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Lgėje kerta žaibas 
įr pranašauja atei- 
flrą. Raudonoji ar- 
į parengtyje žygiui 
[ Tūkstantmetė kul- 
įdidžiausiam pavė
niai pavergtų žmo- 
5 kvapą, baimės pil
nais žiūri, kas bus? 
s yra sudėtos tik į 
rikiečius.
rišką valandą, pa- 
rienas jaunas ame
bas naujo ir svar- 
vko pasauly, atsa-
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PARDUODAMA

jos rūšies žmogva- 
Įbkius žodžius skai- 
Įsvėje”...
I žmogus ir savo 
ki. Kaip gi jie ten 
[gai apie save para-

|ne galas. Jie pri- 
fyzdžius, iš kurių 
[štai kas: kiekvieną 
įsį Sovietų S-gos 
nerikiečiai užpilia 
į taip silpnavalius 
[Lomakinas, rodos, 
ap šnekėjo...
gera tiems sovieti- 
fečiams, kad visi čia 
ksą pilia! Gal dėl 
[s draugas Bimba 
būti sovietiniu pilie-

o.ir kitų jo raudo- 
Ltrodo, kad, jei jau 
pilia už tėvynės ir 

irdavimą, tai bus 
:onai, bet kaip tik 
gurios tarnyboj, ne 

dvasios gyvenda-
1 ir pats Bimba ir 
;okie jo bimbukai...

šie

e išeinantis lietu- 
štis “Nepriklauso- 
a,” paskelbęs tak
ai toks ir toks lie- 
tokią ir tokią lie- 

ašo į savo pusla- 
į Lietuvės tik už

ril«

Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 
vietose. Patarnavimas teisingas.

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

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

Lkad teisingiau ir 
lūtų pasakyti. Tė- 
:ai ir visi, kuriems 
;uvybė, turėtų įsi- 
: tiesą, kad ne tik 
i, bet ir savo dva- 
> mintimis, ir savo 
I lietuviai tarpusa- 
bus artimiausi ir 
;ą geriausiai su-
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' liaudis sako, kad 
ieną kartą reikia 
ną karą vest ir 
; mirt.” Taigi, jei 
iikia, tai — vyrai, 
; lietuvaites ir ti
kėkit tik už lietu- 
kit, vyrukai, kad 
et sarmatos, kai 
panosės nugriebs 
ias lietuvaites, ko- 
lijonai...

A. ir E M

Puiki Salė

158 GRAND STREET
Tel. EVerg^

m šį kartą ir mes 
olševikiškai “Vil- 

Imazolio... “Vilnis” 
|o ant “klerikalikos 
į” ir ėmė bartis, 
jų laikrašty buvo 
tas faktas, jok iš- 
fedvila dėkoja savo 
lielam Stalinui už 
B Lietuvos miškus 
irto.
laši “Vilnis” mu- 
tnes esam tokie pa- 
ni, “uždaryk duris, 
Ikaminą išlįs”... 
pga mus pamokina, 
I suprasti aną gud- 
ftą, paaiškindami,

Lietuvos laisves dienose mūsų kariai su lietuviška daina jojo ir žygiavo Lie
tuvos miestų gatvėmis. Dabar tenai kruvinoji rusų armija trypia Lietuvos laukus. 
Bet sprendimų valanda, artėja. Prisikėlusią Tėvynę vėl sveikins skambi kario daina...

IŠGAMOS RAŠO PALECKIUI...
Maskvos laikraštis “Izves- 

tija” savo nr. 182, rugpiūčio 
mėn. 3 d. įdėjo kažkurio A. 
Golubiev straipsnį apie, taip 
vadinamo, Aukščiausio Ta
rybos Prezidiumo darbus.

Tenai rašoma, kad Vil
niaus centre yra įsikūręs mi
nėtas prezidiumas. Kiekvie
ną dieną šis prezidiumas, 
kaip sako “Izvestija,” gauna 
daug korespondencijos.

Kaip ta korespondencija 
ten sutvarkoma, nurodomas 
pavyzdys. Girdi, štai tokia 
kaimo mokytoja O. D. Ivano
va iš Švenčionių apskrities, 
kuri yra tos apylinkės depu
tatė, kreipėsi į aukščiausios 
tarybos prezidiumą su pra
šymu suteikti paramos pilie
tei Moisejenko. Kaip rašo, 
korespondentas, buvo susiži
nota su apskrities vykdomu 
komitetu ir Moisejenko gavo 
greit atsakymą, kad jai su
teikiamos lengvatos ir bus'
duota parama.

Iš korespondencijos aišku, 
kad Lietuvoje dabar rūpina
si Ivanova apie Moisejenko, 
bet kokią konkrečiai paramą 
gavo kad ir ta Moisejenko— 
“Izvestijos” korespondentas 
taip ir nenurodė...

Toliau rašo “Izvestija,” 
kad ant Paleckio stalo guli 
laiškai su Argentinos, Ame
rikos, Brazilijos ir Anglijos 
pašto ženklais, kuriuose šie 
lietuviai prašo, kad jiems 
leistų grįžti į Lietuvą... “štai 
— rašo “Izvestija” — moky
tojas V. (pavardės nenuro
do), senas Lietuvos progre- 
sistas veikėjas, 1927 m. pa
bėgo iš Lietuvos nuo Smeto
nos fašistinio režimo. Ne
lengvai jam sekas dabar gy
venti Uragvajuje. Mokytojas 
prašo paramos sugrįžti į tė
vynę.”

Kitas laiškas esąs parašy
tas iš Buenos Aires, kuria-

kad miško kirtimas “...paro
do tai, kad darbo našumas 
Lietuvos respublikoj pakilo 
ir kad planai vykdomi su 
kaupu.”

Ir pro kaminą nelandžioda
mi, iš paties Gedvilo raporto 
matom, kad tikrai Lietuvos 
apiplėšimas vykdomas su 
kaupu!... Tą ir pasakėm. Dau
giau nieko.

MASKVOJ KALBA - BERLYNE MUŠAS
Jau 9 savaitės, kaip rusai 

tęsia Berlyno blokadą. Per 
tas savaites nei geležinke
liais, nei vandens kanalais 
nebuvo jokio susisiekimo 
tarp Berlyno ir Vakarų zo
nų. Maistas gabenamas tik 
oro keliu. Oro keliu dabar 
pervežama ligi 4.000 tonų 
maisto ir kitokių reikmenų 
per dieną.

Atėjus rudeniui, aišku, šis 
oro transportas gerokai pa- 

1 sunkės dėl klimatinių sąly- 
!gų. Prasidės lietūs bei šal
čiai, kas labai sutrukdys lėk
tuvų skraidymą. Todėl užsi
tęsusi Berlyno blokada virs
tų ypatingai aštriu klausimu 
Vakarų Sąjungininkams.

Pasitraukimas iš Berlyno, 
rusams spaudžiant, būtų la
bai didelis smūgis Amerikai, 
Anglijai ir Prancūzijai. Tas 
nepaprastai pakirstų pasiti

kėjimą jomis Europoje ir vi
same pasaulyje.

Pačiame gi Berlyne vyksta 
kova tarp sovietų ir vakarų 
sričių policijos. Sovietinė vo
kiečių policija, padedama 
raudonarmiečių, kelis kartus 
įsiveržė į amerikiečių ir ang
lų zonas ir pagrobė ten apie 
2,500 žmonių.

Tai sauvalei pasipriešinti, 
Jungtinių Valstybių karinis 
batalijonas išstatė savo pos
tus jautriausiose Berlyno 
vietose, o britų militarinė po
licija pastatė net barikadas 
prie sovietų zonos.

Sovietų zonos policija, 
drauge su rusais, pasinaudo
dami pretekstu, kad jie per
sekioja juodąją rinką, šaudė 
į beginklius žmones. Begink
lė minia gynėsi akmenimis.

Berlyne esant tokiai įtem
ptai padėčiai, Maskvoje vyk

sta jau tris savaites slapti 
pasitarimai. Berlyno bloka
dos klausimas tuose pasita
rimuose yra vienas iš opiau
sių, kadangi Vakarų Sąjun
gininkai reikalauja, kad pirm 
visako būtų nuimta Berlyno 
blokada. Rusų pagrindinis 
reikalavimas yra, kad Vaka
rai atsisakytų sukurti Vaka
rų Vokietijos Federaciją.

Tokią Federaciją sukurti 
buvo nusistatyta po to, kai 
išįro Londono konferencija, 
įvykusi praėjusių metų pa
baigoje. Vokietijos anglies ir 
geležies pramonės didžiau
sias centras — Ruhr kraštas, 
pagal Vakarų Sąjungininkų 
nusistatymą, turi likti išim
tinai Vakarų kontrolėje. Ru
sai gi reikalauja sau lygių 
teisių ir Ruhro kontrolėj.

Abi šalys ligi šiol, kaip ga
lima spręsti iš užsitęsusių

KRISTAUS KANČIOS VAIDINIMAS
i pasitarimų, kietai laikosi ąa- 
|VO nusistatymų ir nedarė 
nuolaidų.

me iš Šiaulių kilęs koks ten 
lietuvis, kurio pavardės taip 
pat nenurodo, rašo, kad prieš 
20 metų jis išvažiavo į Ar
gentiną. Dirbo fabrike, pas
kui sėdėjo kalėjime, o dabar 
jo didžiausias noras yra grįž
ti į Lietuvą...

Amerikoje ir taip pat Ar
gentinoje ir Uragvajuj, buvo 
vietos visuomenės ne kartą 
siūlyta apmokėti kelionę 
tiems lietuviams, kurie norės 
į sovietų rojų išvažiuot ir ne
grįžti, — neatsirado tokių, 
kurie būtų tuo pasinaudoję.

Sprendžiant iš minėtos “Iz- 
vestijos” straipsnio, daug 
kas prašosi Paleckio padėti 
nuvažiuot į Sovietų Lietuvą, 
todėl nesuprantama, dėl ko 
Paleckis tų jų prašymų neiš
pildo. Nei Amerika, nei Ar
gentina, nei Brazilija, nei 
Uragva.jus nei vienam ne
draudžia išvažiuot...

Argentinos Konsulas 
Kaune paskirtas

Vokietijon
v

Argentinos konsulas Ar
noldo Barsanti, ilgus metus 
buvęs konsulu Kaune, dabar 
iš Zuricho yrą, perkeltas į 
Vokietiją ir paskirtas Argen
tinos Konsulu Vokietijoje.

Pažymėtina, kad p. Bar
santi yra labai didelis lietu
vių draugas, pats moka lie
tuviškai, yra vedęs žmoną 
lietuvaitę ir nepaprastai 
daug yra padėjęs lietuviams 
tremtiniams.

Būdamas Argentinos kon
sulu Zuriche (Šveicarijoj) jis 
ne kartą yra nustebinęs mū
sų tremtinius, kai, besikrei
piant pas jį, mūsų tautiečiai 
iš tolimos Argentinos konsu
lo lūpų staiga išgirsdavo 
gražiai lietuviškai pasaky
tus žodžius: “Kuo galiu pa
dėti?”

1633 metais per Bavariją 
(Vokietijoje) praūžė baisi 
epidemija, nuo kurios žmonės 
krito, kaip rudenį nuo me
džių lapai. Ypač skaudžiai ta 
epidemija palietė Oberam
mergau apylinkę.

Pamaldūs vietos gyvento
jai, jei išliks gyvi, savo ir sa
vo palikuonių vardu pasiža
dėjo kas dešimti metai Obe
rammergau apylinkėje ruoš
ti Kristaus Kančios vaidini
mus, kuriuose gali dalyvauti 
tik parinkti šios apylinkės 
gyventojai.

Iki šiol jie savo pažadus tę
sėjo. Tų vaidinimų pasižiūrė
ti tikintieji suvažiuodavo iš 
visų pasaulio kraštų. Pasku

tinis vaidinimas buvęs 1938 
metais.

Užėjus karui tolimesnius 
vaidinimus teko nutraukti,
nes vaidintojų dauguma bu
vo pašaukti po ginklu.

Karui praėjus, Oberam
mergau gyventojai nori ir to
liau savo pažadus tęsti. Kris
taus Kančios vaidinimus jie 
nori atnaujinti 1950 metais. 
Taigi jau dabar turi prie jų 
ruoštis. Bet visa bėda, kad 
Stalino vergijoje dar ir da
bar kankinami 90 buvusių 
Kristaus Kančios vaidintojų, 
6 iš kitų apylinkių jų priim
ti negalima.

Daroma žygių bent dalį bu
vusių vaidintojų išlaisvinti.

NEPASITIKI NET SAVO PARTIJAI
' ■ ■ - “ ■

SUŠAUDOMAS 24 VALANDAS

Pasisaugokite netik- 
ni §10 baiikiioty!

Prieš tris mėnesius Jungti
nėse Valstybėse paplito ne
tikri $10 banknotai. Federa- 
lė policija sekė tų pinigų 
skleidėjus ir ieškojo jų pa
dirbėjų. Jų pastangomis Chi
cago j e suimta visa grupė 
žmonių ir sukišta kalėjiman. 
Dabar policija per spaudą 
pranešė, kaip tie padirbti 
banknotai išrodo, kad žmo
nės galėtų jų pasisaugoti ir 
nenukentėtų.

Netikrose dešimtinėse Ha
miltono plaukai visai balti, 
kairėje ratelyje yra raidė G,

Garsiai nuskambėjo dvie
jų sovietinių mokytojų—Ko- 
senkinos ir Samarino — atsi
sakymas grįžti į Sovietų Są
jungą. Tų dviejų mokytojų 
istorija parodė, kad atsirado 
Amerikoj žmonių, kurie tiem 
mokytojam yra davę patari
mus grįžti Rusijon, motyvuo
dami tuom, kad jiems Ame
rikoje nebus galima gauti 
mokytojų darbas ir kad čia 
įsikurti bus sunku...

Ne daug kas Amerikoje tu
rėjo pilną supratimą apie tai, 
kokią riziką ir atsakomybę 
turi sovietinis pilietis, atsi
sakęs grįžti Rusijon.

Štai pačių Sovietų įstaty
mo tekstas, kuris aptaria li
kimą tų, kurie atsisako grįž
ti į “rojų.” Ten parašyta ši
taip:

“1. Atsisakymas sovietų 
piliečio, dirbančio valdžios įs
taigoje arba įmonėje užsie
ny, pildyti įsakymą atatin
kamų valdžios organų grįžti 
į Sovietų Sąjungą, yra laiko
mas perėjimu į darbo klasės 
ir liaudies priešų pusę ir iš
davimu.

“2. Asmenys, atsisakę 
grįžti į Sovietų Sąjungą, lai
komi už įstatymo ribų.

“3. Paskelbimas asmens

už įstatymo ribų turi sekan
čias pasėkas:

a) nusikaltėlio turtas kon
fiskuojamas,

b) kaltinamas sušaudomas 
24 valandų bėgyje nustačius 
jo asmens tapatybę.”

Šis įstatymas buvo pa
skelbtas Rusijoj nuo 1929 m. 
rugsėjo 27 d. ir yra įrašytas 
Sovietų Įstatymų Kodekse 
1947 m. laidoje.

—Žydų Imigracijos Drau
gija paskyrė $750,000 išga
benimui savo tremtinių iš 
Vokietijos.

—Churchillis išvyko Pran- 
cūzijon aplankyti savo prisi
minimuose aprašomas karo 
vietoves. Jo prisiminimai 
spausdinami “New York Ti
mes” dienraštyje.

—Kinijoje išleisti nauji pi
nigai, paremti auksu. Seni 
pinigai buvo tiek nusmukę, 
kad už 1 amerikonišką centą 
reikėjo mokėti 100,000 kinie- 
tiškų dolerių.

—Rapid City, So. Dakota, 
sudužo kariškas lėktuvas B- 
29, žuvo 17 lakūnų.

—Alabamos Universiteto 
studentai nubalsavo neįsileis
ti universitetan negrų.

Sovietų okupacini valdžia 
rusų zonoje Vokietijoj atvi
rai pareiškia nepasitenkini
mą net jų pačių sutvertai ir 
jiems tarnaujančiai taip va
dinamai, Soicalistinės Vieny
bės Partijai. Ir nors ta par
tija yra absoliutinėje komu
nistų kontrolėje, iš jos pa
reikalauta visuotino pertvar
kymo.

Ta partija atsirado iš pri
verstino sujungimo socialis
tų su komunistais. Dabar 
Sovietai nori, kad partija bū
tų mažesnė, bet kad ji susi
dėtų daugiau iš taip vadina
mųjų, kovotojų, kurie aklai 
pildytų marksizmą. Toje par
tijoje prasidėjo labai plačiu 
mastu “valymas,” bet vyks
tanti Berlyno blokada yra 
patraukusi viso pasaulio dė
mesį, ir todėl viešoji opini
ja praleido nepastebėjus tą 
net labai reikšmingą faktą.

Manoma, kad tas valymas 
įvyko pagal Kominformo iš 
anksto numatytą planą. To
kį pat sumažinimą partijos 
narių, o “kovojančių kadrų 
išplėtimą Kominformas nu
matė pravesti ir jau vykdo 
Italijoj bei Prancūzijoj.

Komunistai, matomai, įsi
tikino, kad masėse jie nėra 
populiarūs ir nepasieks val
džios per mases, o todėl ryžo
si organizuoti kažką pana
šaus į hitleriškus smogikus. 
Komunistai tuo būdu grįžta 
prie tų savo metodų, kuriuos 
jie vartojo prieš karą.

—New Yorko uosto sargy
ba sulaikė laivą “Marge,” 
kuriuo keturi vyra be leidi
mo bandė išplaukti Palesti
non.

—Liberijos (vakarų Afri
koje) negrų respublikoje yra 
pusantro milijono gyventojų.

$40,000,000 UNIVERSI
TETAMS

Liepos mėnesyje miręs 
amerikietis Higgins visą sa
vo turtą, apie 40 milijonų do
lerių, užrašė lygiomis dali
mis keturiems Amerikos uni
versitetams: Columbia, Har
vard, Yale ir Princeton.

o dešinėje pusėje žemai prie 
kampo numeriai F-399 arba 
B 388. Antroje gi pusėje Fi
nansų Ministerijos namas ne
turi laiptų.

Tų netikrų banknotų New 
Yorke yra paskleista už šim
tą tūkstančių dol., o Phila- 
delphijoje policija jų surin
ko $30,000 sumai.

Taigi, priimdami $10 bank
notus, atkreipkite dėmesį į 
aukščiau nurodytus netikrus 
ženklus.

KAS NAUJO ŠI| SAVAITĘ
• Maskvoje vyksta pasitarimai, kuriuos gaubia griež

ta paslaptis. Per paskutines dvi savaites dienas po kelias 
valandas laukė Vakarų Sąjungininkai, kada juos malonės 
priimti Molotovas. Ir tik rugpiūčio 23 d. įvyko vėl ilgas pa
sikalbėjimas su Stalinu. Žymesnių padėties pagerėjimų ne
matyti.

• Dunojaus konferencijoje rusai su savo satelitais nu
balsavo Dunojų paversti grynai sovietinės sferos upe... 
Bolševikai taip brutaliai elgėsi su Vakarų Sąjungininkais, 
kad jų nepakvietė net į pasivažinėjimą Dunojumi, kuris bu
vo ruošiamas konferencijos dalyviams...

• Šnipų byloje išvardinti įtariami aukšti valdininkai 
patys pareiškė, kad jie ne komunistai ir jų tardymas tuom 
baigėsi...

• Anglijos ir Amerikos aviacijos bendri manevrai pra
sidės Europoj rugsėjo mėn. 3 d.

• Palestinoje vėl pešasi žydai su arabais. UN saugumo 
taryba ieško būdų sutvarkyti tuos peštukus.

• Amerika svarsto galimybę suteikti žydams 100 mi
lijonų dol. paskolą Izraelio valstybes reikalams. Be tų 
skaitlingų milijonų, kuriuos žydai gauna iš saviškių visam 
pasauly, jie nesunkiai galės išsirūpinti sau milijonus ir iš 
Amerikos valdžios.

• Sovietų mokytojai Kosenkinai padaryta kraujo tras- 
fuzija ir jos nusilpusi sveikata vėl gerėja.

• Sovietų konsulas Lomakin turės išsinešdinti iš 
JAV iki šeštadienio.

• 75 estai, kurių seniausias 85 metų ir jauniausias dar 
vos tik kūdikis, atplaukė per 12 dienų laiveliu iš Stornoway 
į Johns, Kanadoje. Pirmas jų klausimas buvo — ar jau pra
sidėjo karas?

® Jauna rusė Lydia Makarowa 1944 m. laivuku per 
jūrą atbėgo į Švediją. Rusai vis reikalavo iš Švedijos ją 
išduoti. Švedijos vyriausybė ir dabar buvo priversta pra
šyti sovietų ambasadorių palikti ją pagaliau ramybėje.

• Graikijos partizanai visiškai susmuko. Apie tai pra
neša Graikijos Ministeris Pirmininkas. Manoma, kad ko
munistų vadas Markus tęs partizaninius veiksmus iš Al
banijos.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MOKSLO METAMS ARTĖJANT
Štai netrukus, už poros savaičių, atsiveria mokyklos 

durys naujiems mokslo metams. Visai pamatuotas ir su
prantamas tėvų susirūpinimas dėl to, kuriai mokyklai pa
vesti savo vaikučių mokymą. Didžiausias tėvų troškimas 
yra matyti savo vaikus gerus. Visas jų rūpestingumas yra 
pašvęstas vaiko ateičiai, kad savo senatvėje galėtų pasi
džiaugti savo išgyvento vargo ir rūpestingumo vaisiais.

Vaikų mokyklinis amžius yra pats svarbiausias am
žius, nes tuo laiku vaikas yra formuojamas savo būsimam 
savarankiškam gyvenimui. Mokykla šiandien pavaduoja 
tėvus ne vien tik proto lavinimo darbe, bet ir auklėjime. 
Todėl rūpindamiesi vaikų išmokslinimu ir auklėjimu, tėvai 
nemažesniu rūpestingumu turėtų parinkti vaikui ir mo- 

. kyklą, kurios auklėjimas sutiktų su jų auklėjimu namuose.
Katalikiškos mokyklos atitinka katalikiškos šeimos 

auklėjimą. Katalikiška mokykla yra ne dėto katalikiška, 
kad ji tą vardą nešioja, ar kad mokoma religijos, bet dėlto, 
kad visas mokymo ir auklėjimo darbas yra atliekamas ka- 
talikijkoje dvasioje.

Valstybinės (public) mokyklos neturi religinio auklė
jimo, kuris sudaro pagrindus katalikiškam auklėjimui. Jos 
apie Dievą, religiją nutyli — tai moderniškos, neseniai pa
sireiškęs, būdas skiepinti bedievybės diegus vaikų širdyse. 
Bedievybės apaštalai pastebėjo, kad kalbėjimas prieš Dievą 
ir religiją nedavė pakankamai vaisių, todėl jie paskelbė ko
vą Dievui tylėjimu, tikėdamiesi geresnių pasekmių, nes ga
lutinoje sąskaitoje tyla yra kova prieš.

Leiskime kalbėti tų kraštų žymiesiems žmonėms, ku
rių kraštuose savo laiku religija nebuvo dėstoma mokyk
lose. Vienas Prancūzijos tribunolo teisėjas Bonjean’as ra
šo: “Vyriausioji demoralizacijos (nedarovingumo) ir išsi
gimimo kaltė yra viešas bereligiškas auklėjimas.” Štai 
kaip atsiliepia apie religijos reikšmę 55 įvairių sričių tei
sėjai Koine — Vokietijoj: “Mokykla, kurioje pašalinamas 
nuo senovės buvęs religinis mokymas, sudaro pavojų jau
nimo auklėjimui ir dorovinei tėvynės pažangai.” Bloga mo
kykla yra vaikui tikra pražūtis. Jau geriau pasilikti be
moksliu, negu, įgijus mokslą, prarasti savo tikėjimą ir 
dorą.

Labai taip pat svarbu, kad tas auklėjimas būtų ir lie
tuviškas, kad vaikas išmoktų branginti ir tai, kas jo tė
vams buvo šventa. Mūsų senieji po 40 - 50 m. buvimo Ame
rikoje, neužmiršo savo brangios tėvų kalbos ir paliko išti
kimi savo garbingai senai Tėvynei Lietuvai. Jie sukūrė 
lietuviškas parapijas ir prie jų lietuviškas mokyklas, nes 
jie norėjo, kad ir jų vaikams būtų perduoti tie kilnūs ir 
šventi Tėvynės meilės jausmai.

Taigi kiekvieno, šioje laisvės šalyje gyvenančio, lietu
vio kataliko pareiga, leisti savo vaikus į lietuviškas, ka
talikiškas ar tai pradžios ar aukštesnes mokyklas. Gera 
mokykla paruoš jaunimą gyvenimui, kuriuo galės pasi
džiaugti netiktai patys tėvai, bet Bažnyčia ir Tėvynė.

K. J. P.

RAUDONOS LIETUVOS MOKYTOJAI
Kaip dabar atrodo Lietuvoj mokyklos, 

senų mokytojų. 15-17 m. vaikai... mokytojauja, 
iš 500 mokinių tik 5 įsirašė į komjaunuolius, 
ja tie, kurie patys nėra buvę universitete.

Liko tik 10% 
Šiauliuose 

Profesoriau-

Bern. Brazdžionis

NAKTIES PSALME
“... mes atėjome ik beprotybės marių.”

St. Santvaras

Nuėjom mes lig beprotybės marių, 
Nuėjom mes lig tų tamsos krantų, 
Kur sostuose tironai, tartum vyną, geria 
Našlaičių kraują, ašaras tautų, 

r
Ir šaukia žemė: — Nematau aš saulės.
Ir šaukia siela: — Nematau žvaigždžių . ..
Ir aš regiu, kaip miršta šis pasaulis, 
Ir kaip nebeplaka širdis, girdžiu.

Ir, tartum ašaros, benamės žvaigždės krenta, 
Paklydus kryžkelėj po dideliais skliautais, 
Ir, tartum skęstantis toli nuo žemės kranto, 
Tikiu: dangaus stebuklas dar ateis!

Ir nevilty dainuoju viltį didžią,
Mirties agonijoj — gyvenimą randu
Ir naktį nykstančią žmogaus širdy tolydžio, 
Kad rytas šviestų tūkstančiais žiedų!

Pro pelenus sudegusių sodybų,
Pro negyvųjų miestų kvartalus, 
Kaip žarija pro gūdžią tamsą, žiba 
Dienos grįžimas šventas, tolimas, tylus...

Pro maldą atgailos, pro nekaltųjų kraują 
Ir pro tautų, mirt pasmerktų skausmus 
Skelbiu ateinant dieną didelę ir naują 
Į šį pasaulį ir į mūsų mirusius namus!

T4 POVĄ IŠVARĖ LAUK...
_______________ 1

Kremliaus komisaro melas. “Jūs pavertėt žydinčią šalį ka
lėjimu” — rašė Kosenkina. Ji bučiavo savo “gengsterišką 
pagrobėją”... Amerikos atsakymas. Sovietų Konsulas išvy
tas iš U. S. A.

Trys lietuviai prof e šoriai — Dr. A. Gylys, Dr. V. Jasaitis ir kun. Dr. I 
vičius, tik ką atvykę į New Yorką. ši klišė tilpo New Yorko vyskupijų laikras 
“Tablet.” Taip pat ir “New York Times” paskelbė apie juos gražų straipsnį.

Šia proga sveikiname šiuos ir visus Lietuvos profesorius laisvoje Amer. 
žemėje Maironio žodžiais:

“Daugiau mokslo vyrų, galingas jų žodis,
Ką gal Lietuva — svetimtaučiams parodys —
Jos vardą aukštai u žrašys...”

Pranas J. Naumiestiškis

SLAPTIEJI POPERIAI...

ČIA DEDASI AD
BENDROJI ĮVYKIŲ AP! 

jjišėdo Ameriką. Atomin 
įįms, Žmonių vogim: 
jįlaūg paslapčių.
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Vaikai be rūbų ir batų, ku
rių niekur negalima gauti; 
didelis trūkumas rašomųjų 
reikmenų, tačiau svarbiau
sia, tinkamų mokytojų. Vos 
10% aukštesnių mokytojų 
bepaliko. Kiti arba pabėgo, 
arba buvo deportuoti, arba 
kovoja miškuose kartu su 
partizanais. Jie yra pakeičia
mi daugiausia 15-17 metų 
jaunuoliais be jokio paruoši
mo. Yra mokytojų, kurie pa
tys vos baigę pradžios mo
kyklą...

Aukštesnės mokyklos ir 
kolegijos pradėjo vadinamą 
Lietuvos jaunimo “išlaisvini
mą” iš buržujiškos galvoji
mo sistemos ir Vakarų Euro
pos kultūros įtakos. Dabar 
mokyklos Lietuvoje tėra tik 
bolševikų įstaigos paruošimo 
jaunuolių paklusniais Mask
vos tarnais.

Dėstymas Markso - Lenino 
mokslo tapo svarbiausiu už
daviniu. Tačiau pasireiškia 
pasipriešinimas tarp jaunuo
lių. Pavyzdžiui, iš 500 Šiau
lių gimn. mokinių, tik 5 įsi
rašė į komunistų jaunuolių 
organizaciją. Suprantama, 
kaltinami mokytojai. Todėl 
stengiamasi pašalinti visus 
dar likusius senus ir šiaip 
mažiau palankius mokytojus. 
Pasiruošimas naujiems mo-

kytojams yra paprastas: tri
jų mėnesių Markso-Lenino 
kursų pažymėjimas. Toks pa
žymėjimas čia vertesnis už 
universiteto diplomą...

Partija ir universitetai
Specialus kontrolės orga

nas prie kiekvieno fakulteto 
Kaune ir Vilniuje buvo įstei
gtas jau 1947 m. Kadangi ji 
yra skiriama komunistų par
tijos, todėl turi pavadinimą 
“partijos grupė,” turinti pri
žiūrėti dekanus, profesorius 
ir kitus. Tų penkių fakultetų 
“grupių” uždaviniai oficia
liai paskelbti sekančiai: jie 
teikia visokeriopą “paramą” 
dekanams, profesoriams ir 
mokytojams. Jie prižiūri, be 
to, jų politinę veiklą ir pade
da išlaikyti mokslo discipli
ną.

Paprastai, tie dekanų ir 
profesorių “padėjėjai” yra 
jauni komunistai, kurie nie
kuomet nėra lankę universi
teto.

Seni profesoriai nerti per
daug vertinami, nes juos rei
kia perauklėti. *215 profeso
rių ir mokytojų turėjo lan
kyti partijos mokyklą, kad 
išmoktų bolševizmo.

Tai toks likimas ištiko tuos 
garsius Baltijos universite
tus su jų senomis geromis 
tradicijomis.

Molotovas, išsišaukęs pas 
save Amerikos ambasadorių 
Smith, įteikė jam protestą 
dėl sovietų piliečių “pagrobi
mo,” kuriame štai šitaip at
vaizduoja “teisybę” Krem
liaus komisaras:

“Liepos 31 d. laivu ‘Pobie- 
da’ turėjo išvykti iš New 
Yorko grupė sovietinių mo
kytojų, tarp kurių ir buvu
sieji Sovietų mokyklos New 
Yorke dėstytojai Kosenkina 
ir Samarin su žmona ir vai
kais — Tatjana, Elena ir Vla
dimiru.

“Nežiūrint to, kad šiedu 
mokytojai apmokėjo už ke
lionę ir savu laiku pristatė į 
laivą savo bagažą, skirtu lai
ku jie patys betgi į uostą ne
atvyko.

“Rugpiūčio 7 d., t. y. po sa
vaitės nuo dingimo Kosenki- 
nos, Sovietų Generalinis 
Konsulas New Yorke J. M. 
Lomakin visiškai atsitikti
nai gavo iš jos raštelį, su 
pranešimu, kad ji yra netoli 
New Yorko, Rid farmoje, pri
klausančioje baltagvardiečių 
gengsteriškai organizacijai, 
veikiančiai vardu “Tolsto
jaus Fondas.”

“Savo raštelyje Kosenkina 
prašė išgelbėti ją iš rankų 
tos organizacijos, kuri viso
keriopais grasinimais nelei
džia jai grįžti į tėvynę”...

Toliau proteste sakoma, 
kad Kosenkina buvusi prie
varta laikoma farmoj, kad 
jai esą buvę duoti narkotiko 
špricai tikslu susilpninti jos j 
pasipriešinimą. Kaltinamas Į 
taipgi tūlas Zenzinov, kak jis 
prievarta atvežęs Kosenkiną 
į farmą. Ta pati “gengsterių 
gauja” pagrobusi ir Samari- 
ną...

Tuo visu remiantis Sovie
tai pareiškė, jog jie protes
tuoja “prieš dalyvavimą ame 
rikiečių valdžios virš minė
tuose nusikalstamuose ak
tuose prieš sovietinius pilie
čius—Kosenkiną, Samariną ir 
jų šeimas. Sovietinė valdžia 
reikalauja nedelsiant paleis
ti Samariną ir jo šeimą ir 
suteikimą jiems galimybės 
pasilikti Sovietų konsulate, 
o taip pat reikalauja nubau
dimo visų asmenų, dalyvavu
sių sovietinių piliečių pagro
bime.”

O KOSENKINA ATSAKĖ
ŠITAIP...

aukšto iš konsulato per lan
gą... Jai nebuvo kito kelio 
gelbėtis iš to “išvadavimo,” 
kaip bandyti užsimušti, šo
kant nuo trečio aukšto. Mas
kva pasiskubino su savo pro
testų, į kurią stipresnį atsa
kymą net už Valstybės De
partamentą davė pati “pa
grobtoji” Kosenkina...

ŠTAI TAIP JI RAŠĖ...•**
Iš farmos Kosenkina para

šė laišką Lomakinui, bet to
li gražu nesiprašydama jo iš
laisvinti. Tame laiške ji taip 
rašė:

“Aš myliu savo tautą ir sa
vo tėvynę. Aš nesu išdavikė. 
Aš jokio nusikaltimo nepa- 
pildžiau. Aš esu atsidavusi 
visiškai savo Tėvynei ir sa
vo tautai. Myliu ją karštai. 
Bet rojų, kurį jūs mums ža
dėjot, jūs pavertėt pragaru. 
Jūs pavertėt žydinčią šalį 
kalėjimu.”

JI BUČIAVO SAVO 
“PAGROBIK4”

Atvežta ligoninėn Kosen
kina, po kelių valandų, atsi
peikėjusi, paprašė, kad jai 
būtų pakviestas tas... pats 
Zenzinov, kurį gengsterių ir 
pagrobėju laiko Molotovas 
savo proteste...

Kai Zenzinov atvyko, Ko- 
senkinos veidu, pamačius jį, 
perbėgo šypsena ir ji ištiesė 
ranką, patraukė į save savo 
“gengsterišką grobiką” ir jį... 
pabučiavo.

—Kaip esu laiminga, kad 
matau jus — pasakė Kosen
kina.

KALBA ANTRAS “PA
GROBTASIS”

Antrasis “pagrobtasis” 
mokyt. Samarinas, užklaus
tas žurnalistų, pareiškė, jog 
jis nenori grįžti į Sovietų Są
jungą, atsisako jis ir jo žmo
na nuo sovietų pilietybės ir 
nori turėti galimybę atvirai 
ir teisingai papasakoti Ame
rikos oficialioms įstaigoms 
apie Sovietų režimo veiksmus 
ir apie sąlygas gyvenimo So
vietų Sąjungoje.

AMERIKOS ATSAKYMAS 
RUSAMS

Valstybės Departamentas

IŠ SLAPTŲJŲ HOPKINSO UŽRAŠŲ
Slaptieji susitarimai Teherane, kurie pražudė milijo

nams laisvę. Torpeda į Prezidento laivą. Rooseveltas NKVD 
apsaugoje. Rooseveltas pažadas išgelbėt sovietus.

Dar iki šiai dienai nėra pa
sidarę aišku, kas buvo kal
bama garsioje Teherano kon
ferencijoje, kada trys didie
ji, Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillis, susitiko pirmą 
kartą tartis apie vykusio ka
ro reikalus. Kasdien vis dau
giau ir daugiau atsiranda 
šviesos, nušviečiančios tų pa
sitarimų esmę. Vienas iš pa
čių įdomiausių šaltinių yra 
Harry L. Hopkins’o slaptieji 
poperiai, kurie šiomis dieno
mis ištisa straipsnių virtine 
spausdinami Amerikos laik
raščiuose. Kai kurias, pačias 
įdomesnes vietas, ypač lie
čiančias Lietuvos likimą, 
stengsimės čia patiekti.

Torpeda į Prezidento laivą
Kelionė į garsiąją konfe

renciją prasidėjo iš Virginia 
uosto Hampton Roads pačiu 
naujausiu USA karo laivyno 
laivu U.S.S. Iowa. Preziden
tą toje kelionėje lydėjo pa
tys žymiausi karo bei laivy
no pareigūnai ir patarėjai. 
Laivo komanda priklausė as
meniniam prezidento drau
gui kapitonui John McCrea. 
Laive kartu vyko minėtasis 
anksčiau Hopkins, generolai 
Marshall, Arnold Watson,

Somerwell Handy; admirolai 
Leahy, King, Brown, McIn
tire ir Cook.

Antrąją kelionės dieną lai
ve buvo suruošti priešlėktu
vinės artilerijos šaudymo 
pratimai. Išleisti oriniai ba
lionai, viskas pasiruošta mė
ginimui, pasigirdo pirmieji 
šūviai, kai staiga kapitono 
tilte stovintis karininkas 
pradėjo šaukti, kad čia daro
si jau nebe mėginimas, bet 
kažikas rimto. Visi aukštie
ji svečiai, prieš tai pasiruo- 

1 šę sunkiosios artilerijos šau
dymui, su vata užkištomis 
ausimis, sunkiai galėjo susi
vokti, kas čia staiga pasida
rė. Prezidentui buvo paaiš
kinta, kad darosi kažkas rim
to, jam patarta buvo grįžti į 
jo kajutę, tačiau jisai atsisa
kė. Pasirodė, kad visai rim
tai laivo linkui buvusi paleis
ta torpeda.

Tačiau torpeda paleista ne 
iš vokiečių, bet iš pačių ame
rikiečių kovos laivo. Nauja
jai Iowa reikėjo padaryti 
skubius manevrus, kad išsi
sukus nuo torpedos. Visai 
nedaug tetrūko, kad ir prezi
dentas, ir visi jo armijos ir 
laivyno vadai su štabo virši
ninkais būtų nuėję į dugną. 
Iową apšaudžiusio karo laivo 
vardas taip ir pasiliko pa
slaptyje iki šiol, gal, žinoma,

vatos medžiagą 
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nas aiškinęs, kad USA; 
basadoje esą pavojinga j 
seveltui pasilikti ir važ 
į pasitarimus, nes miest( 
lį būti daug priešiško
mento, kuris galįs sud; 
daug nemalonumo.

Saugumo sumetimais 
zidentas, sutikęs su St 
pakvietimu, tačiau pap 
į tikras NKVD’istų ra 
Sov. ambasadoje viskas 
stipriai buvo NKVD s; 
ma, kad net lovos kloji 
ir kambariai tvarkomi į 
baltomis uniformomis I 
rengusių NKVD’istų, o 
baltomis uniformomis s 
jo didelio kalibro gini 
Stalinas užtikrino prež 
tui tikra NKVD’istinį ss 
mą. ' j

Rooseveltas pasižada R 1
bėti Sovietus j

Jau paruošiamuose j 
Britanijos ir USA pas 
muose pasidarė aišku, .'ingomis gy- 
Churchillio planas, pa 
ti įsilaužimą į Vokieti;

prie savi 
me Berlj 

O daba 
USA avi 
niškas pa 
lyno gyy 
Tas mais 
aviacijai 
USA kar 
jama gy 
mėtas pr 
o tas lai 
tiktai dėl 
nesibaigi; 
rimų.

Viskas i
Berlyne 

dar iki ši< 
rint įvaii 
Pasitarim 
įžeidinėjir 
basadoriai 
priimti M 
savo pasi 
sai pasla 
pasitarei 
sakoma s 
Ir vėl nei 
mas! Vies 
atišiaurūs 
Dunojaus 
Sovietų B 
si su savo 
džia JAV 
tiesos žod

irimas.
įvykių čia pat
~bta Sovietų

fOgimas. Iš 
pagrobtoji 

Viduržemio jūros. tap< surizi.
■gyvybe, kad 
-onojo konsu- 

s įtekti po A- 
kad prezidentas yra p; k

’’kolega moky- 
’ ^osi pasa
rgą Sov.

mestas. Tas planas buv 
mestas pirmiau, negu ■ 
užgimęs, šalia to paail

Įteikus šią protesto notą 
iš vakaro, sekančią dieną Lo- 
mankino “išlaisvintoji” Ko
senkina iššoko nuo trečio

atmetė rusų protestą. Jung
tinių Valstybių atsakyme 
griežtai paneigiamas tvirti
nimas, kad Amerikos valdžia 
ar jos agentai turėjo bet ko
kius ryšius su vadinamais 
“nelegaliais aktais.” Šis at
sakymas buvo suredaguotas

ypatingai griežtais ir kate
goriškais žodžiais.

Valstybės Departamentas 
pareiškė, kad Sovietai neturi 
jokių teisių į Kosenkiną ir 
garantuoja jai Amerikos įs
tatymų globa per visą jos bu
vimo laiką Amerikoje.
IR TAIP ŠĮ PON4 IŠVARĖ 

LAUK...
Amerikos valdžia pareika

lavo Sovietų tuč tuojau at
šaukti gen. konsulą Lomaki- 
ną, kuris Kosenkinos byloje 
“privirė visą šitą košę.” šis 
reikalavimas buvo išreikštas 
Valstybės Departamento no
toje, įteiktoje Sovietų S-gos 
Ambasadoriui Paniuškinui, 
kuri nota suredaguota ypa
tingai griežtai.

Ir taip, Kosenkinos bylos 
eigoje sovietinį įžūlumą pa
rodęs gen. konsulas Loma
kin, JAV išvarytas, turės 
pats liūdną kelionę Rusijon, 
kur jis taip labai norėjo tik
rai mirčiai išsiųsti savo tau
tietę vargšę mokytoją Ko
senkiną...

žęs šios konferencijos
atsistoti kartu su Sov.
ja ir neremti Didž. Brl^į - y
jos pageidavimų ir pall į, įjU. !

(Bus daugiau) ■^Je8aj£Osl

KAIP AUKŠTAI ĮVERTINAT 
JŪSŲ J. A. V. PILIETYBĘ 9
Milijonai 
duotų viską ką turi, by tik 
galėtų atvykti į Ameriką 
ir pradėti išnaujo.

svetimšalių ati-

Bet J. A. V. pilietybės 
negalima nupirkti, nes jos 
vertybė remiasi asmeniniu 
pasitenkinimu, laisvėmis ir 
privilegijomis, kurių visų 
neįmanoma čia išvardinti. 
Kaipo Amerikonas gerai 
žinote jas visas. Jūs net 
galite jomis pasitikėti.

Bet tos privilegijos 
laisvės yra pavojuje.

Apdairūs, stiprūs, sąm( 
n i ngi kovojanti vyrai ga 
pagelbėti sulaikyt tą pav< 
jų kol pasaulio tarpusavi 
susipratimas yra vystomą 
Priešai žino, ką ir mes 2 
nome, kad stipri Amerifi 
bus taikinga Amerika, n( 
niekas nedrįs pradėti u) 
puolimą prieš mus.

Patirkite ar jūs tinkaa 
Armijos ir Oro Jėgose tau 
nybai atsilankydami į juri 
artimiausią Rekrutaviml 
Stotį.

U. S. ARMY AND U. S. AIR FOB 
RECRUITING SERVICE |

248 GRAHAM AVE., BROOKLYN, N. Y,

Š’b daugiau 
■■libido šnipų

Įdom
Vienas 

Yorko lail 
mas šiand 
jai pa vai 
labai įdom 
sirūpinusii 
senelis Dė 
lovos apkl 
stebęs sto 
misijos da] 
gaus skėlė 
vėje pasisl 
Batų padui 
las. Sakyt 
čio koresp 
no USA pi 
gi čia deda 
lova?

Laikas 
įvykiai tok 
toki ryšku; 
USA pilie, 
tenka susir 
dasi mūsų 
koje? Kor 
darosi toks 
gana tūpči< 
nimo, laikž 
skaičiuoti 
didžiausiais

M. Kn

PEČIO
H PREZIDED

!)nnona papildė jį

jo žmona Stulgi 
I kaitytė, Sūdavių žemės 
pidusi prie pat Marijąmpc 
pos charakteris lygus, ka 
p būdas gražus, kaip graži 

ir miesto gyvenimas ji 
Užsiliko ir būdama prezic 

’<uno mergaitė. Gilus inte 
Įprastumas veiksmuose ir

Ją mėgo ne tik lietuvia 
UR ponai. Į politiką ji i 
L^teresuotų ir kad jos n 
,!* jos darbas ir nenore j 

p srity jam savo įtakos. S 
^litinėmis temomis. Ta 

h reikalavo Lietuvos ge 
Lętos temomis kalbėtis, vi 

vakarų Europos kalbc



daug

zidente

tik Ė

Lapt 
tas r

ČIA DEDASI AMERIKOJE? SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI

VĖL ATVYKO LIETUVIAI

gražesnio—Nėr geresnio ir

V ■

tikras pa- 
jis tikrai

Dunojaus konferencijoje, kur 
Sovietų Rusija, susigiedoju
si su savo klapčiukais, nelei
džia JAV pasakyti nei vieno 
tiesos žodžio.

Atvyko profesoriai kviečiami Amerikos universitetų. 
Reporteriai New Yorke “egzaminavo” profesorius. Trem
tinius galima aprūpinti tik už 1/5 dalį tų išlaidų, kurias 
daro IRO.

tikrai aukštos klasės laikraštis
— pareiškė atėjusi Redakcijon

yru, galingas jų žodis, 
svetimtaučiams parodys — 
žrašys...”

apsėdo Ameriką
pklausinėjimas Wa-

gerokai sukrėtė

dar iki šiol negiedrėja, nežiu- j dangos^ pavergtos, paniekin- 
rint įvairiausių pasitarimų, tos, tačiau nenustojusios ti-

, • • v. . v, i Ir n f i crrQ7Ocnin niurni Irii-

lyno gyventojus nuo bado. 
Tas maisto gabenimas USA •' 
aviacijai jau ima kainoti

KINSO UŽRAŠŲ
rane, kurie pražudė milijo- 
to laivą. Rooseveltas NKVD 
s išgelbėt sovietus.

“Vytis”

straipsniukai “Mūsų 
99

Pranas J. Naumiestiškis

OPERIAL.
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Nėra Vidurinio 
Kelio

soriai — Dr. A. Gylys, Dr. V. Jar 
Yorką. ši klišė tilpo New Yorko į. 
York Times” paskelbė apie juos grt 
e šiuos ir visus Lietuvos profesorių

omerwell Handy; admirolai 
<eahy, King, Brown, Mein- 
ire ir Cook.
Antrąją kelionės dieną lai- 

e buvo suruošti priešlėktu- 
inės artilerijos šaudymo 
ratimai. Išleisti oriniai ba- 
onai, viskas pasiruošta mė- 
inimui, pasigirdo pirmieji 
ūviai, kai staiga kapitono 
ilte stovintis karininkas 
radėjo šaukti, kad čia daro- 
i jau nebe mėginimas, bet 
ažikas rimto. Visi aukštie

ji svečiai, prieš tai pasinio- 
ę sunkiosios artilerijos šau- 
lymui, su vata užkištomis 
.usimis, sunkiai galėjo susi
ekti, kas čia staiga pasida
vė. Prezidentui buvo paaiš- 
:inta, kad darosi kažkas rim- 
o, jam patarta buvo grįžti į 
o kajutę, tačiau jisai atsisa- 
:ė. Pasirodė, kad visai rim
ai laivo linkui buvusi paleis- 
a torpeda.

Tačiau torpeda paleista ne 
š vokiečių, bet iš pačių ame- 
ikiečių kovos laivo. Nauja- 
ai Iowa reikėjo padaryti 
kubius manevrus, kad išsi- 
ukus nuo torpedos. Visai 
iedaug tetrūko, kad ir prezi- 
lentas, ir visi jo armijos ir 
aivyno vadai su štabo virsi- 
linkais būtų nuėję į dugną. 
ową apšaudžiusio karo laivo

BENDROJI ĮVYKIŲ APŽVALGA
apsėdo Ameriką. Atominės bombos medžiagą 

jo rusams, žmonių vogimas. Pralaimėtas lai-
Perdaug paslapčių.

Atsakymai į “Amerikos” skelbtą anketą
(Tęsinys) Ų

Ir mano trigrašis! — šitaip pasiekė. Aš esu susirūpinus, ar 
pradeda savo laišką Jonas Mi- kartais dabar jį “Amerikos” re-' 
kolaįtis iš Brooklyno, ir toliau daktorius ne išvarė iš Brookly- 
rašo: Man patinka visas dabar- no per beržyną, per Berlyną at- 
tinės “Amerikos” turinys, kaip gal pas Staliną už geležinės tvo-

1 • • • J • • 1 I

Kadaise Abraomas Lincol- 
nas sakė, kad pasaulis negali 
būti pusiau laisvas ir pusiau 
pavergtas. Mūsų dienomis 
laisvės ir vergijos kova išsi
lieja į visą žemės skritulį, ir 
dėl to atsakomybė dar dides
nė. Jei laimės tamsos ir ver
gijos šulai, šioj žemėj neliks 
kontinento, neliks valstybės 

: nė tautos, neliks salos nė 
kalnų, kur nepasirodytų nau-

nt politines žinias, 
ų savaičių bėgyje 
skaitytojui darosi 
aišku, kas šiuo me- 

: Jungtinėse Ameri- 
T 1 • • J 1 • i licL MUIVU bitu lU^JAlllLČLS I UUčt“ybese. Įvykiai toki • —

toki įvairūs, kad
imku ir besusigau- į v-g pasįĮįĮęO iaįmėto laimė-!

ijimo ribų. Kaži kokio slapto!. x , 
susitarimo Yaltoje sulaikytai^ t^rka *r pasėkos - 
Amerikos kariuomene pasi- smuyas>_ teroras, kalėjimai, 
traukė tada nuo Berlyno, ne-' laudyma,l trėmimai. Kur 

e—" palikdama sau net žem8s šiandien žmones dar ramiai
visuomenę. Slapta iskl lio koridoriui ieiti gyvena ir gal ne sapnuos ne- 

ja buvo susisukusi | gavQ zonos tame sapnuoja apie žiaunas per- 
no .rnc m o Berlyne j mainas, tenai, jei laimes ti-

O dabar nuostabiai galinga ronjja’. vie?ą dien? a!s!ra?
USA aviacija padarė’ milži- svetimi Įsakymai žus laisve 
niškas pastangas gelbėti Ber- Ir nepriklausomybe, ir ne vie- 
Ivno Xventnbio nuo iv*, nas bus pasmerktas mirčiai...

Kiekvienas turi suprasti, 
kad nei Amerikai, nei kuriai 

USA kareivių gyvybe. Auko- kitai šaliai, lygiai kaip ir pą-|

Pralaimėtas laimėjimas...
Labai sunkiomis viso kraš

to pajėgomis, ir labai didelia 
žuvusių Amerikos vyrų kai- 

ina buvo sutriuškintas ruda
sis teroras, siautėjęs Euro- 

ipoje, tačiau taika iki šiol dar.

us vos ne pačiose 
iose valdžios vieto- 
inėjimui einant vis 
ad tas ar kitas tos 
liestasis atsisako 
rodymus, atsisako 
ti ar jis buvęs ko- 
ar ne, net vengia iš 
yti į šį klausimą, 
tu darosi aišku jau 
kvienam Amerikos 
kad kiekvienas ko- 

yra tikras USA 
jos paslapčių šni- 
ir išdavinėtojas.

I pasiekusi šnipinė
ti turi kelti ir kelia 
o susijaudinimo vi- 
iliečių tarpe, nežiū- 

uolus sugautųjų 
paukštelių išsisu- 
bebūtų.
bombos medžiagą 
inėjo rusams...

au skaitančią vi- 
jaudina neseniai 
is faktas, kad kaži 

‘ėdymu Sovietų Są- 
vę parduotas žymus 
anium 238 ir Ura- 
Nekalbant jau apie 
ranium yra labai 

kaip cheminis ele- 
es jei aukso svaras 
avo 560 dolerių, tai 
varas buvo 750 do- 
nium 238 ir Ura- 
yra vienos iš pa- 
medžiagų vadina-

stipria 
mato 
irfc-|įndinėje reakcijoje, 

ro atominės bom- 
įmo pradmenis, ša- 
aiškėjo, kad buvę 
parduota ir tam 
kiai vadinamojo 

vandens”, kuris 
bus atominės bom- 
ime.
nių vogimas.
visų įvykių čia pat 

ke vyksta Sovietų 
pastangomis gy- 
ių vogimas. Iš 

š farmos pagrobtoji 
Kosenkina surizi- 

savo gyvybe, kad 
raudonojo konsu- 

imo patekti po A- 
statymų globa. Ji- 

kad[?:|ir jos kolega moky- 
" " arin, sakosi pasa- 
atstole pragaištingą Sov.

| veiklą. Jie sakosi

Vidurį 
mestai 
meste 
užgimti

tuitfo 
nų, 
Roto

balto 
renge 
balto
jo

Ja: 
Brite: 
mito 
(Mi

žęs &

ja ir*u w <x apoauuzjxuuiv ***** ~ —— J » j • n . . n
ardas taip ir pasiliko pa-josnhtidengt, daugiau

aal žinoma. Is bolševikinio šnipųlaptyje iki šiol, gal, žinoma,

KAIP AUKŠTAI P® 
JŪSŲ J. A. V.' PWU
Milijonai svetimšalių ati
duotų viską ką turi, by tik 
galėtų atvykti į Ameriką 
ir pradėti išnaujo.

Bet J. A. V. pilietybės 
negalima nupirkti, nes jos 
vertybė remiasi asmeniniu 
pasitenkinimu, laisvėmis ir 
privilegijomis, kurių visų 
neįmanoma čia išvardinti.

K

non*-’" 
bus 
nieki'

nito 
pagto 
jyfc/

erikoje.

jama gyvybė, kad būtų lai
mėtas prarastas laimėjimas, 
o tas laimėjimas prarastas 
tiktai dėl kažikokių amžinai 
nesibaigiančių slaptų susita
rimų.

Viskas vyksta paslaptimis 
Berlyno blokados dienos;

skiram žmogui nėra trečio 
pasirinkimo. Du tėra frontai, 
ir jie labai aiškūs.

Šaltoje ir neatlaidžioje 
grumtynėje Amerikos pusėje 
stovi tautos, kurioms laisvė 
yra brangi, — ne tik laisvos 
tautos, bet ir tos šalys, ku
rios šiandien yra anapus už-

keti gražesniu rytojumi, ku
riame nebus svetimų okupa
cijų, šaudymų ir trėmimų.

Tos pavergtos tautos ne 
vien tiki, bet ir kovoja dėl 
laisvės ir teisybės. Jos buvo 
pirmos teroro aukos, drauge 
ir pirmos kovotojos prieš tą 

Ir vėl nelemtas paslaptingu- Į žiaurų^ ir baisų tironą, kurio 
mas! Viešumon išeina tiktai j gresrnčs šešėlis šiandien den- 
atišiaurūs USA įžeidinėjimai v^.s4 pasaulį.

Pasitarimai eina šlykštaus 
įžeidinėjimo ženkle. USA am
basadoriaus Maskviye nenori 
priimti Molotovas. Stalinas 
savo pasikalbėjimuose tok
sai paslaptingas, kad apie 
pasitarimų išdavas nieko ne
sakoma spaudos atstovams.

Įdomi karikatūra...
Vienas didžiausių New 

Yorko laikraščių, svarstyda
mas šiandieninę USA padėtį, 
jai pavaizduoti, spausdina 
labai įdomią karikatūrą. Su
sirūpinusiu veidu lovoje sėdi 
senelis Dėdė Samas. Šalia jo 
lovos apklotą pakėlęs ir nu
stebęs stovi tyrinėjimų ko
misijos dalyvis. Po lova žmo
gaus skeleto likučiai ir palo
vėje pasislėpusio vyro batai. 
Batų paduose klausimo ženk
las. Sakytume, kad laikraš
čio korespondentas kiekvie
no USA piliečio klausia, kas 
gi čia dedasi po Dėdės Šamo 
lova?

Laikas toks nuostabus, 
įvykiai toki susiviję, pavojai 
toki ryškūs, kad kiekvienam 
USA piliečiui visai rimtai 
tenka susirūpinti, kas čia de
dasi mūsų brangioje Ameri
koje? Komunizmo pavojus 
darosi toks ryškus, kad jau 
gana tūpčiojimo, gana vilki
nimo, laikas galutinai atsi
skaičiuoti ir čia su pačiais 
didžiausiais USA laisvės ir

Ateis laikas, kada pasaulis 
supras, kad tos tautos savo 
auka, savo ilga kova ir pasi
ryžimu didžiai pasitarnavo 
visai žmonijai kelyje į švie
sesnę ateitį, ir jų vardas bus 
minimas su garbe ir pasidi
džiavimu.

Vertingos knygosC' v

Įsigykime jas
Amerikos Lietuvių Tary

bos Sekretoriate — 1739 So. 
Halsted St., Chicago 8, Ill. 
Tel. CANal 8500, galima įsi
gyti šių vertingų veikalų:

Constantine R. Jurgela. 
History of the Lithuanian 
Nation, 1948 m., 544 psi. sto
ri viršai ......................... $5.00

Thomas G. Chase. The Sto
ry of Lithuania, 1946 m., 392 
pusi., stori viršai   $3.50

Lithuania. Country and 
Nation................................. 50c.

Pirkėjams duodami dar 3 
nemokami priedai. Pardavė
jams skiriama 20% nuolai
da. Šios knygos gali būti pa
naudotos, kaip dovana.

saugumo priešais — komu
nistais.

Pr. J. B.

1948 m. rugpiūčio 18 dieną 
laivu MARINE SWALLOW 
atvyko 15 lietuvių — tremti
nių iš Vokietijos, kurių tarpe 
trys profesoriai. Katalikų 
“War Relief Service” yra ga
vusi 24 tremtiniams profeso
riams kontraktus JAV uni
versitetuose bei kolegijose. 
“Marine Swallow” laivu at
vyko pirmieji penki profeso
riai: lietuviai — Dr. A. Gy
lys, Dr. V. Jasaitis ir kun. 
Dr. A. Sideravičius; latvis— 
Dr. Peter O. Krumin ir Ju
goslavijos pabėgėlis rusas 
Dr. Nicholas Kovalevski. Se
kančiais laivais atvyks jau 
kontraktus turinčių 19 pro
fesorių, o vėliau gal kiek di
desnis skaičius profesorių, 
kuriems bus gauti Amerikos 
universitetų bei kolegijų 
kontraktai.

New Yorko laikraščių re
porteriai atvykusius profe
sorius smulkiai “egzamina
vo,” ko rezultate rugp. 19 d. 
“New York Times” įdėtas il
gas, specialiai su lietuviais 
profesoriais, pasikalbėjimas. 
Visi profesoriai kalba neblo
gai angliškai, kurių iškalbin
giausias reporteriams pasi
rodė kun. Dr. Antanas Side
ravičius. Tarp kitko jis pa
pasakojo, kad Hanau stovyk
loje pasireiškęs didelis mais
to ir reikalingiausių gyveni
mo priemonių trūkumas. Lyg 
juokaudamas jis išsireiškęs, 
kad t ąproblemą galima bū
tų išspręsti “repatrijuojant 
visus IRO pareigūnus.” Kaip 
“N. Y. Times” reporterė ra
šo, kun. Sideravičius pasa
kęs, jog išvengimui Tarptau
tinės Tremtinių Organizaci
jos ekstravagancijos, admi
nistracinį personalą būtų ga
lima sudaryti iš pačių trem
tinių, išleidžiant tik vieną 
penkioliktąją dalį to, kas da
bar išleidžiama.

Visi atvykusieji yra vie
naip ar kitaip nukentėję nuo 
Lietuvos okupantų, o Jungt. 
Amer. Valstybių pilietė Anie- 
lė Baltrėnienė neteko vyro 
esant jų šeimai amerikiečių 
kariuomenės globoje. Anot 
p. Baltrėnienės, 1945 m. bir
želio 29 d. Fritzlar apylinkė
je amerikiečių kariška maši
na sunkiai sužeidusi jos vy
rą, kuris nuvežtas į ligoninę 
mirė.
ji iš niekur negavusi, nes Į Simutis ir nuo BALFo Ona 
tuolaikinės UNRRA-os vai-j Valaitienė, kurie pagelbėjo 
dininkai griežtai patarę apie'su formalumais.
tai tylėti. Ji, žinoma, ir tylė-

straipsniai, taip ir žinios. Dar la
biau patenkintas esu pirmam 
puslapy naujai įvestu skyreliu 
“Kas naujo šią savaitę” ir St. K. 
Luko “Įvairiomis pastabomis.” 
mis.”

Malonu mums, kad Redakci
ją gina patys skaitytojai ir ap
sigynimui mums, tur būt, advo
kato samdytis nereiks, nes štai 
kaip tas pats p. Mikolaitis rašo 
toliau:

—Kaip buvo pareikšta neku- vėl rašys...
rių nepasitenkinimas aprašymais
vietinėse žiniose iš parapijų veik- laikraščio, kaip “Amerika.” Tai 
los, — tai kas gi būtų per kata
likiškas laikraštis, jei nepraneš
tų mums katalikams, kas vei- Nelle Johnson, iš Brooklyno ir 
kiama mūsų parapijose. Iš kur liepė, paėmus plunksną, tuoj 
mes tai žinotume? Juk mums, pat užrašyti į popierį jos šitokią

ros.
Šitai maloniai ir rūpestin

gai žemaitei malonu yra praneš
ti, kad iš taip labai garbingo 
Telšių miesto kilęs Plumpis yra 
gyvas, sveikas ir gyvena New 
Yorke ir su redaktorium, kaip 
jo senas draugas, net telefonu 
kartais pasišneka, bet... nerašo 
nieko. Mes jam pristatysim šį 
laišką ir, jei jis yra 
triotas žemaitis, tai

jusi, nes beteisiui tremtiniui, 
ypatingai anglų kalbos gerai 
nemokant, kitos išeities ne
buvę. Dabar ji norėtų pradė
ti kompensacijos bylą, bet 
tam neturi pinigų, o Ameri
kos lietuvių tarpe nėra orga
nizacijos, kuri panašiais at
vejais teiktų teisinę pagelbą 
nemokamai. Jos du maži vai
kučiai — penkių ir trijų me
tų liko pas vyro tėvus Vokie- j katalikams, tas svarbu. Gaila, J nuomonę:— Jūs galėtumėt gau- 
tijoje, nes visi kartu keliauti kad kartais dar permažai ran- ti labai daug tokių laiškų, bet 
negalėjo, o visiems pasilikti dame tų žinių. Ir ta proga jis skaitytoju yra daug nejaunų, 
stovykloje reikštų beviltišką s”-1‘ ,--J • - .......................
badavimą.

Atvykusioj! tikisi tuojau 
gauti namų ruošoje ar bet 
kokį kitą sunkiausią darbą 
ir iš pirmo uždarbio siųsti 
vaikučiams ir seniems vyro 
tėvams maisto pakietus.

ATVYKUSIŲ SĄRAŠAS
Antanas Baleišis apsistojo 

6928 So. Union Ave., Chica
go, Ill.

Anielė Baltrenienė, Jungt. 
Amer. Valst. pilietė, apsisto
jo 842 Glenmore Ave., Brook 
lyn, N. Y.

Janina Dabušienė apsisto
jo: P. O. Box 231, Wheaton, 
Illinois.

Prof. Dr. Antanas Gylys 
su žmona Marija ir sūnum 
Juliu išvyko į Chicagą, Medi
cal School, Loyola Universi
ty.

Prof. Dr. Viktoras Jasai
tis su žmona Elena, dukteria 
Jurgita ir sūnum Eduardu 
apsistojo Quincy College, 
Quincy, Ill.

Valerija Savičiene su sū
num Leonu ir dukra Viktori
ja apsistojo pas žinomą ku
rortų savininką Juozą Ba- 
čiūną, Tabor Farm, Sodus, 
Mich. Ten dirba jau anksčiau 
atvykęs jos vyras.

Kun. Dr. Antanas Sidera
vičius pasisvečiavęs kelias 
dienas New Yorke pas Auš
ros Vartų par. kleboną kun. 
Gurinską išvyko į Briar Cliff 
College, Sioux City, Iowa.

Pranciškonas vienuolis 
kun. Petras Svambaris apsi
stojo Lietuvos pranciškonų 
vienuolyne: Franciscan Fa
thers, Kennebunk Port, Me.

Atvykusius be giminių ir 
j draugų pasitiko Lietuvos 

Jokios kompensacijos Gen. Konsulato Attache A.

pareiškia savo norą, kad “Ame- patys jie nemoka lietuviškai ra- 
rika” visados rašytų tiesą, nie
kam nepataikaudama ir nenuo
lankaudama.

Savo ypatingą balsą už para
pijines žinias atiduoda ir p. Z. 
Žekienė iš Waukegan, Ill., kuri 
rašo:

—Labai apsidžiaugiau, kad 
naujas redaktorius pavelijo skai
tytojams atsiliepti. Aš sakau že
maitišką ačiū. Man patinka visi 
puslapiai ir taip pat paskutinis, (Va, 
kur “pradedant nuo Apreiškimo (lapo straipsnis apie tai, kad Pa
ir baigiant Šv. Jurgiu.” Nor aš nelė švenčiausia pasirodė Vokie- 
ir labai toli gyvenu nuo šių pa- J tijoj, o “Amerika” nieko nepa- 
rapijų, bet man yra malonu rašė. Ot, tas tai jau blogai! 
skaityti parapijų žineles ir tie 
trumpi 
Apylinkėje.’

Bet Z. Žakienė, truputį mus 
paglosčiusi savo gražiu atsiliepi
mu, toliau visu žemaitišku kie
tumu griebia mus, rašydama se
kančiai:

—Vienas dalykas man labai 
nepatinka ir aš pykstu ant 
“Amerikos” redaktorių: kur jie 
pražudė ar paskandino Telšių 
Plumpį, kuris rašė tokius gra
žius straipsnius 1942 m. Mudu 
esam abu iš vieno krašto ir už 
tai man gaila jo, kaip telšiškio. 
Gal Tamsta, kaip naujas redak
torius, nežinot, kokius jis įdo
mius straipsnius rašė, tai aš tu
riu iškarpas ir galiu pasiųst. Jūs 
ten pamatytumėt, kaip jis iš Tel
šių nuo bolševikų atbėgo per 
beržyną į Berlyną ir kaip pake
liui tuščioj silkių bačkoj pernak
vojo ir paskui net Brooklyną apie moteris...

šyt, o vaikai už juos nenori ra
šyt. Dėl jūsų tų klausimų ne 
vienoj lietuviškoj šeimoj tėvai 
net su vaikais susipyko. Aš per
skaitau visą laikraštį nuo pra
džios ligi galo, lig paskutinės 
raidės ir priverčiu savo vyrą, 
kad jis perskaitytų.
—Bet vienas dalykas — sako ji 
toliau,— tai ne labai gerai: jūs 
per mažai rašot apie stebuklus. \

Drauge” buvo ilgas viso

Kaip žmona liepia vyrui skai- 
tvti “Ameriką,” tai čia ji visai 
gerai daro (visos turėtų taip 
daryti!), bet kai redaktorius su
ko sau galvą, kaip čia išėjo su 
tuo stebuklu, mums staiga pa
skambino telefonu vienas labai 
stambus ir garbingas mūsų skai
tytojas J. B. L. ir pastatė tokį 
klausimą:

—Skaičiau paskutinį “Ameri
kos” numerį, kur “Mūsų Apylin
kės” skyriuje radau parašytą, 
kad advokatas... (nurodo pa
vardę)... susilaukė sūnaus. Tai 
kaip gi čia pas jus — ir vėl kaip 
Abraomo ir Iseoko laikais?...

Ištikimųjų, kaip čia prastai iš
ėjo! Toks paprastas dalykas, 
kaip pranešimas apie garnio do
vaną, parašytas tikrai kažin 
kaip pagal Senąjį Testamentą... 
Pasistengsime, kad ateity to
kiais atsitikimais būtų kalbama 

(Bus daugiau)

“AMERIKOS” ĮSIKŪRIMO FONDAS

L. G. K.

Savo paramą “Amerikos” Įsikurdinimo Fondui pas
kiausiai prisiuntė šie asmenys:
Rožė Benkauskienė, Maspeth ........................
Ona Raulinaitytė, Brooklyn ...........................
A. Juškauskas, Brooklyn ...............................
K. Linevičienė, Elizabeth ...............................
A. Beržinskas, Newark ...................................
Geo. Palavinskas, Brooklyn ...........................

Už gautas aukas nuoširdžiai dėkojame.
“Amerikos” Administracija

$2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

M. Krupavičius

(Tęsinys)
Jo žmona papildė jį

laimingai papildė jo žmona Stulginskienė- 
. Ona Matulaitytė, Sūdavių žemės lygumų 

i ir brendusi prie pat Marijampolės gra-
šupiuose. Jos charakteris lygus, kaip lygūs 

įlankai, jos būdas gražus, kaip gražios šešu- 
tės. Mokslai ir miesto gyvenimas jos natū- 
pakeitė, pasiliko ir būdama prezidentienė, 

_ - adinta kaimo mergaitė. Gilus inteligentiš- 
Kaipo Amerikonas gerai puto pvelnus paprastumas veiksmuose ir žodžiuo- 

patrauklia. Ją mėgo ne tik lietuviai, bet ir 
tų valstybių ponai. I politiką ji nesikišo, 
ad ji jos neinteresuotų ir kad jos nemėgtų, 
kad tai ne jos darbas ir nenorėjo vyrui 

f daryti toj srity jam savo įtakos. Su kitais 
paprastai nepolitinėmis temomis. Tačiau at

olui, kai to reikalavo Lietuvos gerovė, ji 
ir politinėmis temomis kalbėtis, visai lais- 

a keliomis vakarų Europos kalbomis.

Kruopščiame darbe
Stulginskis ir prezidentaudamas pasiliko toks pat rū

pestingas ir darbštus, koks buvo ir kitas pareigas ei
damas. Tas savo savybes gal sustiprino, nes preziden
tinės pareigos buvo ir platesnės ir atsakingesnės. Visi 
Steigiamojo Seimo jam atsiunčiami pasirašyti įstaty
mai jo buvo kruopščiai studijuojami, reikalui esant ir 
su atitinkamais specialistais. Ir tik tuomet juos pasi
rašydavo, kai buvo visa aišku ir jo įsitikinimu Lietuvai 
naudinga. Buvo atsitikimų, kad jis pasirėmęs jam pa
likta konstitucijos teise, grąžindavo Seimui persvars
tyti tuos įstatymus, kurie jo įsitikinimu buvo tuo ar 
kitu atžvilgiu nevykę.

Vien įstatymų kontrole Stulginskis nesitenkino. Jis 
atsidėjęs sekė visą vyriausybės darbą. Iš ministerių rei
kalavo pranešimų apie jų darbuotę. Su ministeriais iš
diskutuodavo visus svarbesnius sumanymus. Tiesa, 
konstitucija prezidentui nedavė teisės daryti sprendi
mų tais klausimais, kurie buvo pavesti vyriausybės ar 
atskirų jos narių kompetencijai. Jis veikė juos tik kai
po autoritetas ar klausimų žinovas. Konstitucija leido 
jam dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose ir jiems pir
mininkauti. Ta teise jis plačiai naudojosi. Beveik visi 
svarbesnieji ir opesnieji vyriausybės svarstomieji klau
simai buvo jo noru svarstomi jam dalyvaujant.

Rinito ir šviesaus žinovo žodis
Diskusijose jis dalyvavo gyvai ir į visus sprendžia-

mus klausimus Stulginskis įnešdavo savo žinojimo ir 
patyrimo, kuriais jis buvo turtingas. Visos valstybės 
gyvenimo sritys jam buvo žinomos. Jo tariamas tais 
klausimais žodis nebuvo profano, bet žinovo, ir tai ne 
bet kokio, — rimto ir šviesaus. Visą savo platųjį žino
jimą Stulginskis įgijo kruopščiomis studijomis. Prie 
kiekvieno klausimo, kuriuo jis norėjo ar turėjo tarti 
savo žodį, rengėsi. Kai knygos neįstengdavo jam duoti 
reikiamų atsakymų į rūpimus klausimus, jis kviesdavo
si rimtų specialistų ir su jais tuos klausimus perdis- 
kutuodavo.

Taip žiūrėdamas į savo pareigas Stulginskis, pridė
jus dar oficialinius priėmimus bei įvairius intersantus, 
laisvo laiko turėti negalėjo. Jo darbo diena tęsėsi nuo 
ankstyvo ryto ligi vėlyvos nakties.

Suprantama, kad tokiose sąlygose jis ir be geriau
sių norų neturėjo galimybės palaikyti tampresnio ry
šio su platesne lietuvių visuomene — lankytis provin
cijoj į tautines šventes, suvažiavimus ir taip toliau. 
Nors reik pripažinti, kad-Stulginskis tokių pasirodymų 
ir nemėgo. Tas jo užsidarymas prezidentūroje dauge
lio jam buvo pikaišiojamas, kaipo bėgimas nuo lietu
viškosios visuomenės. Priekaištas, kaip matėme, netu
rėjo pateisinamo pagrindo.

Jo privatus gyvenimas
Privatinis prezidento Stulginskio gyvenimas buvo 

kuklus ir ramus. Prabangos, pobūvių, balių nemėgo ir 
vengė. Gyveno kaip pasiturįs ūkininkas. Tai tiko jo ir

jo žmonos ūkininkiškai psichologijai ir nusiteikimams.
Stulginskis buvo Prezidentas — lietuviškasai ūkinin

kas. Toks visai tikslus jo apibūdinimas pilnai nusako 
ir jo privatinį gyvenimą. Tas charakteris atspindėjo 
ir jo oficialiniuose bei viešuose pasirodymuose. Tas 
Stulginskio privatinio gyvenimo kuklumas plaukė tik 
iš jo lietuviškų tradicijų ir ūkininkiškos psichologijos. 
Tai nebuvo jo šykštumas ar prisirišimo prie pinigo įro
dymas. Tiesa, jis pinigų nešvaistė, kur nereikėjo. Bet 
jų nesigailėjo, kur buvo rimtas reikalas. Taip, pav., 
jis aukodavo nemažas pinigų sumas kultūros reika
lams, studentams šelpti, labdarai ir t.t.

Toks buvo Stulginskis Prezidentas. Istorijoj jis už
ims šviesų lapą. Išėjęs iš dvaro kumetyno, Lietuvos 
prezidentas yra istorinis žmogus ir garbinga figūra. 
Visa jis buvo pašventęs Lietuvai. Jo politika ir darbai 
daug prisidėjo prie Lietuvos sustiprinimo ir suklestė
jimo. Jo prezidentavimo laikais mūsų trumpame nepri
klausomybės gyvenime buvo šviesiausias ir kūrybin
giausias laikotarpis, ūkinio ir moralinio tarpimo tarps
nis. Stulginskio laikais subrendo lietuviškoj visuome
nėj ir giliai suleido šaknis jos galvosenoj sveika ir tik
ra demokratinė idėja, nes tokios idėjos nešiotojas, skie- 
pytojas ir skleidėjas buvo pats Lietuvos prezidentas 
Stulginskis. Ši demokratinė idėja ir galvosena buvo to
kia stipri lietuviškoj visuomenėj, kad į jas sudužo vi
sos pastangos tų, kurie jas norėjo valstybėj ir visuo
menėj nustelbti ir demokratinę santvarką pakeisti ki
ta, demokratybei svetima.

248 GRAHAM AVE,

CAREERS WITH A FUTURE-
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Philadelphijos Žinios
BUS PER AMŽIUS 

DĖKINGI ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Mirė tremtyje 'Mollie Goren, 3030 W. York Podžiūnas daro pastangas 
Ponia Ona Skaramakienė Street. I pakviesti į Ameriką savo bro

gavo liūdną pranešimą iš Vo-| Mrs. Mary Savickienė pa- lio ir sesers šeimynas iš 13 
kietijos tremties, kad ten at- darė reikalingus popierius asmenų. Jam mielai sutiko 
siskyrė su šiuo pasauliu jos vienam lietuviui Italijoj, kad pagelbėti darbo ir kambarių 
miela pusseserė a. a. Ona Ba- jis galėtų čia atvykti ir lai- aprūpinimu p. J. šaulys ir p.

J. Burokas. Su jų pagelba ir 
mano juos čia perkeldinti ir 
jie galės laimingai gyventi.

Pp. Bekeriai ieško pri
glausti porą vyrų, pp. Kala- 
žinskai nuo 2 gatvės sutinka 
duoti darbo ir butą dviem 
moterims. P. Jackienė sutin
ka duoti kambarį. Nemažas 
skaičius kitų lietuvių daro 
liudijimus savo artimiems ir 
pažįstamiems. Mat, giminės

Padare didelę klaidą
1933 m. lapkričio 16 d. J. 

Valst. prezidentas F. D. Roo- 
seveltas, pripažindamas tiro-

ronaitienė. Jos tėvai buvo mingiau gyventi.
Pranciškus ir Agnes Beržins-
kai, kurie gyveno Rėžgalių relė Virginia labai daug dir- 

”.................” . ba savo giminaičių naudai.
Juodvi jau padėjo 5 asme
nims, kad jie galėtų įvažiuoti 
į šią šalį.

Sutuoktuvės
Rugpiūčio 21 d. šv. Kazi

miero par. bažnyčioj, iškil
mingai šv. mišių metu priė
mė moterystės sakramentą ’ galės greičiau ir lengviau čia 
du lietuviai jaunuoliai, My- patekti, 
kolas Sužiedėlis ir Elzbieta 
Sideravičiūtė. Jaunasis yra 
kilęs iš New Philadelphijos, 
karo veteranas, dabar studi
juojąs universitete. Jaunoji 
yra žinoma lietuvaitė iš šv.
Kazimiero parapijos.

Labai gražiai papuoštoj 
bažnyčioj prie altoriaus, ly
dint giminėms ir draugams, 
nemažam būreliui artimųjų, 
jaunoji porelė susituokė.

Sveikinimo puota buvo pa
rapijos salėj. Svečių buvo iš 
New Philadelphijos, Baltimo- 
rės ir apylinkių bei jų arti
mieji draugai. Jaunieji buvo 
pasveikinti ir jiems palinkė
ta ir toliau pasilikti lietu
viais amerikiečiais. Abudu 
kilę iš lietuviškų šeimynų, 
dirbę prie lietuvi'škų katali
kiškų draugijų. Jaunoji bu
vusi veikli vytė, pirmininkė, 
sekretorė, vaidintoja ir gera 
darbininkė. Tik besirengda
ma naujam gyvenimui buvo 
kiek nutolusi, bet tikime, 
kad ir toliau nepamirš savo 
draugijų.

Sveikiname ir linkime 
mingo naujo gyvenimo.

Kviečia tremtinius
Lietuviai nepamiršta savo 

tremtinių ir stengiasi jiems 
padėti. Štai Mr. & Mrs. J.

Ponia Gelzunas ir jos dūk-

k., Kidelių valse., šakių aps. 
Velionė su savo šeima buvo 
tremtyje kelius metus, bet 
jos sveikata nebeišlaikė visų 
tų vargų ir kančių, kuriuos 
turi pergyventi tremtiniai. 
A. a. Ona Baronaitienė mirė 
birželio 20 d. Jos sūnus ir 
duktė jau buvo išvažiavę Ka- 
nadon, o vyras dabar vienas 
pasiliko Vokietijoj baigti 
nešti tremties sunkią naštą. 
Velionės pusseserė p. Ona 
Skamarakienė ir jos duktė 
nursė Agnieška Skamarakas 
giliai atjaučia savo artimųjų 
nelaimę.

Jodvi giliai susirūpinusios, 
kaip pagelbėti tremtiniams, 
ypač savo artimiesiems. Jos 
rūpinasi, kad pagelbėti trem
tiniams Vokietijoj ir savo 
našlaičiams Kanadoj, kad tik 
galėtų partraukti čia.

Kaip tik sužinojo savo gi
minaitės mirtį, tuoj užprašė 
šv. mišių auką ir meldžiasi, 
kad palengvintų jos sielai 
amžiną gyvenimą, kurs ant 
šios žemės nebuvo lengvas.

Pažymėtina, kad ponia 
Skamarakas ir duktė Agnieš
ka jau pagelbėjo keliems sa
vo giminaičiams, kurie jau 
atvyko į Ameriką ir laimin
gai gyvena ir yra dėkingi 
joms. Dabar jų nuolatinis rū
pestis — ir toliau tęsti gai
lestingumo darbą savo tau
tiečiams.

Gelbsti tremtiniams
Ponia Jamfšas ir jos duk

tė Elena W. Philas, padarė 
visus reikalingus popierius 
savo giminaičiui Juozui Ur- 
kai, kad atvyktų į mūsų ša
lį. Joms pagelbą darbui davė

Serga
Ponia Adelė Mockūnienė, 

N. Philadelphijos, rugpiūčio 
14 d. staiga ir sunkiai susir-' 
go. Gydytojo patarimu ji bu
vo patalpinta žydų ligoninėj, l 
Ten jai buvo padaryta sunki 
operacija. Ligonę lanko jos 
artimieji ir pažįstami. Visi 
linki jai greitos ir stiprios 
sveikatos.

lai-
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Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

L&lsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

e— - -------
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale.

Pakeleivingiems sutelkiama
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

1 - -------  —--------- —J

Del Dariaus-Girėno 
paminklo

Dariaus-Girėno Komitetas 
mums rašo, kad pastaruoju 
laiku šio komiteto vieša veik
la kiek sumažėjo, nes norima 
prieiti prie užbaigos pradėto 
darbo, pastatyti paminklą 
Brooklyne, pagerbimui did
vyriško žygio mūsų lakūnų 
Dariaus ir Girėno. Bet vis 
randasi priežasčių, kurios šį 
reikalą sulaiko. Komitetas— 
rašoma pranešime —stengia
si teirautis naujos vietos dėl 
paminklo. Šiuo klausimu 
įteikta New Yorko miesto 
pareigūnams plačiai apibūdi
nantis visą padėtį raštiškas 

■ prašymas. Manyta, kad šis 
žygis bus skubus, vienok 
praėjo jau keli mėnesiai dar 
jokios žinutės nėra, o be pa
stovios vietos negalima pra
dėti jokio tekniško darbo pa
minklo statymui, prie to vis
ko stoka ir pinigų.

Paminklo statymui yra su
kelta aukų ir su uždarbiais 
nuo pramogų viso arti $5,000, 
kuri suma esanti laikoma 
banke.

Tremtinių padėka
Amerikos Lietuvių Tary

ba gavo iš Schweinfurte, Vo
kietijoje, esamos lietuvių sto
vyklos tokio turinio sveiki
nimą :

“Schweinfurto lietuvių sto nišką Rusijos komunistų val- 
vyklos Vokietijoje 1500 žmo- džią ir jų sistemą, ir užmezg- 
nių vardu 1948 m. liepos 20 damas su jais santykius, pla- 
dienos visuotinis susirinki- čiai atidarė Rusijos komunis- 
mas, ypatingai įvertindamas tams Amerikos duris ir leido 
ir brangindamas JAV lietu-! čia jiems laisvai veikti prieš 
vių ir jų garbingų organiza- šią šalį, kad jie čia galėtų 
cijų pasiaukojančias ir nenu- knistis po mūsų valstybės pa- 
ilstančias pastangas kovoje matais ir vesti griovimo dar- 
už Lietuvos išlaisvinimą ir 
vykdant nesiliaujantį tremti
nių šalpos darbą, o taip pat 
labai sėkmingą akciją už pa- 
baltiečiams DP palankaus 
JAV imigracijos biliaus pri
ėmimą, siunčia per Amerikos 
Lietuvių Tarybą savo gilią 
brolišką padėką ir nuošir
džiausius sveikinimus.

Amerikos lietuvių, ypač 
(Amerikos Lietuvių Tarybos 
j ir kitų jų garbingų organi
zacijų darbas atskleidžia vie
ną įspūdingiausių lapų Lietu
vos istorijoje ir per amžius, 
bus dėkingai minimas išsi
laisvinančios lietuvių tautos. 
Mes būsime laimingi praneš
ti apie Jūsų didžias pastan
gas nuo bolševikinio jungo 
išlaisvintajai Tėvynei.

Tegyvuoja sesės ir broliai, 
Amerikos lietuviai!

Susirinkimo įgalioti,
(Seka parašai)

bą.
Kadangi senieji ameriko

nai yra žmonės politiniai su
sipratę, tai komunistė) prieš
valstybinė propaganda nera
do jų tarpe sau pasekėjų, bet 
tarp ateivių, kurie didžiumo
je buvę bemoksliai ar maža
moksliai žmonės, tai komu
nistų agentai surado daug 
tamsuolių, kuriuos pavyko 
jiems įtraukti į komunistų 
vedamos priešvalstybinės 
veiklos tinklą ir pinkles, iš 
kurių jiems bus sunku jau iš
sisukti, ir nekuriems iš jų, 
jei tik Dėdė Samas to pano
rės, gali kada nors tekti ir 
su šia šalim atsisveikinti ir 
išvykti į komunistų sukurtą 
raudoną “rojų”...

Pagaliau jau suprato
Dėdė Samas, ilgą laiką pro 

pirštus žiūrėjęs čia į komu
nistų veikimą, pagaliau tik 
dabar, po kartaus patyrimo, 
kokį pragaištingą šiai šaliai 
darbą dirba atsiųsti Rusijos 
komunistų agentai, ir pradė
jo jų didesnius vadus jau su
iminėti, tardyti ir bausti. 
Ateis eilė ir jų mažesniems 
vadeliams. Šio krašto val- 
valdžios pareigūnai žino 
kiekvieno čia gyvenančio ko-

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Daugėja rūkorių 
skaičius

Amerikoje su pragyveni
mo standarto pakilimu skai
čius rūkorių smarkiai daugė
ja. Ypač daug rūko materys 
ir jaunuoliai.

Pereitais metais Amerikos 
rūkoriai surūkė 345 bilijo
nus cigarečių, taigi kiekvie
nam gyventojui, neišskiriant 
nei vaikų, išeina po 121' pa
kelių į metus. Taigi dviem 
pakeliais daugiau, negu 
ankstyvesniais metais.

TREMTINIAI DĖKOJA
Lietuviška pakietų siuntimo 

įstaiga, Sea-Gull Shipping Co., 
esanti Brooklyne, gauna daug 
padėkos laiškų iš tremtinių, ku
rie per ją gavo užsakytus mais
to siuntinius. Štai kaip rašo 
tremtiniai gavę jiems pasiųstus 
pakietus:

‘Gavau Tamstos pakietus nrjmunisto vardą ir jo gyvena- 
1, 2 ir 3. Visi atėjo pilnoje tvar- mą vietą, ir taip pat jie žino, 
koje. Mūsų džiaugsmui nebuvo kur ir ką kuris veikia.
ribų. Pakietai yra praktiškai pa-' Atrodo, kad, kilus karui su 
rinkti. Ten radom produktus, Rusija, šios šalies valdžia 
kurių mums taip trūksta. Mes pasielgs su komunistais taip, 
labai džiaugiamės, kad juose nė-.kaip ji pasielgė čia su nazių 
ra visokių daržovių ir kitokių ir japonų organizacijomis, 
smulkmenų, kurie tik kaštuoja, kad jie taptų šiai šaliai ne- 

mums nėra naudingi.
Petras Jaloveckas,

Vokietija, Prancūzų zona.” i lies visuomenės darbą.
“Mano vardu siųstą P. Bigaus- 

ko iš Kanados per Jus standar
tinį siuntinį nr. 2 gavau. Už Jū
sų gerus pakietus, kurie yra ge
resni už visus kitus, kuriuos aš 
iki šiol gavau, ir už greitą per
siuntimą, tariu širdingą lietuviš
ką ačiū.

O. Petravičienė,
Vokietija, U. S. zona.”

“Iki šiol iš savo giminių per 
Jus gavau 3 siuntinius. Visi jie 
atėjo labai tvarkingai ii’ greit. 
Jūsų standartiniai maisto siun
tiniai yra mums DP žymiai ver
tingesni už kitus. Pakviečiau ke
letą DP apžiūrėti Jūsų siuntinį, Į 
kurį pas jus užsakė mano pusse
serė Anne Bakaitis. Mano nuo
širdūs linkėjimai.

Seedorf Lietuvių Stovyklos
Komiteto Pirmininkas,

O pavojingi ir kartu atliktų 
gerą ir naudingą dėl šios ša

čia komunistai yra dideli 
darbininkų prieteliai ir rūpi
nasi jų būkle, buvo užduotas 
trumpas klausimas: “Ar, tu, 
žinai kas yra komunizmas”? 
Kai žmogus apie tai pagalvo
jo ir pasiskaitę — iš to karš
to komunistėlio pasidarė jau 
nekomunistas, kuris išandien 
jau patsai karštuoliams ko
munistams užduoda klausi
mą: “Ar, tu, žinai, kas yra 
komuniszmas” ?

Pamatė, kad klydo
Tas asmuo, parėjęs namo, 

tik vien įdomumo dėliai pa
siėmė enciklopediją ir pasi
skaitę joje apie komunizmą 
ir surado ten medžiagos tam 
klausimui, kas yra komuniz
mas.

Vėliau jis viešai prisipaži
no, kad jis labai klydo ir vi
sai net nežinojo, kas yra ko
munizmas, ir tik dabar, kai 
apie jį pastudijavo, jis pra
dėjo jau suprasti, kad komu
nistų leidžiami lietuvių kal
boje laikraščiai viską per 
akis meluoja ir tik mulkina 
savo skaitytojus, ir nepaduo
da jiems tikrų ir teisingų ži
nių, ir tiktai skleidžia mela
gingą komunistų propagan
dą, ir užsiima čia Ameriko
je priešvalstybine veikla, 
prieš kariuos visi privalo ves
ti tvirtą., kovą.

O tu, skaitytojau, ar žinai, 
kas yra komunizmas? Jei ne
žinai, tai pastudijuok tą da
lyką, paskaityk gerą knygą 
ir sužinosi, kas per vienas jis 
yra.
Gėrimės mes čia nuveiktais 

lietuvių darbais
Mums, Amerikos lietuvių 

jaunesnės kartos žmonėms, 
neturint rašytos apie Ame
rikos pirmųjų lietuvių ateivių 
gyvenimą ir draugijinį vei
kimą istorijos, kartais yra 
sunku suprasti tas buvusis 
čia devynioliktame šimtme
tyje lietuvių veikimas ir jų 
gyvenimo sąlygos, ir tik, pri
siklausius senelių pasakoji
mų, tenka apie tai mintyje 
susidaryti tam tikras vaiz-

das, gėrėtis čia lietuvių 
veiktais milžiniškais t? 
niais ir kultūriniais kai f 
kiškoje dvasioje visuon 
niais darbais,kurių vaisia ? 
mes Amerikos lietuvių / 
noji karta jau naudojant <!

Apie vėlesnių laikų čia 
tuvių išeivijos veikimą- 
darbus mes randame a 
daug statistinių žinių Kj 
gų Vienybės leidinyje “A 
rikos Lietuvių Katalikų n 
bai,” kur vietomis tik b’ 
rais bruožais, o kitur i] 
visomis smulkmenomis Į 
aprašyta iki 1943 metų jį 
rikos lietuvių katalikų j 
la ir nuveikti jų darbai.!

ŠYPSENOS
Paaiškino

—Jonuk, dėl ko 
čioji į mokylą?

j —Ką aš ten veiksiu, 
nemoku nei skaityti, n? 
syti?

ne1

iENTŲ PRANE
rugpjūčio 29 d. Š’ 
ruošiamasi Autom 
prasidės lygiai 2

* Dudley St. Trys į 
jšta ge- sipuošę automobil 

į' Moterų nas. Taipgi bus 1 
ira kitokį paįvair 
tašinsko orkestrą 
senus ir jaunus.

Draugijų atst 
kviečia visus atsi]

Gražiai paminė 
švent

(Sąjungos 
0! Ame- 
iai Įvyks

> Conn, 
senus da
is prog?

seniai ne
lies sma
ginti su

neužmirš

■i

Pigi operacija l^i
Keleivis sutikęs plėši! 

peiliu rankoje:
—Tikiuosi, kad tamst: 

nęs nepiausi, aš tik du 
riu teturiu.

—Kodėl ne, aš ne d 
ras, kad už supiaustym 
čiau po kelias dešimtis] 
rių.

Draugai
—O kaip tu, Stepai,! 

girtuokliauji?
—Ką daryti, drauge!! 

vargą noriu paskandinti
—Ua, ir kaip pasieki! 

lą?
—Ne... jis prakeiktas! 

sirodo, plaukioti moka.l
Teisme

Teisėjas: — Susibari 
kaimynu?

Kaltininkas: — Taip! 
teisėjau. .

Teis.: — Kas barnį j 
jo?

Kalt.: — Jis, pone te:
Teis.: — O kaip jis J
Kalt.: — Kvailas es 

avinas, pone teisėjau...

'AMERIKA

si
28
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□B

leisti, pa- 
^kurias 
dus. Dr. 
kun. A. 

šit pro- 
ikų dai- 
Šv. Ka

Šv. Marijos Dra 
trono šventę minė 
Gražu buvo žiūi 
drauge, su draugij 
rią nešė vicepirmi 
Norkeliūnienė ir v 
mininkė O. Ap; 
maršalka Veronik 
iš viso apie 150 n 
nes žygiavo j bažr 
skendo gėlėse ir 
dienai pritaikytą 
sakė kun. Pr. 
džiausi įspūdį dar 
sa draugija ėjo pi

s įvairių lo. Daugeliui iš ak 
riedėjo... Malonu 
tokį skaitlingą bi 
merginų, atiduoda 
rijai.

Po pietų buvo 
mas ir šokiai. F 
daug ir visi buvo 
Reikia priminti, k 
ja yra viena iš d< 
kavusių tautos, 
tremtinių reikalam 
lietuvė turėtų prį 

jos prisirašyti.

paga-

kviečia 
rius at- 
ią. Ugi

ino ir 
duk- 
sesu-

irmo-

panele 
pastų- 

Tool

Harrison-1
New Je

Išvažiavi
Rugpjūčio 21 bi 

rapijos jaunimo C 
mas į Munsey L; 
linksmai dieną pr; 
gimo komiteto vir 
<un. D. Pocius.
Lankėsi Fordham

M. Vaškiūtė, U 
A. Smigelskienė, k 
ir pranciškietės s< 
“Summer School o: 
tion” paskaitose, 
laikytos Fordham 
New Yorke, nuo 
iki 21 d.

Nežino kas yra komu
nizmas

New Yorke randasi ir lie
tuvių užsikrėtusių raudonąja 
komunistine liga, iš kurios 
bus sunku jiems pasigydyti. 
Netik jie, bet net ir pats jų 
Bimba nežino, kas yra komu
nizmas. Jei jis žinotų, kas 
yra komunizmas, jis seniai 
būtų jį palikęs ir sugrįžęs 
atgal į lietuvybę ir per laik
raštį tokių beprotiškų nesą
monių nerašytų ir nemulkin
tų savo pasekėjams akių.

Neseniai vienam Bimbos 
pasekėjui, kuris labai pasidi
džiuodamas mėgdavo girti 
dabartinę Rusijos komunisti
nę tvarką ir raudoną jos sau
lę Staliną ir pasakoti, kad

AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

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

m e r i k a ”
417 GRAND ST BROOKLYN

3D

parke

AŠAROS TOR(
Gegužinė. Netikėti s

sek- 
buvo

Pasitraukus iš Prezidentūros
Krikščioniškoji demokratija Seimo rinkimus pralai

mėjo. Stulginskis savo prezidentines pareigas užleido 
Dr. K. Griniui. Pats gi, apleidęs Baltuosius Rūmus, ap
sigyveno Vasario 16 d. gatvėj kukliam bute. Buto ir 
jo apstatymo kuklumas niekam nepasakytų, kad čia 
buvusio prezidento gyvenama. Ne vienas mažesnių tar
nautojų savo butus buvo įsitaisę turtingiau ir ištaigin
giau. ę

Stulginskis, taip gyvendamas, rašinėjo laikraščiams. 
Taip jam bedirbant, atėjo liūdnos atminties 1926 m. 
gruodžio mėn. 17 d. perversmas. Įsigalėjo naujas reži
mas. Papūtė kiti vėjai — svetimi lietuvių tautos nusi
teikimams ir norams.

Prie naujojo režimo x
Stulginskis labai gerai pažinojo tuos žmones, kurie 

stojo to režimo priešaky. Jam buvo aišku, kad ne tik 
to režimo vadistinė linkmė, bet ir jo vadai Lietuvai 
nieko gera neduos, kad nauji vėjai jai savo pasėkomis 
bus skaudūs. Dėl to jis stojo prieš tą režimą į griežtą 
opoziciją. Veikė prieš ir žodžiais ir darbais. Tai darė 
visai atvirai, nesivaržydamas ir be baimės. Saugumo 
organai labai gerai žinojo jo nusiteikimus ir veiklą. 
Daugelis už mažesnius to rūšies “nusikaltimus” buvo ’ 
sugrūsti į kalėjimus ir koncentracijos stovyklas. Bet 
Stulginskio nedrįso judinti — per didelis autoritetas ir 
per plačius pečius turėjo už savęs.

Voldemaras pavojingiausiais savo režimo priešais

laikė Stulginskį ir Krupavičių. Jis ’nusistatė “garbin
gai” jais nusikratyti. Per K. A. jis pasiūlė Stulginskiui 
Lietuvos pasiuntinio vietą Londone, o Krupavičiui 
Romoje prie Kvirinalo. Krupavičius minėtam jo pa
siuntiniui atsakė, kad jis iš Lietuvos nevyksiąs, nes 
čia reikalingas kovai su žalingais Voldemaro eksperi
mentais ir bendrai iš nedemokratinės vyriausybės jo
kių paskyrimų nepriimsiąs. Krupavičius vėliau už tai 
buvo internuotas Garliavoj. Stulginskis gi tam pasiun
tiniui pareiškė: “Jei esu Voldemarui reikalingas, jis 
gali pats be tarpininkų pagelbos pas mane kreiptis. Jei 
nežinotų mano adreso, gali atsiklausti savo žvalgybos. 
Ji mano gyvenamąją vietą labai gerai žino.”

. Voldemaras pas Stulginskį
Ir Voldemaras, savo “palydovų” lydimas pas Stul

ginskį atėjo, ‘palydovus” palikdamas už durų. Ką Stul
ginskis kalbėjo Voldemarui, nežinia, ir to niekas nesu
žinos, nes jo kalba nuėjo kartu su Stulginskiu į kapus. 
Klausiamas gi, savo charakteringa šypsena šypsoda
masis, atsakinėjo: “Aš Voldetnarui pasakiau visą kar
čią tiesą.” Žinia tik tai, kad Voldemaras iš Stulginskio 
buto išbėgo paskubomis, labai įsinervinęs, smarkiai 
įkaitęs ir... be kepurės. “Palydovai” tik vėliau atėjo 
savo šefo kepurės pasiimti.

Naujojo režimo sudarytoji Lietuvoj atmosfera da
rėsi vis tvankesnė. Ne režimo žmonėms buvo sunku ir 
kvėpuoti. Stulginskiui gi ta atmosfera buvo stačiai ne- 
bepakenčaima. Todėl jis nusistatė Kauną, kaipo tos 
tirštos atmosferos centrą, apleist.

Jį trauke žemė, jis suprato jos balsą
Ūkininką prezidentą traukė žemė. Jis buvo nusipir

kęs Kretingos apskrity gana apleistą dvaro centrą ir 
išvyko ten ūkininkaut ne simboliškai, bet realiai, kaip 
ir kiekvienas padorus lietuvis ūkininkas ūkininkauja. 
Kelis kartus buvau aplankęs naują, įdomų, iš prezi
dentų išėjusį ūkininką. Nė karto neradau jo bepavė- 
siaujančio, ar ištaigingai fotely išsitiesusio, savo rū
meliuose nerūpestingai laiką leidžiančio, kaip buvo pra
tę seni dvarų savininkai elgtis. Jų vietą užėmė lietuvis 
ir jis įnešė į jų rūmus lietuviško ūkininko tradicijas ir 
rūpestingumą. Stulginskis ne tik kaipo agronomas, 
dar anksčiau, kaip žemdirbio kumečio sūnus, supra
to žemės balsą, žinojo jos pavydumą ir reikalavimą ja 
rūpintis tik paties savininko, žinojo gyvenimo prakti
kos taisyklę — svetimomis rankomis žemės ūkis veda
mas netunka. Už tai žemė keršija bankrotu ir nusigy- 
venimu. Pagaliau, jei būtų ir kitaip, jo darbštumas ir 
rūpestingumas neleistų senų dvarininkų pėdomis sek
ti, o be to dar jis, pirkdamas tą ūkį, įbrido į ne visai 
mažas skolas. Reikėjo tikrai rimto rūpestingumo ir 
darbštumo iš tų skolų išbristi.

. Vienmarškinis, basas dirbo laukuose

Stulginskis dirbo. Kiek kartų jį aplankydavau, tiek 
kartų jį rasdavau laukuose vienmarškinį, basą, parai
totomis kelnėmis ir rankovėmis prie tokių darbų, ko
kius darbymečiu dirba kiekvienas ūkininkas. Jis pats

veždavo į Kretingą pieną ir pats išnešiodavo 
donus į reikiamas vietas. Stulginskis pats v 
tą pat Kretingą bulves, javus, daržoves ir pa 
je, ant vežimo sėdėdamas, laukė pirkėjų, kaip 
nas varganų lietuviškų sąlygų ūkininkas. Ne 
piktinosi tokiu Stulginskiu ūkininku. Girdi, b 
Prezidentui nedera toks suūkininkėjimas. Be 
rizejiškas pasipiktinimas. Sąžiningas visur yra: 
gas. Sąžiningas prezidentas pasidarė sąžiningu 
ku. Sąžiningumą rimti žmonės tik teigiamai įv

Stulginskis ūkininkas šiuo atžvilgiu prilygo 
Romos Cincinatui — atliko tėvynės atsakingi? 
bėjimo darbą ir grįžo prie savo arklo. Cincina 
dorybę įvertino ir įamžino istorija. Istorija į 
Lietuviškąjį Cincinatą — Stulginskį.

Jį išvežė sovietų budeliai
A. Stulginskį su žmona bolševikai išvežė di 

lietuvių vežimo metu, t. y. 1941 m. birželio m 
d.d. Iš tuo metu išvežtųjų lietuvių apie 1,800 
gabeno į Krasnojarsko taigą, į naikinamąją s 
Kraslag prie Rešioty gelžkelio stoties ir patalp 
tintame lagpunkte Nižnenaimeskame skyriuje“ 
šis skyrius yra NKVD “Oblastnovo upravlenij 
kavo kraja” žinioje. Ten atsidūrusiųjų tarpe 
Stulginskis, Dr. Vileišis, Mironas (kun. brolis) 
liūgas, Z. Starkus, ūkininkas Riauba, V. Karve 
Šių tremtinių dauguma buvo inteligentai.

(Bus daugiau)

iy ir 
žmo- 
buvo

Tie
I <esh

siais jūrų kariūną 
Bronium Marijošit 
liu, persiskyrusiais 
tiek pat metų laivt 

Popiet svečiai d? 
žinėj, kuri buvo t 
ka, su lietuviškais 
liais, pasivaišinima 
mais įspūdžiais ir 
terija ir kt. Tor 
moterys tikrai čia 
dė.

Vakare p. Mar 
Virekaičio oktetas 
vo, bet ir linksmini 
šeimininkus ir sve 
Jokubynas, Mani 
svečias’ Labanausk 

rekaitis dėkojo šei 
kt Toronto lietuvi? 
širdžiai visus iš E 
kusius priėmusiem 
je ir gelbstintiems ; 
kaluose.

Parapijos salėje 
gi praleido keletą 
žus lietuvaičių ir 1 
rys. Gražu buvo m 
blaiviai ir jaukiai 
savųjų tarpe.

Antradienio va 
atjojantį iš Port 
kpt inž. Labanausl 
pristatė pasakyti 
anglų kalbos kurs 
kat mokykloje, ku 
liasdešimt lietuvai 
savaitėje (šeiminiu 
leidžia lietuvaites t< 
lon). Svečias pabrė 
pasiryžimas ir tiki 
nugali, jog Amerik 
yra sunkaus



■August 27, 1948
das> gėrėd 
veiktais J 
niais ir 3

SPONDENTŲ PRANEŠIMAI
DIDŽIOSIOS IŠKILMES

KENNEBUNK PORT, ME.
Sovietiški buržujai

ristai yra dideli 
prieteliai ir rūpi- 

Je, buvo užduotas 
ausimas: “Ar, tu, 
rra komunizmas”? 
s apie tai pagalvo
kite — iš to karš- 
jtelio pasidarė jau 
tas, kuris išandien 
karštuoliams ko- 
užduoda klausi- 

tu, žinai, kas yra 
įas”?
te, kad klydo
įuo, parėjęs namo, 
iomumo dėliai pa- 
iklopediją ir pasi- 
e apie komunizmą 
ten medžiagos tam 
kas yra komuniz-

mais darfed 
mes Amerį 
noji karb J

Ąpie^l 
tuvių ijįs. apskričiu gegužinė 
darbus 
daug staį 
gų Vienyk 
rikos Lieb 
bai,” kurį 
rais bruoį. 
visomis 
aprašyta^, 
rikos lietui; 
la ir nnvį

aven, Conn

—Jonuk, 
šioji į moįj

jis viešai prisipaži- 
s labai klydo ir vi- 
žinojo, kas yra ko- 
., ir tik dabar, kai 
istudijavo, jis pra- 
luprasti, kad komu- 
žiami lietuvių kal- 
:raščiai viską per 
loja ir tik mulkina 
tytojus, ir nepaduo- 
tikrų ir teisingų ži- 
ktai skleidžia mela- 
munistų propagan- 
siima čia Ameriko- 
;valstybine veikla, 
i uos visi privalo ves- 
kovą.
kaitytojau, ar žinai, 
:omunizmas? Jei ne
pastudijuok tą da- 

skaityk gerą knygą 
si, kas per vienas jis

ęas yra priruošta ge- 
Įurią rengia Moterų 
Darbininkų Sąjungos 
ujimo Lietuvių Ame- 

5 m. apskričiai. Įvyks 
29 d., Sea Cliff Inn 
Morris Cove, Conn.
n jaunus ir senus da
tes visi turės progą 
ąsilinksminti, pasima
to kaimynais ir gimi- 
F Jau Iabni seniai nė- 

olr Jaunimas galės sma
ukti ir susipažinti su 
lonijų jaunimu.
I važiuodami neužmirš 
E - o jtevehus pasikviesti, 
*ia turės progą tyram 
jai laiką praleisti, pa- 
įdomių kalbų, kurias 
i. Jonas Černius, Dr.
ir klebonas kun. A.

, Taipgi turėsit pro-

nemoku oė 
syti?

Keleivis ę^usyti lietuviškų dai- 
peiliu raut

—Tikroj 
nęs nepiaiE 
riu teturit

as sudainuos šv. Ka- 
r. choras. Bus įvairių 
šėrimų, kuriuos paga- 
i darbščios šeiminin-

ras kad E; veno lietuviai kviečia 
čiaupote valstijos lietuvius at-

Lietuvių Dieną. Ligi 
io gegužinėje!

rugpiūčio 29 d. Šventei stropiai 
ruošiamasi Automobilių paradas 
prasidės lygiai 2 vai. popiet iš 
Dudley St. Trys gražiausiai pa
sipuošę automobiliai gaus dova
nas. Taipgi bus tautiški šokiai 
ira kitokį paįvairinimai. O Pa- 
tašinsko orkestras ir sujudins 
senus ir jaunus.

Draugijų atstovų valdyba 
kviečia visus atsilankyti.

Gražiai paminėta Patrono 
šventė

Šv. Marijos Draugija savo pa
trono šventę minėjo rugp. 15 d. 
Gražu buvo žiūrėti, kai visi 
drauge, su draugijos vėliava, ku
rią nešė vicepirmininkė Emilija 
Norkeliūnienė ir visus vedė pir
mininkė O. Apanavičienė ir 
maršalka Veronika Viliumienė, 
iš viso apie 150 narių iš svetai
nės žygiavo į bažnyčią. Altorius 
skendo gėlėse ir šviesose. Tai 
dienai pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. Pr. Valiukas. Di
džiausi įspūdį darė, kuomet vi
sa draugija ėjo prie Dievo sta
lo. Daugeliui iš akių ašarėlė nu
riedėjo... Malonu buvo matyti 
tokį skaitlingą būrį moterų ir 
merginų, atiduodant garbę Ma
rijai.

Po 
mas 
daug
Reikia priminti, kad ji draugi
ja yra viena iš daugiausiai au
kavusių tautos, bažnyčios ir 
tremtinių reikalams. Kiekviena 
lietuvė turėtų pre šūūs Draugi
jos prisirašyti.

pietų buvo pasilinksmini- 
ir šokiai. Publikos buvo 
ir visi buvom patenkinti.

girtuokfc

vargą not.
-Uaji 

lą?
-Ne4 

sirodo, pk

ir

5,000 žmonių minia. Du tūkstančiai automobilių. Garbingi 
svečiai. Lietuviškos dainos ir šokiai. Įsidėmėtina Dr. Pa- 
dalskio kalba.

mes čia nuveiktais 
tuvių darbais

Amerikos lietuvių 
s kartos žmonėms, 
rašytos apie Ame- 

mųjų lietuvių ateivių 
ą ir draugijinį vei- 
torijos, kartais yra 
uprasti tas buvusis 
mioliktame šimtme- 
uvių veikimas ir jų 
o sąlygos, ir tik, pri- 
is senelių pasakoji- 
ka apie tai mintyje 
ti tam tikras vaiz-

Kaltinis 
teisėjau.

Teis.:-š 
Kalt:-! 

avinas, ps

lester, N. Y. 
į--------
os iš Pittsburgo
|ry viešėjo Antano
s Butrimavičių duk- 
Felicita su kita sesu- 
; Sesuo Felicita vyks- 
miją mokytojauti. Se- 
ntija (Apanavičiūtė) 
iš Kalifornijos ir mo- 
Įittsburgo apylinkėj.

Vestuvės
21 d. apsivedė Joseph 
lavickas) su panele 

Jaunasis pasitu- 
savininkas Tool

Harrison-Kearny,

tus.

op.
i 6
iu panele Rose Domi-

d. bus vestuvės

SKAM ūeriaus.
•į etuvių Diena

_____ ivo minėta, Lietuvių
ks Schuetzen parke

Išvažiavimai
Rugpiūčio 21 buvo mūsų 

rapijos jaunimo CYO išvažiavi
mas į Munsey Lake, kur visi 
linksmai dieną praleido. Suren
gimo komiteto viršininkas buvo 
kun. D. Pocius.
Lankėsi Fordham Universitete

M. Vaškiūtė, U. Nekrošiūtė, 
A. Smigelskienė, kun. D. Pocius 
ir pranciškietės seseles lankėsi 
“Summer School of Catholic Ac
tion” paskaitose, kurios buvo 
laikytos Fordham Universitete, 
New Yorke, nuo rugpiūčio 16 
iki 21 d.

pa

A. E. S.

“AMERIKOS” SPAl! UGSMO AŠAROS TORONTE
ATLIEKAMI

taudos Darbai:
ligos pamaldos. Gegužine. Netikėti susitikimai

• PLAKATAIo BILIETAI• KONSTITUCIJOS• KNYGOS• ŽURNALAI• GARSINIMAI- ----® VESTUVIŲ KV>
f GRAND ST.

ir kiti spaudos da&

“Amerika 
f

veždavo į Kretingą pieną ir 
donus į reikiamas vietas. 
tą pat Kretingą bulves, jav®, 
je, ant vežimo sėdėdamas, !a 
nas varganų lietuviškų

donus į reikiamas vietas,. o’.

o 20 d. teko matyti 
nti įdomių dalykų vi- 
tuvių šiame vis toliau 
iame mieste.
proga, saulėtą sek- 

etuvių bažnyčia buvo 
ii pripildyta veik pus- 
žmonių. Kun. Užuba- 
įražų pamokslą, muz. 
akompanuojant, dai- 
r. Marijošius pravirk- 
ą savo gražių žodžių 
pasigailėk mūsų,” o 
oktetą, pasekė visi 

“Marija, Marija”...
betgi užspringo aša- 

po pamaldų buvo gie- 
utos himnas. Rodėsi 
:ėlės lubos neišlaikys, 
viams didesne bažny-

Rugpiūčio 15 d. Kennebunk 
Port, Maine įvyko labai gra
žios iškilmės — naujojo Lie
tuvos Pranciškonų vienuoly
no ir koplyčios pašventini
mas. Įspūdingai atrodė ta 
5,000 žmonių minia, suvažia
vusių iš įvairių šios šalies 
valstybių. Sako, jog iš vienos 
Naujosios Anglijos lietuviš
kų kolonijų buvo per 20 au
tobusų, o prižiūrėjusi tvar
ką vietos policija tvirtina, 
kad per didžiuosius vienuo
lyno vartus iš viso įvažiavo 
2,000 automobilių.

Garbingi svečiai

Prie šventės pasisekimo, 
be abejojimo, daug prisidėjo 
ir gražus oras. Rodos pati 
gamta džiaugėsi šiom iškil
mėm, kurios 11:30 vai. pra
sidėjo šv. mišiom. Jas vie
nuolyno kieme laikė didelis 
Lietuvos Pranciškonų gera
daris kun. J. Valantiejus, 
Waterburio parapijos klebo
nas. Specialiai paruoštose 
vietose prie altoriaus sėdėjo 
Portlando vyskupas Daniel 
Feeney, D. D., pranciškonas 
vyskupas Louis P. Durand iš 
Kinijos, prelatai: J. Ambo- 
tas ir J. Balkūnas, Tėvų Ma
rijonų Provincijolas kun. J. 
Yančius, M. I. C., kunigai: 
K. Vasys, P. Juras, M. Pan
kus, J. Vaitekūnas, J. švagž- 
dys, S. Bobinas, čekavičius, 
St. Būdavas, T. K. Žvirblis, 
domininkonas, šios apylinkės 
prancūzai pranciškonai bei 
dvasiški j a ir visi pranciško
nai lietuviai.

Choras iš Brooklyno
Mišių metu žavingai giedo

jo garsusis Brooklyno Ap
reiškimo parapijos choras, 
vedamas muziko p. P. Sako. 
Po pirmosios Evangelijos lie
tuvišką pamokslą pasakė 
Provincijolas T. Justinas 
Vaškys, O. F. M., iškeldamas 
šios dienos didelę reikšmę 
Lietuvos Pranciškonų ir ben
drai Amerikos lietuvių gyve
nime. Po to angliškai kalbė
jo T. K. Žvirblis, domininko
nas.

Pasibaigus mišioms vie
nuolyno pašventinimo apei
gas atliko Portlando vysku
pas D. Feeney, o palaimini
mą davė pranciškonas vys
kupas Louis P. Durand. Tuo 
ir pasibaigė pirmoji šventės 
dalis.
Lietuviškų dainų koncertas.

3:30 vai., visiems paval-

je, ant vežimo sėdėdamas,^..

piktinosi tokiu Stulgteki"* enų, susitinkant zmo- 
Prezidentui nedera toks s* f Per 8 mclus buv0 
rizejiškas pasipiktinimas. S* su Jokubynų ir Man- 
gas. Sąžiningas prezidentas^ nis bei Treigiais iš 
ku. Sąžiningumą rimti žmo^ žnyčion buvo atvykęs

Stulginskis ūkininkas šiuojK tuvos karo laivo kapt.
~ — . . . as, jg Milwaukee,

| su neseniai atvyku-

ridų buvo graudžių ir

Romos Cincinatui — atliko 
bėjimo darbą ir grįžo prie *U 
dorybę įvertino ir įamžinojU,. e įr dviem seserimis, 
Lietuviškąjį Cincinatą —

Jį išvežė sofift^

A. Stulginskį su žmona - } 
lietuvių vežimo metu, t y- 
d.d. Iš tuo metu išvežtųjų 
gabeno į Krasnojarsko 
Kraslag prie Rešioty 
tintame lagpunkte Nižnen 
šis skyrius yra NKVD 0 
kavo kraja” žinioje. Ten a L - - 
Stulginskis, Dr. Vileišis, “t iu. l^mus buvo kau
lingas, Z. Starkus, ūkini*’ j»mas su sav0 buvu’ 
šių tremtinių dauguma'3

mėnesius atvažiavusio- 
į Port Hope. Kapito- 
dėsto elektros inžine- 
ette Universitete. Jie 
. po 8 metų nesimaty- 
uo to laiko, kai kapi- 
ims užėmus Lietuvą 
įažu laiveliu turėjo pa- 
|ir yra pasiekęs Ame- 
taziliją.

siais jūrų kariūnais (cadets) — 
Bronium Marijošium ir Petru
liu, persiskyrusiais su juo prieš 
tiek pat metų laive.

Popiet svečiai dalyvavo gegu-'gius ir pailsėjus, prasidėjo 
žinėj, kuri buvo tikrai lietuviš- (lietuviškų dainų koncertas, 
ka, su lietuviškais šokiais, rate- kurį išpildė aukščiau paim
liais, pasivaišinimais, pasidalini-' nėtas Brooklyno Apreiškimo 
mais įspūdžiais ir antrašais, lo- parapijos choras. Galingi ir 

Toronto lietuvės kartu švelnūs lietuviškos 
moterys tikrai čia gerai pasiro- dainos garsai atsimušė tiek 

lietuvių, tiek svetimtaučių 
. Mankų namuose. širdyse, palikdami ten neiš

dildomą atminimą.
Po to p. O. Ivaškienės pla

čiai Amerikoje pagarsėjusi 
mergaičių ir berniukų grupė 
pašoko įvairių tautinių šo
kių. Jų grožiu ypatingai bu
vo nustebinti svetimtaučiai, 
kurie šioje apylinkėje nieko 
panašaus nėra matę. Pažy
mėtina, kad visa šventės pro
grama buvo perduodama gar
siakalbiais.

Dr. Padalskio kalba
Pasibaigus koncertui prof. 

Dr. P. Padalskis pasakė gilią 
patriotinę kalbą.

tėvija ir kt.

Toje įspūdingoje prakalbo
je sujaudinęs minią savo 
energinga ir tvirta kalba 
Dr. Pr. Padalskis tarp kitko 
pareiškė:—

“Tėvai Pranciškonai yra 
tremtiniai, atvykę čia ieško
dami dirvos, kurioj galėtų 
sėti lietuviškąjį grūdą ir gai
vinti tautinę ugnį — vykdyti 
savo didyjį vienuolio lietu
vio pašaukimą.

“Save pavedę tarnauti Die- 
viškąjam Kūrėjui, jie kartu 
save paskyrė žmonėms ir sa
vo tautai. Kovodami už Die
vą, jie kovoja už žmogaus 
kilnumą prieš jo nužemini
mą, už laisvę prieš pavergi
mą, už teisę ir tiesą prieš te
rorą ir melą.

“Komunizmo skraiste pri
sidengusi bedievybė išaugo 
didele brutalia galybe, vedan
čia barbarišką šturmą prieš 
Kristų ir prieš žmogų... Tarp 
jo ir krikščionybės susikir
timas dvasinis, pasaulėžiūri
nis. Tarp jų susitaikymas ne
galimas: už ar prieš Dievą 
— kito kelio nėra.

“Šiandien esam didžiuliam 
žūtbūtinės kovos lauke ne tik 
mes, lietuviai, bet ir visas 
krikščioniškas pasaulis. Skir
tumas tik, kad mes kauna
mės pačiam kovos sūkury, o 
laisvasis pasaulis dar svy
ruoja ir visa jėga toj kovoj 
tuo tarpu nedalyvauja.

“Iš sopulingos krūtinės 
lietuvis partizanas šiandien 
tyliai kreipiasi: Kūrėjau, be 
Tavo valios nuo rožės lapų 
rasos lašelis nenukrenta, ko
dėl tad mūsų kankinių krau
jas sruvena, kaip pavasario 
upeliai?! — Tai šiurpulingas 
klausimas! Kas į jį atsa
kys?...

“Pranciškonai mūsų tautai 
turi daug nuopelnų. Jų pra
eitis didi ir darbais turtin
ga. Jie katalikybės nešėjai, 
kultūrininkai, švietėjai, ko
votojai, kankiniai...

“Didž. Lietuvos Kunigaikš
tijos kariuomenės vadas ir 
Vilniaus vaivada Jonas Kat
kevičius 1619 m. į savo tes
tamentą įrašė šiuos įsidėmė
tinai taiklius žodžius: — ‘Įs
teigėme Vienuolyną Mažes
niųjų Šv. Pranciškaus Bro
lių, kurie aštraus gyvenimo 
Įstatus ir pareigas pasirinkę, 
ištikimiausiai eina garbingų 
vyrų ir šventųjų tėvų pėdo
mis’.”

Visi svečiai labai buvo pa
tenkinti šiomis iškilmėmis 
bei Pranciškonų svetingumu. 
Nemaža jų net pasiliko vie
nuolyne atostogauti, o kiti, 
kupina gražių įspūdžių širdi
mi, grįžo į savo namus.

Svečias

Kiek pasiturinčius ir šva
riau gyvenančius žmones ko
munistai paprastai vadina 
buožėmis arba buržujais. Ta
čiau sovietų “proletariški” 
valdininkai ir komisarai bur
žujišku gyvenimu pralenkia 
visus kapitalistus.

New Yorko rusų konsula
tas už pusę milijono dolerių 
pernai nusipirko milijonie
riaus Pyne vilą (kurioje Lo
makinas laikė pagrobęs Ko- 
senkiną), bet štai šiemet jau 
sako, kad ten jiems perankš- 
ta ir ieško antros vilos. Mat, 
kiekvienas diktatoriaus Sta
lino valdininkas čia nori tu
rėti po kelis kambarius.

Panašiai buvo ir Kaune, 
kai 1940 metais rusai pagro
bė Lietuvą. Lietuviams jie 
įsakė “susispausti” ir sugrū
do į mažus kambarėlius, net 
rūsius, o patys sau užėmė di
džiausius moderniškai įreng
tus namus, kur ant parketo 
skaldė kirviu malkas.v

Rūpinasi savo bernu
Komunistų dauguma yra 

tikri Stalino bernai. Stengda
miesi įtikti Maskvai, jie nu
sigręžia nuo savo giminių, sa
vo tautos ir pasidaro išdavi
kais to krašto, kuriame 
vena.

Taip yra ir su Italijos 
munistų vadu Togliatti, 
tai, kai Togliatti buvo
žeistas, Stalinas pasiuntė Ro
mon du geriausius gydytojus, 
kad tie pasirūpintų jo berno 
sveikata.

gy-

ko- 
Už- 
su-

skaitytojai, 
Yurkai iš 
progą pa-

atnaujinti

Man 66 Amerika” 
patinka...

Naujoje vietoje įsikūrusi 
“Amerika” turi daug lanky
tojų. Beveik kiekvienas skai
tytojas, turėdamas progos, 
užeina pasižiūrėti, kur yra 
spausdinamas jo mėgiamas 
laikraštis.

Seni mūsų
Barbora ir Jonas 
New Yorko tokią 
tys sau sudarė.

—Laikas mums 
savo prenumeratą, — sako
jie, — taigi važiuosime apsi
mokėti ir pamatysime, kur 
mūsų “Amerika” yra spaus
dinama.

“Amerikos” įstaiga atsi
lankiusiems svečiams padarė 
malonaus įspūdžio. Taigi, J. 
Yurkus, apsimokėjęs prenu
meratos mokestį, visą penki
nę patiesė įsikurdinimo fon
dui.

—Pridėk dar porą dolerių, 
— sako jam nuoširdi žmone
lė, — nes man “Amerika” 
patinka.

Toks skaitytojų nuoširdu
mas laikraščio personalą tik
rai jaudina ir verčia ryžtis, 
kad skaitytojai būtų dar la
biau “Amerika” patenkinti.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Baras ir Naktinis Klubas S
THE “ALLIANCE HALL” ?

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

80 St. Marks PL (8th St.) Manhattan $
Viena iš gražiausių New Yorko svetainių. Sekmadieniais 
išnuomojama vestuvėms ir bankietams patogiom sąlygom. 4

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

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS 7

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką
Q (Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7-6888
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aronriskis
Į (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
i (šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 - 
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
( NEMOKAMAI 

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

3II.«

dė.
Vakare p 

Virekaičio oktetas netik repeta
vo, bet ir linksmino savo mielus 
šeimininkus ir svečius. Kalbėjo 
Jokubynas, Mankus, Treigis, 
svečias Labanauskas ir kt. Vi- 
rckaitis dėkojo šeimininkams ir 
kt. Toronto lietuviams taip nuo
širdžiai visus iš Europos atvy
kusius priėmusiem naujoj žemė
je ir gelbstintiems įvairiuose rei
kaluose.

Parapijos salėje tą vakarą ir
gi praleido keletą valandų gra
žus lietuvaičių ir lietuviukų bū
rys. Gražu buvo matyti jaunimą 
blaiviai ir jaukiai linksminantis 
savųjų tarpe.

Antradienio vakarą prava
žiuojantį iš Port Hope svečią 
kpt. inž. Labanauską p. Mankus 
pristatė pasakyti porą žodžių 
anglų kalbos kursuose vietoje 
kat. mokykloje, kur mokosi ke
liasdešimt lietuvaičių du kart 
savaitėje (šeimininkės mielai iš-'tam. 
leidžia lietuvaites tokion mokyk
lon) . Svečias pabrėžė, jog viltis, pažinti su mielu svečiu iš Ame- 
pasiryžimas ir tikėjimas viską rikos. Lauksime ir kito atsilan- 
nugali, jog Amerika ir Kanada j kymo. 
yra sunkaus darbo bet kartu ir

tūkstančių progų šalis ir kad, 
kaip buvo sulaukta Vilniaus at
vadavimo, taip bus sulaukta ir 
Lietuvos išsivadavimo, demok
ratijų pagelba — jei būsime pa
tys stiprūs, vieningi ir dirbsime

Malonu buvo susitikti ir pasi-

žvd.

nes

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 

ŽODYNU 
English-Lithuanian Dictionary

Žodyną turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”. 400 
puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po $4.00, 
dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes 
jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik įdėkite į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką žodyną.

D. Užsakymus siųskite:
I DARBININKAS

866 W. Broadway ' So. Boston 27, Mass.

Siuomi siunčiame $....
liškai - Lietuvišką žodyną.

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

ir prašome atsiųsti mums Ang-

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME ta0. |
Ž LAISNIUOTAS GRABORIUS A

X Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 4
V dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

X Paul Gustas Funeral Home, Ine. j
J 354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y. Z
X (Prieš Armory) EVergreen 7-4774
x Mūsų telefonas nemiega x

"MEMORIES of LITHUANIA" |
RADIO HOUR |

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

DIRECTOR — JACK J. STUKAS I 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 6 

* TeL MArket 2-5360 I
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Rugpiūčio-August 2'

Pranešimas
“Amerikos” rudens pikni

kas įvyks sekmadienį, rugsė
jo 19 d., Klasčiaus parke, 
Maspethe.

Visus kviečiame tan pikni- 
kan ruoštis, o draugijos yra 
prašomos tą dieną savo pa
rengimų neruošti.

Rengėjai i

Mūsų Apylinkėje

SUSIRINKIMAI
New Yorko apskričio Fe

deracijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, 7:30 vai. vak., Jersey. 
Apreiškimo par. salėje.

Nariai ir svečiai, kurie įdo- atvykusi iš tremties, lankėsi 
maujasi Federacijos veikla, 
prašomi atsilankyti.

Sekretorius

• Inž. Povilas Labanaus
kas buvo nuvykęs pas savo 
motiną ir seseris, kurios at
vyko Kanadon. Inž. Laba
nauskas dabar profesoriauja 
Milwaukee, Wis.

o Aldona Valaityte pa
kviesta dėstyt 4 dalykus iš 
prekybos mokslų ir organi
zacijos srities dviejuose uni
versitetuose: Long Island 
University Brooklyne ir Rut
gers-State University of New

Angelų Karalienės 
Parapija

Gyvendamas Italijoj lankėsi 
ir Lietuvoje.

Maspetho Žinios

® P. Žakevičiene, neseniai

Po Federacijos susirinkimo 
toje pačioje vietoje įvyks 
“Amerikos 
jų pasitarimas.

pas savo vyro seserį New 1 
Yorke. P. Žakevičiai drauge I 
su Deksniais gražiai įsirengė 
vištų ūkį už poros šimtų my
lių nuo New Yorko.

® “Amerika” yra pakvies-
Pikniko Rengė- ta garbės svečiu dalyvauti 

___  . į vargonininkų seime Elizabe- 
Visi, kurie nori prisidėti j the.

prie to parengimo, maloniai 
prašomi tame pasitarime da-'ris pats yra studijavęs mu- 
lyvauti. I ziką, buvo pakviestas vargom

“Amerikos” Administracija seime pasakyti pamokslą mu- 
. zikams.
j ® Lietuvos Vyčiai išleido 
l labai gražų spalvotą atviru
ką, kuriame po šūkiu “Die
vui ir Tėvynei” sudėtos Lie
tuvos Vyčių emblemos.

• Petras Minkūnas, buvęs 
BALFo įgaliotinis Vokietijo
je, iš Clevelando atvyko į 
New Yorką ir dirba BALFe.

® Pr. Mocejūnienė iš Ro- 
chesterio atvažiavo į New 
Yorką svečiuosna pas savo 
dukterį p. Izabelę Rauckienę 
ir jos šeimą.

® M. P. Stanionienė iš Mid
land, Pa. lankėsi svečiuose 
pas N. J. Butkus, su kuriais 
buvo nesimatę 38 metus. Pa
sisvečiavusi jau grįžo atgal į 
Pennsylvaniją.

• Ona ir Princess Staseliū- 
naitės iš Waterbury, Conn, 
lankėsi pas p. V. Valantiejie
nę Maspethe.

• Vera Kasparaitytė iš Wa
terbury, keletą savaičių vie
šėjo pas p. J. E. Gould ir pas 
V. R. Valantiejienę.

• Ona Mazurkeviči'enė lei
džia savo atostogas Atlantic 
City, N. Y. ir taip pat Penna 
kolonijose.

• Stasys K. Lukas, nuola
tinis “Amerikos” bendradar
bis, ištarnavęs karo metu 
apie penkis metus Amerikos 
laivyno civilinėje tarnyboje, 
ir 1947 m. bal. mėn. garbin
gai su specialiu liudijimu pa-!

Daug vedybų
Kitą mėnesį prasidės ka

riuomenėn ėmimas naujokų 1 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. I

Prezidento Trumano pa
tvarkymu, vedę jaunuoliai 
nuo tos prievolės yra paliuo- 
suojami.

Amerikoje yra daug jauni
mo, kuris kariuomenėn eiti 
nenori. Taigi jie subruzdo pa
sinaudoti Trumano paskelb
ta lengvata. Vedybų metri
kacijos biurai apgulti būriais 
jaunuolių, norinčių susituok
ti. Biurų valdininkai, kurie 
kitais metais šiuo laiku ne
turėdavo ką veikti, dabar yra 
priversti dirbti viršlaikį ir 
tai nepajėgia patenkinti visų, 
norinčių gauti leidimus. Per
eitą šeštadienį, Brooklyno 
metrikacijos biurui pabaigus 
darbą, už durų paliko kelios 
dešimtys porų nepatenkintų 
jaunuolių.

MIRĖ JONAS ŠIDLAUSKAS
Rugpiūčio 24 d. mirė ilga

metis “Amerikos” skaityto
jas, garbingas ir taurus lietu
vis Jonas Šidlauskas. Jis il
gai gyveno Maspethe, 54-07 
69th St. Pašarvuotas pas 
grab. Valantiejienę, 54-41 72 
St., Maspethe.

Velionis paliko žmoną Sta
nislavą, sūnų Joną, dukterį 
Mrs. Mary Semyszym, dukrą 
Onutę, du anūkėlius ir pus
brolį Stanislovą.

Laidotuvės rugpiūčio 27 d. 
iš Viešp. Atsimainymo baž
nyčios į Šv. Jono kapines.

Šiam brangiam “Ameri
kos” skaitytojui ir draugui 
tebūna lengva žemelė ir te
gu jo atminimas bus amžiais 
gyvas jo draugų ir tautiečių 
atminimuose ir maldose.

PAMESTAS LAIKRODĖLIS
Praeitą sekmadienį, rug

piūčio 22 d., einant į Apreiš
kimo par. bažnyčią (tarpe 
Marcy Ave. ir Rodney St, ant 
Hope St.), pamestas Longine 
laikrodėlis. Laikrodėlis yra 
mokyklos užbaigimo atmin
tis ir turi inicijalus N.B.K. 
—1945.

Kas atradote šį laikrodėlį, 
prašome atnešti į “Ameri
kos” administraciją. Už tai 
gausite geras radybas.

• Kun. J. Pakalniškis, ku-

Linksmi
AMERIKOS LI

LIKŲ VISUC
KULTŪRINIO

SAVAI’

EINA KAS F

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIKNIKO
Nustebau įėjęs į Angelų 

Kar. par. pikniko daržą. Be
veik stačiam vietos maža, o 
kur jau atsisėst — nei neieš-

APSIVEDĖ
Rugpiūčio 15 d. Šv. Elzbie

tos bažnyčioje apsivedė p-lė 
Doris Schmitt, duktė Jono ir

kok. Maniau sau, kas čia pa-1 !"
sidarė: ar Klasčiaus parkas 
sumažėjo, ar žmonių prisirin
ko tiek daug, kaip pačiam 
Alvyte per šv. Onos atlaidus, > 
kur, būdavo, nematyti nei 
krašto, nei galo...

Klausiu piknikų žinovo P. 
Kyriaus nuomonės, o jis tvir- 

|tina, kad Angelų Kar. para
pija “subytino” visų pikni
kus savo publikos gausumu.

Prie vartų didelis vielų 
kubilas, į kurį tik meta ir 
meta laimingus tiketėlius 
laimėjimui limuzino.

9 vai. vakare du vyrai at
nešė tą kubilą ant estrados.

i Benui sugrojus maršą, kle
bonas Aleksiūnas ir vikaras' 
Masaitis per garsiakalbį (nes 
tūkstantinei miniai kitaip: 
nebūtų girdima) pašaukė 
valdybą. Ji pasiskyrė mažą 
vaiką ištraukt laimingą tike- 
tėlį. 
visi 
sykį 
tas 
vieną, kuris bus laimingas.

Kun. Masaitis paskelbė vi
siems, kad laimingas bilietė
lis yra nr. 8506, kuriame pa
žymėta pavardė Mrs. Mary 
Daleo, tai senukė moteriškė, 
italų kilmės. Ji kasdien lan
ko bažnyčią ir yra gera pa
rapijos rėmėja.

Po to buvo dar kiti laimė
jimai. P. Putinas laimėjo 
krepšį su vaisiais ir gėri
mais, bet atidavė juos atgal 
tik dėl to, kad jo žmona p. 
Putinienė bilietėlius pardavi
nėjo. Sako, kad dar žmonės 
sakys, jog čia kokia sukty
bė... Katalikai nori būti labai 
teisingais ir kad prieš juos 
nebūtų niekur nei šešėlio įta
rimo.

Sumaišė kubile tikėtus 
teisėjai suko kubilą po 
ir nusprendė, kad jau 
vaikiukas gali paimti

Schmitt iš Woodhaveno, su 
Clifford Towle, sūnum Mr. & 
Mrs. Clifford Towle, Sr. iš 1 
Manhasset, L. I.

Vyriausia pamerge buvo 
I Lucille Skrodeniūtė, taip pat 
asistavo Janet Mackin, ir 

iPhylis Scala. Tėvelis Jonas 
, Schmitt vedė dukrelę Doris 
prie altoriaus. Pabroliais bu- 

|bo jaunojo brolis Raymond 
i Towle, Edward Reilly ir H 
Mores. j

Vestuvių puota įvyko Ras- 
įch’o salėje, Brooklyne. Iš gi-, 
•miniuų dalyvavo dėdė Anta-1 
jiias Čivinskas ir žmona Ed- 

‘,na, Antanas ir Adelė (teta)
Kasevinkeliai, teta 
Skrodenienė ir sesuo Gerald 
giminės A ir E. Čivinskai, J. I 
ir A. Jankauskai ir sūnus ir' 
marti iš Cliffside, N. J., V. 
R. Valantiejus iš Maspetho, 
Antanas Pukenis su žmona. 
Dalyvavo seneliai Jonas ir 
M. Schmitt, jų dukterys ir 
žentai. Buvo giminių ir iš to
liau.

P-lė J. Uvickiūtė giedojo 
bažnyčioj “Avė Maria.” f 
lėj dainavo giminės Frank 
Stegelman, Roy Peck, akom
panuojant pianu poniai May 
Molitor.

V. R. Valantiejienė

PASIŲSTA 143 SIUN
TINIAI

Tremtiniams šelpti komi
tetas Brooklyne atsiuntė 
“Amerikos” Redakcijai sąra
šą asmenų su adresais, ku
riems yra pasiųsti siuntiniai. 
Iš sąrašo matyti, kad komi
tetas yra išsiuntęs Vokieti
jon įvairiems asmenims viso 
143 siuntinius.

Velnio našlaitis
Garlaivy važiuoja toks ti

pelis ir prie jo sėdi jaunas 
klierikas. Tipelis, užsimanęs 
pasijuokti iš klieriko, klausia

1 ji:
I —Ar tamsta esi girdėjęs 
didelę naujieną?

j —Nieko nežinau, o kas gi 
atsitiko?

I —Na, tai aš esu laimingas, 
galėdamas pirmutinis pra
nešti tamstai tą naujieną: 
šiandien naktį mirė velnias.

—Iš tikrųjų? — klausia 
klierikas. Na, tai šia tamstai 
20 centų pašalpos, nes man 
labai gaila visų jo likusių 
našlaičių.

Stropus ligonis
Motina: “Ką tu padarei su 

ta dešimtim centų, kuriuos 
daviau tau už vaistų išgeri- y Tel t-Verereen 4.7142 

Uršulė mą?”
J Jonukas: “Už penkis cen
tus nusipirkau pyragaitį, o 
> antrus penkis daviau Petriu- 
l kui.”

Motina: “Petriukui? Kam 
jam?

Jonukas: “Kitaip jis už 
mane nebūtų vaistų išgėręs.”

Ne visi drauge
Kartą gerai įkaušęs rusas

i išėjęs iš smuklės norėjo rai- 
Sa_ | tas užsėsti ant arklio. Kiek 

jis kamavosi, vis neįstengia:
—Šventas Mitrofanai, pa

dėk man! — op...
—Visi šventi, padėkite 

man! — ir šokdamas persi
vertė per arklį. Supykęs už
keikė:

—Po velniais, ne visi drau
ge!...

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Nebrangiausia—ir—Geriausia

IiiriDvys...

j/jolai" I. .. . . .

P. J. Montvila

Apreiškimo 
Parapija

IEŠKO
Meškučio Petro, gimusio Jec- 

konių km., Ūdrijos par., ieško 
Ainelė Makštutytė-Morkūnienė. 
Kreiptis pas p. Žuką, 32 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y.

411 GRAND STREET BROOKLYN, N,
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

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

bužių pakietus j Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriui 

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

2 sv. kond. pieno! 
1/2 sv. malto čol| 
2 gab. tual. muilą 

sv. $5.25; Nr. 4—10 sv.

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

Jei pakieto gavėjas
Už Bendrovės paklotus gavėjai jokių mokesčių nemoka. |

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 GRAND STREET, BROOKLYN,

1 sv. bekono
1 sv. kavos 
1 sv. kakao 
$7.00: Nr. 3—11
nesu randamas, sumokėti pinigai grąžini

/jriy užda- 
monistinę

Limistiniu 
Lilt mūsų 
Lan metu 
Ljie kalina- 
1šeimų,

L klausia — 
Li t4 pat 
hailzmo- 
[ [ūkstančių 
L lietuvių 
«sovietai 

įj sovietai 
=1 j ką Sian
'S;? sukaustė 

T!
įieny lei- 
:ialba bur- 
; skaitome 
-apie tai, 
.iros dėka 

pagauna

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PLĖTOS — VAKARIENE. Geriausias pasirir 
A1SKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai KREIPK'

Juozas (hnkii>
Brooklyn,

Lietuvoj
— nei

■jciSmeto-
1 A Q l.tfkvieną

Ii1 ėdį...

495 Grand Street

PAIEŠKOJIMAI
Zuikiai, Juozas ir Marija (Bu- 

zytė), paieškomi giminių trem
tyje. Žinantieji prašomi praneš
ti “Amerikos” redakcijai.

Entered as second- 
office at Brooklyn,

PADEKIT
Tremtinys ai 

šeima tik tada g 
į Ameriką, kai bi 
kad atvykęs į . 
gaus tinkamą da 
neišstumdamas k 

Kaip jau pran 
šį įstatymą bent 
damų vizų teks I 
pintiems asmenin 
lę iš Lietuvos, Es 
jos. ir rytinės I 
Kanono linijos.

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai A t si d a rašytino” įstatymu
% a^Ediso- n : °nn

—: Bellaire Florist
BROOKLYN 20, J

SHoreroad 8|

p-sa- 
[dabar Ta- 
Gilino ma-
liukas į 
Matot, ir

9 G762 FOURTH ANTE. 
(f

W (68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bi

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Tail's! tik prie
<r galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Homer 
z įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-477# 
K . JT radio,

$ I.::) naujas

pat atvykti 3,00 
iki 16-kos metų ;

Kaip jau buvo pranešta, 
parapijos choras turėjo savo 
konų šventę Kennebunk Port, 
Maine.

Kelionė nakties metu, ga- 
liuosuota iš tų pareigų, rugp. na iiga (H vai.) nepalaužė 
21 d. gavo labai skubų pra- jaunatviškos dvasios, juokai, 
nešimą iš Laivyno Departa- linksma nuotaika neleido su- 
mento, kviečiantį jį grįžti at- merkti akių visą kelią. Nuva- 
gal į laivyno civilinę tarny- žiavus, netik programos da
bą Jyviams, bet ir šeimininkams

® EI. Bortkevičiūtė, buvo, nuotaika krito, nes pradėjo 
“Amerikos” moterų skyriaus lyti lietus. O kas bus rytoj, 
vedėja, šiomis dienomis ište- jeigu lietus lis?—kiekvienas 
kėjo už jūrų kap. Urbelio. j klausė savęs.

® Frank S. Lukas, dirban-l Tačiau gerasis Dievas sek- 
tis prie laivų pakrovimo, dar- madĮienį ir visoms iškilmėms 
be susižeidė ir gydėsi ligoni-,davė puikią saulėtą dieną, 
nėję. Iš ligoninės jis jau su- Žmonių begalės, visur knibž- 
grįžo. , dėte knibždėjo, toji vieta

• Skaitytojai skundžiasi, tiek žmonių savo amžiuje ne- 
kad mūsų apylinkėje laiku buyo mačiusi, 
negauna “Amerikos.” Vi
siems pranešame, kad “Am.” 
visuomet išsiunčiama trečia
dieniais. Jei kas negauna lai
ku, tai čia ne mūsų kaltė.

įklausė savęs.
Tačiau gerasis Dievas sėk

Reikalinga šeimininkė lietu- 
' visko je klebonijoje. Teirautis 
I “Amerikos” redakcijoje.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
ję P. GENKUS 

Direktorius

Iškilmingos pamaldos bu
vo laikomos lauke. Choras, 
nors tai buvo sunku, bet ga
baus muziko P. Sako veda
mas, įspūdingai ir žavingai 
atgiedojo mišias ir išpildė 
koncertinę dalį, palikdamas 
geriausį atminimą netik lie
tuvių, bet ir svetimtaučių 
tarpe. Kelionė atgal į Brook- 
lyną truko 12 valandų, po ku
riuos laukė dar darbas.

Lietuvis profesorius
Pereitų šeštadienį Ievos 

Kundrotienės laidotuvių pa
maldas laikė jos giminaitis 
prof. Dr. Weisengof. Pavar
dė, tiesa, skamba vokiškai, 
bet, didžiausiam visų nuste
bimui, pasirodė esąs lietuvis! 
Puikiai lietuviškai šneka, 
nors, sakė, labai seniai lietu
viškai bekalbėjo. Jau 10 m. 
profesoriauja Washingtono 
Universitete, dėstydamas Šv. 
Raštą, hebrajų ir graikų kal
bas. Studijas baigė Romoje, 
gaudamas teologijos dakta
ratą ir Šv. Rašto licencijatą.

MADE-TO-ORDER

RUBBER SIAM

poodrr
B»4ATV«« VTAmH 
BRAŽe * BADOU

• JMMKKMY TAM

BALXB A REPAIR OF 
Numwumi Machines

^3 86 Won* Su Nmr York M, N. Y. 

Teu BEekman 3-682B

J. Snelderaitis ir A. Andriukaitis 
Pranešldt—Prlsiųslm Katalogą Dykai

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

atskiras namas; 14 kambarių, garažai.
Woodhaven: 1 šeimai, mūrinis, at

skiras, garažai. 2 šeimų, atskiras, 11 
kambarių, garažai. 3 šeimų, 12 kam
barių, aliejaus šiluma. 3 šeimų, kam
pinis, mūrinis su 14 kambarių, alie
jaus šiluma.

Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atski
ras, 6-8 kambariai, lotas 50x100. 2 
šeimų kampinis, mūrinis, 12 kamba
rių, garažai, lotas 45x100. 4 šeimų, 
kampinis, mūrinis, atskiras, garažai, 
lotas 50x100.

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE
499 GRAND ST. 361 UNION AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
EV 4-3487 RE 9-1506

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

66 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

DYKAI DYKAI DYKAI J

BIZNIERIŲ PIKNIKAS

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.

GRANDVIEW BARBER SIIOĮ
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Sireet Brooklyn

D. Whitecavage, Savininkas

h ?mma- 
pė j ko- 
itaapas 
šis visų 
Arausto

sąrama-

4 apie

Clement A. Vokei
(VOKET ATEIS)

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

Y.

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—

.1. P. MACIIUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir
K ONTE AKT0RI1 * 

l ienzste- Atlleka mūrinių nainU ■ • 
lyginimą, plasteriavimfll ;4 
vių cementavima ir kfclj ĮjOfflll-

293 MAUJER SH 
BROOKLYN S, N|

■ :s pats 
,-jjj pgr.

Stephen Bre(
ADVOKATE

197 Havemeyer
Brooklyn 11, Ji

Tel. EVergreen 1

hipąžuo- 
-irmums 
šifluoda- 

ptOStll- 
•. amžiną

hvovie-
EVergreen 4-0203

DAKTARA

S. S. Lockett
223 South 4th i 

Brooklyn, N.
Vai.: 1-2, 6-8—ir s

DAvenport 6-0RALPH KR 

FOTOGR.
65-23 Grand A 

Maspeth, N.

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Sale Šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKL
Tel. EVergreen 4-9737

la lietu- 
ta prieš 
Senai iš- 
'l Lietu-

1 Dnve-

pa- 
■j mnūs, 
^mirtis

Lt ar 
pustė- 
p tėvų 
p mylė
jo tė

teises turį” supra 
vietinius asmenis 
1939 m. rugsėjo 
uos ligi 1945 m. ; 
d. atvyko į Vokie 
ar Austriją ir ku 
sausio 1 d. buvo 1 
ba amerikiečių, br 
cūzų zonose Berly 
noje arba amerik 
ir prancūzų zonosi 
je bei Austrijoje.

Pažymėtina, ka 
kusieji į Angliję 
Australiją, Danij; 
Pietų Ameriką ar 
įstatymu pašinai 
lės.

Pirmenybės atv; 
mos giminėms iki 
nio, žemės ūkio 
kams, kurie dirbs . 
ūkyje, namų ruoš 
bos, aprangos ir 
darbininkams, kur 
JAV, ir asmenin 
lauš išsilavinimo, 
mis, techninėmis i 
nėmis kvalifikacijc 

Atvykimo išlaid 
vykios iki JAV kra 
kės International 
Organization. Iš uo 
venamos vietos keli 
das turės sumokėt 
ar draugai.

Atvykti galės ti 
riems bus Amerik

skaitytojų. Toks 
mas ir pasidalinimi 
nėmis mums yra it 

Su tais, kurie 
skaito, savo nuom< 
šo ir mus pakrit 
mes susitarsime. BĮ 
su tais didžiai mc 
labai negailestinga 
kritikais, kurie m 
rašcio neperskaito : 
žino apie ką mes r; 
kritikuoja mus ir vi 
tui šaukia, kad pas 
kas blogai, absolit 
kas!

Štai tiems mūsų 1 
turim tik vieną ma 
šymą: pirm negu m 
mėm sumaišysit, — 
kit persk-!<

A.
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