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ir būtinai virš to 
Tidoriaus, kur skrai- 
konai...
kaip praneša laik- 

rusų lakūnai išdari- 
jokias akrobatikas, 
ka paprastai yra la- 
uga ir sudaro pavo- 
taip nusisukti spran- 
risiems amžiams bū- 
t su tuo sportu. Per 
į žaidimą pradėjo 
amalai...

BALTIJOS MOKSLO CENTRAS

KLEEN KOL COAL (d

LISAUSKO ANGLĘ!
ANGLYS, COKE ir d

OFISAS. :
Grand Street d

Gyvenimo Vieti 
72nd PI. Tel. HA 6-8406 l

Telefonuoti po 5 vai vaid 
MI PAVEIKSLAI Lietuvių parapįd 

(vieną Sekmadienio Vakarą. Jėjh.

r Lietuvių Darbinin- 
Bivienijimas — savo 
[eime nutarė pakeis-
į Lietuvių Draugiš- 

Brnalinį) Susivieniji-

, kad bolševikai yra 
tžnai kaitelioti var- 
Įir jų slaptoji polici- j 
psi GPU, vėliau jos Į

fe '

Baras ir Ręsto:
Puiki Salė šeimyninėms Pre

RAND STREET E
Tel. EVergreen

buvo pakeistas į 
Bar vėliau į NKGB, 
į jau net į MVD, bet 
pasikeitė iš esmės? 
Ha nieko ir toks LDS 
įkeitimas. Po kita iš
tiek jie lieka tie pa
rbuvo. Jei jau vadin- 
oju vardu, tai bene 
ii būtų pasivadinti 
,p iš tikrųjų yra — 
LBS t. y. Lietuvių 
į Susivienijimas.

x' xx i
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“ČIA VYTAUTAS DIDIS GARSIAI VIEŠPATAVO”...
Nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrų tęsėsi galinga Lietuvos imperija, 

dai girdė savo žirgus Juodųjų jūrų pakrantėse. Čia matome Vytautą 
dųjų marių. Tos didingos istorijos tauta niekados nebus vergais ir, anot 

“Atsibus Tėvynės sūnūs, didžią praeitį atminę, 
Pagimdys vargai galiūnus, ugnimi uždegs krūtinę”...

Lietuvos 
[įjj prie .

va-
Juo-

| D. Britanijos vyriausybei, kyti gyvą tautinę kultūrą ir 
1 leidus, 1945 m. gruodžio mėn. 
tremtiniai profesoriai Ham
burge įkūrė Baltijos Univer
sitetą, pavadintą “DP Uni
versity Study Center.” Tad 
jau suėjo pustrečių metų, 
kai jis, nežiūrint didžiausių 
sunkumų, sėkmingai veikia.

Jame dirba 200 profesorių 
ir mokosi 800 studentų—lie
tuvių, latvių ir estų. Turi 8 
fakultetus, laboratorijas, in
stitutus ir biblioteką su 10,- 
000 knygų. Iki šiol išleido ne
toli 60 mokslinių veikalų.

Tai gražus trijų kaimyni
nių ir broliškų tautų bendra
darbiavimo pavyzdys. Tačiau 
sąryšy su tremtinių iškeldi
nimu iš Vokietijos, jo likimas 
neaiškus. BALF praeitais 
metais ėmėsi iniciatyvos jį 
perkelti į J. Valstybes. Da
bar tą užsimojimą tęsia nese
niai suorganizuotas “Com
mittee for the Baltic Univer
sity in Exile,” kuriam pirmi
ninkauja prof. Christian

Paryžiaus laikraštis 'Fran
ce Soir’ ir eilė kitų prancū
ziškų laikraščių šiomis die
nomis paskelbė sekančią ži
nią apie Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų gyvenimą sovie
tų vergijoje.

l “France Soir” liepos mėn. 
15 d. laidoje skelbia, kad so
vietai Baltijos kraštuose pa
naikino visas santuokas tų 
moterų, kurių vyrai išvykę į 
užsienius ir ligi šiol negrįžo. 
Pagal tą dekretą visos tos 
moterys turėjo naujai susi
tuokti per 15 dienų. Kitaip 
joms gręsė ištrėmimas į Si
birą.

Latvijoje tuo dekretu pa
liestos moterys turėjo susi
tuokti, tuoj pat pasirinkda
mos naujus vyrus. Kitur, 
kaip praneša minėtas laik
raštis, vyrai joms buvo pa
rinkti sovietų valdžios ir jie 
tuo pačiu tapo tų moterų

auklėjimą, dabar naikinamą 
sovietams okupavus tuos 
kraštus.”

“Būtų žiauri tragedija, jei l 
tai vienintelei institucijai 
leistume pražūt. Baltijos tau
tų kultūros, dabar naikina
mos ten vykdančio “genoci
de” okupanto, turi būt išgel
bėtos. Turim surast vietą, 
kur Baltijos intelektualai ga
lėtų mokslo darbą tęst ir 
veikt jų kraštų atstatymui..., 
kol bus atgauta nepriklauso
mybė.

“Demokratinis pasaulis ne
gali leisti Baltijos Universi
tetui in Exile nustoti veikus... 
Sudarykime sąlygas jam įsi
kurt Š. Amerikos kontinento 
laisvoj žemėj.”

Tas pareiškimas buvo pla
čiai paskelbtas didžiojoj, turto valdytojais, 
spaudoj. Jis sukėlė didelių I Dėl to daugelis moterų pa- 
vilčių. Pirmoj eilėj mes, iš bėgo į miškus, o kitos pasi-
Pabalti jos kraštų kilusios 
tautinės grupės, turim pa
remti to komiteto kilnius už-

Kviečiami Aplankyti Naujo!

K IR P YKLA

RANDVIEW BAUBU
Kuri randasi patogioje fflki

dstai rėkia, kad 
■paleistos į Palmiro 
į buvo kulkos paleis- 
lokratiją.”
, kulkos buvo paleis- 
nokratiją, tai kaip 
jo pataikyti į Tog- 
lik demokratija yra 
ase j, o Togliatti su 
jtatūra yra visiškai 
ij pusėj. Taigi čia 
dvi galimybės: ar 

as buvo toks blogas,
į“fes į vieną pusę, 

ešingon, arba... 
meluoja.

Grand Street pa- 
ko-

NEPAPRASTA KONGRESO SESIJA
Gauss, buvęs Princeton Uni- simojimus. Jo adresas: Com- . I • j J n T"1 Ii* TT •

Austrija nepripažįs-

D. Whitecavage, Savfch
enos” paskelbė,

nent A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas

o — 74th Street

mid Heights, N. Y.

Ewtown 9 -5972

RDUODAMA
gūs, patogūs namai. Gerose 
’atamavimas teisingas.

džia viską, kas tik ko prašo, 
iu (insurinu) ir žmones.

eph Vastunas
s Ave. Brooklyn 21, N. Y.
1-7285 Res. VI 7-2940

PARDAVIMUI
■ne, Flatbush, Cypress Hills 
s, Nassau, Sufolk Countys, 

100 šeimų namai už nrv*i- 
ną su mažu Įnešimu. Daug 
mų ir fliorų.

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

p »tarnavimas per 88 metus.

B. ZINIS
OTAS REAL ESTATE K 

INSURANCE
<D ST. 361 UNION AVĖ., 
BROOKLYN, N. Y.
7 RE 9-1506

kad 
,us lietuviai demo- 
įsiuntė Dr. K. Gri- 
ą, kuriame jie rašo 
taip: —esi teisėtas 

^Prezidentas, nuvers- 
kitų dabar nėra, tai 
ik savo visus buvu- 

"įlnisterius, sudaryk 
VU o lietuviai Tavęs 

o kiti pripažins.
, malonūs, geri ir 
ie mūsų broliai ura- 

X' i. Kaip lengvai jiems 
[.. ręsti ir painius val- 

iarymo klausimus! 
197 If :ant, paėmei sau, pri- 

Bife numirusių maždaug 
metų buvusią val-

j 8ū« W 
I F. GUI

Atlieki

vi.

T<tf

EVerg^
N

Prezidentas Trumanas pa
skelbė oficialų aktą, kuriuo 
yra šaukiama liepos mėn. 26 
d. nepaprasta JAV Kongreso 
sesija.

Šiame akte Prezidentas ra
šo sekančiai:

“Šalies interesai reikalau
ja, kad būtų sušaukta specia
li Kongreso sesija apsvarsty
ti eilei klausimų, kuriuos 
Prezidentas laiko neatidėlio
tinais.”

Šiuo sesijos sušaukimu nė
ra patenkinti respublikonai. 
Jie mano, kad šiuo metu nė
ra tokių neatidėliotinų klau
simų, dėl kurių būtų reikalas 
šaukti specialią Kongreso se
siją.

—Trumanas padarė naują 
politinę klaidą — pareiškė se
natorius Kern (respublikonas

Kai kurie kongresmanai 
taipgi laiko šį Trumano žing
snį kaip “blogo skonio politi
nį manevrą.”

Dauguma demokratų lai
ko, kad Kongreso specialios 
sesijos sušaukimas yra būti
nas, kad būtų padarytas ga
las nuolatiniam kainų augi
mui pirmojo reikalingumo 
produktams.

pramone
Detroito Tankų Arsenale, 

kur gaminama kariuomenei 
susisiekimo priemonės, dar
bas pagyvėjo.

Fabriko viršininkas, pulk. 
D. J. Crawford pareiškė, kad 
trumpu laiku į dirbtuves bus

iš Missouri), —bet šiuo at- Ipriimta 1,350 naujų darbinin- 
žvilgiu jis yra nepralenkia- kų. Dabar ten dirba 3,800 
mas. I žmonių.

TIK BUDELIAI KITI
Nacių valdymo laikais 

vien suminėjus Buchenwaldo 
vardą kiekvieną šiurpas su- 
krėsdavo. Tai buvo viena iš 
baisiausių koncentracijos sto 
vykių, kuriuose buvo kanki
nami ir žudomi Hitlerio prie
šai ar nepatikimieji.

Britų karinės valdžios Vo- 
o Baltijos ligf Juo- ■kietijoj leidžiamas ‘Die Welt’ 

Deja, tuo tarpu tai j liepos 17 d. paskelbė, kad Bu-

Hitlerio palikimas savo “mo
kytojui” Stalinui. Pasikeitė 
tik budeliai, ir žmonių krau
jas Buchenwalde teka toliau.

p galima būtų leng- 
ias prikelti, tai pra- 
■ tiesiog nuo tų, kur

Rusiški ^kombainai/’

Austrijos vyriausybė yra 
painformavusi estus, latvius 
ir lietuvius, esančius Austri
joje, kad jie nėra įpareigoti 
registruotis Sovietų įstaigo
se ir kad Sovietų Sąjunga ne
turi teisės priversti juos re
patrijuoti, nes Austrijos vy
riausybė nelaiko jų Sovietų 
piliečiais.

Tokią deklaraciją paskelbė 
Austrijos vyriausybė sąryšy
je su Sovietų repatriacijos 
komisijos skelbimu registruo
tis.

versiteto dekanas, ir Very 
Rev. R. I. Gannon, Fordham 
Universiteto prezidentas.

Tas komitetas išleido atsi
šaukimą į Amerikos visuo
menę, prašydamas paremti jo 
pastangas Baltijos Universi
tetą perkelti ir įkurdinti J. 
Valstybėse ar Kanadoj. Tam 
atsišaukime, pasirašytame 
visos eilės universitetų prezi
dentų ir žymių mokslininkų, 
tarp kitko sakoma:

“Baltijos Universitetas Vo
kietijoje yra vienintelė savo 
pobūdžio tokia mokslo insti
tucija istorijoj. Jį suorgani
zavo trijų Baltijos tautų DP 
mokslininkai, siekdami išlai-

mittee for the Baltic Univer
sity in Exile, 112 E. 19th St., 
New York, N. Y.

rinko nusižudymą, nenorėda
mos būti pažeminančios rin
kos objektu.

Tai yra naujas baisus so
vietų kriminalas prieš žmo
niškumą, kokio nuo vergijos 
laikų nėra buvę pasaulyje.

PAKVIPO PARAKU

KAS BUS 33-ČIU PREZIDENTU?
 . ♦------------------------------------------------------ -

RUSIJOJ VĖL PADIDINTI
ŽEMĖS ŪKIO MO

KESČIAI
Tass iš Maskvos liepos 14 

d. praneša, kad Sov. Rusijos 
Aukšč. Prezidiumas išleido 
dekretą, kuriuo pakeliami 
mokesčiai nuo nekolektivi- 
zuotų ž. ūkių.

Kolchozninkai gali turėti 
žemės sklypeliais ir šiek tiek 
gyvulių savo asmeniškoj ži
nioj. Nuo jų turi mokėti mo
kesčius progresyviniai nuo 
8% iki 40%, atatinkamai pa
gal pajamas.

Pagal naują įstatymą, kol- 
chozininkai ir paiveniai ūki
ninkai į metus moka mokes
čių: 
Nuo

Demokratų Partija savo 
suvažiavime, kaip ir buvo 
spėjama, nominavo kandida
tu į JAV Prezidentus Harry 
Truman, o į viceprezidentus 
— senatorių Berkley. Truma- 
nas buvo išrinktas 947 bal
sais. Pietinių valstijų delega
cijos buvo bet gi priešingos 
Trumano išrinkimui ir, nesu- 
tikdamos su demokratų pri
imta politine platforma, ku
rioje suteikiama negrams vi
sokių teisių, išmaršavo visai 
iš suvažiavimo salės. Jos dar
gi statė savo kandidatą sen. 
Russell iš Georgia, kuris te
gavo 263 balsus.

Kaip jau žinoma, respubli
konų partija savo kandidatu 
į Prezidentus išrinko guber
natorių Dewey. Dabar teks 
palaukti ir tik galutini rinki
mai parodys, kuris iš kandi
datų laimės. Harry Truman 
yra trisdešimt antras JAV 
prezidentas. Lapkričio mėn. 
rinkimuose Amerikos pilie
čiai nuspręs, kas bus trisde
šimt trečiuoju mūsų šalies 
Prezidentu.

DP įstatymas katali
kams priimtinas

National Catholic Resettle
ment Council Right Rev. E. 
Swanstrom, Katalikų Įkurdi
nimo tarybos pirm., pareiš
kė, kad DP įstatymas, ku
riuo leidžiama į šį kraštą 
imigruot 205,000 išvietintų 
žmonių, “nėra diskriminuo
jantis kiek tai liečia katali
kus.”

| “Joks vadovaujantis kata
likų autoritetas ar oficialus 
K. Į Tarybos atstovas niekad 
nepareiškė, kad 80-to Kon
greso įstatymai yra anti-ka- 
talikiški! Mažiausiai 55%iš- 
vietintų žmonių, kurie turi 
teisę imigruoti į J. V., yra ka
talikai. Daugiau kaip 90% 
lietuvių, įteisintų pagal įsta
tymą atvykti, yra katalikai. 
40% latvių yra katalikai ir 
didžiuma lenkų, kilusių iš ry
tinės dalies už Curzon linijos, 
yra taip pat katalikai. Taigi, 
ten yra labai žymus katalikų

Ateina žinios, kad sovietai 
paspartintai siunčia kariuo
menę prie vakarinių sienų. 
Jų naikintuvų spiečiai “ma
nevruoja” tarp Berlyno ir 
vakarinių Vokietijos zonų. J. 
V. šiomis dienomis pasiuntė 
į Europą 60 “oro tvirtovių” 
su 1,200 lakūnų ir kitokių 
lėktuvų stambius kiekius.

Vakarų Europos Unijos 
valstybių — D. Britanijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Olan
dijos ir Liuksemburgo —užs. 
ministerial suvažiavo į Hagą 
aptarti Berlyno krizę.

Prez. Trumanas nuolatos 
tariasi su savo artimiausiais 
kariniais ir diplomatiniais 
patarėjais. Liepos 19-tą visą 
dieną turėjo slaptas konfe
rencijas su Valstybės ir Gy
nybos Sekretoriais, Marshall 
ir Forestall, ir jų pasekreto- 
riais. Prezidentas išsikvietė 
pasitarimui Dulles, gub. De
wey patarėją užsienio klau
simais, ir matėsi su D. Brita
nijos ambasadorium.

Manoma, kad Vakarų trys 
didžiosios valstybės ruošiasi 
stipriomis priemonėmis pra
laužti Berlyno provokacinę 
blokadą. Iš patikimų šaltinių 
pranešama, kad Washingto
ne manoma, jog karo pavo
jus dabar darosi diena iš die
nos didesnis. Jei Maskva pro
vokuos, Berlyno krizė gali 
virsti trečiojo pasaulinio ka
ro pradžia.

Nuo

Nuo

2,000 rubl. pajamų 220 
(pirmiau 160 rb.)

3,000 rubl. pajamų 350
(pirmiau 260 rb.)

4,000 rubl. pajamų 570
(pirmiau 380 rb.)

Nuo 8,000 rubl. pajamų 1,600 rb.
(pirmiau 1,220 rb.)

Oficialus rublio kursas yra 
18 centų.

rb.

rb.

rb.

JAV eksportas Rusi
jon labai sumažėjo

—Filipinų sostinė iš Mani- 
los keliama į naujai statomą 
miestą Quezon City, kadangi 
Maniloje su 2 milijonais gy
ventojų sostinei pasidarė 
perankšta.

Švedijoj einąs anglų kalba 
laikraštis “Naujienos iš ana
pus geležinės uždangos” ra
šo, kad iš Lietuvos visi ga
miniai išvežami į Rusiją, iš
montuojami ir išvežami fab
rikai. Žmonėms jau seniai vi
sai negalima gauti pačių rei
kalingiausių prekių. O iš Ru
sijos atvežama tik raudonos 
medžiagos raudonųjų kampe
lių dekoracijoms ir šiek tiek 
senoviškų pjautuvų, žmonės 

IMTOJO ne “vokiečių Teismas ■’L10s vildiri;1' kombainais. (So- 
jiems ir bausmes nustato. 
Kaliniai kankinami, badu ma
rinami ir žudomi.

Buchenwaldo barakų sie- 
. nos esą iškabinėtos “draugo” 
Į Stalino paveikslais. Stalino 
“abrozdą” pabučiuot — tai 
lengvinusioji kaliniams taiko- 

. Jei kas bando

g c L ragvajiečių lietuvių , chenwaldo žudykla nėra pa- 
3,01 svajonei kas nors,naikinta. Tik vietoj nacių, 

2238^ ikšti jei nebent daug ten dabar bolševikų lageris.
^1, bet daugiau nie- Jame už spygliuotų vielų esą 

laikoma per 10,000 žmonių.
Kalinių didžiumą sudarą 

nekomunistinių partijų ir są-nekurį laiką mūsų nekomunistinių partijų ir są- 
■fouvo sugriebusi'judžių veikėjai ir vadai. Jie 

blerinė liga, kuri 7 areštuojami MVD, .slaptosios 
i neleido mums išeiti sovietų policijos, įsakymu. I

Bando išgaut aneksi
jos pripažinimą

Danijos sostinėj, Kopenha
goj, šiomis dienomis pasibai
gė pasaulinė radijo konferen
cija. Rytų Europos bolševi-

neleido mums išeiti

Am.” draugai įvyk- 
Įalinę jėgų mobiliza- 
pdien vien mūsų šta- 

^leda iš 12 direktorių, 
radarbiais įsijungė 

^tuo siuvėjų lokalo li- 
' .Įgarsiu universiteto 

"MEMORIES o'p ių. Įsikraustėm į sa- __ _______
p A namą ir dusiai ma bausmė.K A vi Eg j ateiti na- Tioknrrf-

Saturdays,SHtvirti, ......................... _ _
u nnrvn draugai ir tūks- mas kyboti savaitėmis. Station I •

DIRECTOR-^

429 Walnut St,

vietai kombainais vadina ma
šinas, kurios valo grūdus) Ir 
tragiko j e — sako švedai — 
lietuviai nepraranda sąmo
jaus...

Washingtone šią savaitę
; į ateitį, esame pa- pabėgt, tas pakariamas ant įvyko laivyno vadų posėdis, 

J’, o mūsų jėga medžio stovykloje ir laiko- kuriame dalyvavo 26 J. V.
| r.-.v-x.------ vadai, laivyne užimantieji

tūsų mielų skaityto- J žudykla, įtaisymai ir tor- (žymesnes vietas. Posėdis tru- 
tūros — viskas tas pat. Tai ko 3 dienas.

—J. Valstybės pasiuntė 
Jeruzalėn 13 marinų apsau
gojimui konsulato ir 
esančių savo piliečių.

ten

. • * | Lvy U.L U jJUb UUlbcVl"

skaičius toj grupėj, kuriai su- kiškasis blokas pareikalavo 
teikta pirmumo teisė imig- įos organizacijos nariais pri-

J. V. eksportas į Rusiją 
nukrito iki $200,000. Už to
kią sumą buvo išvežta gegu
žės mėn. Tai žemiausias kie
kis per 13 paskutiniųjų metų. 
Toks kritimas yra tai išdava 
naujos J. V. politikos dėl 
pram, prekių pardavimo Ru
sijai ir jos satelitams. Pažy
mėtina, kad 1935 m. rugsėjo 
mėn. į Rusiją buvo ekspor
tuota vos už $44,000.

ruoti.

Nužudė vyskupą
Vatikanas praneša, kad 

Lenkijos graikų-katalikų vys 
kūpąs Josafat Kocylowski, 
72 m. amžiaus, bolševikų ne
seniai nužudytas Kijevo ka
lėjime. Jis buvo suareštuotas 
1945 m. Jis atsisakė paklus
ti Maskvai ir paliko ištiki
mas šv. Tėvui. Už tai ir tu
rėjo žūt. Jo sufraganas lai
komas kalėjime.

imti penkis Sov. Rusijos 
aneksuotus kraštus — Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Mol
davijos ir Karelijos sov. res
publikas. Pilnaties posėdis 2 
prieš 1 balsų santykiu tą rei
kalavimą atmetė.

Sovietų satelinių kraštų 
delegatai užprotestavo prieš 
tokį nutarimą. Tai jau ne pir
mas kartas, kai Sov. Rusija 
aplinkiniu keliu mėgina iš
gauti Baltijos kraštų okupa
cijos tarptautinį pripažini
mą.

NEĮSILEIDO JUGOSLAVŲ 
IMIGRANTŲ

BUENOS AIRES (AFP). 
—240 iš Italijos atvykusių 
kroatų, slovėnų ir serbų Ar
gentinos įstaigos neleido iš
lipti į krantą.

Jų vizos buvo tvarkingos, 
bet atrodo, kad bus įsikišusi 
Jugoslavijos pasiuntinybė, 
stengdamasi įkalbėti, jog šių 
imigrantų tarpe esąs didelis 
skaičius buvusių ustašų ir 
kolaborantų.
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DP—šiaip būtų niekas kitas, kaip dvi raidės. O tačiau 
po jomis slypi žiauri tikrovė, šiandien tomis raidėmis nu
sakomas milijonas žmonių, tebeskurstančių išvietintųjų 
stovyklose.

Jų gyvenimas paverstas griuvėsiais. Neteko tėvynės, 
neturi namų, atskirti nuo artimųjų. Skurdas, alkis, ligos, 
žmogaus nuvertinimas, rytojaus nežinia — tai jų kasdie
nybė.

Tarp jų yra 80,000 lietuvių. Per ketveris okupacijų me
tus daugelis žiūrėjo ne kartą mirčiai į akis. Daugelis jų yra 
išėję iš bolševikų bei nacių kalėjimų ar koncentracijos la
gerių. Beveik kiekvieno iš jų šeimos narių yra išdeportuo- 
tų į Sibirą.

Jau treji metai kai jie gyvena kareivinėse ir barakuo
se. Po kelias šeimas vienam kambary. Jie turėjo praeit pro 
keletą screeningų, suorganizuotų nešviesios atminties pro
sovietinių nuotaikų UNRRA’os. Jie buvo verčiami repat- 
rijuotis nežiūrint, kad okupanto rankose juos laukia neiš
vengiama mirtis. Jie nerepatriavo, nes gyventi nori.

Tai baisios nelaimės ir skaudžių išgyvenimų laužomi 
žmonės. Ir tai per eilę metų. Jie laukia dienos, kada nusi
kratys pažeminančio DP vardo, atgaus žmogaus teises, su
siras saugią užuovėją ir savą, kad ir laikinę, pastogę.

Kol vėl Lietuva bus išlaisvinta, jie turės įsikurdinti 
svetur. Toks jau likimas visų politinių tremtinių. Keli šim
tai lietuvių iš tremties jau atvyko į šį kraštą. Neseniai pri
imtą DP įstatymą vykdant, nelaimingųjų mūsų tautiečių 
atvyks keletas ar keliolika tūkstančių.

Jiems suteiksim visokeriopos pagelbos atvykti ir čia 
įsikurdint. Čia kadaise ir mes susiradom sau prieglobstį. 
Dirbom, prasigyvenom, praturtėjom, turim iš ko savo bro
lius paremt ir juos remiam.

Tačiau kartu su giliu supratimu ir užjaučiančia šir
dim juos priimkim. Pasistenkim juos suprast ir jų kančias 
pagerbt. Būkim atlaidūs, jei kartais mums kas ir nepatin
ka. Pagyvensim ir susigyvensim. Duosnumas dar ne viskas 
—ir širdies nepagailėkim.

Kaip slėnių peteliškė, erdvėm nešdama pavasarį,
Pakilot Jūs virš neapžvelgiamo Atlanto
Ir išnešėt į aukštumas mažytės žemės vardą— 
Kaip žvaigždę iš nakties, kuri nei pateka, nei krenta.

Kokia banga užtvino kraštą džiaugsmas,
Ir žvilgiai kaip sustingo Jūsų žemės skliaute!— 
Kiekvieną debesėlį ilgesys į mūsų kraštą nešė, 
Kiekvienas paukštis skrido tik į mus ir visą naktį siautė.

Praskrido, ir naktis, ir debesėliai, ir lig vieno paukščiai.
Niūrius ir tylinčius išleido mus aerodromas.
Bet laukėm: gal vidudienį, gal vakarą, 
Nors nerimas kaskart vis griaužė nenorom mus.

Ir juodu šydu plakėsi padangėj,
Kol gedulan įsupo mus visus iš vieno,
Kol gedule mums atnešė vardus Atlanto erdvių— 
Ir Dariaus ir Girėno . . .

Pr. P.

Ne visą kelią nešėt Jūs mažytės žemės vardą, 
Bet didvyrių mirtim jis Soldine apskriejo žemės ašį. 
Nusilenkė Jums visos žemės, 
O žalias kraštas—širdimi ir ašara—Jus įsirašė.

DARIAUS - G IR ENO TESTAM ENTAS
JAUNOJI LIETUVA! Tavo dvasios įkvėpti, mes sten

giamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu 
sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais! 
Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus rūs
tus — pastos mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų LITUANI- 
NIKĄ pas save, — tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, 
aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad audringųjų vandenynų 
dievai būtų patenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų 
Tavęs į Didįjį Teismą.

LITUANIKOS laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietu
vos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams.

LITUANIKOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto 
vandenyno gelmes tegu auklėja jaunų lietuvių atkaklumą ir ryžtu
mą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveiktų klastingąjį Atlantą 
Tėvynės Lietuvos garbei!

Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji 
Lietuva!

• Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus palai
mos!

DU DESPOTAI NESUTELPA
Mūsų žemė pasidarė tokia 

mažutė, kad du despotai ne
gali joje tilpti.

Iki šiol rytų Europą dik
tatoriškai valdė Stalinas, o

kol

sos-
Tito

ji; garbe bus amžinai gyva
Dariaus-Girėno šviesiam atminimui

ARTYN PRIE MIRTIES ATVERTO 
SLENKSČIO

M ŠILELIO K 3 
^IRČIAU PO Dl
jjbar gyvena vie- 

,rj kuri iš arti se- 
įlediją. Tai St. 
į, kuri savo įs
ipasakojo ten 

laikraščio 
į" bendradar-

jaučiant so- 
įpieijai Lietuvoj
į Stepas buvo

įjrtu su kitais

STEPAS DARIUS
STASYS GIRĖNAS

* 1 1

Liūdnos žinios.

štai už 1 
lavonus, 
kad čia 
bet grįž 
nedrįso
maišėsi

“Kai suaugsiu, aplėksiu rime, tai yra čia padaryti iš- 
aplink visą pasaulį ir grįšiu vadas dėl to, ką sako mums 
pas mamą” — dar 1915 m., Dariaus Girėno žygio pras- 
rodydamas savo motinai jo 
paties padirbtą lėktuvo mo
delį, pasakė Stepas Darius. 
Tai buvo jo vaikystės dienų 
svajonė...

Bet, sakoma, jog svajonės

Jaudinanti tremtinių laiškai iš Sibiro

mė.

Nemirštantis pavyzdys
Pirmas dalykas — Darius 

ir Girėnas buvo Amerikos 
_, _______ , ___d____ lietuviai. Nors jie gyveno 

gimdo išradimus. Visa tai, Amerikoj ir buvo puikiausi 
ką žmogaus mintis savo fan
tazijoj įsivaizduoja, gali virs
ti kartais gyva tikrenybe, jei 
kieta valia lydi nepalaužiamą žė pasaulinės garbės vainiką, 
norą atsiekti net tai, kas, ro-įKoks šviesus, garbingas ir 
dos, šiaip jau yra nepasiekia- n emirštantis pavyzdys

Į Amerikos lietuviams, ypač 
jos jaunimui! Jei toji Lietu
vos meilė kurioj jaunoj šir
dy pradėtų užgęsti, tai lai 
lai Dariaus-Girėno pavyzdys 
uždega ją iš naujo!
Įrodymas, ką gali lietuvis
Antras dalykas — Dariaus 

Girėno žygis įrodo, kad lietu
vis gali daug, net labai daug, 
jei tik jis nedvejojamas to 
siekia. Poetas Mickevičius 
kadaise sakė:

“Siek ten, kur akis 
nepasiekia

“Ir laušk tai, ko protas 
nepajėgia.”

Dariaus ir Girėno kietas

ma.
I

Vykdė savo jaunystės sva
jonę. Jų vardas aplėkė 

visą pasaulį
Ir Stepas Darius drauge su 

savo didžiuoju sielos ir idė
jos draugu Stasiu Girėnu aną 
savo jaunystės svajonę įvyk
dė. Jis tikrai savo vardu ir 
garbe aplėkė visą pasaulį, 
negrįžo tik gyvas pas savo 
Motiną...

Kai anuomet, prieš 15 me
tų, Lituanika su trenksmu 
subirėjo į šipulius ties Soldi
nu ir palaidojo po savo ske
veldrom drąsiuosius lakūnus, 
— per visą pasaulį, per visus

amerikonai, — savo senai, 
mielai Tėvynei Lietuvai ant 
savo lėktuvo sparnų parve-

Čia patiekiame laišką, ra
šytą lietuvio iš vieno sovcho- 
zo Sverdlovsko srityje, kur 
jau nuo seniai kankinasi 
tūkstančiai lietuvių. Laišką 
pradeda cituojimu iš atmin
ties Brazdžionio eilėraščiu:

“Visam pasauly aidi skau
dūs mūsų žingsniai—

Visų šalių, visų dienų, 
visuos keliuos,

Artyn, artyn vis prie mir
ties atverto slenksčio

Ir niekad niekad atgalios...
Po to rašoma:
“Šiandien netaip ryškiai 

jaučiu ištrėmimą, kaip kitę- 
mis dienomis: gavau Tavo ir 
mamytės laiškus, šiandien 
vėl mokėjau juoktis ir būti 
žmogumi.

“Girdėjome mus šaukiantį 
Nemuną...”

Antrasis pavasaris užklu
po mus ištrėmime. Visi kaip 
vienas pajutome, kaip nepa
prastai pasiilgome savo ma
žutės tėvynės, dieną ir naktį 
girdėjome mus šaukiantį Ne
muną, matėme baltas alyvas,

o kalnuose šypsojosi mėlyn
akės žibutės... Taip, mano ge
rasis broli, mes galvojame 
apie pavasarį tėvynėje. Jis 
nuostabiai turėtų būti gra
žus. Ar grįšime mes kada?

“Tik vieną kartą pamatyti... 
Norėčiau įlašinti kraują...”

Man buvo skaudu skaityti 
žodžius, kuriais išmėtinėjai 
už nerašymą. Sakai, kad mes 
užpykę. Kaip tu galėjai taip 
pagalvoti. Dažnai galvoju, 
kad tėvynėje be tavęs ir ma
mytės nieko neliko. Tik vie
ną kartą pamatyt, vieną kar
tą broliškai apkabinti širdis 
taip trokšta. Norėčiau įlašin
ti kraują į rašalą, kad tu tik 
patikėtum mano žodžiams.”

vynėn; kurie sunkiau — šau
kiasi išvaduotojos mirties...”
Ir kankinami lietuviai nesi- 

lenkia šunims
Kitame laiške iš Sibiro ra

šoma:
“Feliksas vis dar serga. 

Prie jo prisidėjo ir Ramutė. 
Tiesiog nežinau, kaip aš dar 
laikausi, nes savęs visų ma
žiausia žiūriu — man ir kąs
nis menkesnis tenka ir apa
vas, ir drabužiai menki. Fe
liksą atleido dėl ligos iš dar
bo. Neturime nei pinigų, nei 
maisto. Vakar skolinau 50 
rublių. Nusipirkau už juos 
2.5 kg bulvių. Tai visas mū
sų išteklius. Ramutė karš
čiuoja ir prašo gerti. Trečia 
diena, kaip ji gyvena tik van
deniu, nes burnelė nuo karš
čio žaizdota. Kad būtų lašas 
pieno, bet tam neturime nė 
kapeikos. Tu tikrai negali 
negali įsivaizduoti, kokios 
dabar dienos pas mus. Iš kur 
ir už ką tas visas vargas?

Rusiška duona...
Duonos dabar gauname tik 

600 gr. keturiems. Tu gali 
įsivaizduoti, kokia tai yra ru
siška duona. Ne tiek miltų, 
kiek supuvusių, sušalusių 
bulvių ir sėlenų mišinys. Bet 
ji tokia nepaprastai gardi, ir 
taip jos mažai. Tik beveik vi
si gavo skilvio ligą. Būtų ge
ra, kad tu paubagautum tik 
duonos ir sudžiovinęs bent 
porą siuntinių prisiųstumei 
tik jos. Miltų siųsk tik pa
prasčiausių, ruginių, mieži
nių ir avižinių. Jeigu pasitai
kytų, kad kas duotų kvieti
nių, tai pabandyk išmainyti 
į blogesnius. Mums svarbu 
ne kokybė, bet kiekybė. Ži
nau tavo sveikatą ir nema
nyk, kad lengva tai rašyti ir 
krauti tau tiek vargo. Tačiau

kitų kraštų karaliukus-komi- 
sarus jis pakęsdavo tol, 
tie prieš jį klupščiavo.

Bet štai Jugoslavijos 
tan Stalino įsodintas
pasijuto tiek tvirtas, kad už
sinorėjo būti beveik lygus 
Maskvos “saulei.”

Stalino savymeilė negalėjo 
pakęsti tokio “pažeminimo” 
ir jis pasiryžo Tito sutriuš
kinti.

Viso pasaulio komunistai 
telkiami po Maskvos vėliava 
tai kovai. Aplink Jugoslavi
ją tiesiamas ginkluotas ratas. 
Albani j on yra nuskridęs išti
sas štabas su 3 generolais, 
kad pastotų Titui kelią, jei 
tas, Sovietų stumiamas ban
dytų pro tenai pabėgti.

Tačiau ir Tito nesnaudžia. 
Jis telkia aplink save savo 
šalininkus, o Stalino garbin
tojus šalina iš valdžios įstai
gų.

Tačiau pasaulis į tą raudo
nųjų dvikovą žiuri labai re
zervuotai ir atydžiai stebi, 
kad iš to neišeitų kokia ne
maloni komedija.

“Priešbolševikiš-

kontinentus ir visus kraštus ’pasiaukojimas parodė, jog tai 
aplankė gandas, su pa- j yra pats teisingiausias žmo- 
garba kartojęs vardus anų gaus gyvenimo kelias. Ir taip, 
dviejų didžių lietuvių, kurie,iš pirmo žvilgsnio, rodos, pil- 
tautos vardu įnešė savo di- (ki žmonės gali kartais atlik- 
delę dalį į Atlanto oro erd
ves nugalėtojų istoriją.

Dariaus ir Girėno žygio
prasmė

Kam tas žygis buvo skir
tas ir kokia jo prasmė, ge- J Amerikos lietuvius su Lietu- 
riausiai liudija jų pačių žo- vos dukromis ir sūnumis Tė- 
džiai jaudinančiai įrašyti vynėje į vieną kūną. Jie nu- 
Dariaus Girėno testamente,1 galėjo Atlantą ir nuo jų žy- 
kurį ras mūsų skaitytojai čia gio nėra daugiau dvasine 
pat mūsų laikrašty. I prasme Atlanto tarp Lietu-

Nekartosime čia faktų, vos ir Amerikos lietuvių! 
faktelių ir įvykių iš Dariaus Kad toks patarnavimas Da- 
ir Girėno gyvenimo. Jie vi- riaus ir Girėno yra tikrai at- 
siems žinomi. Tai, ką mes no- liktas, tą įrodė dabar, po 15

ti nemirtingus darbus.
Nuo jų žygio — nėr daugiau 

Atlanto, kuris skiria•
Trečias dalykas —Dariaus

ir Girėno žygis sujungia

metų, šių dienų įvykiai. Kai 
tremtinių masės užpildė la
gerius Vokietijoj ir mūsų 
broliai iš Lietuvos liko be tė
vynės, — kas, sakyt, dau
giau jiems ištiesė pagelbos 
ranką už Amerikos lietuvius ?

Taigi, paminėdami 15 me
tų Dariaus ir Girėno žygio 
sukaktį, mes galime savo šir
dy užtarnautai statyt alto
rius šiems puikiems vyrams.

Penkiolika metų, tai pirma
sis mažas laiko tarpelių iš tų 
ilgų šimtmečių, kurie seks po 
mūsų, ir per kuriuos jų gar
bė bus amžinai gyva, kaip bu
vo vakar, kaip yra šiandien ir 
kaip bus rytoj.

“Pirkau 4 bulves—5-kiems 
žmonėms”

Bet verskime toliau krauju 
iš ten rašytus laiškus:

“Dabar pačios juodžiausios skęstantis ir skustuvo grie- 
dienos ištrėmime. Iki naujo biasi. Tad gelbėk mus, gera- 
derliaus nevisi išliks. Rinko- sis vienintelis broli!
je nieko nėra, išskyrus pie
ną. Perkame visokias sėle
nas ir mokame pasakiškas 
kainas. Bulvių sunku gauti. 
Vakar pirkau 4 bulves ir su
mokėjau 16 rublių. Keturios 
bulvės penkiems žmonėms...

Manau supranti sotumą. 
Kaip būtų gera, kad gautu
me dažniau tokių miltų iš sa
vųjų. Mes nelaukiame kvieti
nių. Kiauliamilčiai ir tai per- 
geri.

Šaukiasi išvaduotojos 
mirties

Kai sniegas nutirpo, žmo
nės miniomis išėjo į sovcho- 
zo laukus ir kasė pernykš- 
čias užsilikusias bulves. 
Tai yra baisu, baisu. Kurie

Baltų grabų eisenos
Dėl prašymų (malonės), 

štai ką pasakysiu. Charakte
ristikos (atseit, užtariančių 
pažymėjimų. — Red.) iš nie
kur negausime ir nereikia. Iš 
viso lietuviška savigarba ne
leidžia lįsti kažkokiems MVD 
ministrams uodegon. Kasdien 
vis daugiau ir daugiau mato
si ištinusių, išbadėjusių žmo
nių, kasdien dažnėja baltų 
grabų eisenos, ir dėl to nori
si dantis sukandus tylėti, ne- 
silenkti tiems šunims, o lauk 
ti savo likimo. Mūsų tarpe 
nėra nė vieno žmogžudžio, nė 
vieno vagies ir išdaviko. Tad 
velniam tie malonės prašy
mai? Jeigu grįšime, tai grį
šime be jų malonės, jei ne— 

lengviau ginasi nuo bado,1 žūsime, kaip žūva tūkstan- 
laukia per dienas grįžimo tė-Įčiai.”

jodomi. Už ką 
ir šiandien lieka 

jjp ir daugumas, 
;įami priešrevo- 
įmu pagal 53 
įir nuošaliai lai- 
•į-jginio politinio 
fidauskas buvo 
idėjas, Čipkus 
^untūroj, o Bag- 
įtij mokykloj.

įj, bet neatidavė 

įjilė - suimtųjų 
,aėm vaikščioti į 
įėjimą (Telšių), 
it komitetą, ieš- 
įdbos. I kalėji
mu kas savaitę 
daina, skalbinius 
įdavo, bet pasi
eto neleisdavo.

“Sudiev, Tėvyne...”
Apie dabartines bolš. 

pači jos vykdomus tremi 
tarp kitko patiekiama t 
žinių:

“Suvalkijoj, Prienų ir 
bieriškio valsčių, Paprū 
Medinų, Medvišų ir kitų Jį^Kava-
myninių kaimų gyven 
pažadino nakties metu 
rus motorų dūzgimas, 
mėtį paaiškėjo, kad pai 
nų šeimos tremiamos j 
rą. Rytmetį apie 10 vai. 
torų dūzgimas vėl pasik 
jo ir dažnai buvo gi 
šauksmai: “1 
Broliai lietuviai, sudiev!

Išdraskytos sodybos
Ant kiemo gulėjo avi ; 

duriai ir odos, kambai skalbi- 
pagalvių plunksnos ir-UTelšių kalė- 
draskytos knygos bei j apaaiškėjo, kad 
riai, langai išdaužyti,' ■ .
nis sugriauta, grindys ii Taip jie išbuvo 
nėtos, aviliai išsvaidy 
sodą. Išvežti buvo šie ki 
nai: Mažeikai, Vyšniai

js pranešė slap- 
vyrų Telšių 

di nėra ir nėra 
as maistą, kurį 
ij priiminėdavo 
si kad mūsiškiai 
a Susirūpinu- 

Sudiev,"tč? tt?*T“
•■kalėjimą Nr. 1; 

patį - mūsų

t. vyrai laikomi,

iiamuju tų siun-

j 1941 m. kovo 
išdų užėjimo ne- 
nBiiį pakeisti.

Matusevičius, Siauruse1 
ir an cnimnmio Jir Urbonas su šeimomi! J

Tai tik viena iš dai Jio22d. (sek- 
mums jau žinomų seen s žygiuoti vokie- 
jos nuolat kartojamos) <nišai rengėsi 
tą kartą ir ne tik Suva 
je...

Ką ma

Kai vė 
vo atkas 
Įėjo prie 
Telšių, 1 
kių gim 
atpažinti 
trijulė 
ieškoti s 
kad ir ji

Aš pat 
du kartu 
vo vyro, 
veik neįi 
sužaloti, 
arba visa 
ris pasil 
yra dau^ 
niekad i 
mano vai 
buvo tok 
ne tie k; 
judėti, ke 
lė... Šito 
toj as neį

Mačiau j

Bevart 
mačiau j 
vinis, iš 
pjaustyti 
šiotas ra 
žabotus, 
įvairius 
tus lyties 
į prarėžt 
burną. B 
plikyti.
Kankini

Krimin 
rie buvo 
liau pass 
mas truk 
vavo kai 
nas, kuri; 
oda, kad 
sis. vėl 
partijos 
min., anl 
tis ir ūki 
grįžo iš 
kruvini.

Winston Churchill “Karo At
siminimuose” apie Lietuvą
“Pirmoji taktika, kurios 

Rusija griebės pasidalinus su 
Vokietija Lenkiją, buvo tri
jų “savitarpio pagelbos pak
tų” sudarymas su Estija, 
Latvija ir Lietuva, šios trys 
Pabaltijo valstybės buvo la
biausiai priešbolševikiški 
kraštai Europoje.

Išskyrus Latviją, jos betgi 
nebuvo palinkusios prie Hit
lerio Vokietijos. Jos troško 
išlaikyti tai, ką šiandien va
diname socialiai - demokra
tiniu bendrų idėjų frontu su 
Vakarų liberaliniais kraštais.

Vokiečiai džiaugės jas me
tę į rinką, kurią padarė kar
tu su Rusija, ir jos vyriausy
bė dabar skubėjo prie savo 
aukos su ilgai tramdyta ne
apykanta, padvigubinta pa- 
pašėlusio apetito.

Visi, prieš komunistus ir 
rusus nusistatę, buvo įpras
tais metodais žiauriai likvi
duoti. Daug pranyko žmonių, 
kurie jau 20 metų laisvai gy
veno savo gimtajam krašte 
ir sudarė dominuojančią gy
ventojų daugumą. Didžioji 
jų dalis buvo išvežta į Sibi
rą, o su kitais net dar blo
giau pasielgė.”

4 bėgti. Prieš 
pasirūpino 

kaliniais. 
-•iKiadienio nak 

SOVIETŲ AGRESIJ *i karinius už- 
 ^veninius. Ty-

PROTESTUOJA PR

NANKIN. — 137 NaJ*tų lydimi, 
linio Kongreso atstovai 
peši į čankaišeką reik ^nežinojo, kur 
darni tuojau pareikšti 
tą protestą Sovietų Są 
už organizavimą komi irininkai gavo 
agresijos Mandžūrijoj "" 
tose Kinijos srityse. Ta 
ne pilietinis karas, —j 
jie — o tik primesta K 
komunistinė agresija. I 

Jeigu iš Maskvos n< 
gauta pakankama garsi 
tai Kinija turėtų kreipi 
skundu prieš Rusiją j l

-pranyko žarė-

oriuomenė atė-

Rs su visom 
h paėmę geriau- 
pjoj trauktis 
h® jas paslėpti

pebėjo šviežiai 
p ėmė kasti ir,

1
Atpažii 

penktadit 
Prie kiek 
vo priseg 
varde. Aš 
Mano dra 
Bagdonie 
kad atpa 
vėliau pa 
vo klaida

Tiek m 
kytojas 
kum buv< 
išliko gyi 
no mokin 
Vieno jų 
tegalėjo i 
medalikėl 
kaklo ir 1 
ėmė.

NENORI KOMUN
PAŠALPOS Uos GIESME

Kiek anksčiau KolunlX gražiausias metų laikai 
Universitetas yra davęs! ^žmonės, tiek paukščiai, ti 
kijos komunistinei vyru 
bei sutikimą priimti tvankiame, tvirtam 
$30,000 įsteigimui lenkij JJti vienas kalinys. Ken 
bos katedros.

Šis gudrus komunistų 
kas, padarytas tam,] 
Amerikos jaunimo tarp 
šai galėtų vesti savo J 
gandą.

Protestuodamas prie
Dr. A. P. Coleman pasų 
iš to universiteto profe

žmonės, tiek paukščiai, ti

il’Sšste, tvankiame, tvirtarm

liftas nuo brolių, nuo žr 
vaikelių. Tuo pavasario 

n5! apkaldino ir į kalėjim 
"° drėgna, tamsu, šaltoka.

U jam buvo pamestas. Į t 
r Atnešdavo tam tikru la 
Htam, jautriam kaliniui

Provincijoms pageidaujant, Amerikos Lietuviu 
gų Vienybės SEIMAS šiais metais įvyks spalių meni 
Chicagoje. Smulkiau apie seimą bus pranešta vėliau,!

Centro Valdyba:
Pirmininkas Kun. Pr. Jur 
Sekretorius Kun. V. Karai 
Iždininkas Kun. J. Boll I

U* ilgai, išblyškęs, ligotas 
ruošdavo į jo siaurą lanj 
Pj kalėjime nebuvo.
P'Ojo kalinys apie savo m, 
p5’ apie savo vaikelius; 
p ar numirusiu laiko. O, 1 
L,Mėti žmonėse, gimtinėje! 
Lepinėdamas prie lango, 
b Pavasario vakaras. Saulė 
Induliais nušviesdama me< 
lekavo gatvėmis. Kalėj 
L^ai rodėsi maži. Jis sūri! 
twine danguje paukšči
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O JI LIETUVA! Tavo dvasios 
trinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų 
o dvasią ir pasitikėjimą savo jėgo^ 
tas ar galingasis audrų Perkūnas ir 
aums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašį 
j, — tada Tu, Jaunoji Lietuva, toris, 
drengti naujam žygiui, kad audrių; 
tenkinti Tavo pastangomis, pasiryš 
Teismą.

ANIKOS laimėjimas tegu sustipti^ 
ią ir įkvepia juos naujiems žygiams. 
1ANIK0S pralaimėjimas ir nu ‘ 
Įmes tegu auklėja jaunų lietuvių a 
•nuotas Lietuvis būtinai įveiktų 
ivos garbei!
šį savo skridimą skiriame ir aukoja

j dabar gyvena vie- 
nkė, kuri iš arti se- 

ų tragediją. Tai St. 
ienė, kuri savo įs- 
ir papasakojo ten 
lietuvių laikraščio 
Šalis” bendradar-

nčiais jaudinančiais

idįjį bandymą pradėsime, tikėdami®

J NESUTELPA
kitų kraštų karaliukus-komi- 
sarus jis pakęsdavo tol, kol 
tie prieš jį klupščiavo.

Bet štai Jugoslavijos sos- 
tan Stalino įsodintas Tito; 
pasijuto tiek tvirtas, kad už
sinorėjo būti beveik lygus 
Maskvos “saulei.”

Stalino savymeilė negalėjo 
pakęsti tokio “pažeminimo” 
ir jis pasiryžo Tito sutriuš
kinti.

Viso pasaulio komunistai 
telkiami po Maskvos vėliava 
tai kovai. Aplink Jugoslav? 

‘ ją tiesiamas ginkluotas ratas. 
■ Albani j on yra nuskridęs išti- 
• sas štabas su 3 generolais, 

kad pastotų Titui kelią, jei 
tas, Sovietų stumiamas ban
dytų pro tenai pabėgti.

Tačiau ir Tito nesnaudžia. 
Jis telkia aplink save savo 
šalininkus, o Stalino garbin
tojus šalina iš valdžios įstai-

a. 
ė. 
ir 
a- 
s- 
a- 
e- 
r- 
ei 
50 
□s 
ū- 

,’Š- 
ria 
m- 
rš- 
;as 
nė 
ali 
ios 
cur 
?

eškom vyrų
. tebesiaučiant so- 
kupacijai Lietuvoj 
ras Stepas buvo 
s kartu su kitais
is — p. Čipkum ir 

Bagdonu. Už ką 
nė, ir šiandien lieka 
Kaip ir daugumas, 
kaltinami priešrevo- 
įveikimu pagal 53 
į jie ir nuošaliai lai- 
j tiesioginio politinio 

Paulauskas buvo 
^‘:ių vedėjas, Čipkus 
^Inentantūroj, o Bag- 

amatų mokykloj.
friėmė, bet neatidavė 

^1 trijulė — suimtųjų 
I— ėmėm vaikščioti į 

kalėjimą (Telšių), 
^Ivykd. komitetą, ieš- 
upt| pagelbos. Į kalėji- 
R: |avom kas savaitę 

untinius, skalbinius 
priimdavo, bet pasi
niu būdu neleisdavo, 
irižiūrėtojas Kava- 
baums pranešė slap- 
,d mūsų vyrų Telšių 
^seniai nėra ir nėra 
Ijiems maistą, kurį 
į vis priiminėdavo 
davo, kad mūsiškiai 

į įdėjime. Susirūpinu-

ras d 
mėtį d 
nm 
rą.?q 
tomžj 
ig jj ttiejune. ouhijl upmu- 
.Juojam į Kauną. Ten 

gjuĮįfes į kalėjimą Nr. 1;
ko tą patį — mūsų 
L Taip nežinodamos, 
nūsų vyrai laikomi, 
n maistą ir skalbi
mo ir į Telšių kalė
liau paaiškėjo, kad 
kalinamųjų tų siun- 
.atė. Taip jie išbuvo 
nuo 1941 m. kovo 
Vokiečių užėjimo ne- 
skalbinių pakeisti.

duria 
P# 
drąsi" 
riai.-

Tačiau pasaulis į tą raudo- 
nųjų dvikovą žiuri labai re-Į^j 
zervuotai ir atydžiai stebi,L’j 

kad iš to neišeitų kokia ne- iečiai artėja 
maloni komedija.

tik 
gali 
ru- 
Itų, 
įsių 
Bet 
i, ir 
: vi- 
ge- 
tik 

aent 
imei 
pa- 

ieži- 
itai- 
ieti- 
nyti 
arbu

Ži- 
?ma- 
rti ir 
įčiau 
grie- 
jera-

“Pri ešbolše vikis- 
kiausi kraštai

Europoj”

irtš

IDE

just 
tąk ii betgi pasirūpino

Winston Churchill “Karo At
siminimuose” apie Lietuvą 
“Pirmoji taktika, kurios

, birželio 22 d. (sek
ėme žygiuoti vokie- 
lišę rusai rengėsi 
čiais bėgti. Prieš

štai už 10 cm., randa žmonių 
lavonus. Jie tuojau 
kad čia guli Telšių 
bet grįžę vakarop 
nedrįso prasitarti, 
maišėsi rusai.

suprato, 
kaliniai, 
miestan 
nes dar

Suvažiavo ūkininkai su 
gėlėmis ir vainikais

Telšių amatų mokykla pa
darė visiems karstus ir iš- 
klodino drobulėmis. Vokie
čiai buvo įsakę žydams sudė
ti kankinius į karstus, bet sa
vieji protestavo ir į karstus 
sudėjo patys. Vežti juos į 
Telšius laidoti buvo prašyta 
pas ūkininkus padvadų po 
vieną kiekvienam kankiniui, 
o suvažiavo 150 su glėbiais 
gėlių ir vainikų.

Laidotuvių pamaldos buvo 
šventoriuje, ir jas laikė vysk. 
Staugaitis. Karstai buvo iš-

DOKUMENTAI KALBA TEISINGUMO 
VARDU...

“Visiškai slaptas įsakymas.” Kas numatyta išvežti. Atėjo 
vykdymo valanda. Raudonieji spekuliantai.

Ką mačiau Rainių šilely?
Kai vėliau visi kaliniai bu

vo atkasti, ir pašaliečiai ga
lėjo prieiti, ėmė plaukti iš 
Telšių, Kretingos ir apylin- uct¥V, x^-
kiU gilinės, kurios norėjo J rikiuoti vienas prie kito, prie 
atpažinti savuosius. Mūsų jų stovėjo artimieji, pažįsta- 
trijule nuvažiavo arkliais mi ir didžiulė minia tautiečių, 
ieškoti savųjų, nes manėm, Daugybės dvasininkų asis- 
kad ir jų lavonai ten guli. "

Aš pati išvarčiau visus po ' rė žodį su didžiu susijaudi- 
du kartus ir neatpažinau sa- nimu. Kankiniai buvo palai- 
vo vyro. O atpažinti buvo be- doti vienoj duobėj (išskyrus 
veik neįmanoma: kūnai taip vieną kitą). Jiems atžymėti 
sužaloti, drabužiai sukeisti pastatytas paminklas su ati- 
arba visai be jų. Vaizdas, ku-, tinkama užrašų lenta. Pats 
ris pasiliko mano atminty, Rainių miškelis aptvertas

asis-
tuojamas J. E. vyskupas ta-

Jau pačioje bolševikų oku
pacijos pradžioj buvo aišku, 
kad mūsų krašte Maskvos ve
dama propaganda, tarnavusi 
dešimtims milijonų Rytų Eu
ropos gyventojų palaužimui 
ir pražūčiai, neturės nei ma
žiausios dirvos ir sutiks at
kaklų lietuviškosios visuome
nės pasipriešinimą. Tam pa
sipriešinimui palaužti, kaip 
kalba rastieji 1940-41 metų 
slapti NKVD dokumentai, ir 
buvo bolševikų suplanuotas 
700,000 ramių Lietuvos py- 
ventojų ištrėmimas į Sovietų 
Rusijos gilumą, vergų gyve
nimui ir mirčiai.

“Visiškai slaptas” įsakymas
xxo r«,«xxxxxw xxxwxxvx xxuxxxxxxvj, ____ _______ ____ ___ Masiniam ištrėmimui Lie-
yra daugiau nei baisus, jis tvora, pastatytas kryžius su tuvoje pradedama ruoštis 

Rūpintojėliu ir atminimo 1940 metų rudenį. Vidaus 
lenta.

niekad niekad neišnyks iš 
mano vaizduotės. O šiurpulys 
buvo toks veriantis, kad sap
ne tie kankiniai, rodos, ima 
judėti, keltis ir suptis visa ei
lė... Šito išgyvenimo nė rašy
tojas neįstengs perduoti...

Mačiau jų galvose suvarytus 
vinis...

Bevartydama 73 kankinius 
mačiau jų galvose suvarytas 
vinis, išbadytas akis, nu- 
piaustytus liežuvius, surai
šiotas rankas užpakaly, pa
žabotus, odoj išpiaustytus 
įvairius ženklus, nupjausty
tus lyties organus ir sudėtus 
į prarėžtus vidurius arba į 
burną. Beveik visi buvo nu
plikyti.
Kankinimai per visą naktį
Kriminaliniai kaliniai, ku

rie buvo arti egzekucijos, vė
liau pasakojo, kad kankini
mas truko visą naktį. Daly
vavo kalėjimo gyd. Gutma- 
nas, kuris davęs švirkštus po 
oda, kad apalpęs kankinama
sis. vėl atsigautų. Jocius, 
partijos vykd. komiteto pir- 
min., anksčiau buvęs kume
tis ir ūkvedis, Vaitkus 
grįžo iš egzekucijos 
kruvini.

Atpažinimas
Atpažinimas truko

penktadienį (birž. 27, 1941). 
Prie kiekvieno atpažinto bu
vo prisegama kortelė su pa
varde. Aš savo vyro neradau. 
Mano draugės — Čipkienė su 
Bagdoniene iš karto manė, 
kad atpažino savuosius, bet 
vėliau paaiškėjo, kad tai bu
vo klaida.

Tiek mano vyras, tiek mo
kytojas Bagdonas su Čip
kum buvo išvežti į Kauną, ir 
išliko gyvi, tuo tarpu Bagdo
no mokiniai liko nukankinti. 
Vieno jų (mokinių) motina 
tegalėjo atpažinti sūnų ant 
medalikėlio, kurį nešiojo ant
kaklo ir kurio budeliai nenu-'nimui 
ėmė. I “Ne!”

Užrašai ant bliūdelio
Po laidotuvių ne vienas ėjo 

ieškoti savųjų dar kalėjiman. 
Ten be kitko rasta miltų at
sargos su užrašais: “Užnuo
dyta.” Vienoj kalėjimo vie
nutėj rastas bliūdelis, ant ku
rio buvo su adata įrėžta: 
“Trokštam laisvės, kaip el
nias ištroškęs be vandens.”

Lavonai buvo taip baisiai 
sužaloti, kad kai kurių visai 
nesant galimybės atpažinti 
buvo manyta, jog tai yra 
kai kurie suimti ir dingę as
menys. Taip, sakysim, teisė
jas Arvydas buvo dingęs ir 
motina buvo įsitikinus jį at- 
pažinus.

Štai kas likviduotini
Šitam elepientui priklauso:
1. Visi buvę prieštarybinių 

politinių partijų, organizaci
jų ir grupių nariai: trocki- 
ninkai, dešinieji, eserai, men
ševikai, socialdemokratai, 
anarchistai ir p.

2. Visi buvę tautinių-šovi- 
nistinių prieštarybinių parti
jų, organizacijų ir grupių na
riai: tautininkai, jaunalietu
viai, voldemarininkai, liaudi
ninkai, kirkščionys demokra
tai, nacionalistų teroristų 
“Geležinis Vilkas” organiza
cijos nariai, katalikų teroris
tų “Baltojo Žirgo” organiza
cijos nariai, studentų akty
vistų korporacijos nariai, 
šaulių sąjungos aktyvas ir p.

3. Buvę žandarai, policinin
kai, buvę tarnautojai politi
nės ir kriminalinės policijos 
ir kalėjimų prižiūrėtojai.

4. Buvę caro, baltosios,

paskęsta kruvinose ašarose 
ir beviltiškame išsigelbėjime. 
Vyrai atskiriami nuo šeimų, 
vaikai nuo tėvų, nepilname
čiai ir kūdikiai paliekami be 
jokios priežiūros ir globos. 
Autovežimių virtinės rikiuo
jasi geležinkelių stotyse, tre
miamieji sugrūdami į gyvuli
nius vagonus, ten užkalami ir 
gabenami tik NKVD viešpa
čiams žinoma kryptimi.

Pakraunamus į ešalonus 
tremtinius prižiūri ir “tvar
ko” vietos komunistinis ka
dras. Civiliniai gyventojai, 
tremiamųjų artimieji gimi
nės, prie pakrautų vagonų 
neprileidžiami nei atsisvei
kinti, nei įteikti maisto ar 
šiltesnio rūbo. Kai kuriose 
vietovių parduotuvėse nepar
duodami maisto produktai 
(Kaišedarys!), kad jie kokiu 
nors būdu nepakliūtų tremia
miems lietuviams.

Jon. Rimašauskas

Smarkiai plečiama 
rusij aviacija

Rusija ruošiasi prie karo 
ne juokais. Tai parodo smar
kus jos aviacijos plėtimas.

Nors šiuo metu, kaip jie 
sako, jų aviacija yra didžiau
sia pasaulyje (jie turį net 
14,000 lėktuvų), — smarkiu 
tempu statomi dar nauji oro 
milžinai.

Sakoma, kad ateinančiais 
metais rusai yra pasiryžę 
pastatyti net 1,000 B-29 tipo 
bombonešių. Jų aviacijos 
personalas siekiąs net 400,- 
000 karių.

—Kad nuo karo nukentėję 
Milano žydai galėtų vėl atsi
stoti ant kojų, jų tautiečiai 
Amerikoje paskyrė jiems 50 
tūkstančių dolerių pašalpos. 
Gražus pavyzdis kitoms tau
toms.

TOKS GYVENIMAS DABAR

ir kt. 
rytą

visą

Telšių kaliniais, 
lio-trečiadienio nak 

pį įvarė į karinius už- 
sunkvežimius. Ty- 
savedistų lydimi,

S

Rusija griebės pasidalinus su $ pai pranyko Žarė-
Vokietija Lenkiją, buvo tri
jų “savitarpio pagelbos pak
tų” sudarymas su Estija, 
Latvija ir Lietuva. Šios trys 
Pabaltijo valstybės buvo la
biausiai priešbolševikiški 
kraštai Europoje.

Išskyrus Latviją, jos betgi 
nebuvo palinkusios prie Hit-ijk' 
lerio Vokietijos. Jos troško^ 
išlaikyti tai, ką šiandien va- 
diname socialiai - demokra-^ 
tiniu bendrų idėjų frontu su 
Vakarų liberaliniais kraštais.

0Z«;

liekas nežinojo, kur 
švežti.i
ų kariuomenė ate- 
gaisrininkai gavo 

trauktis su visom 
Jie, paėmę geriau-

1^: nas, vietoj trauktis 
ne? auveze jas

liškelin, 4
paslėpti 
km. už

šviežiaipastebėjo 
žemę, ėmė kasti ir,

Laikomas mirusiu — 
sugrįžta

Vieną gražią dieną ateina 
iš miškų Arvydas! Sužino
jęs istoriją apie save nedrįso 
eit pas motiną. Kreipėsi į bu
vusį teismo sargą, kad tas 
nuėjęs paruoštų sūnaus grį
žimą. Sargas betgi nedrįso, 
ir teisėjas rizikavo pats eiti, 
nors žinojo motiną esant la
bai jautrią. Paspaudžia skam 
būtį ir pats susijaudinęs lau
kia. Išeina senutė motina, pa
žvelgia į “prisikėlusį” sūnų ir 
krinta apalpusi ties durimis... 
Sūnaus pasirodymas buvo 
perdaug nelauktas...

Taip Rainių šilelis liudys 
kartų kartoms apie nekaltai 
pralietą kraują. Sovietai gi 
nebeištrins tos gėdingos ir 
budeliškos dėmės, kurią 
šlykščiai įrašė savo istorijon.

(G. š.)

“Kai moteris per vestuves 
prie altoriaus pasako per vie
ną sekundę trumpą žodelį 
“taip,” tai nuo to momento 
prasideda visam ilgam gyve- 

jos nesibaigiantis

reikalų liaudies komisaras A. 
Guzevičius tais metais lapkr. 
mėn. 28 d. išleidžia “visiškai 
slaptą” įsakymą Nr. 0054, 
pagal kurį turi būti pravesta' Petliūros ir kitų armijų ka- 
registracija ir agentūrinis rininkai.
sekimas “apsileidusio antiso-1 5. Buvę Lietuvos ir Lenki- 

jos armijų karininkai ir karo 
teismo nariai.

6. Buvę politiniai banditai, 
baltosios ir kitų prieštarybi
nių armijų savanoriai.

7. Išbraukti iš komunistų 
partijos ir komsomolų nusi- 
kaltusieji partijos nariai.

8. Visi perėjūnai, politiniai 
emigrantai, reamigrantai, re
patriantai ir kontrabandistai.

9. Visi svetimų valstybių 
piliečiai, svetimų valstybių 
įstaigų bendradarbiai, buvę 
svetimtaučiai, buvę užsienio 
atstovybių, pirmų koncesijų 
ir bendrovių tarnautojai.

10. Asmens turį asmeninių 
susirašinėjimų su užsieniu, 
pasiuntinybėmis ir konsula
tais, esperantininkai ir fila
telistai.

11. Buvę valstybinių depar
tamentų tarnautojai (nuo re
ferento ir aukščiau).

12. Buvę Raudonojo Kry
žiaus darbininkai ir Lenkijos 
tremtiniai.

13. įvairių konfesijų dvasi
ninkai (popai, kunigai), sek
tantai ir religinis aktyvas.

14. Buvę bajorai, dvarinin
kai, pirkliai, bankininkai, 
prekybininkai (kurie naudo
jasi samdomu darbu), įmo
nių ' valdytojai, viešbučių ir 
restoranų laikytojai.”
Ir to įsakymo rezultatai...
Šitokiuose NKVD uždavi

nių rėmuose 1941 m. birželio 
mėn. 14 d. buvo pradėtas ma
sinis lietuvių trėmimas į So
vietų Rusijos gilumą. Birže
lio 14-tos dienos ankstyvą

vietinio ir socialiniai svetimo 
elemento” Lietuvos teritori
joje. Kurie Lietuvos gyven
tojų sluogsniai pirmoje eilė
je privalėjo būti įtraukiami į 
“antisovietinio ir socialiniai 
svetimo elemento” sąrašus, 
matome iš vieno Biržų U. O. 
NKVD viršininko 1941 m., 
sausio 30 d. rašto operatyvi
niu! įgaliotiniui. To rašto iš
trauką, kaip daugeliu atvejų 
žinotiną, visiems politiniams 
emigrantams čia ir pateiksi
me:

Pildydamas liaudies komisa
rų įsakymą...

“Papildydamas Lietuvos 
TSR vid. reik, liaudies komi
saro įsaką Nr. 0054 įsakau 
atlikti:

1. Iki 1941. 2. 10 d. baigti 
surašinėjimą prieštarybinio 
elemento.

2. Kartu terminuotai pra
dėti aiškinti visą prieštarybi- 
nį ir socialiniai svetimą ele
mentą Jums pavestame rajo
ne ir sudaryti sąrašus.

3. Taip pat iki 1941. 2.10 d. 
pristatyti man kiekvieno, 
įtraukto į sąrašą, asmens po 
vieną egzempliorių užpildy
tos atskaitomybės kortelės.

4. Į sąrašą turi būti įtrauk
ti visi tie asmens, kurie dėl 
savo socialinės ir politinės 
praeities, tautiniai šovinisti
nio nusistatymo, religinių įsi
tikinimų, moralinio ir politi
nio nepastovumo yra priešin
gi socialinei santvarkai ir dėl
to galėtų būti panaudojami [rytmetį pasipila po visus Lie- 
svetimų valstybių žvalgybi- j tuvos užkampius šimtai au- 
ninkų ir priešrevoliucinių tovežimių, kuriuos lydi bol- 
centrų prieštarybiniams tiks- j ševikų NKVD ir milicijos iš- 
lams.
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VOKIETIJOJ

Ištraukos iš tremtinio laiško

Mūsų 
prietelius 
gavo iš 
kurio turinys gyvai pavaiz
duoja DP gyvenimą ir rūpes
čius. Čia patiekiame įdomias 
to laiško ištraukas:

Mūsų darbo kuopa

laikraščio didelis 
p. P. J. Montvila 
Vokietijos laišką,

padėtis pagerės. Politikai ti
kisi, kad nuo Vokietijos ūkio 
pagerėjimo atgims ir visos 
Europos gyvenimas.
Gyvename įvairių galimybių 

ženkle
“Bendrai Europoje padėtis 

yra labai įtempta, gyvename 
“Mūsų darbo kuopa iš 200 iyairiU galimybių ženkle. Mes 

lietuvių vyrų dirba amerikie
čių sandėliuose įvairius dar
bus : vieni kaip transporto 
darbininkai, kiti kaip specia
listai auto mechanikai, šofe
riai, mūrininkai, šaltkalviai 
ar tarnautojai įstaigose. Gy
vename kareivinėse, gauna
me maistą iš amerikiečių, jį 
gauname mūsų virėjos aptar
naujamoje virtuvėje; dėvime 
amerikiečių kareivių rūbus, 
tik dažytus juodai; gauname 
atlyginimus markėmis, kaip 
ir- vokiečiai darbininkai.

Pakeitė pinigus
“Vokietijoje pakeitė pini

gus, tai labai atsiliepė į visų 
gyventojų gyvenimą, ypač į 
DP. Už 600 senų markių 
vė po 60 naujų markių.

Kai yra prekių—nėra 
pinigo

“Krautuvėse atsirado dau
giau prekių, kurių pirma vi
sai nebuvo, bet niekas neper
ka, nes neturi pinigų ir kai
nos palyginti brangios; ame
rikoniškų cigarečių pakelis 
kainuoja 6 naujas markes, 
kavos kilogramas — 48, dvi
ratis — 150-190. Dolerio ofi
cialus kursas buvo 10 markių 
už 1 dol., dabar 3.3 naujų 
markių.

Neturi traukinio bilietui
“Geležinkelių kainos pali

ko senos, tai dabar keleivių 
yra labai mažai, ne maža 
traukinių visai išėmė iš apy
vartos. Gal po nekurio laiko

da-

visi tikime į geresnę, ateitį, 
bet ir kartu žinome, kad ji
nai mums brangiai kainuos 
tiek vargais-rūpesčiais, tiek 
krauju.

“Bet tam išėjome į DP gy
venimą, kad nepasiduoti ver
gijai ir kovoti už laisvę tiek 
savo kraštui, tiek kiekvienam 
žmogui, žinoma, mes, kaipo 
tokie, pirmiausia užsitrau
kiame neapykantą tų, kurie 
laisvės kitam nepripažįsta. 
Ir jeigu prasidės jėgos grum
tynės, mes DP būsime pir
mieji taikiniai raudonajam 
slibinui.
Norim atitolti nuo geležinės 

uždangos
“Mes tai gerai suprantame 

ir dažnai pagalvojame, bet 
sau padėti labai mažai tega
lime. Mes norime atitolti nuo 
geležinės uždangos, bent pa
siųsti savo šeimas, bet iki 
šiol vyko priešingai: pirma 
įmami tie, kurie daugiau jė
gų turi pernešti grasinimų 
bandymus, o silpnoji pusė — 
šeimos—lieka neaiškiam liki
mui čia.

Viltys nukrypo į U.S.A.
“Praėjus 205,000 biliui, 

daugelio viltys nukrypo U. S. 
A. kryptimi. Didžiausios pa
dėkos jausmai viešpatauja 
DP širdyse USA prezidentui, 
visai amerikiečių tautai ir 
ypač Amerikos lietuviams, 
kurie daug prisidėjo prie taip 
palankaus įstatymo pabaltie- 
čiams pravedimo.”
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Vokiečiai džiaugės jas me
tę į rinką, kurią padarė kar
tu su Rusija, ir jos vyriausy
bė dabar skubėjo prie savo 
aukos su ilgai tramdyta ne
apykanta, padvigubinta pa- 
pašėlusio apetito.

Visi, prieš komunistus ir 
rusus nusistatę, buvo įpras
tais metodais žiauriai likvi
duoti. Daug pranyko žmonių, 
kurie jau 20 metų laisvai gy
veno savo gimtajam krašte 
ir sudarė dominuojančią gy-

TNGALOS GIESME
javasaris, gražiausias metų laikas. Visi lin- 
■— tiek žmonės, tiek paukščiai, tiek kita gy-

—Ereli, ereli! — suriko jam kalinys. — Nusileisk 
man ant lango, papasakok, kas darosi žemėje, mano 
krašte, pagiedok man giesmę.

—Ne, — atsakė erelis: — tavo langas man ma
žas — kur aš čia nutūpsiu? Nepasakosiu tau, kas gir
dėti žemėje, žmonėse, nes esu atsiskyrėlis, nemėgstu 
būti arti žmonių. Aš kraunuosi lizdą aukštose olose, 
toliau nuo žmonių, kad jie man neišdraskytų. Aš ne
pagiedosiu tau giesmės, nes niekad negiedu žemėje. Aš 
skraidau aukštai, aukštai. Mano giesmes saulė amži
noji tegirdi.

Erelis, suplasnojęs galingais savo sparnais, pakilo 
j padanges ir išnyko iš aidų.

Skrenda pro šalį gulbė.
—Gulbe, gulbe, apsakyk, kas žemėje darosi, ma

no krašte, giesmę man pagiedok.
—Ne, — atsakė gulbė, — nesakinėsiu tau, kas 

darosi tavo krašte. Aš plaukau visada tyruose, šaltuo
se vandenyse, tarp lendrių žaliųjų. Kai parausta ry
tais vanduo, auštant, aš balsu sveikinu aušrą—svei
ka gyva, aušrele! Giesmės aš tau nepagiedosiu, kad ir 
kaip tu nori, nes savo giesmę aš mirdama tegiedu, o 
tuo tarpu, kaip matai, esu laisva ir sveika.

Ir gulbė nuplaukė oru, baltais sparnais švytruo
dama.

—žvirbliai, žvirbleliai! Bent jūs atsitūpki! ant ma
no langelio ir papasakokit, kas girdėt mano krašte. 
Pavasario giesmę man pagiedokit.

—Čir, čir, čir, neturime laiko: mums reikia dar 
šimtai vikšrų surankioti; dabar, kaip žinai, pavasaris, 
reikia daug dirbti, tuoj bus ir naktis, reikės ilsėtis...

Ii’ nuskrido žvirbliai į šlaitą.
Bet štai pasirodė pilkas paukštelis, pasisukinėjo 

prieš langą ir atsitūpė ant geležinių lango grotelių.
—Sveika, lakštingalėle! Sveika atlankiusi ir ma

ne, didžioji giesmininke! Dėkui. Pasakyk, meldžiamo
ji, kas darosi mano krašte, pagiedok man giesmę.

—Gerai, gerai: aš tau pasakysiu, kas girdėti tavo 
krašte, pagiedosiu tau ir giesmę, — tuoj atsakė jam 
lakštingala.

Ir pasklido po aukštą kalėjimą neapsakomai ma
lonūs, be galo raminami giesmės balsai. Lakštingala 
taip gražiai lakštavo, jog vargšui kaliniui ėmė iš 
džiaugsmo ašaros riedėti. Jis, parkritęs žemėn, tik ver
kė, tik klausė:..

—Vakar rytą, auštant, — giedojo lakštingala, — 
buvo taip ramu, vėsu. Nulėkiau į tavo namelius, at
sitūpiau žaliame lazdyne, arti vandenėlio, ties atdaru 
tavo namų langu ii’ ilgai savo giesmę giedojau. Lop
šyje mažutėlis tavo Jurgelis miegojo. Kai pasakiau sa
vo “Jurgiuk, Jurgiuk! Paplak, paplak, paplak! Paga
nyk, paganyk, paganyk!”, jis atmerkė savo šviesias 
akeles ir klausė: “Kur mano tėvelis dingo?” Niekas 
jam nieko neatsakė. Toliau jis klausė ir klausė mano 
giesmės. Taviškiai visi sveiki, dažnai tave mini. Jie 
tave labai myli ir trokšte trokšta vėl su tavim būti, 
labai laukia sugrįžtant... Neliūdėk. Dievas mato, jog 
esi nekaltas. Žmonės rūpinasi tave išvaduoti, jie tave 
išvaduos, ir tu vėl būsi laisvas, pamatysi vėl savo kraš
tą, savo namus... Tavo vaikeliai vėl tave glamonės ir 
bučiuos...

Bus ramus pavasario vakaras. Medeliai sužaliuos

žaliais lapeliais, kvepės visur pavasario žolelės, paukš
teliai parlėks iš tolimos kelionės, — vėl bus miela, ma
lonu gyventi. Tu sėdėsi savo priebutyje ar darže ir 
pasakosi savo vaikams, kiek kada kentėjęs... Tu juos 
mokysi, kad jie suaugę visai geri būtų žmonės, kad 
jie mylėtų savo artimą, kaip patys save. Mokysi, kad 
visi žmonės vienas kitu, kaip brolis broliu, rūpintųsi. 
Tu sakysi jiems, jog mokslas ir šviesa didi yra galy
bė... Ii’ vaikai paklausys tavęs. Jie bus naudingi savo 
kraštui, visuomenei, bus išmintingi ir dori žmonės: 
jie mokys ir kitus dorai gyventi, 
jie daug ko kitus pamokys.

Tu gyvensi ilgai, ilgai. Tavo 
tavo širdis, ligi gyva, bus jauna: 
rūpi sveikiam, mokytam ir doram krašto piliečiui. Il
gai, ilgai dirbsi, dirbsi savo krašte, laisvėje gyvenda
mas. Kai numirsi, gerus darbus dirbęs, verks tavęs 
žmonės. Sėkla, tavo pasėta, gerų vaisių duos, žmonės, 
tave gerbdami, tavęs verkdami, vieną gražią vasaros 
dieną į žalius kapus tave nulydės. Ant tavo kapo ža
lią klevelį pasodins. Tas klevelis bus ne vienas: ir kiti 
medžiai bus ten radę prieglaudos. Aš kiekvieną pava
sarį, anksti rytais, tame klevelyje tupėdama, savo 
giesmę tau giedosiu. Giedosiu aš arba mano draugės, 
kitos lakštingalos... Nenusimink, nenusimink!

Lakštingalos giesmė tam kaliniui daug ką pasakė. 
Širdyje jis pajuto jėgą, kuri buvo stipresnė už kalėji
mo sienas. Jam pasidarė aišku, kad jo kentėjimas tu
ri didelę prasmę, nes jis kovoja už laisvę, kuri žmo
gaus širdžiai yra tokia miela, kaip lakštingalos gies
mė...

' lėtu mieste, tvankiame, tvirtame kalėjime, 
buvo tiktai vienas kalinys. Kentėjo jis vi- 

V ii, a skirtas nuo brolių, nuo žmonių, ati- 
Įio savo vaikelių. Tuo pavasario metu pikti 
F kiniais jį apkaldino ir į kalėjimą įkišo.

e buvo drėgna, tamsu, šaltoka. Lovos vie- 
kūlelis jam buvo pamestas. Į tą kalėjimą 

uonos teatnešdavo tam tikru laiku sargai, 
vo nekaltam, jautriam kaliniui pavasario 
ti uždarytam.
Įėjo ten ilgai, išblyškęs, ligotas, nuliūdęs. 
. težvilgterėdavo į jo siaurą langelį. Gaivi-

mylėti savo artimą,

plaukai pražils, bet 
tau rūpės visa, kas

* ’*7 •• /f*
ventojų daugumą. Didžioji

1 oro tame kalėjime nebuvo.
iiai galvojo kalinys apie savo mylimuosius, 
; žmones, apie savo vaikelius; manė, kad 

^/Tpamiršę ar numirusiu laiko. O, kaip jis no- 
||kas girdėti žmonėse, gimtinėje!

priėjo krapinėdamas prie lango. Buvo ne
gražus pavasario vakaras. Saulė leidosi už 
Įso spinduliais nušviesdama medžių viršū- 
!s ėjo, važiavo gatvėmis. Kalėjimas buvo 
lonės žemai rodėsi maži. Jis suriko, bet nie- 
girdo. Žydrame danguje paukščiai skraidė. 
Liekė erelis.

jų dalis buvo išvežta į Sibi
rą, o su kitais net dar blo- J; 
giau pasielgė.” 15
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LIETUVIS GRABORHJS

siuvyklose
60 tūkstan-
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J.

ikingi lietuvių kliubui už tą 
dovaną.

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

. šokti prie puikios muzikos.
Šiai dienai yra ruošiama 

rai turininka ir pilna siurp 
programa, kurioje dalyvaus 
mūs mūsų tėvynės vadai trei 
niai chorai ir tautiškų šokių 
kėjai

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

Strauja. Pirmoji mergaičių g 
pė. pailsėjusi dvi savaites, išvy 
namo. Ta pitga buvo surua 
programa. Jos suvaidino “Ab 
®o auka.” padainavo kelt

rių Dieną, rugpjūčio 29 d.. 
Cliff Inn. Morris Cove, Cor

Kviečiamos visos kuopo 
anksto ruoštis dalyvauti šio. 
guanėj. nes toks įvykis jai 
niai tavo šioje kolonijoje.

š®

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

dė lietuviškų žaidimų

Įsigijo kino aparatą
Camp Immaculata įsigijo ki 

ąaratą (movie projector). M<

sutiktų. Po to mes buvom iš- (turėdamas kur gražiai laiką 
leisti iš lėktuvo. Čia tuoj nu- praleisti, nesiblaškys. Keli 
džiugau, pamačiusi

Lietuvių Radio Programa
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.i 

DIREKTORIUS
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street, 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

dirbimu, cukraus ir

^BE

KVIEČIĄ VYČIUS
Vytė p. F. Nash, dabar

ir šv. Onos draugijos nai 
Moterų Sąjungos 33-čia k 
ir bendrai visi parapijieči; 
vo maldose prašo geriausi 
dytojo Dievo, kad greitu 
sugrąžintų tvirtą sveikatėl 
mitelei, kad į ir vėl grį 
mūsą tarpą.

CONN. VALSTIJOS TR AJ 
N£ 3 APSEK. GEGUŽE 

IK LIETUVIU DIENA

Motery Sąjungos, Darbir 
Sąjungos ir R- K Susiliet 
apskričiai turės savo meiir>

daug prakaito išliejo, kol čių spaustuvėmis, gražiausių 
vieton padėjo, žinoma, ir sta- skrybėlių bei visokių kepu- 
lui kiek “kaulus” aplaužė, rių

Ruošiasi šventei
Camp Immaculata mergai t 

^'rasasi lietinių Susiartinir 
į kertės programai. Jos šoks na 

Š lietuviškų šokių, dainuos, vt 
,'ife.

Pine- |bet taip pat jis yra labai žy- 
ir garsus savo drabu

žiai ir jaunimas didžiai dėdžių siuvyklomis. Čia vien tik

Camp Immaculata, 
Pirmoji grupė išvyko

Amerikos lietuvaitės. susii 
km iš įvairių Amerikos vi 
j Nekalto Prasidėjimo Vlenuc 
ją, Putnam. Conn., smagiai a

saule: kurie mėgsta pavėsį, 
lės pasisėdėti po žaliais medž

Liepos-July 23,

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

LAIŠKAS Iš VENEZUELOS
Neseniai Philadeiphijos Ži

nios gavo įdomų laišką iš 
Pietų Amerikos valstybės — 
Venezuelos. Mat, maloni pa
nelė lietuvaitė Estella Delo- 
nytė, vykdama ten porai mė
nesių atostogų, prižadėjo pa
rašyti savo įspūdžius. Ji iš
tesėjo ir atsiuntė tikrai įdo
mų laiškelį, pilną gražių pri
siminimų ir pergyvenimų to
je valstybėje, įdėjo fotogra
fijų. Jos įspūdžiai štai ir per
duodami “Amerikos” skaity
tojams.

“Kelionę pradėjau lėktuvu 
iš US, mano mielos Ameri
kos, iš New York, gegužės 1 
d., 10 vai. vak., Pan Ameri
can lėktuvų linija. Nakties 
metu New Yorko miesto vaiz
das buvo labai didingas. Bet 
jau po kelių minučių lėktu
vas buvo virš jūros. Tuomet 
nieko kito negalėjau matyti, 
kaip tik gražias žvaigždes. 
Taip keliavom visą naktį. 
Pirmas mūsų sustojimas bu
vo rytą, 8 vai. Puerto Rico, 
kur pasilikome vieną valan
dą. Po to vėl skridom dar 
sustodami porą kartų po 15 
minučių Cuidad Trujillo ir 
Curacao. Galų gale nusilei
dom mūsų paskyrimo vieto
je Maiqiuetia, kaip tik nusta
tytu laiku: 2:15 pp.

Man be galo patiko kelionė 
lėktuvu, kurioj buvo įspūdin
ga žiūrėti žemyn, stebėti de
besis, žemai ir aukštai, tai 
vėl patekti tarp dangaus ir 
jūros.

Kai nusileidom Maiquetia 
aerodrome, radom daugybę 
žmonių, bežiūrinčių atskren- 
dančių lėktuvų. Po kelių mi
nučių, nusileidus lėktuvui, 
nusileido ir Venezuelos lėk
tuvas, ir mes turėjom kelias 

j minutes palaukti, nes tuo 
‘ lėktuvu buvo atskridę UN de

legacija, todėl tiek daug žmo
nių buvo susirinkę, kad juos

Vyriškų drabužių siuvyklos. 
Dirba čia virš 60,00 žmonių

New Yorko miestas yra 
savo geradariai labai gražiai pa- garsus ne tik savo aukštais 

draugą su jeep, kuriuo kelia-, tarnavo, padėdami parvežti j dangoraižiais, įvairių knygų 
vom 5 vai. iki Maracay. Bet tą stalą, nes buvo sunkus ir leidyklomis, visokių laikraš- 
apie tai kitą sykį.” daug prakaito išliejo, kol čiu spaustuvėmis, gražiausių

MYLI MOTINĄ
Senelė Ona Jankauskienė, b.et ?abar jau jaunimas ga- konservuotos mėsos gamyba, 

šv. Kazimiero parapijos pa- Les zaIstlI.,nes }urea , LU C“ ”-------------' ~
rapijietė, dažnai serga ir la- T
bai nesveikoja. Bet jos sūnūs 
ir dukterys, labai mielai ją' 
globoja ir sargina. Vieni duo
da kambarį, kiti šelpia pini
gais ir suteiika visokių ma 
lonumų. Vieni po kitų lanko 
ją ligoje, parūpina daktarą, atostogauja ir dirba Montes- 
kunigą. Jau beveik metai lai-'sori Camp, Pa. Ji kviečia ir 
ko, kai jos sūnus Pranas į-'savo draugus-es vyčius at- 
taisė jai televizijos aparatą, vykti pas ją. Ten yra viso- 
kad senukė, mažai galėdama , kių žaidimų, maudyklių ir vi- 

soįių vasaros linksmybių.vaikščioti, turėtų daugiau 
džiaugsmo. Tai tikrai pavyz
dingi vaikai, kurie rūpinasi 
savo motina. Ji dabar gyve
na pas dukterį — 210 Tasker 
Street.

ATSIMENA MIRUSIUS
Pp. V. Rutkauskai, Baltru- 

koniai ir Skamarakai turėjo 
iškilmingas pamaldas už sa
vo artimus mirusius. Pažy
mėtina, kad tie asmenys nuo
lat atsimena savo mirusius. 
Ypatingo dėmesio verta pa
nelė Agnes Skamarakas, ku
ri nuolatos atsimena savo 
mirusį tėvą. Ji yra gailestin
goji sesuo-nursė.

DOVANA JAUNIMUI
Lietuvių Pašalpinis Klu

bas, E. Moyamensing Avė., 
liepos 11 d. turėjo savo pus
metinį susirinkimą, kuriame 
padovanojo pool table šv. Ka
zimiero parapijos jaunimui. 
Tas žaidimo — bilijardo sta
las dabar jau parvežtas į šv. 
Kazimiero parapijos kamba
rius, kur bus sutvarkytas ir 
nuo rudens jaunimas galės 
mielai pasinaudoti. Jaunimas

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

ISTORINE DIENA -
Rugpiūčio 15 d., Žolinėse,

KENNEBUNK PORT, MAINE
Paminklinio

Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano
Vienuolyno ir Koplyčios

Iškilmingas

PAŠVENTINIMAS
Ir Naujos Anglijos Lietuvių Diena

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

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

2:00 P. M. — Šv. Antano Vienuolyno ir 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.
_________________________

Sovietai vagia 
cj 

vaikus

vyriškų švarkų 
dirba su viršum 
čių darbininkų.

Lietuviai siuvyklose
Prieš keturiasdešimt metų 

čia daug atvykusių lietuvių 
gavo drabužių siuvyklosg 
darbus ir pasiliko jose dirb
ti, nes buvo ten šiek tiek ge
resnis darbas ir uždarbis, ne
gu kitose dirbtuvėse.

Sulyginus su dabartimi, 
tais laikais ir vyriškų švar
kų siuvyklose darbo sąlygos 
irgi buvo prastos, mokestis 
už darbą nelabai didelis ir la- jos 
bai ilgos darbo valandos: po 
60 ir daugiau valandų į sa
vaitę reikėjo dirbti, o mokes- 
ties vidutiniai gaudavo tik 
apie $12.00 į savaitę. Kurie 
dirbo nuo štukų, kartais dar 
darbo jie nešdavosi ir namo, 
kur iki vėlyvos nakties jį 
dirbdavo ir vargdavo, kad 
tik kiek nors daugiau uždir
bus, kad nuo bado atsigynus.

Lietuviai kovojo už 
geresnį būvį

Laikui bėgant, kada dau
giau lietuvių siuvyklose pra
dėjo dirbti, jie susiorganiza
vo į darbo unijas ir, nebega
lėdami ilgiau pakęsti tų taip

Du estų vaikai 14 ir 15 me
tu, gyvenę Stockholme, gegu
žės 15 dieną dingo be pėdsa
kų. Tėvų ir policijos pastan
gos buvusios tuščios juos su
rasti.

Vėliau paaiškėjo, kad vai
kai išėję iš namų 8 vai. rytą 
ir buvę paimti į sovietų lai
vą “Sestroretok,” kuris 9:30 
vai. išvyko iš Stockholmo ir 
nuvažiavo į Leningradą, vi
sai neperspėjant nei tėvų nei 
Švedijos įstaigų.

Jau anksčiau vienas vai
kas pasakojęs, kaip vienas 
svetimas žmogus jį persekio
jęs adreso. Rusijoj jie neturi 
jokių giminių. Estų kolonija 
Švedijoje nebesi jaučianti sau- .
gi. Dėl tos pačios priežasties , sunkių ir blogų darbo sąlygų 
dažnai išvyksta pabaltiečiai I taipjabai ilgų darbo va
lakėliais į pavojingas kelio-^^dų, išėjo ^streiką ir lai- 
nes.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga.
dėlė, graži koplyčia, erdvi sala

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynS ,

Viskas nemokamai Kreipkitės 
diena Ir naktį

Db

J. Šneideraltls ir A. Andriukaitis 
Praneškit—Prislijslm Katalogą Pykai

Demokratiškiausia Ameri
koje unija

Anais laikais New Yorke 
vyriškų švarkų siuvyklos 
buvo vienos iš svarbesniųjų 
dirbtuvių, kur ateiviai galė
davo lengviau darbą gauti ir 
nebuvo iš jų reikalaujama 
šios šalies valstybinės kalbos 
mokėjimo, nes su darbdaviu 
jie galėjo savo gimtąją kalba 
susikalbėti. Svarbu buvo tik 
išmokti darbą ir jį gerai at
likti.
Siuvėjų lokalai tautybėmis
Tada, pradžioje savo gyva

vimo, vyriškų švarkų siuvėjų 
unija turėjo savo skyrius 
taip sutvarkyti ir suskirsty
ti sulig darbininkų tautybės 
ir jų kalbos. Čia savo unijos 
skyrius arba lokalus turi žy
dai, italai, lietuviai, rusai, 
lenkai ir kitų tautybių žmo
nės, kurie savo unijos skyrių 
susirinkimus veda ir užrašus 
daro savo gimtose kalbose, ir 
visi veikia dėl to paties uni- 

tikslo, prisilaikydami
unijos centro taisyklių, įsta
tų ir kitų nurodymų.

Ši unija yra viena iš demo
kratiškiausių jų Amerikoje 
unijų, kuriai priklauso netik 
įvairių tautų baltaveidžiai, 
bet taip pat ir juodaodžiai 
darbininkai, ir visi lygiai 
gauna tą patį už darbą atly
ginimą ir turi tas pačias dar
bo sąlygas, ši unija nedaro 
tarp žmonių rasės, jų tiky
bos ir tautybės skirtumo. Ji 
visiems savo nariams lygiai 
tarnauja.

Dabar ši unija, savo reika
lus vesti ir tvarkyti, turi net 

'apie 5,000 raštinės darbinin- 
įkų ir patarnautojų.

Nauji patvarkymai 
JAV svečiams

|mėjo geresnes sąlygas, 
trumpesnes darbo valandas 
ir didesnes algas.

Vėliau, 1919 metais vyirš- 
kų švarkų siuvyklose jau bu
vo dirbama tik 44 valandos 

i savaitėje, o šiandien jie dirba 
jau tik po 38 ir dar mažiau 
valandų savaitėje ir viduti
niai algos gauna nuo 50 iki 
60 dolerių į savaitę.

Čia New Yorke yra ir to
kių vyriškų švarkų siuvyk
lų, kur lietuviai ir kitatau
čiai uždirba į savaitę po $100 
ir daugiau.

Lietuviškos švarkų 
siuvyklos

Prieš šį karą čia lietuviai 
turėjo apie 20 vyriškų švar
kų siuvyklų, kurių savinin
kai buvo lietuviai, ir jose dir
bo keli šimtai lietuvių, bet 
dabar, tų lietuviškų siuvyk
lų skaičius jau sumažėjo, ir 
jų vietas užėmė svetimtau
čių vedamos siuvyklos.

Taip pat dabar ir lietuviš- 
ikose siuvyklose jau dirba 
daug svetimtaučių, ypač ita
lų ir žydų, kurie tos rūšies 
darbe pamažu jau pradeda ir 

i lietuvių turėtas vietas užim
ti. Seniau lietuviai čia labai 
varžydavosi už pirmenybę 
savo unijos vadovybėje, bet'ir jeigu pasiliks ilgesniam 

laikui patikrinti adresą kas 
tris mėnesius kol bus Jungt. 
Amerikos Valstybėse.
Kiek laiko galima pasilikti?

Ligi šiol ateivis buvo įlei
džiamas svečiu vieneriems 
metams. Nuo birželio 15 d., 
1948 m. svečias bus įleistas 
šešiems mėnesiams ir tik jei
gu pasiliks viename imigra
cijos distrikte. Jeigu norės 
aplankyti daugiau negu vie
ną distriktą, tai negalės būti 
ilgiau trijų mėnesių. Visuo
se atsitikimuose, ateivis sve
čias turi apleisti šalį 60 die
nų prieš išsibaigimą laiko.

Ateivis svečias, kuris nori 
pasilikti šioje šalyje ilges
niam laikui, turi paduoti pra
šymą 30 dienų prieš leidimo 
išsibaigimą. ši aplikacija tu
ri būti pasiųsta distrikto di
rektoriui imigracijos distrik-

Birželio 15 d. nauji patvar
kymai svečiams Jungtinėse 
Valstybėse pradėjo veikti, 

i Tikslas to yra suvaržyti ir 
j kontroliuoti svečių įvažiavi- 
mą ir jų veiklą šioje šalyje. 
Jiems bus apribotas laikas 
apsistojimui.

Kas ir kaip gali atvykti?
Pagal naują patvarkymą, 

ateivis bus įleistas kaipo sve
čias biznio reikalais, o taip 
pat pasiviešėjimui, jeigu jis
(1) planuoja čia apsistoti lai
kinai ir galės apleisti JAV 
kada laikas išsibaigs, arba 
kada pratęsimas išsibaigs;
(2) nepriims darbo, kuris ne 
specifiniai autorizuotas imi
gracijos viršininko; (3) yra 
leidžiamas pagal imigracijos 
įstatymus ir patvarkymus; 
(4) galės užstatyti boną, jei
gu reikalaujama, ne mažiau 
$500, užtikrinti, kad prisilai
kys visų sąlygų; (5) sutiks 
pildyti Alien Registration įs
tatymo patvarkymus, pra
nešdamas savo adresą JAV 
Commissioner of Immigra
tion and Naturalization po 
trijų mėnesių nuo atvykimo,

nepasirūpino savo tautos jau 
nesniųjų žmonių to amato iš
mokyti, o dabar, kada savo 
.amžių atgyvenęs lietuvis ap
leidžia darbą, tai jau lietu
viai neturi patyrusio jaunes
nio amžiaus savo žmogaus 
tam darbui užimti. Tad, kad 
ir nenoromis lietuvis darbda- 
vis turi imti svetimtautį uni- 
jistą į lietuvio vietą.

Sprunka iš lietuvių rankų
Atrodo, kad su laiku visa 

vyriškų švarkų gamyba čia 
New Yorke liks vien tik žy
dų ir italų rankose, nes šie 
kur tik gali, vis mokina sa
vo tautos jaunesnius žmones 
to amato ir paskui siunčia 
juos į kitas dirbtuves, kur 
reikalinga darbininkų, jau 
kaipo patyrusius darbinin
kus.

Nors visų mūsų bičiulių dėmesys pereitą mėnesį 
nukreiptas į pasiruošimą Lietuvių Dienai ir joje daly 
mą, daug kas neužmiršo ir “Amerikos” Įsikurdinimo 
do, kurin aukos dar tebeplaukia.

Paskiausiai jas prisiuntė sekantieji mūsų gerada
J. Staškienė, Brooklyn ...................................................
Mary Belskis, Glen Head, N. Y..................................
K. P. Vilniškis, New Haven, Conn..............................
Elz. Walter, Brooklyn ...................................................
V. Šlikienė, Brooklyn ..................................................
Kun. J. Valantiejus, Waterbury ...............................
Alp. Kulaitis, St. Louis, Mo..........................................
Petras Lukoševičius, Brooklyn ...................................
Rev. J. Bakšys, Rochester, N. Y...................................
Teod. Slapšys, Norwood, Mass....................................
J. Joneliūnas, Long Island .........................................
A. Ceskavich, New Britain, Conn...............................
Pr. Milas, Brooklyn .....................................................
Mary Dumbles, Brooklyn ..........................................
J. Mockevičia, Brooklyn ...............................................
G. žarnauskas, Glendale, N. Y ..................................
Olga Mikolainis, Woodhaven ......................................
J. Daukšis, Great Neck ...............................................
E. J. Gudiškis, Waterbury ..........................................
Jonas Mikolaitis, Brooklyn ......................................
Marijona Januškevičienė, Philadelphia, Pa.............
V. Danelevich, Brooklyn ...............................................
Vikt. Janušonis, Brooklyn ...........................................
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn..............................
P. Blažaitis, Woodhaven, N. Y...................................
Chas. Johnson, Brooklyn .............................................
A. Stagniūnienė, Brooklyn ...........................................
John Rūkštelis, Brooklyn ............................. .•............
G. Katiles, Brooklyn ...................................................
M. Valuckas, Waterbury ...............................................
Zig. Karalius, Waterbury ...........................................
S. J. Paltus, Lons Angeles, Calif ..............................

Pažereckienė, Long Island ..................................
Yuškus, Kearney, N. J..........................................
Atkočaitis, Brooklyn ...............................................
Gudaitienė, Brooklyn ...............................................
Mitchell, Brooklyn ...................................................
Pavydįs, Elizabeth ...................................................

Anna Banning, Brooklyn...............................................
J. Baltus, Brooklyn .......................................................
D. žvirblis, Yonkers, N. Y.............................................
Samalionis, Ozone Park ...............................................
P. Baliukas, Brooklyn ...................................................
Sandra Vilius, New Haven, Conn.............................
Teof. Skučienė, Brooklyn ...........................................
Mrs. Vyžas, Woodhaven ................................... ...........
Anna Stero, Woodhaven ...............................................
Šimanskio ir Mitchell bučernė, Brooklyn ..................
J. Krunklys, Brooklyn ...................................................

Už gautas aukas nuoširdžiai dėkojam.
“Amerikos” Admini

te, kur svečias apsistojęs. 
Pirmiau šios aplikacijos bu
vo siunčiamos imigracijos 
valdininkui atvažiavimo uos
te.

Laikas bus pailgintas, jei
gu svečias prisilaikys visų 
kvalifikacijų — šešių mėne
sių maksimumas viename 
imigracijos distrikte, jeigu 
jis tame distrikte visą laiką 
bus; trijų mėnesių, jeigu ap
sistos daugiau, negu vienoje 
vietoje; pasas turi būti 
legalus per 60 dienų ilgiau, 
negu pailgintas laikas.

Kada galima deportuoti?
Galima suareštuoti ir išde- 

portuoti svečią, kuris pasilie
ka Jungt. Valst. ilgiau, negu 
leista, arba jeigu rasta, kad 
jis negalėjo atvykti kaipo 
svečias, ir jeigu neprisilaiko 
visų kitų patvarkymų, pav., 
jeigu svečias atvyksta pavie- 
šėjimui ir vėliau randa darbą 
ir dirba.

Nauji patvarkymai veikia 
nuo birželio 15 d. Liečia įlei
dimą visų naujų ateivių sve
čių ir visus svečius, kurie yra 
Jungtinėse Valstybėse.

(CCPR)

KUR DAUGIAU 
ŽMONIŲ ŽŪVA

Daug kas atsako — 
tinoje, nes ten siauči

Taigi pažiūrėkime, 
yra. Palestinoje per 
sį mūšį žuvo 300 
Tuo tarpu kai Ameri 
4 d. liepos šventę dė 
mių žuvo virš 400 ž 
Soivetų užimtuose k 
Maskvos agentai kas 
kankina po kelis tūks 
žmonių.

KUBA PAGER 
ARKIVYSKUB

WASHINGTON, 
respublikos vyriausy 
kė aukščiausią savo š 
diną arkivyskupui G 
Caruana, dabar gyve 
Merion, Pa.

Arki v. Caruana yraj^-j 
Popiežiaus Apaštališl 
gatu Meksikoje, o m 
m. iki 1947 m. Po 
Nuncijumi Kuboje.

Paskutinės moterims 
rekolekcijos

Paskutinės šiais metais moti 
i irims rekolekcijos įvyks rugpii 

® mėnesio paskutinį savaitgi 
ji Nekalto Prasidėjimo Vienut 

’ Putnam. Conn. Rekolekc 
y® prasidės rugpjūčio 27 dien 

JpPfflktad. vakare), ir baigsi 

■jrajpiūao 29 d. (sekmai ryte]
< Atlyginimas už rekolekcijas tf 

i, ĮS.OO. Maloniai kviečiamos lie 
toės katalikės jose dalyvauti 

.jtaštruotis prašome iš anksto. 
^Adresas: Rev. Sister Superior 

loculate Conception Conven
R- F- D. 2, Putnam, Conn.

® Telefonas 1451

Elmhurst. Pa

nemaža lietinių iš ar-

i kad ši pramoga vi-

i pasisvečiuoti ir malo-

iš anksto rūpinasi, kad

' ■ 1 '•

—Grupė pietinių š 
mokratų, kurie yra 
Trumano nominacij 
do pravesti savo ka 
J: V. prezidentus. ^Pįūoo 1 d., sekmadienį. įvyks 

piknikas Nukryžiuoto Jė- 
seserų naudai.

& Piknikas Elmhurste,
•i i
-i rogpiucio 1 diena

417 GRAND ST.

Paruoštų valgių.
7 pat dieną numatytas ir lai- 
Mų traukimas, kuriam pa- 

kelios dovanos. Žmonėm 

Įjį jaunės jšmėgini- 
tet ir tikra parama sese- 
^iamolėms, kurios turi ne- 

t’^esoų ir išlaidų, išlai- 
senelių prieglaudą, 

rugpjūčio 1 d. visi at- 
Ų^kite į Emhurstą. kur b*" !

“AMERIKOS” SPAUSTUVE.
ATLIEKAMI

• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
® KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai
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ich, Brooklyn...............
;onis, Brooklyn...........
skas, Waterbury, Conn... 
5, Woodhaven, N. Y......
son, Brooklyn.............
nienė, Brooklyn...........
telis, Brooklyn ...........

Brooklyn ..................
.s, Waterbury............
ius, Waterbury ...........
s, Lons Angeles, Calif... 
ikienė, Long Island....
, Kearney, N. J..........
tis, Brooklyn . .............
me, Brooklyn..............
, Brooklyn ..................
!, Elizabeth ..................
ting, Brooklyn..............
Brooklyn ......................
, Yonkers, N. Y.............
,, Ozone Park..............
s, Brooklyn.................
lius, New Haven, Conn, 
šiene, Brooklyn ..........
s, Woodhaven .............
o, Woodhaven.............
ir Mitchell bučernė, Brooklyn I 

rs, Brooklyn.......................J
utas aukas nuoširdžiai dėkojai

“Amerikon

IRESPONDENTŲ PRANEŠIMAI i
LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 

ŠVENTĖ JOS ŠIRDY YRA GYVA LIETUVA

wark, N. J
efonu pranešimas) 

‘■"■'I Trejybės parapijos, 
•~'-|e, kunigai ir komite- 
...lomai kviečia visus at-

ti į parapijos pikniką, 
-••J.yks sekmadienį, rug- 
•-August 1 d., Lithua- 
.. liberty Park, Lindene. 
--Įkas žada būti iškil- 
...nsias, kokio šioje apy- 
—-Įdar nesate matę. Tai- 
■—-Įsto visi ruoškitės į jį. 
••••-Anis to iškilmingo me-

trapi j iečių parengimo 
birias tilps sekančiame 

..^Įkos” numeryje. Pasi- 

... | tą numerį įsigyti.

ir šv. Onos draugijos narės ir 
Moterų Sąjungos 33-čia kuopa, 
ir bendrai visi parapijiečiai sa
vo maldose prašo geriausio gy
dytojo Dievo, kad greitu laiku 
sugrąžintų tvirtą sveikatėlę Do
micėlei, kad ji ir vėl grįžtų į 
mūsų tarpą.

Liepos 25 d. Nekalto Prasidė
jimo Vienuolyne įvyks didelės 
iškilmės: lietuviškosios mergai
čių stovyklos iškilmingas užbai
gimas ir ta proga Lietuvių Su
siartinimo Šventė.

Tremtiniai apie BALF atstovę Iz. Kovaitę

hester, N
urgio par. piknikas-ba- 
S liepos 30-31 d.d., pa- 
larže. Visi tikisi gerų

I J. Balkūnas šiomis die- 
Inkėsi Rochestery. Buvo 
pas Mocejūnus.
los 12 d. palaidota a. a. 
ttiene.
Ipijos draugijų atstovių 
|s rugpiūčio 29 d. turės 

'pliką lietuvių tremtinių

■"■‘'I apsigyvenęs Dr. Ed- 
I Butrimas nuo liepos 
1 pakviestas į Monroe 
Igoninę.
Į. kun. J. Bakšys yra iš- 
pstogų.

— los 5-17 d.d. siuvyklos ir 
■- ptuvės buvo paskyrusios 
•- Įrbininkams 2 savaičių

Haven, Conn

svečias apsistojęs, 
ios aplikacijos bu- 
amos imigracijos 
i atvažiavimo uos-

bus pailgintas, jei- 
s prisilaikys visų 
ijų — šešių mėne- 
simumas viename 
s distrikte, jeigu 
iistrikte visą laiką 
mėnesių, jeigu ap- 

įgiau, negu vienoje 
pasas turi būti 
ir 60 dienų ilgiau, 
rintas laikas.
tlima deportuoti?
suareštuoti ir išde- 
večią, kuris pasilie- 
Valst. ilgiau, negu 

oa jeigu rasta, kad 
ėjo atvykti kaipo 
r jeigu neprisilaiko 
patvarkymų, pav., 

:ias atvyksta pavie- 
vėliau randa darbą

ikų atostogos pavyko 
mėn. pirmą savaitę 
dirbtuvių bei raštinių 

lėl atostogų uždarytos. 
:ai turėjo atostogas su 
ia alga.
irius labai maloniam 

KUB Bulvienas pasinaudojo ge- 
ŽM| poilsiui ir pasikaitini- 

Daug huitėje. Taipgi ir šios ko- 
tinoje, DestEĮkorespondentė turėjo 

Taigi pairi1 ir dėl tos priežasties 
yra. Palesti žinelių iš mūsų koloni- 

pio. (Dabar laukiam, 
ilsėjusi korespondentė 
plat informuotų apie 
fen gyvenimą.—Red)
) puikią nuosavybę
apylinkės seni gyvento- 
i lietuviai, Jonas ir Va
reikiai, nusipirko puikų 
‘nepaprastai gražiu so- 
ame yra įvairių gėlių 
lių medžių. Namas yra 
St., East Haven, Ct.

lam! Jonas Mišeika yra 
ttno 116 kuopos ilgame
te kuopos pirmininkas, 

ras Darbininkų Sąjun- 
os narys.

sį mūšį žm 
Tuo tarpub.
4 d. liepos H 
mių žuvo® 
Soivetų uit 
Maskvos ad

žmonių.

KUBU

)atvarkymai veikia 
lio 15 d. Liečia įlei- 
į naujų ateivių sve- 
is svečius, kurie yra 
se Valstybėse.

(CCPR)

was™ 
respublikos d 
kė aukščiai 
diną arkiv® 
Caruana, W 
Merion, Pi

Arkiv. cd
Popiežiaus Pas Seseles i Putnam 
gatu Meksii Igeros širdies veikėjos

* pauskienė, J. Kazlaus- 
' O. Kvaratiejienė dar- 
tad būtų pririnktas pil- 
busas keleivių vykti į 
[Prasidėjimo Vienuoly- 
ą ruošiamą pikniką ir 
peigas.
(ko girdėti jau daug yra 
yietas. Kas tik nori va
li kreiptis pas paminė- 
įizatores.

m. iki 
Nuncijumi^-]

-Grupė H 
mokratų, kcl 
Trumano H 
do pravesti'- 
J: V. prf

“AMERIKOS” SPAI'j i serga Domicėlė
Bakaitienė

ATLIEKAMI

audos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVD$|

ir kiti spaudos darba1
*“Amerika

lintą savaitę New Ha
linėje serga mūsų ge- 
pmicelė Bakaitienė, ku- 
įtik šią savaitę padary- 
kojos operacija. Domi- 
ritienė niekuomet nesi- 
hvo skausmais, bet vi- 
Irielankiai, maloniai ir 
mokėjo atjausti kitų 
argus, skausmus ir ne- 
aigi nėr ko stebėtis, jei 
Į prisieina jos geroms 
; bei draugams ir dide
le linijoj pastovėti, no- 
llankyti.
Monijos korespondentė,

GRAND ST.

Šventės programa:
11 vai. iškilmingos pamaldos. 

Šv. mišias atnašaus prel. J. Am- 
Į botas. Pamokslą sakys tik ką 

M.'atvykęs iš Vokietijos karo ka- 
------------- jpelionas kun. Jonkus. Palaimini- 

CONN. VALSTIJOS TRADICI-jmą Švč. Sakramentu suteiks 
prel. K. Urbonavičius.

Prie Lietuviško Kryžiaus iš- 
Moterų Sąjungos, Darbininkų kilmės įvyks tuoj po pamaldų. 

Sąjungos ir R. K. Susivienymo Visi šventės dalyviai su procesi- 
apskričiai turės savo metinę tri- ja nuvyks prie kryžiaus, čia bus 
jų apskričių gegužinę bei Lietu- trumpas susitelkimas ir malda 
vių Dieną, rugpiūčio 29 d., Sea už kenčiančią Lietuvą. Jspūdin- 
Cliff Inn, Morris Cove, Conn. Igą kalbą pasakys neseniai atvy- 

Kviečiamos visos kuopos iš kęs iš Europos žymus kalbėto- 
anksto ruoštis dalyvauti šioj ge-' jas Dr. Vincas Šmulkštys.
gužinėj, nes toks įvykis jau se
niai buvo šioje kolonijoje. Bus 
proga pasimaudyt, pasidžiaugti 
saule; kurie mėgsta pavėsį, ga- ... , .T ,. . :gales pailsėti, išbandyti savo lai-les pasisėdėti po žaliais medžiais, I , , . . . ..

NĖ 3 APSKR. GEGUŽINĖ 
IR LIETUVIŲ DIENA

12:30 vai. Svečių Pietūs. Visi 
bus pavaišinti skaniais lietuviš
kais pietumis. Po pietų svečiai

o jaunimas galės smagiai pasi
šokti prie puikios muzikos.

Šiai dienai yra ruošiama tik
rai turininka ir pilna siurprizų 
programa, kurioje dalyvaus žy
mūs mūsų tėvynės vadai tremti
niai, chorai ir tautiškų šokių šo
kėjai.

Putnam, Conn

mę bazare, bingo ir kitur.
4:30 vai. linksmiausia iškilmių 

dalis, — jaunųjų lietuvaičių pro
grama. Mergaitės vaidins P. Vai
čiūno veikalą “Laimės gėlė,” 
šoks, dainuos, deklamuos. Iš 50 
stovyklos mergaičių išrinkta vie
na Amerikos lietuvaitė praves 
programą. Visos lietuvaitės bus 
pasipuošusios lietuviškais rūbais.

Seselės ir Nekalto Prasidėji
mo Seserų Gildą maloniai 
kviečia ir visų laukia.

visusCamp Immaculata. 
Pirmoji grupė išvyko

Amerikos lietuvaitės, susirin
kusios iš įvairių Amerikos vietų 
į Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
ną, Putnam, Conn., smagiai ato
stogauja. Pirmoji mergaičių gru
pė, pailsėjusi dvi savaites, išvyko 
namo. Ta prbga buvo suruošta 
programa. Jos suvaidino “Abra
omo auka,” padainavo keletą 
dainų, pasakė eilėraščių, pažai
dė lietuviškų žaidimų.

Įsigijo kino aparatą
Camp Immaculata įsigijo kino

aparatą (movie projector). Mer- v0 pareigas. Jau jaučiamas daug 
gaitės tuo labai džiaugiasi. Jos 
jau matė kelias filmas.

Ruošiasi šventei

Žinios iš Kanados
Toronte jau lietuvis klebonas
Atsižvelgiant į didėjantį lietu

vių skaičių Toronto mieste, J. 
E. Toronto Kardinolas James 
McGuigan, nuo liepos pradžios 
šiame mieste esančios lietuvių 
parapijos klebonu paskyrė — 
lietuvį kun. Petrą Ažubalį.

Naujasis parapijos klebonas 
jau pora savaičių kaip eina sa-

gausesnis tikinčiųjų bažnyčios 
lankymas, kaip kad buvo iki 
šiol, kada ne lietuvio klebono 

Camp’immaculata” mergaitės Pamokslų daugelis tikinčiųjų ne-
ruošiasi Lietuvių Susiartinimo 
šventės programai. Jos šoks nau
jų lietuviškų šokių, dainuos, vai
dins.

(sekmad. ryte), 
rekolekcijas tik 
kviečiamos lie- 
jose dalyvauti.

galėdavo suprasti. Tikimasi, kad 
sekmadieniais dabar lietuviai 
turės net po 2 mišias.

Naujo, lietuvių kilmės kunigo 
paskyrimą parapijoje lietuviai 
sutiko labai nuoširdžiai. Jaučia
ma nuoširdus lietuvių bendra
vimas su naujuoju klebonu, o 
kartu ir nuoširdi parama iš lie
tuvių pusės, betvarkant naujoje 
klebonijoje įsikūrimo darbus.

Kun. Ažubalis širdingai kvietė 
visus Toronto geros valios lietu
vius bendrauti su lietuviškąja 
parapija. Ypač jis pabrėžė vie
nybės ir kultūringo tarpusavio 
bendradarbiavimo mintį. Klebo
no manymu, kad torontiečiams 
lietuviams lietuvių parapija at
eityje turi likti religinio ir kul
tūrinio gyvenimo centru ir šir-

■ dimi.

BALF atstovė Europoj 
Amerikos lietuvaitė Iz. Ro
vaitė suėjo į gyvą kontaktą 
su tremtiniais. Ji lankosi' 
įvairiose Vokietijos vietose. 
Per jos apsilankymą Hanau 
lietuvių stovykloj ji buvo šir
dingai lietuvių pasveikinta.

Jos tikslas
Rovaitė, dėkodama už svei

kinimus, pareiškė, kad jos 
vyriausias tikslas yra kiek 
galint plačiau susipažinti su 
tremtinių būkle vietoje ir dė
ti visas pastangas įvairiose 
organizacijose bei IRO cent
re, kad būtų suaktyvinta 
emigraciniai galimumai ir tai 
mums pageidaujama prasme.

Didelis vargas, pagelbos 
galimybės ribotos

Apibūdino BALFo veiklą 
ir nuoširdžią Amerikos lietu
vių, o taip pat ir amerikie
čių paramą šalpos darbe. Ji 
pripažino tą didįjį tremtinių 
vargą ir tas pastangas šiam 
skurdui sušvelninti, tačiau 
pareiškė, kad ir BALFas, ne
žiūrint aktyviausio darbo, 
dėl resursų stokos negali pil
nai aprūpinti visų pagelbos 
reikalingų žmonių. Pirmoje 
eilėje šelpiami ligoniai, sene
liai, vaikai, besimokantis 
jaunimas ir kiti būtiniausios 
pagelbos reikalingi. Ir atei
tyje šia linkme bus dirbama 
ir stengiamasi saviesiems 
tautiečiams kiek galint dau
giau padėti, iki pavyks kur 
nors įsikurti ar sugrįžti į 
laisvą tėvynę.

Emigracijai galimumai
Emigraciniai galimumai 

šiuo metu, esą, didėja. Lietu
viai, kaip jai tekę patirti Že
nevoje IRO centre, ir čia Vo
kietijoje vadovaujančių įstai
gų, o taip pat ir amerikiečių 
vertinami gerai ir tas duoda 
vilčių emigracijos atveju. 
Baigdama pranešimą p-lė Iz. 
Rovaitė palinkėjo lietuviams 
tremtiniams išlikti atspa
riais, siekti savųjų tikslų ir 
tik bendromis jėgomis atsiek 
sime to, dėl ko kovoja BALF, 
Amerikos lietuviai ir visa lie
tuvių bendruomenė.

Nuoširdi lietuviška širdis. Ji 
demonstravo prieš Gromyko

Tenka pažymėti, kad p-lė 
Rovaitė yra amerikietė, ta
čiau puikiai kalba lietuviškai, 
jos širdyje ir jausmuose yra 
gyva Lietuva ir dėl jos ji au
kojasi ir dirba. Ji žinoma 
kaip gabi ir energinga Ame
rikos lietuvių veikėja ir ak
tingai dalyvavo Amerikoje, 
vienos parodos metu sureng
tose demonstracijose prieš 
Gromyko ir jo svitą, kur bu
vo vaizduojama pavergtoji 
tėvynė. Reikia tikėtis, kad ši 
tauri lietuvaitė patriotė ir 
čia savo misiją puikiai at
liks, o mes galime tik palin
kėti jai sėkmingo darbo.

KAS ŽINO?

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Paskutinės moterims 
rekolekcijos

Paskutinės šiais metais mote
rims rekolekcijos įvyks rugpiū
čio mėnesio paskutinį savaitga
lį, Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne, Putnam, Conn. Rekolekci
jos prasidės rugpiūčio 27 dieną 
(penktad. vakare) ir baigsis 
rugpiūčio 29 d. 
Atlyginimas už 
35.00. Maloniai 
tuvės katalikės
Registruotis prašome iš anksto. 
Adresas: Rev. Sister Superior, 
Immaculate Conception Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
Telefonas 14511 Naujajam lietuvių parapijos 

----------------------- i klebonui tenka nuoširdžiai lin
kėti daug pasisekimo, kantrybės 
ir takto šiose atsakomingose 
pareigose. Į jį atkreipta daug 
akių ir jame sudėta dar daugiau 
vilčių, kad marga Toronto lietu
vių visuomenė ateityje sužydė
tų vienybe, o dar labiau, kad ši 
didžiulė gerų norų mūsų brolių 
lietuvių kolonija būtų atnaujinta 
Kristuje.

Pa.,

Piknikas Elmhurste, 
rugpiūčio 1 dieną

Šiais metais Elmhurste, 
rugpiūčio 1 d., sekmadienį, įvyks
didelis piknikas Nukryžiuoto Jė
zaus seserų naudai.

Į tą pikniką tikimasi atva
žiuojant nemaža lietuvių iš ar
timesnių ir tolimesnių vietų.
Ruošiamasi, kad ši pramoga vi
siems duotų gražios progos pa
sidžiaugti, pasisvečiuoti ir malo-
niai praleisti laiką gamtoje. Se
serys iš anksto rūpinasi, kad 
kiekvienas atsilankęs būtų pa
tenkintas. Kiekvienas galės at
sigaivinti šviežiame ore ir prie 
skaniai paruoštų valgių.

Tą pat dieną numatytas ir lai
mėjimų traukimas, kuriam pa
skirtos kelios dovanos. Žmonėm 
tai bus ne tik laimės išmėgini
mas, bet ir tikra parama sese
rims vienuolėms, kurios turi ne
maža rūpesčių ir išlaidų, išlai
kydamos senelių prieglaudą.

Taigi, rugpiūčio 1 d. visi at
važiuokite į Elmhurstą, kur bū

klės, draugės, draugai site malonus svečiai ir viešnios.

Z. Salys

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

Kuriai grupei priklauso 
Bimba?

Buvęs Sovietų ambasados 
atache Meksikoje, Kiril 
Aleksiejev, komunistus skirs
to į 3 grupes.

Pirmajai grupei priklauso 
gerai ištirti ir dar geriau ap
mokami Stalino agentai-šni- 
pai. Jie, sako, ilgiausiai gyvi 
išsilaiko, jei moka nusilenk
ti Stalinui ir jo įsakymų 
klauso.

Antrąją grupę sudaro ko
munistai - idealistai. Jų am
žius trumpiausias. Kai tik jie 
pradeda suprasti Maskvos 
suktybes ir darbo žmonių iš
naudojimą, Rusijoje visiems 
jiems yra parūpintos vietos 
Sibiro sunkiųjų darbų sto
vyklose, o užsienyje, po to, 
kai jie atlieka patarnavimą 
Stalinui ir pasidaro jam ne
reikalingi, jų laukia čekisto 
kulka arba peilis nugaron.

Trečiajai grupei priklauso 
besišypsą idijotai, Stalino 
agentų pastumdėliai. Jie, pa
prastai, yra panaudojami 
ten, kur reikia svetimomis 1 
rankomis žarijas graibstyti.

—Būrys Kinijos komunis
tų apiplėšė du Čankiango 
bankus. Jie pagrobė įvairios 
valiutos $6,000 Amerikos do
lerių vertės.

LIETUVAIČIŲ ŠVENTE 
Liepos - July 25 d., 1948 

Nekalto Prasid. Vienuolyne, Putnam, Conn.
Lietuviškosios Mergaičių Stovyklos — 

Camp Immaculata Iškilmingas užbaigimas

Lietuvių Susiartinimo Šventė
Šventes Programa:

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

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

šokiai.
Bus išrinkta Lietuvaitė geriausiai mokan

ti lietuviškai. Ta pačia proga bus apdovanotos 
kitos keturios lietuvaitės už uolumą lietuvių 
kalboje.

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

Kviečiam visus lietuvius — tiek seniau 
čia gyvenančius, o taip pat ir neseniai į Ame
riką atvykusius. Traukite čia gausiais būriais 
iš visų miestų ir miestelių. Skubėkit patys, 
raginkit ir kitus.

Jūsų laukiančios,
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys ir 
Nekalto Prasidėjimo Gildą

ADRESAS: Immaculate Conception Convent, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

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

> bury 6, 44; Worcester 12, 193; Brockton 28, 44.
- -------------------------------------------------------------------------------------------- -

Baras ir Naktinis Klubas 
THE “ALLIANCE HALL” 

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

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

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

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
V) (Dantų Gydytojas)
& 221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: S
9—12 ryte K
1—8 vakare Y

Penktadieniais uždaryta

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

Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—-Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

S jTel. Virginia 7-4499
H F. W. Shalins
h z (šalinskas)
x v Lalsnluotas Graborius
S » Suteikiam Garbingas
7 Laidotuves

į ? - $150 -
? ? KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
J NEMOKAMAI
M 84-02 Jamaica Avenue, 
? <? Brooklyn, N. Y.

I* Tel. NEwton 9-4464

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.
LAISNIXJOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega



Liepos-July 23.

greit suskambėti vestuvių 
varpai.

® Alb. ir Rūta Strazdai grį- 
Amerikos” Redakcija, norėdama, kad mūsų laikraštis žo iš povestuvinės kelionės 

po New Yorko valstiją bei 
Kanadą ir nuolatiniai apsi
gyvens Brooklyne.

® Stella Cereškaitė (Che- 
reska) išvyko trumpų atosto
gų į Albany, N. Y.

® “Vyties” žurnale, kuris 
išeina kas mėnesis, esama 
daug įdomių straipsnių. Pas
kutinis numeris pasirodo šio
mis dienomis.

° Dr. Vyt. Slavinskas su 
žmona Marija, nuolat apsigy
veno Brooklyne. Dr. Slavins
kas dirba Caledonia Hospi
tal, o jo žmona (nursė) — 
Brooklyn Hospital.

® Dr. P. Kazlauskas žada 
galutinai įsikurti Brooklyne 
ir praktikuoti čia kaip akių 
specialistas.

® Inž. Vytautas Mažeika iš 
Pittsburgo lankėsi New Yor
ke ir padarė vizitą “Ameri
kai.”

• Eugenija ir Marta Kar- 
piūtės praleido malonias ato
stogas Maine valstijoj.

® Remonto darbai “Ameri
koje” eina prie galo. Mūsų 
patalpos bus dabar neblogai 
sutvarkytos.

SKAITYTOJAI, ATSILIEPKIT! d a Šų Karalienes
Parapija

būtų gyvas ir įdomus skaitytojams, kreipiasi į visus, pra
šydama

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

Mums ypatingai bus naudinga žinot, kas Tamstoms pa 
tinka įr kas nepatinka.

Todėl prašytumėm atsakyti į šiuos klausimus:
1. Kas Tamstai “Amerikoj” labiausiai patinka ir kodėl?
2. Kas Tamstai “Amerikoj” nepatinka ir kodėl?
3. Ką jūs pageidautumėt iš “Amerikos” ir apie ką no

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

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

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

Taigi — lauksime Jūsų laiškų iš visos Amerikos ir iš 
visur, kur tik pasiekia mūsų “Amerika”!

“Amerikos” Redakcija,

LIETUVIŲ DIENOS ATGARSIAI
 &>-----------------------------------------------------------------------------

Jau buvo minėta, kad šių 
metų Lietuvių Dienos minė
jimas gražiai praėjo. “Ame
rikos” laikraščio skaitytojai 
ir jų bičiuliai, susirinkę Dex
ter Parke , gražioje lietuviš
koje nuotaikoje linksmai pra 
leido dieną, pasidalino savo 
mintimis ir atnaujino senas 
pažintis. Be to, savo atsilan
kymu jie parėmė savo myli
mą laikraštį.
Rengimo komisijos susirinki- 

kimas ir nauji projektai
Šeštadienio vakare, liepos 

17 dieną, Lietuvių Dienos 
rengėjai buvo susirinkę savo 
laikraščio “Amerikos” patal
pose sužinot savo darbo re
zultatus ir pasitarti kitais 
rūpimais klausimais. Susirin
kime dalyvavo komisijos na
rių dauguma. Nebuvo tik tie, 
kurie dėl svarbių priežasčių 
negalėjo atvykti.

Susirinkimas buvo labai 
jaukus ir visi bendrai pasi
džiaugė pikniko pasisekimu. 
Administracijos išduota pini
ginė apyskaita priimta vien
balsiai.

Taipgi vienbalsiai nutarta 
suruošti “Amerikai” pikniką 
prieš vasaros sezoną užda
rant. Išrinkta komisija su
rasti piknikui vietą.

Sekantis tuo klausimu su
sirinkimas įvyks penktadie
nį, liepos 30 dieną, 8 vai. va
kare, Apreiškimo parapijos 
salėje, tuojaus po Federaci
jos susirinkimo. Į tą susirin
kimą maloniai yra kviečiami 
visi dirbusieji Lietuvių 
no j e.

NEPASKELBTOS 
DOVANOS

Rašant apie darbu ir auko
mis prisidėjusių prie Lietu
vių Dienos surengimo, per 
klaidą liko nepaminėta, jog 
prie Baskės suruošimo daug 
prisidėjo savo stambia dova
na Maspetho Piliečių Klubo 
moterys.

Už tą nemalonią klaidą jų 
atsiprašome, o už paramą 
nuoširdžiai dėkojame.

Mūsų Apylinkėje

Die-

RENKAMI TREMTINIAMS 
DRABUŽIAI

K. Galčius iš Maspetho pri
davė BALFui net 27 svarus 
drabužių, gautų iš Petro Bū
ro, gyvenančio Brooklyne.

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

• Kun. N. Pakalnis pasiun
tė Vokietijon tremtiniams iš 
karto 35 siuntinius. Apie tai j 
mums praneša lietuviška to-. 
kių siuntinių pristatymo įs
taiga — Sea-Gull Shipping.

• Dr. St. Petrauskas nuo 
liepos pradžios pradėjo eiti 
gydytojo pareigas Alexian 
Brothers Hospital, N. J.

• Adv. K. Jurgėla su savo 
šeima išvyko trumpoms ato
stogoms į Marianapolį.

• Kun. St. Būdavas, žino
mas rašytojas, maloniai suti
ko bendradarbiauti “Ameri
koje.”

• Dr. Pr. Bagdonavičius, 
kurio plunksna gerai pažįsta
ma tremtinių spaudoje, mū
sų redakcijos kviečiamas ir
gi sutiko artimai bendradar
biauti “Amerikoj.”

• Aldona Čyžauskaite, ku
ri dirba radio siųstuvų įstai
goj, išvyko pasilsėti į Penn- 
sylvaniją.

® Kun. Dr. J. Beleckas ligi 
rugpiūčio pradžios dirba Kon 
greso- knygyne Washingtone.

® Prof. Alfred Senn, kuris 
dėsto Pennsylvanijos univer
sitete, ruošia lietuvių litera
tūros chrestomatiją, kuri bus 
vokiečių firmos išleista Vo
kietijoj.

° Dr. P. Padalskis pakvies
tas ekonominių ir socialinių 
mokslų profesorium į Detroi
to universitetą.

® J. Trimakienė nuo liepos 
pradžios dirba Metropolitan 
muziejuje New Yorke.

® Polyna Stoska dainavo 
per radiją Telephone Hour 
liepos 19 d. Taip pat toj pro
gramoj dainuos liepos 26 d. 
ir lapkričio 8 d.

® Muz. Adomas Jezavitas, 
Ginkaus radio programų ve
dėjas, turėjo ausies operaci
ją. Dabar jau sugrįžo iš li
goninės ir baigia sveikti sa
vo namuose.

® Dr. A. Salys dėsto vasa
ros kurse Pennsylvanijos uni-! 
versitete.

• Vincas Krėvė šiuo metu 
atsidėjęs kūrybai Philadel-1 
phijoje, o vėliau aplankys gi
mines, kurie gyvena Conn.

• Leonas Šerkšnys, mūsų 
nuolatinis skaitytojas, dėka 
savo darbštumo, jau įsigijo 
nuosavą namą Amityville, L. 
I., kur persikėlė gyventi.

; • Vytautui Beleckui, gyve
nančiam Geneva, N. Y., žada

Apreiškimo 
Parapija

Labai pavykęs piknikas
Pereitą sekmadienį, liepos 

18 d. Dexter Park, įvyko gau
sus parapijos piknikas. Iš 
ryto oras pranašavo lietų, 
ne tik oras, bet ir radijas 
kalbėjo net apie perkūną su 
lietum, žodžiu, parapijos pik
niką įprato lankyti ne tik pa
rapijiečiai, bet ir lietus, taip 
mąstė sau žmonės, praeitį at
simindami. Bet štai, iš to, 
tiesiog lietaus persisunkusio

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

—Amž. šv. Rožančiaus mi
šios bus sekmadienį 9 vai. 
Visos narės eis prie bendros 
Komunijos.

—Šv. Onos novena pasi
baigs šv. Onos dieną su mi- 
šiomis ir pamokslu 9 vai.

—Parcinkulų atlaidai pra
sidės rugpjūčio 1 d. ir užsi
baigs rugpiūčio 2 d. Atlaidai 
su suma 11 vai. Vakarais iš
kilmingi mišparai su pamo
kslu 7:30 vai. Rugpiūčio 2 
d. suma su pamokslu 9 vai.

—Rugpiūčio 15 d. parapi
ja ruošia didžiulį jubiliejinį 
pikniką 50 metų parapijos 
sukakčiai paminėti. Komisija 
jau visu stropumu ruošiasi.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

Susirinkimas bus šio mė
nesio paskutinį penktadienį, 
liepos 30 dieną, 7:30 vai. va
kare, Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne.

Be vietinių organizacijos 
reikalų, bus tariamasi ir bu
simojo Federacijos Kongreso 
reikalu, kuris įvyks Chicago- 
je, rugsėjo mėnesio pabaigo
je. Todėl reikės į Kongresą 
išrinkti atstovus, kurie ten 
mūsų Federacijos apskritį 
atstovautų.

Taip pat šiame susirinki
me bus paskaita.

Visi katalikiškų draugijų 
atstovai ir jų valdybos ma
lonėkite šiame svarbiame su
sirinkime dalyvauti.

Valdyba

SVEČIAS IŠ CHICAGOS
Neseniai New Yorke lan

kėsi Jonas Gedrys iš Chica- 
gos. Jis atskrido lėktuvu pas 

oro, pasidaro toks gražus ‘ Kranklius. J. Gedrys viešėjo 
saulėtas popietis, jog kas tik H dienų. Ta proga aplankė 
gyvas, kas tik kruta visi 
skubėjo į pikniką. Na, ir su
važiavo!
akys raipsta ir galo nesima-

savo draugus p.p. Tumėnus, 
Lasauskienę, p. Raškų, Užu-

Automobilių," net Pius’ Šimaičius, O. Miliaus- 
. i kienę ir dalyvavo M. Miliaus- 

to, o žmonių tai be skaičiaus kaitės vestuvėse. Neapsėjo ir
(Apytikriai skaičiuojant apie 
3,000).

Visi stalai apsėsti. Dauge
lis turėjo pasitenkinti, net 
žaliu žolynėliu, neberasdami 
stalų. Atrodė, kad šeiminin
kės namuose paliko tuščius 
šaldytuvus, nes stalai ko ne 
braškėjo nuo apkrautų lietu
viškų dešrų, skilandžių, sū
rių ir kitų gėrybių.

Kur tau lietuvis važiuos 
tuščias į tokias vietas, kur 
suvažiuoja giminės, draugai, 
pažįstami. Lietuvio vaišingu
mas neleidžia tuščiomis va
žiuoti, kad savo prieteliaus 
nepavaišinus, iš kurių dauge
lis gal net iš tolo ir seniai be
matyti.

Parapijos puikus choras 
savo gražiomis dainelėmis 
žavėjo publiką. Choristai 
taip gražiai lietuviškai visus 

! nuteikė, kad lietuvis čia ga
lėjo pasijausti esąs ne 
tolimoj Amerikoj, bet kur 
(nors ties Anykščiais ar Ute
na...

I Parapijos klebonas kun. N. 
.Pakalnis balkone - orkestra- 
doje per garsiakalbį ta pro
ga prabilo į susirinkusius, 
pasidžiaugdamas gražiu pik
niku ir pranešdamas naujos 
“karališkos šeimos” išrinki
mą. Naujoji “karališkoji šei
ma”: Karalius—Mykolas Či- 
žauskas, Karalienė — Betty 
Litvinienė, Karalaitė — Ge- 
novefa Eitvidaitė ir Karalai
tis — Albertas Dūda.

Jie visi buvo sukviesti į 
balkoną, kad juos geriau pa
matytų, kuriems klebonas iš
dalino dovanas. Žmonės nau
jąją “karališką šeimą” priė
mė rankų plojimu, o jie kiek
vienas skyrium padėkojo už 
išrinkimą, šiuo pikniko įdo
miausias momentas buvo už
baigtas.

Vakarop, tiesa, kiek pagąz- 
dino žaibai ir perkūnėlis, bet 
lietutis palaistė ir dulkes nu
plovė, kad kelias nedulkėtų, 
bet Dexter Parko ir pikni- 
kiečių nepalietė.

be ašaros atsisveikinant ypač 
su dėde Ambraziejumi...

J. Giedrys patenkintas ato
stogomis išskrido atgal į Chi- 
cagą.

MIKE ONA JANČAUS- 
KIENE

Liepos 15 d. mirė a. a. Ona 
Jančauskienė, 57-33 69th St.,; 
Maspethe, kuri liepos 19 d. į 
buvo palaidota iš Maspetho1 
lietuvių parap. bažnyčios.

Mirusios sūnūs Juozas, 
Vincas ir Leopoldas dėkoja 
Maspetho parap. kunigams, 
šv. Rožančiaus ir šv. Onos 
draugijų nariams, visiems gi
minėms ir draugams, kurie 
savo širdinga užuojauta pri
sidėjo prie mirusios paskuti
nio pagerbimo.

PASINADOKIME ATPI
GINIMU

J. Valst. paštas praneša, 
jog pašto tarifas siuntiniams 
Europon atpiginamas 4 cen
tais svarui, tai yra vietoje 14 
centų, dabar reikės mokėti 
tik 10 centų svarui.

Taigi visi geros širdies lie
tuviai yra prašomi tuo atpi
ginimu pasinaudoti ir badau
jantiems mūsų tremtiniams 
Europoje pasiųsti vieną-kitą 
siuntinėlį.

Nereikėtų siųsti tik kavos 
iš karto daugiau 2 svarų, nes 
už kavą dabar vokiečiai ima 
aukštą muitą, kurio tremti
niai nepajėgia sumokėt. To
kiu atveju siuntinys, jo neiš- 
pirkus, eina vokiečių labda
ringoms įstaigoms.

skaitymai
“Ačiū Stalinui”

Prie amerikiečių sovietų 
sektorių sienos Berlyne sto
vi amerikietis ir rusų karei- Į 
vis. Kiekvieną vakarą apie 
10:45 šie vieniši sargybiniai 
susitinka užrūkyti paskutinę 
cigaretę. Amerikietis pasižiū
ri į savo rankinį laikrodį ir 
sako: “Dar tik 15 minučių,' 
ačiū Dievui.” Rusas taip pat 
pažiūri į savo laikrodį ir sa
ko: “Taip, dar tik 15 minu
čių, ačiū Stalinui.”

Vieną naktį žingeidus ame
rikietis klausia: “Sakyk, 
drauguži, ką tu sakytum, jei
gu vieną gražią dieną Stali
nas numirtų?” Rusas surau
kia kaktą ir po trumpo gal
vojimo pareiškia: “Tada aš 
pasakyčiau: ačiū Dievui.”

Budapešto ir Londono šuo
Vienas Budapešto šuo at

bėgo pas Londono šunį.
“Kaip tau sekasi, senas 

prieteliau? — teiraujasi jis.
“Prastai” — sako londoniš- 

kis. — “blogi laikai. Aš retai 
kada gaunu kaulą, bet ir tas 
būna visiškai nugraužtas. O 
kaip ‘tu gyveni?”

“Aš negaliu skųstis,” — at
sako Budapešto šuo. “Aš gau
nu užtektinai kaulų ir ant jų 
būna dar ir mėsos. Ištikrųjų, 
aš visiškai negaliu skųstis.”

“Taip, bet sakyk, kodėl gi 
tu atbėgai pas mus?”—klau
sia londoniškis.

| “Žinai,” — kiek susigėdęs 
.atsako kitas, “aš norėjau vėl 
I pradėti loti.”

Kieno portsigarą jis turi...
Laike “keturių didžiųjų” 

diplomatinės konferencijos 
dalyviai rodo viens kitam sa
vo portsigarus. Ant Bevino 
portsigaro yra užrašas: “Er
nestui Bevinui — Labour par
tijos draugai.” Pas gen. Mar
shall: “Gen. Marshalliui — 
39-ji US motorizuota divizi
ja.” Pas Bidaultą: “Tavo am
žinai — Suzanna.” Pas Mo
lotovą: “Alfredui Potockiui 
—Karolis Radvila.”

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. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7-1896

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist

BROOKLYN 20, N. Y. 
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

6762 FOURTH AVE.

SEA-GULL SHIPPING CO.
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė Bendrovė siunčia maisto ii- dra

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

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

PAKĘSTAS 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.

495 Grand Street, Brooklyn, N.

Tel, EVergreen 4 - 7142 į
SALDAINIŲ PALOCIUS I

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinki! 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKIT

Jos. Zeidat, J r.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Nebrangiausia—ir—Geriausia-

411 GRAND STREET BROOKLYN, N
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

KLEEN
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496 Grand Street 
Gyvenimo Vie 

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

JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Masfl<pjt 
Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokanjjįj.

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN
* Tel. EVergreen 4-9737
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AMERIKOS LIETUVIU

ŪKŲ VISUOMENINK

KULTŪRINIO GYVEN

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTAD

Lie-

Entered as second-class matt 
office at Brooklyn, New Yorj

F 
F 

'$<12

Lietuvos kariai či 
jo naujoji, modernišk;

Šiandien svetimie 
svetimą rūbą. Bet ate 
tuviška trispalvė ir ai

200 TCKSD
AL

Brooklyn

D. Whitecavage, Savininkas

snr-

si lie-

■ISO-

it? 
lėk-

LONDONAS. — Aus 
jos ministerių pirminin 
Chifley patiekė London 
ną, pagal kurį numatom 
kelti į Australiją virš 21 
tremtinių. Toks pats j 
taipgi buvo paskelbtas 
racijos ministerio Calw< 
čioje Australijoje, p 

kad artimip.’jsiu
Australija kreipsis į J. 
prašys paskirti atatir 

jgo-skaičių laivų tiems ti 
niarns pervesti.

Tas tremtinių perkėl 
kaip manoma, turi d 
militarinį charakterį, k 
gi šis planas buvo išd: 
bendradarbiaujant saus 
jūros ir oro pajėgų šta

GRANDVIEW BARBER SHO
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas
47-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogus namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

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

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

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

pitarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNTUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

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

4-3487 RE 9-1506

Teisingas

MIRE LAT

g visu

i’sto-

197 Havemeyer
Brooklyn! 11, N

Tel. EVergreen 7

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir S(J 
KONTRAKTO

Atlieka mūriniu namų 
lyginimą, plasteria 
vių cementavimą ir kt.

293 MAUJER S
BROOKLYN 6, N

NEW YORK (LAD 
Liepos 26 d. 4 vai. ryte 
ga mirė Dr. Alfred Bilr 
Latvijos Įgaliotas Mini 
ir Nepaprastas Pasiui 
Jung. Valstybėms. Tas 

.... bingas ir atsakingas 
gas velionis Washingtoi 
duo 1935 m. Tai buvo a 
iš žymiausių latvių pol 
'diplomatų ir moksliniu

Dr. A. Bilmanis gimė 
m. vasario 2 d. Rygoje, 
metais jis baigė aukšti 
mokslus Maskvoje ir 19 
gavo istorijos mokslų č 
ro laipsnį, Vilniaus Uni 

, -'tete. Pačioj jaunystėj 
5e’;nis ėmėsi žurnalisto pi 
Me> nos. Kurį laiką redaga1 

džiausį latvių dienraštį 
va Žeme,” buvo La 
Spaudos Biuro direkte 
1925 m. jis buvo pakv 
dėstyti istoriją Rygos 
versitete.

1927 m. Dr. Bilmanis 
na į diplomatinę tai

slie-

<ioai
_ <8vių'

DAKTARA C
EVergreen 4-0203

S. S. Lockett,
223 South 4th S 

Brooklyn, N.

DAvenport 6-0 J 
r s’*..

%

toės 
hi-
L

NFOTOGRA
. 65-23 Grand A> 
x - Maspeth, N. Y

H 
^dur.

499

EV

MEMORIES of LIT H U Al

s, 5:00 to 5:30
Station WEVD — 1330 kil., 50(M

DIRECTOR — JACK J. STU
429 Walnut St., Newark 

Tel. MArket 2-5360

■<

■iaj.

rįuos trenkia visa kr 
ugnis.

0, žinot, tas įdomu. E 
tuo net labai patenkii 
nuo sekančio nr. pra- 
jau talpinti atsakymų 
rakteringesnius laiškus.

Šekit juos ir butine 
siųskit savo nuomonę.

Mūsų teisėjai, kaip ir 
da, bus skaitytojai. Jien 
tieksime mūsų “kaltine 
šus aktus” ir “ginarr 
kalbas,” į laikraštį, o la 
Ii skaitytojai nuspręs

kXu tJK.iULyi.uja.1

5 įmes pasitaisėm, ar pas
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