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LISAUSKO ANGLĘ'
ANGLYS, COKE ir d

jaus į Baltgudijos 
pską išvyko Lietu- 
Valstybinės Filhar- 
koncertinė brigada 
Įinske ir kitur kon- 
pie tai praneša Lie- 
ševikų spauda.
pie tą tai jie rašo! 
k apie tas brigadas 
llių, kuriuos sovie- 
Įa į Sibirą ir kurie 
ties kelionėje kas
ia graudžių verks- 
rtus ties tuo pačiu 
| kitur.
tie “koncertai” — 
ttikrieji sovietiški

suva- 
buvo

TAIKOS VILTYS NEAIŠKIOS

96 Grand Street į

Gyvenimo Vitt 

»-82 72nd Pl. Tel. HA6-8406
Telefonuoti po 5 vai vį 

UD AMI PAVEIKSLAI Lietuvių pan; 
Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėj-

,tų partijos 
dladelphijoj 

OFISAS, sti keli asilai.
oj pačioj Philadel-1 
į pat suvažiavimą 
jresyvinė Wallace 
uri asilų nesiveš, 
uos tik jie patys...

v.v' . <. * ' z
iSs

uosavybė, prie pat 
kambarių reziden-

— skelbia žinot 
filnis”!

Lietuvos kariai čia rykiavosi garbės paradams, tenai puikiose kareivinėse ir gražiuose parkuose augo ir klestė
jo naujoji, moderniška Lietuva.

Šiandien svetimieji atėjūnai išniekina mūsų didvyrių paminklus ir nori Lietuvai išplėšti jos sielą ir užvilkti 
svetimą rūbą. Bet ateis valanda ir iš Lietuvos miškų sugrįš čia laimėtojais mūsų partizanai ir vėl čia plevėsuos lie
tuviška trispalvė ir aidės triumfo maršai...

A* I? n AUTI n nunistai nuosavy- . ir L rUllW ažįsta, tai kam jie 
1 rezidencijomis? 

ir 
uorijai priešingus 
ireklamuoja... Įdo- 
ik dolerių jie pri- 
>imą 
•ikoniškiems “bur- 
į imperialistams” 
Diliaus ?

e, kaip praneša so- 
steigė sanitarinės 
įtotys. Kai tik li- 
•ga, tai, patelegra- 
t kurio kaimo į tą 

GRANDVIEW BAH patišskr“da,lėk- iiy y au togas, apžiūri ligo-
Kuii randasi patogjojf^ >eikia, parsiveža jį 

į Vilnių...
kai žino, kad Lie- 
lo arimuose lėktu- 
įis ir keltis aero- 
. Galvosūkį dėl tų 
enas geras žmoge- 

--------------------------------------- " dė taip: rusai, sa-
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Advokatas

iia gydytoją į kai- 
.rašiutu ir pririša 

f.0 ryę. Kai gydytojas 
i
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PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

dietose. Patarnavimas teisingas.

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

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

PARDAVDIUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Parduodame farmas, lo-1 
tuSi krautuves ir dirbt J- 

r ,,! ves, taipgi išnuomojai.
Teisingas pi tarnavimas per 38 metus

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE E 

INSURANCE

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

EV 4-3487 RE 9-1506

200 TŪKSTANČIŲ DP VAŽIUOS 
AUSTRALIJON?

LONDONAS. — Australi- į Tremtinių transportas ame- 
jos ministeriu pirmininkas J. I ’ • • 1 1 • - - ■
Chifley patiekė Londone pla
ną, pagal kurį numatoma per
kelti į Australiją virš 200,000 
tremtinių. Toks pats planas 
taipgi buvo paskelbtas imig
racijos ministerio Calwell pa
čioje Australijoje, pareiš
kiant, kad artimiausiu laiku 
Australija kreipsis į JAV ir 
prašys paskirti atatinkamą 
skaičių laivų tiems tremti
niams pervešti.

Tas tremtinių perkėlimas, 
kaip manoma, turi dalinai 
militarinį charakterį, kadan
gi šis planas buvo išdirbtas 
bendradarbiaujant sausumos, 
jūros ir oro pajėgų štabams.

rikiečių laivais bus taip pat 
suderintas ir su britų emig
rantų transportu Australijos 
ir Anglijos laivais.
. Australija šiuo metu tetu
ri tik 7 milijonus gyventojų, 
tuo tarpu kai ten yra milži
niškos galimybės ateičiai. 
Australijos ministeris pirm, 
riša šį tremtinių perkėlimą 
su galimybėmis perkelti ten 
ištisus fabrikus, ypač teksti
lės. Paskutinėse pasitarimuo
se ir anglų vyriausybės posė
dy buvo nuomonių, kad da
bartinė Europos netikra pa
dėtis nėra saugi dėl masinių 
gyventojų perkėlimų.

MIRĖ LATVIJOS MINISTERIS

ĮŽŪLŪS MELAS

ūri, tai jie iš vir- 
įsitraukia lėktu- 

Ireikia, tai su visu 
- ir parveža į Vik

įprendimas nelabai 
jis vistiek dar sto
le ne toliau teisy
ną sovietų propa-

uvu jie ten taip 
renda, o... ant lie-

dienomis į rankas 
bėgėlių laikraščiai
Žiburiai, Lietuvių 

[ūsų Kelias.” Pra-' 
■audonoji “Laisvė” 
.d jie visi yra... ne- 
kvaišę.
aikomas tas žmo-

Js im visi, visi ligi 
atrodo esą pami- 

s vienas labai gud
os pat nuomonės 
i tie, kurie saugu
mais yra uždaryti

Rs ligonines. Jie sa- 
os ten uždarė dur-

v

NEW YORK (LAIC).— 1929 m. jis skiriamas kaip 
Liepos 26 d. 4 vai. ryto štai-' įgaliotas ministeris, Latvijos 
ga mirė Dr. Alfred Bilmanis, delegatu prie Tautų Sąjun- 
Latvijos Įgaliotas Ministeris gos. 1932 m. Dr. Bilmanis 
ir Nepaprastas Pasiuntinys 

Ijung. Valstybėms. Tas gar- 
Ibingas ir atsakingas parei
gas velionis Washingtone ėjo 
nuo 1935 m. Tai buvo vienas 
iš žymiausių latvių politikų, 
diplomatų ir mokslininkų.

Dr. A. Bilmanis gimė 1887 
m. vasario 2 d. Rygoje. 1908 
metais jis baigė aukštuosius 
mokslus Maskvoje ir 1925 m. 
gavo istorijos mokslų dakta
ro laipsnį, Vilniaus Universi
tete. Pačioj jaunystėj velio- 
nis ėmėsi žurnalisto plunks
nos. Kurį laiką redagavo di- 
džiausį latvių dienraštį “Bri- 
va Žeme,” buvo Latvijos 
Spaudos Biuro direktorium. 
1925 m. jis buvo pakviestas 
dėstyti istoriją Rygos Uni- atkaklumu kovojo už savo 
versitete. 'tėvynės ir visų Baltijos kraš-

1927 m. Dr. Bilmanis perei- tų išlaisvinimą. Jo mirtis pa
na į diplomatinę tarnybą, kirto didelę pajėgą toj sun

kioj ir dar nebaigtoj mūsų 
visų bendroj kovoj.

siunčiamas Latvijos pasiun
tiniu į Maskvą, o 1935 m. per
keliamas į Washingtoną.

Dr. A. Bilmanis parašė vi
są eilę politinių ir mokslinių 
veikalų, kaip tai: žemės ūkio 
Problemos Latvijoj (1921), 
Švedijos Istorija (1925), Lat
via in the Making (1928), 
American Geography (1932), 

‘ i The Baltic States and the 
Baltic Sea (1943), Baltic Es
says (1945) ir t.t. Velionis 
visą gyvenimą neišleido iš 
rankų gabios mokslininko ir 
žurnalisto plunksnos.

Latviją okupavus Sovie
tams, Ministeris Bilmanis su 
reta energija ir nepaprastu

Sovietų kariuomenės ofi
cialus organas vokiečiams 
‘Taglische Rundschau’ išleido 
95 puls, knygą /Die Sowjet- 
Republiken,” kurioje 4 pusla
piai yra skiriami ir Lietuvos 
TSR. Pakanka tik juos pa
vartyti, kad supratus ko ver
ta yra sovietų • propaganda. 
Ten sakysim tvirtinama:

“1919 metais, užsienio im
perialistams, remiant, šis 
kraštas (Lietuva) buvo, ne
paisant jos ūkinių, tautinių 
ir kultūrinių ryšių su Rusija, 
nuo jaunos sovietinės respu
blikos atskirtas. Sekančių 20 
Lietuvos istorijos metų raida 
yra charakteringa ir būdin
ga kapitalistinei pasaulėžiū
rai. Lietuva, kuri pirmojo D. 
karo metu smarkiai nukentė
jo, per sekančius 20 metų ne
galėjo pasiekti net 1913 me
tų stovio (mūsų pabr.—Red).

Tiesa, Lietuva caristinėje 
Rusijoje buvo vienu iš pažan
giausių Rusijos sričių, bet 
per sekančius 20 metų, tuo 
metu kai sovietinės respubli
kos ūkiniai stiprėjo ir jų ga
mybos skaičiai vis didėjo, 
Lietuvos ūkis vis daugiau 
iro...”

Tos ištraukos pakanka, 
kad įrodžius kokiu įžulumu 
meluoja sovietų propagandis
tai.

Sparčiai didėja ti
kinčiu ju skaičius
“The Christian Herald” 

patiekia statistiką, nurodan
čią, kad pastaraisiais metais 
sparčiai didėja tikinčiųjų 
skaičius Junt. Valstybėse. 
Protestonų, katalikų, izraeli
tų ir kitoms bažnyčioms pri
klausančių 1947 m. buvę 77,- 
386,188 žmonių, kas sudaro 
3,713,000 daugiau kaip 1946 
m. Jungt. Valstybių visų gy
ventojų šiandien 53% yra 
bažnyčių nariais, o 1890 m. 
jais buvo vos 22%. Protesto
nų yra 46 milijonai, katalikų 
virš 
mil. 
čiai

25 mil. ir izraelitų 4.6 
Ypač pažymėtinai spar- 
daugėja katalikai.

JUNGIASI KOVAI PRIEŠ 
MASKVOS TIRONUS

Iš po Sovietų globos bėga 
visi, kas tik gali. Anglijos ir 
Amerikos zonose šiuo metu 
yra užregistruota daugiau, 
kaip 8,000 čekų pabėgėlių.

Pažymėtina, kad pabėgė
lių skaičiuje yra daug čekų 
veteranų, po Anglijos vėlia
va kovojusių prieš Berlyno 
tironą — Hitlerį. Jie visi da
bar pareiškė norą stoti kovon 
prieš antrąjį tironą — Stali
ną.

DP VAŽINĖJA LĖKTUVAIS

Nežiūrint prez. Trumano misija numato pastatyti vi- 
pareiškimo, kad taikos išlai
kymo viltys šiom dienom žy
miai pagerėjusios, Berlyno 
krizė ir toliau aštrėja.

Jungt. Valstybės ir D. Bri
tanija uždraudė traukinių ju
dėjimą tarp rusų ir vakarų 
zonų. Tuo nutrauktas ne tik 
prekių pervežimas trauki
niais tarp rytų ir vakarų Vo
kietijos, bet ir prekių tranzi
tas į kitus vakarų Europos 
kraštus. Tas uždraudimas 
yra ūkinės blokados priemo
nė, kaip atsakymas Sovie
tams dėl Berlyno blokados.

Vakarinių zonų kariniai 
gubernatoriai pareikalavo 
atstatydinti Berlyno policijos 
prezidentą P. Markgraf, ru
sų paskirtą 1945 m.

J. V., Anglijos ir Prancūzi
jos diplomatai Londone veda 
slaptus pasitarimus Vokieti
jos ir santykių su Sovietais 
klausimais. Vokietijos padė
čiai apsvarstyt į Londoną at
vyko Australijos užs. reika
lų ministeris Dr. H. Evatt.

Vakarų zonų okupacinė 
valdžia ir vokiečių politiniai 
lyderiai galutinai susitarė dėl 
vakarinės Vokietijos vyriau
sybės sudarymo. Konstituci
nis seimas bus renkamas rug
sėjo 1 d. Tuo būdu bus įgy
vendintas Vokietijos padali
jimo planas, amerikiečių-an- 
glų sudarytas, negalint susi
tarti su Sovietais.

są eilę naujų dirbtuvių ir la
boratorijų.

Liepos 22 dieną iš Tuscon, 
Arizona, aerodromo išskrido 
kelionei aplink pasaulį trys 
Amerikos “skraidančios tvir
tovės” — B-29.

Jų maršrutas: Tuscon — 
Tampa (Florida) — Azorų 
Salos — Lybia (Afrika) — 
Aden ir Ceylon (Azija)—Fi
lipinų Salos — Japonija — 
Alaska—ir vėl Tuscon.

Jų kelionė truks iki rug- 
piūčio 5 dienos.

kavos muitas

Tobulinama atomi
nė bomba

Sustabdymui prekybos 
juodojoje rinkoje, Vokietoji- 
je daromi visokį suvaržymai 
užsieninėms prekėms. Anks
čiau yra uždrausta Vokieti
jon siųsti rūkalus, o pasku
tiniuoju metu aukštu muitu 
buvo apkrauta amerikoniška 
kava, apie $1.50 svarui.

Kadangi tokio aukšto mui
to daug kas negalėjo sumo
kėti, jie turėjo atsisakyti 
siuntinių ir juos grąžinti at
gal. Dabar atatinkamos įs
taigos turėjo muito tarifą 
peržiūrėti iš naujo.

Taigi, nuo pereitos savai
tės visi siuntiniai (dovanos) 
iki 5 svarų Vakarų Vokieti
joje nuo muito mokesčio yra 
atleisti.

Atominės Energijos Komi
sija paskutiniame savo posė
dyje Washingtone iš valdžios 
pareikalavo $1,250,000,000 
naujiems atominės energijos 
tyrinėjimams.

—Nors ties Eniwetok Atoll 
šį pavasarį susprogdintos 
atominės bombos toli pralen
kia tas, kurios buvo numes
tos Japonijoje, atomo tyrinė
jimo darbams nesimato galo, 
jei Amerika nenori atsilikti 
nuo kitų kraštų, — pareiškė 
jie.

Atominės energijos toli
mesniems tyrinėjimams ko-

PABRANGO AUTOMO
BILIAI

Didžiausia automobilių ga
mybos firma, General Motors 
Corp., Detroite, Mich., šią sa
vaitę pabrangino 8 nuošim
čiais visas savo gamybos ma
šinas, būtent: Chevrolet, 
Pontiac, Oldsmobile, Cadilac 
ir Buick. Dabar pigiausias 
Chevrolet modelis kainuos 
$1,160.

—Vienoje rusų agentai pa
grobė Fr. Muellerį, kuris rū
pinosi DP reikalais.

KAS NAUJO ŠI) SAVAITĘ?
• Gen. Clay, kuris iš Berlyno lankėsi Wasliingtone ir ta

rėsi čia dėl Berlyno padėties, išskrido atgal. “Karo dar ne
bus,” — pasakė jis ir sakėsi pritariąs Prez. Trumano nuo
monei, kad yra daug vilčių įgyvendinti taiką...

• Prancūzų vyriausybę sudaryti pavesta radikalui Andre 
Marie. Schumann atsistatydino, nes negalėjo pravesti karo 
biudžeto. Naujas kabinetas jau sudarytas, kuriame užsie
nių reikalų ministeriu bus R. Schumann, buvęs min. pirmi
ninkas. Kabinetas — be komunistų.

® Praėjusio karo metu tarnavęs lakūnu tūlas Stephen J. 
Supina susigalvojo numesti ant Jungtinių Tautų būstinės 
bombą. Ta jo bomba nepadarė jokio nuostolio, nes sprogo 
nepasiekus žemės. Atėjęs į policiją “bombarduoto jas” pa
sidavė ir pareiškė, kad jis priešingas esąs Jungtinių Tautų 
politikai ir numetęs bombą, kad atkreiptų dėmesį, jog rei
kia išvengt karo.

• Gen. Eisenhower ir gūb. Thomas E. Dewey tarėsi dėl 
Berlyno kritiškos padėties.

® Rusai buvo sulaikę savo zonoje kelis amerikiečius, tarp 
kurių ir du karo policininkus, kuriuos tik po griežto Ameri
kos karo vadovybės protesto paleido.

• Maršalas Sokolovskis, kaip praneša gerai informuoti 
asmenys, negali pats daryti jokių sprendimų. Į Berlyną yra 
atsiųstas specialiai vienas politbiūro narys, kurio įsakymus 
turi pildyt sovietinis maršalas.

• Iš Berlyno pirmiausiai išvežti į Frankfurtą 136 žydai. 
Berlyne tokių pabėgėlių yra apie 5,000, guriuos žada lėk
tuvais atgabenti į U.S.A, zoną.

• Sovietai pasiryžo įvesti Berlyne naujas markes, kas 
dėl blokados išvargintus berlyniečius pastatys dar prieš 
naujus sunkumus.

• Maršalas Sokolovskis buvo įžūlūs pareikšti, kad dėl 
Berlyno blokados kalti amerikiečiai, kurie esą uždarė savo 
zoną rusams ir tuo privertė rusus padaryt blokadą. Į šią 
nesąmonę gen. George P. Hays rado dar reikalingu paaiš
kinti, kad tai yra ne tiesa.

• Čekų tremtimi; šalpos valdininkas P. Tigrid tvirtina, 
kad tarp čekų tremtinių, atvykstančių į USA zoną Vokie
tijoj buvo sugauti ir bolševikų šnipai.

darbdavių garantiją, kad jie 
apsiima sumokėti transporto 
išlaidų skirtumą, ir pateikti 
pažymėjimą, kad kelionė lėk
tuvu nekenkia jų sveikatai. 
Kiekvieno keleivio gyvybė 
yra apdrausta mažiausia 
2,000 sv. sterlingų.

PC IRO apskaičiuoja, kad 
jai visokiu būdu apsimoka 
transportui naudoti lėktuvus, 
nes jų nenaudojant tremti
niai gauna mažiau galimumų 
emigruoti, gi kiekvieno as
mens užsibuvimas stovykloje 
atsieina vidutiniškai po 110 
dol. metams.

Todėl ir esą stengiamasi 
susitarti su 20 metų prakti
kos turinčia britų orlaivystės 
bendrove Air Work Limited, 
kad ši pavestų PC IRO dispo
zicijai bent penketą po 58 
asm. talpinančių keturmoto- 
rių lėktuvų, kad būtų galima 
palaikyti reguliarų tremtinių 
gabenimą oru į užjūrio kraš
tus.

Pirmasis kraštas, kuris 
pradėjo naudoti lėktuvus DP 
pergabenimui buvo Kanada, 
numatanti per pirmuosius 
metus, tuo būdu atsigabenti 
17,500 tremtinių. Pirmaisiais 
mėnesiais vežama po 1,400.

Ją pasekdama Venezuela 
buvo pasiryžusi atsigabenti 
penkiais transportais per 500 
žmonių vien birželio mėn.

Tremtinių kelionė Ameri
kon lėktuvais atliekama iš 
Frankfurto arba Hamburgo 
ir eina per Islandiją arba per 
Azorų salyną. Atstumas 
Mamburg-Montreal pirmąja 
kryptimi susidaro apie 4,200 
mylių.

Kelionės išlaidos, palygin
ti su laivų susisiekimu, ne
daug tesiskiria: pav., Kana- 
don $260 asmeniui lėktuvu ir 
maždaug 10% pigiau laivais; 
Venezuelon 298 dol. lėktuvu, 
250 dol. laivais.

Norintieji lėktuvais emig
ruoti, 
savo

Imus,

riuos trenkia visa kritikos 
ugnis.

O, žinot, tas įdomu. Esame 
tuo net labai patenkinti ir 
nuo sekančio nr. pradėsim 
jau talpinti atsakymų cha- 
rakteringesnius laiškus.

Šekit juos ir būtinai at
siųskit savo nuomonę.

Mūsų teisėjai, kaip ir visa
da, bus skaitytojai. Jiems pa
tieksime mūsų “kaltinamuo- 

-------------- sius aktus” ir “ginamąsias 
ičs kartais taip su-į kalbas,” į laikraštį, o lai mie- 
1, kaip du susiti- Ii skaitytojai nuspręs: ar 
I o mums... tenka Įmes pasitaisėm, ar pasigadi- 
įkūnsargiais, į ku-'nom.

\ kvietimą pasisa- 
Amerikoj” skaity- 
;inka ir kas ne — 
la plaukti atsaky-

Rusai kratosi rusu

Saturday5'
Station^l

DIRECTOR

bai įdomiai. Vieni 
dalyką mus į dail
ia ir kūnu įkeltų, 

fcai už tą patį—ant 
užkeltų... Skaityto-

Vokietijoj rusai nemėgsta 
kai juos vadina rusais. Jie 
reikalauja, kad juos vadintų 
“sovietais.” Rusų armijos va
dovybė išleido vokiečiams ap
linkraštį, kuriuo įsakoma ją 
vadinti Sovietų armija, o ne 
rusų ar raudonąja armija. 
Prieš keletą mėnesių vienas 
rusų karys Vienoje nušovė 
amerikietį vien už tai, kad jį 
pavadino “ruski.”

susitvarkę visus kitus 
emigracijos formalu- 
turi išsirūpinti savo
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Šalie, dainų, svajonių, godų, 
Smūtkelių, kryžių pakelėm liūdinčių... 
Tyliais pavasariais baltuojančiųjų sodų, 
Su nemunėliais ašarų neišdžiūstančių...

UNIVERSITETE IR REDAKCIJOJE 

Rašo J. Žalt vyti s

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

Taurių sūnų—gyvybę, kraują tau aukojančių, 
Už tavo šviesią dieną besiveržiančių mirtin...
Pikčiausių posūnių—tavęs išsižadėjusių,
Ir—tebeklystančių klaikiojon pražūtim..

"Tikiuosi bent šita nuogų Ipa jįs pasako, negalėdamas 
faktų medžiaga prisidėti prie v -.v. ,.
bendro šaukiančiųjų, choro, SaVO žodžiuose nuslėpti pasi- 
— tų, kurie šaukia pasauliui teisinimo;
apie bolševikų grėsmę,” šiais j 
žodžiais įteikė mums šitą 
raštą žmogus, prasiskverbęs 
pro geležinę uždangą.

JIE MUS PAVADUOS
Tu vėl nualinta laukinių priešo ordų, 
Sibiro tundras laistanti savo vaikų krauju...
Ir vėl apkurtinta nuo melo ir sielvarto akordų, 
Bet nenustojanti tikėt Gyvenimu Nauju!

Susitelkėm čia šimtais tūkstančių. Suvažiavom jauni, 
pačiam amžiaus gražume. Išsiskirstėm tarp kitų, atsidū
rėm svetimoj aplinkoj. Tačiau savo širdy atsivežėm nema
rią gimtojo krašto ir tautos meilę. Ir ją išlaikėm.

Sukūrėm gražias lietuvių kolonijas, savas parapijas ir 
draugijas. Išlaikėm lietuviškus papročius, neužmiršom tė
vų kalbos. Šioj vaišingoj žemėj antrą Lietuvą sukūrėm. Ja 
gaivinamės ir vertai didžiuojamės.

Tačiau mūsų jėgos senka. Metai iš metų senoji karta 
retėja. Reikia, kas mus pavaduotų, mūsų tautinio darbo 
tęsėjais ir įpėdiniais liktų. Kas kitas, jei ne mūsų vaikai 
mus pavaduos?!

Daug ir gražaus jaunimo išauginom. Išmokslinto ir 
gyvenimui paruošto. Kaip tėvai juo džiaugiamės. Bet kaip 
lietuviai su širdgėla turim pripažint, kad tik dalis jauno
sios kartos mūsų pramintais keliais eina. Tik dalis mūsų 
tautiniais rūpesčiais sielojasi ir veikloj dalyvauja. Tuo rei
kia labai ir labai susirūpinti.

Vsų pirma atydos kreipkime organizuotam jaunimui. 
Turim jau trisdešimt penkeris metus gražiai veikiančius ir 
platų tautinio darbo barą apėmusius Lietuvos Vyčius. Jie 
juk vienintelė centralinė patriotinio jaunimo organizacija. 
Tegul nebūna nė vienos katalikiškos šeimos, kurios vaikai 
nebūtų Vyčiais! Tegul nebūna nė vienos parapijos, kurioj 
nebūtų Vyčių kuopos!

Turim vieną kitą studentų ir profesionalų kliubą. Tu
rim chorų, vaidybos ir tautinių šokių būrelių, lietuvių vete
ranų kuopų. Tačiau toli gražu ne tiek, kiek jų galėtų ir tu
rėtų būt. Skatinkim, kad organizuotųsi, ir juos remkim.

Jaunimą kvieskim į mūsų senąsias organizacijas. Te
gul jaunų jėgų įeina į vadovybę, organizuoja įdomias ir pa
trauklias programas, tegul tęsia mūsų darbą. Šia kryptim 
tikrai apdairios ir sveikintinos iniciatyvos šią vasarą pa
rodė L. R. Kat. Susivienijimas.

Keliai praminti, tik reikia jais eit ir į juos jaunimą nu- 
kreipt. Jį skatint ir jaunųjų užsimojimus paremt. O jauni
mas ilgainiui pats nusistatys patriotinės, katalikiškos ar 
kitokios veiklos gaires bei būdus.

Susirūpinkim jaunimu. Neleiskim jam nutautėt ir nuo 
mūsų nutolt. Jei to nepadarysim, tai su mumis į kapus nu
žengs ir ši antroji Lietuva. Ją sukūrėm, dirbom, jai ir mirt 
negalim leist. Mes mirsim, bet ne Lietuva. Pr. P.

Tu mums miela, brangi pavasarių žydėjime, 
Baltųjų sodų kvapo svaiguly.—
Miela skambioj dainoj ir klaikiame tylėjime 
Ir neatspėjamos, klaidžios tremties kely.

JUOS IŠDAVĖ
Karui pasibaigus, kariavu- dantai (Kelheim) paliepdavo 

sios šalies piliečiai, atsiradę Ar lietuviams vykti į SS-gą, 
svetimose šalyse ar vokiečių | taip, kad šie tik pabėgdami 
išvežti darbams, paprastai galėjo išsigelbėti nuo ‘ repa- 
niekieno neraginami, skubėjo 
grįžti tėvynėn, ir nė vienai 
vakarų valstybei neatėjo į 
galvą vartoti prievartos sa
viems piliečiams grąžinti. Iš
imtį sudarė SS-ga. Jau 1944 
m., dar vykstant karui, SS-ga 
pradėjo diplomatines derybas 
su vakarų valstybėmis išgau
ti jų sutikimą prievarta su
sigrąžinti savus piliečius. 
Vakariečiai, nesuprasdami 
bei neįvertindami rusų reika
lavimų prasmės ir reikšmės, 
su tuo sutiko.

Dvi priežastys

Sovietams parūpo susigrą
žinti savus piliečius dėl dvie
jų motyvų: gauti sau naujų 
darbo rankų savo pramonei 
ir, antra, išjungti iš laisvo
sios visuomenės tarpo savus 
piliečius, pamačiusius, kad 
sovietinis režimas yra žmo
gaus pavergimas. Priversti-

triacijos.”

“...Mokėta rusų krauju”

Jaltos susitarimu dėl pri
verstino SS-gos piliečių grą
žinimo buvo sulaužyti pa
grindiniai moralės ir žmoniš
kumo dėsniai. “Už draugiš
kumą, kurio vistiek nebuvo 
.pasiekta, mokėta tūkstančių 
rusų krauju.”

Milijonai rusų savo valia 
ar verčiami grįžo į Rusiją 
per NKVD ar MVD žinioje 
esančias pereinamas stovyk
las, kur ten NKVD “tribuno
lų” buvo “screeninguojami” 
ir pasmerkiami prievartos 
darbams. Tiems, kurių bylos 
rastos “tvarkoje,” leista grįž
ti vienam mėnesiui į tėviškę, 
žinoma, NKVD priežiūroje, 
pažymėjus jų asmens doku
mentuose “SO” (socialno 
apasnyj), kad vėliau “pagal 
planą” deportuotų dvejiem

BENEŠO LIKIMAS ĮSPĖJA PASAULĮ

da yra gerokai įkaušęs 
jis susmunka minkštoje 
j e, kuri stovi redakcijo 
ėmimų kambaryje, vis 
kia, kada Jonas ims ki 
Ypač “antitarybinės la 
nos” bendradarbiai lau 
monologų. Jono įsiveq. <----- ; ----------
yra triukšmingi. galės pasi-( klupimas^ yra 
kas jį verčia taip kalbai^emfiPa mūsU sąžinei., 
pyktis, ar nepasitenki me daugiau pf

utiniams pa- jautriau būtum 
į klausimas.1 pagelbos šauk: 

jais rūpina-' dien mums nei 
$oi jiems ti, kad štai ge

išlaikė...

Rašo Pr. Lapienė

.. jau turime vė mūsų tėvų i 
į leidžia tikė- to spaudimui 
'įgrto tremti- j “plačiąją tėvy 
rjlūsų tautie- ' laukė budelio

me daugiau pi
—Tai yra jums pirmasis 

bandymas. Ir jeigu pavyks, 
vertimų ateityje bus pakan
kamai. Nieko nepadarysi, 
mes šiuo metu daugiausia 
talpiname tik vertimus, nes 
trūksta savų žmonių, kurie 
taip parašytų.

Partija yra jo vampyras

Vėliau patiriu, kad šarmai
tis yra ne tik partijos įran
kis, bet ir auka. Partija yra 
šito žmogaus vampyras, sa
vo juodais sparnais apgobęs 
jo gyvenimą, čiulpdamas jo 
gyvybinius syvus, jo kraują 
iki nusilpimo, paversdamas 
jį popierine išblyškusia lėle. 
Jis paskęsta redakciniame 
darbe ne tiek iš < 
kiek iš baimės ir nepasitikė
jimo savo bendradarbiais, 
kurie, žiūrėk, įsuks kokį nors 
antitarybinį liapsusą į laik
raštį, ir tada partija jį pa
mins po kojomis. Todėl jis ir 
sėdi redakcijoje nuo anksty
vo rytmečio su trumpomis 
pietų pertraukomis iki vidu
nakčio. Atvykęs iš Sąjungos 
ir ketverius metus nematęs 
savo motinos, kuri gyvena 
kaime, Šarmaitis nesiteikia 
josios aplankyti tik dėl minė
to nepasitikėjimo savo sėb
rais. O gal jis bijo ten pas 
savo motiną susitikti akis į 
akį su baisiąja Lietuvos tik
rove, girdėti kenčiančių gy
ventojų priekaištus ir parti
zanų kulkų zvimbimą?

Žmonės, kurie rašo melą

Kas yra kiti redakcijos 
žmonės? Mažesniąją redak
cijos kolektyvo dalį sudaro 
tikrieji komunistai, žmonės, 
kurie savo melą parašo be 
jokių skrupulų ir sąžinės 
graužimo. Feigelsonas yra 
propagandos ir. agitacijos 
skyriaus vedėjas, šmitaitė— 
partinio sk., Messie (save va
dina Mėšiu)—prammonės sk. 
ved., o Chienas yra redakci
jos partinis organizatorius. 
Parašyti draugui Mešiui ko
kio nors fabriko darbininko 
vardu pasisakymą “Tiesos” 
puslapiuose (be to darbinin
ko žinios ir sutikimo) apie 
dėkingumą didžiajam Stali
nui, apie laimę gyventi ir 
dirbti bolševikams valdant 

žurnalis
tinė” priemonė, kada redak
torius reikalauja, o darbi
ninkai su lazdom jį varo lauk 
(kaip kad kartą atsitiko odos 
kombinate).

Jie prageria savo sielos 
kančią

Yra redakcijoje ir kitokios 
rūšies rašeivų. Vieni jų, aš 
neabejoju, dar puoselėja troš 
kimą apie laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą, apie gyvenimą 
be komunistinio smurto ir 
melo. Tai yra jų paslaptinga, 
giliausiame širdies kampely
je glūdinti svajonė, kaip vos 
vos rusenanti gęstančios žva
kės liepsnelė, be jėgos, kuri 
juos galėtų pakelti prieš ti
ronus ir prieš tą melą, kurį 
jie rašo. Jie žino, kad tai yra 
blogis, bet jie tai daro, nes 
jie kitaip negali. Jie bijo sa
vo fizinės pražūties. Tačiau 
retkarčiais, kada kenčiančios 
tautos balsas per stipriai at
simuša į aną slaptingą sielos 
kampelį, juos ima kankinti 
kaltės jausmas. Tomis dieno
mis jie yra neramūs, nuliūdę, 
jie bėga nuo redakcijos, tar
si čia siaustų užkrečiamoji 
liga, kuria jie serga; jie vien- 
gia tiriančių komunistų akių. 
Tada jie geria ir prageria sa
vo sielos kančią.

Rašytojas Marcinkevičius 
skandalija

Redakcijoje dažnai pasiro- Į —Buchenwaldo naci

tuo gyvenimu, ar de 
kuri drąsina ir parodo, 
jis yra suskilęs. Laikyt 
rankoje “Tiesos” nume 
pradeda savo monologi 

i 
“Ar tai verta mano s 

kusių batų?”...

Nyku, kaip kapinyne

Vilniaus universitete nyku 
kaip kapinyne. Raštinėje su
žinojau, kad filosofijos sky
rius yra išbrauktas iš huma
nitarinio fakulteto progra
mos. Įsiregistruoju į pedago
gikos skyrių.

Tamsiuose universiteto ko-1 
ridoriuose pastebiu kelis 
slankiojančius studentus. No
riu prieiti ir pasikalbėti. Ta
čiau jie, mane pamatę, pra
dingsta. Pasirodo, ir čia jau
nimas slapstosi nuo perse
kiojimo. Visur gatvėse pat
ruliai nuodugniai tikrina do
kumentus. Todėl studentai, 
kurie atvyksta iš kitur, yra 
priversti ištisas dienas slap
stytis tamsiose universiteto 
rūmų angose ir kertėse.

Mane sučiupo...

Vieną rugsėjo vidunaktį 
pažadina mane garsus rusiš
ki žodžiai.

—Ablava,—topteli mintis.
Durys atsiveria ir į kam

barį įeina ginkluoti bolševi
kai.

—Dokumenty, — sako man 
rusas. Mano rankos virpa. 
Vos iškrapštau iš švarko ki
šenės lietuvišką asmens liu
dijimą ir paduodu jį rusui.

—Eto čto, — sušunka ru
sas, — nepanimaju. Kur tavo 
kariniai dokumentai? Imu 
aiškintis tuo pačiu rėkiančiu 
balsu, kaip kad rusai yra 
įpratę į mus kalbėti.

—Esu trečiojo kurso stu
dentas, o karinį dokumentą 
universitetas išduos po kelių 
savaičių studijoms prasidė
jus. Man buvo pasakyta, kad 
trečiojo kurso studentai turį 
teisę į studijas dabartiniu 
metu.

—Rengtis, paidiom z na- 
my... (eisi su mumis).

Ir išveda.
Panašiu būdu esu suima

mas ir paleidžiamas tris kar
tus. Nežinau, ar tai laimė, ar 
tai rusų kalbos mokėjimas, 
ar Universiteto pažymėjimas 
prisideda, kad kiekvieną kar
tą pavyksta ištrūkti iš jų na-
fų. O gal būt todėl, kad jie yra paprasčiausia 
yra dabar užsiėmę su baltai
siais lenkų partizanais, kurių 
surenka per trumpą laiką 
apie 10,000 ir ištremia. Todėl 
lietuvius studentus suima, 
palaiko ir laikinai paleidžia.

Ieškau darbo

Jieškau darbo. Sunku yra 
gyventi be kortelių ir badau
ti. Nusprendžiau daryti ver
timus, kadangi tai neati
trauks daug laiko nuo studi-

gg, ruošdami

Bandymo vai

Atėjo pats 
mums bandyn 

y imigracijos įst 
b lauja iš mūs

'prie jau gana
^pažinome ir

Ar jūs manote, kad t -jronie. Glė-
..-x...,!—... ,(eūDe|. jp

, jĮedžio raiži-
knygos, ^a|jar (remt 

jssaai ne vie-
; j nusistebėti:

Kaip jie tai 
-j įrodo mums 
įngumą ir

aš priteplioju “Tiesoji 
verta mano sudriskus 
tų? Cha... cha... cha... ( 
Marcinkevičius rašo, t 
koks dvasios nuskurėli 
koks susmirdėlis, atsij 
už žodį. 1 i

Nutyla, bet tuoj pa 
toliau:

—Aš, raudonosios auaKumiaine i, . . , , - - .j , v, karininkas, tėvynės k;darbštumo, , . v . J

geros valios ne 
sinaudoti. Nors 
mokėta kelionė 
si bus reikalir 
bet jie visi turi
jų kas nors či 

alį operacija jiems bus šutei 
į’nno Hitlerio pa globa.
įisi infliaci- Į Ar nevertėtų 

jšten kasdie-įmesj į tai, kad 
joje gerai turime teisę sa

lyvis, nužygiavęs perį 
kelią nuo Oriolo ligi V 
aš tarybinis rašytojas 
Marcinkevičius, garse 
Bet ką padarė iš man 
aš grįžau į tėvynę? N 
dino... Sunaikino Mare: 
čių... Girtuokliu pi 
džindžininku, cha., cha! 
Juozeli, dūšele, pasak; 
nėra Marcinkevičius d 
ninkas, — lyg kreipias 
ną bendradarbį, kuris s 
lia jo, bet kalba toli; 
laukdamas atsakymo, 
kykite, ar aš galiu dor<įmi]s įavog 
tuviui pažvelgti į akis 
galiu būti laimingas?, 
draugai. Mano dalia ; 
niška, reikalas kiauri 
matote tai iš mano si 
šių batų. Aš pavydžiu 
kurie šiandien sėdi 
muose: jie yra daug 
gesni už mane. Jie ir 
mi yra laimingesni...

“Štai žmogus, kuris, ša- 
papiaus”

Jis pakyla nuo k( 
blaškosi po kambarį, 
darytas narve žvėris.: 
plati galva, pasišiauš 
kų gaurai daro jį pa 
liūtą. Pamatęs kampe 
gūžusį išsigandusį j( 
saus išsišokimo redi 
partorgą Nenešą Chiei 
nas primerkia akis i: 
juokia, kad net langų 
sudreba:

—Cha... cha... cha., 
gas Chienai, ko tu ži 
ne? Juk aš nieko blog 
sakiau. Iš tavo akių 
tau, kad tu mane n 
smaugti. Klausykite, 
piasi jis į aplinkui sė 
tylinčius ir besiš 
redakcijos bendradar 
klausykite, štai žmo 
ris mane papjaus... j

Ir Chienas šypsosi, 
galvoja, kad visa ši s 
juokai... Įkaušusio j 
nekaltos išdaigos.

Marcinkevičius ki<^Z^-4no? 
savaitę turi paren 
sai” specialų literati 

j kultūros puslapį. Be 
torius jo darbu nėra 
kintas. Jis nepateiki

turime teisę sa 
darbui. Pašinai 
limybe, kodėl 
garantuoti jien 
rėjų, sodininkt 
bo? Juk darys

Tėjo gabumų 
Oką atskiram 
;sarkė galėjo 
įū ją nebuvo 
ii nei maisto, kad juos išgelb

įnirtame gy- 
fstė markė tu- 
žt lemiamą 

r troliai ir se

nai kitus ap- 
jirecių pakelį

4 Bevertės 
šą tremtyje 
•.'omenininkai 
^įvairius su- 
i galėjo drau- 
' buitį ir pa-

do, iš pražūt 
Kvieskime juos 
matyti savo ta 
čia niekuo neį 
Tikėkim, atkvit 
pras.

Jie geri

Atvykstantie 
nėra blogi žmo 
labai jautrūs i 
reikalams. Kai 
galiu čia šia 
New Yorke su; 
tremtinių jai 
aį pavasarį tuJ 
sarvietėj savo ; 
rint kad ilgas 
maža kainuoji 
man jaudinanč 

| kuomet jie ma 
ta pačia proga 
jo. Nei vienas 
tęs jokios man 
tik mano vard 
ję. Galvodama 
aš lengvai gali 
kiek man dėkin 
ir tie žmonės, 
venimą esu šie 
vinusi.

Kas trend

Iš visko spr 
čiajai Amerikc 
bijoti atvyksi 
mažiausios pra 
bijoti tik toki 
savo “kilniom 
joms” palaikyt 
mus išnaudoti 
laikais mes tur 
čia žmonių, 1 
visko, tik ne ji 
kai kurie jų 
taip “šviesti,” 
daugeliui pasid 
nūs lietuviški 
Kai kurie jų bi 
kią savo galią, 
garsiai mus gąi 
vo laikraštyje

na repartnacija SS-ga gavo ^etam . ..pataJisos
milijonus darbo rankų, papil- r r
dydama koncentracijos sto
vyklas. ~ 
paprasčiausiai buvo nusmer- 
kiami 10-20 metų prievartos i 
darbams ir gabenami į Don- 
baso anglies kasyklas arba į 
Dalstrojaus sritį ekstermina- 
cijai.

Vežami šoko jūron

Kokiom aplinkybėm dar 
karui einant vyko Amerikon

darbų stovyklas.” “Vlasovi- 
„ ,........................ninkai,” kovęsi su sovietine

kariuomene, paprastai nutei- 
siami 15-25 metams katorgos 
darbų.

Rusų sauvalė prancūzų 
žemėj

Prancūzijos vyriausybė, 
norėdama susigrąžinti rusų 
neišleidžiamus savus karo 
belaisvius, trokštančius iš
trūkti iš “sovietinio rojaus,” 

oku- 
jis buvo nepatenkintas Vaka- jo'po karo paliaubų? Dauge- Plotose Vokietijos dalyse, 
rais, kurie nepanorėjo jam ns grąžinamųjų rusų žudėsi, 1944 metais pasirašė su bol- 
savo iniciatyva iš ugnies iš- laiVais vežami šoko jūron, ševikais susitarimą, kuriuo

Benešas-politiškai miręs.” Tarp kūjo ir priekalo. Atkeršijo 
Vakarams savo tautos laisvės sąskaitom Jam pensija 

iki gyvos galvos, o Čekoslovakijai—vergija

Kai vokiečiai užėmė Čeko
slovakiją, jos prezidentas 
Benešąs laimingai pabėgo į patekusių rusų karo belais-

Čekoslovakijos prezidento 
Benešo atsistatydinimas Va
karų Europoje ir Amerikoje 
buvo sutiktas mišriais jaus
mais. Iš vieno pusės buvo pa
reikštas pasitenkinimas, kad 
tas vyras pagaliau atsisakė 
savo vardu dengti tolesnį so
vietizacijos procesą, iš kitos
— gailimasi, kad jis tiek il
gai delsė.

Jei laikysimės dėsnio, kad 
apie mirusį reikia sakyt vien 
tik gera arba nieko —^Bene
šąs politiškai jau yra miręs
— tektų sutikti su paryžiš- 
kio “Combat” jam skirtu “ne
krologu”:

“Dramatiškose aplinkybėse, į 
kurias Benešąs pakliuvo dėl jau 
ne kartą, įrodyto Vakarų vals
tybių bejėgiškumo, kurios jam 
galėjo padėti tik pasigailėjimo 
vertais protestais, jam teko dvi
gubas uždavinys: jis turėjo kuo 
greičiausiai baigti tragišką ko
mediją, kurioje jo vardas buvo 
blogam naudojamas, bet kartu 
jis turėjo bandyti kiek galėda
mas ilgiau išsilaikyti savo vie
toje, kad tuo pagelbėtų savo 
tautiečiams. Tame moraliniame 
konflikte prezidentas nutarė minutes trukusioje kalboje 7 
paklusti savo sąžinės balsui tik 1 
paskutinę minutę ir tuo kiek 
galima ilgiau, kad ir silpna sa
vo asmeniška sauga, padėti 
tautiečiams.”
Kitaip sakant, Benešąs no

rėjo, kad bolševikų pervers
mas iš Čekoslovakijos pilie
čių pareikalautų mažiausiai 
aukų. Tuo jo be abejo geru 
noru bandoma pateisinti jo 
visą elgesį, kuris toli gražu 
nesutiko su jo paties anks
čiau skelbiamais principais.

Ir taip Benešąs savo praei
ties klaidų rezultate atsidū-Jyra padaryti viską, kad jūsų kartą įspėjo pasaulį.
re tarp kūjo ir priekalo. i bandymas nepasisektų. Jūs' VM

Chicagą. Savaime aišku, kad vių repatriavimas tepaaiškė- patekusius

traukti kaštonus.

7 kartus paminėjo žodį 
“laisvė” ir... apalpo

rusams

1945 m. spalių 4 d. gen. Ei-,leido NKVD agentams lais- 
senhoweris bandė nevykdyti į vai veikti Prancūzijoje grą- 
Jaltos susitarimo dėl privers- žinant “nevozraščencus” (ne
tino rusų repatriavimo, nes grįžtančius). Beregint NKVD

Pirmai progai p_asitaikius "negalįs rizikuoti JAV karių ! Beauregarde, ties Paryžium, 
jis jiems pasistengė atkeršy- gyvybę, verčiant rusus išvyk-.įsteigė savo stovyklą, kurion 
ti — nuo 1944 metų jis pa- ti,” tačiau jis turėjo nusileis-įteikė SS-gos piliečius, kad 
sidarė ištikimiausiu sovietų ti State Departamento spau- juos išvežtų Rusijon. NKVD 
šalininku, tikėdamasis, kad dimui ir prisidėti prie pri- elgesys ir siautėjimas Pran- 
ir sovietai tuo pačiu jam at- verstino nenorinčių grįžti ru-! cūzijoje, taip pat SS-gos at-
silygins. Bet ir čia jis apsi- sų grąžinimo.
riko. Sovietai jį gerbė tol, iki i v
sukūrė pakankamai stiprią I Repatriacija šautuvų 

penktą koloną, kurios pagel- 
ba jiems nebuvo sunku paim
ti visą valdžią į savo rankas.
Benešąs, kuris dabar pasirin
ko mažiausio pasipriešinimo 
kelią, greitai pasijuto pate
kęs į pelkę, iš kurios išeities 
jau nebuvo. Jo diplomati
niams sugebėjimams jau ne
bebuvo progos pasirodyti. 
Minint Prahos universiteto 
600 metų sukaktuves, jis 3

gręsmėje

Vokietijos ;
zonoje, ar Italijoj esančiųjų 
rusų repatriavimas taip pat 
vyko prievarta, amerikiečių 
šautuvam grasant. Ir čia ru
sai, gabenami į SS-gą, žudė
si (Dachau, Kempten), ėjo 
muštynių su amerikiečiais 
(Muenchenas, Italija). Pa
stebėtina, kad kai kuriose 
vietovėse amerikiečių komen-

Į stovo kalbos grįžtantiems 
f “apie visko dovanojimą” at
kreipė prancūzų visuomenės 
dėmesį ir privertė savo vy-

amerikietinėje riausybę imtis žygių rusų JU- Dauguma studentų, ku- 
iioi esančiųjų sauvalei prancūzų žemėje su- ne nętun paramos is namų,

NKVD Prancūzijos eina j tarybines įstaigas už-drausti.
teritorijoje buvo likviduota 
tik 1946 m. gegužės mėn.

IŠDAVIKAS

įėjo gydyti, 
zansioji' ope- 
nryta panai-

siti lygybė, 
iurentojas te- 
iarkių.

kultūrai

M>ji markė 
į lietuvių kul- 

Už gautas 
’■a ir j ar-

■ ~ 'ti. Pas- 
;®eštasieki- 
-ta diozrtp. 
‘inigpiūaąj

. «ti, 
stikraifts į
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ipnes

kartus paminėjo žodį “lais
vę” ir apalpo.

Jis gavo pensiją, o tauta— 
vergiją

Prieš 27 metus Benešąs dar 
turėjo drąsos pareikšti da
bartiniam savo įpėdiniui ko
munistų vadui Klementui 
Gottwaldui, kuris 1921 m. va
dovavo komunistų pervers
mo paruošiamiems darbams:, 
“Jūs įsipareigojote savo va-' galvos, o milijonai jo valsty- 
dams pagrobti valdžią prie- bės piliečių paversti vergais 
vartos keliu. Mano, kaip mi-' taip pat iki gyvos galvos. Dr. 
nisterio pirmininko, pareiga Eduardo Benešo likimas dar

pildykite savo pareigą, o aš 
pildysiu savo.” Tąsyk pučas 
neįvyko. 1948 metų vasario 
mėn. Gottwaldas išpildė sa
vo įsipareigojimą Kremliui, 
bet Benešąs savo pareigos 
neišpildė. Jis turi, žinoma, 
švelninamų aplinkybių. Juk 
klysti yra žmoniška.

Benešąs gavo iš sovietų 
malonės pensiją iki gyvos

darbiauti. Vieną dieną susto
ju ties “Tiesos” redakcija, ži
nodamas, kad čia tikriausiai 
reikalingi vertėjai.

Pas “Tiesa” redaktorių. 
“Mes talpiname tik 

vertimus”...

Mane priima redaktorius 
Šarmaitis. Jis atrodo toks iš-

Kaip žinome, Suomijos 
daus reikalų ministeris Yrjo 
Leino buvo atstatytas, nes 
jis^ Sovietams išdavęs pabal- Į sekęs ir išblyškęs. Popierinis 
tiečius, prarado parlamento .veidas su rausvomis džiovi- 
pasitikėjimą. Baltic Review ninko dėmėmis. Lipšnus, liū- 
rašo, kad maršalas ždanovas desio kupinas, bet toks tirian 
pakvietęs Leino į kontrolės įis, nepasitikintis žvilgsnis, 
komisiją ir įdavęs jam sąra- jis kalba gražia ukmergiečių 
šą asmenų, kurie_ turėjo būti' tarme, ir aš pajuntu, kad jis

vi-

'■ Ma. Kai

medžiagos, ateina girt 
dėlto knin žmnpiis si pasida-dėlto, kaip žmogus si 
tojo autoritetu, su p 
siomis komunistinėmi 
timis, mokąs kai kada 
sų gabiai pasitarnauti 
vikinei melo propaj 
yra dar pakenčiamas.

Mesk

naujai išleistos knygos)
(Bus daų si'
_______ J J1 ^ugu. Jiedu bendrai da 

g -•Jais, sykiu džiaugėsi sa 
metu. Vienas jų, And 

nebuvo iškeliavęs užsienin: 
Pasprukti iš Lietuvos, ją 

įkartą.

s''"‘»us mamas geroKai pav 
^• Pasitaikė jiems susitikti A 
;-pJos. v’enam mieste. Kad ir 1 
s. žaizda, bet draugas draugą 
^*®aas antram papasakoti 

žiniomis, mintimis ir sk

aelos sužadino minčių dai 
.T8 skausmus, sujaudino šin 

do garsusis Jonas Marcinke-' centracijos stovyklojej;^^^ ^,tru.mPą

jau nepatogu, jo ranka vir- vičius. Jis ateina čia tada, ka- laiko uždarę 10,000 vol M iiot° • , ®ie;os’. 
1's7. betuviU> kiek nustota ti 
I^Utuva!

suimti ir neatidėliojant pri
statyti tai komisijai.

Leino pašaukęs policijos 
šefą ir įsakė areštuoti sąra
še Sovietų išvardytus asme
nis. Policijos vadas negalėjo 
išeiti iš kontrolės komisijos, 
kitaip tariant, jis buvo sulai
kytas, iki kol tie asmenys bus ' Sąjungos galia,” jam yra taip 
atgabenti rusams. i jau nepatogu, jo ranka vir-'

man, kaip nepažįstamam 
žmogui, nori pabrėžti savo 
“lietuviškumą.” Jis pažymi, 
kad verčiant reikia labai sau
gotis, kad rusiškoji sintaksė 
neįsibrautų į lietuvišką saki
nį. Kai jis paduoda man vers
ti ilgoką straipsnį “Tarybų

MIRK NUO KOBI 
ĮKANDIMO

Long Beach, Kalifo! * Lietuvos, ją
gyveno garsi gyvačių __
dytoja-specialistė, Gra likimas gerokai pav
ley. Liepos 20 dieną bi 
muojami jos bandyn 
Sumatros kobra. Laike 
mavimų kobra įkando 
retoj ai pirštą ir ta p 
antros valandos mirė.
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J VISŲ AKYS Į MUS ŽIŪRI
Rašo Pr. Lapiene

>a. Jis pasako, negalėdamas 
javo žodžiuose nuslėpti pasi- 
įeisinimo:

—Tai yra jums pirmasis 
jandymas. Ir jeigu pavyks, 
vertimų ateityje bus pakan
kamai. Nieko nepadarysi, 
nes šiuo metu daugiausia 
talpiname tik vertimus, nes 
rūksta savų žmonių, kurie 
:aip parašytų.

Partija yra jo vampyras
Vėliau patiriu, kad šarmai- 

is yra ne tik partijos įran
kis, bet ir auka. Partija yra 
šito žmogaus vampyras, sa- 
zo juodais sparnais apgobęs 
o gyvenimą, čiulpdamas jo 
gyvybinius syvus, jo kraują 
ki nusilpimo, paversdamas 
į popierine išblyškusia lėle, 
fis paskęsta redakciniame

yrj s

Energinga Lietuvių Profesionalų Grupemus su purvu, jei mes nenu
silenksime... Šiandien tokie 
tipeliai pirmieji knybinėja 
naujai atvažiavusių lietuvių 
gyvenimą, ieško jame tamsių 
dėmelių, o ką nors panašaus 
suradę, keleriopai padidinę 
rodo lietuviškajam pasauliui, 
lyg kokį baubą, tardami:

—Žiūrėkite, kokį nedėkin
gumą atkviestasis rodo savo 
geradariui!

Bloga žinia nereikia karto
ti. Ji plinta ir gąsdina geros 
širdies tautiečius. Privalome 
visi įsidėmėti, kad atvykę 
tikri idealistai, nuoširdūs 
kultūrininkai, gali suda
ryti rimtą konkurenciją da
bartiniams kai kuriems žmo
geliams, kurie irgi norėtų bū
ti vadinami mūsų kultūrinin
kais. Tokie nors nedrąsiai, 
nors užmaskuotai, tačiau dir
ba prieš visokeriopą tremti- 

I niams pagarbą. Ir tai ne vi
sada daro tik ryškieji išga
mos.

Pučia nauji vejai
Pučia nauji vėjai. Lietuvių 

nauja banga turės užkirsti 
kelią visokioms šmugelys- 
tėms. Amerikos plačioji vi
suomenė dar kartą pamėgs 
savo laikraščius, pradės leis
ti knygas ir atgis savo orga
nizacine veikla.

O dabar, kol kas bus, tuč
tuojau, negaišdami nei die
nos, visi parašykime po liu
dijimą dviejose kopijose ir, 
patvirtinę notaro parašu, pa
siųskime savo tautos žmogui 
ar šeimai tremtyje, pareikš- 
dami, kad jie, čia atvykę, bus 
mūsų sutikti ir globojami. 
Tai padaryti mes privalome 
žmoniškumo dėliai, nekalbant 
jau apie pareigą, kaipo lietu- 

Nežinome ir mes savo

AMERIKA

-----------------

ĮVAIRIOS
Rašo S.

PASTABOS
K. L u k a s ii
—

Pasikalbėjimas su Vargonininkų Sąjungos pirmininku 
Justų Kudirka

mu mes jau turime ve mūsų tėvų žemės okupan- 
, kuris leidžia tikė- to spaudimui ir sugrįžo į - , v. . „ kur .ų
--- Musų tautie-Į laukė budelio ranka. Jų su- 
.statymu galės pasi- į klupimas yra juoda dėmė 

s? tik jei mes jiems pa mūsų sąžinei. Jei mes būtu- 
Ime daugiau pasiaukavę, jei 

as tremtiniams pa- • jautriau būtume reagavę į jų
i naujas klausimas.' pagelbos šauksmą, — šian-
ai jau jais rūpina- dien mums nereikėtų dūsau- 
untinėdami jiems " ’ ’ •
yšulėlius, ruošdami 
lis ir pasikeisdami 
Kai kurie jau gana 
jais susipažinome ir

Glė- 
,ukia iš ten net ir 
>vanų. Medžio raiži- 
ikdarbiai, knygos, 
ir laikraščiai ne vie- 
vertė ir nusistebėti:
ii visa? Kaip jie tai 
*uomi jie įrodo mums 
>stabų širdingumą ir

kti didesnio tremti-į “plačiąją tėvynę, 
mJ siaus. Mūsų tautie- ‘ laukė budelio ranpyfį 
tuo r

mta
Praį

“Ar* ti, kad štai geri žmonės ne
išlaikė...

nių pinigus, bet taip pat su
teikia, reikalingiems pinigų,, 
ir nedideles paskolas. Paskui, 
šis bankas dar patarnauja 
persiuntime maisto ar pinigų 
dėl giminių ar draugų, gyve
nančių užsienyje, šio banko 
patarnavimu naudojasi netik 
unijos nariai, bet ir kiti pa
šaliniai asmenys, ir jis vi
siems lygiai tarnauja.

Rusų “kultūrin- 
gumas

Nors Sovietų rusai save 
skaito civilizuotais, bet, kur 
tik susiduria su civilizacijos 
reikalavimais, daug triukš
mo pridaro. Ypač daug ne
malonumų su jais turi ame
rikonai, kurie mandagiu bū
du nori suvaržyti tų svečių 
aziastiškus papročius.

Pernai daug triukšmo So
vietų valdininkai sukėlė New 
Yorke greitu ’ važinėjimu 
miesto gatvėmis ir Adomo 
kostiumuose vaikštinėdami 
pajūryje, kurį jie išsinuoma
vo iš vieno milijonieriaus, 

i Pereitą gi savaitę ruseliai ga
vo daug reklamos dėl užsi
spyrimo čia pademonstruoti 
savo geležinę uždangą.

Buvo taip. Glen Cove, L. I. 
gyventojai pasiskundė mies
to švaros Skyriui, kad iš ru
sų užimto namo eina smar
kus dvokimas. Kai švaros pri
žiūrėtojai nuvyko ištirti to 
dvokimo priežastį, rusai jų 
neįsileido ir dar aštriais žo
džiais iškoliojo.

—Tai daroma jūsų pačių 
naudai, kad jūsų vaikai ne
susirgtų paralyžium, — ban
dė įtikinti amerikietis.

—Paralyžius — tai ameri
kiečių liga. Sovietų žmonės 
ja neserga, — atsikirto rusė.

Antras atsitikimas sudarė 
vėl rūpesčių amerikiečiams.

Kai į New Yorko uostą at
plaukė Sovietų laivas, buvo 
gauta žinių, kad jame privi
sę daug žiurkių. Bet kai uos
to vyrai norėjo padaryti lai
ve dizinfekciją, laivo kapito
nas jų neįsileido ir ruošėsi 
pabėgti atgal į jūrą. Tik at
vykęs rusų konsulo atstovas 
sutvarkė kapitoną ir po di
delių bėdų pagaliau jiems pa
aiškėjo, kad to reikalauja 
uosto taisyklės.

Lietuviškas unijos skyrius '
Didžiuma dirbančiųjų vy

riškų švarkų siuvyklose lie
tuvių yra susibūrę į lietuviš
ką unijos 54 skyrių, kuris sa
vo susirinkimus laiko kas 
mėnuo paskutinį trečiadienį 
vakare. Šiam skyriui pri
klauso dar keli šimtai lietu
vių. Jie turi savo valdybą, 
biznio agentą ir kitus vei
kiančius komitetus ar komi
sijas.

Šis unijos lietuviškas sky
rius paskutiniais laikais sa
vo nariais gan gerokai suma
žėjo ir dar mažėja. To mažė
jimo priežastis jau buvo pir
miau paminėta.

Taip pat dar labai daug 
lietuvių dirba ir pas svetim
taučius siuvyklose ir pri
klauso prie kitataučių unijos 
skyrių ir ten kartu su jais 
veikia.
Unija rūpinasi savo narių 

gerove
Nuo pat savo įsikūrimo 

pirmųjų dienų ši vyriškų i 
švarkų siuvėjų unija rūpina
si savo narių gerove ir visuo
met stengiasi dėl savo narių 
ką nors geresnio taikos būdu 
iš darbdavių laimėti.

Ši unija turi dabar suda
rius ir išauginus didelį narių 
pašalpai fondą, į kurį visi 
siuvyklų darbdaviai, turin
tieji su šia unija sutartis, 
moka po du nuošimčius nuo 
išmokamų savo darbinin
kams algų sumos, iš kurio 
paskui susirgusiam ar nelai
mingam atsitikime sužeis
tam unijos nariui moka per 
tam tikrą laiką nuo 10 iki 15 
dolerių į savaitę ir, jei būna 
reikalas unijos nariui ligoni
nėje gydytis, iš to fondo uni
ja dar apmoka tam nariui už 
vieną mėnesį ligoninėje gy
dymosi išlaidas.

Be to, kiekvienas unijos 
narys dar gauna veltui 500 
dolerių vertės apdraudos po
licy, kuris, mirus unijos na
riui, yra pilnai jo įpėdiniams 
pinigais išmokamas.

Unija turi taip pat ir se
natvės pensijos fondą, iš ku
rio kiekvienas unijos narys, 
sulaukęs 65 metų savo am
žiaus, gali kas mėnuo gauti 
po tiek pat pinigų, kiek jis 
gauna ir iš valdžios senatvės 
pensijos. Daug lietuvių šitą 
unijos senatvės pensija jau 
naudojasi.

Neužilgo unija įsteigs ir 
savo ligoninę, vadinamą Me
dical Center, kur unijos na
riai gaus nemokamą gydymą 
ir kitus patarnavimus.
Unija jau turi savo bankus

Neseniai siuvėjų unija įs
teigė New Yorke ir Chicago- 
je Amalgamated Bankus, ku
riais jau pasinaudojo savo 
sutaupoms laikyti su viršum 
40,000 asmenų. Daug jau ir 
lietuvių turi ten savo sutau
pąs pasidėję ir naudojasi jų 
patarnavimu. Tų bankų tur
tas dabar jau siekia su vir
šum 80 milijonų dolerių. Šie 
bankai netik priima iš žmo

Iš visų lietuvių profesiona- Į 
lų, labiausiai išplėtusios savo 
organizacinį veikimą, yra dvi 
grupės: iš ekonomistų tai 
mūsų vaizbūnai-prekybinin- 
kai, o iš kultūrininkų tai var
gonininkai. Jie vieninteliai iš 
visų USA lietuvių profesio
nalų, kurie leidžia savo žur
nalą “Muzikos Žinias.”

Mūsų mielieji vargoninin
kai rengiasi savo seimui, 
kurs savo programos turinin
gumu rengiasi pavirsti savo
tišku kultūriniu atsigaivini
mu, savotišku lietuviškos 
muzikos festivalu. Ta proga 
ir buvo įdomu pasikalbėti su 
jų pirmininku p. Justu Ku
dirka. Reikia pasakyti, kad 
tai labai simpatingo būdo ir 
aukšto išsilavinimo lietuvis. 
Solistas, lyriškas tenoras. 
Gilindamas savo muzikos ži
nias jisai Italijoje, Šv. Ceci
lijos akademijoje per šešioli- 
ką mėnesių studijavo operos 
klasėje (muziką, dramą). Vė
liau per trejus metus vaidi
no Kauno operose, o dabar— 
daugiau kaip 20 metų vargo- 
ninkauja Amerikoje. Taip, 
kad lietuviai vargonininkai 
vadovavimą savai organiza
cijai pavedė tikrai parinktam 
žmogui.

—Sakykite, Pirmininke, 
kaip dabar laikosi Vargoni
ninkų Sąjunga?

—Turime 45 narius. Vei
kiame pasiskirstę provincijo
mis, penketas provincijų: 
Chicagos, New Yorko, Bosto
no, Wyoming Klonio ir She
nandoah apylinkėse. Apie ko
kis desėtkas yra prisirašiu
sių moterų vargonininkių. 
Apskritai, narių skaičius ga
na didelis, nors daugely pa
rapijų vargonininkauja sese
lės, kurios, suprantama, są
jungai nepriklauso.

—Kokie yra Vargonininkų 
Sąjungos tolimesni planai?

—Visų pirma ruošiamės 
savo seimui, kurs įvyks rug- 
piūčio 25-26 dienomis Eliza
beth, N. J. Ten yra muziką 
mylintis klebonas, žymus mu
zikas kun. J. Simonaitis, sa
vu laiku buvęs muzikos pro
fesoriumi seminarijoje. Ir jo 
vargonininkas kompozitorius 
J. Žilevičius yra žymus muzi
kas, buvęs Klaipėdos konser
vatorijos direktorius, rašyto
jas. Jie yra organizuojamojo 
seimo širdis ir tas duoda vil
čių, kad tas mūsų atstovų 
sąskrydis gerai pavyks. Sei
mas prasidės pamaldomis. 
Choras giedos komp. J. Žile
vičiaus sukurtas Mišias. Ša
lia organizacinių reikalų sei
me bus paskaitų su pritaiky
tų muzikos pavyzdžių de
monstravimu, o taipgi bus 
koncertas. Iš numatytos pro
gramos galima įsitikinti, kad 
tai bus bene pats turinin
giausias seimas mūsų orga
nizacijos istorijoje; tik pri
siminkime kad ir tą išpildy
mą šešiais balsais Palestri- 
nos “Tu es Petrus.”

Kalbant apie Chicagos 
Vargonininkų Provincijos 
planus, tai galima prisiminti, 
kad rudenį suplanuotas dide
lis naujos lietuviškos muzi
kos koncertas, pirmą kartą 
išpildant konkurse laimėju
sias premijas kompozicijas. 
Tą dainų šventę išpildys Sas
nausko vyrų choras, papildy
tas geriausiomis jėgomis iš 
Chicagos parapijinių chorų. 
Mes turime 94 naujus kūri
nius ir tas naujų kūrinių kon
certas bus tikrai naujas da
lykas Amerikos lietuvių mu
zikos gyvenime.

Nauji leidiniai
Toliau, muzikas šaučiūnas 

drauge su prof. Pocium ruo
šia rinkinį Kalėdinių giesmių, 
su gaidomis. Čia bus geriau
si lietuviški ir pasauliniai kū
riniai, pritaikyti mūsų cho
rams.

Antras dalykas, kuriuo 
mūsų sąjunga rūpinasi, tai 
paruošimas rinkinio Mišparų 
40 Valandų pamaldoms. Bus 
parinktos geriausios kompo
zicijos psalmių ir kitų Miš
parų dalių. Ir šiuo leidiniu 
rūpinasi muz. šaučiūnas, tal
kinamas prof. Pociaus.

Apskritai, vargonininkų 
veikimas pagerėjo. Keletas 
mūsų vyrų, kurie buvo išvy
kę karinei tarnybai, dabar 
sugrįžo ir vėl įsijungė į są
jungos veiklą. Vargonininkų 
veikimas pasireiškia ne tik 
muzikos srityje, bet ir socia
linio bendravimo ugdyme, 
pavyzdžiui, daromi bendri iš
važiavimai, kurie labai tei
giamai veikia į narių solida
rumo ugdymą.

Chorų organizavimas
Grįžtant vėl prie seimo, 

manau kas vienu iš svarbes
nių klausimų bus svarsty
mas bažnytinių chorų padė
ties Amerikoje. Norima iš
dirbti kai kurias reorganiza
vimo gaires. Choruose yra 
sumažėjęs ateivių procentas, 
dabar daugumoje — čia au- 
gusieji. Jų yra kiek kitos 
nuotaikos ir kita psichologi
ja, kas ir reikalauja naujų 
chorų reikalus tvarkyti, — 
taip apie Vargonininkų Są
jungos darbus ir planus pa
sakojo jos pirmininkas J. Ku
dirka. Jisai yra optimistas, 
energingas žmogus, gražiai 
pravedęs lietuviškos muzikos 
konkursą Jungtinėse Ameri
kos valstybėse, nėra abejo
nės, kad jam bendradarbiau
jant su seimo rengėjais kun. 
J. Simonaičiu ir komp. J. Ži
levičium, vargonininkų sei
mas gražiai pavyks.

Dr. J. Prunskis

Bandymo valanda mums
Atėjo pats didžiausias 

mums bandymas. Priimtas 
imigracijos įstatymas reika
lauja iš mūs ūmaus darbo. 
Ir dabar tremtiniai be mūsų 
geros valios negalės juo pa-1 
sinaudoti. Nors jiems bus ap- i 
mokėta kelionė, nebūtinai vi
si bus reikalingi afideivitų, 
bet jie visi turės įrodyti, kad 
jų kas nors čia laukia, kad 
jiems bus suteikta visokerio- 

dja dar nuo Hitlerio 1 pa globa.
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larbe ne tiek iš darbštumo, 
dek iš baimės ir nepasitikė- JęA ziausioji operacija
imo savo bendradarbiais, jį5 
curie, žiūrėk, įsuks kokį nors 
mtitarybinį liapsusą į laik
raštį, ir tada partija jį pa- 
nins po kojomis. Todėl jis ir 
lėdi redakcijoje nuo anksty
bo rytmečio su trumpomis 
lietų pertraukomis iki vidų- 
lakčio. Atvykęs iš Sąjungos 
r ketverius metus nematęs 
tavo motinos, kuri gyvena 
:aime, Šarmaitis nesiteikia 
osios aplankyti tik dėl minė- 
o nepasitikėjimo savo sėt
ais. O gal jis bijo ten pas 
avo motiną susitikti akis į 
,kį su baisiąja Lietuvos tik- 
ove, girdėti kenčiančių gy
ventojų priekaištus ir parti- 
anų kulkų zvimbimą?

Žmonės, .kurie rašo melą
Kas yra kiti redakcijos 

monės? Mažesniąją redak- 
i jos kolektyvo dalį sudaro 
ikrieji komunistai, žmonės, 
:urie savo melą parašo be 
okių skrupulų ir sąžinės 
•raužimo. Feigelsonas yra, 
ropagandos ir. agitacijos 
kyriaus vedėjas, šmitaitė— 1 
•artimo sk., Messie (save va- j 
ina Mėšiu)—prammonėssk, 
ed., o Chienas yra redakci- 
os partinis organizatorius, 
'arašyti draugui Mešiui ko- 
io nors fabriko darbininko 
ardu pasisakymą “Tiesos” 
uslapiuose (be to darbiniu- 
o žinios ir sutikimo) apie 
ėkingumą didžiajam Stali
ui, apie laimę gyventi ir 
irbti bolševikams valdant 
ra paprasčiausia “žurnalis- 
inė” priemonė, kada redak- 
orius reikalauja, o darbi- 
inkai su lazdom jį varo lauk 
kaip kad kartą atsitiko odos 
ombinate).

Jie prageria savo sielos 
kančią

Yra redakcijoje ir kitokiosj 
ūšies rašeivų. Vieni jų, aš j 
eabejoju, dar puoselėja troš 
imą apie laisvą ir nepuikiau- jp. 
)mą Lietuvą, apie gyvenimą 
e komunistinio smurto ir 
ielo. Tai yra jų paslaptinga, 
iliausiame širdies kampely- 
j glūdinti svajonė, kaip vos 
os rusenanti gęstančios žva- 
ės liepsnelė, be jėgos, kuri 
tos galėtų pakelti prieš ri
mus ir prieš tą melą, kurį 
e rašo. Jie žino, kad tai yra 
ogis, bet jie tai daro, nes 
e kitaip negali. Jie bijo sa- 
? fizinės pražūties. Tačiau 
itkarčiais, kada kenčiančios 
tūtos balsas per stipriai at
muša į aną slaptingą sielos 
impelį, juos ima kankinti 
iltės jausmas. Tomis dieno- 
is jie yra neramūs, nuliūdę, 
g bėga nuo redakcijos, tar- 

čia siaustų užkrečiamoji 
?a, kuria jie serga; jie vien- 
a tiriančių komunistų akių, 
ida jie geria ir prageria sa- 
> sielos kančią.

Rašytojas Marcinkevičius , 
skandalija

as tr
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. Gyveno joje gerai 
curie sunkiai dirbo, 

dinoj; curie turėjo gabumų 
bijai. O ką atskiram 
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Mūsų broliai ir se- 
gautą iš mus kavos 

liejo vieni kitus ap- 
už sigarečių pakelį 

nusipirkti po pusę 
aikraščių. Bevertės 
dėka mūsų tremtyje 
ti visuomenininkai 
vykdinti Įvairius su
ms, jie galėjo drau- 
rti savo buitį ir pa- 

ateitį.
"jĮji tijns irūnao puvo, ša

lnai reikėjo gydyti. 
; skaudžiausioji ' ope- 
•uvo padaryta panai- 
senąjį pinigą, šalyje 
ta absoliuti lygybė, 
vienas gyventojas te- 

c po 40 markių.

rofa lietuvių kultūrai
• panaikintoji markė 
nustabdė lietuvių kul- 
fyvenir - Už gautas 
kių rr 1,-a ir į ar- 
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MaP tai kalt ^oo*Jprieš 
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kurie . , endami 
e palūžo dvasia. Kai 
jų nervai neišlaikė 
nes kovos. Jie pasida-

turime teisę samdyti žmones 
darbui. Pasinaudojant ta ga
limybe, kodėl mes negalim 
garantuoti jiems šoferių, vi
rėjų, sodininkų ir pan. dar
bo? Juk darysime tai tam, 
kad juos išgelbėtumėm iš ba
do, iš pražūtingos būties. 
Kvieskime juos, nes norime 
matyti savo tautą gyvą. Ir 
čia niekuo neįsipareigosime. 
Tikėkim, atkviestieji mus su
pras.

Jie geri žmones
Atvykstantieji tremtiniai vio.

nėra blogi žmonės. Dauguma rytojaus. O ir ne amžini mes 
labai jautrūs ir mūsų pačių čia. Visa praeina, kas ateina, 
reikalams. Kaipo pavyzdį aš Neužkietėkim vien savyje, 
galiu čia šia proga statyti [kuomet mūsų tautos balsas

sai”
kulT-
torius f
Jaute'
medfeP
dėlto, 1

ILGESYJE
šiomis- ;

New Yorke susiorganizavusį 
tremtinių jaunimą, kuris 
oį pavasarį turėjo mano va
sarvietėj savo pobūvį. Nežiū
rint kad ilgas kelias ir ne
maža kainuoja, jie suteikė 
man jaudinančią staigmeną, 
[kuomet jie mane aplankė ir 
ta pačia proga net apdovano
jo. Nei vienas jų nėra paju
tęs jokios mano malonės. Jie 
tik mano vardą buvo girdė
ję. Galvodama apie jų žygį, 
aš lengvai galiu įsivaizduoti, 
kiek man dėkingumo parodys 
ir tie žmonės, kurių ten gy
venimą esu šiek tiek paleng
vinusi.

Kas tremtinių bijo
Iš visko sprendžiant, pla

čiajai Amerikos visuomenei 
bijoti atvykstančiųjų nėra 
mažiausios prasmės. Jų gali 
bijoti tik toki žmonės, kurie 
savo “kilnioms egzistenci
joms” palaikyti buvo įpratę 
mus išnaudoti. Dar senais 
laikais mes turime atvykusių 

|\čia žmonių, kurie griebėsi 
_ visko, tik ne juodo darbo. O 

kai kurie jų pradėjo mus 
taip “šviesti,” kad mums 
daugeliui pasidarė nebemalo
nus lietuviškas laikraštis. 
Kai kurie jų buvo pajutę to
kią savo galią, kad net gana 
garsiai mus gąsdinti ėmė sa
vo laikraštyje sumaišysią

šaukiasi mūsų sąžinės. Atsi
liepkime dabar, nes rytoj ga
li būti pervėlu.

Ir tai kartais atsi
tinka...

policininkai išgelbėjo 
moterį nuo... pelės

Los Angeles, California, 
gatvėje dežuruojantis poli
cijos radijo automobilis vie
name name išgirdo baisų mo
ters spiegimą ir pagelbos 
šauksmą.

Sau talkon iš policijos sto
ties jie iššaukė dar du auto
mobilius ir 7 gerai ginkluo
tus vyrus, kurie, įsiveržę nu- 
rodytan naman, rado ant kė
dės stovinčią, baisiai išsigan
dusią moterį ir daugiau nie
ko.

Paklausus, ko ji taip šau
kė, moteris drebančia ranka 
nurodė į sienoje esančią sky
lę, kurioje krapštėsi maža 
peliukė.

Policininkai gardžiai pasi
juokė ir išėjo.
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Į (Ištrauka iš naujai išleistos knygos)

zo Lietuvoje du draugu. Jiedu bendrai darba- 
lojosi tėvynės reikalais, sykiu džiaugėsi savųjų 
inksminos iškylų metu. Vienas jų, Andrius, 

_ reikalais anksčiau buvo iškeliavęs užsienin; an- 
jljjj tanas, tik spėjo pasprukti iš Lietuvos, ją uži- 

f įlševikams antrą kartą.
•o įvykiai ir Lietuvos likimas gerokai paveikė 
įrpač gi Antaną. Pasitaikė jiems susitikti Ame- 
tldomos Vokietijos vienam mieste. Kad ir labai

- , . 5 abudu savo išvaizda, bet draugas draugą pa- 
dytOJ3< laug ko turėjo vienaas antram papasakoti, tu-

Rjgsmo pasidalinti žiniomis, mintimis ir skaus

Long'

ley.I$ 
muoj£ 
sinuate

—Po karo New Yorko gy
ventojams įvesta 660,000 nau 
jų telefonų. Tik per paskuti
nius 6 mėnesius įvesta 165,- 
000 telefonų, nors reikalavi
mų yra kelis kart daugiau.

SYRACUSE. — Robert W. 
Winslow šeima iki liepos 2 d. 
turėjo 15 vaikų — 9 mergai
tes ir 6 berniukus. Liepos 2 
d. ši šeima susilaukė šešiolik
to nario — naujo sūnaus.

Visi vaikai gyvi ir sveiki. 
Vyriausiai dukteriai — 21 
metai. Gausios šeimos moti
na dabar yra 37 metų amž.

Šie laimingi tėvai vedė 
1926 m.

—Carolina ir California 
štatuose užregistruota 615 
susirgimų vaikų paralyžium.

—Japonų salose ameriko
nai bandys gauti savo lėktu
vams 3 bazes, būtent: Yoko
suka, Sasebo ir Kure, kur 
anksčiau buvo įrengti Japo
nijos aerodromai.

—Gen. Pershingo asmeni
nis palikimas nustatytas 
$274,420 sumai.

bevilties tamsybių į šviesų darbą, į naują gyvenimą...
—I naują gyvenimą! — atrėžė nuliūdęs Antanas.

— Kad tas senasis gyvenimas tebemerdi! Kaip pra
dėti naują ? šiandien viešpatauja mirtis, ji savo pasiun
tinius — žmogžudžius, badą, vargą, ligas ir kitas bai
senybes—siunčia į visas puses, kad mirtis drąsiai ga
lėtų žiūrėti į žmonių akis ir juos vėliau neštis į savo 
karalystę. Man šiandien gyvenimo nėra. Kūnas, tie
sa, dar gyvas, bet rengiasi į amžiną atilsį. O siela, o 
dvasia šiam paviršutiniam gyvenimui užmuštas. Mūsų 
buvusio gyvenimo priminimas širdį raižo skausmais iki 
apalpimui. Mielas drauge, veiklusis gyvenimas man ne
berūpi. Pusgyvis slankioju žemės takais, lyg gyvas na- 
bašninkas trinuosi tarp žmonių.

—Taip tai taip. Matau, tu, Antanai, labai esi su
vargęs, bet turėkim vilties,-— Andrius kalbėjo, drau
gui nutilus. — Dar gyvenam ir gyvensim. Lietuva dar 
nėra žuvusi ir nežus. Šių dienų įvykiai, kentėjimai ir 
dejonės nėra jos gyvavimo paskutinieji aidai. Tikėkim 
ir gyvenkim.

—Tu sakai, Lietuva nežus, — Antanas atsiliepė.
— O man baisu, kad mūsų likimas nebūtų panašus į 
paskutinio iš Mohikanų likimą. Vargino mane vokietis, 
pabaigė mušti subolševikėjęs maskolius. Mažai beliko 
manyje gyvybės, taip pat ir Lietuva bolševiko baigia-

Jiedviem nėra galo kalboms. Andrius, mažiau nu
kentėjęs, nenustojo minties judrumo nė energijos. Bet 
Antano siela, baisių įvykių prislėgta, skausmų sugel
ta, prarado judrumą, atrodė nuvytusi, skaudaus liki
mo smarkiai paveikta.

Draugas, tai pastebėjęs, stengėsi jo sielos niūrią 
padangę kiek prablaivinti. Jisai, gavęs darbą, turėjo 
ko valgyti ir kuo apsirengti, bet Antanas iš viso atro
dė kaip vargšas, be tinkamo apdaro ir maisto, kaip nu
stojęs savo dalios našlaitis. Nusivedė Antaną į valgyk
lą, užsakė kiek galima geresnę vakarienę ir toliau šne
kasi.

—Valgyk, drauguži, imk daugiau. Juk bebėgda
mas iš Lietuvos nepaėmei su savim nei turtų, nei mais
to, — ragino Andrius.

—Turtų... maisto! — kartojo prislėgtu balsu An
tanas. —■ Tokie dalykai ne galvoj, kai tave apima ne- 
nuilstantieji skausmai ii’ rūpesčiai.

Stojo nemaloni tyla. Andrius bijojosi šį momentą 
tuos skausmus paliesti, matydamas, liūdną draugo nuo
taiką, ir sykiu nerado tinkamų žodžių jam paguosti.

Po trumpos tylos prabilo:
—Tiesa, skaudu priminti širdį veriančius įvykius, 

baugu pagalvoti apie tėvynės padėtį, bet drauguži, gy
venti reikia. Ta pati kenčianti tėvynė šaukia mus iš

ma smaugti. Ji, vargšelė, liko viena, be draugų ir kai
mynų. Negi laikyti kaimynais tuos, kurie čia atvyko 
musų, mirusiųjų, vietos užimti ir laukia, kada bolše
vikas baigs mus naikinti. Lietuvos siela ir kūnas dras
komas į kąsnelius, jos intelektualės jėgos išblaškytos 
po visą pasaulį, gyvybės gi pagrindas skubiai žudikų 
griaunamas. O man kas belieka? Neminint atimtų 
turtų, netekau sveikatos, dvasios gyvybės, praradau 
motinėlę. Kur yra tas, kuris mane paguostų, skaus
mus nutildytų? Pasaulis pasidarė man beasmenis, be 
sielos gyvūnas, kuris težino gerti gyvųjų kraują.

—Yra, drauguži, ramina Andrius, — stipresnė ga
lia už pasaulį, yra asmenybė, kuri mūsų nepamiršta...

Antanas atidžiai pažiūrėjo į draugo akis, nulenkė 
galvą, nutilo. Andrius vis ragino daugiau valgyti, kad 
atgavus daugiau jėgų. Po vakarienės pasiūlė eiti į kon
certą, kuris kaip tik šį vakarą buvo rengiamas.

—Į koncertą! Ar ten ką gera išgirsi? — užprotes
tavo Antanas.

—Kaipgi ne? — nustebęs draugas klausė. — Juk 
muzika švelnina jausmus, užmigdo skausmus, ji geriau
siai veikia sugeltas širdis.

—Nevisada, — nenurimo Antanas, — žiūrint to, 
kokia muzika. Dabartinė, būtent, šių laikų muzika—-g 
tai ištobulinta technika, garsų fokusui be sielos. > 
trokštu sielos, ne technikos, asmenybės, ne

ų suskaudusios sielos sužadino minčių daugy- 
mvirf lvino išgyventus skausmus, sujaudino širdis, 
retoji 5.ga? aPsakyh, kiek per tą trumpą laiką atsi- 
antros*1' S^ų- kaip sužalotos liko jųjų sielos, kiek 

y zųjų ir apskritai lietuvių, kiek nustota turtų, 
“iriota gražioji Lietuva!

rėtojair
r

Redakcijoje dažnai pasiro-l
• garsusis Jonas Marcinke- centtej 
*’us. Jis ateina čia tada, ka- laiko $
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kad jie turi to amerikoniško 
gėrimo.

' “Po tokio užkandžiavimo 
vėl keliavome.- Čia mano ke
lionė vėl buvo labai įdomi ir 
viską norėjau pamatyti savo 
akimis. Mano kelionės drau
gas, kurs yra žemės ūkio mi
nisterijos tarnyboj, parodė 
visas įdomybes, esančias tarp 

kurie yra iš molio ar purvo Caracas ir Maracay. O kiek

Laiškas iš Venezuelos
Tolimesniame savo laiške 

panelė E. Delonytė štai kaip 
aprašo tos valstybėlės gyve
nimą ir veikimą.

“Pirmiausia mano akys pa
gavo Venezuelos kalnus ir jų 
virtines. Atrodė, kad visas 
kraštas kalnais apsuptas. 
Keistai atrodė ir jų namai,

' nykstančių gėrybių aname 
I gyvenime. Ji taip prisirengė. 
■Dažnai sirgdama ligoninėse, 
’priimdavo Stiprybės Viešpa- 
'tį, kad stiprėtų dvasiniai. 
Palaidota liepos 22 d. Paliko 
nuliūdusį vyrą, dukterį, brolį 
ir kitus gimines.

Pakrikštijo
Jauna šeimyna, pp. Ona ir

nudrėbtos palapinės su sta- ten gražių gražiausių kalnų. juozas Osisik, liepos 17 die- 
čiais šiaudiniais stogais. Ten Kelionėj mačiau dalykų, ku- j 
nereikia durų ar langų, ir jų rių niekuomet dar nebuvau ( 
nėra, o tik vietos atdaros kur mačiusi. Stebėjau kavos me- na yra žinoma lietuvaitė Ona 
turėtų būti langai ir durys, džius, bananų plantacijas, ta- - ~
Šiaudiniai stogai sudaryti vi- bokos, cocoa ir daug kitų da- 
sai panašiai, kaip Lietuvos lykų. Sužinojau šiek tiek ir 
kaimų namų.” apie žmones. Tie, kurie gyve-

Toliau ji rašė, kad labai no tose palapinėse yra vadi- 
keistai jautėsi, kai mąstė, narni 
kad turėsianti vienoj tokių 
palapinių gyventi ir kaip rei- noviškas, nežiūrint, kad pa
kęs priprasti! “Po dviejų die- saulis tokią pažangą yra pa
nų kelionės mąsčiau, kaip ga- daręs. Pavyzdžiui, moterys j 
lėčiau kuogreičiau skubėti turi atsikelti labai anksti ry- į 
grįžti namo. Bet viskas pa-|tą, apie 4 vai., kad nueitų , 
sibaigė laimingai ir kitaip, prie artimesnio upelio van- 
kaip pradžioje galvojau. į

“Pakeliui į Maracay susto-1 eiti pasiieškoti malkų, sausų 
jome viename restorane pa- (šakų visai dienai, paskiau tu- 
valgyti. Man buvo pasakyta (ri pasirūpinti kokių grūdų 
gerai pavalgyti, nes ilgai ne- duonai.” 
bus galima gauti valgyti to
limesnėj kelionėj. Restora
nas buvo atviras, bet labai 
nešvarus ir taip “kvepėjo,” ir 
musių “nusėdėtas,” kad ne- j 
galėjau ir pagalvoti ką nors, 
paliesti savo lūpomis ir lie-! 
žuviu to, kas ten buvo paga
minta valgyti. Nedrąsiai pa-. 
prašiau Coca-Cola ir kaip 
nusidžiaugiau, kai sužinojau,‘vo skausmus ir ieškoti ne-

apie žmones. Tie, kurie gyve-

peones” — darbinin
kai, ir jų gyvenimas labai sė

Iną pakrikštijo savo sūnelį išskyrimo. Senatui svarstant 
,Juozuką Joną. Kūdikio moti-'DP klausimą, sen. Smith siū- 
I-------- v.---------i.-.x------ .x_ nuostatą, kuriuo, jei būtų

priimtas, būtų buvę įleista 
tarp 100,000 ir 150,000 žydų, 
pabėgusių nuo pogromų Len
kijoje 1946 m. ir atvykusių 
į amerikonų DP stovyklas.

“Birž. 25 d. Prez. Truman

“New York Times” liepos demokratų vadai sako, kad 
20 d. įdėjo tokią žinią: “Sena- J vienas iš pirmųjų veiksnių 
torius H. A. Smith paskelbė, \ spec, sesijoj bus ištaisyti DP 
kad Kongreso sesijos atida-laktą. Daugelis respublikonų 
rymo dieną bus pasiūlyta pa-! sutinka, nepatenkinti katali- 
šalinti skriaudas įstatyme kų ir žydų apribojimais. Se- 
apie DP įsileidimą. Jis sakė:‘ -----
‘aš tikiu, kad be galo svarbu 
Kongresui ištrinti nelemtus 
bevalstybių akto nuostatus, 
kurie pastoja kelią daugumui 
žydų ir katalikų bevalstybių.’

“Sen. Smith pernai aplan
kė DP stovyklas Europoj ir 
patiekė pranešimą, pabrėžda
mas reikalą vengti įstatyme

Tarailaitė. Berniukas auga 
sveikas ir linksmas. Ta pro
ga motina gavo ir palaimini
mą po kūdikio.

natas priėmė įstatymą da
bartinėj formoj, nes šis gau
tas taip vėlai, kad kovoti 
prieš jo nuostatus reiškė ne
išleisti įstatymo.

“Revercombo įstatymas 
pusę kvotos skiria Pabaltijo 
valstybėms, be jokios pagrin
dinės priežasties, išskiriant 
tai, kad jose vyrauja protes
tantai. Reikalaujama, kad pu 
sė iš tų, kurie atvyks į šį 
kraštą, turi būti ūkininkai, 
nors darbdaviai ir darbo 
grupės reikalavo patyrusių 
siuvėjų. Maža žydų yra ūki
ninkai, daug jų — siuvėjai.”

Čia perdaug aišku, kas 
taip drąsiai ir plačiu frontu 
užtariama... Toje kovoje pir-

“Amerikos” Redakcija, norėdama, kad mūsų laikrašf 
būtų gyvas ir įdomus skaitytojams, kreipiasi į visus, pri 
šydama

rašyti mums kuo atviriausiai savo nuomones ( 
“Amerikos” geru ir blogų pusių!

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

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

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

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

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

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

“Amerikos” Redakci

Stonis

. yykolo Ligo- 
j operacijos 
4®. Buvo 
įsuose, 306

& Liepos 19 
yliaus kapi-

Tą dieną

statybą žada ga 

se namuose spit 
sis ir į naujas 
lietuviškasis Ne 
kės gyvenimas, 
statas viso to i 
bei atsiekti. L 
pradžios.

Elizabe
Gražios

Rūpinasi tremtiniais
Šv Kazimiero par. katalikų patvirtino DP įstatymą, ku- mą kartą viešai atsiminta ir 

draugijų atstovai buvo susi- priimta paskutinėmis va- katalikai, bet ar tai nebus 
rinkę liepos 18 d. Savo pasi- landomis prieš sesijos pabai- tik didesniam jų nuskr’audi- 
tarime nutarė, kaip geriau-Į £4- Ęet jis pasmerkė jįj'dėl mui? 
šiai pagelbėti tremtiniams,, dideliu skriaudų” ir sakė bū-Sieli pčtgeiUCLl LI ClIlLllllellllS, I---------------------------------- T . c ------------ ----------

’ norintiems atvykti į šį kraš-1 vetavęs, jei Kongresas ne- 
dens narsineštY PoToū tiri U- Jie paskirstė parapiją į būtų išsiskirstęs. Jis vadino 
I •J.SLpa- .„eJ/ P„__. 3_____'distriktus, kad lengviau ga-;isWm_ą anti-semitisku ir

lėtų aplankyti visus parapi-. pareiškė, kad įstatymas pa- 
jiečius ir sužinotų kiek ir kas st°s kelią ir kai kuriems ka- 
galės pagelbėti atvykti lietu-, talikams, kurie,_ kaipo anti- 
viams. Vieni pažada duoti komunistai pabėgėliai, atbė- 
prieglaudą namuose, kiti au-Įs° i JAV zoną. Prezidentas 
kos, treti parašys darbo liu-, ra^P.° Kongresą kiek galint 
dijimus ir 1.1. Bendrame Fe-,SreŲia-U atitaisyti savo ne

susirinkime tas' teisingumą.”

Mirė
A. a. Julė Talackienė at

siskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 19 d. Velionė ilgai ir sun
kiai sirko. Ji žinojo, kad jos 
liga sunki ir pavojinga, to
dėl rengėsi amžinam gyveni
mui. Taip sunkiai kentėda
ma, ji mokėjo pergyventi sa-

dijimus ir 
deracijos 
klausimas 
čiau.

Gerai

ISTORINE DIENA
Rugpiūčio 15 d., Žolinėse,

KENNEBUNK PORT, MAINE
Paminklinio

Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano
Vienuolyno ir Koplyčios

Iškilmingas

PAŠVENTINIMAS
Ir Naujos Anglijos Lietuvių Diena

DIENOTVARKE:
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. — Lietuviu 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 Lietuvai 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. 0

bus aptartas pla-

veikia kliubas

Ir šitokias nuomones skai
tom spaudoj

Dabar pasiklausykit, ką
Lietuvių pašalpinis kliu-, sensaeijų atradėjas D. Pear-

bas So. Philadelphia, gražiai 
veikia, pirmininkaujant p. J. 
Aleknai ir gaspadoraujant 
jaunam ir energingam lietu
viui Petrui Jurgaičiui. Nuo 
ateinančių metų kliubas ren
giasi dar labiau pagyvinti sa
vo veiklą kultūros ir sporto 
linkme. Kliubas turi labai 
gražią salę, kurioj ir galėtų 
vykti kilnūs lietuviški paren
gimai. Pirmoji kliubo salė 
yra labai moderniškai įreng
ta, turi daug žaidimų, gerai 
įrengtą barą, televiziją, mu
zikos plokštelių grojimo ma
šiną ir kitų linksmybių. Kliu
bas turi 600 narių ir daug 
“social” narių. Kliubo finan
sų sekretorium yra A. Norei
ka, kasierium Z. Krivinskas 
ir protokolų sekretorium K.

son rašė ‘D. Mirror’: “Senato

Povilaitis. Tai daugumoj jau
ni lietuviai, kurie tvarko tą 
kliubą.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Di-
: dels, graži koplyčia, erdvi salė.
i Moderniška laidojimo ištaiga.

Pakelelvinglems suteikiama 
nakvynė

Vislias nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

RUBBER STAMPSW
... ' " g*

AUGUST GUSTAS
—: Bellaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

,-įos Sopulin- 

į-šone. 
įmetus pa-

Jisai buvo 
paikos Lietu- 
-riįmo ir Lie
jau Draugi- 

vienas pir- 
Dievo Moti- 

įjOOS.
-į; žmona Ma- 
jįjrios Bemar- 

duktė Alice,

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Maa&i*
MADE-TO-ORDER J

BAixa * repair or 
Mumbtrino Machines

♦UKMACTUMBt

M Wolkw St, Now Totk 13. N. Y.
Teu BEEKMAN 3-6B2B,

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

“Kad neprarytų ir trupinių”
BALE jau išaiškino, kad , 

DP įstatymas neskriaudžia 
“Pabaltijo katalikų,” nežiū
rint to, kad Pabaltijo tremti
niai nesudarys didelio nuo
šimčio tų laimingųjų 205,000 
eilėse. Perdaug aišku, kad, 
minėdama “skriaudą Pabal
tijo katalikams,” vyriausybė 
nevykusiai ieško kiek stiprės 
nio pagrindo, siekdama įleis
ti ekstra 150,000 žydų, ku
riuos rusai po karo mielai 
“jau išleido į Ameriką”...

Jei po karo vienas kitas ka
talikas iš Pabaltijo ir atbė
go j amerikiečiii zoną, tai čia 
buvo tiesiog stebuklas arba 
tik blogas rusiškų kulkosvai
džių... taiklumas. Tačiau to
kie laimingieji katalikai ga
lima pirštais suskaičiuoti!

Argi DP problema vėl bus 
sugrąžinta į kryžiaus kelių 
labirintą? Kas tikrai nori at
imti arba atidėlioti progą ir ' 
tam mažam išrinktųjų skai- Į 
čiui bet kada įvažiuoti į JAV 
net ir pro kvotų ir afideivitų 
perkasus? Argi Rusijos sėb
rai ir jų šmėklos vis dar te- 
bešnabžda “patarimus”?

Visi mato žydų vienybę, su
manumą, veiklumą ir galin- 

■ gą jų globą bei užtarimą. Pa
baltijo ir kt. tautos trokšta, 
kad Amerika rodytų jei ne 
vienodą, tai bent kiek dau
giau teisingumo visoms tau
toms tremtyje.

ALT, BALE ir kt. drugijos 
turės veikti ir budėti, kad 
neprašyti ir pavėlavę “Pabal
tijo katalikų užtarėjai” neiš- 
trintų ir nesukarpytų DP ak
to taip, kad vėliausi pabėgė
liai neprarytų ir tų akto ma
lonės trupinių, skirtų Pabal
tijo ir kitų tautų katalikams!

Petras Jurgėla

•) (68th St. kampas)
v) Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 
a Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
(? galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
a įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

;.an ir Danie-

3 goja visiem 
<srs iš Harri- 
į Arlington©,

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

įijlyn ir Red 
sės ir mišias, 
r ta, Dievo
4 i Moterų
5 narėms už

atkalbė- 
iSrikun. L. 
z D. Pociui, 
aVičiuliui,

' 411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y<
TELEVIZIJA KAS VAKARAS -

ATLIEKAMI

417 GRAND ST.

3 laidotuvių 
ą pat Moterų 
j kuris taip 

■I -risiąs. Taip- 
1^ Star-

Neseniai sus 
Litvinaitė su Pe 
tuvių įvyksta dc 
tuvės yra skirti 
ji yra tikrai ver

Elizabetho kc 

tus linksmino, i 
ūgėjusi jaunutė 
klamacijomis ir 
gimuose vaidyb. 
jos begalinė atr 
vo atmintinai ii 
čius, dažniausia: 
mytės parašytus 
gomis. Taip ji ve 
tų. Kai kiek sub 
si vienminčių j 
su broliu Jonu, 
ratelį Teatro Gi 
buvo visa siela: 
mavo, dainavo, 
dideliu pasisekir 
te, kurioje lieti 
šimtu nuošimčių 
gino mūsų koloi

Tas būrelis yi 
Lietuvos reikak 
se paminėjimuos 
zavęs vaidybinę 
būrelis nekartą 
mas aukavęs pei 
tetus Lietuvos i:

Kai ši jaunuo 
ku numatyti, ar 
jėgs toliau gyvu 
Aldonos pasitr; 
garbingos veikk 
dižaugiamės, ka( 
vo draugu Petr 
lietuvį, karo ve!

nes

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
Izimą skanių 
i: Avinauskie-

i'ny. N. J., sukuri 
■ . en.° tuvišką šeimą.

5hūbas' a*”* 
|3»šeimai,karallškas” Pat 

|aitsisky-!3' Simonaitis, a 

|a.vlimutė-Seštokuiirkun- 
teikė Bažnyčio: 

g g Bažnyčia skendė 
’ soje, o gražiaba 

žinąs net tris gi< 
■A J. gai prieš ir laik 

Taip pat ir varg 
daliai parinkta 
dos bertainį pb 
pildoma komp. 
Taip viskas įvyl 
lia Aldonos užsi 
pijos gerovei ir 
zbieta ir tėvuką: 
yra nusipelnę p 

Šia proga non 
sidėkoti pareiš’ 
Kaip bažnyčia, t 
pokylis draugų 
perpildyti.

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

“Amerika”.^

■a taria ačiū i 
rrinuo būdu 
l.ųrino šeimai |

dai;

.'.-“Amen- 
panešta, kad 

ainis didžiu- 
Mmgpiūčio, 
h Park, Lin-

3 tikrai gau

ta apylinkių

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

ATSISTATYDINO SUOMI
JOS VYRIAUSYBE

Kaip jau žinome, Suomijos 
paskutinieji rinkimai komu
nistams labai nepavyko. Jie 
neteko 12 savo atstovų, nors 
ir pirmiau turėjo tik 49. Dėl 
to Sovietai pradėjo ieškoti vi
sokių priekabių prie Suomi
jos ir privertė jos vyriausy
bę atsistatydinti.

, :n, N.l
-Cha... cha.'
Chienai, ko^ZZ

■ v., * m/., Juk aš niek.ĮSIGYK ANGLIŠK£sakiau tavo
y A T) V tau, kad tu m\

" V I -Lnaugti. Klaus 
English-Lithuanian L.si jis į aplin'

Žodyną turėti savo knygyne yra linčius ir ?igas 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus pdiarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kurisl 

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

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik įdėk 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai^ 
tuvišką žodyną.

366 W. Broadway

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27,

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

Vardas ......
Adresas .....

ir prašome atsiųsti mums

Tikėk man, lietuvių liaudies dainelė, iš širdies dainuo
jama kaimo mergaitės, ar našlaitės apie savo dalelę, 
nesulyginant labiau veikia mano sielą negu simfoni
jos ir .puošnios operos. Vienas įkvėptas akordas man 
malonesnis už viso vakaro technikos muziką.

—Jeigu koncertas tavęs nevilioja, gal užeisim pas 
pažįstamus lietuvius. Čia visi lietuviai — tremtiniai, 
kaip ir mudu, turim bendrus vargus ir rūpesčius.

—Ačiū tau širdingai už gerą širdį, Andriau. Ma
tau, tu nori mane nuraminti, bet vargiai berasi geres
nę puotą ir draugystę, kaip ši vakarienė ir pats. Mu
du galim atvirai ir širdingai pasikalbėti, niekam ne
kliudant. Jau atskleidėm ne vieną savo sielos lapą. 
Palikim visą šį vakarą vienu du.

—Gerai, palikim. Turim gana laiko, tai kalbėk. . 
Dvasios kančiose skausmai švelnėja, kai pasitaiko kam 
atvirai išlieti suskaudusios nuotaikos antplūdžius.

—Man neįdomus pasidarė paviršutinis pasaulis,— 
X kalbėjo Antanas, — užtat ieškau vidujinio pasaulio ir 

įžiūriu dabar daugybes paslapčių, kurių nemačiau iki 
šiol, gal geriau bus pasakius, kurių nesistengiau pa-

žinti. Moralinės kančios mane pakrikštijo į naują gyve
nimą, ir man atsidarė naujas pasaulis. Tie dvasios so
puliai, kaip jie galingai veikia žmogaus sielą! Jie iš
randa naujas vertybes, kurių nepastebi pasaulis, da
lykus, kurių negalima rasti niekam, kaip tik skausmo 
genijui.

Valandėlę pagalvojęs, Antanas vėl prabilo:
—Mokslininkai patyrimais, tyrinėjimais ir kitais 

būdais suranda vis daugiau ir daugiau gamtos paslap
čių. Kentėjimai turi savotišką galią atidengti paslap
tis, kurios šiaip jau žmogui nematomos. Kenčiu nusto
jęs artimųjų, praradęs tėvynę, su ja visa, ką turėjau; 
kenčiu piktajam įsigalint pasaulyje. Skaudu matyti 
žūstančius ar vargstančius žmones; sopa širdį dėl 
skausmų tvano, dėl tų žmonių, kurie atrodo, lyg ne
beturėtų pilnojo žmogaus pavidalo, lyg būtų kokios ne
žmoniškos būtybės žmonėms kankinti. Kyla savai
me klausimas, kam kentėti, dėl ko žmonės žudosi? 
Kenčiama, bet kokia kančių prasmė? Darosi neaišku, 
tave siaučia nežinios tamsuma. Ir ji pasiliks tokia tam, 
kuris nepatiria kančių. Pergyvenamos kančios atskie-

džia žmogaus gyvenimo paslaptį. Dabai’ suprantu kry
žiaus paslaptį, žmogau, nelėbauk, bet kentėk viršes
niam tikslui dėl... tiesos. Kryžiaus mokslą, tiesa, skel
bia Bažnyčia, bet retas katras supranta jį. Verda ma
nyje minčių ir jausmų gausybė ir lyg verdantis van
duo katile kunkuliuoja, taip kad sunku suvokti ir su
tvarkyti jųjų antplūdį.

Vargo ir liūdesio slegiamas pamėgau tyrinėti pa
saulio misterijas. Nemėgstu paviršutiniškumo, apsime
timo, melagystės. Vengiu takų, kuriais minia eina; už
tat mėgstu paprastumą ir tuos, kurie dvasioje kenčia.

—Valio! Matyt, susekei kryžiaus paslaptį!—šūk
telėjo Andrius. — Manau, esi suradęs ir daugiau pa
slapčių.

—žinoma, — atsako Antanas. — Juk mes ir mū
sų gyvenimas, galima sakyti, paslapčių apsiaustas. 
Kaipgi nerasi, kai praregi. Kur žengsi, kur pažvelgsi, 
visur jų rasi.

—Ar taip! — Andrius kiek nustebo. — Kur ir ka
me matai, sakysim čia, kalbamas paslaptis?

Antanas akimis apmetė kambarį ir žmones.

p ir nori at- 
Ūsas pažintis 

taais pažįs
ta kartą da
ta tremtinių 

We. Jų 
hsna žymių 
ta susirinku- 

hką lietuviai 

r Tėvynėje, 
pjeir kaip' 

pK krašte. Bildušių šeima, 

persikėlė į Chice 
vas), buvęs Lie 

rys, sėkmingai i 
soje apylinkėje, 
reikšdamas grai 
mis, šiaip daly 
riuose susirinki 
riausiais patari] 
mais. Sūnus V, 
nos studentas, 
jungęs į veiklą ! 
trumpą laiką jo 
vo pasiųsta dės 
DP jaunimui. Ta 
kė parapijos ch 
žų baritono bala

Mūsų veiklusi 
sigenda jų, nes 
būtinai reikalii 
kūnui pajėgų. P 
jų sūnus Leon 
studentas. Ir 
atvykimo iki ši< 
buojasi su Vyč 
'choru. Taip pat

“Sutiktumėi
ranki

I mūsų koloni 
giau atvyksta I 
darbus, kad ir 
pradeda gyventi 
gyvenusi įdomi

Net ir se

- j .......................... ........ gyvinantys
_ — • VLVY L __txLoUkC^J'Blainaut0' 

— Štai žmonės, matai, ramūs, sočiai valgo.®1 tolins 
p^gosišmė- 
priose loteri-

—Yra šioj vietoj ii’ šį momentą, — atsakė A 
nas. • 
jie žino, kas jų rytoj laukia? Ar jie mato vienas 
to sielos veidą, nors taip arti sėdi šalia? Ne, tiki 
šiai nemato jie vienas kito, nes visi melu ir apsifl 
mu dangsto savo sielos paslaptis. Jie atrodo rai 
bet jų viduje rengiamasi prie audrų, gal tragedi 
Ką tu, žmogau, gali žinoti! Pažvelk į sienas. Mata 
paveikslu? Vienam atvaizduojama puošni su mij 
puota, antram — moteriškė stovinti su užrištom ai 
Tai šio momento paslapčių vaizdas: šiandien s< 
linksmas, bet nematai ir nežinai, kas toliau bus. į 
žmogus gyveni, rūpinies, valgai, juokauji, o pas 
tys rengia tau nenumatomą likimą. Tu, žmogauį 
mažas vaikelis, ramiai miegi, o laumės, anot liet 
pasakos, tau audžia laimingą, ar vargingą gyveni^ planai 
Andriau, kur nėra tų paslapčių? ySatybai Ji

—Tiesa, — atsakė Andrius. Išjudintos juro®įreng- 
meta ant kranto skaidrius gintarus, iš žemės gelss!ės bus ir 
iškasama brangakmeniai, iš sujaudintos žmogai 
los veržiasi paslėptos tiesos ir vertybės.

kli Ims lietu-

i- fena, kū
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rikos” Redakcija, norėdama,^, 
s ir įdomus skaitytojams,

ašyti mums kuo atviriausiai 
Amerikos” gerų ir blogų pusią1 I 
i ypatingai bus naudinga žinot,į 
as nepatinka.
prašytumėm atsakyti į šiuos J 

s Tamstai “Amerikoj” labiausiai J 
s Tamstai “Amerikoj” nepatinki 

. jūs pageidautumėt iš “Amerika 
kad ten daugiau būtų rašoma! 
kit drąsiai kaip kas moka. Neši, i 
daidų. Mes savo skaitytojus sį

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI i

ison-Kearny,

i Jurgis Shawkonis
15 d. Šv. Mykolo Ligo- 

Iewarke, po operacijos 
rgis Shawkonis. Buvo 
[tas savo namuose, 306 
,, Harrisone. Liepos 19 
lotas Šv. Kryžiaus kapi- 
j. Arlingtone. Tą dieną 
aikytos už jį iškilmingos 
Dievo Motinos Sopulin- 
Įyčioj, Harrisone.
|s prieš kelis metus pa- 
|nuo darbo. Jisai buvo 
į narys Amerikos Lietu- 
K. Susivienijimo ir Lie- 

AUGUST GUSlp ^k‘evien°saX 
parapijietis Dievo Moti- 

—: Beltaire Florisl Jiir igos bažnyčios.
Ime liko jo žmona Ma
unus graborius Bernar
ai Adelė, duktė Alice, 
Bozas Smigelskis ir trys 
Jovydas, Joan ir Danie-

statybą žada gausiai remti. Tuo
se namuose spiesis, koncentruo
sis ir į naujas formas vystysis 
lietuviškasis Newarko ir apylin
kės gyvenimas. Dabartinis pa
statas viso to negali patenkinti 
bei atsiekti. Lauksime darbų 
pradžios.

je, nes Leonas, ir DP gyvenimą 
vargdamas, dalyvavo šokių an
sambliuose. Būtumėm laimingi, 
jei tokio gražaus jaunimo dau
giau atvyktų, sutiktume išskės
tomis rankomis.

Gerai lošia

Elizabeth, N. J

esnius laiškus, ar jų ištraukas, 
araščio skaitytojų skyriuje.
. — lauksime Jūsų laiškų iš visį 
r tik pasiekia mūsų “Amerika’’!

«U, s

Gražios vestuves

Lietuvaite laimėjo premiją
Šių metų Amerikos High 

School studentų lotynų kalbos 
varžytinėse, kurias rengia žur
nalas Auxilium Latinum vadovy
bėje Alb. Warsley, Litt Dr., pir
mą vietą laimėjo žinomų veikė
jų Igno ir Veronikos Budreckų 
duktė Verutė. Tose varžytinėse 
iš šimtų High School, akademi
jų ir seminarijų išrenkami var
žytinėms gabiausi studentai, ku
rių tarpe buvo ir Verutė. Gavo 
už tai du diplomus ir medalį. 
Drauge su savo tėveliais, iki 
mokslo metų pradžios, išvyko į 
tolimą Kaliforniją atostogų, ku
rių tikrai užsitarnavo.

Rūbai BALFui

FOURTH AVE.

St. kampas)

įlįstai Laidotuvių Vainikams ir vJ 

'aruošime. Užsakymai priimami ir td 

alima užsakyti gėles Paul Gustas Fi? 
įtaigoje, 354 Marcy Ave. Tel EVerd

Neseniai susituokė Aldona 
Litvinaitė su Petru Kroniu. Ves
tuvių įvyksta daug, bet šios ves
tuvės yra skirtingos, nes jauno
ji yra tikrai verta paminėjimo.

Elizabeth© koloniją ilgus me
tus linksmino, vos tik kiek pa
ūgėjusi jaunutė Aldutė savo de
klamacijomis ir įvairiuose paren
gimuose vaidyba. Visus stebino 
jos begalinė atmintis: išmokda
vo atmintinai ilgiausius eilėraš
čius,_ dažniausiai jos pačios ,ma- siųsta. Rūbus, kaip aną kartą, 
mytės parašytus įvairiomis pro- taįp jr šį kartą, dykai nuvežė 
gomis. Taip ji veikė keliolika me- ’ Antanas Papelis, čia gimęs šir- 
tų. Kai kiek subrendo ir suradu-' dingas lietuvis. Ačiū jam už tai.

Prieš keletą savaičių mūsų ko- 
! Jonija pristatė BALFui 770 sva
rų rūbų, dabar vėl apie tiek pa-

Širdingai dėkoja visiem 
ir draugams iš Harri- 

iarny, No. Arlingtono, 
, Bayonne, Jersey Ci- 

" beth, Cliffside, Pater- 
peth, Brooklyn ir Red 
gražias gėles ir mišias.
ačiū Šv. Onos, Dievo 

Sopulingos ir Moterų
ų draugijų narėms už 
mą ir bendrą atkalbė

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRlll

LIETUVIŠKA UŽEIGA

Nebrangiausia—ir—Genais- ;ančiaus. Dėkui kun. L.
pas ZEIDAT’S

GRAND STREET F
TELEVIZIJA KAS VAM

s

“AMERIKOS” SPAUST
ATLIEKAMI

i aūdos Darbai:
• PLAKATAI

• BILIETAI• KONSTITUCIJOS• KNYGOS
• ŽURNALAI

• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETI 

ir kiti spaudos darbai

“Amerika“

skui, kun. D. Pociui, 
[chamui, kun. Vičiuliui, 

BROd kun j Mačiulioniui, M. ATTiTS ,
» i atlaikymą laidotuvių 

=— ėkoja taip pat Moterų 
ų chorui, kuris taip 
iedojo per mišias. Taip- 
ga šeimininkėms Star- 
, Pieterienei ir Kaspa- 
už pagaminimą skanių 
r Žilienei, Avinauskie- 
uninskienei už priėmi-; 
italų per pietus, švento 1 
alėje; šeima taria ačiū i

o ir palengvino šeimai 
šias skaudžias atsisky-' 
įas su savo mylimu tė-

A. E. S.

;wark, N. J

I GRAND ST.
—Cfe 
InelJuiš

ibai puikus piknikas
lRK, N. J. — “Ameri- 
nr. buvo pranešta, kad 
’bės par. metinis didžiu
mas įvyks 1 d. rugpiūčio, 

:, Lin-JSIGYK ANGLIŠKĄ^; an Liberty Park 
rj n n \Aau, J’£ V u 1 dangti. Piknikas bus tikrai gau-

lyną turėti savo knygyne yra to&i 
yra geras kalbos mokytojas ir stips 
s siūlome Jums Angliškai-Lietuvi& - 
įam reikalingas. Jo formatas-dydis:: 
į; kietais, stipriais audeklo apdarais.t 
aes Jums siūlome bargeną — atidooę 
lėlį skaičių turime. Prašome skubiai 
risakant žodyną, mums laiško rašyti- 
ą kuponą su $3.00, ir tuojau gausti- 
Žodyną.

si vienminčių jaunuolių būrelį, 
su broliu Jonu, steigia vaidybos 
ratelį Teatro Gildiją, kuriame ji 
buvo visa siela: vaidino, dėklą-’čio A. L. R. K. Vargonininkų 
mavo, dainavo, improvizavo su * ”............
dideliu pasisekimu. Tai mergai
tė, kurioje lietuviškumas visu 
šimtu nuošimčių brendo ii’ džiu
gino mūsų koloniją.

Tas būrelis yra per eilę metų 
Lietuvos reikalams rengiamuo
se paminėjimuose lyg monopoli
zavęs vaidybinę programą. Šis 
būrelis nekartą stambesnes su
mas aukavęs per vietinius komi
tetus Lietuvos ir BALF naudai.

Kai ši jaunuolė ištekėjo, sun- 
I ku numatyti, ar šis ratelis bepa
jėgs toliau gyvuoti. Gaila mums 
Aldonos pasitraukiant iš tos 
garbingos veiklos, bet kartu ir 
dižaugiamės, kad ji pasirinko sa
vo draugu Petrą Kronį, taipgi 
lietuvį, karo veteraną, iš Kear-i 

į ny, N. J., sukurdama grynai lie- 
' tuvišką šeimą.
| šliūbas, anot posakio, “buvo 
.karališkas.” Pats klebonas kun. 
I J. Simonaitis, asistuojant kun.
šeštokui ir kun. A. Kasparui, su
teikė Bažnyčios palaiminimą. 
Bažnyčia skendėjo gražioje švie
soje, o gražiabalsis Feliksas Pu
zinas net tris giesmes nuotaikin
gai prieš ir laike šliūbo giedojo. 
Taip pat ir vargonų muzika spe
cialiai parinkta net visą valan
dos bertainį pirm šliūbo buvo 
pildoma komp. J. Žilevičiaus. 
Taip viskas įvyko dėlto, kad ša
lia Aldonos užsitarnavimų para
pijos gerovei ir jos mamytė El
zbieta ir tėvukas Jonas Litvinai, 
yra nusipelnę parapijai.

Šia proga norėta jiems lyg at
sidėkoti pareiškaint pagarbą. 
Kaip bažnyčia, taip ir vestuvinis 
pokylis draugij buvo su kaupu 
perpildyti.

Vargonininkų seimas
Rugpjūčio 25-26 d. įvykstan-

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
Broadway

lomi siunčiame $............. ir prašos
Lietuvišką Žodyną.

Vardas ...............................
Adresas ............................

—Yra šioj vietoj ir šį 
nas. — Štai žmonės, matai, ra£; 
jie žino, kas jų rytoj laukia? 
to sielos veidą, nors taip arti £ 
šiai nemato jie vienas kito, nes ’; 
mu dangsto savo sielos paslapty 
bet jų viduje rengiamasi priėję 
Ką tu, žmogau, gali žinoti! 
paveikslu? Vienam atvaizduoja^ 
puota, antram — moteriškė sto$ 
Tai šio momento paslapčių 
linksmas, bet nematai ir nežinau; 
žmogus gyveni, rūpinies, valga1-; 
tys rengia tau nenumatomą^, 
mažas vaikelis, ramiai miegi, o ę 
pasakos, tau audžia laimingą^ 
Andriau, kur nėra tų paslapčių

—Tiesa, — atsakė Andn^. 
meta ant kranto skaidrius g^ 
iškasama brangakmeniai, iš suk 
los veržiasi paslėptos tiesos ir

Mūsų jaunimas lošia baseball 
su kitomis kat. parapijomis. Jau 
šešis kartus lošė ir vis laimėjo. 
Kartą buvo išvykę į Columbus, 
Nebr. ir tenai laimėjo. Dabar 
laukiam jų “championato.” Pa
sisekimo! Mūsų žaidėjų vedėjas 
ir visų dalykų tvarkytojas yra 
Petras Wasgis.

Susipratusi lietuvaitė
H. Šimkienės duktė taip myli 

mūsų bažnyčią, kad netoli jos 
papirko namą. Mat, ji nori prie 
savo lietuvių bažnyčios priklau
syti. Jos pavardė dabar yra 
Swetala. Daugiau tokių susipra
tusių lietuvių!

seimo Elizabethe proga, čia pra
sidėjo judėjimas. Mat, reikės 
svečių būrį apnakvinti ir širdin
gai pavaišinti. Kaip girdėti, pir
mą dieną bus iškilmingos mišios, 
o vakare šeiminis bankietas su 
koncertine dalim ir prakalbom.

Koresp.

Cambridge, Mass
400 Amerikos karininkii klau

sėsi prakalbos apie Lietuvą
New Lecture Hall, Harvard 

University, liepos 15 d., advoka- 
| tas Shallna, Lietuvos Garbės 
i Konsulas, buvo svarbiausias 
kalbėtojas prieš keturis šimtus 
susirinkusių “Greater Boston 
Air Reserve” I

,ma buvo “Russia’s Neighbors— 
The Baltic Peoples of Latvia, 
Estonia and Lithuania.”

Po prakalbų buvo daugelis 
paklausimų, į kuriuos advokatas 
Shallna aiškiai ir patenkinančiai 
atsakinėjo. Tarpe klausytojų bu
vo teisių profesorių iš Harvard 
ir Boston universitetų.

Vietinis

Žinios iš Kanados
TORONTO

tėvynę, šis montažas, meniškai 
sulietas iš dainų ir deklamacijų, 
nevienam ištraukė ašarą.

Dargio kvartetas puikiais bal
sais sudainavo “Leiskit į Tėvy
nę” ir “Tykus buvo vakarėlis,” 
anglų kalba Brahm “Cradle 
Song.” Po to sekė nuotaikingas 
vyrų šokis “Oželis.” Putino poe
mą “Vergas” skaitė A. Pulkau
ninkas. Gražiai smuiku sugrojo 
Šetkus. Vėl vyrų šokis “Mikita,” 
kurį svečiai šaukia kartoti. Dar
gio oktetas sudainavo tris dai
nas. Su kiekviena daina šilčiau 
ir šilčiau sutinkamas tiek kvar
tetas, tiek oktetas.

Kai vyskpuas dėkoja... 
lietuviškai

Lietuvis kunigas išgelbėjo 
bažnyčią

Birželio 20 d., sekmadienį, 
tuojau po pietų, nežinomi pikta
dariai buvo padegę dvi Toronto 
miesto katalikų bažnyčias.

Pirmasis gaisrą pastebėjo lie
tuvis kun. P. Ažubalis, kuris 
pripuolamai užėjo aplankyti baž
nyčios. Kun. Ažubalis, įėjęs į St. 
Agnes italų bažnyčią pamatė 
liepsnose beskęstančius du baž
nyčios altorius. Tuojau apie gais
rą buvo pranešta parapijos kle
bonui ir užalarmuoti miesto 
gaisrininkai. Gaisras pavyko lai
mingai likviduoti.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad ir 
kita katalikų bažnyčia, St. Fran
cis, taip pat tuo pačiu maždaug 
laiku buvo padegta, kur taip pat 
laimingai laiku pavyko gaisrą 
likviduoti.

St. Agnes parapijos klebonas, 
Fr. Riccardo, mano, kad bažny
čias padegė komunistai. Jo pa
sakojimu, St. Agnes bažnyčioje 
gaisras kilo jau antru kartu. 
Pirmą kartą buvo padegta ši 
bažnyčia įvykusių Ontario pro
vincijos rinkimų dieną. Tą die
ną Fr. Riccardo rimtai perspėjo

J. E. vysk. Desmarais visą 
programą atydžiai sekė ir šyp
sena žaidė jo veide. Esant trum
pai pertraukėlei, staigiai paky
la ir prabyla į susirinkusius lie
tuviškai: “Sveikinu 
lietuvius ir Lietuvą, 
gražų pasirodymą.”

Visas tas gedulo
buvo tikra Lietuvos kančios de
monstracija, kuri paliks gilų įs
pūdį ne tik mums, bet ir lietu
vių draugams Kanadoje.

ir laiminu 
dėkoju už

minėjimas

400 metu Popiežiaus 
tarnyboje

karininkų. Jo te- sav0 parapijonus nebalsuoti už 
komunistų kandidatus. Klebono 
manymu, vietos komunistai at- 
sikeršydami jam už tai, ir pade
gė jo parapijos bažnyčią.

Omaha, Nebr

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

574 Hudson Avenue
BARAS — RESTORANAS

Rochester, N. Y
Tel.: Main 7646

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
Šiais metais Vatikano švei

carų Gvardija šventė savo 
400 metų sukaktuves, kai jie 
tarnauja Vatikane. Gvardi
jos kapelionas Mgr. Krieg sa
vo paskaitoje nušvietė daug 
karinių, politinių ir diploma
tinių įvykių, kurie praėjo nuo 
šveicarų gvardijos atgaivini
mo.

1527 metais po baisaus Ro
mos išplėšimo, po kurio liko 
gyvi vos 12 šveicarų gvardi
jos karių, popiežius Klemen
sas VII spaudžiamas Karolio 
V, šveicarų gvardiją paleido. 
Tačiau Vatikano prelatams 
šį dalyką iš naujo judinant, 
jiems pavyko perkalbėti Kle
menso VII įpėdinį Paulių III, 
kad šveicarų gvardija reikia 
vėl suorganizuoti. Buvo pra
dėtos derybos tarp Romos kū 
rijos ir šveicarų federacijos. 
Po visokių kliūčių ir sunke
nybių jos buvo užbaigtos su
tartimi tarp Liucerno ir šv. 
sosto. 1548 metais 17 vasa
rio 225 halibardiečiai persi
kėlė per Saint Gothard kalną 
ir patraukė į Romą. Po mė
nesio laiko jie įžengė į amži
nąjį miestą.

Po 21 metų petraukos švei
carų gvardija buvo vėl atsta
tyta. Popiežius Pijus XII 
šioms iškilmėms paminėti 
šveicarų gvardijos vadovybei 
įteikė savo atvaizdą su para
šu, iškeliančiu gvardijos išti
kimybę Vatikano tarnyboje.

Gvardijos viršininkas pa
reiškė savo viltį, kad šveica
rų gvardija bus ištikima po
piežiui per visus amžius. Ji 
švęs ne tik 500 m., bet ir 1000 
m. savo atgaivinimo sukak
tuves. šveicarai, kurie 400 
metų bėgyje liko ištikimi 

, Bažnyčios galvai nusipelno • 
visos krikščionijos pripažini-1 
mo žodžio. Šie jauni vyrai 
pačius gražiausius savo jau
nystės metus pašvenčia po
piežiaus tarnybai.

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 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

' Tel. EVergreen 7-C868
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

su-

Stet™iSkiSŽ ^Matthew P. Ballas l
Į Illd.Kd.llbKdo) (J v

(S A (Bieliauskas) (j
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Palaidojo
Matas Butkus, 75 m., ilgai gy

veno Omahoje, jo žmona pasili
ko Lietuvoje, o sūnus yra Lin
coln ligoninėj. Nuo to laiko, kai 
pasibaigė W.P.A., Matas gyveno 
iš seneliams pensijos. Gailestingi 
Mažeikai leido jam savo bute 
gyventi, o jis prižiūrėjo jų namą, 
kai jie abudu dirbo. Keletą sa
vaičių atgal jis labai susirgo. 
Vos gyvas atėjo pas kleboną 
prašyti pagelbos. Klebonas tuo
jau nuvežė jį į ligoninę ir pave
dė gero gydytojo priežiūrai. Ma-

rti iš tolimų apylinkių 
bei jų prietelių, kurie 
ii bebuvojo ir nori at- 
senas buvusias pažintis 
ais bei buvusiais pažįs- 
3e to, pirmą kartą da- 
įrnius skaičius tremtinių 
įtuviškame piknike. Jų 
matysime gana žymių

Bus įdomu susirinku-
irsti iš jų, kaip lietuviai' darbus, kad ir sunkiai, bet vis II....  — Cl.
davosi savo Tėvynėje, ■ pi'adeda gyventi. Buvo čia apsi- aprūpino jį sielos reikalais, bet 
įrveno tremtyje ir kaip gyvenusi įdomi ir kultūringa nupirko jam karstą, įgijo jam 
šiame laisvame krašte. Bildušių šeima, bet neilgai buvę vietą kapuose ir gražiai palaido- 
iška ina, šokiai, žai- 
ksmins visus. Net ir se- 
jaučią atjaunės. Na, o 
ižkandžiai, gaivinantys 
ii, malonūs patarnauto- 

^zpins jėgas ir linksmins
. Visi turės progos išmė-
'O laimę įvairiose loteri-

Rep.

Sutiktumem išskėstom 
rankom”...

J mūsų koloniją kas kart dau-, tas dar gyveno dvi savaites ir 
giau atvyksta DP ir visi gauna, mirė.

c 1 \ 
persikėlė į Chicagą. Bildušis (te-, jo. Aną dieną buvau ant kapų ir 

!------ ----- — — žiūriu, net mažas paminklas pa
statytas.

Matas Butkus buvo neturtin
gas žmogus, bet geros širdies. 
Jis ėjo kas sekmadienį į bažny
čią ir Šv. Komunijos. Kad pats 
ir mažai turėjo, vis vien pagal 
savo išgalės padėjo palaikyti 
mūsų mažą parapiją. Dėl to ir 
klebonas taip gražiai aprūpino jį 
mirties valandoje.

Daug pagerinimų
Vasaros metu buvo padaryta 

daug pagerinimų mūsų parapijo
je. Bažnyčios, klebonijos ir sese
lių namo langai buvo gražiai iš
dažyti. Bažnyčios užpakaly už-

vas), buvęs Lietuvos Seimo na
rys, sėkmingai ii’ uoliai veikė vi
soje apylinkėje, ne kartą pasi- 
reikšdamas gražiomis prakalbo
mis, šiaip dalyvaudamas įvai
riuose susirinkimuose su įvai
riausiais patarimais ir praneši
mais. Sūnus Vytautas, medici
nos studentas, tuojau buvo įsi
jungęs į veiklą su Vyčiais ir per 
trumpą laiką jo pastangomis bu
vo pasiųsta desėtkai siuntinėlių 
DP jaunimui. Taip pat uoliai vei
kė parapijos chore, turėjo gra
žų baritono balsą.

Mūsų veiklusis elementas pa
sigenda jų, nes mūsų kolonijoj 
būtinai reikalinga naujų vei
kimui pajėgų. Pasiliko dar kitas tverta geležinė tvora. Atsirado 
jų sūnus Leonas, arkitektūros daugiau žaislų parapijos darže, 
studentas. Ir Leonas nuo pat Dabar vaikai nuolat žaidžia, 
atvykimo iki šiol širdingai dar-' Kun. N. Kriščiūnas dažnai atsi- 
buojasi su Vyčiais ir parapijos lanko pas vaikus ir pamargina ji____ •_ rti____i_  • v • i• tt. • «« t __

ičio 1-ji tikrai bus lietu- 
a, susipažinimo, bičiu- 
raugiškumo diena, ku- 
Į pamirš savo rūpesčius 
.eninius vargus. Tad iki 
ano su visais Lietuvių 
Sode, Linden, N. J.
į Nauja salė
yra pagaminti planai 
arap. salės statybai. Ji 
ulė, moderniškai jreng- 
•t patogios salės bus ir 
tų kambarių susirinki-
i žaidimams. Tokio na- 
’škoji visuomenė ir net
čiai seniai laukia ir Radijo Valandos šokėjų grupė- riuos jis rodo vaikams.

lietu-

VAL D’OR, QUE.
Gedulo diena

Lietuvos pavergimo liūdną 
kaktį gražiai ir jaudinančiai pa
minėjo Kanados lietuviai.

Buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos, išpildyta speciali ra
dio programa, kur J. žalio žo
džiais Lietuvos skundas nuaidė
jo anglų kalba per visą angliš
kai kalbantį pasaulį.

Iškilmingas posėdis 
Jau prieš laiką rinkosi

viai, kviestiniai svečiai ir kasyk
lų atstovai. Erdvi salė nesutal
pino dalyvaujančių, dalis liko 
stovėti. Garsiais plojimais sutin
kamas specialiai atvykęs į mi
nėjimą J. E. vyskupas Desma
rais, lydimas keletos pralotų. 
Svečių tarpe matosi vadovau
jantieji miesto asmenys, organi
zacijų vadovai, lenkų ir ukrai
niečių atstovai, žurnalistai. Prie 

Kun. Juozas Jusevičius ne tik įėjimo stovėjo tautiniais drabu
žiais apsirengusi lietuvaitė ir uni
formuotas skautas, kurie dalino 
šio minėjimo—koncerto progra
mas.

Posėdį atidarė K. L. T. sky
riaus pirm. St. Bakšys. Deko- 
ruotoj scenoj Kanados, Quebe- 
co vėliavomis ir mūsų trispalvė 
perrišta gedulo juosta. Virš vė
liavų kabo Vytis ir kryžius. Iš 
šonų du didžiuliai paveikslai de
koracijai, nupiešti dailininko 
Grikenio. Vienas vaizduojąs su
klupusią lietuvaitę po Rūpinto- 
lėliu, o kitas rodąs žiauriausiu 
būdu tremiamus lietuvių būrius 
į Sibirą.

Meninė dalis
Po iškilmingo posėdžio įvyks

ta koncertas. Pradžioje matome 
Šctkaus paruoštą montažą “Pa
vergta Lietuva,” kuriame lietu
vaitė surakintom rankom laiko 
trispalvę. Kvartetui tyliai dai
nuojant, trispalvė pamažu svy- 

,— ra žemyn ir žemyn, kartu nu- 
choru. Taip pat dalyvauja Stuko jų žaidimus savo “triksais,” ku-j svyra ir lietuvaitės galva, sim- 

. . _ . _ . boliškai vaizduojanti pavergtą

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Grabo rius—Balsamuotojas

iTel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
Į (šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

Blaivus...

—Tai priimu tave tarnau
ti. Tik atsimink, kad Mikas 
išlėkė iš vietos už tai, kad 
dažnai pasigerdavo.

O, aš visai kitoks: aš 
dažnai būnu blaivus.

Matthew
BUYAUSKAS

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. ' 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

P KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
V NEMOKAMAI
S) 84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega
0.00



Liepos-July

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS 
60 METŲ JUBILIEJAUS

ĮŽANGA 50c.

GROS AVIŽONIO ORKESTRAS
PRADŽIA 1 VAL. POPIET
— _— — Visi kviečiami dalyvauti

. KLASČIAUS CLINTON PARK
Kampas Maspeth ir Betts Avės. Maspeth, N. Y.

PROGRAMA:

Karališkos Šeimynos 
Dalyvaus choras ir Vaikų 
Šokiai prasidės 6 valandą

rinl<

■ AUTOMOBILIO LAIMĖJIMAS 9 V AL. =

Mūsų Apylinkėje ® P. Kubiliene iš Brooklyn© 
aplankiusi “Ameriką” įteikė 
$5.00 Fondui ir užsakė 2 pre
numeratas.

• P. Skučaite-Šukienė su 
savo mažu sūneliu atostogau
ja Marianapoly.

• Dr. Šmulkštys Lietuvių 
Dienoje Putnam įspūdingai 
kalbėjo, nušviesdamas Lietu
vos kovų prasmę.

® J. C. Baltus su žmona 
praleido malonias atostogas 
Lakeview Farm, Yulan, N. Y.

• Prel. J. Bailumas yra iš
vykęs pasilsėti pas kun. Ka- 
sakaitį, Pittston, Pa. šios sa
vaitės gale žada grįžti į Mas- 
pethą.

• Kun. Juras buvo atvykęs 
į Lietuvių Dienos minėjimą 
Putnam, Conn.

• Olga Mociejūnaite iš Ro
chester, N. Y., atostogauja 
New Yorke.

® Muz. Algis Šimkaus žmo-;Taip pat savaitę atostogavo 
na šiomis dienomis atskren- į Pas PP- • 
da lėktuvu iš Vokietijos į 
New Yorką. A. Šimkus at
vyksta New Yorkan ją parsi
vežti į Bostoną.

• Kun. Dr. J. Prunskis, ku
rio straipsnius skaito ir 
“Amerikos” skaitytojai, pa
rašė naują knygą apie kon
vertitus, kuri jau išėjo iš 
spaudos.

® Poetas J. Aistis-Aleksan-

Menderius, White 
Sulphur Springs, N. Y.

• Daug brooklyniškių ir 
taip pat iš kitų įvairių vietų 
lietuvių dalyvavo gražiai pra
ėjusioj Lietuvių Dienoj Put
nam. Platesnis šios dienos 
aprašymas tilps sekančiame 
“Amerikos” numeryje.

• Įdomūs skaitytojų atsa
kymai į mūsų patiektus klau
simus dėl to, kas “Amerikoj”~ rucias-j. Aisus-Aiehsiui- —----- -------- -—j

driskis ir jo žmona Aldona! patinka ir kas nepatinka, 
Grajauskaitė - Aleksandriš-' tilps sekančiam nr. Nepra- 
kienė susilaukė dukrelės.

• Alfonsas Rakštelis iš 
Brooklyn© greitai vesis su p. 
Loretta Wojtczak. Rukštelių 
šeima yra seni mūsų skaity
tojai.

® J. B. Laučka su savo 
šeima lankėsi New Havene, 
Marianapoly ir Putnam, kur 
dalyvavo Lietuvių Dienoj.

Inž. Dr. Adolfas Darnusis 
dirba savo specialybėje Cle- 
velande Du-Pont chemijos di- j 
džiulėje įmonėje. Jis neseniai 
atšventė savo 40 m. amž. su
kaktį. Inž. Dr. Damušis gy
vai domisi ir skaito mūsų 
“Ameriką.”

• Rūta Averkaitė Putnam 
seselių stovykloje laimėjo 
pirmą premiją už lietuvių 
kalbos mokėjimą ir už pa
vyzdingai atliktą stovyklavi
mą.

• P. ir M. Miklaševičiai su 
šeima buvo išvykę atostogų 
pas seseles į Putnam. Jų duk
tė Augelė ten atostogavo 
kiek ilgesnį laiką.

® Kap. Eugenijus Petraus
kas su savo žmona atvyko iš 
Švedijos ir apsistojo pas sa
vo žmonos giminaitį p. Ra
manauską New Yorke.

• P. J. Butkai iš Brookly- 
no lankėsi Torrington, Conn, 
savo pažįstamų vestuvėse ir 
ta proga parvežė “Amerikai” 
naują prenumeratą.

leiskit progos paskaityti.

SURINKO DAUG RŪBŲ
Liepos mėn. per du kartu 

J. Simonaitis ir P. Montvila 
surinko 600 sv. drabužių pa
siuntimui tremtiniams.. Pa
gelbėjo su savo karais J. Že- 
rolis ir B. Bush, kurie nuve
žė drabužius į BALF centrą.

Drabužiai surinkti iš šių 
asmenų: p. Krašauskienės, 
Krištaponienės, Galinaitie- 
nės, Raubūnienės, Janutie
nės, Morkūnų, Ambrazaitie
nės, Pestininkienės, Jankeliū- 
nienės, Gajauskienės, Pauliu- 
koniūtės, Janovich, Migelie- 
nės, O. Skarulienės, Mykolai
tienės, Meškienės, Vedegienės 
ir Kubilienės.

P. J. M.

Šv. Jurgio Parapija

r dabartį' 
nori tai-

Javoje kar- 
kuris va- 

i įpainiojo.” 
■; ponas, pa

AMERIKOS LU
LIKŲ VISUO
KULTŪRINIO

SAVATI

EINA KAS P

Entered as second-c 
office at Brooklyn,

Angelų Karalienės 
Parapija

—Porciunkulų atlaidai'
prasidės sekmadienį per su
mą ir baigsis pirmadienio va
kare po pamaldų. Sekmadie
nio ir pirmadienio vakarais 
bus iškilmingi Mišparai su 
pamokslu. Pirmadienį suma 
su pamokslu prasidės 9 vai. 
Išpažinčių klausimas vaka
rais po Mišparų ir pirmadie
nio rytą. Įgyti atlaidams, 
kiekvienas turi eiti prie išpa
žinties, priimti Šv. Komuni
ją ir atkalbėti šešius pote
rius šv. Tėvo intencija. Kiek 
kartų lankysi bažnyčią, tiek 
kartų galima įgyti atlaidai.

—Gyvojo Rožančiaus drau
gija bendrai priims Šv. Ko
muniją 9 vai. mišiose.

—Šv. Onos novena labai 
gražiai užsibaigė. Lankė ga
na daug žmonių.

PABRANGS PIENAS
Nuo š. m. rugpiūčio 1 d. 

New Yorke pienas vėl pa
brangs 1 centu kvortai.

Krautuvėse pienas bus par
davinėjamas po 25 c., o su 
pristatymu į namus — 25Ų2C. 
kvortai.

ATITAISYMAS
Apreiškimo par. pikniko 

aprašyme buvo klaidingai 
pažymėta, kad karalaitė iš
rinkta Geinovefa Eitvidaitė. 
Mus prašo paskelbti, kad iš
rinktoji karalaitė vadinasi 
Jean Eidukaitis.

$ pasislė- 
kuriam 

a? “pono nėr

Geriausias paslrinkln>|
$ laikraš- 
ide tai, kad

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 15 g 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

METINIS KRIAUČIŲ

PIKNIKAS
Rengia A. C. W. of A. 54 Skyrius

ŠEŠTADIENĮ

LIEPOS-JULY 31, 1948

DEXTER PARK

ts ir Pran- 
3 Maskvoj į 
anisteriją

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

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

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai atsiduriu

>vu...
-’•vo atsa-

_■ jo mieste 
-jausižemi- 
••iiliagiems 

pasakyta 
: didinime:

atsirado iš 
Kolotovas... 

aliniai as- 
4 jis taip

Tiesk 
pastatai. Atgii 
sugriovė ir mi 
mas savo skau 
dien lietuvis, 1

MINĖJO DARIAUS-GIRĖ
NO SUKAKTĮ j

Lietuvių Radio D-ja, ved. J.; 
Ginkaus, liepos 24 d. pusę sa- į 
vo radio programos paskyrė 
pagerbti S. Darių ir St. Gi
rėną, minint jų 15 m. žuvimo 
sukaktį.

Programą pravedė Vytau
tas Ubarevičius. Dainas išpil
dė A. Lukas, O. Ginkus, K. 
Hoffmanas. Lt. A. Kairys an
glų kalboje vaizdžiai nupie
šė lakūnų žygį.

Šeštadienio radio progra
mą lietuviai labai mėgsta 
klausytis.

Klausytojas St. Urbaitis

PIKNIKAS
Iš šv. Jurgio parapijos te

lefonu mums yra perduota 
žinia, kad tos parapijos meti
nis piknikas įvyks rugpiūčio 
1 d. Klasčiaus parke prie į 
Maspetho. Piknike bus ren
kama karališkoji šeima. Kvie
čiami visi kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Bus įdomu.

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

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 
(Vietines 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

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- 

ije, 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

Susirinkimas
“Am.” pikniko rengėjų su

sirinkimas įvyks penktadie
nį, liepos 30 dieną, 8 vai. va
kare, Apreiškimo parapijos 
salėje, tuoj aus po Federaci
jos susirinkimo. Į tą susirin
kimą maloniai yra kviečiami 
visi dirbusieji Lietuvių Die
noje.

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

^kamba-
'o kitam

74-11 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.
Pradžia 2 vai. popiet

.42; taksai .08 — 50c.Tikietas

Gros A. Pavydžių Orkestras
Ateikite ir praleiskite valandėlę linksmai su kriau- 

čiais. Visi esate laukiami.
Kviečia Rengimo Komisija

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Sfreet Brooklyn, N

D. Whitecavage, Savininkas

Clement A. Voket

Advokatas

± “par-

I

žarija nu
almėję 
;lėlto, kad 
dietas ne-

atsto-

STagg 2-1454

F. GRAŽYS Ir Stft 
KONTR AKTORIAI

U o neiti-

ĮŽANGA VISIEMS DYKAI 

Rugpiūčio-August 29 d., 1948 
CLINTON PARK

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

NEwtown 9 - 5972

ii būti pri- 
ą nes visi 

Atlieka mūrinių namų »iel

- tai šau-
* sportiniu- 

kapita
lais 1 co-

lyginimą, plasteriavimą, ša 
vių cementavimą ir kt. da.

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.

':'5 ir suar-

Maspeth, N. Y.Maspeth ir Betts Avės.
PROGRAMA:
Virvės traukimas, Maišo lenktynės, Trikojos lenkty
nės, Pajų valgymo lenktynės, Krekių valgymo lenk
tynės, Paršo gaudymas. Pasigauk ir bus tavo. Juda
mi paveikslai. Dovanos lenktynių laimėtojams. Tu
rėsi daug baikų, linksmai pasišoksi ir tas viskas — 
DYKAI!

Įžangos tikietas reikalingas, gauk jį čia:
LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA

496 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
Vardas .......................................................................
Adresas ...................................................................

Prisiųsk man.............. tikietus
Bus puiki proga pasilinksminti, pasimatyti su 

draugais ir daugaiu pažinčių gauti. Visi dalyvaukite.

SEA-GULL SHIPPING CO.
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė Bendrove siunčia maisto ir 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.
PAKIBTAS No 1—11 sv. $7.00 PAKIBTAS No 2—21 sv. $10 

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

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

Siųskite užsakymus tik per 
SEA-GULL SHIPPING CO.

560 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

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

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

A-t Parduodame farmas, lo-l 
tus, krautuves ir dirbtu-’ 
ves, taipgi išnuomojame.

Teisingas p 1 tarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNTUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

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

EV 4-3487 RE 9-1506

'S-gą, tai 
aižytas

ADVOKATAS į
197 Hav'emeyer St 

Brooklyn 11, N. • ^tebie-
Tel. EVergreen 7-93

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

Brooklyn, N. Y.|^ 
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■kur apie
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ui netvar- 
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M Die- 
M.sker-

Ryšium su ka 
Valstybių prezic 
navimu ir parti; 
nustatymu, Amt 
vių Tarybos Vyk 
pasiuntė abiejų 
formos komitet 
kams-senatorian 
bot Lodge, Jr. i 
Myers, prieš su 
konvencijoms P 
je, memorandum

Padėka , 

Memorandume 
ma padėka Jui 
bių vyriausybei 
sakymą pripažii 
pavergimą, bet 
mima, kad ALT 
lietuvių kilmės p 
gali sutikti su pa 
Valstybių laikys 
Sąjungos atžvi 
galvoje, kad past 
laužiusi visą eil 
nių savo įsipareų 
tarčių ir primet 
ir kitiems jos 
kraštams savo 
ji vykdo beato 
tautų naikinimą 
Valst. vyriausyl 
thing” politika ii 
tarptautinėse kc 
pasyvi laikysena 
drausti So v. Sąjt 
vendinti pasauly; 
demokratijos. T< 
morandume r 
ryžtingas akcijc 
realizuoti Atlant 
Jungtinių Tautų 
jos principus.

Tokie reikal 
Į republikonų 

tų partijų platf 
pasiūlė įtraukti t 
lavimus:

1) Deklaruoti, 1 
Latvija ir Estija 
sėtai Sov. Sąjun 
tos ir kad Jung 
vyriausybės atsii 
liau pripažinti t 
veiksmą;

2) Jungt. Vals 
ir energingai pas 
se kraštuose vyl 
tautinį nnsikaltin 
tų gyventojų žu< 
portavimą;

sai parapijos kle 
koma ryšium su 
biu reikalu”...

Tai ir žinok da 
kaip ji ten Dieve 
parapijoj skersai 
įgyveno?..



i

- $

PROGRAMA:

ITAI KAIP

is Tomas
• namie...
>s sijono
da pirkt akinius 
lalykeliai...

Dalyvaus^ 
Šokiai praaį:

sienių reikalų mi- 
I. Bevin pareiškė 
i, kad naujų pasi- 
su Maskva metu, 
skinti ar dabarti- 
valdžia nori tai- 

>je.
Jo ką sovietai pri- 
flar jam neaišku! 
tfeviernas Tamo- 
ūsų ponas Ernes-

TeL EVergreen 4 - 7142

iyti Lietuvoje kar- 
dinimas, kuris va- 
irnas įpainiojo.” 
inime ponas, pa-, 
durų nepageidau
tus, pats pasislė- 

_intė tarną, kuriam
SALDAINIŲ PAĮĮtyti, jog “pono nėr 

GERIAUSIOS Kt /
Lengvi Užkandžiai, Kan, Aitai j * * * 

pusryčiai — pietos - VAKAR®! į iŠ čia apie tai ra- 
AISKRYMAS gamintai namie U įtrinta t ii kodėl * 
riaušių bravorų. Parengimam priimtai tai;

Juozas Ginki
495 Grand Street,

pilnus laikraš- 
ytus apie tai, kad 
I ambasadoriai —

------------- -------- - nuvyks Maskvoj į 
; Įkalu ministeriją 

su Molotovu...
A. ir E. POVĖLI °-®e1t S®™ atsa- l. Molotovas įsvy- 

>gų ir jo mieste 
tiems nusižemi- 
bereikalingiems 

buvo pasakyta
anam vaidinime: 
ir namie...”

Puiki Salė šeimyninėms h

158 GRAND STREET
TeL EVergreen 4T

įgaliau atsirado iš 
ir Molotovas...

KIRPYKU

... . „ . v. . . . ...... f si, kaip jis taip Visi Kviečiami Aplankyti Nflį co...
is vienam kamba- 
įgauja,” o kitam 
iiminėja, tai ne

GRANDVIEW BAIlbai sunku "par’ 
Kuri randasi pato^U į* * *

|a ir Bulgarija nu- 
.yvauti pasaulinėje 
įpiadoj dėl to, kad 
idos komitetas ne- 
mti sovietų atsto-

489 Grand Street

D. WhitecavageX

j[ Clement A. Voket 
(VOKETAITIS)

Advokatas
į 41-40 —74th Street
5 Jackson Heights, N. I.

Z NEwtown 9-5972

i Jam balsą.
__ įprantama! štai 3

ii ko taip, o ne ki
tko:
ai negali būti pri- 

F-Ą liti balsą, nes visi 
o žino, kad kur tik 
jauna — ten šau- 
:o!” Jei sportinin-

E
Ai*'

L

i iržuazinių kapita- 
f ištų” iššoks 1 co
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Tiesiomis, gražiomis linijomis kylo į dangų Lietuvos žemėj nauji, moderniški 
pastatai. Atgimusi Lietuva gyveno savo kūrybos pavasarį... Bet tą naują gyvenimą 
sugriovė ir mūsų senąją tėviškę išardė, mus užpuolę, raudonieji grobikai. Negalėda
mas savo skausmo kitaip išlieti, liūdnoj liaudies dainoj su ašaromis skundžiasi šian
dien lietuvis, kad “piemens išdraskė mano lizdelį, vanags išgaudė mažus vaikelius...”

ALT MEMORANDUMAI SocialistŲ vado 
duktė katalikė

THE LITHUANIAN WEEKLY

Kaina 10c.

Ir Vėl Nuolaidos?

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

i už bolševiką, tai 
savo veto ir suar- 
•limpiadą;
iims Sov. S-gą, tai 
ip bus sumaišytas 
,, kad čia pats bie- 
Brs, kur reikalas 
sportą, o kur apie

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. VI 7-2M0

|Į^ ^Rumunija ir Bul- 
__-z Rusijos negali da

li visai aišku, nes 
rie laikosi už ma- 
», negali eiti patys

EIK

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Parduodame farmas, lo.l 
’ tus, krautuves ir dlrttu- 

ves, taipgi išnuomojair.e.

liai praneša, kad 
riškęs, jog jis ne- 
pavojaus...
kad su Atlee aki- 
ra kažkas netvar- 
laikas jam 

uliorius”...
nusi-

įlAt
Teisingas pitarnavlmas per 38 metus.

B. ZINIS 
LAISNTUOTAS REAL ESTATE E 

INSURANCE

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

EV 4-3487 RE 9-1506

bara

ŠNIPAI MINISTERIJOSEJungt. Valst., D. Britani
jos ir Prancūzijos atstovai 
veda pasitarimus su Sovietų 
valdžios viršūnėmis. Jie ma
tėsi su užs. reikalų ministe- 
riu Molotovu ir pagaliau bu
vo priimti paties Stalino.

Kas buvo kalbama, laiko
ma didžiausioj paslapty. Aiš
ku tik, kad Vakarų trys di
dieji kraštai deda didžiausias 
pastangas taikingai išspręsti 

. Berlyno krizę ir kitus klausi
mus, dėl kurių taip pavojin
gai įsitempė santykiai su so
vietais.

i Maskvos pasitarimais sie- 
, kiama prikalbinti Sovietus 
panaikinti Berlyno blokadą ir 
susitarti dėl būsimos “ketu
rių didžiųjų” konferencijos 
programos.

Informuoti šaltiniai tvirti
na, kad pasitarimai einą sėk
mingai ir Jungtinių Tautų 
konferencijos Paryžiuje me
tu įvyksiančios derybos tarp 
Vakarų didžiųjų demokrati
jų ir Maskvos.

Maršalas Sokolovskis, iš
vykdamas į pasitarimus Mas
kvon, spaudos atstovams pa
reiškė, kad Stalinas tų diplo
matų pas save nekvietė ir 
priėmė vakarų sąjungininkų 
atstovus tik jiems besipra
šant... Kitaip — sako Soko
lovskis — Stalinas ir negalė
jo pasielgti, nes kaipo val
džios šefas negalėjo atsisa
kyti priimti svetimų valsty
bių atstovus.

Tuo būdu sovietai vėl tu
rės laiko tęsti nervų karą, 
vesti ' propagandą, kliudyt 
Marshallo plano vykdymą ir 
ruoštis ginkluotam susirėmi
mui.

Senato komisijos viešame 
posėdy Mrs. Bently davė sa
vo parodymą apie sovietų 
šnipų veiklą JAV ministeri
jose.

Liudytoja, vadovavusi 
stambiai šnipų grupei, nupa
sakojo senato komisijai apie 
komunistų veiklą prekybos 
ministerijoje. Ji papasakojo, 
kokią rolę vaidino toje minis
terijoje komunistų agentai ir 
kaip jie įsibraudavo į vals
tybės tarnybą.

Ta proga buvo suminėta 
pavardė net tokio aukšto val
dininko, kaip eksportinių li- 
censijų išdavimo skyriaus ve
dėjo Remington.

Jis yra gimęs 1917 m., bai
gęs 1939 m. Dortmundo ko
legiją, klausė paskaitų Ko
lumbijos universitete. Dirbo 
visoj eilėj valdžios įstaigų, 
tarp kurių ir karo pramonės

komitete. Tarnavo taipgi lai
vyne, kur buvo susirišęs su 
komunistinio fronto organi
zacijomis.

F.B.I. vedė dėl jo savo ty
rimus, apie kurių rezultatus 
pranešė Prekybo Ministeri
jai. Remington, nežiūrinto to, 
dar ir . dabar sėdi ministeri
joj...

Mrs. Bently pareiškė komi
sijai, kad karo metu jai, kaip 
šnipei, minėtas Remington 
davė ypatingai vertingas ži
nias apie amerikiečių lėktu
vus. Tada jis dirbo kaip tik 
karo pramonės komitete.

Remingtonas ir jo žmona 
yra komunistų partijos na
riai. Pati liudytoja, būdama 
Washington© komunistų šni
pų grupės vadovė, priimdavo 
asmeniškai iš jų narių įna
šus.

RUSAI SAKO NETIESĄ
Gabendami maistą Berly- Į toje, rusai štai kaip rašo sa
li, nukritus lėktuvui, žuvo vo laikrašty “Taeglischenui, nukritus lėktuvui, žuvo 

du amerikiečių lakūnai.
Berlyniečiai jų žuvimo vie

toje padėjo tokį parašą:
“Du amerikiečių lakūnai I 

šioje vietoje mirė kaip Ber-1 
lyno blokadps aukos.

“Jūs atidavėt už mus savo 
gyvybę. Berlyniečiai iš va- j 
karų zonų niekuomet jūsų 
neužmirš. Giliai sujaudinti 
Jūsų heroiškumu, mes nori
me įamžinti Jūsų atminimą 
toje pat vietoje, kur Jūs žu- 
vot. Neseniai mes buvom 
priešai. Bet dabar Jūs paau
kojo! gyvybę už mus. Mes 
Jums dvigubai skolingi.”

Kai berlyniečiai tokius įra
šus deda lakūnų žuvimo vie-

Ryšium su kandidatų į J. 
Valstybių prezidentus nomi- 
navimu ir partijų programų 
nustatymu, Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykd. Komitetas 
pasiuntė abiejų partijų plat
formos komitetų pirminin- 
kams-senatoriams Henry Ca
bot Lodge, Jr. ir Francis J. 
Myers, prieš susirenkant jų 
konvencijoms Philadelphi jo
je, memorandumus.

Padėka JAV
Memorandume pareiškia

ma padėka Jungt. Valsty
bių vyriausybei už jos atsi
sakymą pripažinti Lietuvos 
pavergimą, bet kartu pažy
mima, kad ALT ir ją remią 
lietuvių kilmės piliečiai nebe
gali sutikti su pasyvia Jungt. 
Valstybių laikysena Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu, turint 
galvoje, kad pastaroji yra su
laužiusi visą eilę tarptauti
nių savo įsipareigojimų ir su
tarčių ir primetusi Lietuvai 
ir kitiems jos pavergtiems 
kraštams savo smurtą, kur 
ji vykdo beatodairišką tų 
tautų naikinimą. Šitokia J. 
Valst. vyriausybės “do no
thing” politika ir jos atstovų 
tarptautinėse konferencijose 
pasyvi laikysena negali su
drausti Sov. Sąjungos ir įgy
vendinti pasaulyje taikos bei 
demokratijos. Todėl tai me
morandume reikalaujama 
ryžtingas akcijos, siekiant 
realizuoti Atlanto Čarterio ir 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos principus.

Tokie reikalavimai
Į republikonų ir demokra

tų partijų platformas ALT 
pasiūlė įtraukti tokius reika
lavimus:

1) Deklaruoti, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija buvo netei
sėtai Sov. Sąjungos užgrob
tos ir kad Jungt. Valstybių 
vyriausybės atsisakys ir to
liau pripažinti tokį smurto 
veiksmą;

2) Jungt. Valstybės viešai 
ir energingai pasmerkia tuo
se kraštuose vykdomą tarp
tautinį nusikaltimą — tų tau
tų gyventojų žudymą ir de
portavimą ;

3) Jungt. Valstybių vyriau
sybė paves artimiausiu laiku 
savo atstovui Jungt Tautų 
Organizacijoje iškelti reika
lavimą atstatyti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos suvąreni- 
nes teises, ir

4) Jungt. Valstybės nesu
tiks daryti bet kurių sutar
čių su Sov. Sąjunga, kol mi
nėtoms Pabaltijo tautoms ne
bus patikrinta laisvė ir ne
priklausomybė.

Memorandumo gale nuro
doma, kad apie 12 ar daugiau 
milijonų Jungt. Valstybių gy 
ventojų, kilusių iš Rytų, Pie
tų ir Vidurio Europos, prita
ria šiems Amerikos Lietuvių 
Tarybos reikalavimams, ir 
kad partija, — įtraukusi juos 
į savo rinkiminę platformą, 
gali jų balsais patikrinti sau 
laimėjimą.

BRIUSELIS. — Neseniai 
Belgijos socialistų vado Paul- 
Henri Spaak duktė Marija, 
21 metų, ištekėjo už anglo 
Michael A. Palliser, kilusio iš 
žymios Anglijos katalikų šei
mos. šliūbą davė arkiv. Ter- 
mando Centos, Popiežiaus 
nuncijus Belgijoje.

Marija Spaak buvo auklė
jama be tikėjimo. Nors ji bu
vo krikštyta, bet tėvai tai 
slėpė nuo savo dukters. Bet 
neseniai ji puikiai prisiruošė 
savo tikybai išpažinti, preš 
šliūbą ji priėmė Pirmą Ko
muniją ir Sutvirtinimo Sak
ramentą.

—Graikijos sukilėliai-ko- 
munistai užpuolė traukinį ir 
nužudė 14 keleivių.

PARAMA, KURIOS NIEKAS NENORI

laidotuves

Rundschau” Berlyne:
“Pasėkoje nesugebėjimo 

amerikoniškų lakūnų, berly
niečių gyvybei gręsia rimtas 

į pavojus. Pereitą savaitę ant 
i Berlyno sudužo amerikiečių 
(lėktuvas C-47. Visai aišku, 
Ikad avarija įvyko dėl ame- 

į rikiečio lakūno nemokėjimo 
valdyti lėktuvą.”

Sovietinė valdžia, remda
mosi tokiais samprotavimais 
net įteikė amerikiečiams rei
kalavimą nutraukti “nerei
kalingus lėktuvų skraidy
mus, kuriuos valdo blogai 
apmokyti ir silpnai paruošti 
amerikoniški pilotai”...

b lietuviai I___
^llietuviškus laikraš- 
Emūsų kalba yra la- 
a. Gal ir tiesa, kad 
natiką mes papil- 
nažai nusidėjimų. 
“Amerikai” prime- 
i, kad mes esame 
prieš kabliukus ir 
jų dedame... 
mes vieni nuodė- 

i toks simpatiškas
, \ kaip “Draugas”

Station WEVD'f11*• šitaip rašo: . v 
a Matuzas, prieš kaip ji ten Dievo Apveizdos 
Btus gyvenusi Die-j parapijoj skersai klebonijos 
los parapijoj, sker-'gyveno?...

"MEMORIES’
RADI5

Saturdays,

sai parapijos klebonijos, ieš
koma ryšium su labai svar
biu reikalu”...

Tai ir žinok dabar žmogus,
DIRECTOR-'

429 WalnntSt, 
TeL

Parama, kurios niekas 
nenori...

Nuo sekmadienio turėjo 
prasidėti sovietinės paramos 
maistu pristatymas Berlyno 
miestui. Staiga berlyniečiai 
buvo užklupti įdomaus sovie
tų valdžios pranešimo, ku
riame sakoma, kad “Berlyno 
miesto savivaldybė sabotuo
ja iškrovimą grūdų įvairiose 
upių prieplaukose Berlyno 
rajone.”

Berlyno miesto savivaldy
bė griežtai paneigė šį sovietų 
tvirtinimą. Tą patį padarė ir 
amerikiečių įstaigos.

Ištikrųjų štai kas ten bu
vo. Sovietų pažadas maitinti 
Berlyno gyventojus ištikrųjų 
buvo grynai propagandinis 
dalykas, sugalvotas sovietų 
komandantūros Berlyne ir jų 
komunistinių patarėjų. Jie 
buvo tikėjęsi, kad išbadėję 
Berlyno gyventojai “visi ligi 
vienos stos prieš anglus-ame- 
rikiečius, paliekančius juos 
badui.”

Atsitiko betgi visai kitaip. 
Berlyniečiai jau turi patyri
mo, ką reiškia sovietų propa
ganda. Jiems kartą buvo ža
dėta po 1 klg. duonos per 
dieną ir išduotos kortelės, 
bet gyventojai ir tada turėjo 
kortelės, bet ne duoną...

Sovietų komandantūra 
Berlyne paskelbė registraci
ją visose zonose tų gyvento
jų, kurie norėtų gauti mai
tinimą iš sovietų. Per pirmas

tris dienas iš 2,000,000 gyven
tojų užsiregistravo tik... 
3,800 žmonių, kas tesudaro 
mažiau negu vieną penktąją 
dalį vieno vienintelio gyven
tojų procento (0.19%).

Ir Balt. Rumuose
šnipai

Labai reikšmingus parody
mus apie komunistų šnipų 
veiklą Amerikoje, davė vie
nas buvęs žymus komunis
tas, kuris šiuo metu užima 
atsakingą vietą spaudos dar
be.

Jis nutraukė savo santy
kius su komunistais 1937 m. 
ir siūlė tą pat padaryti jo 
bendrininkams, bet šie nesu
tiko ir paliko toliau dirbti 
komunizmui. Jis pats, po pa
sitraukimo iš partijos, turėjo 
nekurį laiką slapstytis nuo 
savo buvusių draugų ir dėl 
gręsiančio pavojaus turėjo 
kreiptis į FBI.

Jis taipgi patvirtino, kad 
komunistų agentams pavyko 
įsibrauti į svarbias valstybi
nes vietas, o ypač jie brovėsi 
į Valstybės Departamentą.

Vienas tokių komunistų, 
kuris prie Roosevelto buvo 
užėmęs atsakingą vietą vie
šųjų darbų administracijoj, 
įlindo vėliau net į Baltuosius 
Rūmus, kur dirbo Trumano 
sekretoriate.

Dr. Bilmanis buvo pašar
votas Latvijos pasiuntinybė
je. Velionies laidotuvės įvy
ko liepos 29 d. Jo karstas 
skendėjo gėlių gausybėje. 
Tarp jų išsiskyrė gen. Mar
shall©, diplomatinio korpuso 
ir Amerikos Lietuvių Tary
bos didžiuliai gėlių vainikai.

Gedulingas mišias atlaikė 
ir įspūdingą pamokslą pasa
kė Rt. Rev. Gerald Kaiser, 
apaštališkos delegatūros Wa
shingtone narys. Velioniui 
pereinant į katalikų tikėji
mą, tas pat prel. Kaiser jį 
apkrikštijo.

Kapinėse paskutinius atsi
sveikinimo žodžius tarė: kun. 
klebonas Giedra, kurio para
pijos nariu buvo velionis mi- 
nisteris, Lietuvos min. P. ža- 
deikis, Estijos gen. konsulas
J. Kaiv ir latvių vardu atsi
sveikino p. H. Lielnors ir p. 
Dinsburg.

Laidotuvėse dalyvavo gan 
daug lietuvių: LAIC direkto
rius K. Jurgėla, p-lė M. Ki- 
žytė, Dr. Pr. Padalskis, kun. 
Beleckas, ir kt. Dalyvavo 
taip pat daug diplomatų. 
St. Departamentą atstovavo 
protokolo šefas ir aukšti ry
tų skyriaus pareigūnai. Daug 
lietuvių atsiuntė užuojautos 
telegramas: ALT pirm. L. Ši
mutis, kun. Pr. Juras, pulk.
K. Grinius ir kt.

—Komunistai Kinijoj ap
supę Thinau, vieną iš stam
besnių bazių karinių veiks
mų srityje.

—Pagal paskelbtą ankietą 
48% spėja, kad Prezidentas 
bus Dewey, 37% — Truman 
ir 5% — Wallace.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
• Nuo Baltijos jūros ligi pat Tiuringijos manevruoja 

didžiulė masė rusų kariuomenės, kur dalyvauja sunkieji 
tankai “J. Stalin” ir daugybė rakietinių lėktuvų, pagamin
tų pačioj Vokietijoj, kuriuos vokiečiai tebuvo pradėję nau
dot tik paskutiniom karo dienom.

• Iš Maskvos Jugoslavijon grįžo 350 jugoslavų kari
ninkų, kurie mokėsi rusų karo akademijoje.

• Izraelio diplomatinis atstovas Washingtone Eipstein 
buvo oficialiai priimtas Marshallo.

• Sovietai nesutiko su UN. paruošta konvencija apie 
spaudos laisvę, kurią priėmė net 50 tautų. Ją atmetė tik 
vieni rusai.

• Pildydami kominformo reikalavimą, Vengrijos ko
munistai atlieka energingą “valymą” 
rijose. Vien iš žemės ūkio ministerijos 
tesnių valdininkų. Vykdoma masiniai

• Sovietai atsisakė atsiust savo 
pasauly aerodromo atidarymą Idlewild, N. Y., kur dalyva
vo pats Trumanas ir daugybė užsienio svečių. Atidarymo 
iškilmėse vyko didingas lėktuvų paradas.

• Jugoslavijoj komunistų suvažiavimas irgi vienbal
siai išrinko Tito ir jo padėjėujs į kom. partijos Centro Ko
mitetą ir Politbiūrą...

• Komunistų konferencijoj Jugoslavijoj buvo kalbėta, 
kad sovietų agentai norėjo pagrobti Tito, išvežti į Maskvą 
ir ten sušaudyti, bet Maskvoje mokyti Tito čekistai laiku 
susigriebė. Kiek ta kalba tikra — tai jau kitas dalykas.

• Andrėj Vyšinski atvyko Belgradan į Dunojaus kon
ferenciją, kurioje Vakarų sąjungininkus jis senu paprati
mu įžeidinėjo, pareikšdamas, kad vakariečiams: “durys bu
vo atviros čia ateiti, jos yra atviros jiems ir išeiti”...

• 29 baltiečiai, kurie mažu laiveliu atvyko per Atlantą 
iš Švedijos į JAV, buvo plačiai paminėti aprašymais ir fo
tografijomis amerikiečių spaudoj. Jų likimas kol kas ne
išspręstas.

• Komunistų vadai, kurie buvo suimti JAV valdžios, 
yra paleisti už piniginį užstatą. Stalinas “paleidžia” savuo
sius priešus tik paėmęs užstatu jų galvas...

• Berlyno policijos vado pareigas buvo įsakyta per
duoti teisėtai savivaldybės paskirtam Dr. F. Stumiu. Bet gi 
komunistų pastatytas policijos vadas Markgraff atsisakė 
perduoti pareigas. Tuo būdu, dabar Berlyne yra 2 policijos 
vadai. Markgraff pareiškė, kad jį remia raudonoji armija...

• Britai sustabdė demobilizaciją savo karinių jėgų, nes 
tarptautinė padėtis laikoma dar labai pavojinga.

partijoje ir ministe-' 
“išvalyta” 130 aukš- 
areštai.
atstovą j didžiausio
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Iš tolo ją kaip laimę šauksi 
Aušroj ir sutemų sapnuos, 
O ji praskrisdama kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos.

NEPRARASKIM LAIMĖJIMO
Regėsi ją kaip saulę skaisčią, 
Kaip kūdikio šventi sapnai, 
O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgs ją sielvarto kalnai.

Jis kandus, kaip gyvatė. “Jūs durniai, nemokat gyventi”... 
Jiems rūpi pinigai. Skandina nepasitenkinimą degtinėj. Pi

pirai nuo Paleckio. Klumpėmis apautos kalinių gretos.
Rašo J. žaltvytis

Popiežiaus Aiste .____
sukaktis į

ju, popiežius... sportuoja.
d.no i-iJnrntiLčin

Per kietą šlyną ėjo DP įstatymas. Kongresas tris me
tus delsė, svyravo ir nesiryžo tremtinių įsileidimo vienaip 
ar kitaip išspręsti. Pagaliau pravėrė duris atvykt į šį kraš
tą dviem šimtams tūkstančių bolševizmo ir karo aukų.

Įstatymas yra, bet jis nevykdomas. Per du mėnesius 
valdžia nesugebėjo paskirt net komisijos tremtinių įveži
mui organizuot ir prižiūrėt. Dar nėra nė praktiško vykdy
mo taisyklių. Nežinia, kokių bus reikalaujama formalumų 
ir t.t.

Aiškėja ir to tremtinius tikrai diskriminuojančio del
simo paslaptis. Įstatymas nevykdomas, nes jis esąs nu
kreiptas prieš kai kurias tautines ir religines grupes. Prieš 
jį vedama atkakli propaganda, kaip prieš antisemitinį ir 
antikatalikišką Kongreso aktą.

Toj propagandoj lašas tiesos gal ir yra. Ir tas lašas 
įstatyme atsirado, greičiausiai, tik todėl, kad Kongresas 
nenori įsileisti tokių ateivių, kuriuos Stalnas išleidžia.

Tačiau gryna netiesa, kad tas įstatymas esąs antika- 
talikiškas. Ją kitiems įkyriai vis tvirtinant, katalikai ofi
cialiai pareiškė, kad tai netiesa. “Kiek tai liečia katalikus, 
tremtinių įsileidimo įstatymas nėra diskriminuojantis” — 
pareiškė Katal. Įkurdinimo Tarybos (NCRC) pirmininkas 
prel. E. Swanstrom.

Gerbiam kiekvieną kovą už savo tautos interesus. Ir 
mes patys iš visų jėgų kovojam už lietuvių tautos teises ir 
mūsų brolius tremtinius. Tačiau negalim sutikt, kad už sa
ve kovodami kiti prieš mus veiktų ir mūsų vardu ašarotų.

DP įstatymas yra didelis lietuvių ir visų baltiečių lai
mėjimas. Juo suteikiama pirmenybių, nors ir kuklių, at
vykt didesniam skaičiui tremtinių iš Baltijos kraštų. Kon
gresas parodė baltiečiams palankumo, nes įsitikino, kad jie 
yra aukštos kultūros, darbštūs žmonės ir skaudžiausiai nu
kentėjusios bolševizmo aukos.

Mes daug prisidėjom laimėt baltiečiams Kongreso pa
lankumą. Negalim ir leist, kad DP įstatymu jiems suteik
tos pirmenybės būtų panaikintos. Jei yra kokia diskrimina
cija ir ji atitaisytina, tas gali būt padaryta ir ne baltiečių 
tremtinių sąskaiton.

Dabar vykstančiai Kongreso specialiai sesijai pasiū
lyta persvarstyti DP įstatymą. Atydžiai sekime jo svars
tymą ir viešai pasakykime savo tvirtą ir aiškią nuomonę. 
Veikime, kad neprarastume pasiekto laimėjimo, ir reika
laukime, kad DP įstatymas nedelsiant būtų pradėtas vyk
dyt.

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senuolių žemė Lietuva.

LIETUVIŠKAM ŽODŽIUI
O mūs šventas lietuviškas žodi, 
Ilgą naktį vergijoj kalėjęs, 
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk, 
Bet kaip laisvas pavasario vėjas.

Be tavęs daugel kryžkeliuos krito, 
Tau skambėt mūs padangę apgynę... 
Nesulaukė jie tekančio ryto, 
Bet sulauks Lietuva, jų tėvynė!

Jei tavęs nebekausto sugriuvę
Skaudūs pančiai, rakinę lig šiolei, 
Šauk, vadink tu kiekvieną lietuvį, 
Šauk kovon nemarion, ne prieš brolį —

Šauk į žygį prieš senąjį jungą, 
Iš kapų kviesk pakilti vaidilą — 
Apie skaudų likimą ir sunkų 
Užmirštų mūs dienų teprabyla.

Tepabus mūs krūtinės užmigę, 
Tepradės mūsų širdys vėl plakti, 
Ir, išėję į vieškelių žygį,
Šviesiu rytu paversim tą naktį!

Pr. P.

BAISIOS JŲ KLAIDOS
Pavojus nuo Atlanto ligi Pacifiko. Ką rašė ispanai Chur- 
chiliui? Kaip galvojo tada Churchilis? Benišo pranašavimai, 

kurie pildosi... atvirkščiai.

Taip galvojo ispanai 1943 m.
Per anglų ambasadorių Sir 

Samuel Hoare 1943 m. vasa
rio 21 d. ispanai įteikė Chur- 
chiliui memorandumą, kuria
me buvo šitaip parašyta:

“Mūsų susirūpinimas dėl 
rusų žengimo pirmyn yra 
bendras ne tik ir kitom neut
raliom tautom, bet ir visiem 
Europos žmonėm, kurie nėra 
nustoję sugebėjimo dalykus 
aiškiau įžvelgti. Komunizmas 
yra baisus pavojus pasauliui, 
ir dabar, kai jį remia vienos 
pasaulio galybės armija, visi, 
kurie nėra akli, turi išsigąs
ti. Jeigu Rusija bus šio karo 
laimėtojas, tai tada ir Angli
ja prieis tas pačias išvadas, 
ir mūsų šiandieniniai nuogąs
tavimai tada neatrodys per
dėti buvę...

“Mes (ispanai), kurie kare 
nedalyvavome ir neturime jo
kio noro dalyvauti, įvykius 
galime vertinti su didesniu 
bešališkumu. Jeigu karo eiga 
bus tos pačios krypties, tai 
aišku, kad rusų kariuomenė 
giliai įsibraus į Vokietiją... 
Jei tai atsitiks, tai Anglijai 
kils tikrasis pavojus dėl to, 
kad atsiras sovietinė Vokie
tija, kuri atiduos Rusijai sa
vo karo paslaptis, savo inži
nierius, savo technikus, savo 
specialistus ir įgalins Rusiją 
sukurti milžinišką pasaulinę 
valstybę nuo Atlanto ligi Pa
cifiko.

“Mūsų manymu, Rusijos 
grėsmė, kuri dėl totalistinio 
komunizmo ir dėl karinės bei 
pramonės galybės lig tol bu
vo jau didžiausia Europai,

dar labiau padidės ir mes 
klausiame: ar atsiras Vidu
rio Europoje, šitoje tautų 
mozaikoje, be tarpusavio ry
šio, karo ir okupacijų su- 
griatoje ir nualintoje, jėga, 
kuri galėtų pasipriešinti iš- 
didiem Stalino planam? De
ja, atrodo, ne! Gailma drą
siai teigti, kad po karo ir po 
okupacijų visose šiose tauto
se įsigalės komunizmas. Dėl 
šios priežasties mes laikome 
padėtį labai rimtą ir kreipia
mės į sveiką anglų tautos in
stinktą, kad jai padėtis būtų 
visiškai aiški: jei Rusija pa
ims Vokietiją, tai niekas dau
giau negalės Rusijos sulaiky
ti!... Tiesiog juokinga būtų 
tikėti, kad tai padarys fede
racija lietuvių, lenkų, čeko- 
slovakų ir rumunų, federaci
ja, kuri be to greitai pavirs 
Sovietų Sąjungos dalimi.”

Taip galvojo Churchilis
Į tą memorandumą atsakė 

Churchilis 1943. 2. 25 taip 
pat per Britanijos ambasado
rių. Jis rašė:

“ ... Aš tikiuosi jums įro
dyti, kad šitie nuogąstavimai 
yra nepagrįsti. Jūs sakote, 
kad tikrasis pavojus Europai 
esąs komunizmas ir kad Ru
sijos laimėjimas įtvirtinsiąs 
komunizmą kituose Europos 
kraštuose ir kad tai reikšią 
Europos civilizacijos ir kri
kščioniškosios kultūros su
naikinimą. Mes priešingai 
manome.

“Apsvarstykim pirmiausia 
jūsų pagrindinį argumentą: 
kad Rusijos laimėjimas atim
siąs Europą į bolševizmą ar

net atiduosiąs Europą Rusi
jai valdyti. Ar jūs tikrai ma
note, kad gali būti tokia stip
ri valstybė, kuri viena po šio 
karo galėtų valdyti Europą? 
Rusija labiau kaip kitos val
stybės po karo bus priversta 
visas savo jėgas skirti atsi
kūrimui ir šiam reikalui ji 
bus reikalinga Britanijos ir 
JV pagelbos. Be to, yra neį
manoma, kad Rusija iš šio 
karo išeitų kaip ypatingas 
laimėtojas. Karo koalicija yra 
bendra, ir laimėjimas bus 
bendras-

(Tęsinys)
Jis yra kandus, kaip gyvatė

Judriausias “Tiesos” ben
dradarbis yra Dovidaitis. Jis 
veda žemės ūkio skyrių, rašo 
raportažus, apybraižas apie 
mašinų traktorių stotis, apie 
tarybinius ūkius, apie “nau
jakurių” “laimingą” gyveni
mą. Jis turi dešimt slapy
vardžių. Dėl įžūlumo ir gru
bios elgsenos niekas jo ne
mėgsta. Mane perspėja—Do- 
vidaičio akivaizdoje neišsi
tarti, nepasakyti ko nors an- 
titarybiško. Girtuokliauja jis 
nemažiau už Marcinkevičių. 
Kartą jį spaustuvės darbi
ninkai suranda negyvai nusi
gėrusį priešais NKVD rūmų, 
Katedros aikštėje. Girtas jis 
yra kandus kaip gyvatė. 
Grąsina:

—Ir tavęs laukiau NKVD 
rūsys. Ar tu žinai, kas tai 
yra NKVD, palauk, vieną 
gražią dieną sužinosi.

“Jūs durniai, nemokat 
gyventi”...

Jis dažnai išvažiuoja
redakcijos džipu į Lietuvos 
kaimus ir miestelius pame
džioti medžiagos. Pasakoja
ma, kad Dovidaitis ten tie
siog terorizuoja žmones. 
Grasindamas išpeikti “Tieso
je,” jis reikalauja iš valsčių 
pareigūnų degtinės ir užkan
dos. 1944 metų vėlyvą rude
nį, naktį, Dovidaitis yra pa-

su

LAISVAM PASAULY-BUS 
LAISVA LIETUVA

Generolo Černiaus pareiškimas per New Yorko radio

New Yorko radio stotis 
WWRL 1948 m. liepos 29 d. 
transliavo anglų kalba pasi
kalbėjimą su buv. Lietuvos 
ministeriu pirmininku gene
rolu J. Černiumi, ši radio sto
tis yra suorganizavusi visą 
eilę pasikalbėjimų su paverg
tų tautų žymiais asmenimis. 
Toji pasikalbėjimų serija pa
vadinta “Klausykime lyderių 
tremtyje.”

Savo pasikalbėjime gen. J. 
Černius klausiamas paaiški
no, kokius karinius mokslus 
Lietuvoj ir užsieniuose yra 
baigęs ir kad yra buvęs Lie
tuvoje Vyr. štabo viršininku 
ir Lietuvos Ministeriu Pirmi
ninku.

Suminėjęs trumpai Lietu
vos istoriją, generolas Čer
nius atsakinėjo į klausimus 
apie Lietuvos okupavimą, nu
pasakodamas tos okupacijos 
eigą.

Generolas aiškino, kad, ka
riškai okupavę Lietuvą, — 
“rusai dabar jau labai gerai 
žinomu komunistiniu metodu

Ir taip, jis vaizdavosi ateitį
“Mes vaizduojamės karo 

^pabaigoje tokią padėtį: di
delės Amerikos ir Britų ka
riuomenės Europos kontinen
tą laikys okupavusios. Šitos 
kariuomenės bus apginkluo
tos geriausiais ir moderniau
siais ginklais. Jos bus pirma
eilės ir nepavargusios, o to 
nebus Rusų kariuomenėje. 
Aš drįstu teigti, kad stip
riausia karinė jėga Europo
je po karo bus Britų. Dėl to 
aš esu tikras, kad Anglijos 
įtaka Europoje bus stipres
nė nei kada nors nuo Napo
leono laikų, ši įtaka bus pa
remta didžiulės karinės ga
lybės. Jos dėka mes laikysi-1 
me visą Europą savo įtako- sudarė marionetinę vyriau- 
je ir turėsime sprendžiamąjį 
vaidmenį Europos likime. Aš 
dėl to negaliu priimti tezės, 
kad pokarinei Europai gre
sia rusų pavojus. Lygiai ma
žai galiu pritarti prielaidai, 
kad Rusija po karo varytų 
antieuropinę politiką.”

Tokias nesąmones kalbėjo 
Benešąs...

1944 m. kovo 10 d. Daily 
Express korespondentui ši
taip kalbėjo Benešąs, kuris 
buvo laikomas dideliu Krem
liaus žinovu:

“Rusija neturi jokių užsi
mojimų primesti komunizmą 
savo kaimynams arba kuriai 
Balkanų valstybei. Stalinas 
dabar pasiryžęs laikytis li
nijos, kuri iš pagrindų nelei
džia kištis į kitos valstybės 
vidaus reikalus. Stalinas ne
turi noro nei aspiracijų ši
toms valstybėms nei kuriuo 
kitu būdu daryti įtakos.”

Tiesiog baisu skaityti! To
kie dideli buvo šie žmonės ir... j kartojasi...

bę, paklusnią Maskvai, ku
riai buvo duotas uždavinys 
suorganizuoti vieno sąrašo 
rinkimus Lietuvoje. Sovietų 
išrinkti delegatai pareikala
vo Lietuvos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą.”

Gen. Černius nupasakojo 
taip pat ir ryškiuosius vokie
čių okupacijos faktus, pri
durdamas, kad “Lietuva vil
tis buvo sudėjusi į Atlanto 
Čarterį ir tikėjosi būti išlais
vinta, kai tik Vokietija bus 
nugalėta. Deja, rusai vėl grį
žo ir tęsia savo žiaurų tero
rą.”

Generolo žodžiais tariant, 
—“Lietuviams yra palikta 
dabar tik vienintelė laisvė — 
tai garbinti Staliną ir komu
nistų vadus.”

šaunamas Gedimino gatvėje. 
Tačiau po kelių savaičių iš
ėjęs iš ligoninės, savo straips
niuose vėl aršiai garbina ko-

Šiomis dienomis suka 
giai 15 metų, kai Popie 
atstovo, Apaštališkojo 
gato, Washingtone pars 
eina arkivyskupas Amls 
Cicognani.

Į Ameriką arkiv. Cio 
ni atvyko 1933 m. ir n 
laiko didžiausiu pasiss 
eina savo pareigas. Jai

.pretorium. Jo privatus
• » v*___  , _ j j _ _ y __

įlans vidurnakčio.

Klausiamas, 'kaip ilgai So
vietai išsilaikytų Lietuvoje, 
jei nevaldytų policija ir ka
riuomenė, — generolas Čer
nius atsakė: “Tuo atveju ne- 
praeiaų nei 24 valandų, kai 
lietuvių tauta pasiskelbtų ir 
taptų nepriklausoma.”

Į klausimą, “ką Jūs dabar 
veikiat?”, generolas Černius 
atsakė, kad “nuo pat atvyki
mo į šį kraštą dirbu fabrike, 
pradžioj į savaitę uždirbau 
po 32 dolerius, o dabar pada
riau pažangą ir gaunu po 40 
dolerių.” Dėl Lietuvos atei
ties generolas pareiškė, jog 
jis giliai tiki, kad anksčiau 
ar vėliau bus išlaisvintos vi
sos pavergtos tautos ir lais
vam pasauly bus vėl Laisva 
Lietuva.

Perdaug “Prezi
dentu”...

“Lietuvių Žodis,” išeinąs 
Vokieteijoj savo nr. 26 šitaip 
rašo:

“Amrikos ‘Naujienos’ pa
skelbė anoniminį “Naujai at
statomos Lietuvos Respubli
kos prezidento atsišaukimą į 
lietuvių tautą,” kuriame tas 
anoniminis “prezidentas” ra
šo, esą ‘Lietuvių visuomenės 
pritarimu ir partizaninių jė
gų nutarimu’ jis buvęs ‘pri
verstas priimti šias Naujai 
Atstatomos Lietuvos Respub
likos Prezidento pareigas.’

“Visai suprantama, kad at
siranda asmenų, sergančių 
prezidentomanija, bet nesu
prantama, kad rimti laikraš
čiai skelbia analfabetiškumu 
ir manija atsiduodančius ma
nifestus.”

Gavo ir “Amerika” šitą 
prezidentinį atsišaukimą ir 
jis jau seniai ramiai ilsis re
dakcijos krepšyje...tokios baisiai didelės buvo jų 

klaidos! žmonija jau šian
dien mato, kaip labai jie 
klydo, ir moka už tai baisią 
kainą, o kiek dar priseis mo-' nepagydomos ligonės Vokie- 

,kėti? Klaidos dar ir šiandien tijon. Pasakoja baisius daly- 
'kus apie gyvenimą Sibire.

—370 vokietaičių, dirbusių 
Sibiro kasyklose, grįžo kaip

munistų partiją ir puola taip nant Ap. Delegatu, Ann 
vadinamuosius buržuazinius‘je susilaukta naujų ar 
nacionalistus (netarybinės 
nuotaikos žmones). Kartą jis 
girtas, pamatęs mane su 
draugu sėdint užkandinėje, 
neprašomas nudrimba į kėdę 
prie mūsų stalelio ir ima bar- 
baliuoti:

—Jūs, durniai, nemokate 
gyventi, jūs esate bailiai. 
Knygų žiurkės ir nieko dau
giau. Jūs sugraušite ir dvėsi- 
te. Jūsų kišenėse vėjas, o ma
no... štai... žiūrėkite, — jis iš
traukia iš kišenės saują čer
voncų, gniaužo juos kumšty
je, rodo mūsų panosėje ir 
šaukia:

—Ei, drauge padavėja, dar 
alaus! Dešimt bokalų, šitoms 
knygų žiurkėms.

Liunei Janušytei rūpi tik 
pinigai

Marcinkevičiui pasitrau
kus, į jo vietą ateina Liūne 
Janušytė. Gerokai senstelė
jusi, bet dar elegantiškai ap
sitaisiusi, su riebiai ir ryš
kiai dažytu veidu. Ji visiems 
pasako, kad jai čia rūpi tik 
pinigas užsidirbti, nes jai gy
venti yra sunku. Negaliu 
teigti, kad Liūne pritartų 
bolševikinei okupacijai. Ji 
dažnai mėgsta kitus grau
dinti savo pasakojimu, kaip 
ją tardymo metu kankino 
vokiečių gestapas, bet iš jo
sios lūpų aš niekad neišgirs
tu protarybinių kalbų. Ji net 
rašyti jau nesugeba, ką ji da
bar rašo yra tik seni felje
tonėliai, perdirbti pagal ta
rybinius propagandos reika
lavimus. Ir ji savo nepasiten
kinimą gyvenimu, kaip ir 
daugumas “Tiesos” bendra
darbių, maldo degtinėje.

Gavo pipirų nuo Paleckio
Kartą (tai atsitinka inteli

gentų suvažiavimo metu) ji 
galbūt apsirikusi, parašo tie
są “Tiesoje” ątspaudintam 
feljetone. Ji rašo, kad val
gyklose, kuriose yra maitina
mi suvažiavę inteligentai, 
tiek daug prineša visokių 
skanių valgių, kad inteligen
tai tiesiog jų nepajėgia su
šveisti — likučius slapčia vy
nioja į laikraščius ir neša sa
vo vaikučiams, jau seniai ne
mačiusiems tokių skanėstų. 
Tai yra didžiausias netaktas 
bolševikų vyriausybės akyse. 
Pats Paleckis užsipuola re
daktorių dėl neapsižiūrėji
mo; Liūne yra išbarama ir 
perspėjama.

Kalinių gretos
Gyvenu Tauro bendrabuty

je. Vieną rytmetį pažadina 
mane keistas taukšėjimas 
gatvėje. Liudas irgi nemie
ga. Kariuomenė žygiuoja? 
Padai kaukši, lyg būtų me
diniai. šokome prie lango. 
Skystose rytmečio miglose 
linguoja žengiančių žmonių 
gretos. Viena, antra, trečia, 
ketvirta, vis daugiau ir dau
giau ir susilieja į vieną pil
ką žmonių masę.

—Kaliniai!... Iš Lukiškių 
varo... į stotį. Tiek daug! Jie 
eina išsirikiavę po keturis. 
Šaligatviais kas keli metrai 
eina automatais ginkluoti 
raudonarmiečiai. Jų ginklai 
yra parengti šūviui ir nu
kreipti į kalinius. Kaliniai ne
ša ryšulėlius. Kai kurie yra 
be kepurių.

Rankose laiko klumpes ir 
eina basi...

Šeštoje gretoje aš pastebiu 
einančius valstiečius. Vienas 
jų, kurio apžėlęs veidas ir 
juoda ilga sermėga išsiskiria 
melsvose miglose, yra aukš
tas, stambus vyras. Jis žen-

kūpi jų ir vyskupijų. Ji 
yra pakonsekravęs 32 n 
vyskupus.

'"'1

, popiežių 'audeklu. Ant lang 
:Lįi, dar laidos. Centrinis, 1 
jįvietė[popiežiaus kėdės, 

įų, at- turi vitražą, v 
įfliijsky- Mariją su Kūdiki 
f^dk be ant kelių. Tai čia 

pėdininkas duoda 
genedik- privatines audien 

eit, priima kardini 
vus, vyskupus, p

z; Leonas

U . 
<45- visų

Sįmodip- ir žymiuosius pas; 
.judamas 
-į® (pa- 
tėtei ap-

Audiencijos. Pi e 
dant 2 kanai 

Pagal griežtą t 
diencijos baigiasi 
Dabar pas popieži 
mų viršininkas si 
pu prašomų audiei 
jus XU-sis nuspr 

Jei jau priims rytojaus 
pusvalandžio Didy 
įlinkas pietauja. 1 
jo asmeniniai tara 
vokietės vienuolės, 
je tarnyboje yra i 
nunciavimo Berlyr 
gaminami pagal tr; 
lišką būdą. Pijus 
rūko, bet prie pietį 
vyno. Jau taip yr 
niai, kad popiežius 
nas. Tiesą sakant, 
kai tik jis pasirodo 
jame, tuoj paleidi 
narvelių dvi kana 
rios gali netrukdo! 
ti per visus pietus, 
taus Vietininkas 
sparnuotus padarė 
dais, jie nusileidžia 
čių arba nutupia ai 
lesa iš lėkštelių jien 
tą maistą. Išimtim 
kūnais būna oficial 

i įsigijo Tačiau ir tuomet ' 
i. valgo vienas prie at 

lo, kuris kiek auks 
kitus ir pirmiausia ; 
jamas.

Popiežiaus spo
I

• Popiet Pijus trup
■ si. 4-tą valandą sėč
■ mobilį ir važiuoja ii 

čio Vatikano sodų, 
lipa ir visą valandą 
ja. žengia lengvu 
žingsniu. -Nesvarbi 
ar blogas oras. Net 
Šitas, sakytumėm, j 
sportas teikia nem; 
stebėjimo ir Vatika 
gūnams ir dipk 
Taip, sportas.

Dirba ligi vidun
Sugrįžęs iš gamtc 

žius kelias minutes 
si, paskui sėdasi si 
dabartinis Bažnyčio 
tojas visą vėlybą p 
vakarą praleidžia 

’aip ateina metas e: 
lyčią rožančiaus kai

įjlo mins- 
v^ispasi-

Australija priima pa 
daug tremtinių iš Voki 
bet atydžiai tikrina, k 
įsivežtų komunistų. \ 
rint to, komunistams ji <t^dar 
vyko pasiųsti ten savo " ' 
tus. Iš Sydnėjaus pram 
jok saugumo organai t 
ėmė 16 komunistų (da 
šia lenkų ir baltų), ku 5 
šią grąžinti atgal Eur ;

įrn ži- 
neįvyks-

jog

•panašu 
;į ir Bai
tai yra

Pageidaujamos 
kilniausios šei

^XD-sis 
į taip pa- 

irfcbū- 
sekreto- 

1:30 min. 
lidektri*

įjardau-
Įjiamir- 
įląsvar- 
■įso? pa- 
iš matau 
.ir savo

Katalikų imigracijo 
gos pasiųsti atstovai 
j e lankosi tremtinių 
lose ir pataria di 
imigracijos pačioje p
siųsti į Ameriką pači 
vyzdingiausius, pado 
žmones, tvarkingas 
kad nepažinę tremtini 
rikiečiai, ko daugiai 
kviestųsi į Ameriką, 
tremtinių propagand 
giau amerikiečius 
sianti. Jie savo akimis 
tą ir kalbės apie tą tf , 
ne vien teoretiškai, bė 
tiškai juos pažinda

■j 7'aikštę,

100 Metij suka|"W 
|ūs, pa- 

sisuda- 
papras-

Šveicarija švenčia 
metų sukaktį nuo k 
jos priėmimo.

Prezidentas Trumai -įrad- 
proga pasiuntė Šve 
gyventojams šio kraš i — 
nių linkėjimus.

aa kabo

GELEŽINKELIAI S 
TŲ ROJUJE

aidės

aaspri- 
-hri yra 
'-PaskuiSovietų - estų di' .

Rahva Haal (liaudį 
sas), išeinąs Taline, į J11’ 
bė eilės skaitytojų lai 
kurių aiškėja, koki 
yra geležinkeliuose.

“Keleiviniai tra 
kursuojantieji tarp X 
Pskovo, susideda ti

3 ir bau-

k Petro

ne- 
‘at ku- 
įstatu-

prekinių vagonų. Vagi at-
gintos, me dalyvauja taip p
> pilku mens sekretorius ir

purvini ir neapšviest 
Kituose laiškuose i 

ma, kad jie nešildom 
labai retai būna ke 
vagonai. Bagažas d 
ant žemės į purvą, n 
tų atsisėsti.

Laikraščio redaktč 
gina pašalinti tokius 
turingus” trūkumus.

Reikia manyti, ko! 
viešpačiai viešpatai 
“nekultūringi” trūkiJ 
dės jų “pažangos” di

BIČIULIS

gia tvirtai, atmetęs 1 
kaktą, lyg didingas 
šas. Jo rankose neras 
lio. Iš kažkur atklys 
mečio šivesos pluol 
krenta ant jo veido, 1 
stebiu jo lūpas, vii 
lūpas, galbūt kuždanl 
dos ar atsisveikini 
džius. Kai kurie kalil 
šelius turi prisirišę] 
čių, o rankose laiko! 
ir eina basi.

Seni ir jauni, ir s 
likamečiai vaikai, ir] 
senukai — visi vieni 
tantinėje voroje. Ii 
juos lydi raiti kareil 
darni ir plūsdami ati 
čiuosius. Vora praslė 
likdama širdį verian 
sėjimą.

M kartą mes norime kalbėti? 
ragaus bičiulis, kurio betgi 
paausiai atrodo. Tačiau įdo-

gyvenimu. Paskirkim jam 
pdaitykim apie jį.
M- Šikšnosparnis.
M paukštis, bet įdomus tuo, 
I bet kaip nepanašus jis 
U^ius! Visas jo kūnelis suši
lę stangus kaklas baigiasi 
Larais akytėmis ir didžiulė- 

s7®s, iškraipytos, išrašytais 
R* apie girdimąją angelę, 
parikaulis, kurio neturi kiti 

prisidengia dienai savo

PJajytės trumputės, trum- 
L.pais, dideliais nagais, šikš-

Paverstos sparnais; visi tų 
p ^Bjnti; tiktai nykštis ne- 
k^asi riestu nagu; kiti 
W be nagų; tarp jų, pra- 
hį tąsi plėvelė. To- 
k .^nės mažojo piršto pu- 
Piytėsligi liemenėlio šonų 
^paskutiniųjų kojyčių ir uo- 
Upė- Visa ta plėvelė pa- 
i tą plėvelę ir tan- 
P šikšnosparnis vikriai ir

QW1 ilgai, be atvangos, 
■.^paskutinėmis kojytė- 

pasvyrės nuleidęs 
atsikvėpė, ir v?’



[A LIETUVOJE
pats tą matė)

August 6, 1948

AMŽINAJAME SOSTE
niai, nemokat gyventi”... 
sitenkinimą degtinėj. Pi- 
ipautos kalinių gretos, 
tytis

giailsj 
atstovi 
gato,» 
einat.-.

Valstybės sekretorium. Jo privatus gyvenimas.
2 kanarėlėm. Popiežius... sportuoja. Darbas ligi 

vėlaus vidurnakčio.

Cicogį lį mūsU popiežių 1 audeklu. Ant langų baltos už- 
ds, vadinasi, dar laidos. Centrinis, kuris yra už 

3 XIII-jo, pakvietė popiežiaus kėdės, vietoje to 
s sekretoriatą, at-

lamas Gedimino gatvėje, 
au po kelių savaičių iš- 
iš ligoninės, savo straips- 

>se vėl aršiai garbina ko- eina į 
ristų partiją ir puola taip nantį 
inamuosius buržuazinius 
ionalistus (netarybinės! 
taikos žmones). Kartą jis; 
as, pamatęs mane su ’ 
ilgu sėdint užkandinėje, 
rašomas nudrimba į kėdę
i mūsų stalelio ir ima kar
uoti : 
-Jūs, durniai, nemokate 
•enti, jūs esate bailiai 
ygų žiurkės ir nieko dau- 
u. Jūs sugraušite ir dvėsi- 
Jūsų kišenėse vėjas, omą- 
,. štai... žiūrėkite, — jis iš- 
ukia iš kišenės saują čer- 
icų, gniaužo juos kumšty-
rodo mūsų panosėje ir 

ikia:
—Ei, drauge padavėja, dar 
us! Dešimt bokalų, šitoms 
/■gų žiurkėms.

Alinei Janušytei rūpi tik 
pinigai

Marcinkevičiui pasitrau- 
s, į jo vietą ateina Liunė 
lušytė. Gerokai senstelė
si, bet dar elegantiškai ap
alsinsi, su riebiai ir rys-
ii dažytu veidu. Ji visiems 
sako, kad jai čia rūpi tik 
ligas užsidirbti, nes jai gy- 
ati yra sunku. Negaliu 
gti, kad Liunė pritartų 
Iševikinęi okupacijai. Ji 
žnai mėgsta kitus grau- 
iti savo pasakojimu, kaip

tardymo metu kankino 
kiečių gestapas, bet iš jo- 
>s lūpų aš niekad neišgirs- 
protarybinių kalbų. Ji net 

syti jau nesugeba, ką ji da- 
r rašo yra tik seni felje- 
nėliai, perdirbti pagal ta- 
binius propagandos reika- 
vimus. Ir ji savo nepasiten- 
nimą gyvenimu, kaip ir 
tugumas “Tiesos” bendra- 
irbių, maldo degtinėje.

Gavo pipirų nuo Paleckio

Kartą (tai atsitinka inteli- 
mtų suvažiavimo metu) ji 
ilbūt apsirikusi, parašo tie- 
į. “Tiesoje” atspaudintam 
■Ijetone. Ji rašo, kad val
yklose, kuriose yra maitina- 
i suvažiavę inteligentai, 
ek daug prineša visokių 
ranių valgių, kad inteligen- 
ti tiesiog jų nepajėgia su
žeisti — likučius slapčia vy
toj a į laikraščius ir neša sa- 
d vaikučiams, jau seniai ne- 
tačiusiems tokių skanėstų, 
ai yra didžiausias netaktas 
olševikų vyriausybės akyse, 
ats Paleckis užsipuola re
aktorių dėl neapsižiūrėjb 
io; Liunė yra išbarama ir 
erspėjama.

Kalinių gretos
Gyvenu Tauro bendrabuty- 

j. Vieną rytmetį pažadina 
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tw

i.il ' s seKrcLuriatą, at- 
ain. 5 Sosto užsienių sky- 

1 išbuvo beveik be 
37 metus. Leonas 

m jus X-a , Benedik- 
* ijus XI-as — visų 

| popiežių šešėlyje 
ištalų palikimo dip- 

> ’agaliau, būdamas 
KoDi; ! sekretorium (pa- 

■ iantvarkoje tai ap- 
’! misterio pirminin- 

mių reikalų mins- 
Aust; jas), Pacellis pasi- 

dauge> iąja Pijaus XI-to 
bet atjį daugiau, jo valios 

vykdytoju. Jei jau 
es sekretoriaus ži-

vyskę;

rintta:
vykote ane nieko neįvyks
ta Išį '- - - - -ellio būklė bus dar 
joksi^Įjei pridėsime, jog 
ėmėljį ivo padarytas Šv.

ciniškosios bazili- 
ezbiteriu (panašu 
s kleboną) ir Baž- 
nerlengu, tai yra 
kolegijos pirminin- 

įįlį ii turėjo dar dau-
1 i. Metus prieš mir- 

„įV -as kardinolų svar-

šia let

zmoK 
kad e 
rikieii

tremų. 
giaur

tą ir ii 
ne vie

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI

Čia patiekiame ištraukas 
iš skaitytojų laiškų. Daugu
mas prašo pavardžių ne
skelbti. Žymėsim jas kai kur 
raidėmis ir, tik kur leis laiš
kų rašytojai, parašysim vi
są pavardę. — Red.

jų tarpe aš matau 
iežių!” — ir savo 
tkreipė į Pacellį.
i į Apaštalų Kuni- 
Dstą, Pijus Xll-sia 
ma lygiai taip pa- 
lip buvo daręs, bū- 
ttlstybės sekreto- 
asi apie 6:30 min. 
tąsi, ir tai elektri
ne, kurią įsigijo 
ls Jungtines Vals-

is miegamasis 
įsis, kurio du lan- 
į Šv. Petro aikštę, 
,bai paprastai. Ma- 
tedžio stalas, pa- 
varinė lova su da- 
užtiesalu, papras- 
is, drabužinė spin- 
1, dar mažas veid- 
s vienas ir tėra vi- 
!. Ant sienos kabo

mėtos
jos pš

Pre
R!

įveiksiąs.
niųlkk -

Soč

yra^ 

kur. - 

prefc 
pmiis ■ 

Eit

labai'

ienas ir bandelės
us laiko mišias pri- 
oplyčioje, kuri yra 
įdegamojo. Paskui 
nučių valgo pusry- 
iva, pienas ir ban- 
:o eina į biblioteką, 
s kampinis kamba- 
ngais į Šv. Petro 
a stovi platus rie
bio stalas, ant ku- 
ristaus balta statu
la. Į tris sienas at- 
I knygų spintos, 
dai uždengti pilku

turi vitražą, vaizduojantį 
Mariją su Kūdikėliu Jėzum 
ant kelių. Tai čia Petro pa- 
pėdininkas duoda vadinamas 
privatines audiencijas, atsi
eit, priima kardinolus, valdo
vus, vyskupus, pasiuntinius 
ir žymiuosius pasauliečius.

Audiencijos. Pietūs pade
dant 2 kanarėlėm

Pagal griežtą tvarką, au
diencijos baigiasi 1-mą vai. 
Dabar pas popiežių įeina rū
mų viršininkas su ištisu la
pu prašomų audiencijų ir Pi
jus XII-sis nusprendžia, ką 
priims rytojaus dieną. Po 
pusvalandžio Didysis Šeimi
ninkas pietauja. Patarnauja 
jo asmeniniai tarnai, o verda 
vokietės vienuolės, kurios to
je tarnyboje yra nuo Pijaus 
nunciavimo Berlyne. Valgiai 
gaminami pagal tradicinį ita
lišką būdą. Pijus XII-as ne
rūko, bet prie pietų ima kiek 
vyno. Jau taip yra nuo se
niai, kad popiežius valgo vie
nas. Tiesą sakant, ne vienas: 
kai tik jis pasirodo valgoma
jame, tuoj paleidžiamos iš 
narvelių dvi kanarėlės, ku
rios gali netrukdomos lekio
ti per visus pietus. Kai Kris
taus Vietininkas pašaukia 
sparnuotus padarėlius var
dais, jie nusileidžia ant jo pe
čių arba nutupia ant stalo ir 
lesa iš lėkštelių jiems paruoš
tą maistą. Išimtinais atsiti
kimais būna oficialių svečių. 
Tačiau ir tuomet Pijus XII 
valgo vienas prie atskiro sta
lo, kuris kiek aukštesnis už 
kitus ir pirmiausia aptarnau
jamas.

Popiežiaus sportas
Popiet Pijus truputį pasil

si. 4-tą valandą sėda į auto
mobilį ir važiuoja iki pakraš
čio Vatikano sodų, kame iš
lipa ir visą valandą vaikščio
ja. Žengia lengvu, greitu 
žingsniu. 'Nesvarbu, gražus 
ar blogas oras. Net ir lyjant. 
Šitas, sakytumėm, popiežinis 
sportas teikia nemaža nusi
stebėjimo ir Vatikano parei
gūnams ir diplomatams. 
Taip, sportas.

Dirba ligi vidurnakčio
Sugrįžęs 

žius kelias 
si, paskui 
Dabartinis 
toj as visą 
vakarą 
Taip ateina metas eiti į kop
lyčią rožančiaus kalbėti, ka
me dalyvauja taip pat jo as
mens sekretorius ir asmens 'kinietiškų dolerių.

iš gamtos, popie- 
minutes meldžia- 
sėdasi studijuoti. 
Bažnyčios Vairuo 
vėlybą popietę ir

praleidžia vienas.

AS MŪSŲ BIČIULIS
inot api ką šį kartą mes norime kalbėti? 
nenas didelis žmogaus bičiulis, kurio betgi 

tl}^ nes jis nepergražiausiai atrodo. Tačiau įdo- 
i dabai savo keistu gyvenimu. Paskirkim jam

atvėje. Liudas irgi nemie-! 
a. Kariuomenė žygiuoja? 
’adai kaukši, lyg būtų me- 
iniai. šokome prie lango, 
kystose rytmečio miglose 
nguoja žengiančių žmonių 
retos. Viena, antra, trečia, 
:etvirta, vis daugiau ir dau- 
;iau ir susilieja į vieną pil- 
:ą žmonių masę.

—Kaliniai!... Iš Lukiškių 
raro... į stotį. Tiek daug! Jie 
ina išsirikiavę po keturis. 
>aligatviais kas keli metrai 
dna automatais ginkluoti 
audonarmiečiai. Jų ginklai 
zra parengti šūviui ir nu
kreipti į kalinius. Kaliniai ne
są ryšulėlius. Kai kurie yra 
>e kepurių.

Rankose laiko klumpes ir 
eina basi...

šeštoje gretoje aš pastebiu K 
einančius valstiečius. Vienas jo®;; 
jų, kurio apžėlęs veidas ir daU>Ų 
iuoda ilga sermėga išsiskiria 5^ 
nelsvose miglose, yra aukš- litf' 

+ombus vyras. Jis žen-

j bičiulis tai yra... šikšnosparnis.
»ęs plaukais. Būtų paukštis, bet įdomus tuo, 

.*3 aikus žindyte žindo; bet kaip nepanašus jis 
domuosius gyvulius! Visas jo kūnelis susi- 
:amuolėlį; trumpas, stangus kaklas baigiasi 
alvele, mažučiukėmis akytėmis ir didžiulė- 
s. Tos ausys plikos, iškraipytos, išrašytais 
; ausies viduryje, apie girdimąją angelę, 
lapelis, tarytum narikaulis, kurio neturi kiti 
juo šikšnosparnis prisidengia dienai savo 
ingelę.
ės šikšnosparnio kojytės trumputės, trum- 
rštai baigiasi riestais, dideliais nagais, šikš- 
lirmutinės kojos paverstos sparnais; visi tų 
lėliai ištempti ir pailginti; tiktai nykštis ne- 
ščio pavidalą ir baigiasi riestu nagu; kiti 
jai pernelyg ištempti, be nagų; tarp jų, pra- 

> antrojo, ištiesta plonute, tąsi plėvelė. To- 
velė ištiesta nuo viršūnės mažojo piršto pu- 
zisos pirmutinės kojytės ligi liemenėlio šonų 
ės kojelės. Tarp paskutiniųjų kojyčių ir uo- 
ji ištiesta pievelė. Visa ta pievelė pa- 
>sparnio sparną. Ištempęs tą plėvelę ir tan- 

|jįį< damas kojelėmis, šikšnosparnis vikriai ir 
aido ore.
žioti šikšnosparnis gali ilgai, be atvangos, 
dė. Pavargs — įkibs paskutinėmis kojytė- 
io šekelę, į stogą, tvorą; pasvyrės nuleidęs 
n; valandėlę pakabėjęs, atsikvėpė, ir vėl nu-
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AMŽINOJO SOSTO VALDOVAS POPIEŽIUS PIJUS XII 
apie kurio asmenybę ir gyvenimą čia pat talpiname atskirą straipsnį.

šambelionai. Tuomet ką leng
vo užkanda ir laisvai kalbasi 
su bendradarbiais. 10-tą va
landą vakaro popiežius vėl 
savo bibliotekoje. Atsitinka, 
jog eidamas per šv. Petro 
aikštę Pijaus XII-jo languo
se dar matysi šviesą ir 1-mą 
valandą ryto.

J. Matusas—(“N. G.”)

Šiomis dienomis J. E. Kar
dinolas Stritch davė leidimą 
lietuviams tėvams jėzuitams 
steigti savo namus Chicagoje.

Naujame vienuolyne gy
vens pora misionierių ir kele
tas tėvų, einančių mokslus 
įvairiuose Chicagos universi
tetuose.

Namų įsigijimu ir įrengimu 
rūpinasi tėvas Jonas Kidy
kas, 321 Willings Alley, Phi
ladelphia 6, Pa.

SKILIMAS TARP KOMUNISTŲ
Jau nekurį laiką domina 

pasaulį skilimas tarp komu
nistų įvykęs Jugoslavijoje. 
Šitame klausime perdaug yra 
dar neaiškumų ir kažkurios 
misterijos.

Belgrade komunistų suva
žiavime buvo garbinamas 
“didysis mokytojas ir drau
gas Stalinas” ir jo portretas 
buvo kabinamas greta “mar
šalo” Tito. Ten pat betgi bu
vo kritikuojamas kominfor- 
mas už jo “klaidą” Jugosla
vijos komunistų atžvilgiu.

Iš Budapešto gi praneša
ma, kad vengrų komunistų 
vadas Rakoci paskelbė iš
traukas iš Stalino laiško Ti
tui, kuris lietė tariamą Stali
no atsakymą į 15,000 Jugo
slavijos komunistų, kurie 
kreipėsi su prašymu į Krem
lių dėl iškilusio ginčo tarp 
kominformo ir Tito režimo.

Sako, kad Stalinas tame 
laiške pareiškęs, jog jis lai-—Kinijoje už Amerikos do

lerį jau mokama 8,500,000 įkąs Jugoslavijos komunistų 
dnipriu. politiką nusikalstama, ka

skrido, nelyginant vaiduoklis arba šmėkla, ir pranyko 
nakties tamsumoje.

Savo pavidalą šikšnosparnis gavo ne visai netyčia; 
jo pavidalas tik parodo, jog gamtoje viskas yra tam 
tikru tikslu sutaisyta, šikšnosparnis — nakties gyvu
lys. Todėl visos jo kūno dalys yra sutaisytos nakties 
darbui. Akis tam darbui pasirodė lyg nebereikalinga; 
todėl ji ir sumažėjo, beveik visiškai išnyko.

Vienas mokslo žmogus kartą panorėjo išmėginti 
šikšnosparnio akis. Susigaudęs penlds šikšnosparnius, 
jis vieną visiškai apakino, dviem užlipdė akis ir palei
do visus penkis skraidyti po kambarį, kuriame visaip, 
skersai ir išilgai, buvo ištiesiota virvelių, siūlų ir kitų 
kliūčių, šikšnosparinai, ir tie, kurie buvo visiškai ap
akinti, nė kartą nieko nekliudė, nors kambaryje skrai
dė tokiu greitumu, kaip ir laisvėje; jie nė vienas ne- 
susidavė į lango stiklą.

Kas gi čia pamoko šikšnosparnius skraidyti tarp tų 
pinklių? Jo girdimoji kūno dalelė, ausis, rados tokia 
klusi, šikšnosparnis rados taip ausylas, kaip nė vienas 
kitas gyvulys. Mažiausią garselį, kurį padaro savo 
sparnais naktinis drugys arba mažiukas vabalėlis, 
šikšnosparnis girdi per dešimt sieksnių. Jo ausis tokia 
klusi, tokia jautri, jog dienos garsais nesitveria. Todėl, 
pasislėpęs dienai, šikšnosparnis gražiai susiglaudžia au
sis ir užsidaro girdimąją angelę aklinai intapėliu.

Šitas nakties gyvulėlis gina mus atsidėjęs, naikinte 
naikina nakties vabzdžius, mūsų didžiuosius skaudėjus. 
Kad ne šikšnosparniai, miškai jau senai būtų žuvę; 
būtų išnykę ir daugumas naudingųjų augalų.

įvairūs vabalai . ir daugybė nenaudėlių vabzdžių 
skraido ir apskritai darbuojasi naktį, todėl dienos gy
vuliai, kurie minta vabzdžiais, jų negaudo; ir kad ne 
šikšnosparniai, trumpu metu jų privistų tokia daugy
bė, jog jų vikšrai visus augalus suėstų.

Todėl reikia tik džiaugtis, kad mūsų namuose ant 
aukšto apsigyvena šikšnosparnių: jie — naudingiausi

dangi ten nebuvo aiškiai pa
brėžta komunistų pozicijos 
liaudies fronte (partijų koa
licijoje), kuri valdė Jugosla
viją. Stalinas tvirtina, kad 
Jugoslavijos komunistai elgė
si neryžtingai ir nedrąsiai. 
Ta proga Kremliaus diktato
rius pamokęs Tito, kad pa
gal Markso ir Lenino mokslą 
pagrindiniu dalyku yra pro
letariato diktatūra, vadovau
jama komunistų.

Nėra betgi atsitikimo, kad 
Kremlius kurio nors savo ne
paklusniojo “chlopčiuko” ne
pajėgtų sudorot. Ir šį kartą 
Tito nebuvo ir nėra Maskvai 
nepasiekiamu. Todėl ir gin
čas, kuris sukasi vis dėlto ne 
apie esminius dalykus, kelia 
daug abejonių dėl to, kokią 
paslaptį jis su savim neša.

Tuo tarpu, Tito begarbin
damas Staliną, jau spėjo at
šaldyti Amerikoje 40 su virš 
milijonų vertės Jugoslavijos 
aukso... Savu laiku tas pats 
Tito per UNRRA naudojosi

“Pirmo puslapio aš visai ne
skaitau... Tenai jūs be reikalo 
spausdinat tai, kas jau buvo an
gliškuose laikraščiuose” — rašo 
St. J. iš Brooklyno, N. Y.

Kad tas mielas skaitytojas pir
mo puslapio neskaito — mes ne- 
abejojam... Jei jis skaitytų, tai 
tada žinotų, jog ten rašom daug 
dalykų, grynai lietuviškų, kurių 
anglų laikraščiuose kaip tik ne
būna. O, be to, ir tai, kas buvo 
anglų laikraščiuose, irgi mūsų 
yra atrinkta tik tokie dalykai, 
kurie lietuviams įdomesni ir ak
tualesni. Taip sakant, norime 
perduot angliškas žinias, maty
dami jas per lietuviškus aki
nius... Taigi neskaitymas pirmo 
puslapio nebūtinai jau yra do
rybė...

“Baikite jūs vieną kartą su vi
sokiom ten Šv. Rožančiaus drau
gijom ir Parciunkulų atlaidais... 
Laikraštis turi būt platesnis. 
Mane piktumas ima, kai jūs kas 
savaitę pradedat nuo Apreiški
mo parapijos ir baigiat Šv. Jur
gio parapija, šitaip nedarykit, 
nes nustosit skaitytojų” — rašo 
kas tai iš Worcester ir... nepa
sirašo.

štai šitas mūsų prietelis skai
to ne pirmą, o vien tik paskuti
nį puslapį, nes parapijų žinelės 
būna dedamos čia prie vietos ži
nių. Argi ir tos vietos žinios taip 
labai... ne vietoj?

Gyvename juk ne tarp dan
gaus ir žemės, o čia pat—tarp 
lietuvių, Amerikoje ir Brookly- 
ne. šiame mieste gyvavo para
pijos, kai daugelis mūsų dar į 
svietą negalvojo ateiti, štai šven
čia kai kurios jų 60 metų jubi
liejų!

Jei prie tų garbingų parapijų 
vyksta didelis kat. lietuviškas 
darbas ir organizacinis gyveni
mas, kuris tampriai rišasi su 
mūsų skaitytojų rūpesčiais, jei 
ten yra ir labai daug skaityto
jų — kodėl tad jiems pavydėti 
tik dalies vieno vienintelio pas
kutinio puslapėlio? Kam jau tas 
labai nepatinka, tokio dėmesiui 
skiriame visus 5 likusius pusla
pius.

Bet — štai jums visai priešin
ga nuomonė:

“Skaitau laikraštį, nes čia ran
du apie mus ir mūsų gyvenimą. 
Čia sužinau, kas dedas mūsų pa-

rapijose. Tik negerai, kad rašot 
mažai. Va, jau kelintą kart ne
randu nieko apie Šv. Jurgio pa
rapiją...” — rašo iš Maspetho 
Mrs. A. P.

O kita skaitytoja iš ten pat 
vietoj laiško, pati asmeniškai at
ėjusi į redakciją pareiškė:

“Pykstu ant ‘Amerikos.’ Pas 
mus parapijoj tiek daug visko 
atsitinka, o laikrašty tik du žo
džiai rašyti. Štai aną savaitę sir
go Jūsų skaitytoja (nurodo pa
vardę) nuo pat ‘Amerikos’ įsi- 
steigimo, o Jūs, atsiprašant, ap- 
sikiaulinot, nes net nesuminė- 
jot...”

Atsitinka pražiopsoti ir mums 
kai ką... Kai žmonės serga, ma
tot, neateina pas mus... Gerai, 
kad yra tokie, kurie mums mū
sų “kiaulystes” ant sąžinės iš
kloja. Pasitaisom ir parašom...

Deja, kai parašom, tai ir vėl 
blogai, štai žiauriai mums kliū
va laiške M. V. iš Brooklyno 
(nieko netaisę, paduodam taip, 
kaip parašyta, tegul skaitytojai 
mums už tai atleidžia).

“Kai tik kokiai bobai gumbą 
kiek suskaudėjo, tai tuoj ir ra
šot į gazietą. Tas man labiausiai 
nepatinka”...

(Bus daugiau)

Del tij, kurie panoro 
paramos

Amerikos turtu savo raudo
najai diktatūrai stiprinti. 
Šiandien jam vėl mes atiduo
dame auksą... Nesuprantami 
dalykai dedasi pasauly. Keis
ti kartais esame mes, ameri
konai. Keisti ir nayvūs...

Iš Vokietijos mums rašo: 
“Pastaruoju metu JAV lietu
vių spaudoje padažnėjo skel
bimai lietuvių tremtinių laiš
kų — prašymų, kuriais jie 
prašo paramos siuntinėliais. 
Dauguma prašytojų gal būt 
paramos reikalingi, bet yra 
ir tokių, kurie, atrodo, pik
tam išnaudoja geraširdžius 
Amerikos lietuvius arba ne
verti tokios paramos iš viso.

LTB Centro Komitetas 
gauna iš atskirų stovyklų 
raštus su iškarpom iš Ame
rikos lietuvių spaudos ir pra
nešimais, kad dažnai tie laiš
kų rašytojai yra komunis
tuojąs ir girtuokliaująs ele
mentas.

LTB Centro Komitetas ap
svarstęs šį reikalą nutarė 
prašyti Amerikos lietuvių 
spauda nespausdinti tokių 
laiškų — prašymų, kuriuose 
nebus vietos apylinkės Ko
miteto prierašo, kad tikrai 
prašytojas yra reikalingas 
paramos.”

Taigi ir “Amerika” nuo 
šiol laikysis tos tvarkos. 
Dauguma tokių laiškų bus 
perduota BALFui ir tik ypa
tingais atsitikimais skelbsi
me tvirtai paremtus tremti
nių prašymus.

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

visuomenės įnamiai, jie apsaugo mūsų sodus, daržus, 
laukus nuo baisiųjų piktadarių, — nuo tų, kurių ne
priveikia patsai žmogus.

Mūsų žmonės šitą geriausiąjį savo bičiulį išranda 
betgi pikčiausiu savo nenaudėliu — jo labai nekenčia: 
įskris šikšnosparnis į pirkią — jį tikrai nudobs, ras jo 
lizdą ant aukšto — visa šikšnosparnių kuopa bus iš
naikinta...

Kur žmonės daug šviesesni, šikšnosparnis nėra toks 
nekenčiamas gyvulėlis: suaugę žmonės ir vaikai daž
nai tyčia įtraukai ten į sodo medžius ir vieną kitą in
kilą ar skrynelę jam prisiglausti ir, užėję kame šikš
nosparnių būstą, geba juos pasaugoti ir atginti nuo 
kvailių, neatsargių žmonių.

Tuo savo bičiuliu pasirūpinti visai nesunku: jam 
daug ko nereikia, jis mielai apsigyvena drevėse, mūro 
plyšiuose, pastogėse, senuose apleistuose aviliuose, žo
džiu sakant — visur, kur tik susiranda sau tamsų, 
sausą ii’ ramų kampelį, kur nei vėjas neužpučia, nei 
saulės spinduliai neįspindi, kur gali jis pasislėpti nuo 
šviesos, kaitros ir šalčio.

Tokiuose kampeliuose šitie mūsų bičiuliai ir dabar 
būriais, ar šiaip ar taip, gyvena; čia jie veisiasi ir nyks
ta.

Didžiausią amžiaus dalį... miega
Be galo keistas ir visas šikšnosparnio gyvenimas.
Didžiaąją savo amžiaus dalį jis miega. Nuo pat ru

dens šikšnosparniai prapuola ii’ nebesirodo. Tikrai yra 
žinoma, jog jie neskrenda, kaip paukščiai, į dausas. 
Ne, jie sulenda tiktai į savo slaptąsias prieglaudas ir 
sulenda į jas pulkais; prisiglaudžia prie vienas kito, 
tvirtai įkimba į ką nors paskutinėmis kojelėmis, pasi
kabina galva žemyn, užminga, ir miega ligi kito pava- 
vasario, t. y. ligi gegužės mėnesio.

Pavasarį, kada miškai apsitaiso žaliais lapais, kada 
pats žolių žydėjimas, kada ore, pilname gėlių kvapo, at-

siranda be galo didelė daugybė vabzdžių, — tada tiktai 
nubunda iš miego šikšnosparnis, tada išsitaiso sparne
lius ir temstant skrenda medžioti.

Akimi nepastebėsi, ką vaikosi šikšnosparnis ore. Ir 
tiktai nušovęs patirsi, kuo jis minta. Visi vakariniai 
ir naktiniai drugiai, vabalai ir kiti vabzdžiai tinka jam 
maistui.

Išskridęs medžioti, šikšnosparnis švaistosi aplink sa
vo būstą. Ausys ištemptos, jų intapėliai nulinkę, jis 
pats plačiai išsižiojęs. Bėda dabar nakties drugiams ir 
vabalams: šikšnosparnis tik čiumpa, tik graibo juos 
ore; jo dantys dirba be atvangos, gyvūnėlių sparne
liai ir kojytės tik krinta, tik krinta žemėn, šikšnospar
nis medžioję valandą, dvi, tris, maža tesilsėdamas, kol 
priedą ligi soties. Skaičius vabzdžių, kuriuos šikšno
sparnis kiekvienoje tokioje medžioklėje suryja, turi bū
ti labai didelis. Bet, pagaliau, besotis priede, jo kūnas 
pasunkėjo, jis skraido vis lėčiau, nuovargis ima viršų, 
ir jis skrenda sau į lizdą — miego, kad prieš aušrą vėl 
vieną kitą valandą galėtų pasimedžioti ir paskui vėl 
užmigti visai ilgai vasaros dienai.

Ir kaip gi nebus šikšnospartnis besotis! Nubudęs ge
gužės mėnesį, jis visą vasarą medžioja, bet jau rugpjū
čio mėnesį, tuojaus prasidėjus šalnoms, vėl užminga il
gu žiemos miegu. Taigi šikšnosparnio darbymetis trau
kiasi apie tris mėnesius, arba devynas dešimtis dienų; 
bet, per visą tą laiką, anaiptol ne kasdien skrenda 
šikšnosparnis medžioti. Lyjant, papūtus smarkiam vė
jui, apklojus rūkui žemę, šikšnosparnis nieku gyvu ne
apleis savo lindynės. Iš devynių dešimčių dienų daug 
daug kad penkias dešimtis jis temedžioja dienų. Ir 
per tas penkias dešimtis dienų jis medžioja kasdien 
nuo trijų ligi penkių valandų.

Taigi per 150-250 valandų, arba nuo 6 ligi 10 dienų 
per metus, šikšnosparnis dirbdamas gyvena, o kitas 
356 dienas per metus — miega. Ir per tas 6-10 dienų 
jis turi visiems metams atsiėsti!
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vykau, turėjau malonumo ap
lankyti žymią vietą — Ran
cho Grande. _ Tai vieta kal
nuose, apie vienos valandos 
kelio, kur Gomez, Venezue- 
los buvęs diktatorius, buvo 
pradėjęs statyti viešbutį, bet 
kurio nebaigė. Mažą to di
džiulio pastato vietelę turi 
Dr. Wm. A. Babee, pasauli
nio garso mokslininkas-gam- 
tininkas. Turėjau garbės su
sitikti jį. Jis parodė savo la
boratorijas. Jis nusivedė 
mus į džiungles, kalnotas vie
tas. Virš to viešbučio — ant 
stogo buvome pavaišinti ir 
pasirašėme jo svečių knygo
je. Tai buvo tikrai įdomus ir 
pamokinantis lankymas.

Čia gyvena ir amerikiečių 
kolonija. Nelabai ką gali 
žmonės daryti savo laisva
laikiu, todėl jie patys pasida
ro savo pasilinksminimus, 
nuolatines arbatėles, vaišes, 

lankyti prekybos vietoves, vakarienes, kortavimus. At- 
Kadangi krašte nėra fabrikų, :rodo šieš tiek keista, kai nuo- 
tai visos prekės įvežtos iš ki-1 Įat matai tuos pačius veidus 
tų kraštų, ir brangesnės apie ir v^s tas pats. Man tas nesu- 
tris sykius, kaip Amerikoje.'darg sunkumo, nes tik trum-

LAIŠKAS IŠ VENEZUELOS
Panelė E. Delionytė toli

mesniame savo laiške įdo
miai aprašo gyvenimą Vene- 
zueloje. štai jos žodžiai:

“Nereikia ir sakyti, kad 
kol pasiekėme Maracay, labai 
nuvargome, bet apsidžiau
giau, kad gyvensime gana pa
togiuose namuose, palyginus 
su kitais. Namai buvo pato
giai įrengti, pastatyti iš stip
rios medžiagos, dengti ne 
šiaudais, bet tiles, vidus irgi 
taip išklotas. Šalia to, namų 
viduje buvo įrengta altona, 
kur gyvendamas namuose, 
gali turėti visus lauko pato
gumus, kas buvo labai malo
nu, žinant oro sausumą ir ga
lybę vabzdžių, kurie perse
kioja žmogų. Bet čia galėjo
me viską patogiai daryti, ga
minti valgius, valgyti, siūti, 
pasilinksminti.

Pirmąją dieną pradėjome

Krautuvėlės labai mažos, be 
langų, išskyrus valgių krau
tuves, ir labai nešvarios, ša
ligatviai labai siauri, reikia 
vaikščioti po veną, kad galė
tų vieni pro kitus praeiti.

Šiltas ir sausas oras labai 
veikė nepratusią prie tokio 
klimato. Todėl pasidariau 
tingi, nuvargusi ir nenorėjau 
niekur eiti ar ką veikti per 
3 savaites. Po to atėjo lietus, 
atvėso, ir aš pasijaučiau la
biau žmogiška būtybė.

Po kelių dienų, kaip čia at-

' pai sustojau, bet kiti turi 
ten ilgai būti, nes jie buvo 
surišti savo darbo sutarti
mis. Bet kitą sykį daugiau.”

Ligonė jau serga beveik me
tus. Sarginama mielos moti
nos Barčienės namuose.

Rūpinasi tremtiniais
Liepos 25 d., Šv. Andrie-

1948 m. liepos 26 d. laivu 
MARINE FLASHER atvyko 
28 lietuviai tremtiniai, kurių 
tarpe 10 JAV piliečių, o kiti 
su imigracijos vizomis.

Vytautas Alkevičius, JAV 
pilietis, apsistojo: 11696 Me
morial, Detroit, Mich.

Bronislava Bagdonienė, U. 
S. pilietė, su dukra Zinaida 
ir sūnum Virgilijų apsistojo:

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga,
dels, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dienų ir naktį

Di-

SERGA
Ponia M. Rimkienė, žino

ma šv. Kazimiero parapijos 
geradarė, sunkiai serga šv. 
Agnės Ligoninėj. Jai padary
ta sunki operacija. Ją užjau
čia draugijų atstovai, dukte
rys ir visi artimieji. Tikima, 
kad ligonė greit pasveiks.

Konstantinas Mačiulis ser
ga Jefferson ligoninėj. Jam 
padaryta operacija ir sveika
ta žymiai taisosi. Tikimą šią 
savaitę jis grįš namo.

Antanas Valiutas, iš West 
Phila, sunkiai ir pavojingai 
susirgo prieš 3 savaites. Da
bar paguldytas Jefferson li
goninėj ir laukia operacijos. 
Jis ilgus metus dirba su lie
tuviais. Linkim geros sveika
tos.

Onos Urbonienės sveikata 
taisosi nors labai palengvėl.

jaus parapijoj buvo Liet. K. 1105 N. Main Ave., Scranton. 
Fed. Philadelphijos apskričio
svarbus susirinkimas, kuria- sūnumis Česlovu ir Petru bei 
me dalyvavo kelios dešimtys dukromis Elena ir Irena ap- 
atstovų iš katalikiškų drau-(sį ’ - ------ - -
gijų ir pavienių asmenų. Su
sirinkimą vedė ilgametis Fe
deracijos pirm. J. Biržietis. 
Priėmus protokolo skaitymą 
ir praeities veikimą, pradėta 
svarstyti DP — mūsų tremti
nių pagelbos klausimas. Po 
paaiškinimų, nutarta rugpiū- 
čio 1 d. skirti kaip tremtinių 
sekmadienį, pasakyti atitin
kamus pamokslus, raginti 
žmones būti gailestingais, 
pagelbėti kenčiantiems lietu
viams, ypač kviesti pas save, 
išduoti namų liudijimus, dar
bo pažymėjimus, kad jie ga
lėtų čia atvykti ir apsigyven
ti, kaip žmonės.

Be to, bus atspausdinta at
skiri laiškeliai parapijie
čiams, kad jie galėtų užregis
truoti savo namus ir darbą 
tremtiniams. Lietuvių radijo 
programų vedėjai, p. P. An
tanaitienė ir A. Dzikas, mie
lai talkininkauja ir gelbsti 
garsinti tą reikalą per radi
ją. Daug lietuvių jau užsira
šė, kad jie nori pagelbėti sa
vo tautiečiams. Bendromis 
jėgomis ir sutartinai 
viai galės pagelbėti 
siems.

Jonas ir Uršulė Brokai su

sistojo: 24-38 93rd St., Jack- 
son Heights, N. Y. Iš jų Jo
nas, Česlovas ir Elena yra 
JAV piliečiai.

Dr. Juozas Kamarauskas 
su žmona Aniceta, JAV pilie
te, apsistojo: 1568 Clarkton 
St., Pittsburgh, Pa.

Kazimiera Kulišauskienė, 
JAV pilietė, apsistojo 5739 
So. Washtenaw Ave., Chica
go, Hl.

Jonas ir Ona Lujos su sū
num Edmundu, apsistojo: 
329 Plum St., Rollinsville, Ill.

Marija Norvaišienė su duk
ra Dalia ir sūnum Kęstučiu 
apsistojo: 50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Elena Petniūnienė, JAV pi
lietė, apsistojo: 238-59 116th

Eugenijus ir Domicėlė Pe
trauskai apsistojo: czo Mr. 
A. Ram, 304 E. 18 St., New 
York, N. Y.
Ave., Elmont, L. I.

Juozas Petrauskas su dūk-

ra Gražina apsistojo pas p. 
Daunorą: 60-05 44th Avė., 
Woodside, L. L

Izolda Ralienė apsistojo: 
21 Raven St., Dorchester, 
Mass.

Albinas Stravinskas, JAV 
pilietis, apsistojo: 108 Davis 
St., Oakville, Conn.

Aldona Šimkienė, atvyko 
pas vyrą: 134 So. Cliff Street, 
Ansonia, Conn.

Bronislava E. Vengians- 
kienė, JAV pilietė, apsistojo: 
515 Bayway Ave., Elizabeth, 
N. J.

Be giminių ir draugų atvy
kusius pasitiko Lietuvos G. 
Konsulato New Yorke Atta
che A. Simutis ir Ona Valai
tienė nuo BALF, kurie pagel
bėjo su formalumais.

Šių metų birželio 25 d. at
vykusieji Pranas ir Kazimie
ra Jakai apsistojo: 129-24— 
101st Ave., Richmond Hill 19, 
N. Y., bet ne: 102-24 101st 
St., kaip anksčiau klaidingai 
buvo pranešta.

Turimomis žiniomis rug
pjūčio mėnesį atplauks iš Vo
kietijos dar vienas laivas su 
tremtiniais, jau vizas turin
čiais, o toliau prasidės trem
tinių vežimas pagal naująjį 
įstatymą. Kadangi iki šiol 
dar nesudarytos komisijos ir 
nepaskelbtos taisyklės priim
tajam įstatymui vykdyti, tai 
prisibijoma, kad tremtinių 
vežimas pagal jį gali gerokai 
užsitęsti.

“Amerikos” Redakcija, norėdama, kad mūsų lai i 
būtų gyvas ir įdomus skaitytojams, kreipiasi į visU 
šydama i

rašyti mums kuo atviriausiai savo nuomoL
“Amerikos” gerų ir blogų pusių! ■ J®'

Mums ypatingai bus naudinga žinot, kas Tamsiu3'
tinka ir kas nepatinka. Ij35

Todėl prašytumėm atsakyti i šiuos klausimus:!
1. Kas Tamstai “Amerikoj” labiausiai patinka i| %
2. Kas Tamstai “Amerikoj” nepatinka ir kode]
3. Ką jūs pageidautumėt iš “Amerikos” ir apii 

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

matinių klaidų. Mes savo skaitytojus suprasim ir 
matikes...

Įdomesnius laiškus, ar jų ištraukas, galėsime pi %i 
mūsų laikraščio skaitytojų skyriuje. 1^.

valdo apie tris šimtus ak 
mes ir turi savo daugiai 
penkiasdešimt raguočių. J 
ri savo svečiams tikrai 
lietuviškų valgių.

Menderiai yra labai ge 
triotai lietuviai, lietuviškų 
ly rėmėjai. Užtai labai dai 
tuvių ten praleidžia savo a

Eva ]

Putnam, Conr

Susiartinimo šventė buvo 
Įspūdinga

Taigi — lauksime Jūsų laiškų iš visos AmeriM^ Conn n 
r kur tik nnsipkia mi'isii “Amprika”' ■ ... . .. 2 _ _visur, kur tik pasiekia musų “Amerika”!

“Amerikos”

nes

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA

ŽODYNĄ
English-Lithuanian Dictionary

Žodyną turėti savo knygyne yra be galo naudingas 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas; 
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, 1

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai pel 
puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo] 
dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3, 
jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti. 1

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angį 
tuvišką Žodyną. 1

36G W. Broadway

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So.

šiuomi siunčiame $....
liškai - Lietuvišką žodyną.

Vardas ......
Adresas .....

Bostoi

ir prašome atsiųsti

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. Sto 3208

gailitės jos
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SU Now Tokia, 
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J. Sneideraitis ir A. Andriukaitis 
Praneftldt—Prisiųskn Katalogą Dykai

Y.

lietu- 
savie-

ir

Jūs turit tiesą 200 m. ir 
ir jos nepadovanojot

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

Ką seniau žmonės manė 
apie žemę

Iki šešioliktojo šimtmečio 
po Kristaus gimimo žmonės 
manė ir tikėjo, kad mūsų že
mė laikosi paremta keturiais 
stulpais. Lietuvoje kaimuose

Vienoje paskaitoje apie Ja-.bemoksliai seneliai dar ilgai
, i i <“» r, Irn i rTTT i T i iit z\ 4“ i • n — • i • "l -i •— \z

LIETUVIAI VOKIETIJOJE

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI »
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

“A m e r i k a ”

poniją, skaitytoje Liuvene tė
vo Juozo Spae buvo papasa
kotas šitoks atsitikimas:

Yokahamoje stovėjo ant 
kranto grupė misijonierių, 
laukdama laivo. Prie jų pri
siartino vienas japonas pro
fesorius ir vienam iš tėvų 
pareiškė:

Katalikų Bažnyčia yra kal
ta dėl mūsų tautos sunaiki
nimo. Aš jūsų religiją studi
javau ir esu įsitikinęs, kad 
jos pasaulėžiūra gali suteik
ti pastovią taiką visoms tau
toms. Tačiau jūs savo Stei
gėjo įsakymo neišpildėte. Jis 
yra jums įsakęs Jo mokslą 
perteikti visiems žmonėms, 
o jūs, katalikai, to nepadarė
te. Pav., mūsų tauta turi 80 

(milijonų žmonių. Jūs sakote, 
kad jūs domitės visa žmoni
ja, o tačiau čia turite vos 

(mažą saują kunigų (1940 m. 
(buvo 236 europiečiai ir 145 
Japonai kunigai). Jūs turėjo
te turėti tūkstančius. Kaip j vis žemyn ir žemyn, ir paga- 
naciai norėjo čia savo idėjas 
prigydyti, tai jie į mūsų val
stybę trumpu laiku atsiuntė 
4,000 technikų.

Mes japonai per šiuos pas
kutinius 30 metų alkstame 
naujo -gyvenimo. Mes dairė
mės į Ameriką ir iš ten ga
vome mašinų, automobilių ir 
kinų. Paskui mes kreipėmės į 
Angliją ir iš ten išmokome 
industrializacijos, pagaliau 
mes savo viltis nukreipėme 
į Rusiją ir iš ten gavome Ka
rolį Marksą. Bet iš niekur 
tikro sprendimo. Aš jums da
rau priekaištą, kad jūs turė
dami . tiesą jau 2,000 metų 
mums ją iki šiol nepadova
nojote.

tikėjo pasakai, kad mūsų že
mę laiko parėmę keturi dide
li drambliai... Jiems galėjai 
aiškinti ar neaiškinti, kad že
mė nėra nei stulpais, nei 
drambliais paremta, bet pati 
laikosi ore, jie sunkiai bega
lėjo suprasti, kad mūsų že
mė galinti be jokių ramsčių 
ore laikytis.

Žemės apvalumas
Kad žemė yra apvali, kaip 

kamuolys, jau senovės graikų 
mokslininkai Plotolomėjus ir 
kiti pastebėjo, bet pilnai jos 
apvalumo jie tikrai neištyrė 
ir neįrodė. Mokslininkai Era
tostenis, gyvenęs 275 ir 194 
metų laikotarpyje prieš Kris
taus gimimą, pastebėjo, kad 
mūsų žemė yra apvali, ir jis 
norėjo jos didumą išmatuoti. 
Jis, bekeliaudamas iš pietų 
šiaurės link, pastebėjo, kad, 
kai eini tolyn į šiaurę, pietuo
se žvaigždės matosi ir eina

417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

—Iš trijų Amerikos B-29 
lėktuvų, kurie skrido aplink 
pasaulį, vienas jų sudužo 
Adene, Azijoje. Iš 18 žmonių 
įgulos 17 karių žuvo.

—Vokietijoj vyksta dideli 
rusų manevrai, kuriuose da
lyvauja 350,000 karių.

liau pasislepia už akiračio; 
kai eini ir keliauji į pietus, 
tai šiaurės pusėje esančios 
danguje žvaigždės matosi ei
na vis žemiau ir žemiau, ir 
pasislepia už akiračio.

Eratostenis taip pat paste
bėjo, kad vasarą birželio mė
nesio 21 d. yra pati ilgiausia 
metų diena šiauriniame že
mės pusrutulyje, ir kad tą 
dieną pusiaudienyje saulės 
spinduliai krenta stačiai ir 
tiesiai žemyn. Jis tą pastebė
jo, bestovėdamas prie esan
čio Syenėje, Egypte, gilaus 
šulinio, kurio visą dugną tą 
dieną saulės spinduliai ap
šviesdavo. Taip pat jis paste
bėjo, kad už penkių tūkstan
čių stadijų (stadija yra grai
kų ilgio matas, kuris yra, be
veik lygus dviem šimtams 
metrų) į šiaurę nuo Syenės 
Aleksandrijoje, Egypte, tą 
pačią dieną vidudienyje sau
lės spinduliai krenta į žemę 
jau pažulniai arba pasviriai, 
ir čai esančio labai aukšto 
stulpo šešėlis sudarydavo

septynių laipsnių ir dvylikos 
minučių kampą.

Ar pasisekė Eratosteniui 
surasti žemės didumą, tikrai 
nėra žinoma, bet yra žinoma, 
kad jis buvo netoli nuo tie
sos, ir tik vėliau tas žemės 
apvalumo pastebėjimas buvo 
užmirštas, ir vėl per ilgus 
šimtmečius žmonės manė, 
kad žemė yra plokščia ir 
stulpais ar drambliais pa
remta laikosi.
Ieškojo naujų kelių į Aziją
Kai 1453 metais tapo Pie

tų Europai atkirstas Vidur
žemio jūra į Aziją kelias, ta
da buvo pradėta ieškoti jū
romis naujų kelių į Aziją ir 
Indiją, su kuria Europa ve
dė prekybą. 1476 metais na
vigatorius Jonas Scolvus, 
ieškodamas šiaurės vakaruo
se jūromis kelio į Aziją, pa
siekė Labradorą, o jūrinin
kas Kristupas Kolumbas 
(Colom), ispanas, tada pir
mą kartą plaukdamas būri
niais Danijos laivais, aplan
kė Islandiją, Greenlandiją, 
Labradorą, Newfoundlandą 
ir Amerikos žemyną (The 
World Almanac, 1936, pusi. 
746 ir 747).

Vėliau, kai 1492 metais Is
panija siuntė Kristupą Ko
lumbą surasti vakarinį jūro
mis kelią į Azijos Indiją, ir 
kai Kolumbas norėjo vande
nynu į vakarus keliauti, tai 
negalėjo jis Pietų Europoje 
gauti tai kelionei jūrininkų 
dėl to, kad tais laikais ten vi
sur žmonės tikėjo ir įsivaiz
davo, kad už žemės krašto 
randasi daug visokių baise
nybių ir smakų, tykojančių 
žmones pagruobti... Jūreiviai 
labai bijodavo tų visokių įsi
vaizduojamų baisybių sutik
ti.

Tik vėliau, pasisekusi Ko
lumbo kelionė į Ameriką, pa
skatino mokslininkus imtis 
darbo, daryti tyrimus ir įro
dyti, kad žemė yra apvali 
kaip kamuolys.

Ką jie sprendė iš mėnulio?
Kad žemė yra apvali, pa

stebėjo mokslininkai, bežiū-' 
rėdami į mėnulį, kuris, kai 
žiūri į jį, iš karto atrodo ap
valus, kaip ratas, bet kai žiū
ri į jį daugiau ir jį stebi, tai

KIEK LIETUVIŲ YRA BRITŲ ZONOJ?

1948 m. birželio 1 d. britų 
zonoje stovyklose gyveno 15,- 
944 lietuviai ir 768 lietuviai 
su DP teisėmis už stovyklos 
ribų. Be šių, yra keli šimtai 
Didžiosios Lietuvos ir net ke
li tūkstančiai Mažosios Lie
tuvos lietuvių be DP teisių. 
Visų tremtinių britų zonoje 
birželio 1 d. buvo 208,631 as
menys, jų tarpe 90,430 lenkų, 
31,661 latvis ir 7,746 estai.

Lietuviai suskirstomi to
kiomis grupėmis
vaikų 32.1%, nėščių moterų 
ir motinų su vaikais iki 6 m. 
11.4%, invalidų, ligonių, se
nelių 6.7%, darbingų 49.8%. 
...Išvažiavo iš britų zonos: 
sausio mėn. 315, vasario 218, 
kovo 367, balandžio 298, ge
gužės 256, iki birželio 1 d. vi
so 1,454.

Repatriavo sausio mėn 22 
lietuviai, 37 latviai, 2 estai; 
vasario 35 lietuviai, 46 lat
viai, 5 estai; kovo 24 lietu
viai 27 latviai, nė vienas es
tas; balandžio 81 lietuvis, 45 
latviai, 2 estai; gegužės 136 
lietuviai, 56 latviai, 13 estų. 
Per šiuos metus iki birželio

1 d. repatrijavo visj 
tuviai, 211 latvių, 2:

Iki gegužės 15 d. j 
go komisijos apkl 
11,494 lietuvius. IRI 
nepriimtinų terado ti 
stovyklos ribų iki ge 
d. apklausinėti 1,317 
iš jų 853 IRO priimti

Šiems tremtiniori 
maisto, reikia rūbųJ 
mentų ir visko kita 
vam žmogui reikia.l

iki 16 m. pos, tiek imigracija 
lais malonėkite kl 
BALF centrą, 105 G! 
Brooklyn 11, N. Y. jfj,

Nekalto Prasid. švč. P. M 
Seselių Vienuolyne įvyko 
gaidų stovyklos — Cam: 
maculata iškilmingas ui 
mas. Ta proga buvo su: 
platesnio masto lietuvių 
artmimo šventė. Ji tikrai 
įauki ir įspūdinga. Dal 
gausus būrys lietuvių, iš į 
ir gana tolimų miestų su 
vusių. Jos tarpe buvo dai 
mių asmenybių, daug iš 
ties atvykusių.

Procesija prie lietuvis 
kryžiaus

Pamaldos prasidėjo šv. 
mis atvirame ore. Jas atr 
preL J. Ambotas iš Hart 
Pamokslą pasakė įžymusii 
marijonų pamokslininkas 
Dambrauskas. Palaiminim 
Sakramentu suteikė prel. 1 
Urbanavičius iš Bostono, 
pamaldų giedojo seselių < 
vad. žymiai muzikei ir bi 
operos dainininkei p-lei I 
kuri gyvena šiame vienuol 
eina vargonininkės pareig 
pamaldų vyko iškilminga 
sija prie Lietuviško Kn 
kurį pernai seselės pastat 
nuoiyno sode. Čia nepapr 
nuotaikoje, šio vienuoly™ 
pelionui, neseniai iš tremt 
vykusiam rašytojui, kun. S 
davai vadovaujant, visa 
atkalbėjo Lietuvių Dievi 
Jėzaus Širdžiai Pasiaul 

L (įj] Aktą. Pakviestas, jautrią 

apie lietuvių tautos dabj 
kandas ir kovą pasakė 1 
iš tremties atvykęs jaun 
suomenininkas Dr. V. Ši 
tys. Visi bendrai sugiedojo 
mę "Marija, Marija,” sk 
nuo kryžiaus.

Lietuviški pietūs

Po pamaldų sekė liel 
pietūs su šaltabarščiais, 
rugine duona ir t.t. Čia 
aoms seselėms talkin 
svečių aptarnavime atvy 
iš kolonijų darbuotojos i 
vyklaujančios mergaitės.

Lietuvišku kolonijų st

Vienuolyno kieme veik 
rių kolonijų paruošti ir 
naujami tų kolonijų dart 
stalai čia galėjai visokį 
kandžių ir minkštų šalti 
mų gauti. Tikrai garbė to 
lonijoms ir tų stalų orga 
riams už atėjimą seselėm

.r. irto- 
,-iaanii

p M
M- 
reiki

Lopšiu parlkas
pisį 
pi pa
ps top- 
-□eta
poro

pamatai, kad jis yra apvalus, 
kaip rutūlis arba kamuolys. 
Tas mėnulio apvalumas dar 
labiau aiškesnis pasirodo, 
kaip i jį y^a žiūrima per te
leskopą.

Kad žemė yra apvali buvo 
pastebėta dar ir todėl, kad 
krentąs ant mėnulio žemės 
šešėlis baigiasi kūgio pavy- 
dalu.

Kad žemė yra apvali, mes 
galime tai pastebėti, dar be
stovėdami prie jūrų ir beste
bėdami atplaukiaučius ir iš
plaukiančius į jūrą laivus. 
Mes matome, kad tolumoje 
akiratyje laivai pradeda pa
mažu išnykti iš mūsų akių: 
pirma už akiračio pasislepia 
pats laivas, bet jo stiebai dar 
vis matosi. Paskui ir stiebai 
eina vis žemyn ir žemyn, ir 
pagaliau jie taip pat pranyk
sta visai iš mūsų akių ir nu
eina lyg už kokio kalno. At
plaukiančio laivo iš karto 
mes pamatome tik jo stiebų 
viršūnes, paskui pačius stie
bus/ir pagaliau visą laivą, 
kuris išlenda lyg iš kokios 

'užukalnės į viršų.

Neseniai Elizieja 
kuose Paryžiuje buj 
mingai atidaryta 1 
jos lopšių paroda. 1 
me dalyvavo kardi 
hard, Vatikano nuni 
Roncalli, ir daugyb 
mių asmenų. Kanad 
sadorius Prancūzija 
ga kardinolui įteikė 
prancūzų dovaną | 
jai — 5,000 lopšių] 

Iš visų parodoje 
lopšių ypatingą d^sipra- 
kreipė Verdūno l i akelės 
lopšys, kuris yra b< fi. 
so miestelio Meuse 
To miestelio darbiu įįgme 
vanoriškai pasisit 
vieną valandą daug 
valandos uždarbį pai 
mokėti tam jų drau 
meniškai padarė lo ’ 
skaičiuota, kad lop \ 
rymas pareikalavo * 'la, 
dų darbo.

ŽIURKES S

#ės

šir tas

Ingolstadto IRO 
Muncheno centrinų 
dėlių statinėse svic 
j ant šį sviestą DP 
gyventojams, pasi: 
dviejų sviesto stat 
ryje buvo įspausto: 
žiurkės. Tai buvo | 
kų ir ukrainiečių stf^raik- 

Surašius protokol 
nė IRO sviestą gr; 
į Muncheną.

Stovyklos mergaičių proj 

Seselių vedamoje per 
mėnesį mergaičių lieti 
stovykloje, stovyklavo i 
mergaičių, šiandien jos j 
ką jos ir stovyklaudamos 
ko. Ant pievos, po atvir 
gilini, jos perstatė vai 
“Laimės Žiedą,” vaizd 
Lietuvos miško pasaką. 1 
dinimo jaunesnės merga: 
pildė keletą gražių žaidiri 
dainavo lietuviškų dainei 
didesnės lietuvių tautiniuc 
durnuose pašoko tautini 
kius: Kalvelį, Suštą ir Ble

“Gyvenimas yra 
ska, kuri priduoda 
saugo jį nuo sugei

Šis lietuvaičių pasirc 
jaudino visus žiūrovus. I 
mą vedė rašytojas kun. 1 
davas. Kun. DambrausI 
C. L tarė žodi kviesdamas 
bėti pasistatyti koplyčią, 
baltinėje nebetelpa nei i 
laujančios mergaitės, ne: 
sijas atvykusios. Genaus 
vykioje pasižymėjusioms 
vių kalboje ir elgesiu - 
tems buvo "



iK AITYTOJAI, Aft

PONDENTŲ PRANEŠIMAI ii
aerikos” Redakcija, norėdaa^ 
vas ir įdomus skaitytojams,^

rašyti mums kuo atviriau-
“Amerikos” gerų ir blogų|y 011 11 C, N. J 

ns ypatingai bus naudinga įj 
kas nepatinka.
ėl prašytumėm atsakyti į 
as Tamstai “Amerikoj” labiau 
;as Tamstai “Amerikoj” neju 
4 jūs pageidautumėt iš 
kad ten daugiau būtų rašomi 

ykit drąsiai kaip kas moka. 
klaidų. Mes savo skaitytoj

nesnius laiškus, ar jų ištraukoj

ijos klebonas kun. M. 
ar serga, nors pama-

, gerėja. Jau 4 sa- 
guli šv. Pranciškaus 
Jersey City. Linki- 

eičiausiai pasveikti.
marijonas A. Mačiu- 

I. C., kuris teikė pa- 
liepos mėnesį parapi- 
išvyko į šv. Onos lie-

valdo apie tris šimtus akrų že
mės ir turi savo daugiau kaip 
penkiasdešimt raguočių. Jie tu
ri savo svečiams tikrai puikių 
lietuviškų valgių.

Menderiai yra labai geri pa
triotai lietuviai, lietuviškų reika
lų rėmėjai. Užtai labai daug lie
tuvių ten praleidžia savo atosto
gas.

Eva Baltus

kraščio skaitytojų skyriuje, Jersey City, pa- 
i — lauksime Jūsų laiškų ii 
ir tik pasiekia mūsų "Amerifr

Putnam, Conn
etos kleboną. Nuo rug- 
en. 1 dienos, praleisti 
lesį mūsų parapijoj, at- 
evas jėzuitas Juškevi-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI.IIP parapijos vyčiai ruo. 
rsiją autobusu rugpiū- 
Seaside Heights, N. J.

Susiartinimo šventė buvo tikrai 
įspūdinga

Putnam, Conn, liepos 25 d., 
Nekalto Prasid. švč. P. Marijos

ŽODYNE
t-, r . tu. , ‘ i ir ne nariai. Norintic-English-LithuaDhmM, Qti turi užsirašyti pas

lą turėti savo knygyne yra be į 
a geras kalbos mokytojas ir stipj 
siūlome Jums Angliškai-Liete 
n reikalingas. Jo formatas-dyfe. 
kietais, stipriais audeklo apdarais.; [įjos darželyje pikniką, 

5 s*ūlome bargeną — atitaį Inas bus skiriamas pa- 
į skaičių turime. Prašome skubiai; audai. Visi iš arti ir to- 
ikant žodyną, mums laiško rašytis 
euponą su $3.00, ir tuojau gausite: lalyvauti.
>dyną.

tą arba M. Grigaliūną, 
t iš anksto už kelionę, 
liūčio 22 d. mūsų pa- 
loterys Sodalietės’ ruo-

ir seni yra kviečiami

oadway

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS

ialdas į šv. Oną liepos 
* 26 dienomis vedė Tė- 
ijonas A. Mačiulionis,

i siunčiame $............ ir praš®:
?tuvišką Žodyną.

Vardas ........................
Adresas ................. .....

eniai atvykęs pp. Pocių 
is iš Vokietijos Anta- 
us gavo darbą Singerio

Linkime pasisekimo 
• greitai gerai įsikurti 
šalyje.

LIETUVIAI VO ngfield, MassO '

SIEK LIETUVIŲ YRA BRIIĮj

birželio 1 d. britų 
vykiose gyveno 15,- 
iai ir 768 lietuviai 
sėmis už stovyklos 
ių, yra keli šimtai 
Lietuvos ir net ke
liai Mažosios Lie- 
ivių be DP teisių, 
tinių britų zonoje 
i. buvo 208,631 as- 
tarpe 90,430 lenkų, 
ūs ir 7,746 estai, 
i suskirstomi to- ' 
įpėmis: iki 16 m. pos, tiek r 
%, nėščių moterų Jais 
su vaikais iki 6 m. 
alidų, ligonių, se- 
darbingų 49.8%.

> iš britų zonos: 
. 315, vasario 218, 
balandžio 298, ge- 
iki birželio 1 d. vi-

apsisaugot nuo bombų 
and Wesson, Inc., pa- 
d jau baigiamas įreng- 

ombinis požemis, kuria- 
karui, be jokios baimės 
a gaminti ginklus. Po-

1 d. re
tuviai,

Iki gege
g0

Ii®!: galės sutilpti keli tūks- 
^Pri^^ldai'bininkų. Tai pirmuti- 

|o didumo ir stiprumo po- 
am pasaulyje.

racijos prezidentas Carl 
trom sako neužtikrinąs, 

požemis būtų saugus nuo 
bombų, bet jis yra sau- 
ir stipresnis už visus iki 

nors įrengtus požemius.

vo sausio mėn 22 
7 latviai, 2 estai;
lietuviai, 46 lat- 
i; kovo 24 lietu- 
iai, nė vienas es- 
žio 81 lietuvis, 45 
štai; gegužės 136 
i latviai, 13 estų, 
rietus iki birželio

Neseniai' 
' kuose Pary 

mingai ari 
jos lopšių; 
me dalyrar 
hard, Vatfc. 
Roncalli, iri1 
mių asinei; 
sadorius 
ga kardino.-1 
prancūzų» 
jai - 5M

maisto, ė 
menti} ir 
vam žmon

d.
iš jų 853 E

BALE t® 
Brooklyn L

Lop‘i

ittshurgh, Pa

d jis yra apvalus, 
i arba kamuolys. 
) apvalumas dar 
:esnis pasirodo, 
i žiūrima per te-

yra apvali buvo 
ir ir todėl, kad 

mėnulio žemės 
asi kūgio pavy-

Žodį tarė tėvas Viktoras Gi- 
žiūnas, pakviesdamas visus at
vykti į tėvų pranciškonų vienuo
lyno pašventinimą rugpiūčio 15 
d., Kannebunk Port, Me.

Programa baigta Lietuvos ir 
Amerikos himnais. Vakarop 
svečiai skirstėsi gėrėdamiesi Ne
kalto Prasidėjimo Seselių veda
mu kilniu darbu, jų pasišventi
mu, sumanumu, darbštumu įku
riant ir vedant šį lietuvišką ži
dinį. Jų vienuolynas virto jaukiu 
Lietuvos kampeliu.

Rep.

Elizabeth, N. J
Vestuves

Liepos 25 d. Šv. Patriko airių 
bažnyčioj įvyko iškilmingas šliū- 
bas, gerai žinomų biznierių Lu- 
kaševičių dukters Margaret su 

Seselių Vienuolyne įvyko mer-1 Thomas Miglin iš Hazleton, Pa. 
gaičių stovyklos — Camp Im-' Specialiai pakviesta dain. Mari- 
maculata iškilmingas užbaigi-1 joną Čižauskienė giedojo Avė 
mas. Ta proga buvo suruošta Maria ir anglų kalboj kitą gies- 
platesnio masto lietuvių susi-1 mę, vargonais grojo muz. Jonas 
artinimo šventė. Ji tikrai buvo (čižauskas. Vestuvių pokylis įvy- 
jauki ir įspūdinga. Dalyvavo'ko Lietuvių Laisvės svetainėje, 
gausus būrys lietuvių, iš įvairių 
ir gana tolimų miestų suvažia
vusių. Jos tarpe buvo daug žy
mių asmenybių, daug iš trem
ties atvykusių.

Procesija prie lietuviško 
kryžiaus

Pamaldos prasidėjo šv. mišio- 
mis atvirame ore. Jas atnašavo 
prel. J. Ambotas iš Hartfordo. 
Pamokslą pasakė įžymusis tėvų 
marijonų pamokslininkas kun. 
Dambrauskas. Palaiminimą Švč. 
Sakramentu suteikė prel. Dr. K. 
Urbanavičius iš Bostono. Laike 
pamaldų giedojo seselių choras 
vad. žymiai muzikei ir buvusiai 
operos dainininkei p-lei Echer, 
kuri gyvena šiame vienuolyne ir 
eina vargonininkės pareigas. Po 
pamaldų vyko iškilminga proce
sija prie Lietuviško Kryžiaus, 
kurį pernai seselės pastatė vie
nuolyno sode. Čia nepaprastoje 
nuotaikoje, šio vienuolyno ka
pelionui, neseniai iš tremties at
vykusiam rašytojui, kun. St. Bū
davai vadovaujant, visa minia

kur dalyvavo apie 300 svečių.
Svečiai

Pas muz. čižauskus lankosi 
daug svečių, šiomis dienomis ten 
lankėsi: muz. Oskerka iš Chica- 
gos, muz. P. Grajauskas, iš 
Rockway, N. J., muz. Ed. Voj- 
toviez, iš Newarko, prof. Dr. T. 
Wilson, iš Roselle, N. J., p-lė 
Doris Johnson (buvusi M. Či- 
žauskienės dainavimo mokinė), 
dabar gyvenanti Floridoj, New- 
yorkietės Alena Norkus ir Ale
na Bekerskaitė.

. Žinios iš Kanados
TORONTO

—■ FA58S

SVETIMI KRAŠTAI IR ŽMONES

ČILĖS PIETUOSE
Pas banginių medžiotoją ir 

aukso ieškotoją
Virš 1,000 kilometrų į pie

tus nuo Santiago keletai die
nų apsigyvenau pas vieną 
turtingą čilėną. Sakau turtin
gą, nes jis turi malūną, avių, 
didelį ūkį, nemažą namą. 
Žmogus turįs pasitikėjimą 
vietinių tarpe, nes jau tris 
kartus buvęs miestelio bur
mistru. Jis labai domisi apie 
Lietuvą, jos gyventojus, da
bartinius vargus. Mūsų pasi
kalbėjimai vyksta per pietus 
ir vakarienę. Aš pasakoju 
apie Lietuvą, o jis apie vieti
nį gyvenimą. Aš sužinau, kad 
atsiradau vietoje, kur yra 
daug anglies, tačiau nėra ka
syklų, trūksta uosto. Nu
stembu sužinojęs, kad toje 
vietoje randasi ir aukso, o 
Pacifike esama ir banginių. 
Banginiai ir auksas mane la
biausiai domina, nes prisimi
niau apie tai skaitytas įvai
rias knygas.
50 kartų banginių medžiok

lėj. Kaip juos gaudo?

Atvyko 8 lietuvaites seserys
Prieš porą savaičių iš Vokieti

jos į Kanadą atvyko aštuonios 
lietuvaitės seselės vienuolėj ir 
apsigyveno Toronto mieste. Lie
tuvoje jos gyveno Marijampolės 
mieste, o tremtyje — netoli Re- 
gensburgo miesto. Seselių atvy-T . . . .'gensburgo miesto. Seselių atvy-atkalbeio Lietuvių Dievišką jai,, . _. . _ _ 7 TxT_ ... . V, . . .. I kimu rūpinosi J. E. Toronto Kar-Jezaus Širdžiai Pasiaukojimo ,. , T ,, „ .., , „ , . , . , . . dinolas James C. McGuigan.Aktą. Pakviestas, jautrią kalbą «• + .

Baras ir Naktinis Klubas 
THE “ALLIANCE HALL 

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne) 
Sav. CHARLES ir ALVINA BUI VID AI 

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

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

šventadieniais susitarus

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

'Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

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

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

vartojamos patrankos. Iš pa
trankos šaunama sviediniu, 
pritaisytu ant lyno. Paskui 
lynu banginys pritraukia
mas prie laivo.

—Ar nėra buvę kokių įvy
kių banginių medžioklėje?— 
klausiu šeimininką.

—O taip. Vieną kartą, ban
ginys, gavęs ietės smūgį, pa
sinešė ne tolyn, o tiesiog į
vieną laivelį'. Laivelis tapo 
perlaužtas į dvi dalis. Kitų 
laivelių žmonės skubinosi į 
pagelbą, bet su laivelio liku
čiais likę irklininkai ėmė 
šaukti, kad juos paliktų ra
mybėje, o skubintųsi tvarky
ti banginį. Visi žmonės išsi
gelbėjo ir banginys buvo nu
dobtas.

Beveik tris kart sunkesnis 
už laivą

Baigiant apie banginius 
būtų galima dar prisiminti 
apie banginio dydį palygini
mu. Prieš keletą dienų vieno
je Čilės upėje paskendo ke
leiviais perkrautas laivas. 
Laivas turėjo 50 tonų ir vežė 
300 žmonių. Daugiau negu 
pusė važiavusių prigėrė. O 
geras banginys sveria 130 ir 
daugiau tonų. Yra banginių,

Pirmiausia klausaus apie'kurių liežuvis sveria 2 tonu.
■ Taigi... kiek žmonių galėtų 

pavežti banginys, o tačiau 
žmogus suranda būdą jį su
valdyti ir nugalėti.

Aukso beieškant
Mane domina ir antra 

ma — tai aukso ieškojimas. 
Juk mano šeimininkas ir auk
so ieškotojas. O aukso sura
dęs netoliese Pacifiko pa
krantės. Reikėję pakasti vos 
2 metrų gilumo duobę ir bu
vęs užtiktas žemės sluoksnis 
su auksu. Auksą nuo žemių 
atskirti, žinoma, buvę gana 
daug darbo. Tam tikrais prie
taisais reikėję tą iškastą že
mę plauti. Vėliau reikėjo grū 
delius surinkti į vieną krūvą 
ir pagaliau ugnyje išmėgin
ti. Tai užsitęsia gana daug 
laiko ir daug darbo.

Mažas uždarbis iš ..aukso
—Ar daug aukso pririnko

te? — klausiu.
—Apie du kilogramus. Va, 

šitas aukso žiedas — paro
dė numovęs nuo rankos pui
kų ir dailiai padarytą žiedą, 
baigdamas savo pasakojimą, 
— yra mano paties surasto 
ir išdirbto aukso.

—Ar ir dabar dar randa
mas auksas?

—O taip. Ir dabar dirba 
žmonės. Bet dabar labai ma
žas uždrabis. Dabar visiems 
prisieina dairytis lengvesnio 
bei pelningesnio uždarbio. 
Kiti, modernūs laikai, moder
nūs patys žmonės — baigia 
šeimininkas ir nusišypso, 
tartum nuoširdus lietuvis, o 
vėliau paprašo išgerti stikle
lį vyno.

Rašo T. Angelaitis

banginių medžioklę, nes ma
no šeimininkas yra dalyva
vęs ir rengęs apie 50 me
džioklių.

Banginių medžioklei vyks
tama keliais laiveliais, kurių 
kiekviename bent po 7 žmo
nės: šeši prie irklų, o septin
tasis vadas. Pastebėjus ban
ginį prisiartinama ir smogia
ma ietimi pritaisyta ant ilgo 
lyno. Banginys gavęs smūgį 
bėga tolyn, o lynas išvynio- 
jamas. Kada banginys pa
vargsta, lynu traukiamasi 
artyn ir tada smogiama į 
minkštą vietą keliais durk
lais, kuriuos ištraukiant iš
plėšiama didelė skylė, per ku
rią išteka kraujas.
Užsiuva gerklę, kerpa barzdą

Tada banginys nebeišlaiko 
ir baigiasi. Medžiotojai sku
biai artinasi ir skubinasi už
siūti gerklę, kad nepribėgtų 
vandens, nes banginys skęs
tų ir nieko nebūtų galima pa
daryti, nes gyvulys didelis, 
kartais turi virš 20 ir dau
giau metrų ilgio. Užsiuvus 
gerklę, banginys traukiamas 
į krantą ir pirmiausia kerpa
ma barzda, kuri esti trikam
pė, 2-3 metrų ir daugiau il
gio. Iš barzdos daromi šepe
čiai, o iš paties banginio gau
nama 50 ir daugiau statinai
čių riebalų.
Patrankos šaudo į banginius

Paskutiniu metu mažai kas 
banginius be medžioja, retai 
jų toje vietoje ir bepasitaiko, 
o ir pelnas menkesnis. Dar 
toliau į pietus medžioklė yra 

.moderniškesnė. Dabartiniu

te-

Tel. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Šiuo metu seserys apsigyveno 
Loretto Abbey, kur, vadovauja
mos marijono prof. kun. V. Rim
šelio, atlieka aštuonių dienų re
kolekcijas.

Torontiečiai lietuviai labai 
džiaugtųsi ir nuoširdžiai linkė
tų, kad šios Nekalto Prasidėji
mo kongregacijos seserys visam 
laikui apsigyventų Toronte ir 
įsijungtų savo karitatyvine ir vi
suomenine darbuote į lietuvių 
bendruomenę.

Nekalto Prasidėjimo seserų 
kongregacija buvo įkurta lietu
vio arkivyskupo Jurgio Matule
vičiaus Marijampolėje, šiuo me
tu kongregacija turi savo vie
nuolynų ii' Amerikoje.

Toronte gausėja lietuvių 
kolonija

Tenka pasidžiaugti, kad To
ronto lietuvių kolonija pamažu

apie lietuvių tautos dabartines 
kančias ir kovą pasakė ką tik 
iš tremties atvykęs jaunas vi
suomenininkas Dr. V. Šmulkš
tys. Visi bendrai sugiedoję gies
mę “Marija, Marija,” skirstėsi 
nuo kryžiaus.

Lietuviški pietūs
pamaldų sekė lietuviški 
su šaltabarščiais, juoda 
duona ir 1.1. Čia darbš- 
seselėms talkininkavo 

aptarnavime atvykusios

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Skalius
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuvesnuolyno rėmėju seimas
irdžiai kviečiame visus 
alnelį rugpiūčio 29 d. pa
rims planuoti naujos kop- 
statybą ir tuo pačiu metu 
i keletą dienelių tyro oro 

se, nes Šv. Pranciškaus 
lyno Rėmėjai rengiasi 

Septynioliktąjį seimą.
iame visus rėmėjus, ge

lis, bet jeigu aplinkybės 
. |žia atvykti, nuoširdžiai

e atsiųsti nors vieną 
jos atstovą. Jeigu ir tas 
omą, tad nužemintai pra- 

Jūsų nors mažos aukelės 
inti mums statybos fi- 

ę naštą pakelti.
o maldose neužmiršime 
aukos kilnumą ir melšime 
io gausaus atlyginimo.
širdžiai dėkingos,

Šv. Pranciškaus Seserys

lopšių ypJ 
kreipė W 
lopšys, kuri 
so miesteli' 
To miesteli* 
vanoriškai j , 
vieną valaril' 
valandos 
mokėti Ue ■ 
meniškai f 
skaičiuota. j1 
rymas paft> 
dų darbo.

yra apvali, mes 
astebėti, dar bo
de jūrų ir beste- 
lukiaučius ir iš- 

į jūrą laivus.
?, kad tolumoje IngolsU^' 
vai pradeda pa- Muncheno 
i iš mūsų akių: 
iračio pasislepia 
>et jo stiebai dar 
’askui ir stiebai 
yn ir žemyn, ir 
:aip pat pranyk- 
lūsų akių ir nu- 
:okio kalno. At- 
laivo iš karto 
le tik jo stiebų 
kui pačius stie- 
iau visą laivą, 
lyg iš kokios 

iršų.

i Graborius—Balsamuotojas
Po 

pietūs 
rugine 
čioms 
svečių
iš kolonijų darbuotojos ir sto
vyklaujančios mergaitės.

Lietuviškų kolonijų stalai
Vienuolyno kieme veikė įvai

rių kolonijų paruošti ir aptar
naujami tų kolonijų darbuotojų 
stalai. Čia galėjai visokių už
kandžių ir minkštų šaltų gėri
mų gauti. Tikrai garbė toms ko-

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

lonijoms ir tų stalų organizato-' pradeda vis labiau ir labiau stip- metu banginių medžioklėse 
riams už atėjimą seselėms į tai-! r<?ti. Ypač čia daug atvyksta 
ką. naujų lietuvių iš tremties, o kar

atu ir iš miškų, kurie šiuo metu
Stovyklos mergaičių programa j kaip tik beužbaigia darbo sutar-

“Amerikos” Įsikurdinimo Fondas

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

Seselių vedamoje per liepos 
mėnesį mergaičių lietuvaičių 
stovykloje, stovyklavo per 50 
mergaičių, šiandien jos parodė, 
ką jos ir stovyklaudamos išmo
ko. Ant pievos, po atviru dan
gumi, jos perstatė vaidinimą 
“Laimės Žiedą,” vaizduojantį 
Lietuvos miško pasaką: Po vai
dinimo jaunesnės mergaitės iš
pildė keletą gražių žaidimų, pa
dainavo lietuviškų dainelių. -O 
didesnės lietuvių tautiniuose kos
tiumuose pašoko tautinius šo
kius: Kalvelį, Suštą ir Blezdingė
lę.

šis lietuvaičių pasirodymas 
jaudino visus žiūrovus. Progra
mą vedė rašytojas kun. St. Bū
davus. Kun. Dambrauskas, M. 
C. I. tarė žodį kviesdamas pagel
bėti pasistatyti koplyčią, nes da
bartinėje nebetelpa nei stovyk
laujančios mergaitės, nei į mi
sijas atvykusios. Geriausiai sto
vykloje pasižymėjusioms lietu
vių kalboje ir elgesiu mergai
tėms buvo įteiktos dovanos.

tis su įvairiomis kompanijomis. 
Vėl paskyrus į parapiją lietuvį 
kunigą, atgyja ii' religinis para
pijos gyvenimas. Tektų tik lin
kėti rudeniop atgaivinti daugiau 
kultūrinį ir organizacinį lietuvių 
veikimą. Daug šilumos į lietuvių 
visuomenę įneša gerai redaguo
jamas “Nepriklausomos Lietu
vos” laikraštis Montrealyje.

J.

“Amerikos” įsikūrimas naujoje vietoje nemažai kai
navo. Tokių lėšų iš paprastų spaustuvės pajamų nesurink
si.

Gerbiami mūsų skaitytojai tai gerai suprasdami, savo 
aukomis pasišovė tas išlaidas padengti. Vieni jų jau seniai 
laisvai pasiimtas savo pareigas atliko, kiti tai daro dabar. 
Barbora ir Jonas Yurkai, New York ........
P. Kubilienė, Brooklyn .......................................
P. J. Butkai, Brooklyn.......................................
Elena Brusokienė, Florida ..............................
V. Urbonas, Richmond Hill, N. Y....................
Rose Butauskas, Torrington, Conn................
Mrs. J. Gaigalas, Richmond Hill, N. Y.......
Mrs. M. Abluz, Kingston, N. J........................
Barb. Juodytė, Waterbury, Conn.....................

Už gautas aukas nuoširdžiai dėkojame.
“Amerikos” Administracija

ilkes-Barre, Pa.

A.

Rūpinasi, kad j u

ir

MEMORIES of LITHUANIA

MATTHEW BUYAUSKAS

labai

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 klL, 5000 Watts

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

TeL MArket 2-5360

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
426 Lafayette Street Newark, N. J.

Telefonas: MArket 2-5172

dėlių statinė* 
jaut šį svii> 
gyventojai 
dviejų sri$ 
ryje buvo j$ 
žiurkės.
kų ir tikrais 

Surašius F 
nė IRO svi^ 
i Muncheni

“Gyven 
ska, kini

ektra nutrenkė vaiką
a Richel, eidama į drau- 

imtadienio vaišes, pasiėmė 
vim ir 19 mėnesių kūdikį.
rinkus trumpesnį kelią, 

Sikėjo pereiti gatvekario bė- 
Per klaidą palietė elektros 

ir susmuko nuo sukrėtimo, 
vežus į ligoninę pasirodė, 
oteris tik apdegus, bet jos 

is buvo elektros nutrenk-

1TE SULPHUR SPRINGS, 
NEW YORK

Gera vieta poilsiui
Menderių ūkis yra 

»ni vieta lietuviams praleis
davo atostogas. Menderiai

Gimimų pagausėjimas 
mirimų sumažėjimas kanki
na Japonijos gyvenimo prob
lemą, sako gen. MacArthur, 
sąjungininkų vyr. kariuome
nės vadas, savo paskutinia
me okupaciniame pranešime. 
Dabar Japonijoje yra per 70 
milijonų gyventojų. 1947 m. 
vienam tūkstančiui gyvento
jų teko 34.8% gimimų ir tik 
14.4% mirimų.

7.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega
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GROS AVIŽONIO ORKESTRAS
PRADŽIA 1 VAL. POPIETMaspeth, N. Y.

Entered as second-c 
office at Brooklyn, 1

AMERIKOS LI1
LIRŲ VISUO
KULTŪRINIO

SAVAI!

eina kas p;

Jnyčios va- 
jĮjskvoje, pa- 

popiežių, 
its priešą. 
fa nepai
ki jie prigu
lės grupės 
>rti, kad Va- 
,flprieškri- 
^okratine

į - I' ! /s žineles

Rugpiūčio-August 6,

į

1

ANGELU KARALIENES PARAPIJOS 60 METU JUBILIEJAUS

KLASCIAUS CLINTON PARK
Kampas Maspeth ir Betts Avės.

AUTOMOBILIO LAIMĖJIMAS 9 VAL

Mūsų Apylinkėje • Kun. P. Ažubalis iš Ka
nados užmezgė su “Amerika” 
ryšius. Nuo šiol bus stengia-

• Juozas B. Laučka nuo'masi mūsų laikraštyje dau- 
rugpiūčio 1 d. pasitraukė iš giau informuoti apie Kana- 
BALF reikalų vedėjo parei- dos lietuvių gyvenimą.
gų ir pradėjo dirbti National
Catholic Resettlement Coun- smagiai leidžia mėnesio ato- 
cil įstaigoje, Empire State stogas pas tėvus Pranciško- 
Building, New Yorke.

• Kun. Dr. J. Končius, 
BALF pirm

Šv. Jurgio Parapija
Kanadą

^pnesas..

45 išbėgiojo.

PROGRAMA:
Karališkos Šeimynos rinkimai Tr. . . . v. . , . ..J Visi kviečiami dalyvauti
Dalyvaus choras ir Vaikų benas
Šokiai prasidės 6 valandą

dravičiūtė, Ema Bajoraitė, j 
Marija Dubinikaitė, Aleksan
dras Paleckis.

į vis savo 
| į suminėta 

■ įžanga!^?3™
- kosės ne-

ii kas de-

į, nes šiais 
<!iy kainos,

t

įo,kadChi- 
lįjioos pasie-

Didžios 
didingi Karo Mu. 
ly, prie Neprikla 
vis sėmėsi jėgų, 
juodas gedulas m 
giausia...

Brooklyn. N.

v

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidari

Brooklyn, N,

D. VVhitecavage, Savininkas

ij

$
Q

d

STagg 2-145-1

F. GRAŽYS Ir SU 
RONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sic 
lyginimą, plasteriavimą, 
viu cementavimą ir kt.

293 MAUJER ST
BROOKLYN 6, N. Y.

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

6762 FOURTH AVE.

489 Grand Street

■:«

41-40 —74th Street

slėtumėm
žuvys

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PATOGIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirink
ALSKR.YMAS gamintas namie iŠ geriausios Smetonos, ALUS Iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimam! užsakymai. KREIPKI

Juozas Ginktis
495 Grand Street,

Parapijos piknikas
Nors pereito sekmadienio 

lietus daugelį nubaidė nuo 
įvairių išvažiavimų, bet mū- ■ 
sų parapijos piknikas visgi( 
įvyko. Suprantama, kad ne-; 
buvo tiek žmonių, kiek tikė
tasi. Įvyko ir karališkos šei
mos rinkimai. Karalium iš
rinktas Antanas Kazlauskas, 
karaliene — Stepanija Ja- 
kubčionytė-Cassano, karalai
te — Adelė Garbanauskaitė, 
karalaitis — Jonas Miltenis.

Pasitaikius nepalankiam 
pereito sekmadienio orui, dar 
vienas parapijos piknikas 
šiais metais bus rengiamas 
kitą mėnesį, taip pat Klas- 
čiaus parke. Diena bus vėliau 
paskelbta.

Renkami drabužiai
Paskutiniu laiku pagyvėjo 

drabužių rinkimas tremti
niams. Drabužiai pristatomi 
į centralinį BALF sandėlį. 
Didesniais kiekiais drabu
žius aukojo sekančios šei
mos: Dainaravičių, Ruginių, 
Bušnių, Kontrimų, Juodai
čių, Pilipauskų, Zajankaus- 
kų, Čižauskų, Kulikauskų, 

rašinį nuo sekančio numerio Batavičių, Šlikų, Adomėnų, 
'jasinskų, Gudeikų, Karpų, 
Ivaškevičių, Maldeikų, Usci- 
nų ir Karlauskų.

Kam 
kiekiais, 
tiesiai į 
daugiau 
vargon. J. Brundzai ir jis pa
ims iš jūsų drabužius ir pri
statys į sandėlį. Jūsų pato
gumui, kreipkitės telefonu: 
DAvenport 6-0459.

Drabužiai labai reikalingi. 
Per keletą metų, gyvendami 
ištrėmime, mūsų broliai-se- 

dui kun. N. Pakalniui ir laik-, sutės sudėvėjo paskutinius 
raščio “Amerika” štabui, be .išsivežtus iš Lietuvos drabu- 

■ kitų vietinių reikalų, apkal- žius.
bėjo ir nutarė rudens laiku 
suruošt Federacijos apskri- prikimštų drabužių, tikėdami 
ties vardu prakalbas. Kalbė- ’ patys tiesiai pasiųst saviš- 
tojais bus pakviesti žymūs jkiams, kaip tik bus galimy- 
lietuvių katalikų visuomenės bė. Drabužius sugadina kan- 
^70jkejai I 4 w. tv! r. n 4 4Xw.nr.4-i Ini.lr

Pirmiausia prakalbos bus 
Apreiškimo parapijoje, o pas- 
įkui kitose parapijose. Prakal
bų planas bus paruoštas vė-

• Marijona Vensevičienė

nūs Kennebunk Port, Me.
® Eleonora Šulskytė iš

šiomis dieno- Chicagos, jau antra savaitė 
mis tremtinių imigracijos ir gėrisi New Yorko įdomybė- 
šalpos reikalais lankysis Cle- mis. Ji apsistojus pas Brund- 

zus Rego Park ir lanko skait
lingą Vensevičių giminę.

® Kun. B. Liubauskas su
grįžo iš atostogų. Važiuoda
mas automobiliu jis aplankė 
pakeliui į Chicagą daugelį 
kolonijų.

• Iš Vilniaus atvyko, pra
siskverbęs pro geležinę už
dangą, J. Žaltvytis, kurio 
įdomius straipsnius “Kultū
rinė nykuma Lietuvoj” skai
tykit šiame ir sekančiuose 
“Amerikos” numeriuose.

• “Nuo kumečio ligi Pre
zidento” — Tokį rašinį, para
šytą garsaus mūsų politiko 
ir veikėjo kun. prof. M. Kru-

-- - - ,-------- ° ’ 1i pavičiaus, buvo pradėjus
New Yorko buvo atvykę Dr. prįe§ sustojimą spausdinti

velande, Chicagoje ir kt.
• Leonardas šimutis pra

eitą savaitę iš Chicagos bu
vo atvykęs į Wilkes-Barre, į 
LRKSA posėdį.

• L. K. Federacijos apskri
tis rudenį turės svarbias pra
kalbas.

o Vyt. Stašinskas, Lietu
vos vicekonsulas, su žmona 
lankėsi Kanadoje, kur susiti
ko su savo giminaičiu, atvy
kusiu iš tremties.

® Barb. Adomaitienė, uoli 
veikėja, nuo liepos pradžios 
vieši Naujoje Anglijoje.

• A. a. Dr. Alfred Bilma- 
nio, buv. Latvijos ministerio, 
laidotuvėse Washingtone iš

P. Padalskis, M. Kižytė ir 
adv. K. R. Jurgėla.

• Ona Staniulienė iš Chi
cagos yra atvykusi paviešėti 
pas savo dukterį Sal. Čerie- 
nę.

• Marijona Dulkienė su
dukra Onute grįžo iš atosto
gų, kurias praleido Chicago
je. ,

® Juozas Gaigalas, mūsų 
skaitytojas iš Richmond Hill,1 
betaisydamas sūnaus namą, 
nusilaužė koją. Dabar gydosi 
pas sūnų Ronkonkomoj.

• Kun. C. E. Banionis, buv. 
Šv. Jurgio par. klebonas, da
bar gyvena Ronkonkoma.

® Dailininkas J. Subačius, 
atlikęs Apreiškimo bažnyčioj I 
Brooklyne meniškus tapybos 
darbus, išvyko į MainWvalst.

® K. Nemaksienė Bos
tono buvo atvykusi į C. Rau- 
linaitytės-Pestyk laidotuves. 
Viešnia padarė taip pat vizi
tą “Amerikai.”

• P. V. Grenienė, mūsų 
skaitytoja iš So. Bostono,1 
aplankė savo sergančią sese-

Amerika.” Šį labai gražų

tęsime toliau. Nepraleiskit 
nepaskaitę nei vieno “Ame
rikos” numerio.

LIET. KAT. FEDERACIJOJ

Didž. New Yorko Liet. Ka
talikų Federacijos apskrities 
sekantis susirinkimas' bus 
rugpiūčio 27 d., 8 vai. vaka
re, Apreiškimo par. salėje.

Neįvykus liepos 30 d. drau 
gijų atstovų susirinkimui, 
Federacijos apskrities valdy
ba, dalyvaujant Dvasios va-

patogu, mažesniais 
prašoma pristatyti 
sandėlį. Pas ką yra 
drabužių, praneškit

Daugelis laiko pilnas šėpas

Liepos 18 d. laivu “Marine 
Shark” atvyko Antanina 
Asabergienė ir sūnus Česlo
vas Asabergas, lietuviai iš 
Austrijos.

Tuo patim laivu atplaukė, 
išsėdo Halifax, Nova Scotia 
šie lietuviai, jauni ūkio, namų 
ruošos, amatininkai ir profe
sijų darbininkai: Petras Ko- 
velis, Steponas Pakalnis, Jur
gis Puodžiūnas, Antanas Ka- 
veckas, Juozas Budreika, Sil
vestras Čepas, Antanas Dir
žys, Kazys Girnys, Antanas 
Grigas, Marcelius Meškaus
kas, Vytautas Narušis, Juo
zas Pakalnis, Adolfas, Pavi
lionis, Jurgis Suscevičius, Ig
nas Tamošiūnas, Juozas Ur
bonas, Juozas Vilkas, Jeroni
mas Vingilis, Magdaleną Kas 
paravičiūtė, Veronika Kny- 
vaitė, Zita Linartas, Antani
na Morkūnaitė, Marija Naru
šis, Ona Petrauskaitė, Elena 
Undraitis, Jadvyga Aleksan-

MIRĖ ONA RAULINAI- 
TYTĖ-PASTYK

Mirusioji buvo viena iš žy
mesniųjų New Yorko mote
rų veikėjų. Mirė po operaci
jos. Palaidota iš šv. Andrie
jaus bažnyčios į St. Mary’s 
kapines, Flushinge.

Liko vyras P. Pastyk, duk
tė Sylvia 14 metų, sūnus Jo
nas 9 metų ir brolis Vincas 
Laurinaitis.

Velionė buvo veikli lietu
vių gyvenime. Dusyk vyko į 
Washingtoną su lietuvių mi
sija. Daug dirbo BALFui ir 
aktyviai dalyvavo visuose 
vietos lietuvių visuomeni
niuose darbuose.

AUGUST GUSTAS
—: Bellaire Florist :—

K.’

YRA LAIŠKAS
Mrs. Onai Butienei, Brook

lyne, yra iš Vokietijos laiš
kas “Amerikos” administra
cijoje. Prašom atsiimti.

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
•Nebrangiausia—ir—Geriausia

g
|

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

; DYKAI DYKAI DYKAI
I BIZNIERIŲ PIKNIKAS

ĮŽANGA VISIEMS DYKAI

Rugpiūčio-August 29 d., 1948
CLINTON PARK

Maspeth, N. Y.

N

- kiauliškai 
tipai net į 

viršūnes.
mūsų

' dys ir turi visai išmesti lauk. 
Reikia pastebėti, kad Brook
lyn© kolonija gerokai atsili
kus nuo kitų kolonijų drabu
žių rinkime. Tad atjauskim

rį Konst. Kaulinskaite Broo- •llau lr per sPaud^ paskelb- nelaiminguosius savo brolius, 
klyne ir ta proga buvo užė
jusi “Amerikos” įstaigon už
simokėti savo prenumeratą.

• J. Stukas, lietuviškų ra
dio pusvalandžių vedėjas, 
atostogauja Washingtone, iš 
kur atsiuntė savo sveikini
mus.

Maspeth ir Betts Avės.

PROGRAMA:
Virvės traukimas, Maišo lenktynės, Trikojos lenkty
nės, Pajų valgymo lenktynės, Krekių valgymo lenk
tynės, Paršo gaudymas. Pasigauk ir bus tavo. Juda
mi paveikslai. Dovanos lenktynių laimėtojams. Tu
rėsi daug baikų, linksmai pasišoksi ir tas viskas — 
DYKAI!

itas. Prakalbų tikslas yra dar 
daugiau pagyvinti ir paįvai
rinti lietuvių veikimą.

Valdyba

ir parodykim jiems daugiau ■ 
gailestingumo. Siųskit mais
tą ir drabužius.

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

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. GENKUS 

Direktorius

BROOKLYN 20, N.

(68th St. kampas) SHoreroad 8-9
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Buki 

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

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

vpartamen- 
3 3 metus 
^dolerių, 

ikti teis- 
5>. Taip pa
tas to de- 

!juas. E. 
trbers liu- 
zmi buvo 
i -bet nei 

nepa-

□i nepri- 
pažy- 

hd jie yra 
i Dubaus-

DAR VI
Belgrade vyksta 

narna, Dunojaus 
ja. Ji turi išspręs 
kystės klausimą 
upe. Sovietai toje 
cijoje turi 7 balsi 
pu Vakarai turi 3 
kiam balsų santyk 
seas News Agen< 
pondentas kreipei 
užsienių reikalų r 
su klausimu, kuria 
l&is iš viso Vakar

usseniai įlinkai dalyvaują!
’.pud. pa- 
sukomu-

I# patys 
ja ir kar- 

čia pat 
'zilyne. 
iSvarbiau- 
-je-'Tie- 
is dide- 
Ajovy- 
ijraSmi- 
skis Lei- 
aiūstvar- 
i Aiženas 
reikalais 

i^Micel-

rencijoje?
Užsienių reikalų 

joj jam buvo atss 
“mūsų dalyvavim 
rencijoje negali 
padėties, kokioje t 
sidūrę prieš koi 
atidarymą... Sutiki 
vauti toje nemalor 
ferencijoje po to, 
kiek galima delsta 
darymu. Ugiau be 
Įima buvo gaišti.” 

Po to užs. reik.
jos atstovas pare 
Anglija laikosi 1921

LIBERAL!

Stephen Bredef J“; 

3,0 re- 
§ Dreiva 
^gyve-

LRKSA 135 KP. NARIAMS
Lietuvių R. K. Susivieniji

mo Amerikoje 135 kuopos na
rių svarbus susirinkimas bus 
šį sekmadienį, Rugpiūičo-Au- 
gust 8 d., tuojau po sumos, 
Apreiškimo par. salėje.

Seimo atstovos J. Mačiu
lis išduos raportą ir bus pri
imami narių mokesčiai. Ma
lonėkite visi nariai atsilanky
ti, ypač tie, kurie esate užsi
likę su duoklėmis.

Valdyba

IMA NAGAN KOMUNISTUS
Sako, New Yorke komunis

tai turi susisukę sau platų 
lizdą. Valdžios agentai, ku
rie tardo komunistus, iš vie
no buvusio komunisto suži
nojo, ka 150 Washington© 
valdininkų šnipinėja rusų 
naudai.

)

Įžangos tikietas reikalingas, gauk jį čia:
LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA

496 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
Vardas ..................................................................................
Adresas ..............................................................................

Prisiųsk man................ tikietus
Bus puiki proga pasilinksminti, pasimatyti su 

draugais ir daugaiu pažinčių gauti. Visi dalyvaukite.

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

bužiu 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.

Pakietas Nr. 2. tik $10.00: 5 sv. cukraus, 5 sv. taukų,
2 sv. mėsos, 1 sv. bekono, 1 sv. kavos, 1 sv. kakao,
2 sv. kond. pieno, sv. malto šokolado, 2 gab. muilo.
Jei pakieto gavėjas nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinami

Siųskite užsakymus tik per
SEA-GULL SHIPPING CO.

560 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

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

Y.

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
ji: tus, krautuves ir dirbi a-

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

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE 

INSURANCE
499 GRAND ST. 361 UNION AVE., 

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

ADVOKATAS
197 Havemeyer S 

Brooklyn 11, N.
Tel. EVergreen 7-9

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett,
223 South 4th St

rašo

IR

New Yorke eina 
, “Nation,” kurio leid 
daktoriai laiko savi 
siais liberalais ir Iii 

, pakantos nešėjais. . 
kai šis žurnalas 

į straipsnius, įžeidžia 
talikų tikybą ir 
jausmus. Tuo ypač 
P. Blonshard, buvęs 
velionio LaGuardia 
darbis.

Žurnalą iki šių n 
želio mėnesio prenui 
vo New Yorko viešo: 
los. Mokyklų vadov 

j kreipusi dėmesį į žu: 

apykantą katalikam: 
sustabdyti jo pren 
mą. Vadinasi, atsisal 
ti ir įsileisti į moky 
gymis. Miesto šviei 
dovybėje katalikai 
sprendžiamo žodžio, 

tokių1 sprendimas buvo vie 
^psmų* šis mokyklų vadov 

at-tarimas baisiai su j a 
^ma- sukėlė ant kojų vist 

muosius liberalus, ki 
dėjo šaukti visais 
apie katalikų įvedam 
rą> spaudos laisvės 3 
ir pan. šių kovotojų n 
mose eilėse matome 
asmenybes, kaip velio 
ridento Roosevelto m 

^įu-jVUsį gubernatorių L 

ir kitus. Jų vardu ras 
sišaukimai prieš

8 geros 
Ha vie-

Brooklwi, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susi

: DAvenport 6-0259
JR A L B H K R U <

FOTOGRAFE
65 - 23 Grand Aver 

; \ Maspeth, N. Y.

A. ir E. POVILĄASKU 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN,

Tel. EVergreen 4-9737

W norisi 
^sė

ji raštai, 

wiai. 
^ai bu- 
1 lidems 

Taip

^da-

■$agau-
* katro
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Šeimynos rinkiniai 
boras ir Vaikų benas 
sides 6 valandą

Visi kvii

ių bažnyčios va
ikę Maskvoje, pa- 
itikano popiežių, 
Ponybes priešą, 
rikščionys, nepai- 
i tautai jie prigu- 
u religinės grupės 
•i matyti, kad Va- 
tika yra prieškri- 
■ priešdemokratinė 
žalinga.”
ėkvienos žinelės 
ame čia vis savo 
i bet čia suminėta 
taip jau pati yra 
‘sviestu košės ne-

oinSl BroX; York,runde™they lei ^Mareh 3° is™ METAI XV PENKTADIENIS, RUGPIŪ CIO-AUGUST 13 D., 1948 M. . Kaina 10c.SOVIETAI GROBIA ŽMONES
i 700 metu sukaktis Sovietai paskutiniomis die-(Lomakin, pareiškė, jog ji 

nomis vėl davė progos Ame- laisva valia atvyko konsulą-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALfr 
geriausios rose 

Lengvi Užkandžiai, Km, AM, į 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKAMEN1 r.

os” rašo, kad Chi- 
ilių cainos pasie

j stebėtis, nes šiais 
AISKRYMAS gamintas namie ii gating lik kiaulių kainos, 
riaušių bravorų. Parengimams prilmuol thr ačios pasiekia vir- 

dairykit, kas de- 
ly ir jūs pamaty- 
ikysim, kiauliškai 

__________________________ rietu šnipai net į

Juozas Gink
495 Grand Street,

AUGUST COS' 
—: Beltaire Floii

en ir knisa mūsų

Didžios praeities ir garbingo Lietuvos prisikėlimo Ii 
didingi Karo Muziejaus rūmai Kaune. Tarp Lietuvos didžiųjų vyrų 
lų, prie Nepriklausomybės kovų patrankų liekanų ir prie kitų 
vis sėmėsi jėgų, kad Nauja Lietuva būtų sukurta graži, jauki ir 
juodas gedulas nuklojo Lietuvą ir svetimieji plėšia iš mūsų visa, 
giausia...

>ju buvo 
biustų i

ir sviesi, 
kas buvo

tautai šie 
ir paveiks- 

ų lietu- 
Šiandien 

tautai bran-

Koelno (Vokietijoje) Ka- Flko® v>suomenCj stebėtis jų tan... 
tedra šiemet apvaikščiojo keIstu e*S®slu lr įvykiais, ku- m- 
700 metų savo sukaktį. Ta ™ charakteringi sovie- 
proga tenai bus labai dide- [amJ' Bolševikai norėjo isga- 
lės iškilmės, kurių metu lau
kiama maldininkų iš visų pa
saulio kraštų.

Koelno Katedra, gotikos- 
stiliaus, savo grožiu yra gar
si visame pasaulyje. Pereito 

; karo metu Katedra labai nu
kentėjo nuo alijantų bombar
davimo ir ligi šiol buvo už
daryta ir taisoma.

Katedra atsidarys ir iškil
mės prasidės šių metų rug
piūčio 15 dieną.

keistu elgesiu ir įvykiais, ku-

6762 FOURTH AVE.

(68th St. kampas)

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir’ 
Paruošime. Užsakymai priimami ir J 

galima užsakyti gėles Paul Gusto!; 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel Era

isi Kviečiami Aplankyti Naiffl

nio Departamen- 
akutinius 3 metus 
ę milijono dolerių, 

Ijo patraukti teis
imo šnipo. Taip pa
nas aukštas to de- 
» pareigūnas. E. 
1W. Chambers liu- 
foartamentui buvo 
įsako jis — bet nei 
i liudininkų nepa- 
u dokumentų.
t kol šnipai nepri- 
Italino jokių pažy- 
lie tai, kad jie yra 
ip gi juos nubaus-

DAR VIENAS PRALAIMĖJIMAS Kaip

KIRPYKLĄ

GRANDVIEW BAUBEI
Kuri randasi patogioje ris

39 Grand Street

gakas” neseniai 
raidėm 1 pusi, pa- 
I “Prakiuro komu- 
Įnėjimo tinklas,” o 
Srie to galėtumėm 
r stambios žuvys 
i”

D. Whitecavage, Savmfe

lement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas

1-40 — 74th Street
ckson Heights, N. Y.

NEwtown 9-5972

ARPUODAMA
, pigūs, patogūs namai. Gerose 
!. Patarnavimas teisingas.

.■audžia viską, kas tik ko prašo, 
rdžiu (insurinu) ir žmones.

[dabar valdo patys 
Tą kartoja ir kar
toji spauda čia pat 
>nėje Brooklyne.
įs faktai. Svarbiau- 

STųjįJį Lietuvoje — “Tie- 
daguoja toks dide- 
L.. Zimonas, jo vy- 
flradarbiai yra Smi
li ir Zalenskis Lei- 
pmo reikalus tvar- 
[omisaras Aiženas 
[sveikatos reikalais 
oks draugas Micel- 
valstybės literatū- 

flą tvarko direkto- 
| Komodaitė, o re- 
l ten sėdi Dreiva 

Ja, o apie visą gyve- 
n^ps per radiofoną į 
^flšleidžai Liubeckis

::=^|kriausi lietuviai...

Atlieki^ 

lyJinta f 
viq cfflS

S

Belgrade vyksta, taip vadi- ties, pagal kurią Dunojus bū
nama, Dunojaus konferenci
ja. Ji turi išspręsti laivinin
kystės klausimą Dunojaus 
upe. Sovietai toje konferen
cijoje turi 7 balsus, tuo tar
pu Vakarai turi 3. Esant to
kiam balsų santykiui, “Over
seas News Agency” kores
pondentas kreipėsi į Britų 
užsienių reikalų ministeriją 
su klausimu, kuriais tad tiks
lais iš viso Vakarų sąjungi
ninkai dalyvauja toje konfe
rencijoje?

Užsienių reikalų ministeri
joj jam buvo atsakyta, kad 
“mūsų dalyvavimas konfe
rencijoje negali pabloginti 
padėties, kokioje buvome at
sidūrę prieš konferencijos 
atidarymą... Sutikome daly
vauti toje nemalonioje kon
ferencijoje po to, kaip buvo 
kiek galima delsta su jos ati
darymu. Ilgiau betgi nega
lima buvo gaišti.”

Po to užs. reik, ministeri
jos atstovas pareiškė, kad 
Anglija laikosi 1921 m. sutar-

Chicagos .komunistų parti-
... , _T , . ... v i jos lyderis, vienas iš 12 svar- vo paliktas nuo Vokietijos h- įiausi JAV komunist va. 

gi Juodųjų jurų tarptautinei dų_ Gįlbert Green, buvQ areį._ 
k0"tr?, , . .. . ' tuotas New Yorke. Savu lai-

Tada korespondentas jį uz- ku .js buvo areštuotas chi.
klausė, ar Vakarų sąjungi- A. b už Qoo u& 
ninkams yra geriau turėti °-’*' 
negyvą sutartį, ar galimybę I 
naudotis upe? Tuomet šis at-1 
stovas pasiguodė tuo, kad 
pagaliau jie žinosią, kaip da
bar yra dalykų padėtis.

Kadangi ta “dalykų padė- , 
tis” perdaug yra aiški ir rodo> 
absoliutų Vakarų sąjunginin
kų pralaimėjimą Dunojaus 
klausimuose, tai sunkiai be
galima suprasti, kodėl vaka
riečiai 
ei joje 
kiškos 
fantui 
ve įžeidinėt ir žemint. Savu 
laiku perdavus Balkanus bol
ševizmui, dabar suvažiavo į 
raudonąjį Belgradą ir vaka
riečiai, atrodo, gal tik tam, 
kad būtų liudytojais akto, 
kuriuo Dunojus virs antra
ja Volga...

'<7^ •<.
buvo paleistas. Areštuojamas 
jisai pareiškė, kad jis atsisa
ko būti

, Green 
Ūpo &C

jisiamas New Yor- 

uvo čia atvažiavęs, 
ųcAgos komunistų

>seph Vastunas
ates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
L 5-7285 Res. VI 7-2940

:orespondentai rašo 
.ampų be jokio iš- 

p>ho, grynai iš geros 
c c j fe širdies. Nei vie- 
o. J'hpna jokio honoraro.

EVerg$

iš viso toje konferen- 
dalyvauja ir bolševi- 
diktatūros reprezen- 

Vyšinskiui leidžia sa-

]os suvažiavimą. “
Tas ponas Green ir vėl bu

vo... paleistas už naują 5,000 
dolerių užstatą.

Šventoj u Metu 
Intencija

ROMA. — Popiežius Pijus 
XII, paskelbęs 1950 metus 
Šventaisiais Metais, kreipėsi 
į katalikus pasaulyje, prašy
damas “ginti Bažnyčią nuo 
visų jos priešų atnaujinamų 
puolimų” ir melstis už taiką.

Popiežius nurodė šias ke
turias intencijas:

1. Pašventinimas sielos 
malda, pasninku ir nepajudi
namu tikėjimu į Kristų ir Jo 
Bažnyčią.

2. Veikla taikai ir šventų
jų vietų apsaugojimas.

3. Gynimas Bažnyčios nuo 
jo priešų atnaujintų puolimų 
ir prašymas tikro tikėjimo 
klystantiems, netekusiems ti
kėjimo ir bedieviams.

4. Vykdymas socialinio tei
singumo, pagelbstint nusiže
minusiems ir skurstantiems.

Ibenti Rusijon savo mokyto
jus, kurie dirbo prie rusiškų 
mokyklų New Yorke. Bet į 
savo plačią ir laimingą tėvy
nę mokytojai nepanorėjo iš- 

! važiuot. Du iš jų — Oksana 
! Stepanovna Kosenkina ir Sa
marin — išbėgo ir atsidūrė 
vienoje baltųjų rusų farmo
je, vadovaujamoje rašytojo 
grafo Tolstojaus dukters gr. 
A. L. Tolstoj.

Į tą farmą šeštadienį, rug
piūčio mėn. 7 d. atvyko So
vietų konsulas Lomakin, ku
ris išsivežė mokytoją. O. St. 
Kosenkiną.

Kaip spaudos atstovams 
pareiškė gr. Tolstoj, ta mo-

Tuo tarpu, rugpiūčio 29 d. 
ta pati Kosenkina buvo atvy
kusi į “Ruskoe Novoe Slovo” 
redakciją (rusiškas antiso- 
vietinis laikraštis) ir ten re
daktoriui Weinbaum pareiš
kė:

“Aš esu Sovietų mokytoja. 
Mokinau sovietų mokykloj 
87 g-vėj sovietų vaikus, tarp 
kurių ir Gromiko. Aš turiu 
grįšti į Sovietų Sąjungą, bet 
nenoriu. Daug ten prisikan
kinau. Mano vyras 1935 m. 
buvo likviduotas. Sūnus din
go be žinios kare” — ir pra
dėjo verkti...

Kur yra mokyt. Somarin 
— tuo tarpu nežinoma, bet 
kol kas jis nebuvo patekęs 
sovietams, nes tie, grobdami 
žmones laisvoj Amerikos ša-

kytoja, atvykus į farmą, bu- ■ iy> dar įteikė po to protestą, 
vo visą laiką labai susijaudi- kad Amerikoj, girdi, baltieji 

rusai grobia sovietų pilie
čius!...

nūs, visa drebėjo iš baimės. 
Tenai ji išbuvo apie savaitę. 
Iš vakaro prieš jos pagrobi
mą, ji naktį atėjo iš savo 
kambario pas gr. Tolstoj ir 
pasakė,

—Aš bijau, aš negaliu būti 
viena kambary, aš negaliu 
užmigt.

Įvykio dieną farmoje su
stojo Sovietų automobilis. 
Parmos reikalų vedėja M. A. 
Knugson užklausė atvažiavu
sio konsulo Lomakin, kas jis 
toks yra.

Šeimininkių strei
kas

Kuomet maisto produktų 
kainos kasdien kyla ir val
džia yra bejėgė tą kilimą su
stabdyti, šeimininkės nu
sprendė tą reikalą sutvarky
ti pačios.

Queens, Nassau ir Rock
way apylinkėse jos organi-

—Aš esu mokytojas — at> zuoja 8 dienų streiką prieš

LIBERALAI PUOLA KATALIKUS
Visi tie “kovotojai” viešai 
šneka apie pakantą ir pa
garbą visoms tikyboms, bet 
tik ne apie milijonų katalikų 
teisę gyventi ir dirbti ramy
bėje, apie jų laisvę būti sau
giais nuo šlykščių užpuldinė
jimų per spaudą.

New Yorko švietimo vado-

New Yorke eina žurnalas 
“Nation,” kurio leidėjai ir re
daktoriai laiko save didžiau
siais liberalais ir liberališkos 
pakantos nešėjais. Jau seno
kai šis žurnalas dėdavo 
straipsnius, įžeidžiančius ka
talikų tikybą ir katalikų 
jausmus. Tuo ypač pasižymi.
P. Blonshard, buvęs artimas. Vybė, nutraukdama katalikų 
velionio LaGuardia bendra- tikybinius įsitikinimus išnie- 
darbis. 'kinančio žurnalo prenumera-

Žurnalą iki šių metų bir- tą, neįvedė jokios cenzūros, 
želio mėnesio prenumeruoda
vo New Yorko viešos mokyk-

TRUMANUI ATRODO SENSACIJA

PARDAVIMUI
klyne, Flatbush, Cypress Hills 
ens, Nassau, Sufolk Countys, 
ikl 100 šeimų namai už dh«4- 
kalną su mažu Įnešimu. Daug 
namų ir fllorų.

Parduodame farmas, lo-f 
tus, krautuvas ir dirbtu-' 
ves, taipgi išnuomojame, 

as pi tarnavimas per 38 metas.
B. ZINIS

ĮLOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

AND ST. 361 UNION AVĖ., 
BROOKLYN, N. Y.

187 RE 9-1506

gnnJifems labai didelis los. Mokyklų vadovybė, at-
' ]$• ' kreipusi dėmesį į žurnalo ne-

” prie progos norisi1 apykantą katalikams, nutarė
VaL: 1-- ir pridėti. Buvo se- sustabdyti jo prenumeravi- 

juvoj tokie raštai, | mą. Vadinasi, atsisakė mokė
ti ir įsileisti į mokyklų kny
gynus. Miesto švietimo va
dovybėje katalikai neturi

sakė jis.
Minėtos vedėjos užklaus

tas, ar ir jis bus pasilikęs 
nuo sovietinio laivo, atsakė:

—Taip... Mes 9 žmonės. 
Mes dar ieškome Samarino...

Ir tik po to, kai vedėja 
įtartinai iš naujo jį klausė, 
kas jis yra, tada sumišęs at
sakė:

—Aš... vice-konsulas.
Mokytoja Kosenkina minė

tojo Lomakino buvo nuga
benta į Sovietų konsulatą.

Dabar iš to konsulato ji 
spaudos atstovams per ver
tėją, kuriuo buvo tas pats

mėsos pardavėjus. Tas strei
kas prasidės rugpiūčio 16 d. 
ir baigsis rugpiūčio 23 dieną. 
Per tą laiką šeimininkės yra 
kivečiamos visai nepirkti mė
sos. Mėsos vietoje jos pataria 
vartoti žuvį, ryžius, sūrį ir 
daržoves.

Jei šis streikas turės pasi
sekimo, jų pavyzdį žada pa
sekti ir kitų miestų moterys.

Prezidentas Trumanas dėl 
vedamo dabar šnipų tardymo 
pareiškė, jog vedamas tardy
mas neturi jokios prasmės ir 
naudos. Atvirkščiai — sako 
jis — tas neša nuostolį pa
skirų asmenų reputacijai, 
pakerta ūpą valdininkams ir 
drauge šalies pasitikėjimą 
savo valdžia.

Prezidentas pasakė, kad 
Kongresas užsiima komunis
tais, kad tuo būdu išvengtų 
kitų reikalingų dalykų svars
tymo.

Pagal Prezidentą išeina, 
kad tiek Kongreso, tiek Se
nato komisijos, turėtų nu
traukti šnipų klausinėjimo 
bylą.

Stebina Prezidento pareiš
kimas, kad visiems departa
mentų viršininkams jis pra
nešė, kad iš raštinių nebūtų 
išduota Kongreso komisijai yra be pasigailėjimo kerta- 
jokių žinių iš slaptos medžią-1 mi ir vežami Rusijon taip, 
gos apie valstybės tarnauto- kaip niekados Lietuvos miš- 
jų ištikimybės patikrinimą, kų istorijoj nebuvo. Apie šį

Galima ir reikia gerbti Lietuvos apiplėšimą išdavi- 
svetimą nuomonę, bet tas dar ;kui Gedvilui ypatingai malo- 
nereiškia, kad reikėtų pripa
žinti, jog ta nuomonė yra la
bai gudri...

Jam malonu pra
nešti...

“Izvestijos” 52 nr. skaito
me tokį Gedvilo raportą 
draugui Stalinui:

“Malonu • Jums pranešti, 
mielas drauge Stalinai, kad 
Sovietinės Lietuvos miško 
pramonės darbininkai ir ūki
ninkai išpildė vasario 26 d. 
Miškų pramonės ministerijos 
nustatytą mūsų kraštui miš
ko paruošos planą rudens-žie
mos sezonui; paruošos pla
nas išpildytas 101.3%, o išve
žimo — 100.3%. Medžio pa
ruošimas ir išvežimas virš 
plano tęsiamas.”

Tie žodžiai reiškia ne 
daugiau ir nemažiau, kaip 
faktą, jog Lietuvos miškai

—Pakistane, Indijoje, mu- 
sulmanų maldininkų procesi
joje, kurioje dalyvavo 300,- 
000 žmonių, mirtinai sumin
džiota 23 maldininkai.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
• Amerikos, Britij ir Prancūzų ambasadoriai kalbėjo 

vėl su Molotovu. Pasikalbėjimas tęsėsi apie 3 valandas.
• Manoma, kad Sovietai sutiktų panaikinti Berlyno 

blokadą, jei Sovietų atstovui būtų leista kontroliuoti Ruliro 
srities pramonę...

• Iš raudonosios Čekoslovakijos nuo vasario mėn. pra
džios į Vakarus pabėgo 15 generolų. Sienos apsauga dabar 
dar labiau sustiprinta.

• Iš Frankfurto pranešama, kad Čekoslovakijos pasie
ny Gottwaldo policija vartoja amerikiečiij uniformą. To- 
kiuo būdu jiems lengviau yra gaudyti bėglius. Bėgantieji, 
laikydami juos amerikiečiais, išduoda netyčia svarbių žinių 
komunistų partijai.

• Komunistinis jaunimas Berlyne savo mitinge priėmė 
rezoliuciją, kurioje smerkia vokiečių kom. partijos vadus, 
remiančius Sovietų primestą blokadą.

• Iš šnipų tardymo eigos paaiškėjo, kad Amerika yra 
siimtusi atominės energijos srityje labai svarbią medžia
gą—uranijų—Rusijai. Viena New Yorko firma patvirtino, 
kad ji tą medžiagą siuntė su valdžios žinia. Tos medžiagos 
buvę pasiųsta 2,740 svarų.

• Rusija reikalauja, kad italai tučtuojau atiduotų jai 
savo laivus, kurie jai tenka pagal taikos sutartis, į kurių 
sudėtį įeina ir 27,000 tonų kreiseris “Julijus Cezaris.” Ita
lų karininkai pareiškė, kad jie geriau paskandins laivus, 
negu išduos Rusijai.

• Zagrebe prasidėjo naujas procesas prieš 50 “užsie
nio šnipų, teroristų ir karo nusikaltėlių.” Tai yra pirma 
grupė iš 87 pabėgėlių, sugautų prie rubežiaus, norėjusių pa
bėgti į Vakarų zonas Austrijoj ir Trieste.

° Nepaprasta Kongreso sesija baigėsi šeštadienį. De
mokratai, Kongresui atidėjus Trumano siūlytus įstatymų 
projektus, tvirtino, kad toje sesijoje dėl respublikonų kal
tės nieko gero nepadaryta.

• Trumanui paneigus Kongreso komisijos darbą šni
pų byloj ir atsisakius išduoti aktus įtariamų asmenų loja
lumo patikrinimui, sen. Ferguson pareiškė, kad už tokį el
gesį Trumanas vertas perduoti teismui.

Ji tik atsisakė panaudoti pi
liečių sudėtus mokesčius to
kiam spaudiniui, kurs sklei
džia neapykantą, kuris nori 
nukreipti jaunuomenę prieš 
katalikus, jų Bažnyčią ir vi
sa tai, kas kataliko širdžiai 
yra brangu ir šventa.

Ponia Roosevelt, gub. Leh
man ir kiti liberalai geriau 
pakeltų balsą prieš baisią pa
dėtį Rusijoje ir Kremliaus 
banditų užgrobtose
kur milijonai žmonių vargs
ta, skursta ir alksta 
kasdieninės duonos, 
teisės jaustis žmonėmis!

nu yra pranešti mielam Sta
linui...

linosi aplinkraščiai. 
| rašto nuorašai bu- 
ptinėjami visiems 
Įvadovautis”... Taip' sprendžiamo žodžio, bet jos 
Lūs pasitaiko tokių sprendimas buvo vienbalsis, 
lentų ir straipsnių [ šis mokyklų vadovybės nu- 
|urie ką parašę, at- tarimas baisiai sujaudino ir 
J kopijų “ant ma- jukelė ant kojų visus taria- 
r siunčia... visoms muosius liberalus, kurie pra- 

iv. 'dėjo šaukti visais balsais 
(apie katalikų įvedamą cenzū- 
|rą, spaudos laisvės varžymą 
■ir pan. šių kovotojų neva pir
mose eilėse matome tokias 
asmenybes, kaip velionio pre
zidento Roosevelto našlę, bu-

aktoriai, nesusigau- 
laikraštis iš katro]

A. ir E. POVILE . . _ , 
s žmones sakyda- 
“atšildyti kotletai' 

' taigi te neužpyks- J 
nt mūsų mūs drau-Jvusį gubernatorių Lehmaną I 
nes nenorim vaišin- ' ’ " ~ ' ...
lielus skaitytojus 

Tel. EVergreen 4-9$ is kotletais.”

Baras ir Restore
Puiki Salė Šeimyninėms P^;

GRAND STREET

šalyse,

ne 
bet

tik 
ir

—Italijos Alpių kalnuose 
rastas sudužęs Amerikos 
lėktuvas, kuris dingo pereitų 
metų lapkričio 28 d.

—Jugoslavijoje už trauki- 
! . mašinistas

J sĮšaukimai prieš miesto švie- nuteistas mirti, o kiti 6 ga- 
įtimo vadovybės nutarimą, {vo kalėjimo iki 15 metų.

I v liaLUl ALį Į —J Ilguma, vijų

ir kitus. Jų vardu rašomi at- nio katastrofą
' mrinlilrl -v-v-x i -m i -4- ~ Y _ _ _ i • > • i *

Susirgo Vyskupas 
P. BūčysAVIACIJOS ŠVENTĖ 

NEW YORKE
Naujai atidarytame New 

Yorko Idlewild aerodrome 
vyksta Amerikos oro laivy- j 
no iškilmės, šimtatūkstanti
nės žmonių minios akyvaiz- 
doje šio krašto geriausi la
kūnai kasdien demonstruoja 
Dėdės Šamo oro galybę.

Iškilmių pasižiūrėti atvy
ko 90 tautų specialistai at
stovai. Nedalyvauja tik rusų 
kviestas atstovas, kuriam bū
tų nemalonu matyti Ameri
kos lakūnų pranašumą prieš kiečių paramos, gražiai sau 
rusus. 'galėjo įsikurt Palestinoj.

Gauta žinia, kad liepos pa
baigoje susirgo vyskupas P. 

% j Būčys, T. Marijonų genero
las.

Jisai buvo išvykęs į Tiro
lio kalnus su keliais kunigais 
lietuviais ir tenai buvo ligos 
ištiktas.

Vysk. P. Būčys buvo par
vežtas į Romą, kur gydomas.

50,000 žydų, dėka ameri-
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Žavingas gyvenimas

gegužines

mo žmogui parodyti tikrąjį 
tarybinės santvarkos veidą,

apie tai papasakojo vienam 
gen. Pattono štabo karinin
kui. Tas tik rankas iškėlė.

—Su tokia žinia aš bijau 
ir pasirodyti generolui (Pat-

• Lietuvos keliai ir kryžkelės nužymėtos kryžiais... 
Taip ir visas šių dienų lietuvio gyvenimas pavirto sun
kiais kryžiaus keliais.

SraitėJ 

mi 
į Rami

gražiai pral 
piknike.

ts proga smi
įšokti, pa

Tautos išdavikų žodžiai. Kuo įrodysit meilę Stalinui? 
Bedieviai eina bažnyčion. Sekmadienio talkos Vilniuje. 
Mįslė NKVD agentams. Žudantis pjautuvas.
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“Mes čia atėjom, kad nusuktumėm jums sprandą” — 
pasakė Gottwaldas. Ką kalbėjo Benešąs su Rooseveltu? 
Išduota Praga. Koziriai Maskvos rankose.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

DVIGUBI IŠDAVIKAI
Kongreso speciali komisija pastaruoju laiku, nagrinė- 

dama priešvalstybinę veiklą, parodė visai tautai, kaip mū
sų šalies laisvė yra išnaudojama piktiems tikslams. Įstaty
mų priedangoje piktos valios žmonės dirbo čia prieš patį 
įstatymą. Jie knisosi po valstybės pamatais, siekdami su
griauti pačią valstybę ir jos demokratinę tvarką.

Jie šnipų tinklu apraizgė visą mūsų kraštą ir svar
biausias valdžios įstaigas, rasdami būdą susodinti į aukš
tų valdininkų vietas valstybės išdavikus ir svetimos vals
tybės šnipus. Kongreso priešvalstybinės veiklos komisija 
konstatavo, kad komunistai sugebėjo įsibrauti į vadovau
jančias pozicijas finansų, agrikultūros ir karo departamen
tuose.

Pasinaudodami tomis pareigomis jie tiekė žinias ru
sams apie Jungtinių Valstybių ginklavimasį, kariuomenės 
judėjimą ir kitas valstybės paslaptis. Kaip savu laiku Ka
nadoje, taip ir čia, komunistų šnipų tinklo siūlai vedė į ko
munistų partijos centrą ir Sovietų atstovybę...

Taigi komunistų partija Amerikoje nuėjo taip toli, kad 
pasidarė daugiau negu penkta kolona. Ji tapo organizato
rė ir inspiratorė pačios žemiausios priešvalstybinės veik
los, — karinio šnipinėjimo, — dengdama čia ją komunistų 
partijos legaline padėtimi.

Tenka ypatingai apgailestauti, kad tai svetimiems tar
naujančiai Amerikos komunistų partijai priklauso ir vie
nas kitas lietuvis. Nors ir nedaug tokių sąmoningų ar ne
sąmoningų kom. partijos žmonių iš mūsų tarpo yra, bet 
perdidelę tragediją gyvena šiandien lietuvių tauta rusiškų 
bolševikų terore, kad galima būtų be dėmesio palikti tuos, 
kurie spiaudo į savo tautos kruvinas žaizdas.

Skaudu, kad tiems mūsų kraujo broliams ligi šiol ne
atsidarė akys, jog toks dalykas, kaip jų skelbiamas neva 
lietuviškas komunizmas, Lietuvoj iš viso neegzistuoja, šie 
paklydę ir piktos valios broliai per savo spaudą palaimino 
rusų užgrobimą jų gimtosios šalies. Jie taip pat šiandien 
gina ir tas priemones, kurios yra vartojamas Amerikos iš
davimui. Ir jie naudojasi konstitucijos paragrafais ginti 
savo išdavikiškus darbus.

Ir todėl tiems, kurie aktyviai rėmė ir teberemia Lie- 
£_ J;uvos okupantus ir visiems tiems, kurie sutrypė Lietu

vos Nepriklausomybės idealą ir dabar vėl jungiasi su pa
čios Amerikos- duobkasiais išdavimo darbui — tinka dvi
gubų išdavikų vardas, nes jie išduoda ir Lietuvą ir Ameri
kos Jungtines Valstybes.

Kai 1929 m. komunistai : 
pirmąsyk įėjo į Čekoslovaki
jos parlamentą, jų frakcijos < 
lyderis Gottwaldas įžūliai de- ; 
klaravo:

“Jūs, ponai, mane klausiat, 
ko mes čia atėjom. Atsaky
siu trumpai: mes čia atėjom, 
kad nusuktume jums spran
dus, ir aš iškilmingiausiai 
pareiškiu, kad mes tai pada
rysim!”

Veik po dvidešimties metų 
anoji Gottwaldo pranašystė 
nūn pildosi. Vieno JAV ko
respondento aptarimu, nuo 
vasario mėn. pučo ligi birže
lio pradžios Čekoslovakija 
gyveno “mandagų terorą.” 
Tačiau su prezidento Benešo 
pasitraukimu viešojo gyveni
mo padangėje užgeso pasku
tinis demokratijos atspindys.

Tą savo tautos siaubo nak
tį paliegęs senukas Benešąs 
galės ramiai karšti praban
ginėj Lanų pily, kurią jam 
kartu su prezidento alga ligi 
gyvos galvos pavedė komu
nistinė Gottwaldo vyriausy
bė. Tačiau ar nykioj pilies 
vienatvėj nesivaidens jo fa
tališkųjų klaidų šmėklos? Ar 
kankinamos tautos aimanos 
Benešui neprimins, kad kru
vinoji Čekoslovakijos realy
bė yra vaisius jo paties po
litikos, kurią jis, didžiuoda
masis savo diplomatiniu vin
grumu, vadino “realistine”?

Gražina Tulauskaitė
Ką daryt, kad trem 

tiniai atvykty
Rugį

Kalnuos rūkai, kely rūkai — 
Dangaus nei žemės nematai.

O saulė slapstos taip toli, 
Kad jos paršaukti negali.

Skaitai žingsnius savos širdies 
Ir toks čia vienišas jauties.

Kad, rodos, bristum per marias 
Gintaro tėviškės surast,

Kur žydi Nemuno krantai, 
Kur tu jaunystę palikai.

Antanas Ramūnas

IŠLEIDAI, MAMA...
Žydėjo liepos. Ir saulė gęso, 
Ugnies žarijom šešupėn puolė: 
Išleidai, Mama, mane pasaulin 
Klajot tarp dviejų planetos polių.

Pasauly, Mama, platu kaip jūroj.
Dangus ir žemė žiedais vaidinas.
Ir dienos skaisčios ir naktys niūrios, 
Kaip spektras mainos akių gėlynuos.

Liūdžiu su giriom, verkiu su vėjais, 
Su laukų paukščiais drauge dainuoju, 
Perdien po kalnus klajojęs, ėjęs 
Tėviškės dangų kasnakt sapnuoju.

Pasaulį, Mama, myliu kaip brolį, 
Bučiuoju žemę, myluoju uosį, 
Į saulės aušrą, į žvaigždžių tolius 
Hosanna giesme kylu, meldžiuosi.

amerikiečių generolo George 
Pattono armija žaibu per
skrido Vokietiją ir įsmigo į 
Bohemiją. Staiga gen. Patto- 
nas ties Pilzenu sustojo kaip 
įbestas. Prie jo prikomandi
ruoti karo korespondentai 
negalėjo atsistebėti, tuo la
biau, kad kelias į Pragą, ligi 
kurios bebuvo likę kokie 
km., buvo laisviausias.

Išplūdo, kam per toli 
nužygiao...

Tuo metu, kada gen. Patto- ! 
nas nieko neveikdamas su ' 
štabu kiurksojo sau Pilzene, ! 
vienas jo žvalgybos pulki- i 
ninkas užgriuvo ant vokiečių , 
karinio vado Bohemijo- ] 
je būstinės Karlsbade. Jis ■ 
baisiai nustebo, kai jį sulai- ! 
kiusieji vokiečiai nuvedė pas : 
savo generolą, kuris jam iš 
pirmųjų žodžių pareiškė ame- ‘ 
rikiečiams kapituliuojąs su ‘ 
visomis savo pajėgomis Če- ] 
koslovakijoje. Apstulbintam ( 
amerikiečių pulkininkui jis 
parodė žemėlapy liniją, ties 
kuria stovėjo sovietų gen. , 
Malinovskio pajėgos. Ta lini
ja ėjo Slovakijoje, toli į ry
tus nuo Pragos.

— Malinovskio pajėgos 
prastai apginkluotos, ir mes 
jas galim atlaikyt, kol kapi
tuliacija bus įvykdyta,—kal
bėjo vokiečių pajėgų vyr. va
das ir pasiūlė amerikiečiui 
automobilį, kad pats nuvyk
tų į Pragą apžiūrėti.

Amerikiečių pulkininkas 
buvo perdaug pritrenktas, 
kad pasiūlymą priimtų. Jis!

nelemtojo Muencheno susita
rimo palikęs tėvynę, pro Lon 
doną pasiekė Jungtines Val
stybes.

—Man ypatingai rūpi klau
simas, kaip būtų galima pa
siekti su rusais patvarius su
sitarimus. Kai kurie mano 
patarėjai man sako, jog tai 
neįmanoma. Jie tikina, kad 
sovietai niekad nesilaiko sa
vo žodžio kai jiems naudinga 
jį sulaužyti. Ką jūs manote? 
—klausė tada Benešo Prezi
dentas Rooseveltas.

—Tai klausimas, kurį aš 
ilgai ir labai rūpestingai stu
dijavau, — atsakė Benešąs, tuoj nuvažiavo į Pilzeną ir 
— Aš esu išnagrinėjęs visus 
Stalino vyriausybės veiks
mus ir priėjau tinkamai pa
grįstos Išvados, kad jeigu jau 
Stalinas duoda žodį, tai juo 
galima absoliučiai pasitikę-1 tonui), — atsakė jis.—Ją iš
ti. (!) girdęs, jis dar labiau įsius!

Ši “tinkamai pagrįsta” Be- Eisenhoveris ką tik jį teleg- 
nešo išvada įtikino Roosevel- rama išplūdo, kam jis jau ir 
tą. Ji pastūmėjo JAV prezi-.taip per toli nužygiavęs! 
dontn vplian mioifi nrccraič. '

Maskva, paėmė kozirius į 
savo rankas

Šitų tragikomiškų įvykių 
metu — tai buvo 1945 m. ge
gužės mėn. pradžioj — į Ko- 
sičės miestelį Slovakijoj, 
apie 500 km. nuo Pragos, su
važiavo Čekoslovakų politi
kai iš Londono ir Maskvos 
tartis dėl vyriausybės suda
rymo. Londoniškiai čekai ti
kėjo, kad amerikiečiai užims 
Pragą ir tuo būdu sukurs są
lygas sostinėje laisvai suda
ryti Čekoslovakijos vyriau
sybę. Bet amerikiečiams ties 
Pilzenu betūpčiojant, mask
viškiai paėmė kozyrius į sa
vo rankas. “Amerikiečiai mu
mis nesidomi, jiems nerūpi, 
kad Pragoj sukilę čekai lie
ja kraują — tokia buvo Got- 
twaldo ir Co. argumentaci
ja, kuri sovietų naudai nulė
mė naujosios vyriausybės su
dėtį ir apsprendė nieko neži
nančios čekoslovakų tautos 
opiniją.

Prie ko tas viskas prive
dė — šiandien mato visas pa
saulis.

Pagal naująjį įstatymą, 
vykstantiesiems tremtiniai 
iš Vokietijos, Austrijos 
Italijos reikės dviejų g 
tijų: butui ir darbui. Tad 
rantijas išduoda BALE. I

BALF centras yra pą 
minęs specialias blankas, 
rias reikia išpildyti ir 
žinti BALF centrui.

1) Išpildykit Resettlem 
— Apgyvendinimo formą 
1 a, kuria garantuojama 
vykusiam vieta gyventi, 
lynos spalvos).

2) Išpildykit Resettleme 
Form nr. 1 b, kurią išpi 
darbdavys, garantuojąs 
vyksiančiam darbą (gel 
spalvos).

Abi formas malonėkite! 
pildyti dviejose kopijose.

Notarizuoti reikia tik p 
mąsias kopijas.

Kas negalės pasinaudo
Kurie jau išvyko į Ad 

ją, Kanadą, Australiją, Pi 
Ameriką ar kitas vals 
tie naujuoju įstatymu n 
Ii pasinaudoti, nes šis įstat 
mas yra specialiai prav 
tremtiniams iš Vokieti] 
Austrijos ir Italijos išv

Pirmenybė...
Pirmenybė teikiama 

vykstantiems į Ameriką 
giminę, iki trečiosios k

Svarbu, kad Amerikos lį 
tuviai ir lietuvių tautos 
gai kuo greičiausia, kuo 
giausia išpildyti) ’ bl 
pagal kurias turėtų pro 
Ameriką atvykti kuoo 
džiausiąs lietuvi tremti 
skaičius.

Tat, visi ir visos įki 
kime į svarbų ir skubų d 
bą tremtiniams pagel 
Ameriką atvykti!

Visais imigracijos bei 
pos reikalais prašome ki 
tis į United LithuaniaiĮ 
lief Fund of America, 
105 Grand St., Brooklyi 
N. Y. Tel. EVergreen 7-1 
ir EVergreen 7-1423.

PO ŽUDANČIU PJAUTUVU
Rašo J. Žaltvytis

Kalba Gedvilą, Paleckis ir 
kiti išdavikai

Universitete įvairiomis 
progomis yra rengiami mitin
gai, kurių metu į studentus 
kalba žymiausieji komuniz
mo skelbėjai Lietuvoje: Ged
vilas, Paleckis, Preikšas ir _____  e __ _____ ________
kiti. Čia jie nesivaržydami dar gilesniu tikėjimu į Dievą, 
puola jaunimą dėl netarybi-' prisirišimu prie Bažnyčios 
nės laikysenos, dėl nenoro. (pažymėtina, kad ir ateisti- 
įsijungti į “atkuriamąjį ta-!nių nuotaikų jaunimas stro- 
rybų Lietuvos darbą.” Jie ’ ' ' ’ ------ 1 ’ ' ’
perspėja studentus, kad par
tija ir vyriausybė negalės il
giau kęsti tokios laikysenos, 
kad atėjo pats laikas “susi
prasti ir prisidėti prie bendro 
darbo.” Jie įsakmiai pabrė
žia, kad “laukti amerikiečių 
ar anglų išvadavimo yra ne 
tik didžiausia nesąmonė, bet 
kartu pražūtis tiems, kurie 
puoselėja tokius troškimus.”

Ir ateistai ėmė laikyti baž.- 
nyčias. Sekmadienio talkos
Pasyvus studentijos pasi

priešinimas yra labai ryškus. 
Kai bolševikai iš studentų 
reikalauja įtikėjimo į mark
sizmo stalinizmo stabus, stu
dentai į tai atsiliepia savo

piai lanko pamaldas), kuri 
dabar yra jiems vienintelė 
užuovėja ir nusiraminimo 
šaltinis.

Vasaros metu bolševikai 
sugalvojo pamaldas trugdyti 
privalomosiomis sekmadieni
nėmis talkomis. Sekmadeni- 
nės talkos, kurių metu žmo
nes varo prie griuvėsių, kaip 
tyčia yra rengiamos nuo 9 iki 
1 valandos. Visi, kurie neina 
yra griežtai baudžiami, o 
studentai šalinami iš univer
sitetų.
Suimamas administratorius

Kai gegužės pirmosios die
ną visi Vilniaus pastatai “pa-
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Stalinui galima absoliučiai 
pasitikėti”

Istorija prasideda 1939 m.
pavasarį, kada Benešąs, po

dentą vėliau nueiti pragaiš- ] 
tinguoju Teherano ir Jaltos 
susitarimų keliu.

1945 m. buvo nulemta tas, 
kas dabar įvyko

Kiek vėliau, 1945 m. vasa
rio mėn. Jaltoj, Rooseveltas 
su Churchilliu. savo ruožtu 
nebepabijojo sutikti Stalinui, 
kod Pragą išvaduot palieka
ma sovietų armijai. Tas su
sitarimas — vienas iš eilės 
pražūtingųjų Jaltos konfe
rencijos slaptų nutarimų — 
nulėmė šiemetinę Čekoslova
kijos tragediją.

Po poros mėnesių, jau iš
aušus 1945 m. pavasariui,

Pasiskaitykime, ką rašo 
bolševikų “Tiesa” 210 nr. 
apie “laimingą socialistinį 
gyvenimą” Klaipėdoj:

“Butų remontas ir atsta
tymas sužlugdomas iš mėne
sio į mėnesį. Nė pusė užpla
nuotų darbų neatlikta. Dar- 

įbo žmonių butai dažnai išti- 
Įsomis paromis paliekami belams. Po grasinimų Paleckis mis ir saraisremis, aai jsiai- 
vandens. Vandentiekio bokš-7r j° kompanijonai kelia stu- STU balkonai ir langai lūžta 
ta Sfatvbos ir montavimo dentams reikalavimus ir įpar- nuo didžiausių marksizmo 
valdyba ^austato metus, bet 'eigojimus. “Kuo jūs galite kūrėjų galvų, toks didelis pa-

Kuo įrodysit meilę Stalinui?
Per kiekvieną mitingą ant 

studentų kaip iš maišo byra 
kaltinimai ir grąsinimai, lyg 
tik jie vieninteliai, o ne visa 
letuvių tauta būtų priešiška 
bolševikiškiesiems okupan-' sipuošė” raudonomis vėliavo- 
tams. Po grasinimų Paleckis' mis ir skraistėmis, kai įstai-

Praga šaukėsi per radio 
amerikiečių

Iš tikrųjų, gen. Pattonas 
nepriėmė pasiūlytos vokiečių 
kapituliacijos, jis siuto, bet 
sėdėjo rankas sudėjęs ir ta- 
|da, kai apie Jaltos susitari
mus nieko nežinodami, čekai 
Pragoję sukilo ir, vokiečių 
kruvinai malšinami, per radi
ją šaukėsi čia pat bestovin
čių amerikiečių pagelbos. Ma- 
linovskis į Pragą taip ir ne
atėjo, amerikiečiams ties Pil
zenu belaukiant į Pragą kaip 
išvaduotojas su triumfu nuo 
Berlyno atžygiavo — be kit- 

, ko, be kovos — gen. Konevas.

valdyba jau stato metus, bet eigojimus.
dar neužbaigė. i įrodyti savo tarybinį susipra-

“Klaipėdoje priviso visokių Liiną, savo meilę brangiajai 
menkos išvaizdos užkandi
nių, tačiau miesto periferijo
se, darbininkų gyvenvietėse 
kartais nėra būtiniausių reik 
menų ir produktų. Antai žve
jų koop. s-gos pirmininkas 
Barzovas užsimanė uždaryti 
parduotuvę Pervalkoje, nes 
Borzovui per toli ten pre
kiauti. Šis šiurkštus biuro
kratas pasišovė priversti žve
jus vaikščioti kilometrus nu
sipirkti duonos.

“Štai ‘Gulbės’ direktorius 
Gurianovas nė nepastebi, kad 
kombinato bendrabutis be 
langų. Darbininkams ankšta, 
nėra kur pasidėti. Malkų nei 
įmonei, nei darbininkams ne- mūsų partijai. Jūs turite kai- 
parsigabenta nė pagalio.’

Lietuvai ir josios didžiau
siam bičiuliui draugui Stali
nui,” — kalba jie mokslo me
tams pasibaigus.

“Meilė partijai”
“Jūs žinote, kad buržuazi

niai nacionalistai savo ideo
logija nuodija kaimo žmonių 
sąmonę, jie sėja ten neapy
kantą tarybų valdžiai, todėl 
jūsų uždavinys, nuvažiavus į 
savo gimtąjį sodžių, atitaisy
ti tai, ką žmonių sąmonėse 
sugriovė buržuazinė ir fašis
tinė ideologija, jūsų pareiga 
ugdyti savo tėvų, giminių, 
savo kaimynų širdyse meilę

statas, kai studentų Tauro 
bendrabutis turi tik vieninte
lę “puošmeną” — pusės me
tro pločio Lenino atvaizdą: 
kreivai pakabintą, o pats Le
ninas taip pirkliškai šypsosi 
paveiksle, kad net raudonar
miečiai eidami pro šalį juo
kiasi. Suimamas bendrabučio 
administratorius.

—Japonijoje siaučia miego josios privalumus ir laimėji- 
liga. Tokyo mieste ja mirė mus, kurie yra didžiausi pa- 
49 žmonės. šaulyje.”

Mįslė NKVD agentams
Iš komjaunimo juokiamasi 

ir į komjaunuolius žiūrima 
kaip į parsidavėlius. Univer
sitete komjaunimas, nors par 
tija tiesiog spirte spiria stu
dentus, beveik neegzistuoja. 
Yra keliolika studentų kom
jaunuolių daugiausia su ne
lietuviškomis pavardėmis. 
Bendrabutyje ant skelbimo 
lentos komjaunuolių atsišau
kimai neišbūna nė vieno pus
valandžio. Kas juos nuplėšia, 
tai yra mįslė NKVD agen-

^iają išrinkti 

* pirmininkai: 
rėčkas ir vika
raus. V. Nor- 
r, J. Mišeikis, 

ir M. Joku-
; Akiratis dar

au daugiau

tams, kurių bendrabutyje 
trūksta.

Žudantis piautuvas ]
Komunistai įsitikina, 1 

kad nei pažadais, nei vili 
mu, nei glostymu; nei 
nimais nepatrauks ja 
savoj on pusėn. Jie atvijo parapijos 

 

ima kalbėti (ir “Tiesos” r|&s 

 

dakcijoje išgirstu tokius prjj^ 
kaištus), kad studentija 
nepagydomai užkrėsta 
žuazinių idėjų. Todėl 1 
metų viduryje prieš lietu 
ką ją valdininkiją nukreij, 

 

valymo operacija savo žu|. 
kiškų pjautuvu palieči 
studentus. Iš mano pažįi 
mų suimami broliai 
nors jų tėvas yra iš tiesų 
cialistinių pažiūrų žm 
bet ir jis, džiova sergąs, 
savo sūnumis patenka į 
kiškių kalėjimą.

Studentų gaudymas
Naktimis studentų ben 

būtyje vyksta kratos iri—,.. ,
kumentų tikrinimas. Vie|s'eaų ^al 
vasaros popietį, apsupę 
drabutį, įsiveržė enkav 
tai ir nori suimti trecii 
aukšte gyvenančius pasl 
niojo kurso medikus. Stu 
tai priešinasi. Vienas me 
sprunka laiptais žemyn i 
sislepia rūsyje. Enkave 
seka iš paskos, ieško, įeii 
tamsų rūsį ir šaudo į 
kertes. Jų kulka patail 
pasislėpusį studentą, 
paprasto žmogelio, ben 
bučio sargo, kuris yra 1 
mylimas studentų tarpe, 
ševikai nepalieka ramy 
Ir jį suima.

Daugumas studentų, 
ėmę savo būtiniausius d 
tus, sutemų metu pasiš 
iš bendrabučio ir sla 
pas pažįstamus mieste, 
rie jų neturi, tai bent 
to griuvėsiuose — ten 
saugiau ir daugiau lais
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Rugpiūčio-August 13, 1948 AMERIKA

ŽMONES, KURIŲ MES LAUKIAM
Čiurlionies Ansamblio atkvietimo Amerikon reikalu

Jie sužavėjo amerikiečius, prancūzus, vokiečius. Gai
lesio ir ilgesio ašaros tremtinių akyse. Viltys atvažiuot į 
Ameriką. Pirmas Europos ansamblis. Ką padarysim mes?

Lietuviai tremtiniai Vokie
tijoje turi suorganizavę la
bai puikų tautinių šokių ir ; 
dainų grupę, kuri vadinasi 
Čiurlionies Ansamblis. ši 
grupė yra turėjusi šimtus pa
sirodymų Vokietijoje ir yra 
sužavėjusi amerikiečius, 
prancūzus, vokiečius, o ką 
jau kalbėti apie pačius lietu
vius ! Entuziazmo pagauti
prancūzai, po Čiurlionies an
samblio pasirodymo, buvo 
net angažavę visą trupę, kai
po okupacinių jėgų Vokietijo 
je meno pajėgą. Puikūs tau
tiniai kostiumai, nuostabiu 
tvarkingumu, gyvumu, įvai
rumu ir ypatingu menišku 
vertingumu pasižyminti to 
Ansamblio programa—pada
rė didžiulę propagandą tarp 
svetimtaučių Lietuvos liau
dies menui, o patiems trem
tiniams ne vieną ašarą iš
spaudė, matant prieš akis ir 
tremtyje gyvą, organizuotą' 
nemimarinamą Lietuvą.

Trumpai priminę mūsų 
skaitytojams, kas yra Čiur
lionies Ansamblis ir kokią 
rolę jis vaidina lietuvių kul
tūriniame gyvenime, čia pat 
paduodame mūsų bendradar
bės p. Pr. Lapienės straipsnį, 
liečiantį to puikaus Ansamb
lio perkėlimą į Ameriką.

—o—
Mes žinome, kiek daug 

žmonių ir čia, Amerikoj, ža
vėjosi girdėdami apie An
samblio pasirodymus Vokie
tijoje. Bet dažnas mūs bevil
tiškai tardavome:

—Sakysim, jie visi kartu 
ir atvyks į čia. Bet jie bus 
priversti išsiskirstyti, jie iš 
pirmos dienos turės pasirū
pinti duonos klausimu. Kaip 
lietuviai įstengs juos įvesti į’ 
Amerikos publiką?

Su Ansambliu dažnai susi
rašinėjo Alice Stephens-Ste- 
ponavičienė. Ji, būdama tos 
pat srities darbininke, geriau 
reikalą suprato ir geriau ži
nojo, kur kreiptis jų kelione 
į čia rūpintis. Sužinojusi, kad 
garsusis Sol Hurok, kurio rū
pesniu Amerikai buvo per
statyta daugelis pasaulio žy
mių artistų, dainininkų, šo
kėjų, išvyko į Vokietiją ieš
koti tremtinių stovyklose 
naujų talentų, ji tuojau pa
siuntė ansamblio vedėjui Alf. 
Mikulskiui telegramą, ragin
dama surasti progą su savo 
choru pasirodyti p. Hurok. Ir 
štai koki to rezultatai. (Pa
tiekiu čia paties dirigento p. 
Mikulskio laiško ištrauką).

“...ponui Sol Hurok jau da
vėme parodomąjį koncertą. 
Jo paties žodžiais iš visų Eu
ropoje girdėtų a nsamblių, 
mūsų ansamblis jam padarė 
didžiausią įspūdį ir esame jo

patikinti, kad mus laikys pir
maisiais kandidatais angaža- 
mentui. Dainavimo metu jis

nansinės pagelbos, nes iš nie
kur jos negauna. Čia mūsų 
lietuvių katalikų prievolė 
remti. Federacija ir Kunigų 
Vienybė rėmė ir rems tikėji
mo stiprinimą ir platinimą 
lietuviuose.

Pinigų reforma skaudžiai
palietė ir lietuvių kunigų se
minariją Eichstatte. Semina
rijos prefektas kun. Dr. Pr. 

, Manelis prašo ne tik apmo-iiAVuvui. , IVldllCllo jJl lit? H-lk ctpillU-

kelis kartus sušuko bravo, o 1 keti mokslą už 34 klierikus, 
po koncerto dar pakvietė vi-, bet ir juos aprengti. Klieri- 
sus į sceną ir pareiškė pade-.kai paskutinius marškinius 
ką ir komplimentus. Jo sek-1 ir sutanas baigia dėvėti.

Kun. Prefektas prašyte pra
šo visiems klierikams ne tik 
sutanų ir marškinių, bet ir 
kalnierių, batų ir kojinių. 
Vieną klieriką aprengti kai-

retorius mums pasakė, kad 
yra pirmas atsitikimas čia 
Europoje. Dabar, šešių savai
čių bėgyje, dar turėsime vie
ną, visų išrinktų ansamblių 
bendrą koncertą, o po to, jei 
ponui Hurok taip pat reika
las atrodys apsimoka, būsi
me angažuoti ir greit vyksi
me”...

Man atrodo, kad Ansamb
lis atvyks. Jis, vadovauja
mas p. Hurok, paroduos pla
čiajai Amerikai. Tokiu būdu 
garsins lietuvio vardą, gel
bės mums Lietuvos laisvės 
kovai. Mes visomis jėgomis 
prisidėsime, kad Ansamblio 
rengiami koncertai būtų gau
siai lankomi. Bet ir dabar jau 
mes turime Ansambliu pra
dėti rimtai rūpintis. Dar ne
su tikra, bet manau, kad jį Į 
čia atvykusį teks mums pri
glausti. Organizacijos ir 
žmonės, kurie sudaro imig
rantais rūpintis komitetus, 
privalo čia minimą daly
ką įsidėmėti, kad paprašyti 
konkrečios pagelbos nepasi
justų iš netyčių užklupti.

Pr. Lapienė

Mus šaukia talkon
Paremkime kunigų 

seminariją
Amerikos Lietuvių R. K. 

Federacija šiemet paskelbė 
vajų: nuo sausio 1 d. ligi ko
vo 29 d. sukelti 25,000 dole
rių katalikų visuomeniniams 
reikalams. Didesnę dalį šios 
sumos manome skirti katali
kams tremtiniams.

Aukų tame laike įplaukė 
nedaug. Nebuvome gerai su
siorganizavę ir propaganda 
buvo labai silpna. Todėl Cen
tro Valdyba nutarė vajų pra
tęsti ligi Federacijos Kongre
so š. m. spalių 16 - 17 d.

Federacijai pinigai reika
lingi, nes katalikų akcija 
Amerikoje ir užsienyje neį
manoma pravesti be finansų. 
Pagelbos šaukiasi ne tik ka
talikai tremtiniai, bet ir lie
tuviai Brazilijoje, Argentino
je, Kolumbijoje ir Venezue- 
loje. Federacija yra bejėgė 
jiems padėti, nes naminiai 
reikalai ir nedidelė parama 
tremtiniams, iždą visai ištuš
tino.

Vokietijoje pravedus pini
gų reformą tremtiniai atsi
dūrė blogoj padėty. Apašta
liška Delegatūra prašo fi-

M. Krupavičius

NUO KUMEČIO UGI
PREZIDENTO

Šis- rašinys buvo pradėtas spausdinti “Ameri
koj”, kur tilpo tik 2-juose numeriuose (28 ir 29, 
1947 m.). Autorius tenai buvo gražiai nupiešęs 
skaitytojams Prezidento A. Stulginskio jaunystę, 
nupasakodamas, kaip dvaro kumečio šeimoje gi
męs 16-tuoju. vaiku augo būsimas krašto Prezi
dentas. Buvo ten nupasakoti jo vargingi mokslo- 
metai ligi dipl. agronomo titulo; nupasakotas A. 
Stulginskio gyvenimas ir darbai 1914 m. karo me
tu. Rašinys bus nutrauktas toje vietoje, kur kal
bama apie žemės reformos vykdymą.

čia keliasdešimt pask. eilučių pakartosime, kad 
skaitytojas geriau įsitrauktų į rašinio turinį, il
su šiuo nr. tęsime šį gražų pasakojimą toliau.—

Red.

Baigiasi 1918 metai. Vokiečiai traukiasi iš didžiulių 
Rusijos miestų. Jiems pakulniui žygiuoja bolševikų nu
driskusi kariuomenė. Vokiečių interesų sferon neįėjo 
nepriklausomoji Lietuva. Jie nusistatė be pasipriešini
mo Lietuvą užleist raudonajai armijai. Ji čia pat prie 
Vilniaus sienų. Voldemaro vadovaujamosios Laikino
sios vyriausybės nepateisinamu ir nusikalstamu nusi
statymu, lietuviškoji kariuomenė nebuvo organizuoja
ma. Toji vyriausybė tikėjo, kad Lietuvos neutralitetas,

nuotų mažiausiai 100 dolerių.
Federacija mielai sutinka 

skirti seminarijai 5,000 dole
rių. Tik jų dar neturi. Todėl 
raginu visas parapijas steng
tis kuo greičiau išpildyti kvo
tas. eJi to negalima, tai nors 
dalelėmis aukas rinkti ir pri-
siųsti. Raginu taipgi visas 
katalikiškas draugijas ir pa
vienius geros valios lietuvius 
prisidėti prie šios rinkliavos 
ir sušelpti tremtinius klieri
kus. Čekius reikia rašyti 
American Lithuanian R. ,C. 
Federation vardu ir pasiųsti: 
Very Rev. John Balkūnas, 
64-14 56th Rd., Maspeth, L. 
L, N. Y.

Federacijos Iždininkas

Kokias knygas 
spausdina bolševikai 

Lietuvoje?
Žurnalas “La Documenta

tion Catholique”, išeinąs Pa
ryžiuje, duoda daug žinių 
apie švietimo reikalus Lietu
voje:

Rusų kalba esanti privalo
ma net pradžios mokyklose. 
Visose klasėse yra daugiau 
mergaičių kaip berniukų. 
Gimnazijos turi 8 klases, mo
koma rusų ir vokiečių kal
bos. Dėl mokytojų stokos 
mokiniai suskirstyti į dvi 
grupes, vieni mokos prieš 
pietus, kiti po pietų. Vadovė
liai išversti iš rusų kalbos.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJA

Petras Klimas iš Bayonne, N. 
J. be jokių ten “filosofijų” trum
pai pareiškia mums savo meilę 
ir ją parėmęs 3 doleriais, rašo:

Siunčiu ant trijų dolerių čekį 
ir prašau man siųsti mylimą 
laikraštį “Ameriką.”

Nepeikia mūsų labai ir p. A. 
ž-kas iš Brooklyno, N. Y. Sako, 
kad kai kurių klausimų jis ne
pajėgia atsakyti, bet dėl to, kas 
jam “Amerikoj” patinka, jis be 
svyravimų rašo:

Patinka jūsų aiški ir turininga 
kalba.

ir čia pat pageidauja, kad mes 
išaiškintumėm

Kylančias kainas ant reikalin-

tytojai vistiek neatsiskaito 
prenumeratą...”

(Bus daugiau)

MŪSŲ DIENŲ LIETUVA
Ką kalba svetimieji apie Lietuvą. Britų agentūros 

pranešimas. Apiplėštas biudžetas. Kiek liko žydų? Va
žiuojant pro Vilnhj...

Apiplėštas biudžetas
Pagal britų žinių agentū

rą, 1940 m. sovietai apiplėšė 
Lietuvą 82%, nes nustatė li
to kursą — 90 kap., o tikra
sis lito kursas — 5 rbl. Lie
tuvos Valstybės biudžetas 
siekęs 1937 m. apie 313 mil. 
litų, siekė 1946-1947 m. 800 
mil. rbl. Tų pačių metų biu
džeto dalis buvo paskirta: 
62 mil. rbl. švietimo reika
lams ir 310 mil. policijai. 
(1937 m.: 45 mil. švietimo 
reikalams ir 28 mil. Vidaus 
Reikalų Ministerijai. Tais pa
čiais metais uniformuotos 
policijos pajėgos siekė tik 
3,500 vyrų).

Prieškarinėje Lietuvos ka
riuomenėje buvo skaitoma 
30,000 vyrų ir 6 oro daliniai. 
Šiandieną Lietuvos pulkai 
randasi prie Nikolajevsko, 
Igarkos, Sachaline ir t.t. Lie-
tuva tuo tarpu yra okupuota 
5 Sibiro-Uzbekistano divizi
jų-

Ištisi plotai nuo Šiaulių li
gi Rytų Prūsijos yra tiesiog 
nutautinti. Tame ruože įkur
ta 60 kolchozų, apdirbamų iš 
kariuomenės atleistų rusų.

Žydų skaičius
Nacionalsoicalistai išžudė 

ar deportavo į kitas Europos 
valstybes daugiau kaip 185,- 
000 Lietuvos žydų (įskaitant 
Vilniaus kraštą). Apie 22,000 
žydų grįžo dar 1946 metais.

Kiek žydų liko bei tiks
lus žydų skaičius Lietuvoje 
nėra nustatytas. Vienas vė
liausiai pabėgusių liudija, 
kad dabartiniu metu Lietu
voje gyvenantieji žydai ne
moka lietuvos kalbos.

Bendrai paėmus, nuo 1940 
m. Lietuva prarado apie 
650,000 - 750,000 gyventojų. 
Rusų žiaurumas eina ir to
liau.

Važiuojant pro Vilnių
Vienas grįžęs vokiečių ka

ro belaisvis pasakoja:

“Vilniuje moterys prisiar
tindavo prie mūsų, klausda
mos ar mes neturime par
duoti šukų ir puodų. Šiau
liuose vienas lietuvis man ta
rė: jūs esate dabar karo be
laisvis, bet jūs grįšite grei
čiausiai namo kaip laisvas 
žmogus. Tuo tarpu mes pra
dedame prarasti viltį atgau
ti laisvę.”

B ALF sutartis 
su IRO

1948 m. liepos 20 dė Gene- 
voje, Šveicarijoje B ALF su
darė ofiicalią sutartį su In
ternational Refugee Organi
zation (IRO).

Pagal šią sutartį, B ALF 
įgaliotiniai bei tarnautojai 
Vokietijoje ir Austrijoje, vi
sose karo zonose, (išskyrus 
sovietų valdomąsias zonas), 
įgyja juridines teises ir IRO 
bei karo valdžių globą. Ofi
cialiųjų įstaigų pripažintieji 
BALF pareigūnai gauna pil
nas teises veikti šalpos, ap- 
švietos ir labdaros reikalais.

Antras svarbiausias sutar
ties punktas užtikrina BALF 
tarnautojams teisę oficialiai 
rūpintis lietuvių tremtinių 
emigracija ir apgyvendinimo 
reikalais. Toje srityje BALF 
įgaliotiniai gaus federalinės 
valdžios ir kitų įstaigų pa- 
gelbą ir kooperaciją.

Šią sutartį su IRO pasira
šiusi BALF įgaliotinė Euro
poje p-lė Isabelė Rovaitė ir 
toliau lieka darbuotis Vokie
tijoje. Darbui daugėjant, nu
matoma į Europą siųsti dar 
keletą asmenų iš Amerikos.

Kun. Dr. J. Končius,
BALF Pirmininkas

—Jungtinių Valstybių ka
riuomenei trūksta 3,900 gy
dytojų. Daktarams, stojan
tiems į kariuomenę, duoda
ma vyriausiojo leitenanto 
laipsnis.

spygliuotos vielos kliūtys ir vokiečiai apsaugos Lietu
vos nepriklausomybę nuo priešų. Nebuvo kam ginti 
Lietuvos. Vilniuje šeimininkauja lenkų ginkluotų pus
bernių būriai. Lietuvos sostinėj nebėra vietos ne tik 
Lietuvos Laikinajai vyriausybei bei Valstybės Tarybai, 
bet ir lietuviams. Lietuviai iš Vilniaus bėga.

1919 m. Naujųjų Metų naktis. Krikščionių Demokra
tų partijos centro komitetas renkasi prof. kun. M. Rei
nio mažam kambarėly tartis dėl susidariusios padėties. 
Priimta eilė svarbių nutarimų, tarp kitų ir žemės re
formos reikalu. Tuo nutarimu žemės reforma turėjo 
būti vedama skubiu tempu, nelaukiant Steigiamojo 
Seimo sušaukimo. Už jį balsavo ir Stulginskis. Patrio
tinis motyvas nubloškė į šalį ekonominio pobūdžio bai
mes. Steigiamajame Seime be jokių svyravimų ir re
zervų Stulginskis balsuoja už “didžiosios” programos 
žemės reformos nuostatus.

“Pažiūrėsim, kaip išvirtą košę išsrėbsi...”
1923 m. J E. Galvanausko kabinetą Stulginskis pa

stato žemės Ūkio ministeriu M. Krupavičių. “Pravedei 
žemes reformos įstatymą, tad eik ii- įgyvendink jį. Pa
žiūrėsim, kaip išsivirtąją košę išsrėbsi”, nasakė jis at 
sisakinėjančiam portfelį prisiimti Krupavičiui. Spiria
mas tą naštą pasiėmė. Reformą pradėjo vykdyti ener
gingai ir sparčiai. Jis į metinę reformą įtraukdavo du 
trečdaliu dvarų žemės ir tik trečdalį kaimų viensėdžiais 
skirstyti. Skirstymas viensėdžiais tuomet buvo labai 
pribrendęs ir aktualus klausimas.

Stulginskis nenoromis tokią reformuojamos žemės

Išleistos knygos rodo visą ! ginusių gyveninio reikmenų. Sto- 
programą: Įvime — rašo jis — išvakarėse

1. Stalinas, Leninizmo pra- (kongreso rinkimų, už 3 mėnesių 
dai, 120 pusi. (10,200 egz.). mums teks stoti prie balsavimo

2. Stalinas, Kai kurie isto- mašinos atiduoti balsą už vieną
riniai klausimai, (23 pusią- ar antrą kandidatą ar ūž parti- 
piai, 10,200 egz.). ją. “Amerikos” skaitytojas turi

3. Stalinas, Pirmojo visuo- turėti aiškią orientaciją laike
tinio Sovietų Respubikų kon- balsavimo dienos, čionai aiškus 
greso kalbos, (25 puls. 10,200 politinėj ekonomijos klausimas.
egz.).

4. Stalinas, Didžiausia So
vietų tautos klaida, (120 psl. 
20,000 egz.).

5. Kalinin, Lietuvių tauta 
nauju keliu, (28 pusi. 40,200 
egz.).

6. Genkina, Socialistinių 
Sovietų Respublikų įsikūri
mas, (98 pusi. 20,200 egz.).

7. Masikova, Stalino kons
titucija ir Sovietų jaunimas, 
(84 pusi. 15,200 egz.).

Jaunimas vengia lankyti 
profesines ir amatų mokyk
las, nes jas baigus reikia bū
tinai dirbti tris ar keturis 
metus paskirtoje vietoje. Po
licija ieško “buržujų” vaikų 
jas papildyti, kad vėliau bū
tų deportuoti.

Ispanijos Ministeris 
Atsikvietė lietuvius

Iš Kopenhagos prieš kiek 
laiko atvykęs Ispanijos mi
nisteris F. A. Cortijo gene
ralinio konsulo pareigoms 
Montreal, Kanadoje, alkvie
tė iš Danijos vieną lietuvių 
šeimą, susidedančią iš trijų 
asmenų ir vieną lietuvaitę. 
Atvykusieji už tai ponui mi- 
nisteriui yra labai dėkingi. 
Tai svetimtaučio pavyzdys 
tiems lietuviams, kurie galė
dami atsikviesti vieną-kitą 
tautietį, to nedaro, bijodami 
turėti “klapato.”

Ponas ministeris labai at
jaučia dabartinę Lietuvos pa
dėtį' ir yra didelis lietuvių 
draugas. Jis pasižymi būdo 
paprastumu ir originalumu. 
Be tiesioginių savo pareigų, 
p. ministeris rašo mokslinio 
turinio knygas.

—Amerikos ginkluotoms 
jėgoms trūksta 37,000 kari
ninkų. Tikimasi juos paruoš
ti ligi kitų metų birželio mė
nesio.

Bet nuo politikos priklauso gy
venimas: ką turime valgyt, kaip 
rėdytis, kaip miegot ir taip pat 
ar mūsų sūnus ar duktė, sulau
kus 17 metų, turi dirbtuvėj bū
ti ar kolegijoj studijuot...

Prieš žiaurų klausimą stato 
mus p. A. ž-kas! Kadangi mūsų 
laikraštis yra nei respublikonų 
nei demokratų, o bendrai — lie
tuvių, tai kai pradėsim duot pa
tarimus už katruos balsuot, tai 
čia galim įkišt nosį ne į savo

Kaip tremtiniams 
gelbėti šiandien

Kol tremtiniams didesni 
skaičiais pavyks iš Europ 
į Ameriką išvykti, dar pra 
keli mėnesiai, o kitiems trr 
iki 2 metų ir gal ilgiau. T 
laiku jiems reika gyver 
kiekvieną dieną maitintis, 
sirengti, gydytis ir ruoš 
ne visai aiškiam rytojui, k 
ir tai pačiai emigracijai, 
to, žymiai didesnė jų da 
negalės pas mus atvykti. , 
labiausiai reikalingi pa 
mos.

Dabar vyksta BALF va j; 
drabužiams, maistui ir ki 
mis daiktinėmis dovanom:
Nuo rugsėjo 1 d. prasidės 
dysis piniginis vajus, 1
riam jau dabar reikia ru< 
ts: išsirinkti vajui vesti 1 
misijas, pasiskirstyti par 
gomis, pasiruošti planus, 1 
'riais galėtumėte pasiekti 
■ didžiausią skaičių žmonių, 
taigų bei draugijų, galim 
tremtiniams pagelbėti.

Tremtiniams imigrac: 
pagelbėti, imigruoti paj 
naująjį įstatymą, reikia išp 
dyti užtikrinimų butams 
darbams blankas. Gimin

reikalą... Taigi tegu jau patys draugai ir net visai trem 
skaitytojai nusprendžia, kas nių nepažįstą, 
jiems geriau padės rėdytis, vai- BALF pasiųstąsias bl 
gyt ir mergaites į kolegijas ko greičiausiai išpild; 
leist... IBALF centrui sug

Kiek liečia kainų kilimą, tai i Juo greičiau blankas 
čia mūsų laikraščio administra- Į site, to greičau treji 
torius Milukas geriau galėtų nu-, gaus progą patekti 
simanyt už redaktorių, bet, kai pradžią. 
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malonė

“AMERIKOS” SPAUSTUVE

jo paklausiau, ką tuo reikalu 
skaitytojams patarti, tai jis man 
atsakė:—

“Darosi tokia velniava su kai
nom ir taip pasiutusiai pabran
go popieris, kad nesuk man gal
vos su tokiais biauriais klausi
mais, aš ir taip jau arti bank
roto... Žiūrėk, “Amerikos” kai
na nepabrango, o kai kurie skai-

Neturintieji B AL 
jų prašykite, tuoj p

Visais tremtinių 
imig 
me kreiptis

United Litini
Fund of
.... 105 GraiW

Broo

ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai '
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417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

proporciją tvirtino. Jis norėjo dvarų žemės sąskaiton 
didinti kaimų žemių normą. Tačiau Krupavičiaus pla
nams nusileisdavo, kad ir nenoromis, čia suvalkietis 
dzūkas nugalėdavo žemaitį. Vienais metais lenkai rim
tai grėsė Lietuvos nepriklausomybei padaryti galą. 
Stulginskis pasikvietęs Krupavičių pasiūlė visas turi
mas jėgas mesti tik į dvarų žemių parceliavimą, visiš
kai sustabdžius kaimų skirstymą viensėdžiais. Ir vėl 
pasikartojo liūdnų 1919 Naujųjų Metų pavyzdys. Stul
ginskis Lietuvos ir lietuvių visuomenės labui pasidaro 
radikalesnis už radikalųjį Krupavičių.

Prezidentas naujakurio laukų arimuose...
1924 ir 1925 metais Stulginskis dažnai išsitraukdavo 

Krupavičių pažiūrėti jo vykdomosios žemės reformos. 
Viena pirmųjų tokių inspekcijų buvo padaryta Sūduvių 
žemėj. Lankytinas vietas visuomet pasirinkdavo pats 
Prezidentas Stulginskis. Vykstama Kalvarijos link. Lai
kas — pats pavasario sėjos įkarštis. Vykstama pro pa
plentėj buvusį Zuzrių II folvarką, kuris buvo išdalintas 
naujakuriams tik rudenį.

Buvusio folvarko laukai knibžda dirbančiais naujais 
ūkininkais. Stulginskis pareiškia noro čia sustoti, žy
giuojame per puriai išdirbtus laukus prie dirbančiųjų 
naujakurių. Nei vienos pėdos dirvonų. Visa gražiausia 
išdirbta ii’ išpurinta. Trobelės jokios. Tik dvi žemėj iš
raustos duobės su provizoriniais šakų stogais. Tai nau
jakurių pirmieji “rūmai”. Iš Stulginskio charakterin
gos šypsenos matau jo pasitenkinimą. Vykstame toliau 
Suvalkų link. Pravažiuojama Kalvarijos miestas. Už

9-10 klm. nuo Kalvarijos didžiulis Trakėnų dvaras, 
išparceliuotas kiek anksčiau. Ant naujų parcelių v 
nur kitur jau stūkso įvairaus paskyrimo trobesiai. T 
bėsiai įvairios vertės — nuo varganų ligi pavyzdin, 
Kiekvienas ūkelis apsėstas žmonių. Dirba visi. Nei v 
kams išimties nedaroma.

Vartojama padargai įvairiausi — pradedant arklį 
baigiant kastuvu. Visi išvargę, bet patenkinti. “Vai 
daug, dirbam daugiau negu kumečiaudami, bet dirb 
sau ir savo vaikams. Mes žinom, kad savo darbais s 
tomės savo geresnę ateitį. Kumečiaudami neturėj 
vilčių ateičiai, nei rytojaus dienos, gyvenome tik 
diena. Kasdien meldžiamės už tuos, kurie mus že 
aprūpino, — atsakė vienas senstelėjęs, buvęs dvaro i 
metis, gavęs iš to pat dvaro žemės parcelę į prezide: 
paklausimą, ar nenorėtų grįžti atgal į kumetynus.

Pačioj sunkiausioj naujakurio kūrimosi stadijoj, 
bevelijo sunkesnį nei kumečio darbą bei vargą, ku 
žadino viltis ir kūrė šviesesnę ateitį negu tingų, pi 
amžiais dirbtą be rytojaus ir vilties į ateitį kumečio ; 
venimą.

Ir Trakėnus apleido Prezidentas Stulginskis su p? 
tenkinimo šypsniu lūpose.

Pas tuos, kurie įsikūrė seniau
Apžiūrėjęs dviejų dvarų naujai besikuriančius n 

jakurius, prezidentas panoro susipažinti su seniau 
įsikūrusiais. Nuvažiuota į buvusį Linijos dvarą prie j 
Liudvinavo miestelio. Linijos dvaras — pirmoji dv< 
parceliacijos auka. Jį išparceliavo dar min. J. Alek
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Šveicarai gina

bai toli nuo saulės, ir negau-Jaukė tikinčiųjų atgarsių ir 
na užtektinai nuo jos šviesos 
ir šilimos.ĮVAIRIOS PASTABOS

Rašo S. K. Lukas

IŠKAS IŠ VENEZUELOS 
anelė E. Delionytė toli- 
niame savo laiške gražiai 
ašo savo keliones į įvai- 
i vietas.
-Du sykius buvau nuvy- 
i Venezuelos sostinėn Ca- 
as. Tame mieste vyksta 
is veikimas, nes tai di- 
lusias ir gražiausias vais
ęs miestas. Čia yra gerų 
įdėlių viešbučių ir galima 
iti gero valgio. Mieste yra 
ai daug gražių namų, įvai-i 

pastatų ir ten gyvena 
a 5,000 amerikiečių, dau- i 
na jų yra įvairūs specia-' 
ai ir čia yra atvykę dirbti, 
’raukiniu nuvykau į Va- 
ciją. Traukinys padalytas

bučių, 
viename 
man atrodė labai nešvaru ir 
nemalonu pasilikti tokiame 
viešbutyje ar valgyti jų val
gį-

Vėliau nuvykau į Barqui- 
simeto, kurs yra apie 275 my
lių tolumo. Keliavom ketu
riese, su mumis buvo viena 
mokytoja p. Hubbard iš Ok
lahoma. Važiavom valdžios 
jeep, keliu, kurs buvo duobė
tas ir purvinas. Pakely su- 

i rasti vietą valgyti būdavo la
bai sunku, o kai tik surasda- 

ivom, tai. ta vieta tuoj atim
davo man apetitą. Valgyti 
reikėjo atviroj verandoj, kur 
atrodė tūkstančių musių “pa-

, . .... i puošta.” Užsakiau kiaušinie-skynus- pirmoji ir ant- atro_
Lrlncjo Di nei no Lrlaana 7 ri klasė. Pirmosios klasės 

eiviai važiuoja pirmoje va- 
io pusėje, kur kėdės yra 
ikštos, o antroje pusėje 
eiviai
; medinių suolų. Neretai j

buvo pravestos šveicarų ap
klausinėjimas visuose Šveica
rijos kontonuose.

Pravestas balsavimas pa
rodė, kad 95 procentai švei
carų pasisakė už palaikymą 
Dievo vardo konstitucijoje. 
Taigi, iš 100 šveicarų 95 as
mens gerbia ir gina Dievo 
vardą.

Akiratis Į čiau mes keliamės nuo žemės,
Kuomet giedrią dieną mes tuo mūsų akiratis darosi pla- 

žiūrime į tolį, mes matome,' tesnis todėl, kad žemės pa- 
kad tolumoje aplink mus že- (viršius yra gaubtas ar iš- 
mė susieina su dangumi. Ta ’ ’ ' 
vieta, kur žemė susisiekia su 
dangumi, vadinasi akiratis 
arba horizontas, akimatis ar 
akiregis. Toliau už akiračio 
mes negalime matyti. Jeigu 
įsilipsime į labai aukštą bokš 
tą, mes matysime daug to
liau, negu stovėdami ant že
mės. Žiūrint iš aukšto bokš
to, mūsų akiratis bus daug 
platesnis, negu žiūrint nuo 
žemės. Jeigu pakilsime lėk-'iįSf į kurį nuo žemės yra tik 
tuvu aukštyn, mūsų akiratis 1 
bus dar platesnis, ir mes ma
tysime daug toliau, negu žiū
rėdami iš bokšto. Kuo aukš-

Mes turėjom sustoti Foreign Relief, kurs veikia 
iš geriausių, bet sutartinai su War Relief Ser- 

’ '" vice Netional Catholic Wel
fare Conference, šiuo metu 
komitetas ypatingu būdu rū
pinasi kenčiančiais vaikučiais 
po visą pasaulį. Jie reikalin
gi maisto ir drabužių. Visi 
siuntiniai, kurie siunčiami 
kunigams ir vienuolėms, yra 
išdalinami neturtingiems ir 
vaikučiams. Šv. Tėvas ypa
tingu būdu maldauja gelbėti 
vaikučius. Komitetas ragina 
geraširdžius katalikus nu
pirkti vaikučiams drabužė
lius, sudaryti siuntinėlius ir 
siųsti jų kamitetui.

Kokia graži idėja! Ir kaip I 
mes lietuviai galėtume tuo 
pasinaudoti. Juk tiek daugi 
mūsų lietuviukų baisiai ken
čia. Kaip malonu būtų gauti, lietuvių radijo programos ve- 
tokių siuntinių ir išdalyti, deja per kelioliką metų. Ge- 
kenčiantiems vaikučiams. Ar riausios sveikatos! 
nereiktų mums atidaryti y- 
patingą vajų tuo reikalu — 
naujų drabužėlių vaikučiams. 
Paskirti ypatingą vieną to 
vajaus vedėją, skelbti tuos, 
kurie atsiuntė, priimti če
kiais aukas, kad būtų galima 
daugiau nupirkti tokių dra
bužėlių... Ypatingai yra rei
kalingi drabužėliai naujagi
miams, kūdikiams. Drauge 
pažymėtina, kad ir

lenktas, arba kitaip tariant, 
jis yra apvalus.

Dangaus erdvės kūnai
Betyrinėdami su žiūronais 

j ir kitais įrankiais dangaus 
erdvę, mokslininkai pastebė
jo, kad dangaus erdvėje yra 
didelė daugybė apvalių, kaip 
mūsų žemė, kūnų, iš kurių 
vienas artimiausias prie žo

linės erdvės kūnas yra mėnu-

Šveicarijos respublikos 
konstitucija, aukščiausias ša
lies įstatymas, savo įžangos 
pradžioje turi šiuos žodžius: i Ieškomas Jurgis Pajuodžius, 
“Dievo Visagalio vardu.” i kilęs iš Pajuodžiu k., Subačiaus

Tarp šveicarų “liberalų”, va^-> Panevėžio apsk. ir Jonas 
pasireiškė judėjimas, kad£1. t t -j. -A , Subačiaus vai., Panevėžio apsk.Dievo vardas butų išbrauk- Juozas Pajuodis. Adresas 
tas iš konstitucijos. Tai susi-'—“Amerikos3’ Redakcijoj.

gIts geras veikė-
dzūkas, taipgi 

g trustisas bei 
3 rėmėjas, Vladaski

e
j i minėjo savo 
j joga susilaukė

dė, kaip koks padažalas. Mė
ginau valgyti, bet negalėjau 
praryti ir turėjau likti neval-

Ligonė jau sveiksta. Ji yra

/O, V ailliU C MU.OV’ J 17 J 2*1US1_L„i keliauja sėdėdami |fo ' v. .
; medinių suolu. Neretai vakaI? nuvazlaJom '‘S1 
ima matyti, kad antros Ch'vacoa, kur yra Ven^zue- 
.sės keleiviai vežasi su sa- 
a viščiukus ar kitus gyvu

aštas į Valenciją važiuo- 
it traukiniu yra labai gra- 
F vienoje pusėje tęsiasi di- 
Hilė kalnų virtinė, o antroj 
sėj tęsiasi Valencijos eže- 
5. Valencija panaši į Mara- 

tik čia nėra padorių vieš-

t

įPlar 4110

ries J. Roman
LRamanauskas)
LAIDOTUVIŲ
f REKTORIUS

Mt. Vernon St., 
j Įadelphia, Pa.
Ii į laidojimo įstaiga. Db

J koplyCia, erdvi salė.
leiv?

ne
d.

VOS Sutelkiama 
čio/16 
„ taL Kreipkitės 
, tr naktį

el. DEW 5136

Jos. Kavai auskas
LIETUVIS GRABORIUS

duotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdlmo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. Sto 3208

Tos didžiausi cukraus fabri
kai. Čia gavom cukraus fab
rikų išlaikomuose viešbu
čiuose gerai pabūti ir matė
me, kaip yra gaminamas cu
krus. Parvažiuodami turėjo- 

i'me laimės rasti naują vieš
butį, kurs buvo tik pradėjęs 

■veikti ir patarnavimas buvo 
labai malonus ir geras.

j Parvykusi iš tų įdomių ke- 
, lionių, įsigijusi reikalingų su- 
venirų, sugrįžau vėl laimin
gai mielon USA.

Philadelphijos žinios dėko
ja p. E. Delionytei už įdo
mius kelionės įspūdžius.

drabužiais vaikučiams. Vary
kim tokį vajų nuolat ir stip
riai, nes reikalas yra nuola
tinis ir labai didelis.

Iš Vyčių veiklos
Lietuvos Vyčių 3-čios kuo

pos veikla stiprėja. Rugpiū- 
čio 9 d. susirinkime išrinkti 
atstovai seimui ir jau pradė
ta rengtis povasariniam vei
kimui, kurs bus labai plakus • • •

kuris rūpinasi pagelba užsie-į tingu būdu nutarta stiprinti 
niečiams. Tai Committee for

Susituokė
Rupgpiūčio 8 d. iškilmin- ( 

gomis mišiomis susirišo mo
terystės ryšiais panelė Pran
ciška Mažeikaitė su Chester 
Armstrong. Jaunoji yra ži
noma lietuvaitė veikėja, iš 
profesijos ji yra nursė. Arti
mieji ir pažįstami sveikina 
jauną porą, linkėdami laimin
go šeimyninio gyvenimo. Ve--------- , ---- var-, L

toti drabužiai gali būti gerais ' dybų puota buvo šv. Kazi-

Arkivyskupystės pagelba
užsieniui

„Prie Philadelphia arkivys- ... . ___ ,
kupystės veikia* komitetas,1 įvairus, šiais metais ypa-

miero parapijos salėj.
Mirė Petronėlė Staniškienė

Šv. Andriejaus parapijoje, 
po sunkios ligos, liepos 29 d., 
mirė Petronėlė Staniškienė, 
sulaukus 66 m. amžiaus. Jos 
vyras Antanas mirė 1930 m. 
Velionė yra kilusi iš Lietu
vos, Tuitų km., Vabalninku 
parap. Amerikon atvyko 
prieš 50 metų.

Velionė paliko nuliūdime 
! du sūnus ir dvi dukteris ir

rubberWmO®!
Matfoui 7<į
M APE-TO-OfrDER^

LĖKS

BALES A REPAM OT 
NUM9ERtHCI MAGMINES

88 W<ilkw St, Now Tok 13. N. T. 
Tel BEekman 3-6B28

J. fineideraitis ir A. Andriukaitis 
Praneškit—Prislusim Katalogą Dykai

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

lietuvišką veikimą. Jau ren-į vienuolika anūkų ir anūkių, 
giamas planas lietuviškosios vyresnysis sūnus Petras 
kultūros ir kalbos kursams,, vargoninkauja Šv. Andrie- 
tautiškų šokių klasėms, lie- Į jaus parap. jau 25 metai, 
tuviškai vaidybai. Laukia- i 
ma, kad gausim iš naujai at
vykusių lietuvių stiprią pa- 
gelbos ranką tiems reika
lams paremt. aJunesnieji vy
čiai savo veikimą taip 
stipriai varo pirmyn.

BALFo—Lietuvių 
susirinkimas

Vienas lietuvių veikliau
sias komitetas — Raudonojo 
Kryžiaus ir BALF vardu tu
rėjo savo svarbų susirinkimą 
rugpiūčio 10 d. Komitetas 
plačiai svarstė pagelbą lietu
vių tremtiniams. Susirinki
mo platesnis aprašymas bus 
paskelbtas vėliau.

Padarė operaciją
Poniai Petronėlei Antanai

tienei rugp. 4 buvo Jefferson 
y ligoninėj padaryta operacija.

pat

Visą savo amžių ji buvo 
dievota moteris. Visuomet 
noriai darbavosi dėl bažny
čios ir lietuvių reikalų. Taip
gi duosniai aukodavo. Pri
klausė prie šių draugysčių: 
Maldos Apaštalystės, Šv. Ele 
nos ir R. K. Moterų Sąjun
gos.

Buvo pašarvota savo na
muose. Paskutinį kartą at
lankė ją skaitlingai giminės, 
kaimynai ir pažįstami. Buvo 
matyt daugybė gėlių pluoš
tų ir 134 šv. mišių aukų kor
telės. Rugp. 2 d. po iškilmin
gų pamaldų šv. Andriejaus 
bažnyčioje, palaidota šv. Kry 
žiaus kapinėse. Palydėjo apie 
150 žmonių.

Laidojimo tvarka rūpinosi 
laidotuvių direktorius Chas 
J. Romas (Ramanauskas).

F. P.

apie 394 tūkstančių kilomet
rų tolumo. Taip pat moksli
ninkai pastebėjo, kad dan- 
dangaus erdvėje yra daug 
kūnų, mūsų žvaigždėmis va
dinamų, kurie randasi dide
lėje net už kelių bilijonų my
lių nuo žemės tolumoje. Nuo 
žemės iki saulės, kuri yra 
mūsų vietinės žvaigždžių sis
temos centras, yra apie 90-92 
milijonų mylių tolumo. Sau
lė yra taip labai karšta, kad 
jos šiluma ir šviesa pasiekia 
į labai trumpą laiką mūsų 
žemę ir sudaro ant jos aug
menijai ir kitai gyvūnijai la
bai tinkamas gyvybės sąly
gas.

Mūsų saulinė sistema
Mūsų saulinę sistemą su

daro aštuonios didelės plane
tos su savo palydovai arba 
mėnuliais, iš kurių viena 
planeta yra mūsų žemė. Sau
lė ir žvaigždės išleidžia iš sa
vęs šilimą ir šviesą ir ją pa
skleidžia aplink, planetos pa
čios nešviečia, bet tik atmu
ša, kai veidrodis, nuo savęs 
saulės šviesą.

Aušrinė ir Vakarinė žvai
gždės yra planetos, kaip ir 
mūsų žemė. Jeigu mes žiūrė
tume nuo vienos iš tų plane
tų į mūsų žemę, tai mes taip 
pat matytume ją žibančią 
kaip Aušrinę ar Vakarinę 
kad matome mes žibant.

Mūsų saulinės sistemos 
planetos yra sekančioje tvar
koje: pirmiausia yra saulė, 
paskui eina Merkūras, tada 
Venus (Venera), toliau Že
mė, paskui Marsas, Jupiteris, 
Saturnas, Uranas ir Neptū
nas (vėlesniais metais moks
lininkai dar ir daugiau plane
tų pastebėjo, kurios taip pat 
priklauso prie saulinės siste
mos). Iš tų visų planetų Mar
sas yra vienintelė planeta, 
kuri turi, kaip ir žemė, pana
šias dėl gyvybės sąlygas ir 
yra manoma, kad ant Marso 
randasi ir gyvybė, bet tas 
dalykas yra dar tik tiriamas.

Astronomai mano, kad ant 
Merkūro būti gyvybei yra 
per karšta, ant Venus trūksta 
vandens, ant Jupiterio, Sa
turno, Urano ir Neptūno yra 
per šalta, nes jos randasi la

ISTORINE DIENA 
Rugpiūčio 15 cL, Žolinėse, 

KENNEBUNK PORT, MAINE 
Paminklinio

Lietuvos Pranciškonu Šv. Antano 
Vienuolyno ir Koplyčios 

Iškilmingas

Ir Naujos Anglijos Lietuviu 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.
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ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 

ŽODYNĄ 
English-Lithuanian Dictionary

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

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

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

366 W. Broadway

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame 8....
liškai - Lietuvišką žodyną. 

Vardas ......
Adresas ....
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R

raro pozicija labai graži ir patogi — miestelis, bažny- 
i, plentas, Šešupė čia pat. Laukus kerta kažkoks be- 
rdis upelis. Laukai — pirmos rūšies, nors vienus 
iečius visur sėk. Naujai išdygęs kaimas visai nepa- 
šus į naujakūryną. Bendras vaizdas — senas gero- 
i pasiturįs kaimas.
Žemės tvarkytojo nupasakojimu Linijos dvaras buvo 
ądėtas parceliuoti vienas pirmųjų. Visiems buvo nau- 
na. Nepaisant pakartojamų skelbimų, norinčių gau- 
žemės iš jo neatsirado. Atsisakinėjo iš baimės: “grįš 
lingasis dvarininkas, mus išvaikys ir dar į kalėjimą 
kiš.” Pagaliau susirado norinčių iš tolimesnių vietų 
Liubavo, Bartininkų parapijų. Kandidatai buvo daž

iusia beturčiai, ūkininkų bernai, kaip stovi, taip 
angūs. Jų buvo nedaug. Davė tad žemės nesigailėda- 
. — ligi dvidešimt hektarų vienetui. Kūrimosi pradžia 
vo sunki, kaip ir visų naujakurių, gal dar sunkesnė, 
s iš niekur paramos gauti negalėjo: tėvai ir giminės 
kie pat pavargėliai, ne ūkininkai. Teko tad pasitikėti 
; savim.
Visi buvo vyrai sąžiningi ir darbštūs. Dirbo kitiems ir 
a savo buitį rėmė. Dieną bernauja, nakčia ūkininkau- 
tik ne svetimam, o savam ūky. Ir po kelerių metų 

nkaus, katorginio darbo vyrai įsikūrė stebėtinai gra
li. Prezidentas vaikščiojo iš naujakurio pas nauja- 
rį, kalbino, teiravosi, tikrino, žiūrinėjo.
Kad naujakuriai būtų kalbesni ir atviresni, prezi- 
ntas norėjo būti nežinomas, bet žemės tvarkytojas 
i paslapties neišlaikė. Naujakuriams papasakojo, kad 
is lanko prezidentas su Žemės ūkio ministeriu. Varg-

šai puldavo ant kelių, siekdavo bučiuoti jiems net ran
kas. Vaizdai griaudūs, jaudiną.

Prezidentas pas buv. ūkininko berną
Vienam tokiame ūky ypatingai gražiai ir pavyzdin

gai sutvarkytame šeimininkavo Liubavo valsčiaus ūki
ninko bernas, kuris atėjo į savo gautąjį ūkį pėsčias su 
maišeliu ant nugaros, kuriame buvo sukrautas visas jo 
turtas. Antrais metais jis parsigabeno savo tėvą, kuris 
pas vieną ūkininką kerdžiavo. Kai jau buvo pasistatęs 
laikiną gyvenamąjį, vedė savo seną simpatiją, kuri taip 
pat tarnaudavo pas ūkininkus, vadinasi, be kraičio ir 
be pasogos, tokią pat vargšę, kokis ir jis pats buvo. 
Savo herojiškomis pastangomis ir darbais, ūkis buvo į- 
kurtas pasigrožėtinai gerai. Tačiau naujieji ūkininkai 
atrodė vargingai — sunkūs darbai, nemigo naktys ant 
jaunų veidų paliko savo sunkius pėdsakus, bet pro tuos 
nuovargio pėdsakus mušė energija ii' pasitenkinimas. 
Geresnio rytojaus viltis stiprino jų jėgas ir saugojo nuo 
palaužimo.

Sužinoję kalbamieji naujakuriai, kas yra jų lanky
tojai, kaip daugely vietų, puolėsi bučiuoti jiems rankas. 
Tuo susijaudinimo vienų ir kitų momentu, žemės Ūkio 
ministeris pabučiavo tai darbo didvyrei ranką. Vargšė 
moteris sumišo ir akyse sužibėjo ašaros. “Tavo rankos 
nuo sunkių darbelių purvinos ir pūslėtos, nuo saulės ir 
vėjo suaižėjusios, bet jos žymiai vertingesnės už gra
žiausias baltas rankas. Tavo rankos stato dideliu įtem
pimu ir pasišventimu ne tik sau ir savo šeimai laimingą 
rytojų, bet ir visai Lietuvai. Jei visi lietuviai taip mo

kėtų dirbti, Lietuvos veidas kitaip atrodytų. Dėl tos jos 
vertos pagarbos. Aš visos Lietuvos vardu jas pagerbiau 
ir padėkojau Tau”.

Lietuvis savo darbu stebuklus daro
Išvažiavom. Automobily tyla. Stulginskis susikaupęs 

ir giliai susimastęs. Jo veido bruožuose matyt susijau
dinimo. Nieks tos tylos nedrįso drumsti. Pravažiuota 
Liudvinavas. Automobilis kerta ir Marijampolės gat
ves. Ta pati tyla ir susikaupimas, kaip rekolekcijose. Ir 
tik besiartinant prie Sasnavos, Stulginskis nutraukė ty
lą. “Tai, ką esu šiandien pamatęs, galutinai sugriovė 
manyje baimę dėl žemės reformos pasėkų. Lietuvis sa
vo darbu stebuklus daro. Su tokiais žmonėmis Lietuva 
nežus. Tu geriau pažinai ir įvertinai lietuvį negu aš. Aš 
grįžtu patenkintas. Po šios kelionės vienu slogučiu, var
ginusiu mano širdį, sumažėjo”.

Čia galutinai paaiškėjo ir išryškėjo tie motyvai, dėl 
kurių žemės reformos klausimu Vilniaus Krikščionių 
Demokratų konferencijoj Stulginskis buvo užėmęs kiek 
skirtingą poziciją.

Kova už Nepriklausomybę
Tik sužibo tvirtesnė viltis lietuvių tautai atkurti sa

vo krašto laisvę ir nepriklausomybę, tik gyviau su
krusta rengtis ateičiai ir tvarkyti savo vidaus gyveni
mą bei normuoti savo santykius su kitomis valstybė
mis, kai traukiantis iš Lietuvos žemės vokiečių kariuo
menei, ištiesė savo kruvinas rankas rusai bolševikai ir 
lenkai išrauti tą jauną ir gležną Lietuvos laisvės die
gelį.

Atsispirti priešui ir ginti savo tėvynę nuo užpuoli
kų nebuvo kam, nes jokios ginkluotos pajėgos Laiki
noji vyriausybė neorganizavo, nors tai daryti ji buvo 
kietai visuomenės h’ partijų vadovybių spiriama. Ma
ža to. Tam labai rimtam pavojui besiartinant, pradėjo 
nykti iš Lietuvos padangės ir tos vyriausybės nariai. 
Pirmiausia išnyko Ministeris Pirmininkas Augustinas 
Voldemaras, vėliau Finansų Ministeris Martynas Yčas, 
paskui jį ir švietimo Ministeris Jonas Yčas apleido Lie
tuvos žemę. Maža to, pasklido gandai, kad iš Lietuvos 
rengiasi išvažiuoti ir laikinasis Lietuvos Prezidentas ir 
V. Tarybos pirmininkas A. Smetona.

Bėgo, kaip žiurkės iš skęstančio laivo...
Bėgo, kaip žiurkės iš skęstančio laivo. Ir tai vyko 

tuo metu, kai Lietuva vėl atsirado ant pražūties kran
to. Ji palikta be jokios vadovybės. Prie vyriausybės 
rūmų būriuojasi lietuvių pulkeliai, įsinervinusių, nusi
minusių. Pačiuose rūmuose tas pat. Kažko ieško, kaž
ką kalba. Vis dažniau ir dažniau išvykusius vyriausy
bės narius palydi riebiais keiksmais. Minia kaista. Rei
kalauja kurio vyriausybės nario pranešimui padaryti, 
pasiteisint. Niekas nesirodo. Vięnų nėra, kiti bijo pa
sirodyti. Vienas Stulginskis švaistosi po tuščias sales 
ir pilnus koridorius. Jo veidas rūstus. Kalbėdamas dar 
žemiau barzdelę nulenkia. Kiekvienas žodis stipriai 
akcentuojama. Nervai įsisiūbavo. Visą susidariusią 
būklę jis miniai aiškina, nors nėra vyriausybės narys, 
tik Krikščionių Demokratų frakcijos seniūnas ir Tary
bos narys.

(Bus daugiau)
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’ Kas ne*P> jojant musų 
į Kurie jau im >ms M. Ramanauskienei, 
ją, Kanadą, Auš dauskienei, O. Kavaratie- 
Aineriką ar kilį
tie naujuoju į; ■ įsas keleivių į Seselių su- 
li pasinaudoti^ im0 šventę, kur labai ma
mas yra special 
tremtiniams iš
Austrijos ir It£ Atmintyje.

Šventėje
geroms

labai gražu, kad mūsų 
^*rm01F joj susiorganizuotų sese- 

Pirmenybė t ngjū skyrius. O taip pat 
vykstantiems į į metais piknike—bū-

giminę, iki tretf|~ turėsime savo stalą.
Kliubas nusipirko namą .

' Kazimiero jaunų vyrų 
is, nors dar nelabai seniai

Elizabeth, N. J

šus, ir visus stengsimės paten
kinti. Taipgi kviečiame jaunimą 
nepasilikti nė vienam namie, 
bet, pasipuošus lietuviškais kos
tiumais, atvykti į parką ir pa
linksminti senesniuosius 
puikiais žaidimais!

Visus kviečia —
Valdyba

Mirė A. Leonas
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Kazimiero parapijos 

piknikas
ras Šv. Kazimiero parapi- 
knikas įvyks rugpiūčio 22 
a Cliff Inn. Visi prisimena 
• šiandieną gražiai praleis- 

T’į. ką pirmame piknike. Na, 
a vėl bus proga smagiai 
iksminti, pasišokti, padai- 
pasivaišinti.
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Studentų

Naktimis s$ 
būtyje vyksta -r 
kumentų tikrt 
vasaros popw ro parap. choras, kuris su 
drabutį, įsivei* 
tai ir nori 
aukšte gyvenai 
niojo kurso žinė tikrai norima pada
lai priešinasi.'- kaip praeityje būdavo, tik- 
sprunką laipt 1̂ ' •
sislepia rūsyje 
seka iš paskos, 
tamsų rūsį ir-:- 
kertes. Jų 
pasislėpusį st^ S, F- Rumskas, J. Mišeikis, 
paprasto 
bučio sargo,

1 pakviestas vietinis Šv. Ka-

noru sutiko dalyvauti ir 
dainelėmis palinksminti vi- 
rurie atsilankys į gegužinę.

Lietuvių Diena.” 
rengimo komisiją išrinkti 
itys garbės pirmininkai: 
f A. E. Gradeckas ir vika- 
un. A. Zanavičius. V. Nor-

Vargoninkų seimas
Kaip jau žinoma iš pranešimų 

spaudoje, šiais metais Amerikos 
Lietuvių Romos-Katalikų Var-
goninkų seimas įvyks Elizabe- j riasi iš gyvųjų tarpo. Štai 
the, rugpiūčio mėn. 25 ir 26 d.' mis dienomis, gana ilgai sirgęs, 
Pirmos dienos vakare, 7 valan
dą, lietuvių parapijos svetainė
je įvyks svečiams pagerbti kon
certas su vakariene. Koncerte 
dalyvaus svečiai-delegatai iš to
limų kolonijų, pav.: buvęs Lie
tuvos Operos solistas Justas Ku
dirka, dabar muzikaująs Chica- 
goje — minėtos sąjungos dabar
tinis pirmininkas. Juozas Olšaus
kas, buvęs Lietuvos Teatro vai
dila ir “Dzimdzių” narys, dabar 
muzikaująs Amsterdame, jis yra 
sąjungos sekretorius. !
šioje apylinkėje pradėjęs veikti sias nares bus 8 vai., o antrą 
viešai su geru pasisekimu Povi- vai. prasidės piknikas. Visos na- 
las Sakas, Apreiškimo parapijos rėš atsilankykite ir atsiveskite 
vargoninkas, Brooklyne. Taip 
pat gerai žinomas iš senų laikų 
išeivijoje Jonas Čižauskas, ku
rio gražų balsą klausytojai visa
da su malonumu sutinka, dabar 
vargon. šv. Mykolo vokiečių pa
rapijoje Elizabethe.

Tuo tarpu tiek yra pasižadė
ję. Apie kitus bus pranešta se
kančią savaitę, laukiama dau
giau pasižadėjimų.

Solistams laike vakarienės 
akompanuos painistė, taip pat ir nyje lietuvių šeima — Mr. & 
vargoninkė, p-lė M. Šlekaitytė Mrs. E. A. Jasaičiai. Nors ir la- 
iš Kearny, N. J: Laike seimo bus bai apkrauti yra savais rūpes- 
ir paskaitų, kurias skaitys su čiais, tačiau nepamiršta ir sa- 
muzikos demonstracijomis: kom
pozitorius - pianistas Vytautas tyje. Dažni maisto, rūbų, batų 
Bacevičius ir komp. J. Žilevičius, siuntiniai iš jų namų keliauja 
Seimas abi dienas prasidės 10 v.' vargstančiųjų pastogėn, šiomis 
ryto ir tęsis visą laiką su ma-J dienomis per kun. Pr. Bastakį, 
žom petraukom. Pirmą dieną 10 kuris turėjo progos maloniai 
vai. ryte bus iškilmingos mišios, praleisti jų šeimoje atostogas, 
kurių metu giedos Šv. Petro ir paskyrė tremtinių naudai $50. 
Povilo parap. choro grupė, vad. Jie sako: “Atostogaujančių 
komp. J. Žilevičiui, paties auto- džiaugsmo bent vienas kitas 
riaus parašytas mišias. Kinta- trupinys turi tekti ir tiems, ku- 
masias mišių dalis giedos kai- rie, apart sunkių gyvenimo rū-

1 vargoninkai, padedant | pėsčių, nedateklių bei skurdo, 
minėto choro vyrų grupei. Taip i nemato šviesesnės valandėlės.” 
pat bus išpildyta ir Palestrinos ■ Jie taip pat rūpinasi kelių šei- 
veikalas “Tu Es Petrus,” šešiais 
balsais, kaipo tos parapijos baž
nyčios himnas. Bažnytinėms ap
eigoms vadovaus klebonas kun. 
J. Simonaitis.

Kuriems įdomu su muzikais 
pabuvoti, kviečiami yra daly
vauti bažnyčioje, posėdžiuose ir 
koncerte. Visi bus su malonumu 
sutinkami. Šia proga kolonijoje 
eina didelis prisirengimas: vieni 
nakvynes rengia, kiti užkan
džius, treti kvietimus platina 
koncertui, kiti rengiasi važiuoti 
į ūkius paukščių gaudyti, žodžiu, 
laukia atvykstančių delegatų.

Žvalgas.

pasimirė A. Leonas, palikdamas 
nuliūdime savo žmoną, 
ris ir sūnų.

Vestuves

2 dukte-

vestuvės 
Tankus.

Rugpjūčio 21 d. bus 
J. Novek su Amelia 
Linksmos bus vestuvės, nes abu 
jaunavedžiai lietuviai.

Dar vienas piknikas
Šv. Marijos Draugijos pikni- 

_, kas bus rugpiūčio 15 dieną pa- 
Neseniai rapijos darže. Mišios už miru-

Rochester, N. Y.

Lie-

Automobiliu paradas 
Lietuvių Diena

Rochesteriečiai ruošiasi 
tuvių Diena, kuri įvyks rugpjū
čio 29 d., sekmadienį, Schuetzcn 
parke.

Automobilių paradas prasi
dės antrą vai. po pietų nuo pa
rapijos svetainės, 545 Hudson 
Ave. Lietuviškais kostiumais pa
sipuošusių jaunų mergaičių

drauges.
Koresp. V. J. A.

Avon, By-The-Sea, 
New Jersey

Kilnus pavyzdys
Šiame gražiame pajūrio mies

telyje prieš trejetą metų įsikū
rė jauna, energinga, gabi biz-

vų brolių lietuvių esančių trem-

Jie taip pat rūpinasi kelių šei
mų atvykimu Amerikon.

Jei atsirastų bent keletas 
tūkstančių panašių kilnaširdžių 
lietuvių šeimų Amerikoje, trem
tinių skurdas išnyktų.

Ha r ri son -Kea r ny,

Dar* neseniai, vos liepos 27 d., 
savo kojomis pasiekiau laisvo ir 
demokratiško krašto — Kana
dos žemę. Čia teko apsigyventi 
Ontario provincijos sostinėj — 
Toronte.

Ir ką gi? — Miestas didelis, 
milijoninis. Gatvėmis mašinos 
ūžia, galima sakyti, kas sekun
dę paskui viena kitą, net man 
dipukiška galva svaigsta. Kitą 
kartą net baisu skersai gatvę 
pereiti... Be komplimentų Kana
dai, vis dėlto, reikia pasakyti, 
kad čia motorizacija daug di
desnė negu Europoj...

Tačiau šiuo kartu ne apie tai 
norėjau kalbėti. Pirmiausia man 
kilo mintis ir panorėjau sužino
ti, ar daug gi čia gyvena mano 
kraujo brolių — lietuvių. Pasi
rodo, — nemaža. Esą iš seniau 
Toronte jau gyventa apie 2,000 
lietuviškų “dūšių,” na, o “dipie- 
tiškas luomas” — jų skaičių dar 
papildęs kokiais 500 narių. At
seit, lietuviška torontiečių šei
mynėlė jau gana graži.

—Na, o kokie jie žmonės — 
tie senieji lietuviai — kaip gy
vena, kokios jų nuotaikos? — 
paklausite. Į tai, žinoma, man, 
kaip labai “šlapiam grinoriui,” 
yra sunkoka dar atsakyti, bet, 
vis dėlto, mėginsiu...

Torontiečiai lietuviai daro ga
na gražų įspūdį. Jie gražiai su
sitvarkę: dažnas turi nuosavą 
namelį, automašiną (“car’ą” — 
kaip jie vadina) ir pan. Naujai 
atvykusioms — jie nuoširdūs, 
malonūs ir vaišingi, tačiau yra 
ir kitokių...

Kodėl jūs nevažiavote 
Lietuvon?...

—Tai buvo žodžiai iš gana 
“apvalios” moteriškės, Kanados 
lietuvės lūpų. Ji dviejų “auzų” 
(namų) savininkė, gražiai gyve
nanti ir... komunistuojanti...

Ak, ir ką mes turėjom į tai 
atsakyti tai “proletarei”? Beli
ko į klausimą atsakyti klausi
mu:

—O kodėl tamsta į tą “rojų” 
nevažiuojate?

_ ??!...
—Aš 

važiuoti... — išspaudė mūsų “ge
roji patarėja”...

Beliko jai tik tiek pridurti:
—Jeigu iš tamstos artimųjų 

būtų išvešta visa šeima su ma
žais vaikučiais į Sibirą ir jeigu 
iš tamstos giminės būtų du jau
ni, pačiam žydėjime, vyrai bol
ševikų žiauriai nužudyti — tai 
tikrai — ne tik tamsta “nebe- 
mislytum,” bet ir kitiem nepa
tartum ten važiuoti...

O nuvažiavusioms, 
“proletariškoms poniutėms, 
abejoju, kad kelias į 
rai būtų atviras...

Toronte leidžiamas 
kuojančiųjų organas 
Balsas.” Jo redaktoriumi yra 
tūlas Maskvos “klapčiukas” 
draugas Yla. Tai pasigailėjimo 
vertas spaudos organas. Nevel
tui jumoristai jį vadina “liūdnu 
balsu.” Ir kiek jis prirašo nesą- 

jmonių! Teko ir su juo susipažin-

atveju, tikiu, jog šiandien jam 
nebereikėję būtų rašyti tokių 
nesąmonių, jis seniai būtų išrū
kęs pro nacių krematoriumo ka
miną...

Tai tokia, maždaug, visa 
“Liaudies Balso” logika...

Tačiau ne visiems pakeliui su 
tais “raudonviršiais.” Didelė, o 
labai didelė Toronto lietuvių da
lis, lygiai kaip ir mes, nuošir
džiai sielojasi pavergtos Tėvynės 
reikalais, užjaučia į vargą pate
kusius savo tautiečius ir pan.

Žvilgsnis į tikruosius 
Toronto lietuvius

Naujai atvykusiuosius jie gra
žiai priėmė, vaišino, važinėjo po 
miestą savais automobiliais ir 
stengėsi kiek galėdami padėti.

Čia pat su nuoširdumu aš pri
simenu pavardes pilrmiausia su
tiktų lietuvių: p.p. Folerto, Ki- 
žio, Augučio, Kairio, Medelins- 
ko ir kt.

Jų dėka patį pirmąjį sekma
dienį buvome nuvešti paekskur- 
suoti net prie Niagara krioklio 
(apie 130 km. nuo Toronto). 
Ten smagu ir gera buvo tarp 
nuoširdžių savo tautiečių.

čia veikia Kanados Lietuvių 
Tarybos skyrius. Jis gražiai at
stovauja vietos tikrųjų lietuvių 
reikalus, o ateityje — savo veik
lą dar žada pagyvinti. Dieve, 
jiems padėk! Torontiečiai lietu
viai turi savo bažnytėlę, kurio
je sekmadieniais ir šventadie
niais laikomos dvejos šv. mi
šios: 9 ir 11 vai. Yra pastatyta 
parapijiečių lėšomis klebonija, 
lietuviai turi nuosavą, nors kuk
lią salę, kurioje vyksta minėji
mai, parengimai, susirinkimai, 
pasilinksminimai ir t.t.

Pamaldų metu prisirenka pil
na bažnytėlė tikinčiųjų. Choras, 
vadovaujamas prityrusio chor
vedžio p. Dvariono, gieda lietu
viškas giesmes. Nuotaika graži, 
pakili ir nuteikianti mistiškai...

Salėje vykstą pasilinksmini
mai, kuriuos teko matyti, taipo
gi kultūringi ir verti gražaus 
žodžio. Be triukšmo, be girtuok
liavimo, pasišokama, pažaidžia-

mat, nebemisliju ten ma, padainuojama lietuviškų 
dainų ir išsiskirstoma.
Valandėle pas vietinį kleboną
Torontiečių laimei ir džiaugs

mui, dar neseniai (prieš apie 1 
mėn. laiko) lietuvių parapijai 
Toronte paskirtas klebonu lietu
vis kunigas P. Ažubalis. Tai dva
siškis, gyvenąs Kanadoje, be
rods, jau 9 mėnuo ir atvykęs į 
šį kraštą iš mažojo Liuksembur
go.

Užsukau ir pas jį. Torontiečių 
klebonas — asmenybė daranti 
atsilankiusiam rimtą ir labai 
malonų įspūdį. <

Išsišnekėjom. žmogus nuošir
džiai sielojasi ir rūpinasi ne tik 
parapijos, bet ir, bendrai, kul- 
tūinirais reikalais. Tai gražių, 
kilnių ir plačių užsimojimų žmo
gus, patrauklus kunigas.

Atsisveikinau su klebonu ir iš
vykau iš klebonijos gerų vilčių 
kupinas. Eidamas maniau sau: 
“Dirbsime!”...

Sugrįžęs į savo butelį, surez- 
giau “Amerikai” ir šį reporta- 
žėlį iš pirmųjų įspūdžių Kana
doje. Žinoma, “Amerikos” p. 
Redaktorius tenerūstauja ant 
manęs, kad viską surašiau labai 
padrikai — nesistematiškai. Gal 
kitą kartą “pasiprovisime.” (At
virkščiai — Redakcijai yra ma
lonu paskelbti šį atvirą ir nuo
širdų žodį apie mūsų brolius lie
tuvius Kanadoje — Red.).

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y

Tel.: Main 7646

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 pulkui 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 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
’Tel. EVergreen 7-4335

XStephen Aromiskisg
i (Armakauskas) d

Graborius—Balsamuotojas £

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laidotuviq Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Žuvo už Ameriką
Karo metu 1942 m. gruodžio 

men. žuvo, kovodamas už Ame
riką, Mamerto Kauklio ir Bro- 
nislavos Stasiulionytės-Kauklie- 
nės sūnus a. a. inž. leitenantas

, S. J. Kauklys. Jis buvo palaido
tas Škotijoje.

Tėvams pageidaujant, jo kū
nas buvo pergabentas į Ameri
ką ir čia palaidotas liepos 22 d.

i Garbingas velionis buvo pašar
votas pas laidotuvių direktorių 
lietuvį B. J. Atšakūną Harriso- 
ne. Vakare Dievo Motinos Sop. 
Dr-jos narės atkalbėjo ražan-j 
čių, ta pat malda žuvusį pa-| Pasaulinėj spaudoj neseniai 
gerbc ir Šv. Vardo Dr-jos nariai, buvo rašyta, kad amerikiečiai 
Prie laidotuvių gražiai prisidėjo Į oro keliu žada išvešti iš Berly- 
ir Liet. Vyčiai.

Užuojautos laišką ;
ii’ New Yorko miesto majoras, o komentavo ir “liūdnas balsas,

tokioms 
ne- 

Sibirą tik-

ir bolševi- 
“Liaudies

_ I no į savo zoną Vokietijoje apie 
atsiuntė (5,600 DP. Šią žinutę, žinoma, 

- , - - . “ . - i----- -- , °| komentavo ir “liūdnas balsas,”
berniukų lydimi, vyksime į par- > taip pat pagerbė velionį Kearny tačiau nuo savęs pridurdamas, 
ką. Kviečiami visi lietuviai kuo miesto majoras. Eilė kunigų at- jog amerikiečiai nori iš Berlyno 

x_..x. | našavo už jį mišias ir labai gra- išvešti DP, kurie, esą, bendra-
žiai pagerbė mirusį. Tėvai ir vi-(Cjarbavę su naciais ir bijosi 

I si giminės labai dėkingi už tą; grįžti į savo kilimo kraštus...
1 U 1 X: m IX 71 1 T/“\ TV O _ r-rx > — X j X X • 1 J •

skaitlingiausiai atsilankyti ir au
tomobilių parade, ir piknike da
lyvauti.

Du automobiliai, gražiausiai 
pasipuošę, gaus dovanas. Muzi
ka, šokiai, o taip pat mažiukai 
vaikučiai ir mergaitės palinks
mins publiką lietuviškais tautiš
kais šokiais ir kitais žaidimais. 
Gėrimai ir užkandžiai bus pa
tys geriausi.

Taip pat yra užkviestos ir ki
tos artimesnės lietuvių koloni-

širdingą žuvusio kovotojo pa
gerbimą.

J. S.

Bridgeport, Conn

Choras

Tuo tarpu vėl teko skaityti 
spaudoje, jog amerikiečiai lėk
tuvais iš Berlyno jau išvežė ne
mažą skaičių DP žydų...

Ak, ir logika “liūdnojo bal
so”!... Ar gi ir žydai bendra
darbiavo su naciais?... Norėtųsi, 
kad taip būtų “pabendradarbia- 
vęs!

—Amerikon atvyko viso 
pasaulio mergaičių skaučių 
viršininkė, Lady Baden Po
well. Jos pasitikti susivažia- 
vo Jungtinių Valstybių, Ka

su jais ir to, vadinamojo, nados ir Brazilijos skaučių 
atstovės.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

iTel. Virginia 7-4499 A
' F. W. Shalins |
Į (Šulinskas) Z
, Laisniuotas Graborius 7

Suteikiam Garbingas »
1 Laidotuves v

! - $150 - s
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
| NEMOKAMAI g
i 84-02 Jamaica Avenue, n
* Brooklyn, N. Y. y

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maapeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

Parapijos choras turėjo savoamanauskienė ir M. Joku- 
Komisija pasiskirstis dar- 

ir apsikvies sau daugiau

rie jų neturi, & 
to griuvėsiui 
saugiau irM

ševikai nepalik j talką.
▼ * • * Ir jį suima.

Daugumas 
ėmę savo bi$ 
tus, sutemų į' 
iš bendrabuS0 , ........
pas pažįstai*1 ° ™ostls. dalyvautl šioje gija. 
r ‘ • t yių Dienoje. c v,..;

išvažiavimą prie gražaus ežero, organo redaktorius Yla... 
jos, kaip tai, Buffalo, Niagara; kur jaunimas tikrai gražiai pa- 
Falls, Binghamto ir Amster- Įsilinksmino. Dalyvavo parapijos 
dam, N. Y. Rengėjai tikisi gorų! kunigai, klebonas kun. J. Kaz-mžinė įvyks rugpiūčio-Au-|dam, N. Y. Rengėjai tikisi gerų, kunigai, klebonas kun. J. Kaz- 

29 d., Sea Cliff Inn. Taigi,, pasekmių ir skaitlingos publi- , lauskas, vikaras kun. W. Prans-Į 
kuopas ir veikėjus bei vei- kos, nes pikniką rengia visų kietis, varg. A. Stanišauskas ir 

, prašom viršminėtą dieną draugijų atstovai, pasivadinę buvo dar daugiau svečių.
igti kitų parengimų, bet iš “Lietuviu Katalikų šalpos clrau- Dabar choras tuojau pradės

i .” Lietuvių Dienos pelnas1 rengtis prie 40 vai. atlaidų, kur 
| skiriamas lietuviams tremti- įvyks ateinantį mėnesį, kad ga- 

M. niams. Kviečiame atsilankyti vi- lėtų tada gražiai pasirodyti.

Tuo

Ai
MATTHEW BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
426 Lafayette Street Newark, N. J.

Telefonas: MArket 2-5172

MEMORIES o/ LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 ML, 5606 Watts

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

TeL MArket 2-5360



Rugpiūčio-August 13, 1948 KAIP
įpseos

§ AME

ANGELU KARALIENĖS PARAPIJOS 60 METŲ JUBILIEJAUS
akytas reikalas 
tik rusų žinias 

■tį su pavardėm

KLASČIAUS CLINTON PARK
Kampas Maspeth ir Betts Avės. Maspeth, N. Y.

GROS AVIŽONIO ORKESTRAS
PRADŽIA 1 VAL. POPIET

AUTOMOBILIO LAIMĖJIMAS 9 VAL

PROGRAMA:
Karališkos Šeimynos rinkimai TT. . . . v. . , , ,., ' Visi kviečiami dalyvautiDalyvaus choras ir Vaikų benas
Šokiai prasidės 6 valandą

kalbėdamas per 
^Rooseveltą ir jo II j kurie davė so- 

I jrelbą ir teikė ži-_ 
L Wallace išeina, 
I valdininkai labai 
I j gražiai pasielgė.j kas, tik ameri- 
<na Rusijos nau- 

Ž gerai...
^udonųjų šnipų...

kad raudonųjų 
■j yra tam, kad 

smagenis Ameri-

Entered 
office a

Mūsų Apylinkėje • Anita Šimonytė, Ameri
kos lietuvaitė, dalyvauja 
Londono olimpiadoj, ameri
kiečių moterų gim. komando
je.

• Gen. Konsulas p. Budrys
persikėlė gyventi į savo na
mus, esančius Great Neck, 
Long Island.

• Kun. Dr. J. Končius yra
išvykęs atostogų.

• Tėvas Jėzuitas St. Kul-
bis iš Kanados yra atvykęs į 
New Yorką ir šiuo metu kai
po kapelionas pavaduoja 
kun. Dr. J. Končių seselių 
vienuolyne Yonkers, N. Y.

• Vice Konsulas p. V. S ta- j didžiulis piknikas. Parapija 
Minskas su ponia grįžo iš ato- (mini šiais metais savo gražų

stogų ir pradėjo eiti savo net 60 metų amžiaus jubilie-1 
pareigas Lietuvos Gen. Kon- jų. Visi parapijiečiai ir jų 
sulate. j draugai atsilankys į šį pik-

• Prof. A. Vaičiulaitis šiuo niką, nes tai vienas iš geriau- 
metu vieši Marianapoly.

• EI. Čiurlytė, kaip baleri-' 
na, buvo pakviesta šokti j 
transliacijai per televiziją.

• Dr. Br. Kazlauskas vieši
New Yorke ir žada vykti po
ilsio į Scrantoną.

• Giedrutė širvydaitė rug
sėjo mėn. 11 d. išteka už 
Walter Dietz.

• Kun. J. Kidykas, S. J.
šią savaitę veda seserims re
kolekcijas Putnam vienuoly
ne.

• J. Kazickas šiomis die
nomis buvo atvykęs iš New 
Haven į New Yorką.

• Dr. Pr. Bagdonavičius
lankėsi “Amerikoje” ir tarė
si su redakcija dėl visos ei
lės įdomių jo straipsnių, ku
rie tilps “Amerikoj.”

• Juzefą Paulauskienė iš
Maspetho, po sunkios opera- j 
ei jos jau išėjo iš ligoninės ir 
pilamoje vietoje ;
“Amerikos” įstaigą.

• Alfonsas ir Genovaitė 
Valatkevičiai susilaukė sū
naus.

• Kun. Pakalniškis grįžo iš 
savo trumpų atostogų, ku
rias praleido pas Tėvus Pran
ciškonus Maine valstijoj.

• Jėzaus Nukryžiuoto Se
serys Brockton, Mass, turi į 
šią savaitę savo rekolekcijas.

• V. Sirvydas lankėsi iš
Kanados New Yorke. Jis yra 
Amerikos valdžios tarnyboj 
ir dirba kaip Imigr. Inspek
torius Kanados pasienyje.

• Dr. V. A. Dambrava pra
dės dirbti LRKSA įstaigoje.

• Mirė Rozalija Johnšon-
Janušonis, kuri palaidota rug 
piūčio 9 d. iš Apreiškimo pa
rapijos į St. Charles kapines.

• Jonas Dumblis iš Brook- 
lyno mirė rugpiūčio 7 d. ir 
palaidotas rugp. 10 d. Kalva
rijos kapuose.

gely Karalienes 
Parapija

Didžiulis piknikas
Rugpiūčio 15 d. įvyks 

parapijos seniai laukiamas
šios

Skaitytoj y Žiniai “Amer/ piknikas
Yra skaitytojų, kurie už 

šiuos metus dar neužsimokė
jo savo prenumeratos mokes
nio.

“Amerikos” administraci
ja bus jiems dėkinga, jei, il
gai nelaukdami, jie atsiteis ir 
sutaupys mums bereikalingą 
susirašinėjimą.

SIUVĖJŲ PIKNIKAS
Liepos 31 d. įvyko milži

niškas siuvėjų metinis pikni
kas. Kaip buvo malonu ma
tyt ant vartų plevėsuojančią 
Lietuvos vėliavą šalia kurios 
plevesavo didingai Amerikos 
ir taip pat 54-to skyriaus 
unijos vėliava.

Šita Lietuvos vėliava pra
dėjo plevesuot siuvėjų gyve
nime tik pereitais metais, 
kada atėjo į uniją tikri lietu
viai patrijotai, kurie remia 
Lietuvos bylą. Siuvėjai per 6 
metus sukėlė Tarybai ir 
|BALFui $15,000.00. Taip pat 
i didžiausias sumas surinko ir 
į Dariaus-Girėno fondui, kuris 
dabar be biskio jau siekia

Šių metų “Amerikos” ru
dens piknikas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 19 d., Klas
čiaus parke, Maspethe.

Rengėjai prašo draugijas 
ir visuomenę jau pradėti prie 
to pikniko ruoštis.

Pikniko reikalu pasitari
mas įvyks kai tik bent kiek 
atvės oras. Apie susirinkimo 
laiką ir vietą komiteto na
riams bus pranešta laiškais.

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

PRANAS ŠUIPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

ĮŽANGA 50c ją, po visų jo pa
ir galima laikyti 

—- ■ -=^=5 j tai jam kuo ma- 
sielotis dėl 

ją sumaišymo.” 
reikalas jau seniai

Beltaire Florist :—

! šių parengimų, kokių šioje 
'apylinkėje būna nedaug.

Automobilį jau galima 
matyt

Piknike bus leidžiamas 
laimėjimui puikus, naujas 
autoijnobilis. Tas karas jau 
yra gautas ir sekmadienį bus 
pastatytas prie bažnyčios,1 
kad visi galėtų jį matyti iri 
apžiūrėti. Po pietų tas-karas ^^^ ^ _ ____  _
bus parke. Tikėtus tam karui I $5 000 00

t šitiems tikslams yra griež
tai priešingi tik mūsų bolše
vikai. Jie neriasi iš kailio,1 
norėdami tokį lietuvišką vei
kimą sustabdyti. Jiems rūpi 
remti Stalino barbarų dar
bas. Jie rašo savo broliams 
laiškus tremtyje, kad grįžtų 
į Lietuvą ir atliktų savo 
“bausmę,” vadinas — grįžkit 
į raudonojo smako nasrus, 
tegul jus praryja. .

Šitas elementas lenda į 
mūsų unijos veikimą ir no
ri nešt aukas iš unijos iždo 
raudonajam terorui palaikyt 
ir parejmti. Vyrai ir moterys, 
apsižiūrėkit ir neleiskit sa
vęs klaidint Maskvos agen
tams. Visiems geros valios 
lietuviams reiktų palaikyti

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

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.

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

amyboje esantis 
& spausdinamas 
iiikraštis, kuris 

ijtos nelaisvę ir 
ja "Laisve,” ryšy 
mokytojų pabėgi- 

jonės “rojun,” in- 
ihitytojus spaus- 
x amerikiečių, bet 
-unikalus.
: beriamos tokios 
: 'tenkina, ku- 
jto baltagvardie- 
a ir vėliau konsu- 
a"„. "klausėsi ra
žui apie jos reika- 
ibai sujaudinta” 

įšoko iš konsulato 
/Konsulatas tuo- 
įpranešė policijai” 
bį ją nuvežė kon- 
žinai”...
; šitaip per akis 
įgali tik vadina- 
š" ir sovietinė 
'esą) bei "Izves-

Rusi, 
patai

AME

laimėt galima gauti iš anks
to, taip pat ir pačiame par
ke.

Jos. Zeidat, Jr GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

Travdoj” nerasi 
bestijoj” — ži-

Karališka šeima
Karališkos šeimos rinki

mais labai gyvai domisi. 
Iš kandidatų kai kurie jau 
gavo daug balsų. Taip, pa
vyzdžiui, Rozalija Ponkevi- 
čienė, jau gavo 150 balsų, Juo 
zas Jakaitis — 100, Adelė

• 100 ir Uršulė šar- 
kauskienė irgi 100.

Susirinkimas
Rugpiūčio 8 d. ryte, po 

vintos vai. pamaldų, šv. 
zaus Vardo Draugija turėjo 
savo mėn. susirinkimą, kurį 
vedė pirm. V. ždmantauskas.

Susirinkime, be kitų savo vienybę. Visi, kas ten kokių 
įsitikinimų bebūtų, stokim į 
darbą už Lietuvos laisvės at
gavimą, meskim tuos asme
ninius “aš,” “mes,” “mano” 
ir t.t. Stokim petys į petį ir 
prikelkime Lietuvą mūs!

P. J. M.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
•Nebrangiausia—ir—Geriausia 489 Grand Street Brooklyn, N. Y.

aplankė i Kyžienė 
kauskienė

de-
Jė-

reikalų, draugijos nariai dar 
pasikalbėjo ir apie parapijos 
rengiamą Klasčiaus parke, 
Maspethe, pikniką ir išrinko 
apie dešimt darbininkų, ku
rie pagelbės piknike darbuo
tis. |

Iš Katalikų Federacijos ap
skrities veiklos pranešimą 
padarė S. K. Lukas.

Toliau, nutarta kada nors 
rudens laiku, surengti šven
to Vardo Draugijos naudai 
balių.

Sekantis Šv. Vardo Dr-jos 
mėn. susirinkimas bus rug
sėjo 12 d., 10 vai. ryte.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes 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
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Nuoširdžiai dėkoju mano 
sunkioje ligoje mane aplan
kiusiam gerb. prel. J. Balkū- 
nui, kun. Kartavičiui už ap
rūpinimą Šv. Sakramentais, 
Altoriaus ir Rožančiaus Dr- 
joms bei Tretininkams už šv. 
mišias, o taip pat pp. Klise- 
vičiams, šimkams, Rezic- 
kams, Savickams, Ktinic- 
kams, Černiauskams, Bendu- 
riams, Mr. Mrs. Wlas, Saba
liauskienei, Višniauskienei, 
Bielskienei, Budrienei, Va- 
lantiejienei, Vaičaitienei Pet
rulienei, Brusokienei, Wysz- 
niewskiams ir Surdokienei 
už mišias, maldas, dovanas, 
lankymą ligoninėj ir visoke
riopą paramą man sunkioje 
ligoje. Tegul Aukščiausias 
visiems atlygina!

Jusefa Paulauskiene

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

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

ĮŽANGA VISIEMS DYKAI

Rugpiūčio-August 29 d., 1948
CLINTON PARK

Maspeth, N. YT.Maspeth ir Betts Avės.
PROGRAMA:
Virvės traukimas, Maišo lenktynės, Trikojos lenkty
nės, Pajų valgymo lenktynės, Krekių valgymo lenk
tynės, Paršo gaudymas. Pasigauk ir bus tavo. Juda
mi paveikslai. Dovanos lenktynių laimėtojams. Tu
rėsi daug baikų, linksmai pasišoksi ir tas viskas — 
DYKAI!

Įžangos tikietas reikalingas, gauk jį čia:
LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA

496 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
Vardas .......................................................................
Adresas ...................................................................

Prisiųsk man.............. tikietus
Bus puiki proga pasilinksminti, pasimatyti su 

draugais ir daugaiu pažinčių gauti. Visi dalyvaukite.

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

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

lima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
TIK $10.00

2 sv. kond. pieno
1/2 sv. malto čokolado
2 gab. tual. muilo

PAKIBTAS Nr. 2
1 sv. bekono
1 sv. kavos
1 sv. kakao
$7.00; Nr.3—11 sv. $5.25; Nr. 4—10 sv. $6.50

5 sv. cukraus
5 sv. kiaul. taukų
2 sv. kiaul. mėsos
Pakietas Nr. 1—12 sv.

Jei pakleto gavėjas nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinami 
Siųskite užsakymus tik per 

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

D. VVhitecavage, Savininkas

Clement A. Vokei
(VOKET AITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

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

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hi! Is 

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

Parduodame farmas, lo-l 
ii: tus, krautuves ir dirbt j- 

ves, taipgi išnuomojame.
Teisingas patarnavimas per 38 metus.

B. ZINIS
LAISNTUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE
499 GRAND ST. 361 UNION AVE., 

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

r labai madoj lie-
1 trumpinti var-

ai nei žymės nė
jo pavardė lietu
kus. Taip, saky- 
sliausko nepasi
ims ir net ne 
a stačiai—Vasil,

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų li
ly ginimą, piasteriavimą, šaiigat- j pasidarė Berk- 
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

SteplienBredesJr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

2U3ko išėjo Kara
tus lietuviškos 
ioleika pasidarė 
ąliau net iš Gai
sre Galmin... žo- 

■ pavyzdžių rasit

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M. D] 
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

1 pasakyti, kad 
tai visi ir viską 

Štai aną die- 
Wi Connecticut 
5vieno ežero, ku- 
pat Amerikos at- 
sai dienai tebe- 
•ftmpiau, kaip 
Wagoggman-

'Skundžiasi net
Val.: 1-2, 6-8—ir susitarianĮ leidžiamus 

’ Argentinos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varžo laikraš

tį pirkimą tiems, 
R Perono dikta-

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
’ 65 - 23 Grand Avenue

- • . Maspeth, N. Y.

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN,
Tel. EVergreen 4-9737

p visai kitaip. 
R joks popie- 
p tiems, kurie 

interesus re- 
diktatūrą, kaip —4 laisvė.” Ji gau- 

jAkad net apie 
|(jpierį gali į sa-

p garbinamo] 
■tpopierio laik- 
r nepritartų Sta- 
p Jiems užtek- 

mažo popie
ti), kuriame bū- 
Muroro orde-

MŪS! 
jo, jau 
spalio 
cagoje 
tuvių 
įurio 
Ameril 
deracij

Mūs
Ame 

gresas 
šalį n 
liausiu 
probler 
Lietuve 
tremtii 
mo rei 
lietuvis 
vardo : 
me dėn 
to — 1 
likimą 
bą ją ; 
sų bols

Kad 
sekmin 
nis, pii 
rime s 
būti vi 
tarp ki 
Jis sk 
lietuvii 
ja ir di 
tų įsij 
veikimi 
Lietuvi 
kad ta; 
tesnis 
platesn 
veikė.

š

Pačii 
jų Kon 
— pažt 
nimo į- 
įvertini 
rius, bf 
versti : 
lis tar 
įvykių 
pasauli 
Ameril 
klausoj

Kong 
popiet 
do Kai 
įvyks j 
sėdis I 
Čia gal 
atstovi

Antr 
švenčia 
vių R. 
lams s\ 
Morrisi 
sprendi 
dalyvai 
draugij 
stovai, 
riais.
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