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SALDAINIŲ P 
geriausios rose

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Ha 
RYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. 
IR. Y MAS gamintas namie iš geriausios
ių bravorų. Parengimams priimami uhakpį

Juozas Cinkus
Grand Street,

kalbėdamas per 
yrė Rooseveltą ir jo 

s, kurie davė so- 
agelbą ir teikė ži- 

•al Wallace išeina, 
valdininkai labai 

ir gražiai pasielgė, 
as kas, tik ameri- 

roma Rusijos nau- 
ra gerai...
| raudonųjų šnipų... 
kė, kad raudonųjų 
la yra tam, kad 

t smagenis Ameri- 
ems.”
lacą, po visų jo pa- 
dar galima laikyti 

įiu, tai jam kuo ma- 
eikėtų sielotis dėl 
enų sumaišymo.” 
reikalas jau seniai 

as...

Napoleono namai Vilniuje, šiuose rūmuose yra gyvenęs per savo 1812 m. žygį 
Rusijon pats Napoleonas. Vėliau ten buvo valdžios rezidencija, o šiandien tenai vieš
patauja raudonieji komisarai...

SĄLYGOS TREMTINIAMS ATVYKTI
Kaina 10c.

Politinėms mokyk
loms nesiseka

AUGUST GUSI
—: Beltaire Florist

th St. kampas)

‘cialistai Laidotuvių Vainikams ir V 

Paruošime. Užsakymai priimami ir |į 

galima užsakyti gėles Paul Gustas 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel EVerp-

į tarnyboje esantis 
alba spausdinamas 

laikraštis, kuris 
tautos nelaisvę ir 
asi “Laisve.” ryšy 
mokytojų pabėgi-

elionės “rojun,” in- 
skaitytojus spaus- 
|ne amerikiečių, bet 
munikatus.
o beriamos tokios 

ip “Kosenkina, ku- 
buvo baltagvardie- 
ta ir vėliau konsu- 
ta”... “klausėsi ra
inių apie jos reika- 
labai sujaudinta” 

ššoko iš konsulato 
. “Konsulatas tuo- 
i pranešė policijai” 
inę ją nuvežė kon- 
eigūnai”...
ot, šitaip per akis 
lą gali tik vadina- 
vė” ir sovietinė 
(Tiesa) bei “Izves- 
ios), nes, kaip vie- 
kdote teisingai sa- 
I “Pravdoj” nerasi 
Izvestijoj” — ži

AMER. LIET. KATALIKŲ KONGRESAS
Kaip renkami atstovai?
Laikantis ALRKF konsti

tucijos (XIV straipsnis, 3 
paragrafas), Kongresan siun 
čia delegatus: a) apskritis— 
5; b), skyrius — 3; c) kuopa 
— 1; d) kuopos, turinčios 
virš 50 narių — 2; e) katali
kiškų laikraščių redakcijos

BALF SUTARTIS

Kongreso pravestajam DP 
įstatymui vykdyti Prezidento 
paskirtoji komisija rugpiū
čio 13 d. prisaikdinta ir ofi
cialiai pradėjo eiti pareigas.

BALF Pirmin. kun. Dr. J. 
B. Končius, šalpos ir imigra
cijos reikalais lankydamasis 
Cleveland, Ohio, Chicago, Ill., 
Washington, D. C. ir kitose 
vietose, nuolat palaikė glau
dų kontaktą su darbą prade- 
dančiąja komisija, BALF 
Centru ir su BALF blankus 
pildančiais asmenimis, komi
tetais ir kitais tremtinių 
imigracija susidomėjusiais, 
teikdamas patarimus ir reko
mendacijas, tremtinių imig
racijos darbui greičiau ir 
sėkmingiau vykdyti.

Grįžęs į New Yorką pirmi
ninkas tuoj vėl kontaktavo 
t^k pradėjusią oficialiai savo 
pareigas eiti DP imigracijos 
komisiją. Jai nurodė sunku
mus gauti darbui pažadus iš 
darbdavių, kurie atvykstan
čiųjų būsimų darbininkų nė
ra matę.

Darbui pagreitinti su DP 
komisija susitarta, kad pasi

žadant tremtiniui duoti bu
tą ir pagelbėti jam surasti 
darbą, — pakaks tik pasira
šyti blankus. Blankų notari- 
zuoti nereikės.

Senosioms blankoms pasi
baigus nutarta geltonąją 
blanką panaikinti, kitaip sa
kant, toje pačioje blankoje 
bus garantuojamas butas ir 
darbas.

Kurie jau yra parūpinę 
afideivitus, vistiek butui ir 
darbui garantijas padaryki
te. Dabar afideivitų, ryšy su 
naujuoju DP įstatymu, nerei
kės pildyti.

Pagal DP įsileidimo įstaty
mą, į Ameriką atvykti gali 
tik tremtiniai gyvenę Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje 
pirm. 1945 m. gruodžio 22 d.

Jau išvykusieji į Angliją, 
Kanadą, Australiją, Pietų 
Ameriką ar kitas valstybes, 
naujuoju įstatymu negali pa
sinaudoti, nes šis įstatymas 
pravestas specialiai tremti
niams iš Vokietijos, Austri
jos ir Italijos išvežti.

Atvykstančiųjų 40 nuošim
čių turi būti iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir rytinės Len-

Pagal Lietuvos Kom. Par
tijos Centro Komiteto nuta
rimą, kaip rašo kom. “Tie
sa,” Lietuvoje prie pirminių 
partinių organizacijų buvo 
suorganizuotos 304 politinės 
mokyklos, iš kurių 208 vals
čiuose su 4,801 klausytojų ir 
96 miestuose, kuriose moko
si 1,743 jauni komunistai, 
komjaunuoliai.

“Yra tokių partijos apskri
čių komitetų,—rašo “T.” — 
ką neapsirūpino kvalifikuo
tais dėstytojais ir dalis iš jų 
išira po pirmojo ar antrojo 
užsiėmimo. Prie tokių parti
jos apskričių komitetų pri
skiriama-pirmoje eilėje Kre
tingos, kur iš 12 suorgani
zuotų politinių mokyklų 8 iš
iro, Panevėžyje iš 13 suorga
nizuotų iširo 7, Ukmergės ap
skrity pasiliko tik 3 iš 5.

“Kai kurios mokyklos iš 
esmės, galima sakyti, nedir
ba. Taip yra Prienų apskr. 
Joniškėlyje 4 polit. mokyklos 
egzistuoja tik partijos aps
krities komiteto propagandos 
ir agitacijos skyriaus sąra
šuose, o iš tikrųjų jų niekas

oje labai madoj lie- 
D. Whitecavage, Savimi fpe trumpinti var- 

:«««=« „y|ai?ia taip -nusi‘ 
, kad nei žymes nė

jo pavardė lietu- 
buvus. Taip, saky- 
asiliausko nepasi- 
osiliūnas ir net ne 

bet stačiai—Vasil, 
ūno pasidarė Berk- 
šausko išėjo Kara- 
gražios lietuviškos 
Voleika pasidarė 
agaliau net iš Gal- 
idarė Galmin... Žo- 
ų pavyzdžių 
s. 
a pasakyti, 
ikoj visi ir

ement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas

ARDUODAMA

Atlieti 
lygtam 
viq

į STŪMIS

ckson Heights, N. Y.

NEwtown 9-5972

-40 — 74fh Street

rasit

, pigūs, patogūs namai. Gerose 
i. Patarnavimas teisingas.

raudžia viską, kas tik ko prašo, 
udžiu (insurinu) ir žmones.

□seph Vastunas
Sates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
IL 5-7285 Res. VI 7-2940

kad 
viską 

191BfBpina. štai aną die- 
Ižklysti Connecticut 

rie vieno ežero, ku- 
p pat Amerikos at- 
o šiai dienai tebe- 
netrumpiau, kaip 
hargoggagoggman- 
gchaubunagunga-

H S

EVergč

PARDAVIMUI
oklyne, Flatbush, Cypress Hills 
ieens, Nassau, Sufolk Countys, 

iki 100 šeimų namai už orv-i- 
kainą su mažu Įnešimu. Daug 
namų ir fliorų.

&
.1-
įgas

Parduodame f amas, lo-l 
tus, krautuves ir dirbtu
ves, taipgi išnuomojame, 

pi tarnavimas per 38 metus.

B. ZINIS
NUJOTAS REAL ESTATE E 

INSURANCE

IRANO ST. 861 UNION AVĖ., 
BROOKLYN, N. Y.
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ošikai skundžiasi net 
‘ ‘ų kalba leidžiamus 

s, kad Argentinos 
saip varžo laikraš- 
erio pirkimą tiems, 
'emia Perono dikta-

F

Vai: 14'

FOfl
65-2*

loj yra visai kitaip, 
ržomas joks popie- 
Įnas ir tiems, kurie 
[erikos interesus re
sno tiktatūrą, kaip 
ii, “Laisvė.” Ji gau- 
io tiek, kad net apie 
>s popierį gali į sa- 
į rašyt.
kiek jų garbinamo  j 
autų popierio laik
ine nepritartų Sta-

Baras ir Restore
u

Puiki Salė Šeimyninėms
58 GRAND STREET *

Tel. EVergreen

tūrai? Jiems užtek- 
vieno mažo popie- 

STKVD, kuriame bū
tas prokuroro orde- 
t į kalėjimą.

Mūsų visuomenei, be abe
jo, jau žinoma, kad šiemet 
spalio 17 ir 18 dienomis Chi
cago je įvyks Amerikos Lie
tuvių Katalikų Kongresas, 
kurio sušaukimu rūpinasi 
Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracija.

Mūsų tautos problemos
Amer. Liet. Katalikų Kon

gresas negalės praeiti pro 
šalį nepanagęinėjęs aktua
liausių šių dienų gyvenimo 
problemų ir nepalietęs
Lietuvos laisvinimo, tiek 
tremtinių šalpos ir įkurdini
mo reikalų. Būtume menki 
lietuviai, neverti kataliko 
vardo žmonės, jei nekreiptu
me dėmesio į savo tėvų kraš
to — katalikiškos Lietuvos 
likimą ir jei nestotume į dar
bą ją gelbėti iš žiaurios ru
sų bolševikų okupacijos.

Kad mūsų darbas būtų ir 
sėkmingesnis, ir efektyves
nis, pirmoje vietoje mes tu
rime susiorganizuoti, turime 
būti vieningesni. Kongresas, 
tarp kitų dalykų, to ir sieks. 
Jis skatins, kad kiekviena 
lietuvių katalikų organizaci
ja ir draugija Amerikoje bū
tų įsijungusi į mūsų didįjį 
veikimo centrą — Amerikos 
Lietuvių R. K. Federaciją ir 
kad tas Centras būtų lanks
tesnis ir kad veiktų žymiai 
platesniu mastu, negu ligšiol 
veikė.

Šių dienų įvykiai
Pačių didžiųjų ir svarbių

jų Kongreso tikslų tarpe bus 
— pažvelgti į šių dienų gyve
nimo įvykius, juos tinkamai 
įvertinti, suprasti. Tai pada
rius, be abejonės, būsime pri
versti pripažinti, kad dauge
lis tarptautinių ir vietinių 
įvykių gresia pavojum viso 
pasaulio, neišskiriant ir 
Amerikos, laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui.

Programa
Kongresas prasidės 3 vai. 

popiet (spalio 17 d. šv. Var
do Katedroje. Po pamaldų 
įvyks pirmasis Kongreso po
sėdis Katedros auditorijoje. 
Čia galės dalyvauti neribotas 
atstovų ir svečių skaičius.

Antroji — spalio 18 d. pa
švenčiama Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos reika
lams svarstyti. Posėdžiai bus 
Morrison viešbutyje. Juose 
sprendžiamu balsu galės 
dalyvauti tik tų organizacijų, 
draugijų, kuopų ar klubų at
stovai, kurie yra ALRKF na
riais.

— 1; f) centralinių organi
zacijų centrai, turį iki 1,000 
narių, — 1 (vieną) ir po vie
ną atstovą nuo kiekvieno se- 

tiekikančio 1,000 ir jo dalies, ne
mažesnės kaip 100. Atstovai 
turi turėti raštišką įgalioji-
mą.

Kandidatų nominavimas
Ta pačia proga primenama 

ALRKF apskritims ir sky
riams, kad nominuotų į A.L.
R. K. Federacijos Centro Val
dybą po devynis kandidatus 

i ir jų vardus ir adresus tuoj 
pasiųstų Į ALRKF Sekreto- 
rijatą. Iš apskričių ir skyrių 
nominuotųjų kandidatų Kon
gresas slaptu balsavimu iš
rinks naują mūsų veikimo 
.centro — Federacijos valdy
bą.

Visais Kongreso reikalais 
prašome kreiptis į ALRKF 
sekretorijatą ir Kongreso 
Rengimo Komitetą — 2334
S. Oakley Ave., Chicago 8, 
Illinois.

Skiriami Sai vai DP 
parvežimui

Valdžia jau paskyrė 6 lai
vus tremtinių transportaci- 
jai ir dar 11 laivų greitu lai
ku paskirs. Pirmieji laivai su 
tremtiniais atvyks rugsėjo 
mėn. pabaigoje.

Darbui pagreitinti, panai
kinama notariniai patvirtini
mai buto ir darbo pasižadė
jimams.

Grąžindami formas BAL- 
Fui, nesiųskite aplikacijų ki
toms panašioms organizaci
joms, kad nebūtų dublikavi- 
mo.

Atvyko iš Vokietijos

Dr. Ant. Gylys, Dr. Vikto
ras Jasaitis ir kun. Dr. Ant. 
Sidaravičius, visi trys lietu
viai profesoriai, laivu “Mari
ne Swalow” rugpiūčio 18 d. 
atvažiavo iš Vokietijos Ame
rikon. Jie atvyko čia Nacio- 
nal Catholic Welfare Confe
rence organizacijos rūpesčiu.

Liepos 22 d. BALF įteikė 
memorandumą W. Hallman 
Tuck, Executive Secretary, 
PC IRO, Genevoj, Šveicarijoj. 
Šiame memorandume BALF 
išdėstė:

1. Savo finansinį stovį;
2. Vaikučiams šalpą ir naš

laičiams globą;
3. Teikiamą pagelbą stu

dentijai ir mokslus einančiai 
jaunuomenei;

4. Imigracijos^ir apgyven
dinimo darbus;

5. Informacijų teikimą 
tremtiniams ir pagelbą su
rasti gimines.

Tremtiniams imigruoti ir 
Amerikoje apgyvendinti rei
kalais BALF pasiryžęs, kiek 
sąlygos leis, gelbėti vykti ne 
vien į Jungtines Valstybes, 
bet į Kanadą, Argentiną ir 
kitas valstybes.

Numatyta, svarbiausia, 
tarnautojai Amerikos, Britų 
ir Prancūzų karo zonoms 
Vokietijoj ir Austrijoj: gene
ralinis įgaliotinis, padėjėjas, 
gerybėms išdalinti ir prižiū
rėti ir emigracijos reikalams 
asmenys. Atsakingoms par
eigoms jie turi būti Ameri
kos piliečiai, antraeiliai tar
nautojai gali būti kviečiami 
tremtiniai.

BALFas sutiko kooperuoti 
su IRO, vadovautis jų bend
rais principais, teikiant šal
pos ir emigracijos pagelbą 
tremtiniams.

Mr. W. Hallman Tuck, 
Executive Secretary, PC 
IRO, savo rašte pranešė, I 
kad IRO pateiktą sutarties 
planą BALF veiklai tremti
niams gelbėti patvirtino, 
drauge informavo, kad jie* 
pasiuntė pranešimus karo 
valdžioms: Britų, Amerikos 
ir Prancūzų zonose Vokieti
joj ir Austrijoj, kad jie iš 
savo pusės, oficialiai patvir
tintų ir karo apsaugą suteik
tų BALF veiklai tremtinių 
tarpe.

BALF įgaliotinė p. Izabelė 
Rovaitė, baigusi formalumus 
su IRO, Genevoj, Šveicari
joj, išvyko f Vokietiją. BALF 
Centras Europoje bus Mun- 
chen - Munich, Vokietijoje. 
BALF veiklos skyriai bus 
kiekvienoj zonoj Vokietijoj, 
Austrijoj ir Italijoj tik emig
racijos reikalams.

—Pirmas J. Valstybių 
naujokų ėmimas prasidės 
rugsėjo 2 dieną. Pirmiausia 
bus paimti 25 metų jaunuo
liai, viso apie 15,000.

Šiomis dienomis preziden
to Trumano paskirtos Dis
placed Persons Comission na
rys. Kiti komisijos nariai yra 
Ugo Carusi ir Rosenfield.

Edward M. O’Conor yra žy
mus War Relief Service—Na
tional Catholic Welfare Con
ference pareigūnas, dirbąs 
šioje įstaigoje nuo 1943 me
tų. Socialiniame darbe jis 
dirba jau 15 metų. Jis yra 
kilęs iš Buffalo, N. Y. Aukš
tuosius mokslus baigė Notre 
Dame universitete.

Ed. O’Connor’ yra labai 
nuoširdus lietuvių tautos 
draugas. Nuo pat BALFo įsi- 
steigimo, jis buvo vienas ar
timiausių BALF prietelių. 
BALF pirm. kun. Dr. J. B. 
Končiui prašant, O’Connor 
kelis kartus dalyvavo drau
ge su BALF delegacijomis 
National War Fund posė
džiuose, kuriuose buvo gina
mi lietuvių tremtinių reika
lai ir prašoma paramos BAL
Fo paruoštoms sąmatoms. 
O’Connor asmenyje BALF 
visada turėjo patikimą nuo
širdų ir uolų draugą ir užta
rėją.

O’Connor gerai pažįsta lie
tuvių reikalus, žino lietuvių 
padėtį; jis pats yra lenkęsis 
Europoje, kur susitiko su 
daugeliu lietuvių tremtinių, 
apie kuriuos jis kalba di
džiausiu pasitenkinimu.

Čia pažymėtina, kad O’Con 
nor buvo vienas tų, kurie 
daugiausia rūpinosi, kad 
Amerika atidarytų savo prie
glaudos ir saugaus gyvenimo 
vartus, kiek galima, dides
niam skaičiui.

Tenka palinkėti gerb. Ed. 
O’Connor didžiausio pasise
kimo atsakingose pareigose, 
kuriose jam teks rūpintis 
tremtinių įsileidimo ir įkur
dinimo reikalais.

kijos, už Kurzono linijos.
Prūsų lietuviai ir klaipė

diečiai, kurie pabėgo ar buvo 
išvežti į Vokietiją ar Aust
riją, turi teisę į Ameriką at
vykti Vokietijos kvota.

30 nuošimčių atvykstan
čiųjų turi būti ūkininkai, 
dirbę žemės ūky ir norį že
mės ūkyje dirbti. Toliau se- 

I ka namų ruošos darbininkai, 
žmonės mokslo įstaigoms, 
statybininkai irę būtiniems 
darbams reikalingi asmenys.

Pirmenybė teikiama at
vykstantiems pas gimines, 
iki trečiosios kartos.

Išpildytas blankas dviejo
se kopijose prašome ko grei
čiausiai grąžinti BALF Cen
trui. — 105 Grand St., Brook 
lyn 11, N. Y.

—Philadelphijos arkiv. D. 
Dougherty, kuris 1921 me
tais yra pakeltas į kardino
lus, rugpiūčio 16 dieną suė
jo 83 metai amžiaus.

niekuomet net neorganizavo.
Netrūksta ir tokių parti

nių organizacijų, kurios į po
litines mokyklas žiūri kaip į 
kažką svetima, nereikalinga 
ir trukdantį jiems visame 
partiniame - politiniame ir 
partiniam organizaciniam 
darbe. Pav., Kretingos apskr. 
Darbėnų vai. esančių 10 ko
munistų, nei vienas politinė
je mokykloje nesimoko.”

Nėr ko stebėtis. Kai per 
jėgą tą vadinamą “mokslą” 
bruka, tai siūloma prekė pa
sidaro pigi, o, kaip lietuvių 
liaudis sako, “pigią mėsą šuo 
ėda...”

—New Yorkas turi dabar 
8,067,000 gyventojų. Vien 
Brooklyne yra 2,281,000 gy
ventojų.

—Zuriche, Šveicarijoje,
siaučia škarletinos epidemi
ja. Užregistruota 1,000 su
sirgimų.

KAS NAUJO ŠI4 SAVAITĘ
• Aūikarų Sąjungininkų Pasiuntiniai Maskvoje vėl lan

kėsi pas Molotovą. Vieną kartą pasikalbėjimas truko apie 
iyz vai., o antrą net 4 vai. Neatrodo, kad pasitarimai vyks
ta sklandžiai.

• Sovietų agentūra “Tass” praneša, kad raudonoji ar
mija, akyvaizdoje tarptautinių santykių, yra pilnai pasi
ruošusi...

• Rumunija stovi naujų politinių įvykių išvakarėse. 
Rumunijos užsienių reik, ministeris, žinoma komunistė 
Anna Pauker, nelauktai paliko Dunojaus Konferenciją ir 
skubiai išskrido Bukareštan. Spėjama, kad Rumuniją gal 
dar net šį mėnesį rusai bandys prijungti prie Sov. Sąjungos.

• Marshall atmetė Senato Komisijos prašymą išduoti 
davinius apie vizų išdavimą kai kuriems UN atstovams ir 
tarnautojams. Medžiaga gauta ryšy su vizų išdavimu yra 
daugumoje patiekta svetimų šalin ir, anot Marshallo, jų 
išdavimas galėtų pasėkoje sudaryti tam tikrą nemalonu
mą... žinoma, kad tas reikalavimas buvo pareikštas ryšy su 
Sovietų agentų veikla.

• Jungtinės Valstybės pripažino Korėjos vyriausybę, 
sudarytą amerikiečių zonoje Korėjoj. Pripažinimas yra tik 
tai de fakto.

• Vyšinskis kur tai staiga buvo dingęs iš Dunojaus 
Konferencijos. Spėjama, kad jis buvo nuvažiavęs “daryti 
tvarkos” į Rumuniją.

• Vokietijos sovietinėj zonoj viešpatauja tikras ba
das. Apie tai rašo net patys sovietiniai laikraščiai. Išbadė
jusi minia kai kuriuose miestuose tiesiog kelia maištą. So
vietai bado priežastį aiškina nederliumi ir žada paramą iš... 
Rusijos.

• Iš Jungtinių Valstybių maždaug prieš 2 mėnesius 
prasidėjęs sovietų valdininkų perkraustymas į Sovietų Są
jungą tęsiamas visu'smarkumu. Atšaukiami taip pat ir čia 
buvę rusų inžinieriai, technikai ir kiti panašios rūšies so
vietų piliečiai. Atšaukimas darosi panašus į masinę evaku
aciją. Tas pats vyksta ir Vakarų Europoje. 4

• Čekoslovakijos delegatas Polivka, atvykęs į Kanadą 
į tarptautinį aviacijos suvažiavimą, atsisakė grįžti j Pra- 
gą. Palivka pareiškė savo protestą prieš bolševikų terorą 
Čekoslovakijoje.
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TEN, KUR VIEŠPATAUJA MELAS
Rašo J. žaltvytis
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sukietintL savo propagandinę 
politiką krašte. Buvęs redak
torius šarmaitis, kaip žino

ji paskyrė mus, tris 
kunigus, Argenti
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line Italijos kran-

jasiekėme Pietinę 
.’radome jau gana

.ilikę Italijos mėly- 
; prasidedantį sau
su) ir šventąją Ro- 
uenuolijos Genero-

vargo ir skurdo, 
į nieko reikėjo pra
bėk žmogus su 

/plyno lauko namus 
Reikėjo susiieškoti 

^Buenos Aires toles
nėse išsisklaidžiu

Tu nematei tokio žaliavimo.
Ir nematysi gal daugiau.
Mes ligi šiol ne ten keliavome 
Vieni tarp žemės ir dangaus.

Paukščių šauniam repertuare 
Jauties poetas ir žmogus. 
Broliai vagas taip tiesiai aria, — 
Jie nori vis užverst vargus.

Vedu ir pasakyti ryžtuos, 
Ko žvaigždės krūpčioja nakčia, — 
Kad laimė niekad nesugrįžta, 
Sugrįžta tik viena kančia.

Tu nematei tokio žydėjimo, 
Laukų dainavimo smagaus, 
Neveltui anuomet žadėjome 
Žvaigždes nukarstyt nuo dangaus.

— Klausyk, tu spjauk į tualetus, 
Palik maliariją madų!
Vaizduokis: per laukus gėlėtus 
Į pačią saulę aš vedu.

“Nameliai mano brangus, man visur patogu, 
Bet niekur nėr taip miela, kaip ten, po jūsų stogu”...

Melui vadovauja kieta ranka su fanatiškai daužomu 
kumščiu... Tauta jų žodžiais šlykštisi. Tempia už pažastų 
senutę balsuot, o paskui ją pameta. Lietuva — paskutinėj 
vietoj. 70 vagonų tremtinių Sibiran.

Sovietų Konsulatą New Yorke apniko nelaimes. Am
basadorius Paniuškinas sako netiesą. Ji šiandien garsiau
sia mokytoja Amerikoj. Įtempti santykiai dar labiau tem
piasi.

Paniuškinas meluoja
Vargšas mokytojas ir jį 

apklausinėjantieji JAV par

tik bolševikų paskleistas 
gandas, norint įbauginti žmo
nes rinkimų išvakarėse, ar iš-

LITHUANIAN WEEKLY
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
U. S. A. one year ..........
U. S. A. six months .....

Other Countries one year ... 
Other Countries six months 
Advertising rates on application

tųjvų. Ji negali eiti. Jai silpna, eigunai vis toliau atakuoja-
Pargriūva nualpusį ties dai- Sov. Rusijos ambasado-

Antanas Miškinis

ŽODŽIAI Iš LAUKO

-August 20, 1948

IRCENTINOS S
LEIDŽIA LIETUVIU 

UNIVERSALIS BIURAS, INC.
KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams .............  3.00
Jungt. Valst. pusmečiui .......... 160
Užsienyje metams ..................... 3.50
Užsienyje pusmečiui ................. 1-75
Skelbimų kainos pagal susitarimą

išsižadėję, vyko pas 
irtai Buenos Airese. Išv? 
Argentinon ir rado ten 

jfūrinj židinį. “Dievas i

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

Viena iš didžiųjų pasaulio galybių yra šiandien spau
da. Spausdintas žodis prasiskverbia ten, kur joks gyvas 
žmogus kartais ir prie didžiausių pastangų neįeitų. Į toli
miausius pasaulio užkampius, į turtingųjų žmonių kabine
tus ir į vargšo žmogaus kuklų namelį lankosi tas pats 
spausdintas žodis. Jis neša žmogui naujienas, jis sužadina 
žmoguje naujas mintis, jis uždega pasaulį naujomis idėjo
mis, iššaukia karus ir atneša taiką.

Kas savo rankose turi spaudą, tas turi savo rankose 
jėgą ir valdo pasaulio bendrąją nuomonę. Tą puikiai su
pranta komunistai. Ypatingai gerai suprantama kodėl 
sovietai stengiasi visose pasaulio dalyse turėti savo 
spaudą. Net ir lietuvių kalba bolševikai leidžia savo laik
raščius ir čia Amerikoj, ir Argentinoj, ir Uragvajuj ir vi
soj eilėj kitų valstybių. Tų laikraščių redakcijos pajėgia 
pirkti sau namus už 140,000 dolerių. Jie gali leisti net dien
raščius ir siuntinėti tiems, kurie už juos nemoka. Iš ko jie 
verčias? Nesunku atspėti, žinant, kad yra Kremlius ir kad 
tas Kremlius supranta, ką reiškia spausdintas žodis...

Mes, čia š. Amerikoj, turim nemažai ir tikrai lietuviš
kos, geros spaudos. Deja, tos spaudos materialinė būklė 
yra daugiau negu ubagiška, šia prasme beveik visi mūsų 
laikraščiai yra apverktinoj būklėj. Ir tie spaudos darbinin
kai, kurie šiam darbui lieka ištikimi ir vargingiausiose 
sąlygose jį dirba, yra žmonės, kuriuos riša idėja ir tik 
idėja. O tą idėją lydi neretai labai žiaurus materialis skur
das.

Bet išlaikyti lietuvišką, katalikišką spaudą yra gy
vybinės reikšmės klausimas. Kol bus gyva mūsų spauda 
tol bus gyva Amerikos lietuvybė. Kai jau mūsų spauda ka
pituliuos, tai ateis juoda valanda ir lietuvybei. O neužmirš
kime, kad Amerikoj mūsų yra apie milijonas žmonių, va
dinasi čia yra dalis visos lietuvių tautos. Jei ta laisvoji 
amerikoniška Lietuva mirs, tai ko begalės laukti paverg
toji Tėvynė?

Taigi, kam brangi Lietuva, tam turi būt brangus ir 
lietuviškas spausdintas žodis. Kam nereikalingas lietuviš
kas laikraštis, tam nereikalinga ir Lietuva... Angliški laik
raščiai nerašo- apie Lietuvą. Lietuvos klausimo pilną, tik
rą ir visapusišką aptarimą i rasime tik lietuviškame laik
rašty.

Taigi te nelieka nei vieno lietuvio biznieriaus, nei vie
no amatininko, nei vieno bet kuriuo garbingu būdu sau' 
duoną besipelnančio lietuvio Amerikoje, kurio namų ne
lankytų patriotinis lietuviškas laikraštis ir kuris neparem
tų lietuviškos spaudos, nes žinokim, kad iletuviškoji spau
da yra pirmasis ir gal tvirčiausias sargas, kuris budi šian
dien Lietuvos laivės sargyboje ir kovoja už Nepriklausomą 
Lietuvą. H.

GELBĖKIME LIETUVIUS TREMTINIUS
60,000 mūsų brolių tremtyje viltys sudėtos mumyse. Dau
geliui jų bus atidaryti vartai Amerikon, jei mes jiems pa- 
gelbėsim. Savo jėgomis turim pradėti vajų. Kenčiančiųjų 
vardu kreipiasi j jus, broliai, BALFas.

Mūsų brolių ir seserų lie
tuvių, apie 60,000 asmenų, 
dar tebėra tremtyje; jų dau
guma, apie 50,000, skursta 
Vokietijos stovyklose. Kai 
kurie jų tremtyje jau išbuvo 
per 7 metus (nuo 1940 m.) ; 
visi kiti jau ketveri metai 
(nuo 1944 m.). Jų nepaken
čiamas gyvenimas kas kar
tas darosi sunkesnis. Tremti
nių dalis jau džiovos par
blokšta — dėl blogo maisto. 
Virš dešimčiai tūkstančių 
lietuvių vaikučių gresia džio
vos ir kitų ligų pavojus. Gel
bėkime juos!

Ačiū Dievui, Amerikos 
Kongresas priėmė įstatymą, 
įsileisti per d ve j is metus 
205,000 tremtinių. Pagal jį 
lietuvių į šią šalį gali atvyk
ti apie 20,000 žmonių, tiki
mės, kad nuo šių metų lapk
ričio mėn. jau pradės atvykti 
kas mėnesį po apie 1,000 lie
tuvių. Būtinai reikės juos su
tikti prie laivo, suteikti jiems 
pirmąją pagelbą ir nugaben
ti į numatytąją apsigyventi 
vietą.

Neatidėliojant
kės siųsti į Europą du ar tris 
įgaliotinius, kurie teiktų lie
tuviams pagelbą, visiems for 

alumams atlikti, į Ameriką 
vykti. Imigracijos ir šalpos 

Reikalais BALE jau sudarė 
sutartį su International Re
fugee Organization Ženevo
je, Šveicarijoje.

Be to, BALE su Amerikos

mums rei-

■i

jiems panašūs jau yra prara
dę lietuvių tautoje pagarbą ir 
pasitikėjimą. Tauta jų žo
džiais šlykštisi.

Prieš pačius rinkimus, 
1946 m. sausio pabaigoje, ei
na kalbos mieste, kad bolše-

Vyriausioji kom. propagan
dos galva

Zimanas — vyriausioji ko
munistų propagandos galva 
Lietuvoje — 1945 metų rude
nį perima vadovauti 
aukštas vietas. 
“Tiesos” redaktoriumi ir 
marksizmo leninizmo kated
ros vedėju Vilniaus universi
tete. Partija dar labiau nori ■ gunku pasakyti, ar tai yra

dvi
vikai yra pasirengę, jeigu tik 

r rinkimai bus boikotuojami, 
imtis keršto priemonių — iš- 

' įvežti Rusijon 20,000 jaunimo. 11 n. .„i.„___ _______________

gus, nors iki paskutinio plau- tikrųjų naujasis smūgis, oku- 
' pantų ruošiamas lietuvių tau
tai.

Rinkimų diena. Lietuva 
paskutinėj vietoj

Rinkimų dieną matau, kaip 
Didžiojoje gatvėje du kom
jaunuoliai tempia už pažas-

kelio atsidavęs bolševizmui, 
dėtas ir neryžtingas, yra nu- 
I stumiamas į kitas pareigas, 
sakoma, “tylaus mokslinio 
darbo dirbti.” Rinkiminė 
kampanija, kuri jau prasida- 
da, reikalauja, kad melui va
dovautų kieta ranka, su fa
natiškai daužomu kumščiu. _ _
Toks yra Zimanas. Zimanas, tų senutę moterį į rinkiminę 
įsako savo bendradarbiams , būstinę. Gi namo ši pabėgėlė 
bet kuria kaina išplėsti pasi- ! moteris pargrįžta be palydo-1
sakymus laikraščiui iš 
Lietuvos inteligentų, kurie 
nepasitraukė į Vakarus, bet 
dabar savo neveidmainišku 
tylėjimu traukias nuo komu
nizmo.

Tauta jų žodžių šlykštisi
—Dauguvietis, Matulis,

Bieliukas, Vabalas-Gudaitis, 
Korsakas — ne, ne... šitų įžy
mybių pasisakymai manęs 
nevilioja. Kiekviena proga jie 
buvo spausdinami ir taip at
rodo, kad tik jie vieni prita
ria mūsų reikalui. Atneškite 
man Balio Sruogos ir pana
šių pasisakymą. Tie žmonės 

-----  -- "% turi didelį pasitikėjimą tau- 
‘ Tokiu‘būdu? BALF darbas toie; ir «?°,diP mūsų laik’ 
yra žymiai padidėjęs. Lietu- raatyJe. butų !abal .svarHs ir 
vių tremtinių vaikučiams, se- reikšmingas rinkiminėj kam- 
neliams, ligoniams, našiai-. ~ talP Zlmanas kar
čiams ir jaunuomenei pa.|tą kalba savo reporteriams 
remti ir sušelpti, naujiems. netiesiogxai teikdamas, kad 
emigrantams padėti atva- Dauguviečiai, Korsakai 
žiuoti ir įsikurti yra reika
lingos didelės finansinės su
mos.

BALE savo ižde dabar te
turi tik keletą tūkstančių do
lerių. American Overseas 
Aid — United Nations Ap
peal for Children vajus ne
pasisekė ir todėl BALF, 
kaip ir kitos šalpos organi
zacijos, iš A. Q. A. dar nie
ko negavome ir labai mažai 
ką tegausim. Todėl jie mums 
patarė, neatidėliojant, savo 
jėgomis, pradėti vajų savųjų 
ir prietelių tarpe.

Atsižvelgiant į visa tai, 
nuoširdžiai kreipiamės, ken
čiančiųjų tremtinių vardu, į 
Jus, broliai ir sesės, Ameri
kos lietuviai, prašydami iš
tiesti gailestingumo ranką 
saviesiems gelbėti. Kitos tau
tos, o ypač žydai, labai dos
niai remia savuosius. Ir mes | 
nuo kitų tautų neatsitikime. |

valdžios atitinkamomis įstai
gomis susitarė tuos planus 
vykdyti. BALK centro rašti
nė yra apversta šalpos ir 
imigracijos darbais, ypač tei-1 
kiant informacijas, pildant 
blankus ir įvairiai padedant 
giminėms bei pažįstamiems 
pagelbėti tremtinius.

—— to.
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; įiti ir savo tėve- 
■i visus patogumus, i 
: Argentiną atvyko V1 

.įjonai, lietuviai mi- 
į iš JAV, kad čia 

savo tautiečių d va
balus. Atvažiavo 
Rvangelijos tiems, 

r.ėje buvo krikšty- 
išėioniškai auklėja- 
įturėdami savo ku- 
ažnyčios, daugumas 

Pranas J. Naumiesti^DU0 ^r0J° ^e‘

RAUDONOJO KONSULATO JUODOSIOS DIENOS
®-—

geliams ir persekiojanti 
dėl politikos. Galima ti 
kad šis nusistatymas 
šventai laikomas ir da 
kaip jis buvo laikomas 
šiol,

Bolševikinės Rusijos rau
donąjį konsulatą New Yorke 
apniko nelaimės. Tų nelaimių 
priežastis ne kokia nors nau
ja Berlyno blokada, ne tarp
tautiniai įvykiai, bet du bol
ševikinio rojaus” išsigandę 
mokyklos mokytojai. Vienas 
su žmona ir dvyniais Ameri
koje gimusiais vaikučiais pa
sislėpė, kad nebūtų prievarta 
sugrąžintas “mylimam tėvui 
ir mokytojui Stalinui.” šian
dien jį saugo US įstatymai, 
jam įteiktas kvietimas liudyt 
paagrsėjusioje šnipų byloje. 
Tą kvietimą ir kartu apsau
gos garantijas priimdamas 
mokytojas Samarin pareiš
kė, jog nenorįs grįžti Rusi
jon, kame jo ir jo šeimos lau
kianti tikra mirtis. Jis sakė
si pasakysiąs visą tiesą, no
rėdamas perspėti Amerikos 
žmones nuo bolševizmo ir 
nuo teroristinės Stalino dik
tatūros.

lies muziejumi. Praeiviai pa
kelia ją ir nuveda į namus, iš , 
kurių ją grasindami buvo iš
tempę komjaunuoliai, šaky-1 
darni, kad visa Lietuva pri
valo balsuoti.

Suvalkijoje valstiečiai be
veik nebalsavo. Lietuva savo 
procentų kiekiu yra viena 
paskutiniųjų iš visų Tarybų 
Sąjungos “respublikų.” Skan
dalas. Lietuvos komunistai 
kramto nagus. Jie yra įtūžę. 
Lietuva “balsavo” tik 97.9%, 
o kur dar 2.3% ? Už šį nepri
teklių, kuris tikrovėje buvo 
dešimteriopai didesnis (nuo
stabu, nežiūrint visų grasini
mų ir NKVD durklų), tuoj 
pat po rinkimų prasideda ma
sinis ištisų kaimų deportavi
mas Suvalkijoje. Aš tuo pats i 
savo akimis įsitikinau savo

lį> pabėgimo dieną.

Būkime gailestingi ir dosnūs. 
Už tai Dievas laimins ir šim
teriopai atlygins.

BALE valdyba ir direkto
riai nutarė vieningai pradėti j 
naują BALE vajų šių metui 
rugsėjo-September 1 d. Visi 
BALF skyriai, dvasiškiai, 
spauda, radijas, parapijų ir 
kitos draugijos, klubai, vi
suomenės vadai ir kiekvie
nas geros valios ir širdies lie
tuvis ir lietuvė malonėkit sa
vo darbu ir aukomis prisidė
ti šiam kilniam ir svarbiam 
vajui sėkmingai pravesti.

Visais vajaus reikalais 
prašome kreiptis į BALE 
Centrą: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Su gilia pagarba,
BALF Valdyba 

(Seka parašai)

“Jau esu... stoty”
Kovo pradžioje jau esu su 

lagaminais stotyje. Apie 
tūkstantis lenkų repatriantų,

riaus Paniuškino. Raudonasis 
ambasadorius primygtinai 

įtvirtino, kad mokytojas Sa- 
i marin buvęs sužeistas kulkos 
į galvą paskutiniojo karo me
tu, dėl to jo galvoje “nevis
kas tvarkoje.” Karl Mundt 
kartu su Walter H. Judd, o 
pastarasis kaip tik yra medi
cinos gydytojas, apklausinė
jimo komisijoje apžiūrėjo 
mokytoją Samarin ir konsta
tavo, kad Samarino galvoje 
jokių sužeidimų nei nebūta. 
Tuodu tyrinėtojai pareiškė, 
jog Samarino galvoje nėra jo
kio rando ir jokių žymių, nu
rodančių apie buvusį sužeidi
mą. Vadinasi, raudonasis 
ambasadorius gėdingai susi- 
melavo...

Mokytoja Kosenkina
Apie šitą 52 metų amžiaus 

mokytoją šiandien Ameriko
je žino kiekvienas. Varu at
vežta iš Graifenės Tolstoj 
globos į raudonąjį konsulatą 
New Yorke, jinai stipriai sau
goma tenai išbuvo penkias

j taip pat džiaugėsi galėdami j dienas įr staiga vieną, popie- 
palikti šitą pragarą, laukia (į-į iššoko iš trečio aukšto pro 
vagonų, žmonės šąla, vaikai iangą į cementu grįstą kie-
klykia, tačiau rusai vagonų 
nesiskubina atvežti. Prasėdi- 
me lauke 48 valandas.

Iš geležinkeliečių sužinau, 
kad toliau nuošalėje stovi liau tebesant kritiška, 
su žmonėmis iš Suvalkijos, 
kuriuos rusai deportuoja į Si
birą. 70 vagonų! Tai yra de
mokratiškiausių pasaulyje 
rinkimų rezultatas.

mą. Jos susižeidimas toks 
sunkus, kad dar ir dabar šias 
eilutes ranšant, radio prane
šėjas minėjo jos padėtį ir to

Sava valia
Visi iki šiol iš raudonojo 

konsulato atėję pranešimai 
tvirtino, kad mokytoja Ko- 
senkina sava valia atgal iš 
farmos į konsulatą sugrįžu- 

' si, kad ten ji laisvai gyvenusi 
ir t.t. Tačiau neitralūs stebė
tojai iš kaimyninio namo lan
gų matydavo ją visą laiką 

. saugomą kilos moters. Kai ji 
I sunkiai susižeidusi gulėjo

—Palestinoje vėl darosi 
neramu. Arabai išsprogdino 
vandentekį. Karo paliaubos 
vėl yra pavojuje. Žydai sa
ko, kad tik po galutinės per-j saugomą kitos moters. Kai ji 
galės, galės ateiti taika.

f
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konsulato kieme, atvyku
sioms konsulato tarnauto
jams ją paimti, ji pareiškė: 
“Palikite mane ramybėje, pa
likite mane vieną...” Raudo
nojo konsulato žmonės ją 
tuoj įsigabeno į konsulato vi
dų ir užtrenkė duris polici
jai, atskubėjusiai į nelaimės 
vietą.

Geležinė uždanga pasikelia
Policijai atvykus teko pa

laukti 10-15 minučių kol kon
sulato žmonės sutiko atida
ryti duris ir su policijos par
eigūnais kalbėtis, vadinasi, 
geležinė raudonojo konsulo 
uždanga pasikėlė Amerikos 
policijai reikalaujant. Kon
sulas Lomakin visaip įrodi
nėjo ir visaip išsisukinėjo, 
bet nuo teisingumo pasislėp
ti sunku. Ligonė buvo per- 
vežta j ligoninę, o konsulas |^g“ 
Lomakin pasiliko vienas su1 — 
tik jam vienam žinomomis 
tamsiomis mintimis.

Paniuškinui nesiseka
Susižeidusi mokytoja net 

ir ligoninėje nepaliekama ra
mybėje. Raudonojo konsula
to spaudimas nesiliauja. Jie 
visi nori įtikinti viešą nuo
monę, kad mokytoja nebuvo 
sovietų konsulate laikoma 
kaip kalėjime. Tos rūšies pa
reiškimų labai daug padarė 
konsulas Lomakin. Jam pa- 
gelbon iš Washington© at
skubėjo raudonasis ambasa
dorius Paniškin. Jisai pareiš
kė, kad mokytoja Kosenkina 

i savo valia grįžusi į konsulą- maistas, 
tą, konsulate nebuvo laiko
ma kaip kalėjime. Tokio tu
rinio raštas buvęs pristaty
tas ligonei mokytojai pasira
šyti ligoninėje paties Paniuš
kino parėdymu. Dideliam 
raudonojo ambasadoriaus 
nusivylimui, sunkiai susižei
dusi mokytoja griežtai atsi
sakė pasirašyti šitokio turi
nio raštą. Ji pasisakė, kad 
visiems aišku, jog ji buvo ka
linama sov. konsulate New 
Yorke. Taigi, Paniuškinui ir 
vėl labai nepasisekė. Visa 
viešoji nuomonė yra kartu su 
sunkiai sergančia mokytoja.
Sov. Rusijos ir USA santy

kiai tempiami
Jungt. Amer. Valst. tardy

tojai ir komisijų nariai ne
dvejodami pareiškė, jog jie 
ima Amerikos įstatymu glo- 
bon mokytoją Kosenkiną. 
Tuo tarpu Paniuškinas sten
giasi drumsti vandenį kiek 
tik įmanydamas, šiandien jis 
padėjęs visas pastangas, kad 
tik išgauti abudu mokytojus. 
Jo pastangos siekia net taip 
toli, kad jis stengiasi įtemp
ti Sov. Rusijos ir USA dip
lomatinius santykius. Savo 
nuolatiniais raportais jisai 
aistrina Maskvą kaip tik 
įmanydamas. USA iš senų 
laikų yra žinoma, kaip teiku
si pagelbą politiniams pabė-

sant, šiandien galima drą , Įrgenfjnon 
tvirtinti, kad rusų raudo) ' 
konsulatą laukia dar didi 3 kongregarjjjfis i 
sukrėtimai. Beveik tikra, ■ 
dauguma to konsulato 
nautojų bus atšaukti atg fenams pagelbi- 
Maskvą, kaip nemokėję ir 
sugebėję suvaldyti “liau 
priešus” ir “kontrarevoli 
jonierius.” Grįžę Sov. R 

| jon jie tikrai ordenais a] iP.Bučio, M.IC. 
.vanoti nebus. Jų ten lai 
tik viena — tremtis Sil

Šita taip skaudžiai pi 
dėjusi dviejų mokytojų i Ėtniko 27 d., nes1 
rija yra tikrai juodosios: inegreitu prekiniu

i konsul aavę šiltą pavasa- j 
įTos istorijos pasėkos sun iiavę ekvatoriaus viai 
atspėjamos, tačiau bet ku 
atveju konsulatas apni 
šiandien tikrai juodos i ąą žiemą. Tačiau 
ties...
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Pietų Kinijoje siaučia 
deli potvyniai. Iš kranti 
silieję Yangtze ir Gelto) 
upės, užsėmė didžiulius 
bamos žemės plotus, j

Potvyniai sunaikino 
milijoną tonų ryžių, k 
yra

si bangos ir supi- 
2 galvas kvaršino 
i naująją vietą, 
-■oiis. Ką ten rasi- 
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Potvyniuose žuvo apie 
500 žmonių ir trys miliji 
gyventojų neteko savo pa 
ges.

Šie potvyniai sudaro ( 
lį bado pavojų vietos gy sinarkiau 
tojams, kadangi ir be gynėsi. Už va- 
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Burmos valstybė turi 15 
Ii jonų gyventojų. Daug 
jų yra budistai. Katalikų 
90,000, kuriems patarto 
25 kunigai europiečiai i) 
burmiečiai. Paskutiniu 1 js kietai smerkia. Gras: 
katalikų skaičius ir įtak? 
miai auga.

Katalikai išlaiko daug 
kyklų, kurias lanko ir n viešpačiai, nors trump 
talikų vaikai. ' Uoliai dj^truoja: — Kai ne ki 
prancūzai ir amerikiečiai 
sijonieriai. Katalikų liį 
nes ir prieglaudos yra 
dingiausios burmiečiam! 
taigos.

PREZII
(Tęsinys)

/m žada daryti žygių 
M Minia aprimsta, skir 
* ir krato apsiginklavę le

—Metropolitan operai 
Yorke buvo pavojus už 
ryti. Dabar jau susitari Į? 
visa eile unijų ir open ĮJ 
su 2-3 savaičių pavėlav 
galės atidaryt savo sez(

M lietuviai niekados. Vj 
aiškus.

pridėtas prie tautos ge

Sokratų centro kor 
A būklę referuoja Stū 
'Siūlymai konkretūs ir 
!*be didesnių diskusijų 

J5a ir dilgina. Išsiaiškint 
išvežtą V. B. ir '. 

į^t krašte ir sudaryti n 

s pasilikti Lietuvoj, pra 
J tautos išdaviku ir be jc 

vyriausybė. Viln
Mikams. Pasirinkti na
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SOSTINĖJE...
išsižadėję, vyko pas savo brolius Argentinon.

Buenos Airese. Išvažiavo iš Italijos pavasarį, 
Argentinon ir rado ten žiemą... Iš pelkių sukūrė 
tūrinį židinį. “Dievas mums padeda”... — sako

artai

io brangūs, man visur patogu, 
taip miela, kaip ten, po jūsų sto?.

SULATO JUODOSIOS
b apniko nelaimės. Am- 
są. Ji šiandien garsiau- 
mtykiai dar labiau tem-

ulato kieme, atvyku- 
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ją paimti, ji pareiškė: 
ikite mane ramybėje, pa- 
i mane vieną...” Raudo- 
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įsigabeno į konsulato vi- 
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kalbėtis, vadinasi,

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAIkomis giesmėmis garbinti 
Dievą.

Dar ne viskas...
—Bet nesidžiaukit taip la

bai! Dar ne viskas! — pasa
kė vėl mūsų Viršininkas ro
dydamas į vargonų pusę. — 
Bažnyčia dar nebylė.

Žiūrime atgal — vargonų 
tikrai dar nėra. Jų vietoj lai
kinai pastatyta maža fishar
monija. Tokioj bažnyčioj jos 
balsas per silpnas. Kai užgie
da choras, jos balso visai ne
girdėti (o choras čia koks 
puikus!).

—Bet dabar didžiausias 
mūsų rūpestis, kuris baigia

SKAMBĖK, DAINELE
Seimas tų, kurie išlaiko lietuvišką dainą. Daina mus gelbsti 

nuo ištautėjimo. Atgaivinkime chorų sąjungą Amerikoj.
Visą puslapį turėtumėt apie 
mus prirašyti, o jūs, jei parašo 
ten ką Montvila, tai dedat, o 
šiaip nieko nėra.

Taigi vienas nori puslapio li
teratūrai, o antras...siuvėjams. 
Kad Brooklyno didelis ir skait
lingas siuvėjų unijos lokalas yra 
mums palankus ir labai simpa
tiškas — tas tiesa. Mums malo
nu apie tuos mūsų draugus pa
rašyti. Bet redakcija juk negali 
skirt kiekvienai profesijai po 
puslapį! O kas bus, jei dar pa
norės savo puslapio vargonin- 
kai, graboriai ir saliūnininkai?

Tas pats virš minėtas kana
dietis bičiulis sako, kad mūsų 
“Štai Kaip” skyrius esąs iš visų 
laikraščių pavyzdingiausiai tvar
komas —

Ten parašoma trumpai — sa
ko jis — ir gana gudriai, įdo
miai ir diplomatiškai. Kai kam 
švelniai įgeliama, bet be pykčio, 
be pagiežos — žodžiu, diploma
tai jūs...

Nei jau diplomatai, nei niek. 
Sakoma, kad “diplomatams lie
žuvis duotas jų mintims slėpti,” 
o mes drožiam viską, kas ant 
širdies guli, tai kokie gi čia mes 
diplomatai? O jei jau ką bisku- 
tį su spilkute pakutenam, tai to
kia jau visų redaktorių natūra, 
kaip ten jie besivadintų ir kokią 
pavardę beturėtų — ar tai, sa
kysim, bus aukštai gerbiamas 
Juozas Tysliava, ar paprastas 
“Amerikos1 
kas

Vieno dalyko aš nesuprantu, 
kodėl jūs nepaimat ant danties 
socialistų. Jie yra ta višta, iš 
kurios kiaušinio išsiperi komu
nistai — rašo J. K-as iš Brook
lyn©.

Reiškia, nori, kad mes užduo- 
tumėm garo tiems, iš kurių iš
siperi komunistai. Nepasaky
čiau, kad šis mielas skaitytojas 
klysta... Mes žinome (ir nema
nykit, kad užrpiršome) tą fak
tą, kad, Lietuvą okupavus bol
ševikams, pirmieji, kurie pasišo
vė į taip vadinamus Liaudies 
Komisarus,—buvo kaip tik so
cialistinio sparno žmonės.

žinom mes taip pat labai pui
kiai ir tai, kad Lenkijoje, Vo
kietijoje, Čekoslovakijoje, Veng
rijoj ir kitur nesusiliejo į vieną 
partiją komunistai nei su krikš
čionim demokratais, nei su kuo 
kitu, o tos “laimingos ženybos” 
įvyko irgi su... socialistais.

Šių metų rugpiūčio 25-26 d. brangindami mūsų tautos di- 
įvyksta Elizabeth, N. J. A.L.' džiulį turtą — lietuviškas 
R.K. Vargonininkų Sąjungos dainas — susirūpinkime jau- 
seimas. Šiais metais numato- nimo chorų sutvirtinimu ir 
ma, kad seimas bus pavykęs atgaivinimu Chorų Sąjun- 
meno atžvilgiu, nes jo rengė-j gos. Mūsų gražioji daina tu
jas yra kompozitorius J. Ži
levičius.

Būtų labai pageidautina, 
kad seimas surastų galimy
bės atgaivinti Chorų Sąjun
gą. Malonu prisiminti Chorų 
Sąjungos veiklą 1939 m. New 
Yorko parodos metu, ir per 
1940 m. “Baltic States Day.” 
Masinis choras ir jo 
dainavimas, suteikė 
garbės lietuviams, 
komp. J. Žilevičiaus, 
gai talkininkaujant visiems 
chorvedžiams, buvo pasiekęs 
labai gražių rezultatų.

Chorų suvažiavimai
Chorų suvažiavimai, kad 

jie tebejungtų nors ir tik vie
nos apylinkės parapijų cho- 

• suruošimas “dainų 
“bet/’ Susirinkę žmonės turi šventės” būtų visada tikrai 
stovėti. Padėti yra keli šuo- : didinga solidarumo, dainos

. — Priešais gražus nors ir Isalei visai netinkamos kėdės, Įmonstracija. Chorų suvažia-
us laimino ir Ar-;ie- Ųriesdis gražus, nors ii iv> irialrocs O vmnnin cmai-L—_ ___________
sostinėie atsirado. ma^as’ pietų vaisių sodelis ir į 
Aušros Vartų pa- Meinas mokyklos.

vaikams pažaisti, ten pat Se-)

engras

i Buenos Aires * mūsų kelionę, o mes ne nera- 
! miomis širdimis klausėme, arsavo draugus, pa. miomis siraimis Klausėme ar | 

kiti ir savo tėve- '^s čia busime naudingi tin- ri skambėti šioje šalyje!

visus patogumus, 
į Argentiną atvyko 

'onai, lietuviai mi- 
iš JAV, kad čia 

savo tautiečių dva- 
Atvažiavo 

’os tiems, 
buvo krikšty- 

auklėja- 
savo kū

čios, daugumas 
nuo tikrojo ke-

ryneje

niuškiiio?
pastangą

tvirtint!

neturėdami

kurie čia atvyko, 
vargo ir skurdo, 

nieko reikėjo pra- 
žmogus su

plyno lauko namus
Reikėjo susiieškoti 
Buenos Aires tnies- 

išsiskla.idžiu- 
is, reikėjo orga- 
piją, statyti baž- 

Dievas misijonie-

konsulai nų 
sukrėtimą. a,i
dauguma

Italijos pas lietu- 
Argentinon 

kongregacijos

kami pagelbininkai. Misijų 
viršininkas ir lietuvių klebo
nas Tėv. K. Vengras mus nu
ramino: “Darbo yra daug ir 
sunkaus, bet būkite ramūs, 
Dievas mums padeda.”

Vakare mes jau buvome nuvaryti nuo galvos paskuti- 
savo tikslą pasiekę, dalino- nĮus plaukus, tai salės įren- 
mės įspūdžiais. Po tokios ii- gjmas> — aiškina rimtai kle- 
gos kelionės mes labai malo- (konas įsivesdamas į salę, 
niai jautėmės, kai žemė jau 
nesiūbavo, kai atsigulę nebi- sYPsena veide jis padaro 
jojome iš lovos iškristi...

Pirmieji įspūdžiai
Kitą dieną mes jau apžiū

rinė jom naująją vietą. Buvo
me nustebimo pritrenkti, kai 
pamatėme naują gražią baž
nyčią. Net su septyniais al
toriais! Su bažnyčia sujung
tas dviejų aukštų vienuoly- I 
HvfpiJpHkštu lai’ kelios iš visur surinktos įįr pačios Lietuvos meilės de-
dv ėjų aukštų mo y la SU sa- saieį vįsai netinkamos kėdės, , monstrą riin Phnrn

jtai ir viskas. O žmonių susi-jvimai supažindintų lietuvių

nuostabiai daug...
Mes dairomės po didelę, 

tikrai puikią lietuviams pa
statytą naująją salę. Daug 
čia galima sutalpinti. Graži 
taip pat ir scena, kurioje pra
mogas gali rengti, kalbėtojai 
kalbas sakyti. Bet... Vėl tas rus, ir

paskyrė mus, tris kLl darželis.

sėlių Kazimireriečių vienuoly-, 
nas, kur gyvena seselės mo
kytojos. Mokykloje yra net 
i360 vaikučių. Be to, dar vai-

Ir Anglija j ii kratosi

nautojąk jonier
Maskvą.:. 3alikę

ežinė uždanga pasikelia

•licijai atvykus teko pa
ti 10-15 minučių kol kon- 
:o žmonės sutiko atida- 
duris ir su policijos pur
iais
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j Lomakin visaip įrodi- 

ir visaip išsisukinėjo, 
nuo teisingumo pasislėp- 
mku. Ligonė buvo per- 
a į ligoninę, o konsulas! 
akin pasiliko vienas su 
jam vienam žinomomis 
siomis mintimis.

Paniuškinui nesiseka

įsižeidusi mokytoja net 
joninėje nepaliekama ra- 
ėje. Raudonojo konsula- 
paudimas nesiliauja. Jie 
nori įtikinti viešą nuo- 

ę, kad mokytoja nebuvo 
etų konsulate laikoma 
kalėjime. Tos rūšies pa

rimu labai daug padarė 
sulas Lomakin. Jam pa- 
on iš Washingtono at
sėjo raudonasis ambasa- 
us Paniškin. Jisai pareiš- 
kad mokytoja Kosenkina 
> valia grįžusi į konsula- 
konsulate nebuvo laiko- 
kaip kalėjime. Tokio tu- 
) raštas buvęs pristaty- 
ligonei mokytojai pasira- 
ligoninėje paties Paniuš- 

• parėdymu. Dideliam 
lonojo ambasadoriaus 
vylimui, sunkiai susižei- 
mokytoja griežtai atsi- 

i pasirašyti šitokio turi- 
raštą. Ji pasisakė,’ kad 

ems aišku, jog ji buvo ka
rna sov. konsulate New 
ke. Taigi, Paniuškinui ir 
labai nepasisekė. Visa 

oji nuomonė yra kartu su 
riai sergančia mokytoja.
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ov. Rusijos ir USA dip- 
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atiniais raportais jisai 
rina Maskvą kaip tik 
aydamas. USA iš senų 
ų yra žinoma, kaip teiku- 
agelbą politiniams pabė
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vienin-

Laboristų partija suakty
vino savo kovą prieš komu
nistus. Dabar atėjo eilė taip 
vadinamiems visokiems fron- 
tinėms organizacijoms, ku
rios prisidengdamos nekaltu 
vardu, medžioja į savo eiles 
naivius žmones suvilioda- 
mos juos pažadais naujų so
cialinių reformų.

Pirmoj eilėj buvo susido
mėta____ Anglų-Čekų Draugiš-1 .Tai^ kantrybės, draugai, - 
kūmo Lyga,” kuri faktiškai viskam ateis eile. Parašysim, ne
buvo viena stipriausių komu- bi jokit. Neužmiršom!
nistinių lizdų. Frank Kvampl, j Na, Pone Redaktoriau! Į skai- 
kuris buvo vienas iš tos or- tytojo rankas pakliuvai... Laiky- 
ganizacijos vadų, buvo iš An- 'kis! — rašo iš Kanados Pr. Al- 
glijos deportuotas, kur jis šėnas — ir šitaip aptaria mūsų 
gyveno ir veikė virš 10 metų. J laikraščio visus puslapius: Pir-

Pagaliau ir šaltiems ang-. mas puslapis visai gerai ir šu
lams įkirėjo komunistų in
filtracija ir dangstymasis vi
sokiais vardais, siekiant vie
no ir to paties tikslo—griaut 
svetimas valstybes ir jų tvar
ką iš vidaus.

maniai redaguojamas. Juk poli
tinės žinios ir straipsniai šiuo 
metu mus visus įdomauja.

Na, matot! O taip neseniai 
buvome mes vieno skaitytojo iš
barti už tą patį pirmą puslapį. 
Išbarė tada tas, kurs sako, jo... 
neskaito, ir taip mus suniekino, 
kad rodės, jog geriau būtų iš
leisti laikraštį visai be pirmo 
puslapio...

O dėl antro puslapio p. Alšė- 
nas rašo:—

Visko po truputį. Margumas 
nemažas, už tai ir puslapis įdo
mus, tik... ar nereikėtų jį visą 
paskirti literatūrai, kultūrai ir 
menui...

Tas mūsų skaitytojas yra 
žmogus biskį prie literatūros. 
Už tai jis ir nori matyt “Ame
rikoj” literatūrinį puslapį. Kiek
vienas reiškia norus pagal savo 
specialybę... štai vienas iš siu
vėjų unijos iš Brooklyno mums 
pareiškė, girdi,—

Permažai rašot apie siuvėjų 
reikalus. Mūs yra daug, be mū
sų dolerių ir jums būtų riestai.

I renka daug ir norėtų dar 
! daugiau ateiti, bet ne visi tu- 
!ri pakankamai jėgų pavargę 
nuo sunkaus darbo ilgiau iš
stovėti. Ėmęs ir sėsk ant 
grindų, kai kojos linksta!

—Iš paskutiniųjų turim 
stengtis įtaisyti kėdes salei. 
Tai yra reikalinga sėkmin
gam darbui.

Tėvo Kaz. Vengro veidu 
nubėga pasitikėjimo pilnas 
nusišypsojimas... Tikrai Die
vas jam padeda.

jaunimą, suartintų juos ir 
sulaikytų ištautėjimo bangą, 
o gal apsaugotų mūsų jauni
mą ir nuo maišytų vedybų su 
svetimtaučiais.

Kad sulaikius tą ištautėji
mo bangą, reikalingą jau ne 
vien chorvedžio veiklumas, 
bet čia labai reikalinga dva
siškuos parama. Jaunimo su
sirinkimuose reikia, kad bū
tų raginama dėtis į chorus. 
Kas iš jaunimo dar šiandien 
palaiko lietuvybę? Kas dar 
kalba ir dainuoja lietuviš
kai? Kas dar vaidina lietu
viškai ir rengia koncertus? 
Tai jaunimas, priklausantis 
prie choro. O kitos jaunimo 
organizacijos, draugijos ir 
kliubai — pamažėli darosi 
šaka, lūžtančia nuo Lietu
vos kamieno...
Muzika kelia širdies savybes

Muzika, dainos yra priei
namiausią plačiosioms ma
sėms meno šaka, turinti be 
galo daug auklėjamosios 
reikšmės. Senovėje Graikai 
tvirtai tikėjo, kad muzika ir 
dainos tobulina žmogų ir jo 
intelektą, lavina gerąsias 
širdies savybes, aukštą eti
kos nujautimą bei proto mik
lumą.

Vienas įžymiausių senovės 
filosofų Platonas savo veika
le “Republice” rašo, kad mu
zika ir dainos yra valstybės 
pamatas, josios puolimas, 
menkėjimas patrauktų tvar
kos ir teisės puolimą. Jis lai
kė muziką visuomenės ir tau
tos stiprumo pamatu.

Teisingai ir gražiai sako S. 
Čiurlionienė: “Pragydo vie
nas, padėjo kitas, tretysis 
prisidėjo ir ėjo, ir skrido dai
na iš kiemo į kiemą, iš kai
mo į kaimą, iš tėvų lūpų į 
vaikų... ėjo, skambėjo.” Tad

Perdaug kyla kainos

redaktorius Henri- 
Lukaševičius...

(Bus daugiau)

kunigus, Argenti- 
pagelbi- 

Italijos mėly- 
prasidedantį sau- 

ir šventąją Ro- ---- —
lijos Genero-1 nojom, kad toj vietoj, kur da- 

P. Bučio, M.IC. bar stovi didinga lietuvių 
gegužės 12’d. va- šventykla, graži ir patogi mo- 

Italijos kran- kykla, kur auga citrinų ir 
apelsinų medžiai, prieš devy- 

užtruko 27 d., nes nerius metus buvo tik pelkės 
negreitu prekiniu ir balose antys plaukiojo...

šiltą pavasa- j —Aplinkui taip pat lietu- 
ekvatoriaus viai gyvena — pasakė Tėvas 

Vengras rodydamas į pietie
tiškus nedidelius namus.

Mat, kai čia atsirado lietu
viška bažnyčia, lietuviai, ku
rie iš savo sunkaus darbo 
buvo šiek tiek jau susitaupę, 
pirko aplinkui žemę ir statė
si namus. Dabar čia yra su
sidaręs tartum mažas lietu
viškas miestelis dideliame 
Argentinos mieste.

—Kaip jūs galėjote per to
kį trumpą laiką taip gražiai 
įsikurti? — paklausė vienas 
iš mūsiškių.

Tėvas klebonas šypsoda
masis atsakė:

—Dirbome Dievui ir žmo
nėms. Dėlto Dievas laimino, 
o geraširdžiai JAV lietuviai 
mus rėmė. Jie aukojo per 
mus savo vargingesniems 
broliams. Aukojo, skolino 
taip pat ir geresnieji Argen
tinos lietuviai, kurie jau bu
vo kiek prasigyvenę. Visi 
drauge dirbome darbą. Da
bar visi tuo galim ir džiaug
tis, savo bažnyčioj galime 
lietuviškai melstis, lietuviš-

sarj

pasiekėme Pietinę
radome jau gana 

žiemą. Tačiau 
bangos ir supi- 
galvas kvaršino 

naująją vietą, 
. Ką ten rasi- 

pradėsime dirbti, 
bus žmonės, nuo- 

jome vienas ki-

ms 
ipie

Pietų L

upės, 
bamosk

yra 
maistas.

500 ž®' 
gyventą

jį badoh 
tojams. '
daugryž 
amaras.

Ten prieš 9 metus buvo 
buvo pelkės

Vėliau mūsų nustebimas 
buvo dar didesnis, kai suži-

mums padeda...”
birželio 8 d. mū- 

’ekė Buenos Ai- 
didelis rūkas ir 

ome įvažiuoti į 
mes nudžiugo- 
kranto mums 

mosavo Tėv. K.
. I. C., žurnalis- 

ir lietuvių vei-
Šantaras. Mūsų 

"o smarkiau 
pynėsi. Už va- 

buvome jau ant 
nuoširdžiai sveiki- 

naujuoju vir-
kitais. Jie mūsų 
apie Europą, apie

Sąjungininkai, nugalėję 
Italiją, uždėjo jai didelę kon
tribuciją ir pasidalino jos lai
vyną. Vėliau, matydami Ita
lijos žmonių skurdą, Ameri
ka ir Anglija nuo kontribu
cijos atsisakė. Jų pavyzdį 
pasekė ir neturtinga Pran
cūzija. Tik “turtinga” ir 
“proletaro gynėja” Sovietų 
Sąjunga stengiasi išlupti iš 
Italijos ligi paskutinio cento. 
Jie iš Italijos gavo $300,000,- 
000 pinigais ir dalį laivyno. 
Bet kadangi Italijos laivai 
yra prastame stovyje, rusai 
reikalauja, kad italai savo lė
šomis juos atremontuotų.

Tikri proletarų “gynėjai,” 
bet tik žodžiais, o ne darbu.

Kai 1946 metų liepos mė
nesyje JAV Kongresas pa
naikino kainų priežiūrą, pra
gyvenimo kainos pradėjo 
šuoliais kilti aukštyn ir vis 
dar tebekyla, ir kada tam 
kainų kilimui bus galas, nie
kas nežino.

Kur 1946 metais sausio 
mėnesyje už prekes reikėjo 
mokėti $1.00, tai 1948 metų 
gegužės mėn. jau reikėjo mo
kėti $1.31.

Sulyginus vidutiniai už
dirbančių darbininkų uždar
bius su kainomis, dabar dar
bininkas uždirba savaitėje 
$6.00 mažiau, negu jis 
dirbdavo 1944 metais.

Didelį pelną daro
Dirbtuvių darbininkai

bai nukenčia nuo kainų kili
mo, bet šio krašto korpora
cijos nuo to ne tik nenuken
tėjo, bet ir neturi kuom 
skųstis, nes jos nuo 1939 m. 
iki 1948 m., kaip praneša 
JAV Prekybos Departamen
tas, turėjo labai didelį gryną 
pelną. 1939 metais korpora
cijos gryno pelno gavo tik 
penkis bilijonus dolerių, o 
1948 m., jei kainos laikysis 
dabartinio aukščio, jos gry
no pelno turės apie dvidešimt 
bilijonų dolerių.

Sėja javus svastikos 
ženklu

Muenchenas, Vokietija. —
Amerikos lakūnai iš lėktuvų 
pastebėjo Bavarijos laukuo
se, netoli Weiden, didžiulę 
svastiką (Hitlerio ženklas). 
Patyrinėjus rasta, kad pas 
vieną ūkininką lauke pasėtos 
avižos svastikos ženklo for
moje. Ūkininkas kaltę suver
tė prieš kelias dienas jį ap
leidusiam darbininkui. Buvo 
įsakyta avižas nuplauti.

uz-

la-

nras

savo

PARAMA SESELĖMS
Brooklyno labdarybės mo

terų kuopelė sumanė paremti 
Putnamo Vargdienes Seseles. 
Jos surinko $95.00 ir dova
noms išleido p. A. Close pa
dovanotą rankų darbo gra
žią staltiesę.

Dovaną gavo Ona Mackus.

—Seattle mieste sprogo vi
taminų fabrikas. Kadangi 
sprogimas įvyko ne darbo 
metu ,kai darbininkai buvo 
išėję, tai žuvo tik 2 prižiūrė
tojai.

AMERIKĄ”

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
® ŽURNALAI
o GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

“A m e r i k a ”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Naujo? 
Burmos' 
lijonų 
jų yra 
90,000, 
25

Yorke 
ryti. 
visa

M. Krupavičius

i LIGI 
PREZIDENTO

(Tęsinys)
jis kietai smerkia. Grasina negailestin- 

teismu. žada daryti žygių tuoj kitai vy- 
Minia aprimsta, skirstosi, bet išėju- 

ir krato apsiginklavę lenkų partizanai.
viešpačiai, nors trumpam laikui. Bet 

: — Kai ne kiti, tai mes Vil- 
lietuviai niekados. Vyriausybės dar- 

labai aiškus.
pridėtas prie tautos gerklės

Demokratų centro komiteto posėdis, 
būklę referuoja Stulginskis. Kalba 

Siūlymai konkretūs ir realūs. Jie pri- 
ir be didesnių diskusijų ir ginčų, nors 

siaučia ir dilgina. Išsiaiškinti su A. Smeto- 
bolševikų išvežtą V. B. ir M. Krupavičių, 

krašte ir sudaryti naują vyriausy- 
pasilikti Lietuvoj, pranešt jam, kad 

tautos išdaviku ir be jo bus sudaryta 
gynimo vyriausybė. Vilnių apleisti žy- 

bolševikams. Pasirinkti naująją laikinąją

abdo

ninkai 
tas lai

mų

Sutiks 
btas t

sostinę Kauną. Visas jėgas telkti Kaune. Skubiai orga
nizuoti lietuviškąją kariuomenę.

Smetonos siūlymą keltis į Gardiną kategoringai at
mest. Jo manymą remtis kovoj už Lietuvos nepriklau
somybę vokiečiais — laikyti pražūtingu. Laisvės klau
simą gali išspręsti tik lietuvių tauta, tad toj kovoj tik 
ja remtis. Visi sprendimai trumpi, bet aiškūs ir girež- 
ti, kaip štabo karo metu. Karas gi ir buvo. Peilis pri
dėtas prie tautos gerklės. Svyravimų ir abejonių jokių. 
Pasiryžimai drąsūs ir platūs. Pasireiškė žemaičių ku
mečio sūnuje vado privalumai. Rimtų pavojų metu tie 
privalumai geriausia išryškėja.

Smetona išvyksta...
Delegacija grįžta iš Smetonos. Nieko nelaimėta. Jis 

išvyksta į užsienius, sakosi, Lietuvai gelbėti. Tokiu pat 
tikslu jo pasakojimu išvykę ir vyriausybės nariai. Jo 
įsitikinimu, Lietuvai šiuo momentu galį padėti tik vo
kiečiai. Centro komiteto nutarimas paskelbt jį tautos 
išdaviku jam praneštas^ Smetona išvyksta. Iš vyriau
sybės narių Vilniuje pasiliko bene tik vienas finansų 
viceministeris Liudas Noreika. Bolševikai prie pat Vil
niaus. Vilnius greit turi būti apleistas. Organizuojama 
nauja krašto gynimo vyriausybė. Ar ji pavyks suorga
nizuoti laiku, ar jai teks Lietuvos žemelėj savo darbus 
vykdyti? Į šiuos klausimus gali tik ateitis atsakyti.

Nusistatoma partijų vadams pasilikti krašte, jei jis 
bus priešo okupuotas. Jie organizuoja tautą laisvės 
žygiams. Valstybės iždo pinigai padalinami tiems už-

daviniams siekti partijų vadovybėms. Neturtingas tas 
iždas. Noreika įstengia jiems duoti vos po 25,000 tuo
metinės menkavertės valiutos. Iš liaudininkų juos pa
ima F. Bortkevičienė, iš Krikščionių Demokratų — vie
nas narys, kuris dabar yra bolševikų naguose. Stul
ginskis rengia veiklos planą okupuotoje Lietuvoje. 
Krašto gynimo vyriausybė sudaryta koaliciniais pa
grindais be didelių ginčų. Tik Petras Leonas, dabar
tinės Ūkininkų partijos (tuomet Santaros) vardu, pa
statė principinį reikalavimą, kad į vyriausybę negali 
būti įleidžiami kunigai. Nors tas reikalavimas absur
diškas ir giliai nedemokratiškas, pasmerkiamas ir at
metamas nekairiųjų balsas, bet praktiškai, kad negai
šinti laiko tuo sunkiu metu, kandidatas kun. Purickis 
atšaukiamas. Vyriausybės priešakiu stoja Mykolas 
Šleževičius. Į tą vyriausybę įėjo ir Aleksandras Stul
ginskis. Čia jis, turėdamas plačią valstybinio masto 
darbo dirvą ir dar tokiais sunkiais laikais, savo turė
tus patyrimus pagilina ir išplečia, ir jo asmeny susi
formuoja rimtas valstybės vyras.

Steigiamojo Seimo viršūnėje
Krašto gynimo vyriausybė didvyriško tautos pasiau

kojimo žygių padedama savo tikslo pasiekė. Priešo 
slinkimas sulaikytas. Tauta apjungta vidaus gyveni
mui tvarkyti ir gintis nuo priešo. Sušauktas krašto šei
mininkas — Steigiamasis Seimas. Katalikiškas kraštas 
davė Seimui 
ju — tikras

katalikišką daugumą. Seimas šiuo atve- 
krašto atvaizdas. Krikščioniškoji demo-

kratija ima krašto tvarkymo vadžias į savo rankas, 
nors dėl dar labai sunkių gyvenimo sąlygų ir nuolati
nių šešėliais slankiojančių pavojų, vyriausybė sudaro
ma koalicinė su nekatalikiška vadovybe. Krikščionims 
demokratams rūpi ne proporcijos, ne portfeliai, bet 
krašto likimas. Seimas stato kandidatu į savo vado
vus Aleksandrą Stulginskį. Išrenkamas.

Tuo būdu Stulginskio rankose susitelkia vyriausio 
krašto tvarkytojo vadovavimas ir krašto reprezenta- 
vimas, nes jis eina ir Prezidento pareigas.

Steigiamasis Seimas išleido visus parginsimus kraš
tui tvarkyti įstatymus: konstituciją, žemės reformos 
įstatymą, darbininkų reikalu, švietimo tvarkymo rei
kalu ir daug kitų kraštui reikšmingų įstatymų. Visi 
jie užantspauduoti Stulginskio parašu. Tad Stulgins
kiui vadovaujant nutiestas kelias į Lietuvos tvarkymo 
ateitį, duota jos gyvenimui linkmė. Tos tvarkos pa
grindas demokratybė, lietuvybė, socialinis teisingumas 
ir demokratiška tolerancija.

Visi principai, išeina iš krikščioniškos etikos mokslo. 
Visi pagrindiniai įstatymiškej faktai tiek ryškiai gra
žūs, logiškai nuoseklūs, krikščioniškai teisingi ir demo
kratiškai stiprūs, kad nieks su jais, gerai susipažinęs, 
gera valia negali jiems padaryti bet kurio šiais atžvil
giais priekaišto. Į juos krikščioniškoji demokratija įdė
jo savo sąžinės, įsitikinimų ir norų tikrą kondensuotą 
santrauką. Steigiamojo Seimo įstatymiškoji kūryba— 
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos siela ir atvaiz
das.
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parašė knygą ir išleido, kad Pagelbsti tremtiniams 
tik nežūtų meilė lietuviškam; į. j atJaučja tremtinių 
rašytam žodžiui. Jis mielai dgtį ir deda jiemg gek 
platina savo knygą visiems lietuviai. Bartl0,.a Lem. 
knygos mylėtojams uz ma-1, L__- _ ........ J&. ,r . butiene išdavė lidijimus ir
ziausią atlyginimą. Tai tik- ■■ 
ras knygos mylėtojas. '

Nauja kun. P. Vasiliausko 
knyga

Šią vasarą iš spaudos išė
jo dar viena lietuviška kny
ga Amerikoje. Ją parašė ir 
išleido jubilijatas kun. Pra
nas Vasiliauskas, Villa Jo
seph Marie kapelionas. Kny-, . . . .
ga parašyta pačiu sunkiausių J° naują knygą su dėkingu- 

dienų metu mūsų Tėvynei 
Lietuvai’ir lietuviams. Auto-Į 
rius visus 1____ __________
metus pergyveno savo sielos L1.J 
gelmėse, atjautė ir išreiškė.” 
savo naujoj knygoje Tėvynės 
Ilgesyje. Knygos turinys la
bai margas, bet jis visas su
kasi aplink pagrindinę idėją 
— Lietuvą Tėvynę, savo1

l.tugnst 20,1948
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)idelis religinis aįPONDENTŲ P 
giminias Suomjoj

JŲ JAUNYSTĖ - LIETUVAI TĖVYNEI
kitų gyvulių ir žvėrių.

Taip pat yra patirta, kad 
tas pats gamtos dėsnis vieš
patauja ir tarp žmonių. Apie 
devyniasdešimt nuošimčių 
tarp vedusiųjų barnių, muš
tynių ir nesutikimų yra pra
dedama per moteris.

Šį dalyką ilgai tyrę moks
lininkai pataria vedusiems 
vyrams tik su pasigailėjimu 
tą visą padėtį sutikti, nes tai 
yra toks gamtos surėdymas, 
įgimtas moterei dalykas, ieš
koti pas vyrą kokių nors 
priekabių ir sukelti namuose 
nesantaiką ir barnius, kar
tais ir visai be jokios prie
žasties. Moteris tik atlieka 
tai, kas yra jai prigimta, ir 

j kitaip negali būti. Ji atlieka
Malonu yra šiuo kart pa- tik gamtos^ reikalavimą, 

kviesti į jubiliejinį L. Vyčių (Vargu ar mūsų moteriškoji 
seimą mūsų dvasios vadus, skaitytuoju dalis sutiks su to- 
veikėjus, kitų lietuviškų or- kinis, žiauriais jd. S. Luko 
ganizacijų ir įstaigų vedėjus 

V0/1 -----—t----------- '—° j-o-2 ir atstovus, ir bendrai visus
įr patyrimo į chorus, parapi- kurie šiam iietuviškam-kata-! 
jas ir kitas organizacijas. iįkįškam veikimui pritaria.

Artėja Lietuvos Vyčiu seimas. Gili vaga Lietuvos dir
voj. Lietuvos Vyčių Pirmininko žodis.

Lietuvos Vyčių 35-tas sei- svarbu turėti gabių, patyru- 
mas įvyks rugsėjo mėn. 10, šių žmonių.
11 ir 12 d., Book-Cadillac pranešti, kad kai kuriose ko- 
viešbuty, Detroit, Mich. jlonijose sėkmingai veikia, ir 

Žinau kad visiems yra ma- dar kitur organizuojasi, Lie- 
lonu išgirsti, kad ši organi- tuvos Vyčių draugovės, susi- 

jzacija, nežiūrint sunkių ap- dedančios vien iš vyresnio 
nesiliauja dirbus amžiaus narių. Tai yra žen-

Malonu dėlto

Z kny^s mylė?ojas^^^ nesiliauja dirbus' amžiaus narių. Tai y^ra žen-
ima, kad lietuviai priims tą Juozas SaulYs išdavė ke- lietuvybės dirvoje. Nuo Mai- klas įrodantis, kad Amerikos 
jo naują knygą su dėkingu- *e™SpV ^^3^^061 pu ė nri' ne *ki Kallfornljos didesni ar lietuviai pradeda vis daugiau 
mu. Mes tikime, kad nepails- oKdiaKomene pu- mazeSm būreliai renkasi kas suprasti, kad lietuviškoje— I mu. Mes tikime, kad nepails- 

' tantis autorius parengs nau- 
taos'Tkaudaus'W, tomą savo raštų, kurs bus 

tikrai įdomi naujiena musų 
visuomenei.

Sveikiname ir laukiame.
Rasa

ima porą gyventi savo na-
kad lietuviškoje 

mėnuo ar dažniau kad pa- dirvoje visiems yra progos
> am-

> ar užsiėmimo. Ypač 
jus prie Lietuvos laisvinimo vyresnieji dažnai turi savy-

va-

muose. Pp. Valavičiai išduo-jaįkiUs savo tradicijas, pasi- dalyvauti, be skirtumo 
da gyvenimo liudijimus mokius savo kalbos, prisidė-.žiaus 
dviems. Pp. Valiutai priima L______ T ________ ___ I
vieną ir p. Tahusis vieną.. Ki-‘ darbo, ar bent kad susitikus (bių reikalingų jaunimui 
ti rūpinasi savo artimais ir lietuvis su lietuviu ir drauge dovauti.
juos priglaus. Jau sudarytos pasilinksminus ir užtraukus 
sąlygos čia atvykti keliolikai iietuvišką dainą.
lietuvių. Ypač daug rūpinasi. gį seimą galime skaityti 
pp. Podziūnai, kurie priglaus visų Amerikos lietuvių šven- 
gausias šeimynas. Jiems pa- te. Lietuvos Vyčių nariai iš 
gelbsti^p. J.^Šaulys. Manoma, saVQ tarpo įneša daug jėgų 

siras, kurie pagelbės tremti- ............................. ” ...
mams. per seimą išgirsime pui-

~ ~ kų raportą, kaip Lietuvos
Ištekėjo Vyčiai per savo Lietuvių

P-lė Elena Vitkūnaitė, ku- Reikalų Komisijas ypatingai iv jxcri tarnavo US laivyne, rugp. £idelj darbą atliko lietuviu ar, Se™° -T?’ "°™ maZ? iibriežtas sekantis raštas go 
7 ri t/vozv ■a/tzvVŪ- i, i- . ,7 d-tiinu ų auk Knights of Lithuania kflihoip-

į 7 d. ištekėjo uz Jono Moha- tremtinių klausime, rasyda- Rnnv rndilUn tųuKAav;°-,e’. . . . __
npv Jų sutuoktuvės įvyko mį į Amerikos spaudą, vaL! - - 7 . Astuoni

— Ilgesio garsai, II Dumšos ir Bacausko, kurie ir Glenview, Ill.JVestuvėse da-1 tas^ne'tik prisidėjo^^^ lietuvių parama ir gera ^Finlandijos į Vakarus,
mu ryiunSfac ttt _ bntoKir,, ------- _ .... T.. A supažindinimo 1 Va ia mUmS Ubai re!,ka:fturėjome stoyyklą prie dvie-

-itn m n i ^n^a ^us begalo aukštai jų akmenų salų, vienos die-!
jmen^s su mu-i.vertinta.

Tad visi, vienaip ar kitaip, Į Mes buvome vieną dieną išė- 
dalyvaukime Lietuvos Vyčių
35-me Seime!

Juozas Bulevičius,
Liet. Vyčių Centro Pirm.

BALFo susirinkimas

Philadelphijos Bendro Am. 
kraštą, jos žmones. Knygoje Liet. Fondo valdybos susi- 
paduota nemaža mūsų lietu-' rinkimas įvyko rugp. 10 d. 
viškų papročių aprašymų, iš
reikšta gilios meilės lietuvių 
branginamoms dorybėms, bū
dui, bet daugiausia pašvęsta 
lietuvių vargams ir kančioms 
dabartiniu metu. Iš visur 
trykšta viltis Lietuvai atsi- priglaudė DP, čia atvykusių, 
kelti ir lietuviams išsigelbė- ir kuris mielai duoda darbo 
ti. | pažymėjimus. Be to, išrinkta' ney_

Knyga paskirstyta į tris komisija iš prof. A. Salio,1 §v. 
dalis: I ■ 
— Minčių pluoštas, III — 
Biografijos, vaizdeliai ir t.t. 
Visi parašyti gyvai, papras
tai, lengvaiskaitoma kalba. 

Autorius vertas didelės 
padėkos už savo darbą ir au
ką lietuviškai visuomenei. Jis

Susirinkime svarbiausia 
svarstyta, kaip pagelbėti mū
sų tremtiniams. Dalyvavo ir 
išrinktas direktorium prie 
Fondo p. Dumša, žinomas 
lietuvių biznierius, kurs daug

tvirtinimais — Red.)

Labai svarbus akmuo
Washington, D. C., Gam

tos muziejuje yra 202 svarų 
Negalintieji dalyvauti sei- akmuo, rastas prieš 50 me

me ir norintieji šį veikimą tų 01af Ohman ūkyje, Ken- 
’.sington, Minn., kuriame yra

i ,v. , Hotel, Detroit, Mich. Ameri-Manjos bažnyčioj, dZiai ir t.t. Sis veiklos punk- - ....
Aštuoni gotai ir 22 nor

vegai ištyrimo kelionėje iš 
. Mes

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Vlslcas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

susitars su katalikų Federa- lyvavo ir jos brolis 
cija dėl pradėto darbo DP ---------
gelbėjimui. Susirinkime da- buvo ten nuvykęs, 
lyvavo ir geras skaičius anks- j 
tybesnių DP, ktxxl^ xxxiJxcl 
sielojasi savo draugų gelbė- 1 
jimu. Jie jau užpildė daug 
prašymų savo draugams ir 
pažįstamiems įvažiuoti į US.

Manoma, kad Philadelphi- 
joj sutartinai tas darbas 
labai sklandžiai.

Jonas neralinio
į Vitkūnas, kurs tuo tikslu ir Amerikos visuomenės su mū- i 
i buvo ten nuvykęs. ĮSų tremtinių padėtimi, bet i

Ona Tutkaitė, nursė, ište- drauge, bekovojant už savo 
kurie mielai kėj0 už Ralph J. Onofrio. Jie- teises, arčiau pritraukė mū-

sų pačių jaunimą prie savo 
tautos kamieno.

Lietuvišką darbą dirbant

i du susituokė rugp. 2 d., šv. 
Petro koplyčioj, Onley, Va. 
Jaunąją porą sveikino jos tė
veliai ir pažįstami.

eis

Amžini pažadai

Kun. Jonas Borevičius 
darė amžinus apžadus. Rug
pjūčio 15 d., šv. Juozapo baž
nyčioj, Willings Alley, lietu
vis jėzuitas kun. Jonas Bore
vičius, neseniai atvykęs iš 
Europos, padarė savo vienuo
liškus amžinus apžadus. Iš
kilmės buvo 9 vai. mišių me
tu. Dienos metu buvo viešas 
pagerbimas — iškilmės jėzu
itų vienuolyne. Iškilmėse da
lyvavo ir keli jo draugai ir 
pažįstami.

| Sveikiname naują Kristaus 
; Evangelijos nešėją pagal kil
nų jėzuitišką statutą! Tėvas 

j Jonas Borevičius pasižymėjo 
kaip misionierius Lietuvoje 
tarp jaunimo ir čia Ameriko
je, būdamas jau žinomas sa
vo pamokslais. Pasisekimo ir 
Dievo palaimos tolimesniame 
gyvenime. -

Tremtiniai gražiai veikia
Philadelphijon naujai at

vykusieji tremtiniai labai 
gražiai veikia, rūpinasi savo 

! draugais, rūpina jiems geres- 
P 'nes sąlygas, stengiasi padėti 

j čia atvykti ir daro susirinki
mus savo būrelio, kad 
jungtų į bendrą lietuvių 
kimą. Jiems tai sekasi, 
savo darbo pastangomis 
rėmė kelias dešimtis tremti
nių. Pasisekimo!

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

f

nos kelionė nuo šio akmens.

ję žuvauti. Kai mes parėjom 
namo, radome dešimt vyrų 
raudonai kruvinus ir negy
vus. Sveika Marija, gelbėk 
nuo nelaimės. Turime 10 iš 
mūsų būrio prie jūros prižiū
rėti mūsų laivus 14 dienų ke
lionės nuo šios salos. Metai 
1362.”

Iš įvairių šaltinių mus p 
siekiančios žinios praneš 
apie didelį religinį susidon 
jimą suomių visuomenė 
Ten, pav., politiniai sociali 
mokratų laikraščiai deda 
Ilginio pobūdžio vedamuos! 

I straipsnius. Pranešama tį 
pat, kad suomių kariuor 
nės karininkų tarpe yra s , .. . ,, 
vas susidomėjimas religini vJ.' 
klausimais.

Kiekvienoje suomių 
riuomenės stovykloje kj 
ninkai yra suorganizavę 
Rašto studijų ratelius. Bel 
visos armijos karininkams 
kariams yra ruošiamos r 
ginio susitelkimo dienos. ] 
seniai, pav., 250 puskarii 
kių buvo susirinkę tam ti 
lui į Tavastehus. šiom r 
ginėm dienom vadovavo į 
riuomenės vyskupas ir i 
eilė karo kapelionų.

Susisiekimo ministeris 
vo ten pasakytą praks ' 
pradėjo žodžiais: “Ieško 
visų pirma Dievo kara " 
tės...” Kariuomenės va :[K 
taip pat pasiuntė savo sve 
nimą.

Nedidelė katalikų kolo Sportą 
Suomijoje, kuri susic 
daugiausiai iš šviesuome 
paskutiniuoju laiku rodo 
dėsnio gyvumo. Ji yra ii 
dusi kolektyvinį veikalą, 
riame liečia dabartinės ! 
mijos problemas, seną jos| 

, talikišką praeitį, jos pan 
lūs ir dabartinius kati 
uždavinius.

įAL.R-K. Vargo- 
įvykstantis rug- 

ji, mūsų koloniją 
p. Tik apie tai ir 
jgškiama daug 
įįj šios garsingos, 
-mizacijos seimas 
į®. Choras kas

; Kaimynai var- 
įėškę norą daly- 
■ije mišiose (kei- 
J ketvirtadienį at
ritinę praktiką, 
jįi prirengta, tik 
^Kviečiami visi 
įkyti rugpjūčio 
t ryte iškilmingose 
įtjo ir Povilo baž- 
. dalyvaus daugelis 
,įie taipgi daly
bą 7 vai. vakare 
tenėje vykstančia- 
•įjerbimo koncer- !r>

Žvalgas

[if šeimynų j

k pradėjo rengtis, 
h partraukti šim- 
[apgyvendinti, ap- 
L ir kambariais.

| jia didelis susi- 
|.3ridgeporto lietu- 
k platus komite
te bus praneštas 

J gudoje.
| ias blankų pil- 
Tdpinimo tremti- 

$59,000,000 NUOMOSj to, Kurie ga- 
Jungt. Valst. valdžios!

ratui nuolat didėjant, J-Kazlaus-

Po to ji jokių rekomendacijų ir atestacijų nėra rei
kalinga. Nereikalinga taip pat apologijos. Darbais sa
ve apgynė ir pasauliui pristatė, kuo ji iš tikrųjų esan
ti. Kitaminčių piktos valios priešiškoji agitacija prieš 
ją gali būti rimtai klausoma ir tikima tik tų, kurie 

! pratę vertinti žmones ne iš jų darbų, bet iš jų priešų 
lūpų.

Visuose Steigiamojo Seimo pagrindiniuose darbuose 
atspindi'ir Stulginskio asmenybė — jo įsitikinimai, pa
žiūros ir siekimai, nes jis ideologiniai pilnutinis ateiti
ninkas, stipriai sąmoningas katalikas, politiniai — nuo
seklus krikščionis demokratas.

Kaipo Steigiamojo Seimo pirmininkas, Stulginskis 
paliko visiems tik malonių prisiminimų. Steigiamojo 
Seimo laikai dar buvo labai neramūs, audringi ir pilni 
rimtų pavojų Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei. Tie 
pavojai plaukė tiek iš priešingų mums valstybių, tiek 
iš jų emisarų Lietuvos viduje.

Vakare guli pilietis — keliasi ryto vergas
Buvo tokių momentų, kad vakare guli laisvos ne

priklausomos Lietuvos pilietis, o gali atsikelti ryte sve
timos valstybės vergas. Buvo momentų, kada St. Sei
mas turėjo nutraukti savo normalią veiklą ir įsijungti 
į krašto gynimo darbą. Eilė jo atstovų išėjo savano
riškai į frontą kovoti su priešo kariuomene — Anta
nas Matulaitis (Darbo Federacijos), Stasys Gruodis 
(Krikšč. demokratų), vėliau tapęs tėvas jėzuitas, ir 
kiti. Ne maža buvo ir tarpusaviu partinių kovų, nekar
tą audringų ir nesmagių. Bet jokie, kad ir sunkiausi 
įvykiai, Stulginskio iš pusiausvyros, objektingumo ir 
šalto kraujo neišmušė.

ĮSl- 
vei- 
Jie 
pa-

MALDININKŲ EKSKUR
SIJA Į LIURDĄ

Slepiasi, kaip žvirbliai
Kai Detroite liepos 25 die

ną lietuvių raudonukų pikni
ke Dėdės Šamo pareigūnai 
pradėjo pikniko dalyvius fo
tografuoti, tai šie, išsigandę 
fotografų, kaip žiurkės į ša
lis išlakstė slėptis, bet kai 
Brooklyne raudonukų pikni
ke liepos 4 d. juos fotografa
vo, jie visai nė nematė, kad

Penktadienį laivu Queen juos fotografuoja. Jei būtų 
Mary iš New Yorko išplaukė pamatę, jie visi būtų iš Klas- 
Europon 600 pilgrimų. Jie čiaus parko per Maspetho 
aplankys Liurdą, Romą ir(balas ir pelkes.į dumpus iš

bėgioję, nuo fotografų pasi
slėpti.

Matot, kokie tie mūs lietu
viški raudonukai yra drą
suoliai: liežuviu ir per savo 
spaudą baisiausias revoliuci
jas kelia ir verčia Amerikos 
valdžią, o kaip tik Dėdės Ša
mo fotografas pasirodo jų 
piknike, jie kaip tie žvirbliai 
išlaksto į krūmus slėptis.

Bučiavo, o dabar dreba

Pereitą pavasarį Brookly- 
no lietuviški komunistai nu
pirko už 140 tūkstančių do
lerių namus netoli Richmond

rugsėjo 1 d. turės audijenciją! 
pas Popiežių.

Ekskursijoje užsirašė 600 
žmonių, iš jų 500 iš Naujo
sios Anglijos. Ekskursijai 
vadovauja Bostono arkivys
kupas Richard J. Cushing.

IEŠKO
Marija Jeseliūnaitė-Šimpukie- 

nė, gyvenanti Vokietijoje, ieško 
Marijos Žemaitienės-Astrauskai
tės ir jos sesers Onos, gyvenan
čių Philadelphijoje. Prašo kreip
tis į

Mrs. M. Jasulaitienė, 
119-32 201st Street,

St. Albans 12, N. Y.

Toks buvo Stulginskis
Juo didesni pavojai, juo jis stipresnis ir šaltesnis. 

Juo didesnė audra, juo jis atsparesnis ir ryžtingesnis, 
tik kiek žemiau barzdelę palenkia, tik tonas kietes
nis pasidaro, tik kiek šypsnis kitokio atspalvio įgyja. 
Išorio priešui jis kietas ir atkaklus Lietuvos interesų 
gynėjas, santyky su partiniu priešu — kietas principi
niuose klausimuose, nuolaidus antraeiliuose ir visuo
met bendro darbo šalininkas. Tvarkos laužytojams ir 
ardytojams nenumaldomai kietas, bet teisingas ir ob
jektyvus bei korektiškas. Savaminčiui pirmenybės ne
duodavo tik dėl to, kad jis vienamintis. Kai tiesa buvo 
kitaminčio pusėj, jis palaikydavo kitamintį. Jo simpa
tijas ir sprendimą nusverdavo tiesa. Toks buvo Stul
ginskis Steigiamojo Seimo pirmininkavimo vaidmeny.

Baltuosiuose Rūmuose
Pagaliau teisiniai valstybei pagrindai nutiesti. Kons

titucija paskelbta. Atėjo laikas rinkti konstitucinis 
prezidentas. Krikščioniškoji demokratija, turėdama 
Steigiamajame Seime savo narių didžiumą, nusistatė 
ir savąjį prezidentą išrinkti. Kandidatais į prezidentus 
buvo pastatyti trys asmenys — kun. Mykolas Krupavi
čius, Voldemaras Čarneckis ir Aleksandras Stulginskis. 
Kodėl ne vienatinis Stulginskis? Ne visų vienodas sko
nis. Vieniems nepatiko jo žemaitiškai kietas būdas, 
kitiems jo tariamas nedraugiškumas. Sakau tariamas, 

. nes jis buvo draugiškas ir ne išdidus, tik mažakalbis, 
kalbėdavo tik turėdamas reikalą, nereikalingų be rim
tos temos kalbų vengė.

Susitikimų neieškojo. Laisvą laiką mėgdavo panau-

Hill. Iš pradžių ateidavo prie 
to namo, jo pažiūrėti, lietu
viai komunistai. Atėję apei
na namą, prideda prie jo sa
vo ranką, paglosto jį, paskui °- 
prideda savo rankos pirštus 
prie lūpų ir juos pabučiuoja 
ir sako: “Žiūrėkit, koks mū
sų namas!” Bet dabar, kada 
Dėdė Samas pradėjo teirau
tis, iš kur jie taip trumpu 
laiku tiek pinigų gavo to
kiam namui nupirkti (yra 
gandų, kad jie tą namą pir
ko, gautais iš Maskvos pini
gai), jau raudonukai nusto
jo tą savo namą lankyti ir jį 
girti. Tur būt, bijo, kad kas 
ten jų lankantis nepastebė-

Vyks studijuoti į 
Romą

Teko patirti, kad spalių 
Įmėn. pradžioje į Romą vyks 
studijuoti keturi kunigai ma
rijonai.

Ten jie specializuosis įvai
riose bažnytinių mokslų sri
tyse.

- ■ — j.itoiJ.Kazlaus- 
patalpų įvairioms įstaigr- Prave

jąs r J:yra pasiryžę vis- 
T. Tai, žinoma, yra 

js komisija. Vė- 
puotas platesnis 
ki susirūpinkime 
p šį darbą rem
tume kuo riau
kti šviesesnių as- 
Ętrto koloniją.

0.

jau neužtenka, 
nuomoti iš privačių asu 
Yra apskaičiuota, jog p 
tais metais už nuomoja 
patalpas federalė valdžia 
išmokėjusi net 59 milijl 
dolerių nuomos. Vien tik 
Yorke nuomai buvo išk 
$7,470,000 valdžios piniį

Gamtos dalykas...

Šunų augintojai ir jų pri
žiūrėtojai, per kurių rankas 
pereina tūkstančiai įvairių 
veislių šunų, iš patyrimo pa
sakoja, kad vyriškos lyties 
šuo niekuomet nepradeda 
pirma piautis su moteriškos 
lyties šuniu. Kalė visados 
pirmutinė pradeda piautis su 
šuniu ir sukelia nesantaiką.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 

ŽODYNU 
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, kuriLį apskričių ge. 

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 41 
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 įdi 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliški 
tuvišką Žodyną.

pen. Conn.

d;
nes

piamasi prie 
[Gegužinės

raja energingai

366 W. Broadway

nors ke 
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tuvių vis 
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nos darb 
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kietijoje, 
prie “žibi 

Poną A 
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gėris, nuo 
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doje, rašy 
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Įdėliais siurpri- 
plaukti aukšto 
I-’ bus vėliau pra- 
r Muzikantai už- 
pi ir bus proga 
pašokti, 
pakai, Jonas ir 
p. paveda visą 
pir svetainę su 
R sodu malonu
ms svečių. Taigi, 

gegužinė ga
ji

-----  . --------- . nigpiūčio-Au- 
mis, nes buvo tikima, kad Stulginskis ir šiasfl-St Inu, Morris 
pareigas atliks garbingai ir Lietuvai naudingajT

Žemaičiu kumečio sūnus Prezidento soste
Pagaliau Stulginskis sutiko. Ir žemaičių kūme] 

nūs atsisėdo į nepriklausomos Lietuvos respų 
sostą. Jis buvo pirmas Lietuvos konstitucinis prd 
tas. Stulginskis savo prezidentines pareigas | 
kaip buvo tikimasi, ir garbingai ir Lietuvai nad 
Iš pašalio žiūrint, atrodė, kad jis būtų gimęs tai 
ir toms pareigoms. Bet ne. Jis visa darbu paėn 
visa išstudijavo, visa išmoko, ko jam dar trūko! 
mokėjo tik vokiečių kalbą iš vakarų Europos] 
Reprezentacijai ir lietuviškai kultūrai pademon 
to buvo maža. Jis gerai išmoko prancūzų ir ang 
bas. Jis jautė turįs etiketinių spragų. Pašalinu 
teoretinėmis ir praktinėmis studijomis. Ir ei] 
tvirtai ant jo galvos stovėjo, ir frakas juto save 
gulįs. Wzp-■ ■■

Reprezentaciniuose pobūviuose Stulginskis sąlytis prisimi- 
kysena visiems imponavo. Su kiekvieno krašto ai valstijos gu- 
jis mokėjo kalbėti jo gimtja kalba. Su Šv. Tėve*'' 
vu jis galėjo kalbėti visai sklandžia ir taisykling 
nų kalba. Dideliu ponu rodytis jis nemėgo, bet h 
tarp ponų Lietuvos labui jis laikė pareiga poni 
pademonstruoti, jis tai atlikdavo gerai ir vykusi! 
ir savo poniškumą jis sugebėjo kažkaip sudelį 
demokratišku paprastumu, ir dėl to jo ta etilą 
kysena buvo natūrali ir atrodė praktikuota iš 
dienų. Jis buvo kiek šaltokas ir oficialus, nors,] 
kalbėtis įvairiomis temomis.

(Bus daugiau)

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27|

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

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

ir prašome atsiųsti mi

doti skaitymui, studijoms bei rašymui. Jis buvo rimtas 
publicistas. Publicistikos nemetė ir įvairias vielas už
imdamas, net prezidentaudamas. Jo straipsnių buvo 
spaudoj visais svarbiais valstybės ir tautos reikalais. 
Pasirašydavo juos įvairiais pseudonimais.

Kai kurie vėl abejojo, ar sugebės Stulginskis tinka
mai reprezentuoti, kitaip tariant, ar išlaikys jis “po
niškąjį” etiketą, turėdamas santykius su įvairių vals
tybių atstovais ir kitais pareigūnais bei laikytojais.

Buvo ir kitokių atsargumų bei baimių. Bet prieš rea
lias sąlygas visos tos baimės bei atsargumai turėjo at
kristi.

...Ant Jo galvos nesilaikys cilinderis
M. Krupavičius savo kandidatūrą atsiėmė, motyvuo

damas svarbiausia tuomi, kad jis dar perjaunas užsi
daryti baltuose rūmuose ir visas savo jėgas sutelkti 
tik reprezentacijai, kurios tikriausia nesugebės lemtai 
atlikti, nes ant jo galvos nei cilinderis nesilaikysiąs, nei 
kravato padoriai nepasirišiąs, nei savo atviros minties 
nesugebėsiąs vatiškai minkštai išreikšti, pagaliau, kad 
jis linkęs dirbti platų, kad ir juodą visuomenės darbą, 
tai jo mėgstamoji sritis. Baltuose rūmuose jis nesutin
kąs pakasti savo tikrojo pašaukimo ir keisti kad ir į 
garbingą prezidento darbą, kuris netinka jo prigimčiai. 
Spaudimas nieko nepadėjo.

Čarneckis atsisakė taip pat. Atsisakymą motyvavo 
nepasirengimu aukštoms prezidento pareigoms. Pasi
liko vienas Stulginskis. Jis atsisakinėjo taip pat visu 
savo žemaitišku užsispyrimu. Išėjo net iš posėdžio. Bet 
ne mažiau atlaidi buvo ir frakcija. Pasitarimai su juo 
tęsėsi kelias dienas. Spaudžiamas buvo visomis galio-

Megan, IIL

Ma Rumšai iš 
"fekė savo gi

ri ir Bemedetą 
pus ir Stadol- 
pbuvo vaišina- 
pnami.

P susirinkimas

'SeaCliff Inn 
Ws ALT 

kuriame 
oi' atsišauki-

Subūrus 
‘‘Drauge” 
čių bendrai 
dienraštis 
vis daugiai 
jų. Iki šiol 
čia skaito 
laiku daug 
atvykusiųjį 
numeruoja 
džiai įdomi 
damiesi “i 
žiūrėsime l 
sų Kanados
—Red.)

p komisiją, 
'’feų reikalais 
komisiją įei- 
Htstovai, bet, 
pis atstovas 
hjio susirinki- 
'jb'eiptis pas 

J'^ buvusios 
|A kad pa-į ne au ah 
jptoriui su’rių viena 

paskirti yra iš Bro

—Vokie
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as pats, jie tvirtina, yra 
j liūtų, tigrų ir daugelio 
į gyvulių ir žvėrių.
'aip pat yra patirta, kad 
pats gamtos dėsnis vieš- 
auja ir tarp žmonių. Apie 
yniasdešimt nuošimčių 
p vedusiųjų barnių, mūš
ių ir nesutikimų yra pra- 
ama per moteris, 
į dalyką ilgai tyrę moks- 
nkai pataria vedusiems 
■ams tik su pasigailėjimu "TT; 
yisą padėtį sutikti, nes tai, 
. toks gamtos surėdymas,, 
ntas moterei dalykas, ieš- 
i pas vyrą kokių nors 
ekabių ir sukelti namuose 
antaiką ir barnius, kar- 
3 ir visai be jokios prie- 
ties. Moteris tik atlieka 
, kas yra jai prigimta, ir 
aip negali būti. Ji atlieka 

gamtos reikalavimą.
argu ar mūsų moteriškoji 
litytojų dalis sutiks su to- 
is žiauriais p. S. Luko 
rtinimais — Red.)

Labai svarbus akmuo
»Vashington, D. C., Gam- 
i muziejuje yra 202 svarų 
tnuo, rastas prieš 50 me- 
Olaf Ohman ūkyje, Ken- 
gton, Minn., kuriame yra 
iežtas sekantis raštas go- 
kalboje:
‘Astuoni gotai ir 22 nor
iai ištyrimo kelionėje iš 
įlandijos į Vakarus. Mes 
’ėjome stovyklą prie dvic- 
akmenų salų, vienos die- 

s kelionė nuo šio akmens, 
ss buvome vieną dieną išė- 
žuvauti. Kai mes parėjom 
mo, radome dešimt vyrų 
idonai kruvinus ir negy- 
s. Sveika Marija, gelbėk 
o nelaimės. Turime 10 iš 
isų būrio prie jūros prižiū
ri mūsų laivus 14 dienų ke- 
nės nuo šios salos. Metai 
52.”

iSPONDENTŲ PRANEŠIMAI i

g$beth, N. J.

Ten, 
mokratjl

s tiri

nes hJ 
vassuįj 
klausinį

riuomešt

Rašto d 
visos d 
kariand 
girioj 
seniai, J 
kilį bur: 
lui į Ta; 
ginėmį 
riuomEį 
eilė kJ

bdo, A.L.R.K. Vargo- 
mas, įvykstantis rug- 

dd., mūsų koloniją 
mino. Tik apie tai ir

Reiškiama daug 
I kad šios garsingos, 
:organizacijos seimas 
is mus. Choras kas 
iras prakaituoja (da- 
jas). Kaimynai var- 
I pareiškę norą daly- 
hingose mišiose (kei- 
(lių) ketvirtadienį at- 
įaskutinę praktiką, 
pskas prirengta, tik 
Svečių. Kviečiami visi 
atsilankyti rugpjūčio 
ai. ryte iškilmingose 
į Petro ir Povilo baž- 
ir dalyvaus daugelis 
įiečiame taipgi daly- 
įt dieną 7 vai. vakare 
vetainėje vykstančia- 
jų pagerbimo koncer- 
ėje.

vo ten ■ 
pradėjo į 
visų pi 
tės..." ’L 
taippa’Ieport, Conn, 
rimą. 1—---------

NediįP DP šeimynų į 
Suomijip|ridgePort^ 
daugiai ..Jonija pradėjo rengtis, 
paskuĮtfelima partraukti šim- 
desmo rf 
dusi I®

žvalgas

nors kelius asmenis į tremtinių 
komisiją.

Su Conn. Valst. Tarybos val
dyba įgalioti susirašyti M. Vo
kietaitis ir M. Jokubaitė.

Nutarta surengti pikniką arba 
pasilinksminimą Tarybos naudai 
rugsėjo mėn. Sea Cliff Inn. Į 
rengimo komisiją išrinkti: V. 
Norkūnas, J. Mišeikis, M. Vo
kietaitis, V. Kripaitis. Visi geri 
veikėjai ir sumanūs parengimų 
rengėjai.

Šiame susirinkime buvo labai 
malonu turėti viešnią iš tolimos 
vakarų Kanados, iš Lethbridge 
Alberta, tai yra ponia Kostan- 
cija Stankūnienė, kuri atvyko 
pas savo tetą Anelę Mačienę. 
Viešnią perstatė ir pasveikino 
šios kolonijos vardu M. Joku
baitė. Viešnia taipgi labai malo
niai prabilo į visus, sveikindama 
Kanados lietuvių vardu, ir la
bai džiaugėsi šios kolonijos vie
ningu darbu dėl savo tėvynės 
laisvės atgavimo ir dėl mūsų se
sių ir brolių esančių tremtyje.

M.

Žinios iš Kanados
TORONTO

Atvyko žurnalistas
P. Alšėnas

BALF SANDELY GAUTOS DOVANOS

NUO LIEPOS 1 IKI 15 DIENOS, 1948
Svarais

California
Los Angeles, BALF 13 skyr. 

ir Šv. Kazimiero par.. 210
Connecticut

New Haven, M. Roman ....... 18
Waterbury, BALF 10 skyr.

per Aleną Devenis .......
Massachusetts

.Worcester, M. McFoley ....
T-> A T TU clr Z

190

ŽMOGĖDROS

Vyks studijuoti į 
Romą

Teko patirti, kad spalių 
in. pradžioje į Romą vyks 
idijuoti keturi kunigai ma- 
onai.
Ten jie specializuosis įvai- 
įse bažnytinių mokslų sri- 
se.

, ir apgyvendinti, ap- 
>ais ir kambariais.

nameiĖfiteto pradžia yra, vė- 
Išaukta didelis susi- 
isų Bridgeporto lietu- 
aktas platus komite- 
ikalas bus praneštas 
Hr spaudoje.
ąts laikas blankų pil- 
| parūpinimo tremti- 
)o ir buto. Kurie ga- 
Bti, prašomi kreiptis 
r pas kun. J. Kazlaus- 
pą kun. W. Pranskie- 
nau yra pasiryžę vis- 
iėti. Tai, žinoma, yra 
Įgelbos komisija. Vė- 
rganizuotas platesnis 
id visi susirūpinkime 
š gali, šį darbą rem- 
| galėtume kuo dau- 
įkviesti šviesesnių as- 
dgeporto koloniją.

mijosp

lūs ir ė 
uidavfc

Jungti 
ratui d 
patalpą: 
jau nėr 
nuomot.l 
Yra ap4 
tais e 
patalpa;: 
išmokė“! 
doleri} d

ĮSIGYK ANGLIŠKAIS

ŽODINI
laven, Conn
i ruošiamasi prie

English-Lithuanian Diet- rpės Gegužinės
Žodyną turėti savo knygyne yra be £ 

s jis yra geras kalbos mokytojas ir stf.
Mes siūlome Jums Angliškai-LietuU 

įkvienam reikalingas. Jo formatas^ 
slapių; kietais, stipriais audeklo apdaras 
bar mes Jums siūlome bargeną — atit 
nedidelį skaičių turime. Prašome skute--

Užsisakant žodyną, mums laiško rašy.’ 
nvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gauė 
rišką žodyną.

6 W. Broadway

Užsakymus šų®

DARBININKAS

šiuomi siunčiame $..............ir pil
kai - Lietuvišką žodyną.

Vardas.................. —-
Adresas ....................

komisija energingai 
ie trijų apskričių ge- 
Lietuvių Dienos. Tai 

| ruošiama turininga 
su dideliais siurpri- 
es susilaukti aukšto 
J kurį bus vėliau pra- 
doje. Muzikantai už- 
ai geri ir bus proga 
agiai pasišokti, 
savininkai, Jonas ir 
rkūnai, paveda visą 
ufetą ir svetainę su 
gražiu sodu malonu- 
sgužinės svečių. Taigi, 
lytų — gegužine ga- 

i įvykti.
įvyks rugpiūčio-Au- 

Sea Cliff Inn, Morris

itas 
už- 
uvo 
lais.

ika- 
‘po- 
'als- 
ais.
rea- 
at-

ruo- 
ižsi- 
Ikti 
itai 
nei 
ties 
kad 
"bą, 
tin- 
ir į 
Sai.

avo 
asi- 
risu 
Bet 
juo 
lio-

mis, nes buvo tikima, kad & 
pareigas atliks garbingai ir I#

Žemaičių kumečio sū®”
Pagaliau Stulginskis sutiko, k 

nūs atsisėdo į nepriklauso^ 
sostą. Jis buvo pirmas Lietinį 
tas. Stulginskis savo prezid^ 
kaip buvo tikimasi, ir garbinį 
Iš pašalio žiūrint, atrodė, kad£ 
ir toms pareigoms. Bet ne. X 
visa išstudijavo, visa išmokoj 
mokėjo tik vokiečių kalbą iU- 
Reprezentacijai ir lietuviškai 1'- 
to buvo maža. Jis gerai išmok-’ 
bas. Jis jautė turįs etiketiniV; 
teoretinėmis ir praktinėmis^ 
tvirtai ant jo galvos stovėjo j' 

gulįs.
Reprezentaciniuose pobūviu 

kysena visiems imponavo. Su * 
jis mokėjo kalbėti jo gimtja 
vu jis galėjo kalbėti visai skl^ 
nų kalba. Dideliu ponu rodyti-5 • 
tarp ponų Lietuvos labui jis 
pademonstruoti, jis tai atlikt 
ir savo poniškumą jis sugert 
demokratišku paprastumu, iu 
kysena. buvo natūrali ir atro® 
dienų. Jis buvo kiek šaltokas11 
kalbėtis įvairiomis temomis. I

(Bus da$H

Torontą iš tremties Vokie
tijoje šiomis dienomis atvyko 
žurnalistas Pranas Alšauskas- 
Alšėnas. Ponas Pr. Alšėnas lie
tuvių visuomenėje, ypač trem
ties laiku, yra gerai pažįstamas, 
kaip gabus ir darbštus plunks
nos darbuotojas. Lietuvoje jis 
darbavosi, kaip žurnalistas, prie 
įvairių laikraščių. Tremtyje, Vo
kietijoje, ypač pasižymėjo jis 
prie “Žiburių” laikraščio.

Poną Alšėną su jo žmona iš
kvietė Toronte gyvenąs jo švo- 
geris, nuoširdus Toronto lietuvių 
darbuotojas Alfonsas Augutis. 
P. Alšėnas yra plačiai užsimo
jęs ateityje, gyvendamas Kana
doje, rašyti į Kanadoje ir Ame
rikoje pasirodančią lietuviškąją 
spaudą. Tarp kita ko, jis nuošir
džiai domisi kultūringu ir labai 
įdomiu “Amerikos” laikraščiu ir 
žada paremti jį savo rašiniais, o 
taip pat nepamiršti “Ameriko
je” esančio “Kanados žinių” 
skyrelio.

Garsėja vyru oktetas

Vadovaujamas nuoširdaus 
muzikos mėgėjo p. Variekaičio, 
jo įsteigtas lietuvių vyrų okte
tas, torontiečių lietuvių tarpe 
įgauna vis daugiau simpatijų. 
Minėtas vyrų oktetas yra suda
rytas iš aštuonių gerais balsais 
iš tremties neseniai į Kanadą at
vykusių vyrų. Savo gražiais bal
sais ir rūpestingu pasirengimu, 
užpildo šie jauni pasiryžėliai ste
bėtinai gražių dalykų. Paskuti
niu laiku vyrų oktetas aktyviai 
pradeda pasireikšti ir lietuvių 
bažnyčioje pamaldų metu, o taip 
pat savo griausmingais, vyriš
kais “Veni Creatur Spiritus” | 
akordais ne kartą palydėjo ne 
vieną lietuvių jaunavedžių porą 
į laimingą vedybinį gyvenimą...

Darbštiems vyrų okteto bi
čiuliams tenka nuoširdžiai pa
linkėti gražiausios ateities ir kuo 
puikiausio pasisekimo ateityje!

Simpatijos “Draugo” 
dienraščiui

Subūrus katalikų dienraštyje 
“Drauge” daug gabių ir darbš
čių bendradarbių, šis lietuviškas 
dienraštis suranda ir Kanadoje 
vis daugiau ir daugiau simpati
jų. Iki šiol jis labai mažai buvo 
čia skaitomas, bet paskutiniu 
laiku daug kas, ypač iš naujai 
atvykusiųjų lietuvių, jį užsipre
numeruoja ir džiaugiasi nuošir
džiai įdomiu jo turiniu. (Džiaug
damiesi “Draugo” pasisekimu, 
žiūrėsime kokią vietą skirs mū
sų Kanados broliai “Amerikai”? 
—Red.)

I

- - '- — '
Worcester, BALF sk. 31 4,600 

Šios dovanos anksčiau buvo 
paskelbtos prie Šv. Kazimiero 
parapijos dovanų, kurių viso 
gauta 7,950 svarų. •

Maine
Rumford, B. Stasiulis

Michigan
Detroit, BALF skyr. 76 .... 520

New Hampshire
Nashua, BALF skyr. 129

Šv. Kazimiero parapija
New Jersey

Jersey City, Sally
Baranauskas .................... 18

Newark, BALF 35 skyr...... 320
Barrington, Camden Co.,

Stanley Kiszonas ................ 17
Hudson Hts., D. Miciulevičius 42

New York
Brooklyn:

Mrs. Shuris ......
M. Zajankauskas
Mrs. Juodaitis ...
A. Kelio ..........
Mrs.
Ona
Mrs.
Miss
Mrs.
Mr. A. Černiauskas
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

ir

10 
12 

6 
80 
32 
20 
16 
31 
13 
14 
15 
37 
53 
37 
20
Si-

iš Waukegan, Ill.

lis ir Ona Rumšai iš 
1'111. aplankė savo gi- 
I Juozą ir Bernedetą 
I Bakaičius ir Stadol- 
s. Visur buvo vaišina- 
>niai priimami.
T skyr. susirinkimas

10 8 d., Sea Cliff Inn 
;inio skyriaus ALT 
įsirinkimas, kuriame 
! laiškai bei atsišauki
mų reikalais.

Vokietaitis prisimi- 
U Conn, valstijos gu- 
s paskyrė komisiją, 
sis tremtinių reikalais

J ijoj. Į tą komisiją įei- 
tautų atstovai, bet, 

enas lietuvis atstovas 
5. Taigi šio susirinki-
11 nutarė kreiptis pas 
st. arybos buvusios 
jos valdybą, kad pa- 
šką gubernatoriui su’rių vienas, Roland Myers, 
F iš lietuvių paskirti yra iš Brooklyn, N. Y.

Toris

—Vokietijoje rusai pagro
bė du Amerikos karius, ku-

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGANe vieną kartą tekdavo 
girdėti, jog tarp Pietų Ame
rikos indėnų dar yra kaniba
lų, t. y. valgančių žmogieną. 
Taigi Smithsonian Instituto 
vadovybė nusprendė tą daly
ką ištirti.

1940 metais jie pasiuntė 
100 mokslininkų į įvairias 
Vidurinės ir Pietų Amerikos 
vietoves, kad jie susipažintų 
su įvairių indėnų tautelių pa
pročiais ir 
ar tikrai 
žmogėdrų.

Pasiųstų
ktos žinios tik dabar skelbia- S) 
mos spaudoje. Mokslininkai x 
sako, jog gandai apie kani- £ 
balus yra teisingi, žmogie- y 
ną dar ir dabar valgo šios v 
indėnų tautelės: X

Savo priešų lavonus valgo X
Tupinamba, gyvenantieji į 

Brazilijoje, kovose užmuštų į 
savo priešų lavonus jie mū- * 
šio lauke kepa ir valgo, o Ii- ~ 
kučius džiovina ir nešasi na
mo atsargai. Paimtus gi ne
laisvėn gyvus vedasi namo 
ir padaro juos savo vergais. 
Nelaisvėn paimtasis priklau
so tam indėnui, kuris pirmas 
jį paliečia ranka ir pasako: 
“Čia mano mėsa.”

Savo vergus jie skerdžia 
po vieną per tam tikras šven
tes ir jų mėsa vaišina savo 
svečius. Švenčių apeigose tu
ri dalyvauti ir kepsniui pa
skirtasis vergas. Jam girdint 
šeimininkas paskirsto, ku
riam svečiui kuri kūno dalis 
teks.

vietoje sužinotų, 
tarp jų esama

tyrinėtojų surin-

JUOZAS MOCEJŪNAS, 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 PI. (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

Mrs. A. Batus .......................
Zenon Close ...........................
Dr. Aid. Šliupas, vaistų .......
Mrs. K. Maldeikis ...............
K. Kaulinskaitė .... ..............
Helen Walsh .......................
Antanas Kundrotą ...............
Mrs. Lawler ...........................
A. Matskevičius ...................
J. Bobinas .............................
Mary Dumblis .......................
Mrs. Baukša ..........................
Mrs. Gudeika .......................
Mrs. Jasinskas ...................
Mrs. Čižauskas ...................

Petras Montvila ir Juozas
monaitis surinko iš Krasauskie
nės, Krištaponienės, Galinaitie- 
nės, Raubūnienės, Janutienės, 
Markūnų, Ambrozaitienės, Pės- 
tininkienės, Jankeliūnienės, Ga- 
jauskienės, Pauliukoniūtės, Ja
novich, Migelienės, Skarulienės, 
Mykolaitienės, Meškienės, Vede- 
gienės ir Kubilienės. Pagelbėjo 
rinkti: J. žerolis ir B. Bush. Jie 
surinko .............................. 398
Long Island City, E. Mulks 17 
Jamaica, Mrs. J. B. Laučka 25 
Manhattan, A. Kaulius ....... 20
Bronx, Ben Romaninsky .... 80 
Maspeth, Jonas Revuckas .... 21

Ohio
Cleveland, BALF 38 sk...... 857

451 Pennsylvania
30 Chester, Mrs. J. Tamasitis 7 
16 Forest City, M. M. Kaminsky 22 
22 Forest City, Be vardo ....... 15
20 Pittsburgh, šv. Vincento 
U j parapija ...................
12 Kingston, K. Kučinskas

19

900

Karpus ...........................
Milišauskas ...................
C. Mitchell ...................
Flora LaFrantz ...........
Anna Grasman-Zailsky

P. Narvydas ..............
B. Makarski ..............
D. Ambrose ..............
J. Pauliukaitis ..........

Mrs. Rose Pankevich ......
Mrs. Willard Maas ..........
Mrs. Ona Sharp ..............
Mrs. Elizabeth Jermala .. 
Mr. Žukas .........................
Mr. Peter Mikalauskas ... 
Mrs. Elizabeth Viztarienė 
Miss C. Soyka .................
Mr. Karaktinas ..............
Mrs. Mary Wesoke ..........
Mr. Cummings .................
J. Cyrgalis ......................
Mrs. Charles Johnson ... 
Mrs. Zubris ......................

13
3 

50 
30 
14 
14

8 
20 
14 
22 
14 
11 
26 

116
. 10

24 
. 10 
. 14

8 
10 
40

303 
. 6

Per 1948 m. liepos mėnesį 
tremtiniams į Austriją BALF 
Centras pasiuntė:

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-922#
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 1
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

207
25

204
23

100 pundų-bales rūbų, ver tės 
$9,645.00.

6 dėžes moteriškų batelių.
3 dėžes vyriškų batų.
1 dėžę batelių vaikučiams.
Viso pasiųsta $10,291.10 ver

tės, 12,410 svarų.
Aukojusiems rūbus, avalynę, 

maistą ir kitokius daiktus trem
tiniams lietuviams iš bado ir 
mirties gelbėti, nuoširdžiai dė
kojame.

Visokeriopas aukas ir toliau 
prašome siųsti BALF Centro 
sandėliui.

Ta pačia proga, prašome ruoš
tis piniginiam vajui, kuris BALF 
direktorių nutartas pradėti rug
sėjo 1 d.

Aukas siųskite ir imigracijos 
reikalais kreipkitės, adresuoda
mi:

New York City, A. Batalion 187 
Elmhurst, Methodist Church 

per p. Varną .............
Ozone Park, Mačiūnas .....
Woodhaven, J. Simonaitis

P. J. Montvila ..............
Woodside, Mrs. L. Gomez
St. Albans, Mrs. M. Yesulaitis,

Marg. Eliz. Cuthie ........... 80
Maspeth, Viešp. Atsimain.

parapija ........................... 131
Maspeth, S. Cerebiejus ....... 93
Maspeth, K. Galčius ........... 27
Rochester, BALF 65 skyr 310 
Hudson. Jonas Jankauskas 263 
Great Neck, BALF 20 skyr. 446

Ohio
Cleveland, ‘Dirva” ............... 120
Cleveland, Mr. žebris ........... 70
Steubenville, C. J. Zekas .... 62

Pennsylvania
Mt. Carmel, BALF 1 skyr.-

Šv. Kryžiaus parapija . .. 1,390
Minersville, St. Francis 

mokykla ........................... 7
Nanticoke, Mrs. Agota Aižia 7 
Parly, Juozas Vyšniauskas 32

Wisconsin
Kenosha, Šv. Petro parapija 143

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel.: EV 7-1422 ir EV 7-1423

—JAV finansų ministerija 
davė savo įstaigoms įsakymą 
imti mokesčius nuo proso- 
vietiškų organizacijų, tokių 
kaip Sovietų - Amerikiečių 
Dr-jos ir kt. Ligi šiol tos or
ganizacijos nuo mokesčių bu
vo atleistos.

D.NUO LIEPOS 15 IKI 31
Svarais

California
Huntington Park, Jonas 

Uždavinys ...................
Connecticut

Bridgeport, V. V. Yoga ......
Danielson, Mrs. Adelė

Dvarcas ...........................
District of Columbia

Washington, Maria R. 
Tūbelis ..........................

Illinois
Chicago, J. M. Šaltenis ......
E. St. Louis, Nekalto Pras.

parapija ........................... 300
Massachusetts

Blackstone, P. Mankus .......
Gardner, Ona Šimkus ...........
E. Weymouth, Mrs. Mary

Gailius ...............................
Springfield, John A. Wallace
Wareham (86 High St.)
Worcester, Anna Bakanowsky 9

New Hampshire
Manchester, Mary Zaremba 115

New York
Amsterdam, Mrs. Anna

Kuchis ............................... 12
Binghamton, Mrs. Mary

Savage ............................... 19
Thomaston S. J. Kibiras ......  6

I Brooklyn:
I Mrs. S. Kazlauskas

52
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DAINUOKIM
Į darbą vieningą, į darbą, brolau, 
Jei nori gaut laisvę tėvynei ir sau! 
Į darbą, jei norim, o broliai, visi,— 
Matyt, kad mūs tautai šviest’ 

saulė šviesi.
Si graži, patriotiška daina parašyta 
mišram chorui. Antra daina “Spindu
lėlis” irgi mišram chorui. O trečia dai
na — “Man gyvenimas saldus” — du-!

Nugalėtąjį reikia suvalgyt...
Witoto tautelė, gyvenanti 

Amazonės paupyje, tarp Pe
ru ir Kolombijos. Jie valgo 
žmogieną todėl, kad jų pa
pročiai liepia nugalėtąjį sa
vo priešą suvalgyti, kad įsi- 
gytum jo. geras ypatybes ir 
kadangi žmogiena yra jiems 
skanesnė už kitų gyvulių mė
są, nes nereikia jos sūdyti.

Chirignano tautelė, gyve
nanti Bolivijoje, šešiolikta
me šimtmetyje suvalgė apie 
60,000 žmonių lavonų. Dabar- 
gi žmogienos mažiaus valgo, 
o paimtus belaisvius padaro 
savo vergais.

Pijaos tautelė, Kolombijo
je, netik valgo, bet ir pre
kiauja žmogiena.

Valgo tik spalvuotus...
Tuana indėnai valgo tik 

spalvuotų žmonių kūnus, o 
baltaodžių nejudina, nes kar
tą, sako, baltojo mėsos pa
valgę, jie susirgo ir du indė
nai mirė.

Jivaro indėnai, gyvenan
tieji tarp Peru ir Ecuador, 
žmogienos nevalgo. Savo nu
galėtų priešų jie pasiima tik 
galvas. Nulupa nuo jų skal
pus sau atminčiai, užsiuva 
lūpas, kad nužudytasis “ne
galėtų savo ponui priešta
rauti.”

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

—New Yorko kanalizacija 
daugelyje vietų yra išvesta į 

lėtas arba dvibalsiam chorui. Visas tris jūrą vasarotojų rajone. To- 
dainas galima gauti prisiunčiant vieną <įel, kaip skelbia miesto SVei- 
doierj. k žižicnas I ^atos departamentas, dauge-
6387 Des Erables St., Montreal 36, | j e Vietų vanduo netinka 

Canada maudymuisi.
58

8

30

15
10

18
11

2

100

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

MATTHEW BUYAUSKAS Į
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

426 Lafayette Street Newark, N. J.
Telefonas: MArket 2-5172

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Z jTel. STagg 2-5043

Notary Public

Stephen Aromiskisj UaUhew p Ballag
i (Armakauskas) Z

(<į X (Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas %

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

ZTel. Virginia 7-4499

O F. W. Shalins
j) 2 (šalinskas)
1 V Laisniuotas Graborius
V w Suteikiam Garbingas
7 Laidotuves

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valau tie jus 
VERONICA R. VALANTIEJI  ̂

Laisniuotas Graborius

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m 
Station WEVD — 1380 ML, 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., 

Tel. MArket

MEMORIES of LITHUANIA

Newark 5, N. J. 
2-5860



AMERIKA________________ Rugpiūčio-August 20, 19.

Mūsu Apylinkėje
S1AI KAIP

Jos. Zeidat, Jr

iš “Amerikos” direk- 
šiomis dienomis iš
perai savaičių į Ka-

kur praleis

Dulkė buvo 
karo laivyno

i

šešiasdešimto, ius savo amžiaus metus gyvena lietuviškoji Angelų Karalienės parapija Brooklyne. šis 
lietuvybės židinys susikūrė tada, kai mūsų daugelio dar pasauly nebuvo. Per 60 garbingų metų parapija išsaugo
jo savo lietuviškumą ligi šių dienų.

Čia matome tos puošnios bažnyčios vidų. Parapija savo jubiliejaus metus oficialiai minės rudenį, o tuo 
tarpu “Amerika,” drauge su visais savo skaitytojais, jau dabar linki šiai lietuvybės ir katalikybės tvirtovei il
giausių metų!

© P. Šimanskas su žmona 
taipgi lankėsi Kanadoj, kur 
arčiau susipažino su tremti
niais ir juos parėmė.

o Kun. Dr. J. Matuzas lėk
tuvu atskrido iš Vokietijos į 
New Yorką, iš kur tuoj pat 
išskrido į Grand Rapids, 
Mich.

® Prof. Vaičiulaitis buvo 
Marianapoly kūmu Dr. Alek- 
sandriškiui - Aisčiui, krikšti
jant dukrelę.

© P. Raščius, dirbantis 
prie rusų laikraščio “Ruskoe 
Novoe Slovo” leidimo, lankė
si “Amerikoj” ir buvo malo
niai nustebintas mūsų spaus
tuvės didelėmis patalpomis. 
P. Raščius nuolat patiekia 
Redakcijai periodinę spaudą 
rusų kalba.

Karališka šeima
Piknike išrinkta karališka 

šeima. Karalium išrinktas 
Juozas Jakaitis, karaliene — 
Rozalija Pankevičienė, kara
laite — Ona Dulkytė, kara
laitis — p. Salanka.

—Kas turi iš pikniko gel
tonus tikėtus nr. 24534, tas 
laimėjo bonką gėrimų ir nr. 
24407 laimėjo rankų adrbo 
mezgimą. Taip pat laimėju
sia baskę tikėto nr. 81635 
savininkas neatsiėmė laimė
jimo. Laimėjusieji prašomi 
atsiimti alimėjimus iš kle
bonijos.

• Alfonsas Stankevičius 
vienas 
torių, 
vyksta 
nadą.

• Veronika Gintajitienč iš 
Vokietijos atvyksta pas sa
vo vyrą, kuris atvyko Ame-' 
rikon prieš 8 mėn. ir gyvena 
Maspethe.
....© Juozas ir Ona Ginkai iš
vyko atostogų į p. Bačiūno 
vasarvietę, Sodus, Mich.

® Muz. Povilas Sakas išva
žiavo keliom savaitėm ato
stogų. Jį paraduoja muz. Po
vilas Kluonis.

® Dr. Pr. Padalskis buvo 
išvykęs į Maine tarti žodį 
lietuviško šv. Antano Vie
nuolyno rūmų atidarymo 
šventėje.

© Dr. A7. Dambrava aplan
kė “Ameriką,” pasižadėjo ar
timai bendradarbiauti raš
tais ir surinkti “Amerikai”, 
mažiausiai 1.000 prenumera-, 
torių.

• Automobili laimėjo An
gelų Kar. par. piknike Mrs. 
Mary Daleo, iš Brooklyn©.

® Inž. Bazilauskas su šei
ma išvyko į giminaitės ves
tuves Pennsylvanijon, kur 
pasinaudos proga praleisti 
atostogas.

• Adv. Kl. Vokietaitis su
silaukė sūnaus, kurį pakrikš
tijo lietuvių par. Maspethe 
Jokūbo (James) vardu.

• St. Jonaitis, praleidęs 
vasarą pas brolį Worcester, 
grįžo atgal į Nebraska tęsti 
mokytojo darbą. Pakeliui ap
lankė mūsų įstaigą.

• Leonardas Grigonis iš 
Kolumbijos atvyko į Jungti
nes Valstybes, 
atostogas.

• Silvestras 
parvažiavęs iš
tarnybos pas tėvus. Dainavo 
koncerte Angelų Kar. parap. 
piknike.

• P. Ratinis iš Easton, Pa., 
lankėsi New Yorke. P. Rati
nis turi Eastone savo gerai 
tvarkomą graborystės įstai
gą.

• Broliai kunigai Skriau- 
deniai buvo atvykę į New 
Yorką ir dalyvavo sekmadie
nio piknike Klasčiaus parke.

° P. Garšviene buvo išvy
kusi pasilsėti pas p. J. Trei
gį jo gražioje vasarvietėje 
Westhampton, L. I.

• Ona Jagminienė atosto
gavo Marianapoly. Ją atlydė
jęs sūnus kun. Jagminas ap
lankė “Amerikos” įstaigą. 
Jis nekurį laiką atostogaus 
pas tėvelius Brooklyne. Kun. 
Jagminas yra plačiai žino
mas svetingo Marianapolio 
viršininkas.

• P. Ieva Trečiokienė siun-: žmonių. Pikniką tenka laiky
ti labiausiai nusisekusiu.

Pikniką organizavo ir įdė
jo ten labai daug nuoširdaus 
darbo pats klebonas kun. 
Aleksiūnas, kun. Masaitis, 
labai daug pasidarbavo Sije- 
vičienė, Ponetauskienė, šar- 
kienė, Ponkevičienė, Dulkie- 
nė, Putinienė, Stravinskienė, 
Butkienė, Adomaitienė, Bran 
gaiŲenė ir daug kitų. Auka
vo daiktais p. Chimanskas ir 
Mikalauskas.

Daug tikėtų išplatino Po- su čemodanais, 
niatauskienė, Žalytė, Sijavi
čienė, VI. Tarulis, Dulkė, J. 
Ginkus ir kt.

Piknikas davė parapijai 
apie $3,000 pelno.

Karalienes
Parapija

PIKNIKAS LABAI 
PAVYKO

—P. Ona Sijavičienė, kuri 
yra Šv. Rož. Dr-jos pirmi
ninkė, ne tik paaukojo baž
nyčiai savo pačios rankų dar
bo mezginius, bet ir pačiame 
parapijos piknike drauge su 
Ona Baniuliene pardavinėjo 
laimėjimų tikėtus mezgi
niams ir bonkoms gėrimo lai
mėti, už ką parapija gavo 
gražaus pelno.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

Us įvykis...
L rimtai “mislija”... 
k tik už lietuvių! 
L ant mazolio...

Enter 
office

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

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

bužių pakietus j Europa.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuos gal 

Įima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
TIK $10.00

2 sv. kond. pieno 
1/2 sv. malto čokoladd 
2 gab. tual. muilo

5 sv. cukraus
5 sv. kiaul. taukų
2 sv. kiaul. mėsos
Pakietas Nr. 1—12 sv.

Jei pakirto pravejąs

PAKIETAS Nr. 2
1 sv. bekono
1 sv. kavos 
1 sv. kakao
$7.00; Nr.3—11 sv. $5.25; Nr. 4—10 $6.50
nesurandamas, sumokėti pinigai gražinami 

Siųskite užsakymus tik per
SEA-GULL SHIPPING CO.
<EET, BROOKLYN, N. ]

L ntsta šiandien 
ta įvykiai! Europa 

Įelektrintoj Euro- 
Uje kerta žaibas 
[j pranašauja atei- 
tara. Raudonoji ar- 
Lparengtyje žygiui 
L Tūkstantmetė kul- 
įdžiausiam pavo
ki pavergtų žmo- 

kkvapą, baimės pil
kis žiūri, kas bus? 
L yra sudėtos tik į 
piečius.

krišką valandą, pa- 
Lms jaunas ame- 
Ls naujo ir švar
ko pasauly, atsa-

7142
I i

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios smmonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:]

495 Grand Street.

Bei tai re Florist

Angelų Karalienės parapi
jos piknike sekmadieni buvo 

Į suvažiavę gal net apie 5,000

čia savo širdingus sveikini
mus “Amerikai” iš Catshills 
kalnų, kur praleidžia savo 
atostogas.

• Muz. Vincas Justas iš 
Patterson, N. J. buvo atvy
kęs New Yorkan ir buvo 
“Amerikos” įstaigos svečiu.

® Jonas Sprainaitis iš Pat- 
tersono, vietos veikėjas ir il
gametis korespondentas, lan
kėsi mūsų apylinkėj.

• P. Misiūniene iš Brook- 
lyno buvo nuvykusi į Kana
dą. Tenai ji aplankė dail. Ta
mošaitienę ir p. Ireną Ki- 
birkštytę, atvykusią iš trem
ties. P. Misiūnienė širdingai 
remia tremtinius.

—Šv. Rožančiaus Draugija 
ateinantį sekmadienį turės 
bendrą komuniją 9 vai. mi
šiose. Narės prašomos 
vauti.

Apreiškimo 
Parapija

daly-

pats geriausias 
baisbolininkas...

h sudėjo vilti j mus.
L širdį sudėjom į

i * •
k’i žmogus pamis- 

jjįeini išvados, kad 
1171 turime reika- 

rūšies žmogva- 
J žodžius skai-

Jsreje”...
i žmogus ir savo 
Iii. Kaip gi jie ten i 
Lai apie save para-

—Sekmadienį tėvai Sale
ziečiai rinko aukas mūsų baž
nyčioje ir kalbėjo per kiek
vienas mišias apie misijas. 
Žmonės gausiai aukavo.

—Parapijos Draugijų vei
kėjos R. Nedzinskienė ir O. 
Laukaitienė grįžo iš atosto
gų, jos praleido dvi savaites 
Marijanapoly pas seseles.

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

IŠNUOMOJAMAS
geroje vietoje restoranas su pilnu 
įrengimu. Nuoma $50 mėnesiui, arba 
nebrangiai parsiduoda su namu. Yra
3 garažai. MRS. M. KOC1S,

66 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metu 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. UBAREVICIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

J. P. GINKUS 
Direktorius

MIRĖ KAROLIS
BENKAUSKAS

Rugpiūčio 3 d. Maspethe 
mirė Karolis Benkauskas, ku
ris buvo “Amerikos” skaity
tojas ir geras lietuvis kata
likas. Į Ameriką jis atvažia
vo prieš 50 metų, bet per visą 
laiką liko ištikimas savo Tė
vynei Lietuvai. Velionis pa
liko žmoną Rožę Benkaus- 
kienę, kuri taipgi yra uoli 
“Amerikos” skaitytoja.

Palaidotas rugpiūčio 5d. iš 
Šv. Jurgio bažnyčios į šven- 

I to Jono kapines. K. Benkaus
kas yra kilęs iš Luksnėnų 
kaimo, Alytaus valse, ir aps
krities.

Į laidotuves buvo atsilan
kę daug giminių iš New Jer
sey, Pennsylvanijos, taipgi 
skaitlingas būrys velionies 
draugų.

Choras į Maine valstiją
Rugpiūčio 13 d. Apreiški

mo bažnyčios rajonas buvo 
tarsi sukilimo stovyje. Apie 
9 vai. aplinkui pilna jaunimo 
ir vis dar renkasi daugiau 

, ko tai pri
krovę, nešini.

Pasirodo, kad tai Apreiški
mo parapijos choras pasi
ruošęs dideliai kelionei, lau
kia autobusų į Kennebunk 
Port, Maine, į Tėvų Pranciš
konų vienuolyno pašventini
mo iškilmes.

I Choristai tikrai pasirodė
I idealistai, nes patys užsimo
kėjo kelionės išlaidas, su
prasdami naujakurių Tėvų 
[Tėvų Pranciškonų sunkumus. 
. Kelionės tikslas — pagiedo
ti per iškilmingas mišias ir 
koncertas.

Maspetho Žinios

—Prelatas kun. Balkūnas 
išvykęs atostogoms. Linkime 
jam laimingo poilsio, kad su
grįžęs vėl galėtų dirbti Baž- 

^Inyčios ir Tėvynės gerovei.

i Degalas. Jie pri- 
kzdiius, iš kurių 
Etai kas: kiekvieną 
taį Sovietų S-gos 
taerikiečiai užpilia

BROOKLYN 20, N. Y.
£ (68th St. kampas) SHoreroad 8-9330j

M Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pati taip silpnavalius 
galima užsakyti gėlės Paul Gustas Funeral Home, Inc.Bp)niakinas, rodos, 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774 L šnekėjo...

litrą tiems sovieti- 
adams, kad visi čia 
Ijsa piliai Gal dėl 
b draugas Bimba

6762 FOURTH AVE.
tuvi
Bet

M 
tija 
mėrS:

©ALĖS * REPAIR DF 
Numueiuno Macui n ea

MADE-TO-ORDER

ALA. A pUu.

(Concord. .Stamp 

ea Walker St, Now York 13. N. Y.
BEEKMAN 3-6B2B

J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis 
Pranešldt—Prisiųsiu! Katalogą Dykai

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-189G

DYKAI DYKAI DYKAI £
BIZNIERIŲ PIKNIKAS S

ĮŽANGA VISIEMS DYKAI

Rugpiūčio-August 29 d., 1948
CLINTON PARK

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.

Visi Kviečiami Aplankyti Gaujai atsidariusi

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje'vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N.

D. Whitecavage, Savininkas

Clement A. Voket
(VOKET ARTIS)

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.
Tel. GL 5-7285 Res. VI 7-2940

Y.

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hi'Is 

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

Parduodame farmas, lo-' 
tus, krautuves ir di”bt li
ves, taipgi išnuomojame.

patarnavimas per 38 metus.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE lit 

INSURANCE

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

EV 4-3487 RE 9-1506

Teisingas

W luauįM u.u.Mu Pq1 
rišti sovietiniu pilie- ,

y ir kitų, jo raudo- 
tatrodo, kad, jei jau 
bpilia už tėvynės ir 
hrdavimą, tai bus 
ponai, bet kaip tik 
.-mos tarnyboj, ne 
dvasios gyvenda

mi ir pats Bimba ir 
akie jo bimbukai...

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų iienų U 
lyginimą, plasteriavimą, šaligal 
vių cementąvimą Ir Irt. darbus]

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. ¥.

h išeinantis lietu- 
pitis “Nepriklauso- 
k" paskelbęs fak
tai toks ir toks lie
pi tokią ir tokią lie- 
hšo į savo pusla- 
L Lietuvės tik už

Stephen Bredes J
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-93941

kad teisingiau ir 
ištų pasakyti. Te
isi ir visi, kuriems 
htuvybė, turėtų įsi- 
h tiesą, kad ne tik 
b, bet ir savo dva- 
h mintimis, ir savo 
h lietuviai tarpusa- 
htas artimiausi ir 
h geriausiai su-

vad 
ryb

T 
niai 
net: 
ną 
kai] 
dau

E 
ten 
pav 
kai 
va 
kur 
tat 
tar 
šyr. 
tei 
kor 
not 
koi 
gre 
tei] 
du<

I 
kai 
si 
bet 
ga1 
“Iz 
tai

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett. M. 1
d '

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ii' susitaria

DAvenport 6-0259 ,
R A L P II K R UCI

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

v; K ?“* ‘ ’iš J ‘ . J ' *

‘ Maspeth, N. Y. .

J liaudis sako, kad 
y.eną kartą reikia 
n karą vest ir 
k mirt." Taigi, jei 
taikia, tai — vyrai, 
p lietuvaites ir li
pkit tik už lietu- 
pht, vyrukai, kad 
ta sarmatos, kai 

_ Ipanosės nugriebs 
Ids lietuvaites, ko- 
paiijonai...

p šį kartą ir mes 
Bolševikiškai “Vil- 
r aazolio... “Vilnis” 
h ant "klerikalikos 

— ir ėmė bartis, 
laikrašty buvo

toj 
do 
sis
bei 
no
er 

ve: 
pr 
vy

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Sale Šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9737

•^vila dėkoja savo 
<!am Stalinui už 
Lietuvos miškus

"Vilnis” mu- 
esam tokie pa- 

t "uždaryk duris, 
BROOKLYN, N. 1 ’kaminą išlįs”...

^suprasti aną gud- 
1^, paaiškindami,
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