
na iš jų — Bond Clothing Co.— 
stato už 7 milijonus dol. naują 
dirbtuvę, nors jau ir dabar su
teikia darbą 7,000 rūbsiuvių; 
čia taipgi daugelis lietuvių nuo 
seniai dirba.

Yra čia gera proga lietuviams, 
norintiems įsigyti bet kokį biz- 
biznį: grosernę, duonkepyklą, 
ar restoraną.

Trūksta gyv. namų
Gyvenamų namų yra trūku

mas, bet lietuviai daugumoje 
turi savo namus ir jų tas nelie
čia. Kurie papratę kraustytis 
kas porą mėnesių iš vienos 
tos kitur, tai 
vargelio.

Mūsų
Rochesteris

moj arti ežero Ontario; tai “eže
rėlis” kaip reikiant! — turi 60 
mylių pločio ir 250 mylių ilgu
mo. Keletas lietuvių prie ežero 
turi savo vasarnamius; nekurie 
turi restoranus. Yra didžiulė už
laja iš ežero, vadinama Ironde
quoit Bay; apie myla pločio, 5 
mylios ilgio; labai gilus.

Nelaimingi įvykiai
Čia įvyksta nemažai 

mingų atsitikimų. Prieš porą sa
vaičių, vienas sportininkas pasi
ėmė su savim savo 3 metų ir 6 
metų vaikus, pora kitų moterų 
ir pora vyrų ir išvažiavo po tą 
Bay pavažinėti greitu Chris- 
Craft laiveliu; paleido apie 30 
mylių į valandą, smarkiai pasu
ko ratą — ir apsivertė. Pasek
mės: — prigėrė moteris 45 me
tų, jo 3 metų vaikas ir 30 metų 
vyras; kitus arti buvę žvejai iš
gelbėjo drauge su vairuotoju. 
Vaikutį ir jauną vyrą surado į 
ketvirtą dieną 75 pėdų gilumoj.

Vairuotojas buvo sustojęs 3 
ar 4 restoranuose prie Bay; pas
kutinė jo vieta buvo pas Anta
ną Orlauską, kur jis išgėrė pas
kutinį stiklelį prieš tą tragediją.

Jam panašus atsitikimas įvy
ko prieš metus laiko, kada 4 ap
sivertė su tuo pačiu laivuku, bet 
visus pavyko išgelbėti.

Taigi, atsargiau su vandeniu,

tokie dabar

“ežerėlis

vie- 
turi

yra gražioj lygu-

nelai-

jjaro įspūdį vyro, 
$ nuo gyvenimo 
; reikalų, kad pa- 

“Tilvykai įai aukščiausią 
— ;tdektualinį išsi-

Lowell, Mass. įįjre j šio vyro
įsojo Bažnyčios 
iir paskyrė jį di- 
jaotoju.

Birželio 28 d. Šv. Juozapo pi 
bažnytinėj svetainėj įvyko su 
rinkimas suorganizuoti atvyfa atmintis 
tantiems į Ameriką tremtiniai .... .
priėmimo komitetą. Susirinki! ,JJri 
dalyvavo vietinio Federacį 
skyriaus ir kitų organizacijų i neispasa- 
stovai. Susirinkimą atidarė k iRetaikuomet kal- 
bonas kun. J. Skalandis sum iVadiaasi, kalba 
da ir aiškino reikalingumą pa ir paskui 
ruošti iš anksto priimti trem itmintyje. Papras-

rimtis neispasa-

i Vadinasi, kalba

Įitmintyje. Papras-
nius ii' rūpintis jų apsigyveni! tiaka Por4 kartų 
klausimais Amerikoje. Susir 
kimo dalyviai vienbalsiai priti i 
klebonui ir sudarė komitetą, k 2 ar lotynišką, bet 
ris vadinsis “Imigracijos Kor 
tetas.”

Komiteto sąstatas toks: Gs portugalų, 
bės pirm. — klebonas kun. SI sn?). Vieną kar- 
landis, pirmin. — Vytautas 
mulionis, 
Saulėnas ir Jonas Rusas, pro 
kolų raštin. — Ona Sauliniei ±3 baisiai sunki, 
fin. rašt. — Ona Grigienė, ką i kalbėtojas ją 
ninkas — Dr. V. Kriaučiūni 
kasos glob. — Jonas Šaukimas! 
Juozas Kasparavičius, marša®

— Bronius Steponavičius, k| 
resp. — Vladas Paulauskas, j

Reikia pažymėti, kad į kon| 
tetą įėjo žymūs vietos velkėj! 
ir patriotai.

-.tekstą, ir jau jį 
įtinai. Ir tai ne

itagumu didžių
jų pasaulio kalbų

-Odininkai nega- 
vicepirm. — Petį rieti, kai Pijus į 

L vengriškai.

i paviršutiniškai, 
p tiksliai perdavė

aparap. kunigas 

i) valdovas myli 
3, žemuosius 
□t, šie žmonės 

Korespondenth ir negudragal-
I bendrosios au- 

r» t r rasoja po Providence, K. 1. fa į ją. Klauso 
- - - - - - - - - - - - - - Jiargus, teirauja- 

Galima pavadinti Providen&į didelių akių 
tarptautiniu miestu, čia girdiilūai, kurie įsiki- 
ne tik kalbą amerikiečių iš vif 
šalies dalių, bet prancūzų, poi 
tugalų, žydų, lenkų, lietuvi 
švedų, ukrainiečių ir armėnų. !

Providence turi vieną iš ž] 
miausių mokslo įstaigų Amei 
koje — Brown universitetą. J 
teigtas originaliai kaip Rhod 
Island College 1764 m. Univej 
sitetas dabar stovi ant Collq 
kalno ir turi 40 akrų žema 
John Carter Brown bibliotek; 
turi žymius rinkinius žemė! 
pių, rankraščių ir knygų api 
kolonijališką Ameriką. Ją įu.
lanko mokslininkai iš viso pi 
šaulio dalių. Yra septinta seniffl 
šia kolegija Jung. Valstybės! 
Jos čarteris parašytas 1764 n

nereikalingi. Todėl darbininkės bitės pradeda juos ma
rinti, užpuldamos ir geldamos mirštamai; tranai netu
ri geluonių, kuriais galėtų gintis, ir po keleto dienų 
avilyje nebepasilieka nė vieno trano, nė .vieno kiau
šinėlio, iš kurio galėtų išsiristi tranas.

Dabar visos išlikusios avilio gyventojos peni jaunas 
biteles ir krauna sandėlius žiemai. Kai matom bites 
jau gerokai padirbėjus ir prisinešus medaus, tada ei
nam į avilius ir imame iš jų sandėlio medaus; galim 
imti iš avilio, jei daug yra prinešta per vasarą, iki 30 
svarų, nebijodami, kad žiemą jo gyventojai išmirs ba
du, bet kai kada tenka mums jos ir penėti — duoti 
joms medaus arba saldaus sirapo vėlai rudenį arba 
anksti pavasarį, kada jos negali reikalingų gėlių rasti 
lauke.

Nors avilyje visa dabar nurimo ir viskas darosi be 
jokio sąjūdžio, bet kiekviena bitė turi savo pareigų lau
ke arba avilyje. Be tų, kurios medų renka ir jauną
sias biteles peni, kai kurios bitės turi vėdinti avilį. Len
gvai suprasit, kad ten, kur gyvena daugybė vabzdžių 
ankštoje vietoje, esti trošku, tvanku nesveika. Bitės 
neturi atidaromų langų, negali leisti į vidų gryno oro, 
ir jos turi gauti jo pro vienintelę avilio angelę.

Jo tai daro labai įdomiai. Kelios bitės atsistoja prie 
pačios landos, susigręžusios į ją galvuėtmis; išskėsda- 
mos sparnais ir laikydamos juos kaip vėduoklę, jos 
mosuoja jais ankštyn ir žemyn, sudarydamos oro sro
vę. Tų bičių užpakalyje po visas avilio lubas stovi kitos 
nusigręžusios nuo landos ir taip pat mosuoja spar-

nais; todėl oras ima eiti visais avilio terpekliais ir ka 
liais.

Kitas bičių būrys valo akeles, kai gimsta jauni 
bitelės, ir taiso jas medui dėti, o kitos saugo avilį 
vartus, stengdamosi neleisti pašalinių vabzdžių, kuri 
norėtų dėti į medų savo kiaušinius, kad jų vaiki 
medum galėtų maitintis. Visi darbo žmonės saugo si 
vo turtą nuo vagių ir valkatų, ir bitėms tenka ginti 
nuo nekviestų svečių, pavyzdžiui nuo vapsvų ar kiti 
vabzdžių, kurie, kiekviena proga, lenda į avilį, jei jienl 
pasiseka prašliaužti pro sargybą; avilyje kyla kovi 
ir įsibrukusį svečią gelia mirtinai.

Bet kai kada atsitinka, kad nužudžiusios priešini! 
ką, jos negali sudoroti jo lavono; vabzdys ar vabali 
esti kartais sunkus išnešti, o palikus būtų nesveil 
aviliui. Tokiais atsitikimais sąmoningos bitės naudi 
jasi limpama augalų pūpuolių mase ir aplipdo j 
žuvusį priešą, balzamuodamos ir neduodamos jam pūs

Taip eina šio nuostabaus miesto gyvenimas. Maz 
darbininkė dirba korius, renka medų, taupo jį, peri 
jaunas biteles, vėdina ir valo (kuopia) avilį, dirbdain 
nuo ryto iki vakaro, beveik per aštuonis mėnesius,! 
per tą laiką padaro visą darbą, koks jai buvo lemti 
šiame pasaulyje. Tik jaunos bitės, vėlai gimusios, ii 
gyvena iki kitų metų ir pradeda darbą pavasarį. Mot 
na gyvena ilgiau, tur būt, kelerius metus, o pasktū 
ir ji miršta, palikdama daug tūkstančių vaikų.

(“V. D.
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DYSIS VAIRUOTOJAS
rankas atiduotas Bažnyčios vairas. Nepaprastas 
vyras. Nuolankus ir paprastas, kaip kaimo klebo- 

piežius skaito laikraščius. Kad po kojomis pajustų 
u brevijorium restoranan. Išpažintis pas paprastą

LIETUVIAI
KOLUMBIJOJ

(Mūsų specialaus korespon
dento Bogotoj pranešimas)

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

chesterio mūsų kores- 
is praneša:—

ubai ir dirbtuvės
aus viskas slenka sena 'žas, apie 5 
rba visi ir vis darbiniu-1 atgal mirė? 

:sta. Uždarbiai neblogi; 64 metų, 
jnuomenei,, tai čia gera Beveik t® 
simušt į geras pozicijas, rė Rameį;1 
fsterio didžiausia dirbtu- į ‘ 
Eastman Kodak Co., tu- ;
ie 35 tūkstančius darbi- 
ir dirbanti net šešiose 
jse. Čia darbininkai yra 
ktuojami, kad gal niekur 
merikoj taip nerasi. Kas 
jie gauna iš kompanijos, 
dinamą, boną: gauna ne- 
et nuo 400 iki 500 dol. 
e dirbtuvėse, kaip tai, 
erg - Carlson Telephone 
o Co., Bausch & Lomb

Co. irgi daug lietuvių 
rus darbus. Yra čia taip 
žiulė rūbų industrija. Vie- 
į — Bond Clothing Co.— 
iž 7 milijonus dol. naują 
rę, nors jau ir dabar su- 
darbą 7,000 rūbsiuvių; 

pgi daugelis lietuvių nuo 
dirba.
čia gera proga lietuviams, 
ems įsigyti bet kokį biz- 
grosemę, duonkepyklą, 

:oraną.

Crūksta gyv. namų 
enamų namų yra trūku- 
bet lietuviai daugumoje 
ivo namus ir jų tas nelie- 
lurie papratę kraustytis 
>rą mėnesių iš vienos vie- 
tur, tai 
io.

Mūsų

hesteris 
rti ežero Ontario; tai “Ne
kaip reikiant! — turi 60 
pločio ir 250 mylių ilgu- 

Keletas lietuvių prie ežero 
avo vasarnamius; nekurie 
estoranus. Yra didžiulė už- 
š ežero, vadinama Ironde- 
Bay; apie myla pločio, 5 

3 ilgio; labai gilus.

Nelaimingi įvykiai
įvyksta nemažai 

į atsitikimų. Prieš porą sa- 
į, vienas sportininkas pasi
ju savim savo 3 metų ir 6 
vaikus, pora kitų moterų 

ra vyrų ir išvažiavo po tą 
pavažinėti greitu Chris- 
laiveliu; paleido apie 30 

į į valandą, smarkiai pasa
itą — ir apsivertė. Pasek- 
— prigėrė moteris 45 me- 

i 3 metų vaikas ir 30 metų 
;; kitus arti buvę žvejai iš- 
jo drauge su vairuotoju, 
jtį ir jauną vyrą surado į 
rtą dieną 75 pėdų gilumoj, 
iruotojas buvo sustojęs 3 
restoranuose prie Bay; pas- 
ie jo vieta buvo pas Anta- 
rlauską, kur jis išgėrė pas- 
lį stiklelį prieš tą tragediją, 
m panašus atsitikimas įvy- 
rieš metus laiko, kada 4 ap- 
tė su tuo pačiu laivuku, bet 
; pavyko išgelbėti.
Agi, atsargiau su vandeniu,

Igenijus Pacelli bu
tas popiežium, Vati- 
eigūnai ir svetimų 
pasiuntiniai iš šir- 

ugėsi. Mat, jie pui- 
jo jo paročius, gal- 

"Harbo metodą ir dėl 
jo vargo, kad prisi- 

asmenybei.
s, laibas, tamsiais 
kurie pagal smilki- 
žilę, juodomis, ve- 
s akimis už auksi- 
ais akinių, kurie lai- 
erelio nosies, o ši, 
tu, pabrėžia liesą, 
eidą: Pijus XII-as 

m daro įspūdį vyro, 
■pplėšė nuo gyvenimo 

ių reikalų, kad pa- 
alimai aukščiausią 

intelektualinį išsi-

Šv. Jurgį 
žiaviniąprį

seniai miš 
apie 77

seni ir jaiį 
labai graį 
išgert, pašė
ru oru
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Biiželiožlmžin0]'° Bažnyčios 

bažnytini . mkiraJairuotoju.
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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. 
Fel. šlapelis, Rochester, N. Y...................................

(“Amerikos” Fondui iš jo gauta taipgi $10.00) 
Kun. C. Skrypko, Binghamton, N. Y......................
N. N., Brooklyn..............................................................
Metchell J., Brooklyn .................................................
A. Ragelienė, Brooklyn .............................................
Anna Banning, Brooklyn .........................................
Anna Venslauskas, New York ................................
Eliz. Ciulėda, Brooklyn .............................................
U. Yanush, Brooklyn ..................................................
M. Papeckis, Taterson, N. J.......................................
A. Stero, Woodhaven .................................................
E. Walters, Brooklyn ..................................................
Antan. Bushman, Brooklyn ............................ ........
Al. Kulaitis, St. Louis, Mo............................................
Jack J. Stukas, Newark .............................................
Vaškevičienė B., Newark .........................................
Jakutt M., Brooklyn......................................................
Kairitis F., Edwardsville, Pa............................ .......
Katilis Grace, Brooklyn .............................................
Daukšis J., Great Neck .............................................
Burienė L., Brooklyn .................................................
Norkūnas V., New Haven .........................................
Rev. Jusevisch J., Omaha, Nebr...............................
Strelis Els., Brooklyn ..................................................
B. Milukas, Mahanoy City, Pa...................................
A. Garliauskienė, Brooklyn .........................................
Drilingas L., Brooklyn.............................................. ...
Kun. E. Paukštis, Chester, Pa...................................
Zdanevich Mary, Brooklyn .........................................
Norkevičius M., Maspeth .........................................
Oreska J. Mrs., Binghamton, N. Y...........................
Schultz Mary, N. Arlington, N. J...............................
Kun. J. Prunskis, Chicago .........................................
Kun. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa...............................
P. Svirskas, Haverhill, Mass.......................................
Mary Andrews, Jersey City .....................................
V. Kanderienė, Bridgeport, Conn...............................
M. Gutauckas, New Britain, Conn...........................
E. Ambrose, Brooklyn ...........
Sally Barakauskas, Brooklyn 
J. Škėma, Newark, N. J.........
J. Petrauskas, Flushing, L. I. 
A. Pavydįs, Elizabeth, N. J. 
Amly Mikonis, Philadelphia, 
Mary Barakauskas, Brooklyn 
M. Vaicekauskas, Brooklyn 
J. Andruškevičius, Brooklyn 
Elena Vaitekūnięnė, Brooklyn ......
Fr. Šuipis, Brooklyn............................
Mary Poltie, Brooklyn.......................
J. Pukenienė, Brooklyn ...................
R. Kazlauskas, Brooklyn...................
Elena Vyzienė, Brooklyn..................
Rožė Kašetienė, Brooklyn ..... .........
A. Nadzeika, Brooklyn ...........:.......
Oath. Klekanas, Brooklyn ...............
C. Sinkevičius, Maspeth ..................
M. Burakas, Arlingtin, N. J.............
S. Krilavičienė, Newark ...................
K. Pupelienė, Woodhaven ...............
S. Urbonas, Jamaica ........................
Ver. Dailidienė, Brooklyn ..............
J. Rickis, Rochester, N. Y..................
E. Vaicekauskas, Woodhaven .....
Adomaitienė, Brooklyn ..................
Petrulonis A., Brooklyn ..................
Luciūnas T. Mrs., Brooklyn ..........
Atkočaitis P., Brooklyn ..................
Sescila John, Brooklyn ..................
Waitikus Bessie, Gardner, Mass. ... 
Juškaitis George, Brooklyn .........
Juškus Peter, Kearny, N. J................
Bagochunas O., Maspeth, N. Y........
Račkus T. Mrs., Newark, N. J.........
Masiulienė E., Brooklyn ...................
Zailskas Elizabeth, Brooklyn ...........
Vasiliauskienė A. Mrs. Brooklyn ... 
Stanišauskas A., Bridgeport, Conn. 
Ališauskas J., Brooklyn ...................
Klimaitis A. J., Bridgeport, Conn. ... 
Marciukas Joseph, Bronx, N. Y.........
Burke Joseph, Kearny, N. J.............
Žilinskas V., Brooklyn........................
Tautkus Mr., Brooklyn ...................
Šūkis P., Rochester, N. Y..................
Kiburis Petron., Brooklyn ...............
Benkauskas Mrs., Maspeth, N. Y. 
Gudaitis Susanne, Brooklyn ...........
Strogis Geo., Brooklyn.......................
Romanauskas E., Brooklyn ...........
Uknes Peter, Brooklyn ...................
Vikrikas Anthony, Brooklyn ...........
Sijevičienė C., Brooklyn

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

TeL: Main 7646

Atnaujintos vizos
BOGOTA. — šiomis dieno

mis buvo valdžios patvirtin
tas vizoms leidimų atnaujini
mas. Tęms vizoms leidimai 
jau buvo gauti anksčiau, bet, 
po garsių Bogotos įvykių, vi
zos buvo sustabdytos. Birže
lio 22 d. valdžia pasirašė ki- 

i tą sąrašą, į kurį įeina 116 lie- 
tų”“fiiipa“ p“apras“to “ kunigo j 
sutana Pacellis.

Su brevijoru Į restoraną __
Po kelių šimtų metrų Pa-'U05’ Tokiu būdu,, jeigu IRO 

cellis sulėtins žingsnį ir pra
dės kalbėti brevijorių. Kartą 
restorano svečiai gėrė ar-, 
batą restorane Casino delle ; 
Rose, įtūpusiame vilos me- j 
džiuose, kurį labai mėgo ir 
italai ir turistai. Štai čia, 
pat mato valstybės sekreto
rių, kai jis nustebęs žiūri į 
nerūpestingus svečius, kurie 
kumšisi alkūnėmis ir šnibž
dasi: “Žiūrėk, žiūrėk, kardi
nolas Pacelli!” Mat, aukšta
sis popietininkas taip buvo 
pasinėręs brevijoriuje, jog 
nepastebėjo, kur eina ir taip 
atsidūrė klegiančios minios 
tarpe.

Be tautybes ir vardo
Kai kardinolas išrenkamas 

popiežium, jis praranda savo 
vardą, tautybę ir visus pilie
tinius saitus, kurie jį rišo su 
gimtuoju kraštu. Jis pasida
ro Kristaus vietininku žemė
je, dvasinės imperijos virši
ninku ir nariu kiekvienos tau 
tos, kame tik yra katalikų. 
Nėra kito valdovo, kuris bū
tų tokiame laipsnyje savo 
pareigų vergas, bet ir labiau 
absoliutus savo valdžioje 
kaip šventasis Tėvas.

Dar prieš konklavę pasiū
dinama trys baltos sutanos, 
atsieit, didelė, vidutinė ir ma
ža, kad tiktų visokiam ūgiui, i 
Šį drabužį naujai išrinktasis 
turės nešioti iki karsto len
tos. To dar maža. Naujasis 
popiežius jau randa gatavą 
savo kasdieninio gyvenimo 
tvarką ir tai iki smulkmenų, 
kurią išdirbo sena tradicija, 
iš kartos į kartą perduoda
ma žmonių, kurie sudaro jo 
dvarą ir vyriausybę.

Vatikano suvereno aplin
kos asmenys, tiesa, keičiasi, 
bet ateina nauji, kurie juk 
turės eiti tas pačias pareigas 
ir, pagal įsisenėjusius papro
čius, imami vis iš tų pačių 
sluogsnių. Keletas pavyzdžių.

Popiežius eina išpažinties 
pas paprastą kunigą

Popiežiaus nuodėmklausis 
yra paprastas kunigas, kuris 
kartą per savaitę nustatytą 
valandą aplanko Vatikano 
rūmus: jis yra jėzuitas. Rū
mų viršininkas jau iš kitos 
vienuolijos, atsieit, dominin
konas. O vyriausias zakristi- 
ninkas — augustijonas. Pi-, 
jus X-sis, vyras paprasčiau-1 
šių reikalavimų ir papročių, į 
kurio kanonizacijos byla jau 
kuris laikas kai užvesta, gąs- 
te išsigando, kuomet buvo iš
rinktas Apaštalų Kunigaikš
čio papėdininku. —“Štai, ma
no kalėjimo sargai!” — išta
rė savo senam draugui, rody
damas pirštu į Šveicarų gvar
diją.

Pijus XH-sis nebuvo, saky
tumėm “įsiveržėlis” į Vati
kano rūmus. Jam čia viskas 
buvo pažįstama, ' kaip savo 
bute, kadangi, būdamas vals
tybės sekretorium, per išti
sus devynerius metus tiek ir 
tiek kartų buvojo toje dau
gybėje salių ir koridorių. Pa
cellis pažinojo kiekvieną sve
timos valstybės pasiuntinį 
prie šv. Sosto, susivokė ša
kotoje admistracijoje ir tu
rėjo galvoje ne tik dvasines, 
bet ir medžiagines Bažnyčios 
Centro problemas. Dėlto jis 
tuojau paėmė į savo rankas 
Didžiojo Suvereno vairą.

J. Matusas—(“N. G.”)

Romos gyventojai Pacellį, 
kai jis buvo valstybės sek
retorius, buvo pripratę ma
tyti Villa Borghese, atsieit, 
gražiame parke Romos 
miesto širdyje. Ketvirtą va
landą po pietų, žiūrėk, ir su
stoja juodas limuzinas prie; 
didingų Piazale Flaminio var-1

sgungius kaipo vienetus. Tai 
! yra rezultatas, tiesioginės 
į Lietuvių Komiteto interven-

juos atvež, susidarys apie 
280 lietuvių, kurie vyks į Ko
lumbiją.

St. Sirutis vyksta New 
Yorkan

Birželio 30 d. vyksta į New 
Yorką Dr. Stasys Sirutis sa
vo privatinio biznio reikalais. 
Tarp kitko pasitars ir su lie
tuviais veikėjais USA.

Atvykę DP padarė gerą 
įspūdį

Neseniai atvykusieji į Ko
lumbiją DP padarė gerą įs
pūdį. Visi jie rimtai pradėjo 
darbą savo speicalybėje. Inž. 
K. Gabriūnas dirbo sėkmin
gai vienoje radio įstaigoje. 
Dabar perėjo į naują vietą, 
būtent, į didžiausią Kolum
bijoje aviacijos bendrovę 
“Avianca,” kaip radio stočių 
specialybės inžinierius.

Jaunas, bet prityręs, ūki
ninkas Vacys Slotkus, iš kar
to gražiai pradėjo vieno dva
ro vadovybėje. Taip pat An
tanas Tauginas su žmona per
ėmė vieno ūkio vedybą. Mari
ja T. Radzevičiūtė tvarko pas 
vieną gydytoją gėlių ir dar
žovių plantacijas. Ona End- 
riuškevičienė dirba prekybo
je. Algirdas Radžiūnas ėmėsi 
radio technikos ir elektros 
darbų. Antanas Šlapaitis tuo 
tarpu padeda Komiteto kasi
ninkui ir imigracijos reikalų 
vedėjui kun. N. Saldukui.

Atvyksta nauji lietuviai
Liepos 11 d. atvyksta į Ko

lumbiją Petras Baronas su 
šeima, taip pat jo motina, se
suo ir švogeris inž. Jonas Pik- 
čilingis su žmona.

Lietuviai kunigai veikia. 
Puiki nuomone apie lietuvius

Pavyzdingai eina savo par
eigas neseniai atvykę iš Vo
kietijos lietuviai kunigai. 
Prieš tris mėnesius atvyko 
kun. V. Vaičiūnas ir kum V. 
Valevičius. Neseniai atvyko 
ir kun. K. Dominauskas. Jie 
eina sąžiningai savo pareigas 
parapijose: kun. V. Valevi
čius viename bažnytkaimyje, 
o kiti du Bogotoje.

Birželio 26 d. atvyko prof. 
Pijus Dambrauskas. Jis im
sis pedagoginių pareigų Iba- 
gues Kunigų Seminarijoje. 
Tiek kunigais, tiek kitais pa
sauliečiais seniau čia apsigy- 

'venę lietuviai yra labai pa
tenkinti. Kolumbiečių visuo
menė turi gerą nuomonę apie 
lietuvius ir maloniai jiems 
padeda.

Pa.
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NUOSAVYBES 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 BUT VII) AI 

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

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 922S
VALANDOS:

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

Šventadieniais lusitaras

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

TeL KVergreaa 7 - 8868
VALANDOSE 

9 — 12 ryte 
1 -— 8 vaįjare 

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
parap. kunigas

resp. - Ve
Tel. STagg 2-5043'Tel. EVergreen 7-4335

nelai-

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

;h u

“Moterystė yra meilės ka
pas, o moteris — tai kryžius 
ant to kapo.

tetą įėjo it 
ir patriotai

pilį ranfc- 
kolonijali&

Galima? 
tarptautiĖ- 
netikkaty 
šalies da&į

660 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 

. Brooklyn, N. Y.

NEPAPRASTOS VES
TUVES

švedų, tfc- 
Provid®5 

miaušų ?- 
koje — Br?

saulio datr- 
šia kol$ 
Jos cartel

Island Ofi?
sitetas date lien skaito laikraš- 
kalno ir f
John Gate

DIREKTORIUS

o
osto valdovas myli 
sius, žemuosius 
3, mat, šie žmonės 
|vūs ir negudragal- 

bendrosios au- 
; jis vaikščioja po 

Pr^. simaišo į ją. Klauso 
ų vargus, teirauja- 

' žardu didelių akiu 
vaikai, kurie įsiki- 
jnų sijonus, žada 
ž brangius šeimos 
irie serga ar, karo 

tugalų, įe vargo frontuose.
ijus X-sis nei dau- 
mažiau kaip kaimo 
kunigas. Jis puikiai 
mos psichologiją.
'daug laikraščių

nais; todėl oras ima eiti visais $ 
liais.

Kitas bičių būrys valo ate^ 
bitelės, ir taiso jas medui dėti; 
vartus, stengdamosi neleisti 
norėtų dėti į medų savo 
medum galėtų maitintis. Visi 
vo turtą nuo vagių ir valkatą^ 
nuo nekviestų svečių, pavyzdi^ 
vabzdžių, kurie, kiekviena progų, 
pasiseka prašliaužti pro sargyte 
ir įsibrukusį svečią gelia mirtie

Bet kai kada atsitinka, kad 
ką, jos negali sudoroti jo 
esti kartais sunkus išnešti, o M 
aviliui. Tokiais atsitikimais 
jasi limpama augalų pūpuolip 
žuvusį priešą, balzamuodamas^'

Taip eina šio nuostabaus^ 
darbininkė dirba korius, renku 
jaunas biteles, vėdina ir valo F, 
nuo ryto iki vakaro, beveik p®* 
per tą laiką padaro visą darbą- 
šiame pasaulyje. Tik jaunos N* 
gyvena iki kitų metų ir pradeda^ 
na gyvena ilgiau, tur būt, kel^. 
ir ji miršta, palikdama daug

ka ne vien Italijos, 
‘plautinius įvykius, 
įku, kadangi moka 
ų. Užsieniečiai, bu- 
jųXII-tą privatinių 

stebėdamiesi pa- 
; I kad apaštalinis 
as kalbėjęsis su jais 
im vietinius jų kraš- 
mus. Be abejo, Pet
liukas juos išskaito 
čių.
jis pajustų žemę 
po kojų”
kaip daug valandų 
į kasdien prasėdi 
o, geležine tvarka 
skiria vieną valan- 
ikščiojimui. Tai su- 
.rsiuoju Bažnytinės 
idekso autorium ir 
valstybės sekreto- 
parri. Mat, tik Pa

pus į Vatikano sek- 
lanas pražilęs apaš- 
rolomatas, pamatęs, 
Basis pagelbininkas 
tai sulysęs ir išblyš- 
gma, nuo perdaug 
lermaža poilsio, jam 
į'i pasakė: “Visiškai 
landą jaunajam ku
ris kalba taip daug 
rų, kad jis pajustų 
tojų.

Moira, N. Y., tai mažas 
bažnytkaimis arti Kanados 
pasienio. Čia gyvenimas, 
kaip ir kiekvieno kito užkam
pio, nuobodus, neįdomus. Ta
čiau ne labai seniai čia buvo 
tokios iškilmės, kurių nema
tė ir gan dideli miestai.

Tos iškilmės į šį užkampį 
sutraukė virš 3,500 žmonių 
ir daug laikraščių reporterių, 
daugelyje ūkių ir dirbtuvėlių 
sutrukdė darbą, nes visi ėjo 
pasižiūrėti “nepaprastų iškil
mių.” Mat, tą dieną 37 metų 
kaimo bernas McGee vedė 
virš 90 metų ūkininkę Eli
zą Murray.

Vestuvių pulke dalyvavo 
vienas jos sūnus 68 metų am
žiaus. Kiti gi vaikai jos ves-

tuves boikotavo.
•—Motin, kodėl tu išteki?— 

paklausė “jaunosios” kores
pondentas. —Tu gali netekti 
savo pensijos.

—Geriau yra turėti stiprų 
vyrą, negu pensiją, — atsa
kė nuotaka ir, įsikibusi ran
kon kavalierių nuėjo prie 
altoriaus

Matthew
BUKAUSKAS

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 51TB

Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas) i Matthew P. Baltas

(Bieliauskas)

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

ĮTel. Virginia 7-4499

i F. W. Skalius
į (šalinskas)

. Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas

' Laidotuves

231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

4* Pel. NEwton 9-4464

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisnluotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

! PAUL GUSTAS FUNERAL HOME uc.
1 LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

! Paul Gustas Funeral Home, Ine.
į 854 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
j (Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mūsų telefonas nemiega



Liepos-July 9, J

LIETUVIŲ DIENA PAVYKO
Liepos 4 d. Dexter parke, ypatingai brangių žmonių pa- 

“Amerikos” vardes plačiai paskelbsime 
sekančiam “Amerikos” nu
mery), kurių pastangomis ši 
Lietuvių Diena buvo suruoš
ta ir gražiai pravesta; ačiū 
visuomenei, gausiai parėmu
siai Lietuvių Dieną piniginiai 
(platinant knygeles); ačiū 
mieliems sveteliams ir biz
nieriams, skaitlingai atsilan
kiusiems į šias metines mūsų 
iškilmes .taipgi ačiū Angelų 
Karalienės par. Jaunimo Be-

Brooklyne, 
bičiuliai minėjo devynioliktą 
iš eilės metinę Lietuvių Die
ną.

Ta tradicinė “Amerikos” 
skaitytojų ir rėmėjų šventė 
kas metai yra apvaikščioja
ma iškilmingai ir gražiai, nes 
dėl jos surengimo mūsų bi
čiuliai nesigaili darbo, nei jė-

Jamaica Ave. ir Elderts Lane, Woodhaven, N. Y. 
PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ

IŠ KAT. FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMO

Birželio 25 d., 8 vai. vakI rnrzeiio zo a., a vai. vax., 
'Apreišk. par. salėj, Brookly- '
I -n n ityxrlrz'w r\ >-» i >-» i ™ TZn 4- 1 i lx 1i

Savo darbštumu ir savo su
manumu viską tvarkingai 
paruošti Lietuvių Dienos ren- nui (kurio organizatorius ir 
gėja paprastai sugebėdavo 
netik sutraukti skaitlingiau
sią būrį savo vienminčių ir jų 
draugų, bet ir juos gerai nu
teikti, kad šventės įspūdis il
gam laikui pasiliktų.

Šių metų Lietuvių Dienos 
rengėjai, nors daugumoje tie 
patys, įgudę, savo darbe už
grūdinti veteranai, buvo tru
putį susirūpinę dėl vasaros 
lietingo oro, kuirs visus jų 
gražius sumanymus ir kil
nius norus galėjo niekais pa
versti.

Pagaliau laukiamoji diena 
atėjo. Liepos ketvirtos dienos 
rytas išsiskleidė pilname va
saros grožyje...

Kai giedrame danguje iš
sirito skaisti saulė ir jau ruo
šėsi prakaite išmaudyti kiek
vieną, kas tik pasirodys gat
vėje, padvelkė vėsus, gaivi
nantis vėjelis, kuris ir tą pa
vojų prašalino.

Toks giedras dangus ir vė
sus oras išame krašte rete
nybė. Kiekvienam jis primi
nė puikiąsias Lietuvos vasa
ras. Ir mūsų svečiai besi- 
dižaugdami tokiu puikiu oru, 
kiekvienas, kas tik galėjo 
(apsiginklavęs geru gabalu 
garsaus lietuviško skilan
džio, dešros ar sūrio), traukė 
į parką.

Svečius čia maloniai pasi
tiko jau anksčiau atvykę iš
kilmių rengėjai. Svetelių jsį 
kartą prisirinko, atrodo, ypa
tingai daug. Iš New Yorko, 
New Jersey, Conn., Massa
chusetts, Pennsylvanijos, net 
iš pačios sostinės Washing- ‘ 
tono. Na, o iš Brooklyno ir | 
T A M Pi" KMlYrri VI z\4- 1 Ti n n

vadas yra gerb. kun. A. Ma- 
saitis), savo pasirodymu pa
įvairinusiems dienos progra
mą. O J. Navicko “Nakties 
Pelėdų Orkestrui” ir Pr. Dul
kei ačiū už susirinkusiųjų 
linksminimą savo muzika.

M. Milukas,
“Am.” Administratorius

Mūsų Apylinkėje
® Kun. Dr. J. Starkus daly

vavo LRKSA seime, kaip Eli- 
zabetho kuopos atstovas.

® Dr. Ant. Snieška jau iš
laikė gydytojui reikalingus 
anglų kalbos egzaminus. Jis 
dirba kaip plaučių ligų spe
cialistas Šv. Antano ligoni
nėje, Woodhavene.

• Dr. Ant. Kučas, paviešė
jęs 3 savaites pas T. Pran
ciškonus, grįžo į Scrantono 
universitetą, kur šiemet pro
fesoriaus ir vasaros semest
re.

• LRKSA seime Bostone 
Brooklyno ir Maspetho kuo
poms atstovavo Teresė Bar- 
zilauskienė, J. P. Mačiulis ir 
P. Kubilius.

• Anicetas Simutis, Lietu
vos konsulato atašė, su šei
ma yra atostogose, kurias 
praleidžia Naujoje Anglijoje.

• Dr. Pranas Padalskis lie
pos 5 d. dalyvavo Mariana- 
polyje įvykusiose apeigose, 
kurių metu nacių nukankin
tų lietuvių pelenai atitinka- 
kamai pagerbti.

Petras Minkūnas, buvęs 
BALF įgaliotinis Vokietijoj, 

Long Islando buvo net labai! grįžo į savo gimtąją šalį. Ti- 
daug. Teko susitikti ir tokių, kisi apsigyventi Clevelande. 
kurie Lietuvių Dienoje buvo 
pirmą kartą.

Matėsi taip pat daug gar- 
sių lietuvių visuomenės žmo-, tvarkyti įvairių tremtinių 
nių. Daugelis turėjo savo at-! reikalų. Jos tėvai ir sesuo 
skirus stalus, tarp kurių ma-; šioje savaitėje lankėsi apy- 
tėsi vienas specialus stalas,'linkėję, 
kurį sau išsirinko ir Tauti-' 
ninku Klubas.

Nepaprastai
Lietuvių Dienoje šiemet da
lyvavo mūsų biznieriai. Skait_ konsulas Javoje, grįžo atos- 
lingai taip pat dalyvavo mū- togų pas savo tėvus Brookly- 
sų tremtiniai, labai daug vie
tos jaunimo ir daug tokių, 
kurie anksčiau mus neaplan
kydavo.

Visi sveteliai gražiai, pa
vyzdingai linksminosi iki vė
los nakties. Tvarka buvo pui
ki, nuotaika geriausia. Todėl 
gražūs prisiminimai iš šios 
šventės kiekvienam pasiliks 
ilgam laikui.

Pelnas iš Lietuvių Dienos, 
kaip žinote, eina “Amerikos” 
laikraščiui paremti. Todėl 
šiomi “Amerikos” administ
racija nori padėkoti visiems, 
kurie padėjo pastangų, kad 
šventė pavyktų.

Nuoširdžiausias ačiū visam 
personalui (visų tų mums valiūno.

• Izabelė Rovaitė, BALF 
j atstovė Europoje, iš Vokie- 
Itijos atvyko į Šveicariją su-

® Dr. Vikt. čiepaitis grįžo 
iš kariuomenės. Dabar dirba 

skaitlingai ;New Rochelle ligoninėje.
•Alb. Čižauskas, Amerikos

ne. Dalyvavo Lietuvių Die
nos piknike.

® Pirmieji į Lietuvių Die
nos pikniką atvyko pp. Vil- 
kauskai iš Newarko.

• Budvidų šeima iš Bosto
no svečiavosi pas Tuleikius, 
Canarsie.

• L. Žitkevičius, buvęs 
.“Amerikos” redaktorius, su 
šeima išvyko į Ronconcomą, 
L. I. 2 savaitėms pailsėti.

® O. Baniulienė, globojan
ti tremtyje rašytoją Pulgį 
Andriušį, lankėsi “Ameriko
je” ir atnešė Redakcijai ra
šytojo Santvaro knygą dedi
kuotą jai iš tremties p. Ka-

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

. I. I ■ I. ■ ■ I

• Albinas ir Rūta Strazdai 
išvyko povestuvinėn kelionėn 
į Kanadą, ten susipažins su 
tenykščiais lietuviais ir ap
lankys pažįstamus, neseniai 
atvykusius iš tremties.

® Hypatia ir Violeta Yčai- 
tės iš Washington© buvo at
vykusios į New Yorką, ap
lankė savo tetą Dr. Aldoną 
Šliupaitę ir dalyvavo Lietu
vių Dienoje Dexter Parke.

® Margareta Pastornokai- 
tė svečiavosi pas Vaškus,, 
Woodhavene ir lankėsi liepos 
4 d. Lietuvių Dienoj.

® Antanas Mačiulaitis iš 
New Haven, Conn., viešėjo 
pas savo brolį Woodhavene 
ir dalyvavo New Yorko Lie
tuvių Dienos minėjime.

® R. Kašetienė (Raster), 
paviešėjusi kelis mėnesius 
Kalifornijoje, su gražiais įs
pūdžiais grįžo Brooklynan.

• F. šlapelis iš Rocheste- 
rio, didelis “Amerikos” drau
gas, atsiuntė “Amerikos” Įsi
kūrimo Fondui $10.00, ir Lie
tuvių Dienai $10.00 auką, ir 
savo geriausius^ linkėjimus.

© J. Boley, Lietuvos Vyčių 
prezidentas, lankėsi “Ameri
koj,” taip pat dalyvavo ir 
Lietuvių Dienoje.

DOVANŲ PASKIRSTYMAS

iš

iš

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet Lietuvių Dienos rė
mėjams buvo skiriamos do
vanos.

Pinigines dovanas laimė: 
jo:

$15 — Mary Strogis, 
Brooklyno.

$10 — Toni šauskas.
$5 — Billy Paulauskas, 

Woodhaven.
$5. — Denis & Neal Jowai- 

šas, Brooklyn.
$5. — Bobby (užrašė Beny 

Burbic), Harrison, N. J.
$2. — Barbara Wallace, iš 

Brooklyno.
$2. — Beny, Harrison, N.J.
$2. — J. Gražys, Brooklyn.
$2. — Elizabeth Jakaitis, 

Brooklyn.
$2.00 — Mrs. Stero, Wood

haven.
Rankinį laikrodį — Mary 

Sadauskas, Nanticott, Pa. 
(Grand Prize, gelsvas bilie
tėlis).

Baskę vaisių ir gėrimų — 
Mrs. M. Vitkus, Spring Val
ley, N. Y.

Laikrodį-laivą — pilko ku
pono No. 72840 savininkas.

GAVO STIPENDIJĄ
Ona Uršulė Visminas bai

gė šv. Stanislovo mokyklą ir 
už gabumus moksle laimėjo 
4 metų stipendiją į deacezi- 
jos Highschool, Queen of All 
Saints. Ona yra dukrelė pp. 
Visminų. Jos tėvelis, muz. A. 
Visminas yra vargonininku 
Maspetho lietuvių parapijoj, 
kur klebonauja prel. Jonas 
Balkūnas.

NAŠLAITĖS VESTUVĖS
Birželio 19 d. įvyko atvy

kusios iš tremties našlaitės 
Sofijos Dudenaitės su jaunu 
Brooklyno biznierių Povilu 
Zaborskiu vestuvės. Pamer
ge buvo taipgi neseniai atvy
kusi našlaitė Danutė žvirb
lytė.

Šliūbą davė kun. Pakalniš
kis, Šv. Jurgio bažnyčioj, 
Brooklyne. Po bažnytinių ap
eigų jaunavedžiai ir svečiai 
pietavo Chesterfield Cafe.

Reikalinga Šeimininkė lietu
viškoje klebonijoje. Teirautis 
“Amerikos” redakcijoje.

Apreiškimo 
Parapija

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
PIKNIKAS

Metinis piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 18 d., Dex
ter parke, Jamaica Ave. ir 
Elderts Lane, Woohavene.

Dexter parką labai lengvai 
galima pasiekti iš visur. Par
kas bus atdaras 1 vai. Pikni
kas prasidės 2 vai. Muzika 
pradės groti 6 vai. Gros ne 
tik moderniškus šokius, bet 
ir suktinį, polką ir kitus se
noviškus lietuviškus šokius. 
Galės ir senesnieji lietuviškai 
pasišokti.

Svečiams nereikės rūpintis 
maistu. Bus skanūs užkan
džiai, karštos dešrelės su lie
tuviškais kopūstais, kuriuos 
šutins malonios šeimininkės. 
Prie dešrelių ir kopūstų bus 
ir alučio užtektinai.

Visi parapijiečiai, draugai 
ir apielinkės pažįstami kvie
čiami ruoštis šiam parengi
mui, nes tai bus viena iš gra
žiausių pramogų.

Apreiškimo parapijos pik
nikai kas metas būna gražūs, 
įdomūs, nes juose yra daug 
gyvumo, karališkos šeimos 
rinkimai ir kt.

Šiais metais piknike bus 
dar gražiau, nes dalyvaus 
mūsų gražiausias jaunimas, 
kuris įvairins pikniką savo 
įdomiais šokiais.

Jau galima rinkti balsus 
už sau patinkamus asmenis 
į Karaliaus, Karalienės, Ka
ralaičio ir Karalaitės vietas. 
Balsus galima priduoti para
pijos raštinėn.

PRANAS ŠUIPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

ne, įvyko mėnesinis Katalikų; 
j Federacijos apskrities susi-;
rinkimas, kurį atidarė su 
malda pirmininkas S. K. Lu
koševičius.

“Amerikos” laikraščio re
daktorius laikė paskaitą apie 
Pietų Amerikos lietuvius, 
kaip jie ten gyvena, dirba ir 
veikia. Labai gražiai ir aiš
kiai jis papasakojo apie Ar
gentinos lietuvius ir jų gyve
nimo ir veikimo sąlygas.

Kun. J. Pakalniškis papa
sakojo apie lietuvių katali
kiškąjį veikimą čia ir kitur 
ir ragino susirinkimo daly
vius varyti ir platinti katali
kišką akciją ir visad pasi
likti gerai organizuotiems.

J. B. Laučka priminė susi
rinkimui, kad šiemet Katali
kų Federacijos Kongresas' 
įvyks Chicagoje šį rudenį ir 
prašė pasiųsti į kongresą at-1 
stovus. Atstovų rinkimas bus 
liepos 30 d., 8 vai. vakare.

Mūsų veiklos reikalu kal
bėjo dar M. Varnis, ir ragino 
dalyvius nenuleisti per vasa
ros karščius rankų, ir savo 
veikimą tęsti be pertraukos.

Nutarta 
apskrities 
nutraukti 
karščius.

Sekantis 
susirinkimas bus liepos 30 d. 
8 vai. vakare, Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne.

S. K. Lukoševius, 
pirmininkas

Kat. Federacijos 
susirinkimus ne- 
ir per vasaros

Fed. apskrities

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

RUBBERSTAMPSiJ®
MADE-TO-ORDER

BALES * REPAIR OF 
Numb Erin a Machines

«U4 Z2XA. Srpt^.

88 Woikar St, New Yoik 13, N. Y.
Tel. BEekman 3-SB2S

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

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y. 

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

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

esi tik jaunuolis, besiruošiantis stoti j pirmąjį pilno

Ne tas svarbu ką jūs uždirbate— 

bet tas, kiek jūs galite sutaupyti!
Jei

laiko darbą, saugokis pinigais žibančio pasiūlymo!
Kuomet esate priimtas Armijos ar Oro Jėgų tarnybos 

darbui, jūs tikrai žinote, kiek pinigų gausite kiekvieną mė
nesį — savo pilną algą!

Suprantama, jūs galite užsirašyti apdraudą ar taupy
mui bonus, už ką būtų atitraukiama iš jūsų algos. Bet nie
kuomet nėra priverstinų atitraukimų iš jūsų algos. Pagal 
dabar veikiančius įstatymus, jums nereikia rūpintis daktaro 
ir dentisto sąskaitomis, nereikia pirkti maistą, samdyti butą, 
pirkti rūbus ar mokėti už kelionę į darbą.

Todėl, jei nenaudosite perdaug luksusų, Beveik Kiekvie
ną Uždirbamą Dolerį Galite Sutaupyti! Pasiteiraukite jums 
artimiausiam U. S. Armijos ar U. S. Oro Jėgų Rekrutavimo 
Biure apie pilnus detalius, kaip pasinaudoti šia puikia proga.

U. S. ARMY AND U. S. AIR FORCE

RECRUITING SERVICE

248 GRAHAM AVE., BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCILS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimą 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U m 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTHįgj

Juozas G inkus
495 Grand Street,

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA
•Nebrangiausia—ir—Geriausia-

I. Amerikos 
Brooklyn, N. Ylįro vieną

------- Jį “Vilnyje.” J įr pridėti, f< parašė 
t- - - - - - - - - - - - |^kT’
Į. i jtios rūšies

' t^reika-

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. y|
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
ANGLYS,

o
496 Grand Street Brooklyn, N.

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

COKE ir ALIEJUS

1 šv. Petras 
įįdarpažiū- 
1< norime 
lį-i, kad mū- 
Jį straipsnyje, 
yLtynių. buvo 

yiras tiesos 
kuriems ne- 

•jalda išviso 
jzjsSLAdau-

>i$taip “va-

AMERIKOS LI 
LIKŲ VISUC 
kultūrinio

SAVAT

eina KAS F

Entered as second- 
office at Brooklyn,

flį-jams Šven- 
įjors sukurs 
L lazda gerai 

žiauriai 
L “Ameri- 
. įadradarbio 
į jog libera
ls iSLAsei-

Lietuvos 
kiais šūkiais

Šiandien 
ną ir apie “d 

“Ne 
lenki

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

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

įti” už tokį 
-j ir už paro- 
s net ir besi-

Taiybės” re- 
shitydamas 

tai užtiko, 
— ž® turėjusi 

j ta proga
I«C-3

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidarius

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N

D. Wliitecavage, Savininkas

Clement A. Voket

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

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

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

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Parduodame farmas, lo
tus, krautuves ir dirbtu
ves, taipgi išnuomojan-.e.

patarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNTUOTAS REAL ESTATE 
INSURANCE

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

EV 4-3487 RE 9-1506

U
Teisingas

223 apie ste-

S" onr. mes 
arieĄbez- 
i Įtarios vi- 
$ vadinosi... 
įrašoma, kad 
esančios jdo- 

ri mėgsta pi
liai) visokius

- jog žmogus

MŪSŲ

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNl 
KONTRAK TORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 
lyginimą, plksteriavim% šall| 
vių cementavtmą ir kt darb 

293 MAUJEK ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

e® bimbas, 
ą žodžiu ir 
sja visokius

■Stos įsaky- 
22iistai spau-

Stephen Bredes
ADVOKATAS ' 

197 Havemeyer Stre *’ 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-939 L*

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M.
223 South 4th Stree 

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

išsineš- 
Wai. Jie, 
$0 nesako 

rusus,

Marianapolii 
pos 5 d. sutrau 
5,000 Amerik 
įvairiausių, ne 

I vietų. 2,480 L 
'nių pelenai, žu 
burgo koncent: 
loję, buvo čia 
gerbti ir prigl: 
tuviškame An 
napoly.

Iškilmėse je 
į susirinkusių 
jas poetas J. j 

driskis. Jauc 
pasakė Lietui 
nės kovos v; 
du Dr. Prai 
kuri kalba n 
dingam lietuvi 
spaudė ašarą 
bos ištraukas K

KARO

to paties 
savo 

vakarų 
įnertę 

audringai
' Neonano

’^ė, kad 
Joję mirti 
^tais. Ber- 

dr- Stalingra-

Arijoj kar-

; tavo su- 
todėl žmo- 

w žmo- 
S Stalinas 
■5 tad jau 

taonės ne-
ot

DAvenport 6-0259

R A LjP H K R U C

FOTOGRAFA 
'-r . ’ 

r5 65 - 23 Grand Ąvenue 
<. Maspeth, N. Y.;’

1330 klL, 5000 Wat 

JACK J. STUKAS 
Newark 5, N.

"MEMORIES of LITHUANIA'
RADIO HOUR I

Saturdays, 5:00 to 5:30 p.«
Station WEVD

DIRECTOR
429 Walnut St., 

Tek MArket 2-5360 !0 todėl 
į neper- 
wdarbo,

*
f^tarščiai, 
pta pradė- 
P laiškus: 

’^au,bet 
b myliu

pli žuvaut 
M žiūrėkit, 
į leidžia.

Pirmųjų d 
mai, kaip pra: 
ko spauda, bi 
dų naudai. Į i 
dos jie sumušė 
loną, nukauds 
rių ir 200 pa 
vėn.

Pati Lydda 
Trans-Jordane 
tove, atiteko 
su 6 aplinkini

Po šio lain: 
kariuomenė s 
pozicijas puol 
vandens tiekii 
ei Ain, nuo ku 
riuomenės da 
tik trys mylii

Arabų legi 
kenčiąs didži 
liūs nuo pask 
lio armijos pi 
legijono pulk 
gan toli į pie 
pasitraukimas 
siantį pavojų 
nei — Tel Av

Prie pačių 
bų nelaimių j

atvirkščiai — 
kad visiems t 
vauja, maude 
į “weekendus 
pasiimti pas 
drauge'
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