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JDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių paąį
Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Jėp į,rė tikintieji žmo-

į ten šv. Petras 
trys, tai dar pažiū- 
f tarpu gi norime 
istatuoti, kad mū- 
iarbio straipsnyje, 
;en peštynių, buvo 
das atviras tiesos 
tuos, kuriems ne- 

1 toji malda išviso 
ma, nors SLA dau-

v. Petras taip “va- 
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EINA KAS PENKTADIENI

aba ir ta proga 
atsiprašė drg.

Timinimą apie ste
lų sutapimą...
Digest” 5 nr. mes 
ne apie vieną bez- 
apie 3, kurios vi- 

odėl irgi vadinosi...
Ten rašoma, kad 

įgai esančios įdo- 
i, kad mėgsta pi
juos daro visokius
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Clement A. Voket j į f.a 
■ t

t tiki, jog žmogus 
jzdžionės ir todėl, 
bai mielai organi
se tautose bimbas, 
pinigą žodžiu ir 

šdarinėja visokius
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ai Maskvos įsaky- 
o komunistai spau- 

j jaukti, kad iš Ber- 
& tučtuojau išsineš- 

rų okupantai. Jie, 
ei žodžio nesako 
okupantus” rusus, 

CU Jerlynas būtų tei- 
T )s burliokų sosti-

Uj*'

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

ietose. Patarnavimas teisingas.

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

Joseph Vastunas
008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Pel. GL 5-7285 Res. VI 7-2940

PARDAVBVIUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Parduodame farmas, lu- 
tus, krautuves Ir dirbt* 

’ - ' ' ves, taipgi išnuomojame. 
Teisingas pitarnavimas per 38 metus.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE B 

INSURANCE

499 GRAND ST. 861 UNION AVt, 
BROOKLYN, N. Y.

EV 4-3487 BE 9-1506

•NAUllBNČJff
173!) SO. HALSTED 

pilsen st a.
CHICAGO. TT*

Kaina 10c.
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Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post 
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 METAI XV

.Lietuvos Karo Muziejus, parodų ir iškilmių sales, tautos namai ir ramoves šito
kiais šūkiais kalbėjo lietuvio širdžiai apie kilnius idealus, apie savo tėvynės^ meilę.

Šiandien tenai pavergtai tautai tekalbama ir terašoma tik apie diktatorių Stali
ną ir apie “didelę meilę” šiam tironui. Teisingai sakė Dr. Kudirka, kad------<

“Ne tas yra didis, prieš ką milijonai retežiais suspausti žemyn gąlvą
lenkia, o dvasioje keikia...”

MŪSŲ’ BRANGIOJI RELIKVIJA 
ILSISI MARIANAPOLY...

Marianapolio iškilmės lie
pos 5 d. sutraukė gal net apie 
5,000 Amerikos lietuvių iš 

i įvairiausių, net labai tolimų 
i vietų. 2,480 Lietuvos kanki- 
!nių pelenai, žuvusių Flossen- 
burgo koncentracinėj stovyk
loje, buvo čia iškilmingai pa
gerbti ir priglausti ilsėtis lie
tuviškame Amerikos Maria- 
napoly.

Iškilmėse jautriai prabilo 
į susirinkusių minią rašyto
jas poetas J. Aistis-Aleksan- 
driškis. Jaudinančią kalbą 
pasakė Lietuvos rezistenci
nės kovos vadovybės var
du Dr. Pranas Padalskis, 
kuri kalba ne vienam šir
dingam lietuviui patriotui iš
spaudė ašarą akyse (tos kal
bos ištraukas mūsų skaityto

jams patiekiame šiam “Am.” 
nr. skyrium. — Red.).

Buvusių Antinacinės Re
zistencijos kalinių Dr-jos ak
tą, kuriuo tie pelenai per
duodami saugot Marianapo- 
liui, perskaitė tą relikviją 
pats iš Vokietijos lėktuvu 
atvežęs Amerikos karo ka
pelionas kun. Jenkus.

Marianapolio vardu pa
prastais, bet labai jautriais 
žodžiais perėmė garbingam 
saugojimui minėtą relikviją, 
šios vietos viršininkas kun. 
Jagminas.

Lai ilsisi brangi relikvija, 
liudininkė didžių mūsų tau
tos aukų, laisvoje Amerikos 
žemėje ligi bus perkelta į 
laisvam gyvenimui prisikėlu
sią Lietuvą!

Didesnės Algos 
Tarnautojams 

* 4;

WASHINGTON. — Prezi
dentas Truman pasirašė įsta
tymą, pagal kurį nup liepos 1 
d. padididinamos algos val
džios tarnautojams.

840,000 tarnautojų gaus po 
330 dol. per metus daugiau, 
negu iki šiol. 478,000 pašto 
tarnautojų metinė alga padi
dinta 450 dolerių.

Pagal tą patį įstatymą, 
nuo 1949 m. sausio 1 d. bus 
padidinti pašto ženklų mo
kesčiai (oro pašto ženkleliai 
bus po 6c., greito pristatymo 
— po 15c.).

KARO VEIKSMAI PALESTINOJE

Vokietijoje Padėtis Aštrėjai

z

TRISDEŠIMTOJI KONVENCIJA
Demokratų partijos šią sa

vaitę vykstanti konvencija 
kandidatui į J. V. preziden
tus išrinkti yra trisdešimto
ji partijos istorijoj. Ją pradė
jo invokacija kardinolas 
Dougherty ir atidarymo kal
bą pasakė sen. McGrath.

Gen. Eisenhoweriui galuti
nai atsisakius, laikoma tik
ra, kad dabartinis prez. Tru
man bus išrinktas per pirmą 
balsavimą. Linkstama many
ti, kad Trumano galimumai 
būt išrinktam J. V. preziden
tu nėra perdidžiausi. Tačiau 
verta prisiminti, kad praeity 
du didieji prezidentai — The
odore Roosevelt ir Calvine 
Coolidge — taip pat buvo iš
rinkti prezidento pareigas ei
dami jų pirmtakūnams mi
rus.

Tuo tarpu, leidžiant šį lai
kraštį, klausimas, kas bus 
demokratų kandidatu į J. V. 
viceprezidentus irgi buvo dar 
atviras. Nežiūrint preziden
to Trumano asmeniško krei
pimosi, Aukšč. Teismo narys 
Douglas pasakė aiškų “ne.” 
Be jo, minimos sen. O’Maho
ney, gub. Laney ir kongreso 
nario Rayburn pavardės.

Bene daugiausia šansų bū
ti išrinktu į viceprezidentus 
turi sen. Berkley, nors neat
rodo, kad Trumanas jo iš
rinkimui pritartų, šioje kon
vencijoje jis buvo sutiktas 
didžiulėmis ovacijomis ir sa
vo kalboj aštriai kritikavo 
ligšiolinę demokratų politiką, 
kuri pasižymėjo tik įsisiūba
vusiu kainų kilimu.

Pažymėtina, kad šioje kon
vencijoje nesimato tų asme
nų, kurie Roosevelto laikais 
vaidino sprendžiamąją rolę.

Demokratų partijos politi
nės platformos priėmimas 
sukėlė didelių ginčų. Pietų 
valstijų demokratai priešina
si Trumano paskelbtos civi
lių teisių programos įtrauki
mui.

Aiškėja bet gi, kad civili
nių teisių programa bus iš
dėstyta bendrais žodžiais. 
Demokratai aiškiai pasirinks 
vidurio kelią tarp respubliko
nų dešinieji ir Wallace “pro
gresyvinės” partijos, atsire
miančios į komunistus, kai
rėje.

Albanija Nutraukė 
Prekybos Ryšius
BELGRADAS. — Jugosla

vijos vyriausybė paskelbė, 
kad Albanijos vyriausybė 
nutraukė su Jugoslavija pre
kybos sutartį ir įsakė išvyk
ti visiems Jugoslavijos pre
kybos ir švietimo patarė
jams. Albanija taip pat nu
traukė muitų sąjungos sutar
tį.

Buvusi prekybos sutartis 
buvo pasirašyta 30 metų lai
kotarpiui. Ji davė daug teisių 
Jugoslavijai.

—75 nuošimčius visų au
kų žydų reikalams sudeda 
Amerikos žydai.

“NEIK SU VELNIU RIEŠUTAUTI...”

pusės to paties 
>,000 žmonių, savo 
vykusiam vakarų 
i įsiutimo įnertę 
iinistus, audringai 
itstovo Neumano 
kuris sakė, kad 

ie pasiruošę mirti 
komunistais. Ber- 
yokišku Stalingra- 
padarys galą ko- 

irtą istorijoj kar- 
elio bokšto legen- 
.nuomet buvo su- 
albos ir todėl žmo- 
|jo suprasti žmo- 
į kartą Stalinas 
sumaišė, kad jau 

; kalba žmonės ne-
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o vasaros karščiai, 
spondentai pradė
ti šitokius laiškus: 
į sykį pabrėžiu, bet 
? šnipšt, nes myliu 
fe rašinėt.”
;orius myli žuvaut 
lipi), o žiūrėkit, 
is dėlto išleidžia. 
| kelbukus — gy- 
esustoja, o todėl 
S karščių neper- 
nformacijų darbo,

Pirmųjų dienų susirėmi
mai, kaip praneša New Yor- 
ko spauda, būk tai išėję žy
dų naudai. Į rytus nuo Lyd- 
dos jie sumušė Egiptiečių ko
loną, nukaudami 300 jų ka
rių ir 200 paimdami nelais
vėn.

Pati Lydda, kuri skaitėsi 
Trans-Jordano dalinių tvir
tove, atiteko žydams drauge 
su 6 aplinkiniais kaimais.

Po šio laimėjimo, Izraelio 
kariuomenė sustiprino savo 
pozicijas puolimui svarbiam 
vandens tiekimo punktui Ras 
ei Ain, nuo kurio pirmieji ka
riuomenės daliniai yra vos 
tik trys mylios.

Arabų legi jonas, sakoma, 
kenčiąs didžiausius nuosto
lius nuo paskutiniųjų Izrae
lio armijos puolimų. Arabų 
legi jono pulkai pasitraukė 
gan toli į pietvakarius. Šis 
pasitraukimas sumažino grę
siantį pavojų Izraelio sosti
nei — Tel Aviv.

Prie pačių paskutinių ara
bų nelaimių prisidėjo miesto 

atvirkščiai — darysim viską, 
kad visiems tiems, kurie žu
vauja, maudosi, ar važiuoja 
į “weekendus,” būtų įdomu 
pasiimti pasiskaitymui ten 
drauge ir “Ameriką.”

Tirą apsupimas. Tame mies
te yra palikta virš 2 tūkstan
čių arabų karių, kuriems ke
lias visiškai atkirstas.

Arabų moterys ir vaikai 
įbėga iš Tirą ir Haifa, nes 
’ aukštosios arabų kariuome- 
Įnės įsakymu, tos apylinkės 
bus ginamos iki paskutinio 
kario.

KODĖL ARABAI NENORI 
PALIAUBŲ?

Arabų vadai sako, jog pa
liaubų laikas eina žydų nau
dai, nes jie per tą laiką gau
na reikalingų medžiagų ir 
naujų jėgų. Bet labiausiai 
arabus pykina vartojimas 
žodžių: “Izraelio Valstybė.”

—Mes tokios valstybės ne
pripažįstame, — sako jie, — 
ir kovosime tol, kol paliks tik 
“Palestinos” pavadinimas, 
arba bus įkurta “Palestinos 
Arabų Valstybė.”

—Anglija turi po ginklu 
arti milijono vyrų, o Rusija 
virš 4 milijonų.

—Bogotoje, Columbijoje, 
per balandžio 9 dienos riau
šes miestui padaryta nuosto
lių už 54 milijonus dolerių.

Lietuviai gen. Eisen- 
GJ 

howerio pagerbime

American Overseas Aid or
ganizacija, kurios nariu yra 
ir mūsų BALE, pagerbė sa
vo garbės pirmininką gene
rolą D. Eisenhower. Iškilmės 
įvyko liepos mėn. 8 d. Wal- 
dor Astoria viešbuty, kuriuo
se per bendrus iškilmingus1 
pietus dalyvavo apie 1,0001 
žmonių. Jų tarpe lietuvius re
prezentavo BALFo pirmin.1 
kun. Dr. J; Končius, kun. N. 
Pakalnis, adv. K. Jurgėla, 
Dr. Pr. Padalskis, kun. Pa
kalniškis, kun. Masaitis, bro
liai Mitchell, pp. Trečiokai, 
“Amerikos” red. Dr. H. Lu- 
kaševičius ir kt.

Kalbėjo AOA New Yorko 
skyr. pirm. Spyros P. Skow- 
cas, AOA pirm. Lee Marshall, 
Jungt. Tautų gen. sekretorius 
Trygve Lie bei pats gen. D. 
Eisenhower, kuris tarp kitko 
pasakė:

“Taika yra trapus daiktas, 
kol pusė pasaulio vaikų ba
dauja. Kaip mes galime tikė
tis vaikuose, kovojančiuose 
se už savo gyvybę, įskiepyti 
ir išlaikyti taikos idėjas, kai 
sąlygos juos verčia tikėti į 
jėgos filosofiją?”

— Rusai pasiūlė Suomijai 
5 milijonų dolerių paskolą 
net... pusei metų, bet už tai 
visokių privilegijų iš Suomi
jos sau pareikalavo. Suomiai, 
žinoma, tokios paskolos atsi
sakė.

Tito paskelbė savo progra
mą, kurioje skaitome punk
tus, surašytus visiškai pagal 
“Maskvos gramatiką.” Taip, 
pavyzdžiui, ten rašoma, kad 
bus siekiama:—

“Sustiprinimo ir tolimes
nio vystymosi glaudaus ben
dradarbiavimo su liaudies 
demokratijomis.”

“Jugoslavija aktyviai da
lyvaus demokratinių, prieš- 
imperialistinių pajėgų, vado
vaujamų Sovietų Sąjungos, 
kovoje prieš imperealistus, 
antidemokratus ir karo kurs
tytojus.”

Taigi akyvaizdoje šių ir ki
tų Tito programos žodžių ne
reikėtų perdaug žavėtis gan
dais, pasklidusiais ir New 
Yorko spaudoje, kad Tito lin
kęs tartis su Vakarais. Nau
jas susitarimas su dar vienu 
diktatorium, kuris kad ir nu
stojęs savo boso Stalino ma
lonės, nereikštų nieko dau
giau, kaip pagelbą vienam iš 
gangsterių, kuris atsiskyręs 
nuo pagrindinės gangsterių 
gaujos ir jos šefo, tęsia savo 
darbą savarankiškiau ir ma
žiau priklausomai.

Jei diktatoriai tarpusavy 
susipiovė, tai iš to neseka, 
kad reikia užmiršti jų kruvi
nus darbus. Tito sakosi kovo
jąs už Jugoslavijos laisvę, o 
kodėl tada jis sušaudė Jugo
slavijos didįjį laisvės kovoto
ją Michailovičių? Tarnyba 
Maskvai jam buvo brangesnė 
už savo tautos herojų krau
ją. Jei savo tėvynės išdavi
kui dabar Maskva atsimoka 
taip, kaip ir visiems savo bu
vusiems bernams, nėra čia ko 
reikšti kokias nors simpati
jas Titui, kurio rankos su
teptos šitiek daug nekalto 
kraujo.

“Mauras savo darbą atli
ko, mauras — gali eiti” — 
sako senoviška patarlė. Tai
gi ir Tito Stalinui atliko sa
vo pareigą, žudė, trėmė, me
lavo ir plėšė žmones — da
bar jis jau Stalinui neberei
kalingas, jis jau gali eiti... į 
kitą pasaulį, kur Stalinas pa
sirūpins jį pasiųsti.

Stebint bet gi šių visų Ju
goslavijos ir, vadinamo mar
šalo, Tito įvykių raidą, nėra 
ko išleisti iš akių, kad čia 
ginčas vyksta ne dėl princi
pų ir aukštų idealų, tik tarp 
dviejų ambicingų, daug krau
jo ant savo sąžinės turinčių, 
kruvinų diktatorių.

Spauda dargi kartoja ver
siją, kad svarbiausia Stalino- 
Tito nesutarimo politikos 
kliūtis buvo ta, kad Tito no
rėjo tuč tuojau pulti Graiki
ją ir pasiimti sau Solonikus, 
tuo tarpu Bulgarijai norėjo
si irgi gauti tą patį. Kai Mas
kva, dėl savų sumetimų to 
projekto neaprobavo, Jugo
slavijos raudonasis diktato
rius parodė savo kapryzus, 
kurie gali kainot jo galvą.

Kai nayvūs Vakarų žurna
listai, ar net politikai, kalba 
ta proga apie Tito ir Vakarų 
susitarimą, norisi tik primin
ti aną lietuvišką priežodį — 
“neik su velniu riešutauti...”

—Gen. Eisenhoweris galu
tinai atsisakė būti demokra
tų partijos kandidatu į J. 
Valstybių prezidentus.

—Nuo pereitų metų spalių 
mėnesio iki dabar pargaben
ta 60,000 užsienyje žuvusių 
Amerikos karių lavonai.

—Jeruzalėje iš UN žinioje 
esančio namo Irgunistai pa
grobė 4 anglus, įtariamus 
šnipinėjime.

Iš Londono praneša, kad 
Britai siunčia naujų kariuo
menės dalinių į Vakarų Vo
kietiją. Jų dalis perkeliama 
į Berlyną. Tie kariniai pa
stiprinimai siunčiami sąryšy 
įsu nuolat aštrėjančiu santy- 
,kių įsitempimu tarp Vakarų 
demokratijų ir Sov. Rusijos. 
Pastaroji tebetęsia provokuo
jančią Berlyno blokadą ir 
delsia atsakyt į Washingto- 
no, Londono ir Paryžiaus pro
testo notas.

Londono spaudoj pasireiš
kia aliarmuojančių nuotaikų. 
“Ši savaitė gali būti lemianti 
Britanijai ir visam pasau
liui” — sako konservatorių 
“Daily Graphic.” “Šią savai
tę reikia lakyti pačia kritiš
kiausia nuo 1939 m. rugsėjo 
mėn.” — nuogąstauja “Daily 
Mail” ir priduria: “Jei Rusi
ja nekreips dėmesio į Vaka
rų reikalavimą, tai padėtis 
prieis taško, kur sprogimas 
virs vargiai išvengiamu.”

J. V. kariuomenės pasekre- 
i torius W. H. Draper, šiomis 
; dienomis nuvykęs į Turkiją 
ten pareiškė: padėtis Berly
ne yra nepriimtina jokiu at
žvilgiu; Vakarai yra ir priva
lo būti visiškai vieningi ir 

į pasiryžę tą padėtį sulikvi- 
duoti.

Valstybes Perteklius 
Didžiausias

WASHINGTON. — Iždo 
sekretorius John W. Snyder 
pranešė, kad valstybės iždo 
metai šių metų birželio 30 d. 
užbaigti didžiausiu Amerikos 
istorijoje pertekliumi. Tas 
perteklius siekia per 8 bilio- 
nus, 419 milionų dolerių.

Pernai valstybės iždo per
teklius siekė tik 750 milionų 
dolerių. Didžiausias iki šiol 
valstybės iždo perteklius bu
vo 1927 metais, kai valsty
bės pajamos buvo didesnės 
už išlaidas vienu bilionu ir 
155 milionais dolerių.

Praėjusių metų pertekliaus 
trys bilionai jau paskirti Eu- 
rupos Aktualumo Programai.

Praėjusiais iždo metais 
valstybės išlaidų buvo 36, bil. 
326 mil. dolerių. Pajamų į- 
plaukė 44 bil. 746 mil. dol. 
Valstybės viešųjų skolų dar 
yra 252 bil ir 292 mil. dol.

Nereikalingi, nes... 
jie tiesą sako

Tokiu antgalviu žurnalo 
“Collier’s” š. m. liepos 17 d. 
tilpo gražus W. B. Courtney 
straipsnis apie DP.

Kai pusantro milijono 
tremtyje atsidūrusių pilnų 
energijos žmonių pavesta bai
siam išnykimui, savanaudžiai 
politikai jų likimu spekuliuo
ja, tarsi kokia nebereikalin
ga preke.

Kodėl dvidešimtasis am
žius leido taip nužmoginti 
žmogų ? Kuo tie pusantro mi
lijono tremtinių taip nusikal
to?

Straipsnio autorius randa 
tik vieną jų nusikaltimą, bū
tent, kad jie išdrįso despo
tams į akis pasakyti tiesos 
žodį ir nepanorėjo likti ver
gais.

—Graikijos vyriausybė pa
prašė iš Jungtinių Valstybių 
dar naujų ginklų, be kurių 
negali nugalėti sukilėlių.

—Kinijos doleris smarkiai 
smunka. Už amerikonišką 
dolerį jau mokama 6,000,000 
Kinijos dolerių.
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Nutolusi pakrantė — Lietuva.
Žvelgiu į šiaurę—ten širdis jos plaka, 
Tenai ir nuovargy jinai tebėr gyva-------
Tik atpažint sunku tą panemunių taką, 
Kuriuo daug amžių ėjo ji laisva .. .

Ištraukos iš Dr. Pr. Padalskio kalbos, pasakytos Mariana- 
poly, .pagerbiant kankinių lietuvių pelenus.

tarnai New'Yorl iIfsiasi 10

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Padangę, tartum suodim apdengė skėriai, 
Aptaškė dulkėm ir krauju jos veidą-------
Lietuvi, ką gi nedoro padarei?
Kodėl ir vėl į erdvę keldina tą graudžią gaidą 
Tavų arimų vyturiai ?.. .

NUSIKALTIMAS
Gyvename nuostabių technikos laimėjimų, bet kartu 

ir didžiausio nusikaltimo amžių. Jo pagrindinėmis išraiš
komis šiandien yra: atominė energija ir koncentracijos 
stovyklos.

Atomine galia didžiuojasi ir apie ją garsiai kalba vi
sas pasaulis. Jai išplėtoti sutelkti geriausi mokslininkai, 
jos panaudojimą karui neprileisti svarsto Jungt. Tautos ir 
kitokios tarptautinės tarybos.

Tačiau pasaulis tyli apie kitą “išradimą,” kurs niekais 
paverčia technikos laimėjimų prasmę žmonijai ir yra kru
vinoji šio amžiaus gėda. Iki šiol joks pasaulinis autoritetas 
stipriau balso nepakėlė dėl žmonių milijonams žmogaus 
teisių išplėšimo, dėl žmonių masinio žudymo. Tylomis sten
giamasi praeiti pro bolševikų sukurtą pragarą — koncen
tracijos lagerius.

Tų oficialių žudyklų tinklas išraizgė beveik visą Eu
ropą. Juo toliau į rytus ir šiaurę, tuo jų daugiau. Jos yra 
kiekvieno diktatūrinio režimo ramsčiai ir pavergtųjų kraš
tų valdymo priemonė.

Sibire ir kitur bolševikinėj Rusijoj koncentracijos la
geriai paversti tokia pat išmone, kaip ir kolchozai. Už 
spygliuotų vielų barakuose ten laikoma 18 mil. žmonių. 
Tai sudaro apie 10% visų Sov. Rusijos gyventojų. Vienus 
išžudo, kitus jų vieton uždaro. Ir taip jau virš trisdešimt 
metų sovietinis pilietis varomas į mirties kolonas ir žudo
mas koncentracijos lageriuose.

Laisvasis pasaulis į tai žiūri užmerktomis akimis ir 
apmirusiomis sąžinėmis. Tegul žudo kitus, tegul naikina 
tautas, svarbu, kad tik mes išliktume. Nesakykime, kad tai 
kruvina niekšybė, kad tai didžiausias nusikaltimas prieš 
Dievą ir prieš žmogų. Tieskime taikos ranką Stalinui. Jei 
jį pasmerksim ir nuo jo nusigręšim, save pavojun išstaty- 
sim.

Taip samprotauja ir save užliūliuoja didžiuma Vakarų 
visuomenės — bailiai, trumparegiškai ir nusikalstančiai. Ji 
stengiasi apsiprast su didžiuoju nuskaltimu, dieną ir naktį 
nepertraukiamai vykdomu Sibire, Lietuvoj ir visur už “ge
ležinės uždangos.” Jei ji ir toliau bailiai linkčios', jei ir to
liau ties dešinę kruvinąja! Maskvai ir nesudraus jos, tada, 

---- -kad ir netiesioginiai, istorijoj paliks to didžiojo nusikalti
mo bendrininke. Tada neišvengiamai tame nusikaltime pra
žus Vakarai, jų kultūra ir laisvė.
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Kam bus leidžiama atvykti
Turėti teisę į Jungtines 

Valstybes atvykti, tremtinis 
turi būti:

1) Įskaitytas tarp turinčių 
teisę gauti IRO pagelbą, pa
siremiant IRO konstitucija.

2) Įvažiavęs į Vokietiją, 
Austriją ar Italiją 1939 m. 
rugsėjo 1 dieną ir nevėliau 
1945 m. gruodžio 22 d.

3) Gyvenęs Vokietijoje ir 
Austrijoje vakarinėse zonose 
ar Italijoje 1948 m. sausio 1 
d. ir

4) Kvalifikuotas į Ameri
ką įvažiuoti pagal JAV imig
racijos įstatymus ir taisyk
les. Tremtinio žmona ar vy
ras ir nevedę vaikai, iki 21 
metų amžiaus, turį teisę įva
žiuoti, taip pat pripažįstami 
įleistinais į JAV, jeigu jie 
kvalifikuoti įvažiuoti pagal 
imigracijos įstatymus.

{leistinieji našlaičiai
1. Jaunesni 16 metų.
2. Turį teisę įvažiuoti 

gal JAV imigracijos įstaty
mus.

3. Kurių abu tėvai mirę ar 
dingę.

4. Turi būti gyvenę Vokie
tijoje ar Austrijoje ar Itali
joje (Amerikos, Britų, Pran
cūzų zonose), įstatyme nu
matytu laiku (1948 m. liepos 
1 d.).

Sąlygos apsigyvenimui
Prie anksčiau išvardintųjų 

reikalavimų tremtiniui Ame
rikoje apsigyventi, įstatyme 
pramatytos sekančios sąly
gos, kurias tremtinis turi su
tikti, pirm negu bus leistas 
Amerikoje pastoviai apsigy
venti :

Atvykęs tremtinis turi:
a) Turėti užtikrinimą, kad 

kiekvienas įleidžiamasis į" 
Ameriką apsigyventi asmuo

pa-

Nutolusi pakrantė mogloje.
Tik Nemunu aplankančią girdžiu jos raudą — — 
Ir noriu verkti aš drauge su ja,
Ir širdį skauda, skauda . . .

Gyveno ten ir mirė ten tėvų tėvai, 
Buvai tu visad mūsų—Lietuva tėvynė! 
Už ką dabar tau kalami narvai? 
Už ką ant kaklo kalinio grandinė? 
Už ką tie kankinio randai?. . .

Praėjo amžių tūkstančiai tenai —
Didžių, garsių, šlovingų--------
Žmogau, gal tu dar nežinai,
Kad nuo audrų sukilusių siaubingų, 
Tave apgynė aisčiai, tartum, milžinai?

Nutolusi pakrantė — Lietuva.
Žvelgiu į šiaurę — ten širdis jos plaka, 
Tenai ir sielvarte jinai tebėr gyva . . .
Nespės, nespės pakirsti paskutinę sodų šaką —

' Ir paukštė grįžtančio pavasario ten vėl giedos laisva!

skaitoma iki 3-ios kartos.
Pagal pirmenybių tremti

nius įleidžiant, dar teikiamos 
lengvatos asmenims, kurie 
1948 m. sausio 1 d. gyveno 
DP stovyklose ir skirstymo 
punktuose.

Įstatyme, tačiau, pramaty
ta, kad pirmenybė teikiama, 
išimtinais atvejais, asme
nims, kitu būdu tinkamiems 
pirmenybę vizai gauti, nors 
jie gyventų ir už stovyklos 
ribų.
DP Komisijos administracija

Įstatymui vykdyti įsteigia
ma Displaced Persons Com
mission. Ją skiria šalies pre
zidentas, užgiria JAV Sena
tas. Komisiją sudaro 3 asme
nys. Ši komisija yra atsakin
ga formuluoti ir ruošti pa
tvarkymus įstatymui vykdy
ti, paruošti planus ir įsilei- 
siamuosius tremtinius apgy
vendinti bei paskirstyti. DP 
Commission yra atsakinga 
Kongresui ir JAV Preziden
tui.

Pervežimo išlaidos
Preperatory Commission 

for the Refugee Organiza
tion yra atsakinga padengti 
išlaidas — apmokėti kelionę 
per Atlanto vandenyną, nuo 
uosto Europoje iki uosto 
Amerikoje. Dar nežinoma ar 
vyriausybė apmokės kelio
nės išlaidas nuo uosto Ame
rikoje iki vietos į kurią kelei
vis važiuos. Bet greičiausia 
toms išlaidoms padengti teks 
pasirūpinti patiems tremti- 
'niams, jų giminėms arba šal-

būtų aprūpintas tinkamu 
darbu, bet neturi išstumti ki
to asmens iš užsiėmimo.

b) Kad netaps visuomenei 
našta ir

c) Kad turės saugią ir sa-j 
nitarišką vietą gyventi, neiš- 
stumiant kito asmens.

Pirmenybės
Prisilaikant veikiančiųjų 

imigracijos įstatymų atvyk- 
siantiesiems numatomos se
kančios pirmenybės:

1) Pirmoji pirmenybė tei
kiama asmenims ginklu ko
vojusiems prieš JAV priešus | 
ir, kurie negali arba nenori L 
savo buvusias tėvynes grįžti. Pos organizacijoms.

2) Antroje eilėje, 40% vi
zų bus duodama tremtiniams
— pabėgėliams, kurių tėvy-'pripažintas teisėtu kandida- 
nės yra užimtos svetimos 
valstybės, asmenims, kurių 
tėvynės buvo: Lenkija, į Ry
tus nuo Curzono linijos, Lie
tuva, Latvija ir Estija.

3) Nemažiau 30% vizų bus 
išduota žemdirbiams. Asme
nims pirmiau buvusiems že
mės ūkyje ir kurie dirbs že
mės ūkyje Jungt. Valstybėse. 
Žmonos ir nevedę, tėvų išlai
komieji vaikai bus įleidžiami 
pirmenybės teisėmis, kaip 
žemdirbiai.

4) Tolimesnė pirmenybė 
teikiama namų ruošos darbi
ninkams - darbininkėms, sta
tybininkams, siuvyklų darbi
ninkams ir darbininkams rei
kalingiems atlikti įvairius 
darbus J. Valst., vietoje, kur 
vykstantieji ruošiasi apsigy
venti.

Į šią pirmenybės grupę 
įimami ir mokslo žmonės, 
specialistai, technologai ir 
įvairūs profesionalai.

5) Tolimesnė pirmenybė, iš 
eilės, teikiama legaliai Ame
rikoje gyvenančiųjų asmenų 
kraujo giminėms. Giminystė

Namai, darbas, blankos
Pirm negu tremtinis bus

tu iš Europos vykti į Ameri
ką, jis turės turėti garantiją, 
įrodančią:

a) 
vens

b)
Ši 

duota pripažintos ameriko
niškos įstaigos. Garantija tu
rės būti pasiųsta atitinka
miems pareigūnams Vokieti
joje, Austrijoje ir Italijoje, iš 
kur tremtiniai vyks į Ameri
ką.

Labai svarbu, tad, ko dau
giausia išpildyti blankų ir 
jas grąžinti B ALF imigraci
jos skyriui, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. Tos blan
kos atstos afideivitus.

Kitos informacijos
Atvykstantiems tremti

niams nereikės mokėti vizos 
mokesčių nei pagalvių, kas 
reikalaujama iš reguliarių 
imigrantų.

Atvykstąs tremtinis per du 
metus laiko turės išduoti 4 
raportus Displaced Persons 
Commission, šie raportai tu-

Kur jis Amerikoje gy- 
ir
Kur dirbs.
garantija turės būti iš-

rėš būti išduodami pusme
čiais, sausio 1 d. ir liepos 1 d.

Asmuo nesilaikąs taisyklių 
ir nepildąs raportų bus bau
džiamas nuo $500 iki $10,000 
pinigine bauda, kalėjimu ne
mažiau 2 ir nedaukiau 10 me
tų. Galės būti baudžiamas 
ir abiem baudom.

Mūsų ir tremtinių pareigos
Daug dirbta, kol įstatymo 

sulaukėm. Įstatymą pravedu- 
siųjų mūsų draugų neturė
tume pamiršti, tuo labiau— 
jų neapvilti. Mes užsirekor- 
davome, kaip įstatymo pagei
davę. Dabar esame įpareigo
ti visais būdais stengtis įs
tatymą pravedusiems gelbėti 
jį vykdyti: atvykstantiems 
lietuviams tremtiniams su
rasti namus ir darbus.

Visi DP lietuviai, turį gi
minių, pažįstamų Amerikoje 
— prašykite afideivitų, kad 
jie asmeniškai juos duotų; 
prašykite, kad giminės ir 
draugai stengtųsi parūpinti 
organizacijų afideivitus ir 
gautų šalpos įstaigų pagelbą. 
Amerikiečiai, pasistenkite 
tai atlikti. Amerikos įstaigos 
galės daugumai pagelbėti, 
gaudamos didesnę visuome
nės talką. Rūpinkitės gauti 
pakvietimus ir užtikrinimą 
gauti pagelbą butu ir darbu 
ir kitokia parama Ameriko
je.

Šalpos agentūros Vokieti
joje, Austrijoje ir Italijoje 
turės specialų personalą, ku
ris neturintiems Amerikoje 
giminių tremtiniams pagel
bės surasti kvietimus ir už
tikrinimus darbams ir bu
tams.

Mes dar tiksliai nežinome, 
koks skaičius lenkų ir ukrai
niečių atsiras iš anos pusės 
Curzono linijos, tad, dar ne
žinome ir kiek baltiečių ga
lės atvykti. Atrodo, kad lie
tuvių galės atvykti apie 14 
tūkstančių.

Visais imigracijos ir šal
pos reikalais prašome kreip
tis į United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y. Tel. EV 7-1422, 7-1423.

Ištraukos iš Dr. Pr. Pa
dalskio kalbos, pasakytos 
Marianapoly, pagerbiant kan
kinių lietuvių pelenus.

“Du tūkstančiai keturi 
šimtai aštuoniasdešimts . . . 
Vyrų ir moterų, jaunų ir se
nų. Visi jie — Lietuvos vai
kai. Visi jie pureno Lietuvos 
žemelę, laistė ją savo pra
kaitu, mylėjo ją. Visi jie gy
veno savo šeimose, džiaugė
si savo sodybomis, tėviškės 
dirvomis ir pievomis. Visi jie 
mūsų broliai ir sesės lietu
viai.

“Ir visų jų šioj žemėj jau 
nėra. Jie mirė ne savo mirti
mi ir ne savoj žemėj. Juos 
sušaudė, pakorė, badu ar 
vėzdu išžudė naciniai bude
liai.

“Šioji urna, įteikiama sau
goti jums, nes tuos kankinius 
ir jus riš negęstanti mūsų tė
vų žemės meilė. Anuomet, iš
lydėdama savo sūnų ar duk
terį į tolimą užjūrio kraštą, 
motina į jo škaplierius įsiū
davo tėviškės žemės žiupsne
lį, kad išeivis, svetur būda
mas, savo motinos Lietuvos 
nepamirštų, sunkioj valandoj 
pasiguostų ir — visad jaus
tų, kad jis turi jį mylinčią ir 
laukiančią Motiną. Ne vienas 
išeivis prieš mirtį tą žemės 
žiupsnelį spaudžia prie lūpų, 
kad paskutinėmis mintimis ir 
paskutiniais atodūsiais būtų 
su Lietuva, su tėvais artimai
siais.

“Tie, kurių pelenai čia, 
taip pat savo paskutines 
mintis skyrė tėvų žemei ir 
artimiesiems. Jie žudomi mi
rė su žodžiais lūpose: “Lietu-

šių dienų

kai nėra 
Lietuvos 
nėra mi
nes mes, 

kovodami

va, už Tave mirštu!” Su to
kia pat šventa patrioto mei 
le jau keleri metai miršta 
tūkstančiai lietuvių Sibire ir 
bolševikų kalėjimuose, parti
zanai — Lietuvos giriose, jos 
laukuose, kaimuose ir mies
tuose. Kapai ir kryžiai, kan
čios ir kova — tai 
Lietuva.

“Laisvė miršta, 
kas už ją miršta, 
laisvė išplėšta, bet 
rusi. Ji ir nemirs, 
lietuviai, už ją
mirštame. Lietuva prisikels, 
nes gyvieji lietuviai už ją ko
vojam ir kovosim.

“Ties šia relikvija šiandien 
suklauptų tų žuvusiųjų tėvai 
ir motinos, broliai ir seserys. 
Jų čia nėra. Jie pavergti, mi
rę ar žuvę. Mes čia esam — 
jų širdies, kraujo ir jų sieki
mų artimiausieji. Mes skaus
mo sukaustytomis širdimis, 
su ašaromis akyse ir malda 
lūpose juos pagerbiam ir pri
siekiam tęsti jų šventąjį Žy- 
gb

“Ties šia tautine relikvija 
pasižadam nusišluostyti kas
dienybės dulkes nuo mūsų 
veidų ir visa, kas menka, iš
rauti iš mūsų širdžių. Pasi
ryžom ir tesėsime pasiekti to 
laimėjimo, už kurį žygyje ko
vojo ir mirė šie kankiniai. 
Tarkime jiems šiandien Lie
tuvoj ginklu kovojančių par
tizanų dainiaus žodžiais, 
skirtais žuvusiųjų ginklo 
brolių atsisveikinimui:

“Nesulaukėt jūs tekančio 
ryto,

“Bet sulauks jo — 
LIETUVA!”

Komunistų lyderiai į 
Yorke — Foster ir De 
paskelbė savo deklaraci; 
šy su Jugoslavijos įvykia 
čia drįsta sakyti, patys bi in Soviet 
mi amerikonais, šitaip — 
Ameriką:

“Amerikoniški imperi 
tai su pagelba savo spa kur poliari- 
ir Valstybės Departam J po 10 sa- 
iškraipo (!) mintį komii 'ą yra amži
nio rezoliucijas.

Šiuo savo pareiškimu 
minformas dar kartą įi 
kad vadovaujamuose si 
niuose kovotojai už taik stovyk- 
demokratiją budriai | ■ •
bet kokius pasireiškimui 
perialistinės grėsmės. L 
padarytas kominformo j 
iškalno nulemia pralak 
mą politikos Marshallo 
no šalininkų, siekiančių 
orentuoti pasaulį ir soči 
procesą.” ...

Jiems Maskvos žodis š 
tas, nors kiekvienam da 
pamišusiam žmogui ai 
kad imperialistai yra ne 
kurie gelbsti pasaulį nuo 
žūties, bet tie, kurie stei 
si nustumti jį į chaosą b ! 
dugnę tam, kad paskui d 
štame vandeny galėtų 
žvejoti žuvis.

Nori sėdėt ant 
dvieju kedžiy

“KAIP ILGAI, VIEŠPATIE...”
Tarptautinės Tremtiniams Globoti Organizacijos (IRO) 
konferencijoje Vyk. Sekretorius V. H. Tuok pasakė stiprią 
ir vietomis tiesiog jaudinančią kalbą dėl tremtinių tragiš
kos buitės, kurios kalbos ištraukas patiekiame čia mūsų 
skaitytojams.

ką
Aš

ma- 
mo-

KAS SENIAU BUVO PRA
ŽŪTIS, DABAR—VILTIS

Amerikiečių lėktuvai Ber
lynui dar taip neseniai reiškė 
pražūtį. Dabar tie patys lėk
tuvai yra vienintelė berlynie
čių išganingoji viltis.

Amerikiečiai išvystė di
džiulę akciją lėktuvais teikti 
maistą Berlynui, kuriam so
vietai be atneštos vergijos 
dabar dar suteikė galutinę 
bado pavojaus progą.

Amerikiečiai pareiškė Ber
lyno gyventojams, kad jie 
pristatys lėktuvais kasdien 
ligi 1,500 tonų produktų.

“Aš turiu pareikšti atvi
rai, — sakė jis — kad PCIRO 
politika ir jos pritaikymas 
pasirodė nepakankamas ir 
nepatinkamas.

Mums buvo per maža lai
ko, per maža pinigų, per ma
ža laivų ir svarbiausiai, mes 
konstatavome stoką krikš
čioniškosios meilės.

Aš asmeniškai negaliu ti
kėti, kad tai, ką mes padarė
me, yra maksimumas, 
mes galėtume padaryti, 
negaliu įsivaizduoti, kad 
žiau nei milijonas vyrų,
terų ir vaikų priversti gyven
ti skurde ir laukti baimėje, 
nes pasaulis negali surasti 
jiems vietos... O jei ir suran
da ir šį tą padaro, tai tik šal
tai apskaičiavęs ir savanau
diškų samprotavimų veda
mas.

Laikas, kada reikia kalbėt
Yra laikas, kada reikia ty

lėti ir yra laikas, kada reikia 
kalbėti... Aš manau, kad atė
jo laikas, kuomet reikia kal
bėti atvirai... Aš tikiu, kad 
biblijos žodžiai: “Kaip ilgai, 
Viešpatie, kaip dar ilgai”... 
atvaizduoja padėtį ir išreiš
kia nuotaikas tremtinių, ku
rie yra pavesti mūsų globai.”

Neturi užtikrinto saugumo
Toliau jis pasmerkė trem

tinių šeimų skaldymą, darant 
emigracijai atranką. Jis de
šifravo kai kurių vyriausybių 
neoficialų nusistatymą imti 
nevedusius ir netekėjusias 
tremtinius, nes yra pasiryžę 
ekonominei būklei jų kraš
tuose blogėjant, tuos tremti
nius grąžinti atgal... Tai tu
rint galvoje IRO privalo tu
rėti solidžias garantijas, kad 
tai neįvyks... Ką galima pa
galvoti apie įvykius, kad 
tremtinių dvasinė ir medžia
ginė būklė yra tiek sunki, jei 
šeimų tėvai ir motinos nusle
pia savo tikrą būklę, kad tik

išvengtų kai kurių emigraci
nių nuostatų restrikcijų... Bet 
ir tokias aukas padarę trem
tiniai neturi užtikrinto sau
gumo. Nemažas jaunų vyrų 
skaičius, kurie išvyko į va
karų Europos anglių kasyk
las ir nepajėgė tų sunkių dar
bų dirbti, buvo gražinti. Bet 
niekas nepagalvojo duoti 
jiems lengvesnio darbo kito
se pramonės šakose. Iki šiol 
tremtinių darbą traktavo 
kaip prekę, kurią galima gra
žinti, jei ji nepatinka. Bet net 
ir taip galvojant reikia žno- 
ti, kad tas darbas bus ilgai
niui blogesnis, jei išskirtos 
šeimos nebus greitai sujung
tos.
“...visuomenėje pralaimėjom”

“Mūsų laimėjimai buvo ne
žymūs ir labai riboti, ir, ga
lima pasakyti, mes visumoje 
pralaimėjome.”

Lygindami didžiausias pa
saulio problemas, kurios ky
la įvairiose šalyse, su trem
tinių problema, turime pada
ryti išvadą, kad ji yra dide
lė tik savo vargu ir tragišku
mu, bet ne apimtimi.
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ir šąlančius 
M Maskva

taip vadinamas,

•įfti entuziaz- 
uostą ir jo

per lavonus

Pagal vienus — įvyki 
gosi avi joj esą grynai j 
daus reikalas ir Bulg 
santykiai su Jugoslavij 
kasi tokie pat geri, kai 
vę, o pagal kitą komuu 
išreiškiamas didžiausia 
tarimas kominformo pa 
tiems kaltinimams Ti 
Jugoslavijos kom-partij

Manoma, kad tai da 
sąmoningai, ir bulgarai 
turėti sau kuo pasi 
prieš Staliną, jei Titui 
prarasti galvą dėl Ma 
represijų.

Wallace Krato 
Komunistų?

'•iankinių pa

sės, uostas,

Henry Wallace birže 
d., kalbėdamas Center 
wich, taip pareiškė:

“Jei komunistai šių i 
rinkimuose turėtų savo 
šą, mes gal netektume 
000 balsų, tačiau dėl t 
mėtumėm tris milijonus 
sų.

Šis Wallace pareišk 
laikomas lyg ir krat 
komunistų. Bet komu 
savo atskiro kandidato įl; Dalstrojuje 
zidentus šiemet neturi iftir 1937 me. 
visur didžiu balsu ša 
kad jie balsuos už Wala

—Italijon atbėgo Dr. 
Černy, čekų ambasad 
Vengrijai. Iš “rojaus” n 
naši visi, kas tik gauna 
gos.

SKAITYTOJAI, ATSILIEPKIT!
Amerikos” Redakcija, norėdama, kad mūsų laikr 

būtų gyvas ir įdomus skaitytojams, kreipiasi į visus, 
šydama

rašyti mums kuo atviriausiai savo nuomone 
“Amerikos” gerų ir blogų pusių!

Mums ypatingai bus naudinga žinot, kas Tamsto 
tinka ir kas nepatinka.

Todėl prašytumėm atsakyti i šiuos klausimus:
1. Kas Tamstai “Amerikoj” labiausiai patinka ir k
2. Kas Tamstai “Amerikoj” nepatinka ir kodėl?
3. Ką jūs pageidautumėt iš “Amerikos” ir apie faį 

rėtumet, kad ten daugiau būtų rašoma?
Rašykit drąsiai kaip kas moka. Nesijaudinkite dėl 

matinių klaidų. Mes savo skaitytojus suprasim ir be 
matikos...

Įdomesnius laiškus, ar jų ištraukas, galėsime pas 
mūsų laikraščio skaitytojų skyriuje.

Taigi — lauksime Jūsų laiškų iš visos Amerikos 
visur, kur tik pasiekia mūsų “Amerika”!
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Ties šia relikvija šiandien Skalno 
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notinos, broliai ir seserys, 
čia nėra. Jie pavergti, mi- ora^i 
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SKAITYTOJAli.
“Amerikos” Redakcija, no^j 

būtų gyvas ir įdomus skaitytoji 

šydama ...
rašyti mums kuo
“Amerikos” gerų ir

Mums ypatingai bus naudas1' 

tinka ir kas nepatinka. ,,
Todėl prašytumėm atsakyt'
1. Kas Tamstai “Amerikoj1^
2. Kas Tamstai “Amerikoj,
3. Ką jūs pageidautumėt15 

rėtumėt, kad ten daugiau būtų1 .
Rašykit drąsiai kaip kas ^1 

matinių klaidų. Mes savo skaiv1 
matikos... J

Įdomesnius laiškus, ar ji|%i 
mūsų laikraščio skaitytojų s^lį;

Taigi — lauksime Jūsų 1^’ 

visur, kur tik pasiekia mūsų

IRO konferencijoj paaiš
kėjo, kad yra realių duome
nų įkurdinimo problemai 
smarkiai suaktyvėti.

a. JAV yra daug pasiruoš
ta biliui vykdyti. 30 štatų 
gubernatoriai yra surinkę 
statistikos žinias, kiek, ko- 
kių branžų ir kur galima pri
imti tremtinių.

b. Brazilija pasirašė su IRO 
įkurdinimo sutartį. Ji sutin
ka priimti neribotą skaičių 
tremtinių. Įkurdinimas bus 
vykdomas grupėmis po 5,000 
asmenų. Įkurdinus tokią vie
ną partiją, bus vežama kita. 
(Labo planas).

c. 
imti

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

Lietuva Tarptautinėse Iškilmėse

Vėliava, himnas, Cornestone of Freedom dedikacija.
Linkėjimai. Atsakymas

e.

Guatemala sutinka pri- 
50,000 tremtinių.
Venecuela sutinka pri- 
50,000 tremtinių.
Kanada sutinka priimti

po 5,000 tremtinių į mėnesį. 
Ji skundžiasi, kad iki šiol 
IRO jai duodavo vidutiniai 
tik po 2,000 tremtinių į mė
nesį.

f. Australija jau yra pasi
rašiusi sutartį priimti po 
1,000 asmenų į mėnesį. Ji 
principe sutinka tą skaičių 
padidinti, bet tekniškai per
gabenimas tremtinių į Aust
raliją vyksta labai sunkiai.

g. Britanija ir toliau vyk
dys plačiu mastu tremtinių 
priėmimą (pav. kovo mėn. 
1948 m. ji priėmė 5,797 as-

tais pirmąjį Dalstrojaus va
dovą laukė Maskvos atpildas. 
Kremlius pranešė apdovano- 
jąs Dalstrojaus vadovą ir jo 
bendradarbius ir kviečiąs į 
Maskvą. Išvykstančius Dals
trojaus vadovus aerodrome 
NKVD areštavo, nugabeno į 
Maskvą, kur juos sušaudė 
“už šnipinėjimą.” Kolymoje 
netrukus prasidėję “valy
mai” daugelį Maskvos pati
kėtinių ir vergų kankintojų 
“likvidavo” ar pavertė tais 
pačiais vergais.

Vergų karalijos sostine
Magadanas šiandien yra 

vergų “karalijos” sostinė su 
70,000 gyventojų, o pats Dal- 
strojus dabar turi per 10,000 
žmonių vietovių pavadinimų, I
kur esama anglies, aukso, ■ įmįį 
švino ir kitų metalų kasyk
lų, įvairių įmonių, laborato
rijų, miško pramonės ir t.t. 
Be to, esama dar bevardžių 
numeriais tepažymėtų vieto
vių, kad jų pobūdį paslėptų 
nuo smalsių akių.

Policinis... klestėjimas
Dalstrojaus “suklestėji

mas” tebuvo galimas tik GPU 
bei NKVD vadovaujamos or
ganizacijos, teisinės adminis
tracinės padėties ir policinių 
priemonių dėka. Kiek šian
dien Dalstrojuje gyvena žmo
nių nežinoma, tačiau aišku, 
kad jų nepaprastai padidėjo
darbo vergų sąskaitom vie- nenis). 
no sovietų jūrininko praneši
mu, per ketverius 
(1937-1940) iš Vladivostoko 
į Magadaną nugabenta ne 
mažiau kaip 1.5 milijono dar
bo vergų. Kitas šaltinis nu
rodo žymiai daugiau, taip, 
kad per dešimtį metų ten nu
gabenta milijonai vergų dar
bam pasmerktųjų žmonių 
(apie 5 mil.).

3,000,000 žuvusių
Įvairių kategorijų darbo 

vergų Dalstrojuje šiandien 
priskaitoma nuo 1.5 mil. ligi 
2 mil. žmonių, vadinas, žuvu
sių skaičius siekia apie 3 mil. 
žmonių. Tik vienai iš dauge
lio mirtingumo priežasčių nu
rodyti, tepažymėsime, kad 
rytų Sibire vasara, kaip ir 
žiemą, yra labai apgaulinga: 
saulėje yra tropinė tempera
tūra, o šešėlyje šąla vanduo. 
Pasmerktasis, dirbąs, pavyz
džiui, prie kelių tiesimo tun
drose, pelkėtose vietose, ne
gali ilgai ištverti: žemė jį 
šaldo, o saulė negailestingai 
kepina, neskaitant uodų spie
čių.

Žmonių kraujas už auksą
Visos aukos žmonių gyvy

bėmis dedamos vienu tikslu 
— gauti daugiau žemės tur
tų, ypač aukso, papildančių 
Kremliaus iždą ir įgalinčių 
komunistinę veiklą bei pro
pagandą užsienyje. Neabejo
tina, kad aukso gamyba yra 
padidėjusi ir manoma, kad i vandens... bet ir kraujo.

Yra ir kitų kraštų, į ku
rnėtus riuos norima gabent tremti

nius mažesniais kiekiais 
(Prancūzų Gvijana, Britų 
Honduras ir kt.). Tad teore
tiškai tremtinių įkurdinimo 
problema yra išspręsta. Pa
lieka ją tik praktiškai iš
spręsti. Šitoje srityje iki šiol 
buvo sutinkama daug kliū
čių: stoka kapitalo ir trans
porto priemonių bei sunkios 
medicininės sąlygos atren
kant tremtinius. Dabartinį 
įkurdinimą vykdant tas dar
bas užtruktų apie 45 mėne- 
mėnesius. Bet IRO numatyta 
egzistuoti 3 metus. Iš jų vie
ni jau baigiasi. Tad norint tą 
problemą per numatytą lai
ką išspręsti, tempą reikia 
padvigubinti.

šiuo metu ji siekia 16-18 mi
lijonų uncijų (146 p.), kas 
sudaro beveik 50% pasauli
nės aukso gamybos kiekio.

Daug vandens ir daug... 
kraujo

Komunistai pirmomis re- 
volliucijos dienomis skelbėsi 
atsisakysią aukso: žmogus 
sovietinėje santvarkoje bū
siąs ne aukso vergas, bet jo 
viešpats, šiandien tie patys 
komunistai vienam aukso ki
logramui gauti aukoja vieno 
žmogaus gyvybę. Daug van
dens nubėgo nuo revoliucijos 
pirmųjų dienų, ir, deja, ne tik

Komunizmu sergantieji 
lietuviai

Neseniai New Yorko Kat. 
Federacijos apskrities mėn. 
susirinkime teko girdėti ka
talikiško laikraščio “Ameri
ka” redaktoriaus Dr. H. Lu- 
kaševičiaus gražią ir labai 
įdomią paskaitą apie lietu
vius, gyvenančius Pietų Ame
rikoje. Ypatingai buvo labai 
įdomu išgirsti apie Argenti
nos lietuvių gyvenimą ir jų 
visuomeninį veikimą.

Tenai daug sunkesnėse są
lygose, negu čia Amerikoj, su 
gyvenimu grumiasi mūsų 
broliai lietuviai, ir stengiasi 
pagerinti savo gyvenimo bū
vį. Labai daug lietuvių tenai 
yra suklaidinta raudonųjų 
apgavikų melagingos propa
gandos nuodais, jie aklai ti
ki sovietų agentų sklei
džiamiems propagandos me
lams, ir daugelis jų, kartais 
net labai gerų žmonių, yra 
klaidingai įsitikinę, kad So
vietų pavergtoje Lietuvo
je žmonės labai “puikiai” gy
vena. Jie net nenori tikėti, 
kad Lietuvoje komunistai 
kankina ir žudo jų tautie
čius, kitus išveža į sovietų 
sunkiųjų darbų stovyk
las, kur juos sunkiu darbu ir 
badu numarina ir be pasigai
lėjimo juos diena iš dienos 
naikina, o Lietuvos šalį ru
sais apgyventina, priduoda
mi jiems lietuviškas pavar
des.

Katalikai lietuviai 
organizuoti

Argentinoje iš 40 tūks
tančių ten gyvenančių lietu
vių, organizuoton katalikiš- 
kan veikiman yra įsitraukę, 
palyginti, mažas nuošimtis. 
Tiegi, kurie yra sąmoningi 
lietuviai, kelia tikrą pasigė
rėjimą. Susibūrę į įvairias 
katalikiškas draugijas, jie 
yra neblogai organizuoti ir 
uoliai veikia savo tautos, 
Bažnyčios ir Argentinos ša
lies gerovei. Tikisi, kad ateis 
laikas, kada ir tie, komuniz
mu sergantieji, jų broliai pa
gis iš tos ligos, susipras, pa
mes tuos savo klaidingus įsi
tikinimus, sugrįš atgal prie 
katalikystės ir bus uolūs Pie
tų Amerikoj lietuvybės pa
laikytojai iri karšti savo tau
tos ir tėvynės mylėtojai.

Turi savo bažnyčią
Dar tik šio karo metu

Jungt. Am. Valstybėse buvo 
daroma rinkliava dėl pasta
tymo lietuvių katalikų baž
nyčios Argentinoje. Mes, 
Šiaurinės Amerikos lietuviai, 
kiek galėjome, tą reikalą pa
rėmėme ir davėme aukų. Po [virš 7,000 sužeista ir apie 
ilgo ir didelio darbo, taip kil-1100,000 paliko be pastogės, 
nūs Argentinos lietuvių tiks- Sakoma, visa apylinkė atro- 
las tapo atsiektas. Vieninte- do baisiau, negu Hiroshima 
lė lietuviška bažnyčia Argen- po atominės bombos.

tinoje jau pastatyta ir ji, Tė
vų Marijonų vadovybėj, gra
žiai tarnauja Argentinos lie
tuviams.
Jiems reikia kat. laikraščio

Jei mūsų viengenčiai Ar
gentinoje jau turi savo baž
nyčią ir pastatė lietuvišką 
mokyklą, tai jiems dar ypa
tingai trūksta savo katali
kiško laikraščio, kuris tar
nautų jų tautiniams ir dvasi
niams reikalams ir palaikytų 
juose lietuvišką dvasią.

Mes, gyvenantieji šiaurės 
Amerikoje lietuviai, pagelbė- 
jome Argentinos lietuviams 
įsigyti savo bažnyčią. Ar ne
būtų gera, kad mes pagelbė- 
tume jiems ir savo katalikiš
ką laikraštį išleisti? Reikia 
atsiminti, kad Argentinos 
lietuviai katalikai, ten labai 
nelengvai gyvendami, neįs
tengia patys savo laikraščio 
išleisti, nes neturi tam rei
kalui atliekamų lėšų, o pas 
mus čia, šiaurės Amerikoj, 
visgi dar su pinigu nėra taip 
labai bloga. Pasiturinčiųjų 
lietuvių duotas tam reikalui 
keletas centų, labai daug 
jiems pagelbėtų, ir būtų su
teikta labai stambi jiems me
džiaginė ir dvasinė jų veik
lai parama, ir tuom mes dar 
labiau sustiprintume su jais 
mūsų lietuviško broliškumo 
ryšius.

Būtų gera, kad Tėvai Ma
rijonai ar kas kitas tuo rei
kalu pasirūpintų, ir jiems 
katalikiško laikraščio išleidi
mui čia aukų parinktų.

Argentinos lietuviai, turė
dami savo katalikišką laik
raštį, kitaip jaustųsi ir daug 
pajėgiau veiktų, ir gal net 
nevienam ten paklydėliui lie
tuviui akis atidarytų, kurie 
gal tada, pamatę savo klai
das, kad ne tuo keliu eina, 
sugrįžtų atgal prie lietuviško 
ir katalikiško gyvenimo i r 
daugiau nebegarbintų sveti
mų, raudonų dievų.

Nepriklausomoji Lietuva 
dalyvavo birželio 17 d. reikš
mingose ir simbolingose tarp
tautinėse iškilmėse Bedford, 
Indiana valstybėje. Iškilmes 
suruošė Indianos “marmurą” 
(limestone) industrija ir Bed 
ford miestas. Jos tęsėsi visą 
savaitę, nuo birž. 14 iki 19 d. 
Tarptautinės dienos — birž. 
17-tos — iškilmės rengėjai 
pavadino: “Dedication of the 
Cornerstone of Freedom.” 
Šitose iškilmėse oficialiai da
lyvavo 21 valstybė — fakti- 
nai į iškilmes atvyko ir ja
me dalyvavo 17 valstybių 
ministerial ir konsulai. Lie
tuvą atstovavo ministerio P. 
Žadeikio įgaliotas konsulas 
P. Daužvardis.

Svarbioji iškilmių dalis bu
vo: “Laisvės Kertinių Akme
nų” dedikavimas. Visa ši ce
remonija vyko miesto aikštė
je. Septyniolikos valstybių 
atstovams ir Washington© 
bei vietos garbės svečiams 
buvo pastatyta didelė plat
forma Lawrence County Tei
smo priešakyje. Platformos 
užpakaly, prie Teismo Rūmų, 
plevėsavo 18 valstybių vėlia
vos, kurių tarpe ir Lietuvos 
trispalvė.

Visos ceremonijos vyko se
kančiai: iššaukiamos valsty
bės ir atstovai, grojamas 
tos tautos himnas, iš už sce
nos skaitomi tos tautos nuo
pelnai bei pasižymėjimai, tuo 
laiku privažiuoja prie tribū
nos atitinkamai valstybei 
asignuotas ir atžymėtas au
tomobilis, vežąs jai skirtą 
“Cornerstone of Freedom,” 
globojamą jaunuolės; cere
monijos vedėjas taria dedi
kacijos žodį, įteikia atstovui 
pliaką, kuri bus prijungta 
prie Laisvės Kertinio Ak
mens, prašo atstovą perskai
tyti įrašą ir priimt laisvės ir 
draugiškumo simbolį.

Tokiose ceremonijose ir 
Lietuvą atstovavo konsulas 
Daužvardis.

Visa programa buvo trans
liuota per Mutual radio tink
lą ir aprašyta ne tik vietinė
je, bet ir plačioje Amerikos 
spaudoje.

Užkandžių metu, atskirose 
vietose, konsulas Daužvardis 
ir ponia Daužvardienė pasa
kė kalbas apie Lietuvą — lie
tuvių tautos kančias, nusista
tymą ir aspiracijas.

ISTORINE DIENA 
Rugpjūčio 15 d., Žolinėse, 

KENNEBUNK PORT, MAINE 
Paminklinio

Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano 
Vienuolyno ir Koplyčios 

Iškilmingas

PAŠVENTINIMAS
Ir Naujos Anglijos Lietuvių Dienai“
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VAGIS - SPECIALISTAS
New Yorke suimtas garsus 

seifų (nedegamų spintų) va
gis. Policijos nuovadoje jis 
pademonstravo savo gabu
mus ir seifą be rakto atida
rė daug greičiau, negu tie, 
kurie žinojo numerių kombi
naciją.

Seifų atlupinėtojas papras
tai naudojasi klausa ir pa
reiškė, kad šių dienų kiek
vienas vagis turi mokėti ati
daryti seifą.

—Žemės drebėjimas Japo
nijoje sunaikino Fukui ir ki
tus miestelius. Toje katas
trofoje žuvo 3,254 žmonės,

DIENOTVARKĖ:
11:30 A. M. — Iškilmingos Mišios su pritaikintu pa

mokslu vienuolyno parke. Mišių metu giedos 
Brooklyno Lietuviii Apreiškimo parapijos choras 
vadovaujant muz. Sakui.

2:00 P. M. — Šv. Antano Vienuolyno ii- Koplyčios pa
šventinimas. Pašventinimo apeigas atliks Portlan- 
do vyskupas J. E. Juozapas E. McCarthy, D.D. 
dalyvaujant Vysk. Daniel Feeney, D. D., Kinijos 
Pranciškonui Vysk. Louis P. Durand, O.F.M., ku
nigams, vienuoliams ir svečiams iš visos Amerikos.

3:00 P.M. — Lietuvių Dienos programa: žymių kalbė
tojų kalbos; lietuviškos dainos, kurias padainuos 
Brooklyno Apreiškimo parapijos choras; tautiniai 
šokiai vadovaujant O. Ivaškienei iš Boston, Mass.; 
įvairūs laimėjimai.
Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti Pašventinimo 

Iškilmėse Ir Lietuvių Dienoje:
Visus Amerikos Lietuvių, ypatingai Šv. Antano vie
nuolyno ir koplyčios Fundatorius, Rėmėjus, Gerada
rius, mūsų Brolius ir Seses Tretininkus-es ir “Varpe

lio” skaitytojus.
Visi Keliai Veda Į Atostogų Kraštą Maine!

Ligi pasimatymo Kennebunk Port’e, Maine 
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Petras Jurgčla

TIESOS ŽODŽIAI
opoje 7 metai kovota dėl laisvės! Ir šian- 

ropos pusė pavergta, o likusi Europa 
ės paskęsti raudonam potvyny! Penktoji 
po šiai dienai kariauja. Kokios rūšies tai-

eilę metų ne tik kitos tautos labai stebė- 
ė, bet ir Amerikos visuomenė ėmė aiškiai 
a JAV vyriausybės politika. Jos negalėjo 

Amerikos vyriausybės elgesio ir ypač 
f dėl ko ji taip elgiasi.
uji politiniai vėjai Amerikoje
visuomenė šį rudenį rinksis savo prezi- 
ongresmanų ir kitų renkamųjų aukštų 
augybė reiškinių liudija, kad 16 metų 
i demokratų vyriausybė galės būti pa
ne be reikalo ne tik visa Amerikos vi
sas pasaplis, o ypač Maskva, su didžiau- 

ekė respublikonų partijos atstovų seimą 
e.
eiškė aštrus dabartinės vyriausybės dar
ąs. čia noriu paskelbti lietuviams įsidė- 
iš keliolikos kalbų. Ji pagelbės suprasti 
pie aukščiau minėtų apsivylimų šaltinį, 
pngreso narė ir žymi rašytoja dramatur- 
e Luce, kuri prieš keletą metų priėmė 

ą, respublikonų seime birželio 21 d. pa- 
šmingą kalbą.

Clare Boothe Luce kalbos ištraukos
“Visam pasauliui sekant, kiekvienas Amerikoje 

yra tikras, kad tarp jūsų yra vyrai ir moterys, kurie 
išrinks sekantį mūsų Pezidentą.

Koks Pezidentas pageidaujamas
1) Mūsų visuomenė nori tinkamo Prezidento, 2) 

mūsų visuomenė nori teisingo Prezidento, 3) mūsų vi
suomenė nori Prezidento, kuris laikytųsi Konstitucijos.

Išmanymas, teisingumas, amerikoniškumas. šių 
savybių turi turėti busimasis mūsų Prezidentas, jei no
rime atstatyti pasitikėjimą ekonomine savo sistema na
mie ir vykdyti kūrybinį darbą pasaulio vadovavimui.

Negaišinkim laiko nelaimingajam vyrui Baltuose 
Rūmuose matuoti mūsų matais. Pono Trumano dienos 
suskaičiuotos. Bet prieš jam pasitraukiant turime pri
pažinti, kad mes esame jam šiek tiek dėkingi.

Dėkingumas Trumanui
Turime būti dėkingi ponui Trumanui už tai, kad 

jis 1944 metais stengėsi tapti Vice-Prezidentu ir kad 
su kelių demokratų partijos šulų pagelba nepralaimėjo. 
Jeigu jis būtų pralaimėjęs, mūsų Prezidentu šiandien 
būtų p. Wallace. Taip, Apvaizda rašė tiesiai kreivomis 
linijomis, kai Pendergasto politinė mašina davė mums 
bespalvį Harry Trumaną vietoj raudonojo Henry Wal
lace.

Maskvos sparnas
C. B. Luce, pažymėjusi, kad demokratų partijoj 

yra konservatyviškas, nepaslankus dešinysis sparnas, 
toliau nurodo, kad:—

“Partijoje yra kairysis, arba Maskvos sparnas. Jo

įkvėpėjas yra Stalino pupetė Henry Wallace. Kartais 
tai vadinama šikšnosparnių sparnu, čia rasi daugiau
sia ekonominių meilužių ir politinių pūsliagalvių, ko
kių tik mūsų krašte yra. Betgi šie siaurapročiai yra 
palyginti nekenksmingi. Šio sparno šerdį sudaro mar- 
gybė: darbininkų suvedžiotojai bei išnaudotojai (rake- 
tieriai), vietos ir importuoti komunistai ir atsiųsti 
Kremliaus agentai.

Skirtumai tarp dešiniojo ir Maskvos sparnų yra 
per gilūs, per kartūs ir, sakytum, perdaug kruvini, 
kad būtų įmanoma pasiekti protingo darnumo. Kokiais 
įprastais valdžios moralės dėsniais “demokratas” Marc- 
antonio gali susitikti su “demokratu” Rankinu? ar ga
li Talmadge susieiti su Wallace’u?

Karo ar taikos reikalas
“Mes (respublikonai) žadam, trumpai, kad mes 

galime patenkinti protingus sąmoningų žmonių lūkes
čius, įsteigdami gerą valdžią namie ir blaivų valsty
bingumą užsieny.

Didžiosios karo ar taikos problemos atveju demo
kratai yra nevieningi, kaip paprastai jie nesutinka 
kiekvienam reikale. Wallace sako, kad Trumanas nori 
karo bet kokia kaina. Trumanas sako, kad Wallace no
ri taikos bet kokia kaina. Gal abu tiesą sako. Bot mū
sų partija nėra susiskaldžiusi savo įsitikinime: mes ne
tikime nei į karą, nei į taiką bet kokia kaina. Mes ti
kime, kad taika gali būti suteikta didelei pasaulio da
liai išrenkant Prezidentą, kuris parodys paprastos drą
sos, sakydamas tai, ką jis mano, ir manydamas tai, 
ką jis sako tiek užsienio tautoms, tiek mūsų tautai.

Prezidentui kartais sunku pasakyti tiesą. Bet 
niekad neįmanoma ją paslėpti.
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Pasmerktas politikavimas su Rusija
Istorija dabar rodo, pavyzdžiui, kad Baltieji Rū

mai davė Sovietų Rusijai slaptu nuolaidų Teherane, 
Jaltoje ir Potsdame. Jaltoje didvyriška tauta Lenkija 
buvo parduota tiesiai Kremliui. Iš Kinijos buvo atplėš
tas suverenitetas dėl Mandžūrijos. Nereikalingi, negar
bingi išdavimai! Ir kas gi už tai gauta? Stalino pa
žadas išeiti į karą, kurį mes jau buvom laimėję prieš 
Japoniją. “Aš puikiai sugyvenu su Stalinu” — pasakė 
didis naujasis tvarkdarys... “Man patinka senasis Juo
zas!” — praėjusią savaitę pasakė mažas naujasis tvar- 
kadarys p. Trumanas. Gerasis senis Juozas! žinoma, 
jis jiems patinka. Argi jie neatidavė jam visą Rytinę 
Europą, Mandžūriją, Kurilų salas, Žiemių Kiniją, koa
licijas Lenkijoje, Jugoslavijoje ir Čekoslovakijoje?

Mus šiurpas nukrato pagalvojus, kiek dar daugiau 
jie būtų atidavę j am, jei senatorius Vandenbergas, 
Foster Dulles ir kiti mūsų krašto respublikonai vals
tybininkai nebūtų sustiprinę Naujosio Sontvarkos val
stybės departamento nugarą. “Taip, gerasis senis Juo
zas”;! “Blogasis senas Kongresas”!

Ir visų tų darbų, nuolaidų bei užrašymų fakto bu- • 
vo tuo metu išsiginta ir išjuokta; taip daroma ir šian
dien! Tuos respublikonus, kurie prieš 3 ar 4 metus įs
pėjo, kad tokie žygiai padaryti ir kad jie ilgainiui įro
dys tokių veiksmų pavojingumą pasaulio taikai ir net 
mūsų krašto saugumui, — viešai statė prie gėdos stul-

■ po Baltieji Rūmai ir ne kas kitas kaip “The Daily Wor
ker,” ir apšaukė juos fašistais ii’ karo kurstytojais.

Laimei, respublikonai niekad nepaisė politiškai nu- 
kentč ti dėl mūsų krašto reikalų.
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Suželtas
Liepos 6 d. rytą W. Phila

delphijoj buvo sunkiai sužeis
tas Domininkas Antanaitis, 
žinomas lietuvis biznieirus iš 
So. Philadelphia. Jis važiavo 
automobiliu prekybos reika
lais, kai įvyko nelaimė. Gy
dytis paguldytas Mercy ligo
ninėj. Tikimasi, kad pa
sveiks.

Philadelphijoj. Prieš kiek lai- philadelphiečiai būdavo pas- 
ko jaunoji vadovavo lietuvių 
jaunulių muzikos mėgėjų ra
dijo programai ir mokino 
muzikos privatiškai, bet ka
ro metu pradėjo eiti moky
tojos pareigas.

Demokratų suvažiavimas
Šią savaitę demokratų par

tijos kongresas vyksta Phi- 
ladelphijoj. Keli tūkstančiai 
delegatų ir svečių suvažiavo 
į Philadelphiją, išrinkti kan- 
ididatą į Prezidentus. Delega
tams rengimo komitetas su
rengė daugybę pasilinksmi- 

, nimų už Convention Hall, kur 
i vyksta posėdžiai. Liepos 14 
dieną buvo surengtas didelis 
paradas. Orkestrai ir visokį 
būriai kemedijantų linksmi
no svečius ir philadelphie- 
čius. Šalia to daug atskirų 

, vaišių, ir kitokių dalykų bu- 
ivo parengta delegatams. J.

kon-

Sėkmingas piknikas
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis piknikas, kuris įvy
ko liepos 4 d., pavyko labai 
gerai. Keli šimtai lietuvių ir 
jų draugų linksminosi gra
žiame sode, klausėsi puikios 
p. Dambrausko muzikos ir • 
gėrėjosi gražia ir šilta diena. 
Išvažiavimo darbininkai sun
kiai, bet labai našiai, dirbo 
visą laiką. Todėl ir uždarbis 
parapijai gautas geras. Ren- 
gimo komisija ir -parapijos E kardinolas atidarė 
klebonas karstai dėkoja vi- Į n . 
siems darbininkams ir mūsų 1 
pikniko rėmėjams, parapijie
čiams ir svečiams.

Rengiasi priimti tremtinius
Teko sužinoti, kad pirmas 

laivas su tremtiniais išvyks
ta iš Vokietijos rugpiūčio 7 
dieną. Todėl Philadelphijos 
lietuviai, kaip ir kitų tauty
bių piliečiai, jau rengiasi 
tremtinius priimti, jei tas 
pirmas laivas sustotų Phila- 
delphijoj. Tuo tikslu daroma 
susirinkimas liepos 22 dieną. 
Manoma, kad lietuviai tinka
mai globos savo tautos žmo
nes.

Serga
Ona Jankauskienė vėl sun

kiau susirgo. Ji turi silpną 
širdį. Ligonė gydosi pas duk
terį, 210 Tasker St. Liepos 10 
dieną; staiga buvo pašauktas 
gydytojas ir kunigas, kai 
gone netikėtai pablogėjo.

li-

Athletics pirmyn
Philadelphijos baseballi-

Taigi, atrodo, kad BALF 
sąlyty su mūsų tremties va
dovybe, nuodėmės nepadarė, 
kad visą mūsų tremtinių ben
druomenės šelpimą suskirstė 
atatinkamomis kategorijo
mis, pagal pirmumą gauti 
BALF paramą.

Į Pirmoje eilėje į šalpą turi 

invalidai, 
motinos, 

mažamečiai vaikučiai, besi- 
mokantis jaunimas. Kas lie
ka, yra skirstoma ir kitiems. 
Ar prieš tokį gėrybių skirs
tymą gali turėti kas prieš?

Yra dar, tiesa, retų balsų, 
i kurie nenorėtų skirti jokios 
-------------------studijuojančiam 

I jaunimui, kultūros darbinin- 
įkams. Vis dėlto vadovaują 
.veiksniai visai teisingai, mū- 
;sų besimokančiame jaunime 
mato naujosios Lietuvos at
eitį! Ir tai yra visiška tiesa. 
Juk atsikuriančiai Lietuvai 
taip daug truks mokytojų, in
žinierių, gydytojų. Sąlygos 
mokytis tremties metu tikrai 
yra nedėkingos: perpildyti 
bendrabučiai, maisto stoka, 
o ką jau bekalbėti apie stig- 

llių mokomųjų priemonių! 
Tremtinių spauda apie BALF Kas dabar rimtai mokosi, tu-

Tremtyje, 
džiamas alikraštis “Mintis” 
(1948-V-31) apibara tremti
nius, kurie savo laiškuose į 
Ameriką nepamatuotai daro 
priekaištus dėl BALF veik
los. Sako: “...rašantieji laiš
kus turėtų būti santūresni ir 
jausti didesnį atsakomybės 
jausmą ir tam tikrą pareigą 
prieš kitus savo likimo bro
lius—tremtinius.” Toliau ra
šo:

“Vienas kitas neapgalvo-

kutiniai, gal jau laikas pa- L . . . .....
kilti prie pirmųjų ir laimėti,‘®isę hS?nia.!>. senella1’ i.™1/ 
pirmąja vietą? Snorto mėgė- Pabėgėliai. .......
jai taip ir mano ir to laukta. 
Jų žaidimų pasižiūrėti lig 
šiol atėjo virš 400,000 žmo-

Televizija tėvams
Mr. A. Naujokas, 129 Fer- 

non St., neseniai įtaisė savo 
namuose televizija, kad jo ■J i paramos serganti motina ir tėvas ga-ŲQlinirnil- 
lėtų linksmiau praleisti liuos- 
laikį. Abu tėvai labai paten
kinti ta naujoviška pasUin-j 
ksminimo priemone ir dėkin-i 
gi savo sūnui, kurs užjaučia1 
juos. Manoma, kad ir dau- i 
giau namų turės savo televi
zijos aparatus.

NEPAMATUOTI
PRIEKAIŠTAI

* . j A. A. A. VZ A K

Vokietijoj lei-.ri bent dvigubai tiek padėti 
“Mintis” i energijos ir nustoti vilties 

siekti mokslo, kaip geraisiais 
taikos metais! Juk didžiau
sias nuošimtis gulinčių džio
vininkų senatori jose, kaip 
tik yra iš besimokančio jau
nimo tarpo. Be to, pravartu 
neužmiršti, kad pašalpą gau
na ne kiekvienas, bet tik tie, 
kurie įrodo savo pažangumą 
ir sugebėjimą moksle. Atseit, 
remiami tik tie, kurie tikrai 
dirba ir atsidėję mokosi.

BALE tikrai turi sunkų ir
ninkai Athletics šiemet ge- įag jaįškas gali būti priežas-
rai laikosi, nes stovi arti pir- jau buvo Tašyta apFe^pikTus n?Ąek!nF?_ .Trem?_’tirai gilesniems dalykams

LAUKIAM JŪSŲ IŠ VISU ŠALIŲ

Lietuvė gražuolė
Lietuvaitė p-lė Elzbieta 

Szymanglri, jau ilgoką laiką 
kaip dirba Philadelphijoj mo
deliu. Ji pasižymi savo gro
žiu. Vietos laikraščiai jau ke
lius sykius pažymėjo ją, kaip 
gražią ir talentingą mergai
tę, ir buvo įdėję jos fotogra
fiją. Pasisekimo jaunuolei! 
Szymanskių šeima priklauso 
prie šv. Kazimiero parapijos 
ir ją remia.

mos vietos American Lygo
je. Bet ar ilgai jiems taip pa
vyks išsilaikyti, kas gali pa
sakyti? Jau daug metų, kaip

Gelbsti tremtiniams
Mrs. M. Karpis ir jos su

rijus J. ir kiti padare afidei- 
vitus savo giminėms Vokie
tijoj. Jie tuoj afideivitus iš
siuntė ir tikisi, kad jie galės 
atvykti. Malonu pranešti, 
kad vis daugiau ir daugiau 
lietuvių supranta artimo mei
lę ir pagelbsti kenčiantiems 
lietuviams tremtyje.

Vedybos
P-lė Pranciška Ausevičiū- 

tė, žinoma lietuvaitė muzikos 
mokytoja, liepos 3 d. ištekė
jo už J. Michael. Vedybos 
įvyko Incarnation bažnyčioj,

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
1 Modemiška laidojimo įstaiga,
dels, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

Di-

pavydo laiškus, siunčiamus 
žemos moralės žmonių Ame
rikos lietuviams ir tas prisi
dėdavo prie to, kad staiga 
tremtiniai pasijusdavo nete
kę jokios globos bei paramos 
iš savo artimųjų Amerikoje. 
Šiuo kart noriu čia iškelti ir 
trumpai paliesti kitos rūšies 
laiškus, kurie rašyti gal ir be 
jokio pavydo, bet tik iš nepa- 
galvojimo ar nežinojimo tik
rosios dalykų padėties.”

Pabaręs kai kuriuos įky
riai prašančius pagelbos ir 
net užsipuolančius, kad 
BALF paramos neištenka, 
“Mintis” rašo:

“Bet reiktų kiek sustoti 
ties BALF vykdomu pašal
pos darbu. Kaip žinoma, Vo
kietijos visose trijose vakarų 
zonose yra maždaug 60.000 
tremtinių, tai faktas, kurį 
vienodai gerai žino tiek 
BALF, tiek ir mes patys. Bet 
tokią masę nuolat šelpti, de
ja, BALF neįstengia, nes tu
ri permažai lėšų. Tik pagal
vokime — jei kiekvienas 
tremtinvq gautų gėrvbiv tik ! 
už vieniu vieną doleri mėne-' 
siui, kokia suma susidarytų 
per metus, du ir tris? Juk tai į 
jau beveik pasakiškas dole-1 
rių kapitalas!

niai visada minės su pagarba 
ir dėkingumu BALFo var
dą.” «

Visi keliai j Susiartinimo 
Šventę

Kas gi šiandien nori būti 
atsiskyrėliu? Aišku, niekas. 
Kiekvienas vis ieško draugų, 
dairosi naujų pažįstamų, 
glaudžiasi kur tiktai didesnis 
būrys.

Dar labiau vienas kito pa- 
siilgstam mes, gražiosios Lie
tuvos vaikai. Iš tikrųjų, 
mums dar labiau reikia susi
bėgti į didesnius būrius, dar 
tvirčiau suspausti rankas, 
susilieti karštomis širdimis, 
nes mūsų tėvelius ir seseris, 
blaško ir naikina juos...

Šiandien mes tokie smul
kūs tarp galingųjų ir didžių
jų, tokie reti tarp milijonų 
svetimųjų. O vis dėlto, kaip 
sakė anais Lietuvos prispau
dimo metais didysis Maironis, 
“nors mūsų, broliai, nedaugei 
yra, tačiau tvirti mes, jei riš 
vienybė.”

Užtat susiriškim visi į tvir
tus lietuviškus mazgus, nebe
būsim tada vieni, nebebūsim 
jau tokie smulkūs ir silpni.
Lietuviška programa, naujos 

pažintys
Štai prieš Jūsų akis ta gra

žioji vienybės diena. Ji lau
kia Jūsų iš visų lietuviškųjų 
Amerikos namų. Tai Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyno, Put
nam, Conn., jaunųjų lietuvai
čių stovyklos iškilmingas už
baigimas, o kartu ir visų lie
tuvių vieningo SUSIARTINI
MO ŠVENTE, kuri įvyks lie
pos 25, paskutinį šio mėne
sio sekmadienį.

Palikę karštus ir dulkėtus 
miestus bei miestelius, Jūs 
čia rasite žaliųjų laukų, mar
gųjų pievų ir ošiančių miškų 
sveikatą ir džiaugsmus. Bet 
svarbiausia — Jūs pamaty
sit, ką gali ir sugeba jauno

sios Amerikos lietuvių duk
relės, kurios čia auklėjamos 
Dievo ir Tėvynės dvasioj. 
Matysit jų vaidinimą, girdė- 
sit dainas, regėsit jų šokius 
ir žaidimus.

Argi bereikia pridėti, kad 
Jūs čia gražiai ir sočiai pasi- 
vaišinsit, susitiksit su lietu
viais iš įvairiausių kolonijų, 
užmegsit naujas pažintis su 
ką tik atvykusiais iš tolimo
sios Europos, žodžiu, daly
vausi! lietuviškos vienybės 
džiaugsme.

Juo gausiau čia susirink- 
sit, juo greičiau padėsit Ne
kaltojo Prasidėjimo Kongre
gacijos Seselėms įgyvendinti 
jų didžiuosius sumanymus, 
labiausia gi — pagreitinsit 
Naujosios Permaldavimo Ko
plyčios statybą, kurios Fon
das taip reikalingas Jūsų 
gailestingų ir dosnių širdžių.

Laukiam iš visų šalių
Taigi, liepos 25 d. visi ke

liai ir takeliai veda tiktai į 
Putnam.

Uždarykit tą dieną savo 
namų duris ir visi — maži, 
jauni ir seni — kreipkite sa-

Prasic 
plačii

vo akis, sukite visus 
žimus į Nekalto 
Vienuolyną, kur 
verti vartai lauks
sų Amerikos miestų 
pijų. Atkeliaukite 
siimkite prietelius, 
dinkit visus 
nepažįstamus. Jūs 
maloniai laukiami.ir 
sutinkami.

Tad iki pasimatym 
25 dieną Nekalto 
mo Vienuolyno 
duose ir lietuviškoj 
čių programoj.

Kun. St.

IEŠKOMO
Ona ir Anelė 

sios iš šapkinų km., 
par., gyv. Brooklyne. 
S. Girniui, 57-41 64th 
peth, N. Y.

Braziui

lietuvių Radio Progn
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8l

DIREKTORIUS į
ANTANAS DZIKA

3619 East Thompson SU
Philadelphia, Pa. 1

Telefonuokite: Regent I

žo

Staigi mirti

Jonas Čekanauske 
gydytoją ir staiga kr 
dytojas atvyko, per 
notes Jonas persiskj 
pasauliu. Dieve Ger; 
Jono sielai amžiną a

W:

liniu Die

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

©

417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

PLAKATAI
BILIETAI
KONSTITUCIJOS
KNYGOS
ŽURNALAI
GARSINIMAI
VESTUVIŲ KVIETIMAI
ir kiti spaudos darbai
“ A ™ : u

Liguista vaizduotė apie savo tinkamumą
Respublikonų ir demokratų partijos abi pasisako 

(ir, manau, nuoširdžiai), kad jos siekia tų pačių tiks
lų: kiek galint daugiau pagerinti patogumus, ekono
minį saugumą ir politinę laisvę Amerikos piliečiui, ne
žiūrint jo spalvos, tikėjimo ir būklės.

Bet, štai, juokingas dalykas — tie patys siekiniai 
parodo ja Kremliaus propagandoje. Kaip tik tai ir yra, 
nes jis skelbia tuos pačius siekinius, kaip ir mes. Ir 
Sovietų vadai tvirtina, kad SSRS taip pat yra demo
kratija.

Ir, iš tiesų, skirtumai tarp mūsų ir Sovietų de
mokratijos neglūdi siekiniuose, kurių mes pasisakom 
siekią. Tie skirtumai glūdi priemonėse, kuriomis mes 
ir jie, faktiškai, stengiamės tų siekinių pasiekti.

Mes, visuomenė, visada tikėjome, kad priemonės 
turėtų būti esuderintos su siekimais ir kad doros, tei
sėtos, demokratinės priemonės yra vienintelis ir tin
kamas kelias į gerus demokratinius siekinius. Tačiau 
komunistai nusistatę kaip tik priešingai. Jų nusistaty
mu, demokratiniams siekiniams siekti tinka viskas: iš
krypimai, apgaudinėjimas, mulkinimas, išsisukinėji
mas, sabotažas, išdavimas. Ir visi pasibaisėtini jų pa
darai: ištrėmimas, kankinimas, žudymas, likvidavimas.

Komunistų dėsnis yra sunaikinti visus doros dės
nius ir, aišku, bet kokią tikybą, vadovaujantis teorija, 
kad tik tuo būdu bus labiau pagreitintas gerovę ža
dantis proletarijato valdymas.

Diktatorius gali būti visagalis, kaip Stalinas yra 
savo krašte. Tačiau Stalinas gali tik tiek panaikinti 
doros dėsnio veiksnius, net ir Rusijoje, kiek karalius

Kanutas panaikino gamtos dėsnį, kai jis įsakė srovei 
sustoti.

Sov. Rusija laisves paneigė pavergimo priemonė
mis, ir 180,000,000 Rusijos gyventojų prarado visas 
savo laisves

Leiskite man pirminti vieną puikų pavyzdį, kaip 
dažnai į tironiją veda ši populiari N. Santvarkos teori
ja, pagal kurią demokratiniai siekiniai pateisinami ne
demokratiškomis priemonėmis. Kaip praneša “The Bal
timore Sun,” kalbėdamas pr. mėnesį Oregone, Henry 
Wallace pareoiškė: “valdžia turėtų atpirkti tą žemę, 
kuriai negali būti elektra tiekiama. Jei žmonės užsispir 
tų tebegyventi tokioje žemėje, tai valdžia neturėtų 
leisti jiems vaikų turėti.”

O, laimės siekime! O, laisve! O, pats gyvenime! 
Argi visi turi būti likviduoti, jeigu jūs ir aš esame 
tiek užsispyrę įžiebti savo žiburėlius žibalu, kai N. 
Santvarka nori, kad mes vartotume elektrą? štai, Nau
josios Santvarko vykdytojas. Jis daug pasiekė trūku
mų priemonėmis. Jis užversdavo kas trečią vagą, jis 
naikino paršelius. Dabar visagalio, pažangaus kilova
to vardu jis negimusius vaikus pasmerkia nebūčiai! 
Iš kelio jūs, senoviški respublikonai! Užleiskite kelią 
tikrajam Naujosios Santvarkos įpėdiniui — humani
tarui su elektros krėslu!”

Tautų atidavimo kaina Amerikai
Mes, respublikonai, per 16 metų be paliovos įspė- 

davom visuomenę, kad blogieji būdai niekad ilgainiui 
neduoda gerų vaisių.

Kaip liūdna žiūrėti į padarinius tų slaptų sutar

Tikimasi 25,000

Lietuvių Dienos 
paskelbia, kad 34-1 
sylvanijos Lietuv 
bus laikoma Lake^ 
ke, netoli Mahanoy 
sekmadienį, rugpiū

Tikimasi, kad sm 
žmonių susirinks į 
uomą ir prieinamą 
Parką, ir praleis sn 
tarpe lietuvių iš vii 
kos kolonijų.

Įžymūs kalbėtoje 
" gins Lietuvių Dieno 

mą. Jų vardai ir 
bus paskelbtos vėli

Lietuvių Dienos 1 
taip pat praneša, k 
visas L. D. pelnas h 
mas sekančioms or 
joms: Šv. Kazimi< 
rims, Juozapo-Mar 
je, Newtown, Pa.; 
ciškaus Seserims, J 
deuce, Pittsburgh, ] 
zaus Nukryžiuotojo 
Elmhurst, Pa.

Kun, Juozas Nev
L. D. Spaudos I

ir sė

jėjuos
^ragi-
'^parapi-
jšBNPa- 
$ rieba-

ta jauko-

aminė-
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LIETUVAIČIŲ ŠVENTą^r

Nekalto Prasid. Vienuolyne, Putnam, Conij^^ 
Lietuviškosios Mergaičių Stovyklos —

Camp Immaculata Iškilmingas užbaigim

Lietuvių Susiartinimo Švente
Šventes Programa:

11:00 vai. Iškilmingos Pamaldos ir Pi 
cesija prie Lietuviško Kryžiaus] 

12:30 vai. Svečių Pietūs.
4:30 vai. Vaidinimas, dainos, tautinį 

šokiai.
Bus išrinkta Lietuvaitė geriausiai moki 

ti lietuviškai. Ta pačia proga bus apdovaiidj 
kitos keturios lietuvaitės už uolumą lietuv 
kalboje.

Šventės metu veiks įdomus ir turting 
laimėjimais bazaras, bingo ir kiti žaidimai.!

Kviečiam visus lietuvius — tiek seni 
čia gyvenančius, o taip pat ir neseniai į Ari 
r i ką atvykusius. Traukite čia gausiais būrą 
iš visų miestų ir miestelių. Skubėkit pati 
raginkit ir kitus.

Jūsų laukiančios, 1
N. Pr. švč. P. Marijos Se 
Nekalto Prasidėjimo Gildą

ADRESAS: Immaculate Conception Co
R. F. D. 2, Putnam, Čonn.

išeina
Hartfoi

AUTOBUSU: Autobusai iš Providence išeina 
10:15, 12:05, 3:15. Praeina pro vienuolyną 
maculate Conception Convent. Autobusai 
valandą iš Worcester. TRAUKINIAI: iš
Putnam 9:15 AM (Daylight Saving Time). Iš 
į Putnam 9:15 AM (Daylight Saving Time). A 
MOBILIU: Bridgeport — routes 8, 6, 44; Boston 
arba 9, 12, 193; Hartford 44; New York 1, 5, 44 
Haven 5, 44; New London 12;’ Providence 44;
bury 6, 44; Worcester 12, 193; Brockton 28, 44. į

čių, sudarytų Teherane, Jaltoje, Potsdame ir taip ilgai 
išsigintų Washingtone! Jos pasmerkė ištrėmimui, mir
čiai ir verguvei milijonus kaip tik tų tautų, kurioms 
mes numatom suteikti laisvę: lenkų, Pabaltijo, drą
sioms Rytu ir Vidurinės Europos tautoms, kurios dėl 
mūsų kovojo požemiuose!

Dabar mes matome kainą užsienio politikos, kuri 
Rusijos šaukimo dvikovėn nesutiko moralinėje plotmė
je — plotmėje teisingo nuoširdumo su mūsų visuomene. 
Ši politika labai brangiai atsieis Amerikos valstybinių 
mokesčių mokėtojams. Jie dabar turi sudėti bilijonus 
Vakarų Europos ir Azijos atstatymui bei sustiprini
mui ir stiprios karinės jėgos sudarymui prieš karo pa
vojų. Mūsų kaštui uždėta pokarinė našta padaryta ne 
lengvesnė, bet daug kartų sunkesnė dėl tų slaptai su
tartų nuolaidų, užrašytų Rusijai be Amerikos visuo
menės žinios.

Tikime Konstitucija
Mes tikime, kad Konstitucija yra didžiausias lais

vės nuostatas, kokį žmonės bet kada sugalvojo, surašė, 
įkūnijo įstatymu ir kurio laikosi gyvenime.

Kiek žinome, nei vienas demokratų prezidentas 
per 16 ilgų metų nekartojo su švaria sąžine šių Jef- 
fersono žodžių, kad: “Konstitucija... yra neabejotinai 
išmintingiausia, bet kada žmogui patiekta.”

Daugeliu atžvilgiu tai buvo brangi pamoka. Bet 
ji bus išsimokėjus, jei mes likom jos gerai pamokyti.”

Amerikos pašaukimas
Tegu mūsų partija bus verta dabar perimti val

džios vadžias. Tegu ji bus tinkama kiekvienu atžvil

giu pradėti vadovavimą tautai, kuri turi prač 
vauti pasauliui.

Mūsų atsakomybė yra rimta: imkimės! 
rimtumu ir su pamaldumu. Ir tikrai malda | 
dar dosnesnę Apvaizdą.

Pasaulis su viltimi atsuko savo veidą į ii 
mokratiją. Ir, mano bendrapiliečiai, kiekvien 
sų turi ant savo pečių ne tik naštą gerai pas 
mūsų kraštui, bet ir naštą gerai pasitarnauti] 
tis, kad mūsų kraštas nusipelnytų žmonijos]

Taip tai kalbėjo p. B. Luce.
Europos verguvės ir despotizmo byli

Mielas skaitytojau, perskaitęs gali sutikti 
tokia kritika yra pasibaisėtina, tai joje išreiĮ 
yra dar baisesnė. Mums čia nieko naujo nesal 
komunistus, jų tikslus ir žiaurumus. Bet mu 
nors tai, kad šią skaudžią tiesą išgirstam iš) 
įtakingų amerikiečių. Galime tik džiaugtis, r 
ašaromis, kad kilni amerikone ir drąsi paver] 
tų užtarėja p. Clare B. Luce turėjo progol 
buvo pakviesta tokią tiesą pasakyti gausiai 
likonų seimui ir 10,000 klausytojų miniai. D 
seimo dalyvių gal sudarys Amerikos valdžia 
nuo 1949 m. pradžios.

Tuo būdu p. C. B. Luce iškėlė didžiau! 
ningo pavergtųjų tautų skundo bylą tiek d 
tiek būsimų Amerikos valdovų dėmesiui.

Jei pavergtieji mūsų broliai turėtų pro] 
ti šią kalbą, jie rastų čia paguodos ir vilties 
karų demokratijos pagaliau atitaisys klaida! 
tas tautų išdavimu.

Hš ir ka
pą visi,

it Etikė-
L: :<rapijos

fąainėj.
sausiai

pi mū
ri Povi-

ši riš 
prairti.

.’bus iki 
k Jis yra

S i tavo

jrii duoti

Kur ir kiek t] 
n iii įkurdi

Tuo klausimu IB 
kia tokius skaitmen

Tremtiniai išvyk 
dualios emigracijos 
7.47-21. 3. 48).

Kraštas
Rytinė Afrika ........

Argentina ..............
Australija ...........
Brazilija ..................
Čilė ........................
Kolumbija ...............
J. A V...................
Maroko ...................
Naujoji Zelandija 
Palestina ...............
Paragvajus ..........
Olandija .................
Dominikonų Respul 
Britanija ................
Švedija ...................
Pietų Afrika ...........
Urugvajus ...............
Venezuela ...............
Tremtiniai išvyl 

“didžiojo įkurdiniim 
(1.7.47-21. 2. 48).

Kraštas
Argentina ..............
Australija ..............
Belgija (angį, kasyk 
Brazilija ..................
Kanada ......... .-.......
Pranuūzija ..............
Maroko ...................

patau.

•ritu po
- rodosi, 

pu New
riaušių 
'ūterbu- 

patosto-
- pamatę 
M baž-

h ir jos 
Ūžia sa- 
1-7 pas 
I -ris ir 
I ris iš 
17-acento 
Iri kun.

fe

: Šlubas 
.^Pijos 

su- 
p mūsų 
P gerb.

tas

Palestina ...............
Paragvajus ............
Olandija ................
Peru ..........................
Britanija .................
Švedija ....................
Tunisas ...................
Venecuela ...............
Statistika rodo, ks 

dualinis įkurdinimas 
plačiu mastu. Jis sue 
30% įkurdinimo, 
individualiniu įki 
naudojasi labai šyks 
dutiniškai per mėn 
įkurdina apie 15,65f 
nius.

Kiek tremti 
grįžo?

IRO praneša, kad 
m. liepos 1 <d. ligi 19z 
sario 29 d. iš viso 
vo: lenkų — 30,560, 
vų — 4,734, latvių - 
estų —. 147 ir lietui 
Tuo būdu, iš 80,000 
lietuvių teatsirado 
kurie dėl įvairiu 
zosis1’"'-”
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Vienuolyną, Į 
verti vartai į 
sų Ameriką

lietuvių duk- 
ha auklėjamos 
žynės dvasioj. Ipijų. Atkeį 
idinimą, girdė- ” ’ “ 
gėsit jų šokius

©RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

la pridėti, kad 
i ir sočiai pasi
liksit su lietu- 
iausių kolonijų, 
jas pažintis su 
įsiais iš tolimo- 
. žodžiu, daly
kiškos vienybės

siimkite pn. 
dinkit visiį 
nepažįsta®);

maloniai laiį 27 d., šv. Jurgio pa- 
sutinkami e

Tad iki pj; p 
25 dieną 
mo Vienutį 
duose irlifS pįe §įu laikų: 
čių progn®

Jaila man minios...

ebonas kun. Jonas Bak- 
sumą, pasakė gražų pa- 
prilygindamas to sek- 

o skirtos evangelijos žo-

Staigi mirtis
Jonas Čekanauskas ėjo pas 

gydytoją ir staiga krito. Kol gy
dytojas atvyko, per kelias mi
nutes Jonas persiskyrė su šiuo 
pasauliu. Dieve Gerasis, suteik 
Jono sielai amžiną atilsį!

Watejburietis

iu čia susirink
čiau padėsit Ne- 
idėjimo Kongre- 
lėms įgyvendinti

IEH
Ona ir Ašį

par., gyv.us sumanymus, ^GinM
1 peth,N.Y.'i — pagreitinsit 
srmaldavimo Ko- 
ybą, kurios Fon- 
•eikalingas Jūsų 
ir dosnių širdžių.
i iš visų, šalių 
ąos 25 d. visi ke
liai veda tiktai į

ila man minios — pasakė 
, kada prieš Jį stovėjo iš
keliu tūkstančių minia, 
ien taip pat mes turime 
minią mūsų brolių ir sė
tuvių Europoj, — pasa- 
klebonas Bakšys. Mes, 

Kristaus pasekėjai, turi- 
asti savo širdy gailestį 
Jkaniems ir gelbėti juos

"• ilties. Kun. Bakšys ragi
ni Sartu prašė savo parapi- 

kad kiekvienas iš jų pa- 
nors vieną svarą rieba- 

kvienas užjaučiantis Be
dėtų tokią auką paauk'o- 
uskriausdamas pats sa-

Pennsylvanijos Lie
tuviu Diena

t tą dieną savo 
j ir visi — maži, 
ii — kreipkite sa

Lietuvi]) į 
Trefladlenl 1#

ANUV
3619 Eaį

Tdefcnafc
[tenka girdėti, jau minė- 
os pradėjo gausiai plauk
ia tikėtis, kad Rocheste- 
uviai, kaip ir anksčiau, 
gelbės brolius tremtyje, 
pavyzdžiu turėtų pasek
tos kitos lietuvių parapi-ETUVAIČIŲ Š’

Liepos-July 25d.,l|
alto Prasid. Vienuolyne,panarinsime badu tremti- 
etuviškosios Mergaičių Stafuropo-ie’ tai gaila 
ip immaculata Iškilmingas f adintis !iettuviais ir ka'

a u * aiii/ <arc*3 nešioti. Taigi visi,I i/C i\l I u [lenas, prisidėkime prie toI \ 11 I l\ LĮ darbo, į kurį gražiai 
, , . kerb. kun. J. Bakšys.

Lietuvių Susiartinimo M Dalyvis

ikai baigia naikinti ir 
.ietuvoje esančius, o jei

Tikimasi 25,000 žmoniii
Lietuvių Dienos Valdyba 

paskelbia, kad 34-toji Penn- 
sylvanijos Lietuvių Diena 
bus laikoma Lakewood Par
ke, netoli Mahanoy City, Pa., 
sekmadienį, rugpiūčio 15 d.

Tikimasi, kad suvirs 25,000 
žmonių susirinks į gerai ži
nomą ir prieinamą Lakewood 
Parką, ir praleis smagų laiką 
tarpe lietuvių iš visų Ameri
kos kolonijų.

Įžymūs kalbėtojai pamar
gins Lietuvių Dienos progra
mą. Jų vardai ir pavardės 
bus paskelbtos vėliau.

Lietuvių Dienos Komitetas 
taip pat praneša, kad šiemet 
visas L. D. pelnas bus skiria
mas sekančioms organizaci
joms: Šv. Kazimiero Sese
rims, Juozapo-Marijos Vilo
je, Newtown, Pa.; šv. Pran
ciškaus Seserims, Mt. Provi
dence, Pittsburgh, Pa., ir Jė
zaus Nukryžiuotojo Seserim, 
Elmhurst, Pa.

Kun. Juozas Neverauskas, 
L. D. Spaudos Komitetas

tės Programa:
11:00 vai. Iškilmingos Pad 

c esi ja prie Lietuviškoj

12:30 vai. Svečių Pietūs.
4:30 vai. Vaidinimas, daid 

šokiai.
Bus išrinkta Lietuvaitė gera 
ituviškai. Ta pačia proga bud 
s keturios lietuvaitės už uoIzĮt 
joje. L
Šventės metu veiks įdomus :Į 

įėjimais bazaras, bingo irkitii;

Kviečiam visus lietuvius -! 
gyvenančius, o taip pat iros! 
^atvykusius. Traukite čia O 
įsų miestų ir miestelių. Sk| 

inkit ir kitus.
Jūsų laukiančios, t 
N. P r. Švč. P. MarijI 

Nekalto Prasidėjimo!

RESAS: Immaculate Concep!:| 

R. F. D. 2, Putnam, Cti

ayonne, N. J
klebonas kun. Kemėžis 
lėnesio pradžioje netikė- 
rgo gerbiamas parapijos 
s kun. M. Kemėžis, ku- 
ąr iki šiol guli ligoninėj.
į jam kuo greičiausiai

TOBUSU: Autobusai iš Provide® 
15, 12:05, 3:15. Praeina pro vid 

mlate Conception Convent. Am
andą iš Worcester. TRAUKINIAI 
;nam 9:15 AM (Daylight SavingA 
utnam 9:15 AM (Daylight Savind 

)BILIU: Bridgeport —routes 8, U 

>a 9, 12, 193; Hartford 44; New
ven 5, 44; New London 12; Provi- f— 
ary 6, 44; Worcester 12,193;BiakL

us gražus piknikas
ladienį, liepos 18 d. mū- 
įpijos Šv. Petro ir Povi- 
Igija rengia pikniką pa- 
sodelyje. Kviečiami visi 
Įr toli jame dalyvauti, 
vyko žymus svečias 
liepos mėn. 1 d. yra čia 
Į svečias iš Marianapolio 
os, Tėvas marijonas J. 
pnis, M. I. C., kuris pa
rapijos darbe ir bus iki 
tiesio pabaigos. Jis yra 
s angliškos knygos 
ten.”

Sis-

krikštyta dukrelė
liepos mėn. 11 d.
yta Onos ir Cornelius
“11 dukrelė, kuriai duoti
— Ona ir Carole.

buvo

erbury, Conn

Kur ir kiek tremti
niu įkurdinta

Tuo klausimu IRO patie
kia tokius skaitmenis:

Tremtiniai išvykę indivi
dualios emigracijos būdu (1. 
7. 47-21. 3. 48).
Kraštas

Rytinė Afrika
Alžyras .........
Argentina ....
Australija
Brazilija ......
Čilė ............
Kolumbija ....

Skaičius
.......... 2 
.......... 3 
.......  837 
....... 767 
.........244 
....... 231 

......... 90 

.... 12,203 
........ 332 
.......... 12 
..... 2,078 

633 
. 77 

56 
752 
868 
169 
228 
534

giu pradėti vadovavimą tauta Ą 

vauti pasauliui.
Mūsų atsakomybė yra Į 

rimtumu ir su pamaldumu. Ir-Į 

dar dosnesnę Apvaizdą.
Pasaulis su viltimi atsiimi 

mokratiją. Ir, mano bendratį 
sų turi ant savo pečių netikai 
mūsų kraštui, bet ir naštą gM 
tis, kad mūsų kraštas nusip^Į I

Taip tai kalbėjo p. B. D# I

Europos verguvės H* I 
Mielas skaitytojau, perski d 

tokia kritika yra pasibaisėtina-J 
yra dar baisesnė. Mums čia nN 
komunistus, jų tikslus ir aaq 
nors tai, kad šią skaudžią t# 
įtakingų amerikiečių. Galime0 J 
ašaromis, kad kilni amerikošį 
tų užtarėja p. Clare B. W* 1 
buvo pakviesta tokią tiesą M 
likonų seimui ir 10,000 klaiefj 
seimo dalyvių gal sudarys Aq 
nuo 1949 m. pradžios.

Tuo būdu p. C. B. Lutf' 
ningo pavergtųjų tautų sk^J 
tiek būsimų Amerikos valdai

Jei pavergtieji mūsų bM 
ti šią kalbą, jie rastų čia W 
karų demokratijos pagaliauJ/ 
tas tautų išdavimu.

bury virto New Yorku...
[airius atostogų metu po 
gražią apylinkę, rodosi, 
įterbury virto tikru New 
| Daugelis iš tolimiausių 
[ra atvažiavę į Waterbu- 
[a praleidžia savo atosto- 
Įsi labai gėrisi, pamatę 
Bv. Juozapo lietuvių baž- 
Įr katalikišką mokyklą. 
| A. Kukučionis ir jos 
į Petronėlė praleidžia Sa
ratogas Waterbury pas 
aę. Ponia Kukučionis ir 
į yra atvažiavusios iš 
rgh, Pa., iš šv. Vincento 
bs, kur klebonauja kun. 
į. Jos labai patenkintos 
ugiasi waterburieciais.
[Fifty-Fifty Club
luozapo parapijos Klubas 
■organizuotas parapijos 
lamažinimui. Labai su- 
[darbą veda vienas mūsų 
f malonus kunigėlis gerb. 
[anckus. Girdisi, kad tas 
[duoda gerą pelną para- 
I todėl ir prašoma visų 
i prie to Fifty-Fifty Club.

Maroko .........................
Naujoji Zelandija .......
Palestina ...................
Paragvajus ..................
Olandija .......................
Dominikonų Respublika 
Britanija .....................
Švedija .........................
Pietų Afrika .................
Urugvajus .....................
Venezuela .....................
Tremtiniai išvykę pagal 

“didžiojo įkurdinimo” planą 
(1.7.47-21.2.48).
Kraštas

Argentina
Australija
Belgija (angį, kasyki.) 16,788 
Brazilija .......................  2,265
Kanada ........ :.......... 11,416
Pranuūzija .....................8,296
Maroko ...........................  378
Palestina ................... 3,108
Paragvajus ................... 860
Olandija ................... 3,166
Peru ............................... 621
Britanija ...................  31,703
Švedija ...........................  219
Tunisas ...........................  113
Venecuela ...................  2,712
Statistika rodo, kad indivi

dualinis įkurdinimas vyksta 
plačiu mastu. Jis sudaro apie 
30% įkurdinimo. Lietuviai 
individualiniu įkurdinimu 
naudojasi labai šykščiai. Vi
dutiniškai per mėnesį IRO 
įkurdina apie 15,655 tremti
nius.

Vokiečiui nedrau
giškumas didėja

Nors jau praėjo treji me
tai nuo tremtinių išlaisvini
mo, bet tie treji metai nenu
malšino nedraugingų vokie
čių nutaikų prieš jų buvusias 
aukas. Priešingai, vokiečių 
nedraugiškumas tremtiniams 
vis didėja. Vokiečių propa
ganda, kuri daro įtakos oku
pacinėm institucijoms ir pa
saulinei opinijai, atvaizduoja 
tremtinius pavojingu veiks
niu. Bet tai prieštarauja tei
sybei, nes patyrimas rodo, 
kad tremtiniai yra daug ra
mesni ir labiau saugoja įsta
tymus, nei gyventojai, kurių 
tarpe tremtinių priversti gy
venti.

Žalinga propaganda
Tos rūšies propaganda ža

lingai įvairiais atvejais vei
kia ir kitus kraštus, kurie 
priima tremtinius. To pasek
mėje gema ir nepasitikėji
mas tremtiniais, kad su jais 
nepatektų kriminalinis ele
mentas. Taip pat pradedama 
bijoti, kad tremtiniai neat
neštų su savim nesveikų po
litinių doktrinų — komuniz
mo arba fašizmo — daigus.

Ta proga įsidėmėtini yra 
žodžiai IRO vyk. sekreto
riaus p. V. H. Tuok, kuriuos 
teisingai sako:

“Aš manau, kad reikia su
prasti tremtinius; aš žinau, 
kad tremtiniai turi pagrindo 
nepakęsti visokios rūšies to- 
talizmo, ir jie stengiasi prieš 
pasaulį apsaugoti savo poli
tinę reputaciją, nes tuo būdu 
jie nenori sukompromituoti 
savo įkurdinimo reikalų ki
tuose kraštuose.

Jie reprezentuoja demo
kratiją

Tremtiniai reprezentuoja 
visų klasių demokratiškus 
elementus tų kraštų, iš ku
rių jie yra kilę. Jų tarpe yra 
daug intelektualų arba lais
vų profesijų atstovų, bet jų 
daugumą sudaro amatinin
kai ir ūkininkai, kurių šei
mos gali žymiai prisidėti vi
suomeniškai santvarkai ug
dyti, jei juos prie to prileis 
tų. Jokiu atveju jie neužsi
tarnavo būti pūdinami 
(croupir) išvietintų asmenų 
stovyklose priešiškoje atmos
feroje.

Atėjo valanda
Man visai yra svetima 

tirštintomis spalvomis
vaizduoti tikrąją tremtinių 
situaciją, bet aš tikiu, kad 
atėjo valanda jums išdėsty
ti tuos visus faktus ir jums 
pasakyti: “laikas skubina ir 
įpareigoja.”

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI

su- 
at-

Skaičius
..... 4,338
..... 1,709

Kiek tremtiniu

IRO praneša, kad nuo 1947 
m. liepos 1 d. ligi 1948 m. va
sario 29 d. iš viso repatria- 
vo: lenkų — 30,560, jugosla
vų — 4,734, latvių — 1,364, 
estų — 147 ir lietuvių—387. 
Tuo būdu, iš 80,000 su virš 
lietuvių teatsirado vos 387, 
kurie dėl įvairių motyvų ry
žosi sugrįžti.

PAIEŠKOMI
Antanas Smilgys, 8184 Labor 

Service Co., 120 Labor Supervi
sion Ctr., OPA 403-A, U. S. Ar
my, c/o Postmaster, New York, 
N. Y., ieško savo dėdės Juozo 
Stankaus, gyv. New Yorke ar 
Brooklyne, apie 60 m., gimusio 
Laižuvos vai. Pats A. Smilgys, 
Antano sūnus, gimė Mažeikių 
apskr., Viekšnių vai., Sovaičių 
kaime.

Stasys Zavydas ieško sekan
čių asmenų:

Frank Lukošius iš Viekšnių 
vai., žibikų km., Mažeikių aps.

Ennalienė (Untužytė) Marijo
na iš Gargždų miest., Kretingos 
apskrities.

Čiužas Antanas iš Vevirženų 
vai., Upitėnų km., Kretingos ap.

Juokšaite Marijona iš Veviržė- 
nų vai., Dudinėlių km., Kretin
gos apskr.

Aš esu kilęs iš žibikų kaimo, 
Viekšnių vai., Mažeikių apskr.

STASYS ZAVYDAS, 
(13-a) Schroeinfurt DP Camp, 

Germany, U. S. Zone.

Matthew 
BUYAUSKAS 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

O. Sijevičienė, Brooklyn ........................
J. Gražienė, Brooklyn ............................
T. Just. Vaškys, Kennebunkport, Me. 
E. Cerebiejus, Maspeth ........................
Kun. N. N................... .................................
M. Brangaitienė, Brooklyn ...................
Rev. J. Kučinskas, Los Angeles, Cal. 
Inž. Petras Barzilauskas, Brooklyn ... 
J. P. Ginkus, Brooklyn............................
S. Grinevičienė, Harrison, N. J.............
Mrs. A. šimulėnas, Brooklyn ...............
Mrs. Gustavičienė, Brooklyn ...............
Pranas Kizis, Maspeth............................
Jurgis Jesaitis, Englishtown, N. J. ... 
J. Morkūnas, Brooklyn ........................
C. J. Krušinskas, Woodhaven...............
M. Miklaševičienė, Brooklyn ...............
Fr. Plaktonienė, Brooklyn ..................
J. Baltus, Brooklyn ...............................
John Kaveckas, Roselle, N. J.............
O. šeputienė, Brooklyn .......................
Pr. Padalskis, Richmond Hill..............
S. J. Paltus, Los Angeles.......................
Jonas Skarulis, Brooklyn ..................
V. šlikienė, Brooklyn ............. ..............
R. Žukas, Brooklyn ...............................
Victor Urbonas, Richmond Hill..........
M. Karinauskienė, Waterbury, Conn.
J. Marchas, Prospect Park, N. J........
D. Vaitkevičius, Brooklyn ..................
And. Ulozas, Maspeth ...........................
A. Pažereckienė, Jamaica ..................
J. Klimas, Brooklyn ...............................
Uršulė šarkauskienė, Brooklyn ..........
Mrs. Morkus, Richmond Hill ..............
Agnes Balchunas, Brooklyn ..............
A. Stoškus, Newark ...............................
A. Yuška, Brooklyn ...............................
A. Kaminskas, Newark .......................
P. Pusnikas, Brooklyn...........................
S. K. Lukas, Brooklyn ....’.......................
A. Mačiulaitis, Woodhaven..................
K. Galchus, Maspeth ............................
S. Cerebiejus, Maspeth .......................
B. Paulauskienė, New York ..............
K. Dobrovolskis, Brooklyn ..................
Mrs. Navickas, Brooklyn ..................
J. Yanushka, Maspeth ...........................
A. Kubilius, Brooklyn ...........................
Mrs. Martin, Brooklyn ...........................
Andrius Kaulius, New York ..............
John Butkus, Brooklyn .......................
K. Razmantas, Richmond Hill ..........
T. Chase .....................................................
N. Barkus, Hoboken, N. J.....................
A. Giebas, Brooklyn...............................
M. Vizbarienė, Brooklyn .......................
P. M. Barz, Woodhaven .......................
Mr. August Žukas, Brooklyn ..............
P. Montvila, Brooklyn ...........................
A. Visminas, Maspeth ...........................
J. Židanavičius, Brooklyn ..................
K. Žudžius, Brooklyn ...........................
Marcelė Putinas, Brooklyn..................
Frank Poderis, Brooklyn.......................
Uršulė šašienė, Brooklyn ..................
M. Simonaitis, Woodhaven ..................
Frank Kurmis, Woodhaven..................
Paul J. Kyrius, Brooklyn.......................
George Unguraitis, Brooklyn..............
B. Zinis, Jamaica ....................................
Ona Ligmont, Ozone Park ..................
W. P. Turulis, Brooklyn .......................
Mary Tumasonis, Brooklyn.................
Peter Lenk, Ozone Park ......................
Mary Demarodas, Brooklyn ..............
M. Rubliauskienė, Brooklyn ..............
Vincas Paulauskas, Woodhaven ,t.......
A. Sharry, Brooklyn ......................... .-.
P. Lukoševičius, Brooklyn ..................
J. Ramoška, Brooklyn ...........................
Mrs. H. Butkus, Brooklyn ..................
P. Stravinskienė, Brooklyn ............... .
M. Panitauskienė, Brooklyn ..............
Mary Schultz, Woodhaven ..................
Anna Pūkas, Woodhaven ..................
K. Lenienė, Brooklyn ...........................
V. žemantauskas, Richmond Hill .....
Mary Urban, Maspeth ...........................
Mary Belskis, Glen Head, L. I............
C. Dumbles, Brooklyn ...........................
Rev. T. Valančiūnas, Philadelphia ..
D. Amilionis, Elizabeth, N. J.............
Leo Mellach, Long Island ..................
R. Diržienė, Ozone* Park .......................
P. Dailidėnas, Brooklyn .......................
P. Baklis, Brooklyn ...............................
P. Jakubonis, Woodhaven ..................
E. Beliauskienė, Brooklyn ..................
Rose Bakša, Brooklyn ...........................
Anna Kadišienė, Brooklyn ..................
Ignas Bujokas, Brooklyn......................
Elizabeth Jakaitis, Brooklyn ..............
Mrs. R. Boza, Glendale, L. I.................
S. Jasiūnas, Brooklyn ...........................
E. Ambrose, Brooklyn...........................
A. Pranckevičienė, Brooklyn ..............
L. Matthews, Brooklyn ......................
A. Plioplys, Brooklyn ..........................
Mrs. Ražickienė, Brooklyn ..................
M. Razanauskas, Brooklyn .................

: Mrs. Jakupčionis, Brooklyn ..............
! A. Twaskas, Brooklyn...........................
i Anna Tenis, Woodhaven ......................
i Jonas Aymonas, Brooklyn ..................
! M. Sabaliauskienė, Brooklyn .............

11.00 
11.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.25 
1.25 
1.20 
1.20 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

! 1.00 
I 1.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

5 I

If

Kun. J. V. Skripkus, Pittsburgh .................
Gudiškis Joseph, Brooklyn .............................
Pr. Dulkė, Richmond Hill .............................
Adv. S. Briedis, Brooklyn .............................
A. Zupkus, Waterbury, Conn........................
St. Ruginis, Brooklyn ......................................
V. Vitkus, Brooklyn ......................................
B. Sinkevičienė, Brooklyn .............................
J. Očikas, St. Albans, L. I................................
D. Skuja, Kenilworth, N. J............................

Už gautas aukas nuoširdžiai dėkojam.
“Amerikos” Administracija

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

I
 Baras ir Naktinis Klubas J 

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

Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI j 

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

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras i 
Didelė pasilinksminimo programa

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS 1

1 Brooklyno Lietuviai Gydytojai S

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare 

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuoto jas Laidotuvių Direktorius

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

'EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

i* Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ĮTel. Virginia 7-4499

i F. W. Stalius
i (šalinskas)
. LaJsniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; -$150-
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
‘ VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME toc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega
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AČIŪ VISIEMS!

Mūsų SKAITYTOJAMS ir BIČIULIAMS, aukomis pri- 
sidėjusiems prie Lietuvių Dienos surengimo:

Mieliems Sveteliams, gausiai į tas iškilmes atsilankiu
siems,

Lietuvių Dienos Rengimo Komisijai, taip pavyzdingai 
iškilmių tvarką pravedusiai ir

J. P. Ginkaus ir J. J. Stuko radijo stotims, be atlygini
mo išgarsinusioms mūsų metinę šventę.

Nuoširdus lietuviškas AČIŪ!
A. Milukas,

“Amerikos” Administratorius

Apreiškimo 
Parapija

LIETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI

Pereitame “Amerikos” nu
meryje buvo plačiai aprašy
ta gražiai pavykusi New Yor
ko apylinkės Lietuvių Diena.

Skaitytojas žino, kad to
kie dalykai patys savimi ne
pasidaro. Norint turėti gra
žius rezultatus, reikia pridė
ti daug darbo ir rūpesčių.

Taigi čia noriu gerb. skai
tytojus supažindinti su tais 
pasišventėliais, kurie visą 
mėnesį prie Lietuvių Dienos 
ruošėsi, o liepos 4 d. ištisą 
12 valandų be pertraukos 
dirbo, štai jų vardai:

Prie kasos dirbo K. Kru- 
šinskas, P. Montvila ir stud. 
S. Barzilauskas.

Prie vartų — K. Poderys ir 
Morkūnas.

Prie įėjimo bilietų — M. 
Kučinskas, K. Dobrovolskis, 
V. Urbonas ir K. Lukoševi
čius.

Salėje kasininkavo M. My
kolaitis, J. Židanavičius, A. 
Bačinskas ir K. Galčius.

Prie Baskės, kurią iš su
aukotų daiktų gražiai paruo
šė Maspetho moterys, dirbo 
P. Ražickienė ir Kivytienė iš 
Maspetho, M. Kivytienė ir 
Paniatauskienė iš Brooklyno.

Prie tautinių ženklelių ir 
fontų bilietų platinimo sėk
mingai pasidarbavo O. Sije- 
vičienė su O. Baniuliene ir U. 
Janušiene.

Kitus fantus sėkmingai 
platino B. Adomaitienė, Plak- 
tonienė, Gražienė ir kitos.

Prie kitų darbų nenuilsta
mai dirbo V. Žemantauskas, 
A. Spaičys, A. Nadzeika, 
Maslauskas, Bruzgys, J. Ja
kaitis, J. Klikūnas, Litvinas,

Misevičius, M. Putinienė, Z. 
Gudaitienė ir Starkuvienė.

Gražų bufetą sutaisė ir ja
me šeimininkavo J. Skarulie
nė ir U. Šarkus.

Bendros tvarkos prižiūrė
jo K. Baltrušaitis.

Visi savo pasiimtas parei
gas taip gražiai atliko, kad 
net malonu buvo žiūrėti.

Jei koks vienas nesklandu
mas įvyko, tai iš Parko va
dovybės, bet ne iš rengėjų 
kaltės.

Taigi visiems jiems už taip 
puikų ir pavyzdingą “Ame
rikos” metinės iškilmės su
rengimą nuoširdžiai dėkoja,

“Amerikos” Administracija 
ir Redakcija

Mūsų Apylinkėje

® Kun. Prelatas J. Balkū- 
nas yra išvykęs pasilsėti į 
Naująją Angliją.

• Tėvas Jėzuitas J. Venc
kus, Scrantono universiteto 
profesorius, atvažiavo į New 
Yorką.

® Elena Brusokiene yra iš
vykusi pataisyti sveikatą į 
Floridą, iš kur atsiuntė 
savo sveikinimus.

Veronika Valantiejienė iš 
Maspetho buvo atvykusi pa
sižiūrėt, kaip “Amerika” yra 
įsikūrusi naujoje vietoje. Jai 
patiko erdvios mūsų spaus
tuvės patalpos.

® J. Paulauskienės, žymios 
“Amerikos” bičiulės, sveika
ta gerėja. Ji gydosi Hyckoff 
Heights ligoninėj, St. Nicho
las Ave., Ridgewoode.

• Kun. čižauskas (Chase) 
išvyko atostogų į Kanadą.

® Aleksas Račkys lankėsi 
“Amerikoj” ir ta proga pa
reiškė norą, kad “Amerika” i

ATVYKO

AUKOJO DRABUŽIUS

J. Simonaitis ir P. Montvi
la surinko daug drabužių iš 
įvairių aukotojų. Aukavo: 
Gervė, O. Bernotienė, Arba- 
čauskų šeima, O. Okienė, že- 
roliai, U. Mikulskienė, Butė
nai, O. Rimydienė, Raubai, 
F. Montvilienė, Gustaičiai, 
Vaičekauskai, Dobrovolskiai, 
Juodzevičiai, Steckai.

Daugelis dar pasižadėjo 
aukoti. Nemažai žmonės siun
čia privačiai į Vokietiją. Už
jautimas tremtiniams yra la
bai didelis. Daugelis taip pat 
klausinėja, kaip sudaryti af- 
fidavitus.

Renkant drabužius gera 
yra, kai pranešama apie tai 
aukotojams iš anksto. -

P. J. M.

Reikalinga Šeimininke lietu
viškoje klebonijoje. Teirautis

DIDŽIAUSIAS ŠIOS APYLINKĖS

PIKNIKAS
RUOŠIAMAS

APREIŠKIMO PARAPIJOS

Įvyksta Sekmadienį,

Liepos - July 18
DEXTER PARK
Jamaica Ave. ir Elderts Lane, Woodhaven, N. Y.

Pradžia 2 vai. po pietų

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairiis 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. UBAREVACIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

Birželio 11 d. Aleksandras 
ir Salomėja šiškai šventė sa
vo 25 metų vedybinio gyve
nimo jubiliejų.

Padėkoję Dievui už laimin
gai praleistus metus per 10 
vai. specialiai užprašytas mi
šias, susirinko į parapijos 
svetainę gausus giminių, 
draugų ir svečių būrys, kar-

jtu ir parapijos choras, nes 
šiuo metu visa šiškų šeima 
gieda chore (abu tėvai ir sū
nus). Jubiliatas Aleksandras 
šiška gieda parapijos chore 
jau 31 metai.

Svetainėje netik skaniai 
pasivaišino, bet sumaniai ve
damos programos vedėjo Iva
nausko dėka, visi dalyviai la
bai maloniai, gražioje ir lin
ksmoje nuotaikoje praleido 
šias vaišes.

Choras pradžioje sugiedojo 
jubiliatams “Ilgiausių metų”
ir vėliau keliais atvejais cho- J jį lankytų, užsiprenumeruo- 
ras gražiai palinksmino da-, damas mūsų laikraštį, 
lyvius. Solo giedojo: Agnes 
Skarulytė, Genevie Zenka ir 
Rosalita Anterio.

Tarp daugelio sveikinimų, 
ilgesnes kalbas pasakė klebo
nas kun. N. Pakalnis, muzi
kas Strumskis, Simonaitis, 
Pusnikas ir iš choristų: cho
ro pirmininkas Černiauskas, 
Borus, židanavičius, Kazlaus
kas. Gale visiems svečiams 
padėkojo jubiliatai.

Šiškai, kaip ilgamečiai ir 
uolūs choristai yra pavyzdys 
ir paakstinimas jauniesiems, 
kad prie gerų norų ir 30 me
tų chore išgiedojus nepa- 
vargstama.

Linkime garbingiems jubi
liatams sveikiems ir links
miems sulaukti auksinio ju
biliejaus.

Maspetho Žinios

Kazys Masiulis iš Maspeth, 
užbaigęs aukšt. mokyklą, įsi
rašė į Jungt. Valstybių Marin 
Corps. Liepos 13 d. jis išva
žiavo į Paris Island. Masiu- 
liui, jo draugai ir draugės 
surengė gražias išleistuves, 
už kurias jis buvo ypatingai 
dėkingas.

Eina prie statybos
Lietuvių Auditorijos bend

rovės direktoriai, pasikalbė
jus su Liet. Pil. Klubo komi
sija, nutarė stoti į bendrą 
darbą ir pradėt daryti planus 
dėl svetainės statymo.

Direktoriai laiko susirinki
mus Klubo salėje kas antrą 
antradienį 8 vai. vakare.

Norintieji pirkti šėrų ar
ba kitų informacijų, prašo
me lankyti susirinkimus.

V. R. Valantjejienė, 54-41 
72nd St., Maspethe, atlieka 
visokios rūšies draudimus. 
Tel. NEwtown 9-4464.

® D. Averka su savo šeima 
buvo išvykęs į Marianapolį ir 
Bostoną. “Darbininkas,” pa
minėjęs jo apsilankymą, sa
vo skiltyse įdėjo ir p. Aver- 
kos fotografiją.

• J. Peldžius, “Darbinin
ko” administratorius iš Bos
tono, lankėsi New Yorke.

• Muzikas B. Nekrašas iš 
Minersville, Pa., buvo atvy
kęs į New Yorką ir apsilankė 
mūsų Redakcijoj.

• Elena Gudžiauskienė su 
dukterimi Silvija iš Toronto 
(Kanados) vieši pas savo se
serį Klimienę Brooklyne. Ta 
proga ji su p. Klimiene ap
lankė “Ameriką” ir užsirašė 
laikraštį.

• “Amerikoj? remontas. 
Redakcijos ir Administraci
jos patalpa, dėka “Amerikos” 
prezidento kun. N. Pakalnio 
rūpestingumo, remontuoja
ma ir bus gražiai sutvarkyta.

® “Ameriką” 2 metams už
sisakė Elz. Walter, Ad. Na
dzeika ir Elena Vyzienė.

116 lietuvių į Kanadą, 9 į JAV
Laivu Marine Marlin liepos 

j 8 d. iš Europos atvyko į Ha
lifax, Nova Scotia uoste iš- 
sėdo 116 lietuvių. Tai daugu
moje lietuvių studentai. Jie 
Kanadoj dirbs miško, namų 
ruošos ir kitokius darbus.

Tuo patim laivu iki New 
Yorko atplaukė dar 9 lietu
viai: Natkevičiene su dukra 
ir Jurkūnienė, kurios išvyko 
į Bostoną pas gimines. Atvy
ko ir Bernotienė su dukteria.

Tarp į New Yorką atvyku
sių yra Petras Minkūnas su 
žmona ir dukterim Dalia ir j 
Laimute. Minkūnas buvo 
Munchene, Bavarijoj, ameri
kiečių zonos BALF atstovu 
Vokietijoj. Tose pareigose iš
buvo per du metus. Kaip 
Amerikos pilietis, grįžo į sa
vo gimtinę, Cleveland, kur 
apsigyvens pas savo brolį,! 
6909 Superior Ave.

P. Minkūnas New Yorke 
pabuvojo porą dieną. Aplan- j 
kė kai kurias lietuvių įstai
gas ir su BALF pirm. kun. 
Dr. J. Končium pasikalbėjo 
BALF ir šalpos bei imigraci
jos reikalais.

Atvykusius sutiko BALF 
atstovas Jonas Valaitis.

Birželio siuntos 
tremtiniams

APREIŠKIMO PIKNIKAS

kasmet buvo laikomas 
iš geriausiai organi- 
piknikų mūsų apylin-

Apreiškimo parapijos pik
nikas 
vienu 
zuotų 
kėje.

Šiais metais parapijos kle
bonas, kun. N. Pakalnis ir jo 
parapijiečiai ypatingai daug 
dėmesio ir pastangų skiria 
šiam piknikui, o todėl reikia 
tikėtis, kad jis pavyks labai 
gerai.

Kas šiame piknike daly
vaus, reikia manyt, nesgai- 
lės.

Šių metų birželio mėn., 
BALF vajaus metu, B ALF į 
Europą lietuviams tremti
niams šelpti išsiuntė dvi dra
bužių ir avalynės siuntas, ku
rių bendras svoris yra 20,930 
svarų, $20,405.25 vertės. Pir
moji siunta, susidedanti iš 
113 gabalų drabužių ir ava
lynės —11,218 svarų, $10,- 
983.25 vertės buvo iš New 
Yorko išsiųsta birželio 12 d. 
Antroji siunta, susidedanti iš 
100 gabalų drabužių, 9,622 
svarų, $9,422.00 iš New Yor
ko išsiųsta birželio 30 d.

Be šių dviejų stambesnių 
siuntų, birželio mėn. buvo iš
siųsti 34 maži drabužių ir 
maisto siuntiniai į tas Euro
pos vietas, kur BALF neturi 
savo įgaliotinių. Tie maži 
siuntiniai iš viso svėrė 571 
sv., $501.00 vertės.

Tokiu būdu birželio mėn. 
laikotarpyje BALF išviso lie
tuviams tremtiniams nusiun
tė įvairios daiktinės pagelbos 
21,511 svarų, $20,906.25 ver
tės.

Atsiusta Paminėti

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ BALUČIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinklmaj 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš g#.; 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS; i

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.Y,!

Liepos-July 16,1

EINA

AMERI
LIRŲ
KULT

Jos. Zeidat, J r

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .
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Ljjobanka 
' Jininias 
Ujo pataikyt?
Lfisii broliai... 
Uos? draugai

L Jiems betgi 
I įs, kad jie sa
lins nesuran- 
tįe niekur kitur 
Į Vokietijoj, ries 
hjtinai virš to 
Lūs,kurskrai- 

ku
L praneša laik- 
t lakūnai išdari- 
į akrobatikas. 
Paprastai yra la
ta sudaro pavo- 
tajisukti spran- 
ta amžiams bū- 
tao sportu. Per 
įlimą pradėjo

Ii '
IrjviiĮ Darbinin- 
■-jdjimas — savo 
Lratarė pakeis- 
l^tuvių'Draugiš- 
lįi) Susivieniji-

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. 
ANGLYS, 

o
496 Grand Street Brooklyn, NJ

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd Pl. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N.1

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN,
Tel. EVergreen 4-9737

N.

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusii

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N

D. Whitecavage, Savininkas

Clement A. Vokei 
(VOKETAITIS) 

Advokatas

47-40 — 74th Street

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUI 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu deni] 
lyginimą, plas te ria rimą, šalip 
viu cementąrimą ir Irt. darbui 

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN «, N. Y.

Entered as 
office at B

O

B

-i

SUSIRINKIMAS
Rengimo Komisijos narių 

ir visų dirbusių Lietuvių Die
nos minėjime bendras susi
rinkimas įvyks “Amerikos” 
patalpose, 417 Grand Street, 
Brooklyne, šeštadienį, liepos 
17 d., 5 vai. popiet.

Susirinkimas bus trumpas 
ir nevarginantis. Taigi visi 
prašomi atsilankyti pasi
džiaugti savo darbo pasek
mėmis.

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. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7-1896

“Tėvynės ilgesyje,” Meš- 
kuičio, 212 puslapių puiki 
patriotinio turinio atsimini
mų iš žalių Lietuvos laukų 
ir gražių pasiskaitymų kny
ga. Išleista 1948 m.

Šią knygą su dedikacija 
“Amerikos” redakcijai at
siuntė kun. Vasiliauskas. Vė
liau prie progos patieksime 
mūsų skaitytojams daugiau 
įdomių minčių iš tos knygos.

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

Sekretorius

Į RUBBER STAMP W
Mattel* ĄaceA
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J. Sneideraltls ir A. Andriukaitis 
Praneškit—Prlslųsim Katalogą Dykai

88 et. Naw York B, N. Y.
£U BEekman 3-6828

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

PARDA VINTUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

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

pitarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAIŠKIU O T AS REAL ESTATE 
INSURANCE

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

EV 4-3487 RE 9-1506

Teisinuos

IR

Stephen Bredes Ji
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street; 
Brooklyn 11, N. Y. j 

Tel. EVergreen 7-9394

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

SEA-GULL SHIPPING CO.
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė Bendrove siunčia maisto ir dra

bužių paldetus j Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuos ga

lima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
PAKIBTAS No 1—11 sv. $7.00 PAKIBTAS No 2—21 sv. $10 

PAKIBTAS No 3 — 11 sv. — $5.50
Gatavi Bendrovės pakietai sudaryti iš pirmos rūšies produktų. Su

sitarus sudaromi ir extra pakietai.
Jei pakieto gavėjas nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinami 

Siųskite užsakymus tik per 
SEA-GULL SHIPPING CO.

560 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

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

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

Tel MArket 2-5360
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