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riaušių bravorų. Parengimams priima

Juozas Gini 
495 Grand Street,

pusryčiai - PIETOS - VAKARAM I punktai 
AISKRYMAS gamintas namie U inio 
liausiu bravoru Pan>n(rim»m.

spalvos

Tel. EVergreen 4 • 7142

SALDAINIŲ hl 
GERIAUSIOS

Lengvi Užkandžiai, Kan, Artį,

K

o

AUGUST C(
Taip jie grobia 

paslaptis...

6762 FOURTH AVE. | 

(68th St. kampas) 

Specialistai Laidotuvių Vainikai-.

Paruošime. Užsakymai prim^ 
galima užsakyti gėles PwIGhsl 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel t.

'allace, sujaudin- 
itymo kiaušiniais 
sušuko: “Kur aš 
tmerikoj ?” 
eisingai paklausė

Beltaire Ik ’ .atro1do’ ?!s tik’ ulRrsęs, kur jis yra.
ca, girdėdama jo 
iose jis garbina 
irisą jos laukine 
' ir visaip įžeidi- 
Imeriką, jau se
ifą patį: ar žino 
nir jis yra, argi 
j?

okupantai skel- 
įsteigė Lietuvoje 
kontrolės punk-

Visi Kviečiami IĮ r .
1 ilių kontrolę tai 

odei tik jie nera-

GRANDVIEW W
Kuri randasi plop)

489 Grand Street
Aarti Union f

I sąžinei ir kiek 
olicijos kontrolės 
s reikalui pristei- 
mano, kad apie 

•ium rašyti nerei- 
kai žmogus ten

D. Whitecavagt,Siq avietiniu darbo

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

NEwtown 9 - 5972

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas 3
bolševikai sušau- 
linamą, Pasaulio 
Kongresą, į ku- 
0 ir 32 Amerikos 
įjos mokslininkai, 
ištisas 4 dienas 

J"’E ima paskutiniais 
| { įerika ir Anglija 
J ‘ buvo pasiūlyta ir 

ko bendra su mo- 
■inti rezoliucija, 
anglo-jankių poli- 
•binanti Maskvos

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. VI7-2MI

Namai—Apdrauda

ir:

Elę

VYTAUTAS DIDYSIS,
Sukūręs galingą Lietuvos imperiją, nuo Baltijos ligi Juodųjų 

jūrų, išgarsinęs Lietuvos vardą visame pasaulyje, įvedęs Lietu
voje krikščionybę ir davęs Lietuvai pačius didžiausius jos istori
joj laimėjimus.

Nepriklausoma Lietuva buvo pasirinkusi rugsėjo 8 d.—Vy
tauto karūnacijai skirtąją dieną—savo tautine švente. Kai pa
vergtoj Lietuvoj šios šventės minėjimas yra okupantų dabar lai
komas nusikaltimu, mes čia laisvoj šaly, minėdami tą dieną kvie
čiame mūsų skaitytojus savo mintimis sugrįžti į Lietuvos gra
žios praeities dienas, ir iš praeities pasisemti jėgų dabarties ir at
eities kovai už laisvą Lietuvą.

Čekoslovakijos ir Benešo Kapas?.

Dar JAV kariaujant su Ja
ponija, sovietai, norėdami tu
rėti didžiųjų amerikoniškų 
lėktuvų pavyzdį, kaip dabar 
paskelbta, numušė vieną to
kį lėktuvą, vežantį maistą 
japonų nelaisvėje esantiems 
amerikiečiams.

Amerikos aviacijos vado
vybė paskelbė, kad sovietai 
iš viso yra pagrobę apie 10 
tokių lėktuvų, juos numušda- 
mi arba pasinaudodami pro
gomis, kai amerikiečių lėktu
vai turėdavo nusileisti dėl 
įvairių techniškų kliūčių.

To viso rezultate; dabar 
rytų Europos padangėje pra- 

įdėjo urgsti daugybė naujų 
sovietų bombonešių, visiškai 
nukopijuotų nuo amerikoniš
kų lakstančių tvirtovių.

Neramumai Berlyne
PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJ BERLYNAS. — Berlyno 

miesto savivaldybę, išrinktą 
demokratiniu būdu, iš visų 
pusių ėmė terorizuoti savo 
smurto aktais rusų kurstomi 
komunistai. Kai savivaldybė 
turėjo susirinkti posėdžiui, 
vietoje teisėtų atstovų, į sa
vivaldybės rūmus įsiveržė 
komunistai ir užėmė visas įs
taigas.

Lietuvių pasipriešinimas 
vergijai aktyviai prasiveržė 
partizanų sąjūdžiu. NKVD 
oficialiai buvo pranešęs, kad 
partizanų buvo 40,000, bet 
jau 12,000 esą sunaikinta.

Šitie skaičiai ištikrųjų nė
ra padidinti. Viename tik val
sčiuje yra žuvę 240 vyrų.

Kova yra žūtbūtinė. Mus 
pasiekė įrodymai (fotografi
jos), iš kurių matyti, kaip 
enkavedistai stengiasi išnie
kinti lietuvių partizanų kū
nus, kaip terorizuoja kitus 
šeimos narius.

Kada vienas toks partiza
nas A. buvo kulkosvaidžiu 
nušautas, jo senelį tėvą ati
tempė prie lavono, paklupdė 
prikaišiodami, kokį banditą 
jis išauginęs Moralinio tero
ro ir fizinio varginimo su
imtas tėvas neatlaikė ir ten 
pat mirė.

Nepasiduoda, bet susi
sprogdina...

Kad namiškiam nebūtų at
sakomybes, partizanai yra iš
sižadėję visų ryšių su lega
liai gyvenančiu pasauliu. Jie 
“neturi” nei tėvų, nei gimi
nių. Kad liktų neatpažinti, 
sužeisti ar apsupti ir negalė
dami apsitraukti, jie susi
sprogdina.

Mums žinomas yra faktas, 
kada NKVD apsupo vieną 
partizanų bunkerį', iš kurio 
nebuvo jokio išėjimo. Enka
vedistai, negalėdami į bun
kerį įeiti, iš lauko granato
mis sprogdino bunkerio že
mes : kada buvo pramušta 
skylė, pasigirdo iš bunkerio 
giesmės garsai ir paskui juos 
nutraukė didžiulis trenksmas 
— visi 8 bunkeryje buvę par
tizanai susisprogdino. Taip 
jau susisprogdino tūkstančiai 
mūsų partizanų, šaunių Lie
tuvos vyrų, kurių Tėvynė nie
kad neužmirš...

Lekia į orą ir NKVD 
bunkeriai...

NKVD yra įkurdinusi kiek
viename valsčiuje dalinius po 
30-40 žmonių partizanų nai
kinti. Jie turi įsitaisę bunke
rius, kad partizanai neužpul
tų. Šilavote tokį bunkerį bu
vo aptvėrė dviem eilėm vie
lų ir tarp jų turėjo šunis. To 
nepaisant, bunkeris išlėkė į 
orą.

Marijampolėje labai smar- 
ikavo vietinė administracija.

kas, buvo atsiradę ginkluo
tų plėšikų gaujų. Ilgai parti
zanai turėjo vargo, iki jas su
sekė ir sulikvidavo. Panemu
nės valsčiuje vieną ūkininką 
užpuolė trys raudonarmie
čiai, norėdami pasiplėšti. Lai
ku pastebėję partizanai juos
nuginklavo, aptvarkė, uždarei Komunistai jau kelis kar- 
į rūsį ir Įsakė pranešti mili-1 tus buvo įsiveržę į miesto rū- 
cijai, kad plėšikai sugauti ir'mus, bet tada jie tiktai rei- 
uždaryti. Kada rytą milicija 
atvyko, pasiryžusi plėšikus 
aptvarkyti, iš rūsies buvo iš
leisti ir dienos šviesoj pažin
ti raudonarmiečiai, vienas 
net majoras.
Partizanai sov. rinkimuose...

Partizanai yra atlikę ir po
litinių uždavinių. Kada Lie
tuvoj pačių sovietų informa
cijom balsavimuose dalyva
vo _ mažiausias procentas iš 
visų sovietinių respublikų —| 
tai čia partizanų nuopelnas;; 
jie aktyviai įsijungei į rinki
mų eigą ir savo pėdsakus aiš
kiai paliko. Lygiai jų dėka 
nepasisekė nei peticija su pa
dėka Stalinui už Lietuvos “iš
laisvinimą”; jų dėka suįra 
raudonosios gurguolės ar pa
našios prievartinės demons
tracijos.

Lietuvos partizanai tai 
stipriausias toks kietas pasi
priešinimo branduolys visoje 
okupuotų kraštų juostoje.

kalavo panaikinti teisėtai 
rinktą miesto savivaldybę. 
Bet šį kartą jie įsitaisė viso
se įstaigose ir pareiškė, kad 
ateityje jie tvarkys visus 

iBerylno reikalus. Užpuolimą 
jie iš anksto buvo paruošę. 
Kiekvienos savivaldybės įs
taigos priešakin buvo paskir
tas jų parinktas komunistas.

Savivaldybės vadovybė 
prašė gen. Kotikovą garan
tuoti saugumą. Vokiečiai no
rėjo, kad posėdžių metu so
vietų armija uždraustų ko
munistų gaujoms artėti prie 
savivaldybės namų, naikinti 
visų miesto gyventojų turtą. 
Jie norėjo garantijos, kuri 
leistų kiekvienam rinktam 
atstovui atlikti uždėtas par- 

: eigas, apsaugotų atstovus 
nuo mušeikų, kurių skaičius 
nepaprastai gausus sovietų 
sektoriuje.

Rusai ne tik tokios apsau
gos nedavė, o slaptai patys 
organizavo ir tebeorganizuo- 
ja komunistus taip, kad mies
to savivaldybės darbas daro
si neįmanomas, o pačiame 
mieste siaučia netvarka. Vi
sas Berlyno gyvenimas yra 
nusiaubtas neramumais, 
smurtu ir teroru.

Enciklopedija ‘Americana’ 
neteisingai ir prosovietiškai 
informavo skaitytojus apie 
Lietuvą.

Dėl to Lietuvos Konsulas 
Chicagoje Dr. P. Daužvardis, 
Lietuvos Vyčių Dvasios va
das kun. Jonas Jutkevičius ir 
kt. pasiuntė redakcijai savo 
protestus. Platų ir ilgą laiš
ką enciklopedijos redakcijai 
pasiuntė taip gi “Amerikos” 
skaitytojams pažįstamas ir 
žinomas Lietuvos Informaci
jos Centro Direktorius iš 
New Yorko adv. K. Jurgėla, 
nuosekliai, rimtai ir nuodug
niai nušviesdamas 
Lietuvos padėtį.

Šie protestai davė 
čių rezultatų. Pats 
pedijos redaktorius
pripažino, jog informacijas 
apie Lietuvą buvusios suteik
tos netikslios ir 1949 m. 
doj bus pataisytos.

tikrąją

konkre- 
enciklo- 
Dudley

—20 generolų nešė per 
Ždanovo laidotuves jo meda
lius, sudėtus ant pagalvėlių.

—GM paskelbė, kad atleis 
75,000 darbininkų, nes bend
rovei trūksta plieno.

Vienas žymiausių politikos j tas,” kuriame pirmuoju smui- 
vyrų Europoj — Eduardas | ku griežė komunistas Gott- 
Benešas, — kurio vardas ligi 
pat paskutinių dienų buvo 
kartojamas pasauly, rugsėjo 
3 d. mirė.

Benešąs gimė 1884 metais 
krikščioniškoje šeimoje. Mo
kėsi Paryžiuje ir Londone. 
Buvo savo tėvynėje politinės 
ekonomijos profesorius ir la
bai įtakingas žurnalistas. 
Pirmojo pasaulinio karo me
tu jis artimai susigyveno su 
garsiuoju Čekoslovakijos val
stybės kūrėju ir jos pirmuoju 
prezidentu Tomu Masaryku.

Susikūrus Čekoslovakijos 
respublikai, nuo pat pradžios 
ligi prezidento Masaryko 
mirties, jis buvo užsienių rei
kalų ministeris.

1935 m. jis buvo išrinktas 
prezidentu. Po to, kai pasira
šius anglams ir prancūzams 
su Hitleriu gėdingą Muenche- 
no sutartį, Čekoslovakija bu
vo užgrobta vokiečių, Bene
šąs, pats virtęs emigrantu, 
išvažiavo Chicagon, kur bu- 

,J _ or.vo pakviestas universitetoi, sako, sūnūs 26 ska^ytĮ paskaitas
Kilus antram pasauliniam

;lų tik 7 ir iš 32 
tik 9 atsisakė pa- 
ezoliuciją, o new- 

:i | Bryn Hovde, ne- 
.sakė žodį prieš
- tai ir viskas... 
įviso šito galima 
sovietų laikrašti- 

lija Ehrenburg 
s ir anglus išva- 

iais, pamišėliais

Vi
Jeigu norite pirkti ar parduoti na-.t—sf aŠO

viską griauna 
kaip įsiutęs bu- 

tarp kita ko,
mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(insurance), malonėkite kreiptis te-, 
miau pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th SL, Woodhaven 21, N. I. 
(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

yra 
m.

tiesa — gin- 
Taip jau yra 

kad visi buliai 
audonos spalvos, 
iš Stalino, kuris

0 metų kitokios 
nemato, kaip tik 
udoną, raudoną ir

A. ir E. POW
Baras ir Rest’’

Puiki Salė Šeimyninė

158 GRAND STREET
Tel. EVergreE'

a mokslo metai, 
laši dėl savo vai- 
rūpesčiai ne taip 
i duodasi išspren- 
li mažas vaizdelis 
LO.
ivas skundėsi savo 
is turėjo sūnų ir 
ai, -----, -------------
pinigo sukišo į jo į 

■ilQ rl q '

SEA-GULL SHIĮj
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė R* 

b ūži u pakietus j Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir ptt”5

Įima užsakyti per paštą iš visos U. S. L
PAKIBTAS » !

1 sv. bėk®
1 sv. kam
1 sv. kakao

5 sv. cukraus
5 sv. kiaul. taukų
2 sv. kiaul. mėsos -------
Pakietas Nr. 1—12 sv. $7.00; Nr. J-*1

Jei pakieto gavėjas nesurandami1'
Už Bendrovės pakietus

SEA-GULL
560 GRAND STREET, y

rx Jos. Zeid^1
BAR&CJ 

LIETUVIŠKA^ 
. > IrJ'j ------ Nebrangiausia-1’

pas ZEW- 
411 GRAND STREET 

televizija

wald bei kom. partija.
To betgi komunistams bu

vo maža. 1948 m. vasario m. 
komunistai čia pat, Benešo 
užnugary, įvykdo raudonąjį 
perversmą ir visą valdžią pa
ima komunistai.

Ir nors jis pats birželio 7 
d. pasitraukė iš prezidento 
pareigų, nenorėdamas dengti

lai-

—Dabar IRO nariais yra 
šios valstybės: Australija, 
Belgija, Kanada, Kinija, Da
nija, Domininkonų Respubli
ka, Prancūzija, Guatemala, 
Islandija, Luxemburgas,

KAS NAUJO ŠLį SAVAITĘ

savo autoritetu vykdomą Če-1 Olandija, Naujoji Zelandija, 
koslovakijos išdavimą Sovie- Norvegija, Didžioji Britanija 
tinei Rusijai jo praeities klai- ir USA.

i . f r* i i • 1 'dos liko faktu ir Čekoslova
kija už jas ligi šiol labai 
brangiai moka...

—Ždanovo karstą į duobę 
nuleido pats Stalinas.

PAGALIAU PRISIPAŽINO
Pasibaigė tardymas Stiven- 

so -“Peters’o” deportacijos 
byloje ir sprendimas bus pa
skelbtas per 10 dienų.

Piters’as griežtai atsisakė 
atsakinėti į jam statomus 
klausimus ir tik rugsėjo 3 d., 
baigiantis bylos tardymui, 

I Peters’o gynėja adv. Mrs. 
rr. ... i jtxiius aiiLiam pa.sa.uiima.iu Į King _ nelauktai staiga pa-

f1" Ikarui Benešąs ėmėsi vado- skelbė jos ginamojo tokį pa- i o . i reiškįmą.)uktė turi 19 metų, i 
■ negalima buvo' 
)s privaryt, o žiū- 
to net majorienė

daro išvadą: sū-

vauti Čekoslovakijos vyriau- reisKimą:
sybei tremtyje (Londone),! “Bėgyje daugelio metų aš 
kuri buvo pripažinta veik vi- buvau aktyvus komunistas ir 
so pasaulio. keletą kartų buvau renka-

1940 m. liepos 21 d. jis vėl'mas vadovybėn. Mano veiki- 
pradeda eiti prezidento par-imas buvo visiškai viešas.

.^perdaug darbo, o eįgas p0 Vokietijos kapi-1 Tūkstančiai roa 4- o rl Ir o m t n rl n v , . • . * xz • — i _ ______ * j____rėš, tad kam ją dar

ne. Mokslas lieka 
Li turtas, kurs “ne- 
kurio nei kandys 
įei vagys nepava- 
ilė, matot, ne visa- 
jorų pataiko... Pri- 
ekėt ir už eilinio 
O pagaliau, ir ge
lis, kas žino kokia 
valia?...
pasakė garbingas 
lijos angliakays 
rio lietuviškas uoš-

^vutei ar jos vyrui

tuliacijos Benešąs grįžo į te- komunistų 
vynę, kaip jos teisėtas prezi- straipsnius
dentas.

Maskvos palaiminimu šalį 
tada ėmė valdyti taip vadi
namas “Nacionalinis Fron-

viešas. 
komunistų ir ne 

skaitė mano 
ir klausė mano

paskaitų...
“Aš vedęs Amerikos pilie

tę ir gyvenu New Yorke. Štai 
ir visa paslaptis, kurią sten
gėsi išspręsti antiamerikoniš- 
ka komisija” (taip komunis
tai vadina “antiamerikoniš- 
Ika” pačią komisiją, nagrinė-

bus prastai, tegu kreipiasi į 
mane, aš jiems padėsiu...

Reiškia, garantijų nėr...
Viskas, apart mokslo, pašau- j jančią antiamerikonišką vei- 
ly netikra ir nepastovu. O klą).
todėl mergaites ir berniukus, Ir baigiant pareiškimą mi- 
ir būsimus leitenantus ir bū- nėtas komunistas drįso pa- 
simas majorienes — visus ly- reikšti sekančius žodžius apie 
giu rūpestingumu reik leist į komisijos darbą:

Jiems ne Aleksandras Ste-

Ir baigiant pareiškimą mi-

vens reikalingas. Jie siekia 
sunaikinti ne jį, o amerikie
čių tautą ir Amerikos kons- j 
tituciją” (!).

Šis žmogus, kuris daugiau Vienos tarnautojos sužiedo- 
už kitus kniso mūsų valsty- tuvėse, kuriose dalyvavo ir 
bes pamatus, ištikrųjų yra 
ne “Stevens” ir ne “Peters,” 
o Vengrijos žydas Goldber- 
ger.

Jis, kaip rašo “New Lea
der,” yra autorius slaptos 
komunistų programinės kny
gos apie Komunistų Partiją, 
jos organizaciją ir veikimą. 
Toje knygoje yra išdėstytos 
instrukcijos komunistams, 
kaip jie turi įsiskverbti į 
darbo unijas, kaip užverbuo
ti inteligentus į eiles komu
nistų partijos ir Sovietų Są
jungos šalininkų ir kaip vi
sur ir visada pravesti “Leni- 
no-Stalino” liniją...

MŪSŲ SKAITYTOJAMS
PHIL ADELPHI JO J

Dėl darbo šventės suvėla
vus pašto korespondencijos 
pristatymą, Philadelplrijos 
žinių nebuvo galimybės pa
talpinti šiame “Amerikos” 
Nr. Mūsų mielus Philadelphi- 
jos žinių skaitytojus širdin
gai atsiprašome. Žinios tilps 
sekančiame “Am.” Nr.

minėtos administracijos vir
šūnės — apskrities komiteto 
pirmininkas, tardytojas, va
dinamas stalo viršininkas, 
komjaunuolių aktyvo pirmi
ninkė ir kiti, vienas partiza
nas sulikvidavo visus, išsky
rus muzikantą. 1947 m. 
kių teroristinių veiksmų 
vo net pačiame Kaune.

Jų kovos tikslas
Idealas, vardan kurio par

tizanai savo gyvybę aukoja, 
yra — laisvė! Uždaviniai, ku 
riuos jie vykdo, tik iš dalies 
gali būti suminėti. Jie kovo
ja

prieš kolektyvizaciją, prieš 
kolonizaciją, dešifruoja ir 
naikina NKVD ir rusų šnipų 
tinklą, sudrausmina pataikū
nus, apsaugoja gyventojus 
nuo plėšimų ir vagysčių, ar 
tai plėšikautų sovietų kariai, 
ar istrebiteliai ar paprasti 
plėšikai.

O tokių atsiranda. Ypač 
pradžioj, kada partizaninis 
judėjimas dar buvo chaotiš-

to- 
bu-

• Maskvoje mirė Ždanovas, vienas iš stambiausių tūzų 
komunistinio Politbiūro. Ždanovas buvo minimas kaip Sta
lino įpėdinis Rusijos diktatūrai palaikyti. Pats Stalinas 
stovėjo garbės sargyboj prie ždanovo grabo.

• Maskvos konferencijoje, matomai, susitarta dėl Ber
lyno blokados nuėmimo, nes Berlyno karinės valdžios še
fai vėl turėjo bendrą posėdį, kuriame kalbėjo apie valiu
tos ir susisiekimo klausimus.

• Kuboje komunistai nušovė priešbolševikinio darbi
ninkų judėjimo vadą Juan Arevalio. Arivalio buvęs komu
nistas, bet dabar atsivertęs ir kovojęs prieš viską žudantį 
komunizmą.

• Kai kurie laikraščiai džiaugiasi, kad paskutiniomis 
dienomis į Wallace pataikė tik 2 tematai... Mat, valdžia pa
skyrė jam policijos apsaugą, kad jis galėtų netrukdomas 
šmeižti Ameriką ir piršti Rusiją...

• Prezidento sudarytos Komisijos DP Reikalams Mr. 
Ugo Carusi rugsėjo 6 d. turėjo išskristi į Europą. Jo pa
reiškimu, dar spalių mėn. bus atvežta tarp 2,500—3,000 
DP Amerikon.

• Propagandos sumetimais bolševikai buvo sušaukę 
Lenkijoj vadinamą Pasaulio Inteligentų Kongresą. Tenai 
buvo pažadėjęs skaityti paskaitą ir garsusis mokslininkas 
Einšteinas, bet 2 vai. prieš paskaitos pradžią atsisakė, nes 
pagaliau ir jam paaiškėjo kokiu tikslu sušauktas tas kon
gresas.

• Olandų karalienė Vilhelmina pasitraukė iš sosto, už
leisdama savo vietą dukterei princesei Julijanai.

• Palestinoje likviduojasi žydų teroristinė pogrindžio 
organizacija Irgun Zwai Leumi. Manoma, kad tai anglų ir 
amerikiečių spaudimo išdava.

• Rusų rakietinių ginklų specialistas pulk. Tokaev pa
bėgo pas anglus ir dabar kalbasi su britų ir amerikiečių 
mokslininkais apie tos rūšies ginklus.

• Iki rugsėjo 15 d. atidėtas nagrinėjimas rusų šnipų 
bylos priešamerikoniškos veiklos komisijoje.

• Nuo Meksikos ligi Kanados per visą Pacifiko pa
kraštį vyksta laivų krovėjų streikas, kuris gali ilgai užsi
tęsti. Apie 120 laivų stovi neiškrauti uostuose.

• Schumanui nepavyko sudaryti naujos Prancūzijos 
vyriausybės. Krizė tęsiasi toliau.

• Filipinuose prasivėrė ugniakalnis, kuris buvo ramus 
nuo 18 šimtmečio. Laivai veža gyventojus iš salos, kurių 
apgyventus miestelius užlieja beslenkanti lava.mokslą...
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ESAME SAVO LAIMĖS KALVIAI
Lietuvių tauta per visą savo ilgą istoriją turėjo visada 

ypatingai kietas gyvenimo sąlygas. Savo rankomis turėjo
me kiekvienas sau užsidirbti juodos duonos kąsnį. Mes 
nuo pat vaikystės dienų tepažinojom kietą gyvenimą. Dir
bom visi ir tikra to žodžio prasme, — iš savo prakaito 
valgėme duoną. Lietuvos kaimo ūkininko vaikas nepaži
nojo jokios prabangos. Mūsų tauta beveik visa yra kilusi 
iš sveiko lietuviško kaimo. Tenai nebuvo didelių skirtumų 
tarp žmonių, nes visus jungė tas pats vienas vargas ir ta 
pati savos maitintojos žemelės meilė.

Išklydome iš savo tėviškės toli į pasaulį. Ir drauge su 
savim atsinešėm ir čionai savo sieloje kažką tikrai gražaus 
ir švento iš savo žalios tėviškės laukų. Atsinešėm tą patį 
darbštumą. Lietuvis ir čia su nemažesniu kietumu griebėsi 
darbo. Dirbo taip sąžiningai, kaip retai kuris kitas ateivis. 
Ir, ačiū Dievui, šiandien lietuvis Amerikoje neturi gėdytis 
to, kad jis yra lietuvis.

Pažįsta šiandien jau daug kas Amerikoje lietuvį ir ži
no, kad jis yra puikus darbininkas, žino, kad jis yra są
žiningas ir kad dirba tikrai iš širdies. Tik apsidarykim ap
linkui ir pamatysim, kiek daug yra lietuvių čia Ameriko
je, kurie nuo pat atvažiavimo ištisus dešimtmečius išdir
bo sąžiningai, ne retas jų net visą tą laiką toje pačioje 
vietoje.

Amerikos lietuvis tvirtai tik savo paties rankomis 
sukūrė sau šviesesnį gyvenimą ir už jį niekam nėra sko
lingas. Jis gali su pasididžiavimu pasakyti, kad jis tikrai 
pats buvo savo laimės kalvis. Tas rodo, kad dar iš lietu
viško kaimo atsineštas tvarkingo gyvenimo ir darbo pa
mėgimo grūdelis prigijo, išdygo ir išbujojo.

Ir dabar, kai naujos bangos mūsiškių, netekę tėviškės 
savos, vėl atplauks šiapus vandenyno, sutiksime juos su 
viltimi, kad ir jie atsiveš su savim tą pačią darbo meilę, 
kokią prieš daugelį metų senieji lietuviai amerikonai atsi
vežė čia iš mielo tėviško kaimo. DP įstatymas reikalauja, 
kad jiems būtų užtikrintas čia darbas. Mes pasirūpinsime, 
kad toksai darbas jiems būtų surastas.

Amerika puiki šalis, bet tai šalis darbo. Čia kiekvie
nas kas gyvas, juda, kruta, triūsia, dirba. Iš išmaldos šioje 
šalyje negyvena nei vienas garbingas žmogus. Laimingi1 
bus čia ir mūsų DP, galėdami nuo nieko nepriklausyti ir 
savo pačių rankomis užsidirbti sau duoną. Ir kaip mūsų 
senieji gražiai yra išlaikę tą darbo egzaminą, taip lygiai 
ir tie, kurie atvyks, tikėsimės, mylės darbą ne mažiau už 
mus. Juk ir jie yra to paties sveiko ir darbštaus lietuviško 
kaimo vaikai.

H.

V. Mykolaitis-Putinas

MARGI SAKALAI
i

Lydėdami gęstančią žarą, vėlai 
Pakilo į dangų margi sakalai.
Paniekinę žemės vylingus sapnus, 
Padangėje ištiesė savo sparnus.

Ir tarė margieji: negrįšim į žemę, 
Kol josios kalnai ir pakalnės apljemę. 
Sapnai ir šešėliai padangėse mums 
Šviesiųjų į saulę kelių nebedrums.

Mes skaisčiąją aušrą dangum pasiviję,
Iš josios vainiko nuskinsim leliją
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus 
Paversim į žėrinčius saulės gėlynus.

Ir tarė, suplojo iš naujo sparnais,
Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais 
Patvinusios saulės ieškota liepsna 
Ir žemei užgims pranašauta diena.

Bet štai rytuose jau nuraudo dangus,
Jau nušvietė saulė uolas ir laukus, 
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai 
Negrįžo į žemę margi sakalai.

_ 'i i. , „ —■ —

P. J. Naumiestiškis

SLAPTIEJI POPIERIAI...
Rooseveltas garbino Titą... Didž. Britanija dovanojo 

garbes kardą Stalinui. Kada tas kardas bus pakeltas prieš 
tuos, kurie jį dovanojo?... Lietuvos kankinys Vyskupas Teofilis Matulionis

Rei kai ingi tarnautO

»ai Europai ir.» i

flVERGTOJE L

LIETUVOS MILŽINAS
Vytautas Didysis Lietuvos istorijoje. Jo nuopelnai vi

sam pasauliui. Krikščionybės įvedimas Lietuvoj. Vytauto 
vainikavimo diena. Jis ilsisi amžinu miegu, o jo tauta ko
voja.

Kas žino Lietuvos istoriją, 
tas myli lietuvių tautą. Lie
tuvos praeitis, jos kovos, lai
mėjimai ir jos garbingas is
torinis kelias stato Lietuvą į 
pačių pirmųjų pasaulio tautų 
tarpą. Lietuva nėra tai nau
jų laikų kurio ten mažo už
kampio patriotų “išmislas,” 
Lietuva — tai yra tūkstant
metės istorijos faktas. Lie
tuva, savo kilme, kalba, sa
vo istorija ir savo darbais 

. didelė ir garbinga tauta, 
nors savo skaičiumi šiandien 
maža ir taip labai nuskriaus
ta mūsų amžiaus plėšriųjų 
imperialistų.

w Lietuva savo istorijoje tu
ri tokius milžinus, kaip Vy
tautas Didysis (gyvenęs 
1394-1430 m.), kuriam teko 
atlikti didelę istorinę misiją: 
sulaikyti germanų veržimąsi 
į rytus, apginti nuo sunaiki
nimo visas į rytus nuo Lie
tuvos gyvenančias tautas, jų 
tarpe ir Rusiją, kurios liki
mui mirtimi grėsė vokiečių 
ordeno galybė.

Jo garbingo prisiminimo 
istorijon yra įrašytas garsus 
Žalgirio mūšis, apie kurį is
torijos knygos šitaip rašo:

"Vytauto vadovaujama ka
riuomenė tarp Grunwaldo ir 
Tannenbergo galutinai su
triuškino vokiečių ordeno ka
riuomenę 1410 m. liepos m. 
15 d., kada įvyko vienas iš 
didžiausiųjų mūšių, kokie tik 
yra buvę priešviduriniaisiais 
amžiais.”

Antras didžiulis Vytauto 
nuopelnas yra tas, kad jis 
įvedė Lietuvoje krikščiony
bę. Jis pastatė Varniuose ka
tedrą ir visoje Lietuvoje ei
lę bažnyčių, kurių daug išli
ko ligi šių dienų.

1429 m. Lucke buvo su
šauktas rytų Europos reika
lams apsvarstyti suvažiavi
mas. Tokio iškilmingo suva
žiavimo nebuvo dar matę tie 
kraštai. Dalyvavo jame Ro
mos ciesorius, drauge Veng
rijos ir Čechijos karalius Zig
mantas, Jogaila su Vytautu, 
popiežiaus legatas, Konstan
tinopolio ciesoriaus ir Vokie
čių Ordino pasiuntiniai, daug 
Rusijos ir Lietuvos kuni
gaikščių.

Buvo paskirta diena Vy
tauto karūnavimui, 8 rugsė
jo 1430 metais. Suprašyti 
svečiai buvo jau suvažiavę. 
Zigmantas pasiuntė karūną, 
bet lenkų kariuomenė pasto
jo kelią ciesoriaus pasiunti
niams, važiuojantiems su ka-' 
runa ir nepraleido jų Lie
tuvon. Karūnacija liko atidė-- 
ta, bet Vytautui nebuvo lem-; 
ta jos susilaukti. Netrukus, 
(27 spalių) mirė, turėdamas 
apie 80 metų amžiaus.

—Vilniaus dailės institu
tas išleido 6 dailininkus, ku
rių visų diplominiai paveiks
lai turėjo būti nupiešti apie... 
penkmečio planą, apie kolek
tyvius ūkius ir panašiom po

litinėm temom.

Antroji Teherano konfe
rencijos plenumo sesija pra
sidėjo lapkričio 29, pirmadie
ny. Stalinui atvykus prez.i 
Rooseveltas pirmiausia su 
juo pasikeitė nuomonėmis. 
Jis įteikė Stalinui platų me
morandumą su trimis pagei
davimais: 1. Kad būtų lei
džiama U. S. bombonešiams, 
puolantiems iš D. Britanijos, 
naudotis Sov. Rusijos bazė
mis. 2. Kad būtų tuojau ga
lima pastatyti lėktuvų bazę 
amerikoniškiems lėktuvams 
Sibire, kovojantiems prieš 
Japoniją. Ta bazė turinti tal
pinti apie 1,000 U. S. sunkių
jų bombonešių. 3. Kad būtų 
keičiamasi informacijomis 
apie tai, kas liečia Japoniją.

Paskutiniame memorandu
me plačiai išdėstomi techni
kiniai ir strateginiai pagei
davimai, net iki tokio smul
kumo, kad buvo paklausta, 
kokią pagelbą Sov. Rusija 
galėtų suteikti, jei U. S. pul
tų išaurės Kurilų salas. Sta
linas pažadėjo tuos dokumen
tus pastudijuoti. Rooseveltas 
šalia to pridūręs, kad jisai 
norėjęs įteikti Stalinui vieno 
amerikiečio karininko rapor
tą apie Tito ir- jo partizanų 
darbus Balkanuose. Roose
veltas čia pasakė šiltus žo
džius Tito garbei, už ką Sta
linas jam nuoširdžiai padė
kojęs... . '
Pasaulinės taikos planavimas

Tolimesniuose pasikalbėji
muose Rooseveltas išdėstęs 
Stalinui savo programą, kaip 
galima esą geriausiai būsią 
išlaikyti pasaulio taiką. Ta' 
programa, maždaug šiandie
ninės United Nations organi
zacijos programa. Stalinas tą 
programą priėmęs su kai ku
riomis pastabomis, kurios 
charakteringos tuo, jog jų 
pagrinde visur slypėjęs dik
tatoriaus mentalitetas, taip, 
kad Rooseveltas ne vieną sy
kį pasakęs, jog jis nesutin
kąs su Stalino pareiškimu 
vien dėl to, kad U. S. Kong
resas, kaip demokratinio 
krašto kongresas, niekuomet 
nesutiksiąs, kad jam būtų 
primetama svetima nuomo
nė.

Didž. Britanijos kardas 
Stalinui

Didžiojoje Rusijos ambasa
dos salėje trečią valandą 30 
min. Stalinui buvo įteiktas 
Didžiosios Britanijos kara
liaus Jurgio VI padovanota
sis kardas. Kardą jam įteikė 
Churchilis, primindamas, 
kad tai esąs Stalingrado Kar
das. Čia dar tenka pridur
ti, kad kai kuriose Teherano 
konferencijos fotografijose, 
kurios, aišku, nėra mačiusios 
Stalino diktatūrinės cenzū
ros, kiekvienam pastebimai

matosi, kad Stalino kairioji 
ranka yra žymiai trumpesnė, 
negu dešinioji. Vadinasi, Di
džioji Britanija padovanojo 
kardą luošam maršalui, bet 
čia kartu šių dienų akimis 
žiūrint, norisi paklausti, ka
da tas luošasis maršalas pa
kels tą dovanotinį kardą 
prieš pačią Didžiąją Britani
ją?...

Invazijos į Europą pla
navimas

Vienas iš svarbiausių Te
herano konferencijos padari
nių tikriausia bus galutinis' atmintį vysk. T. Matulionį, 
nusistatymas atidaryti ant- j
rąjį frontą, atseit, pradėti klin J. Kennedy laikraštyje 'jiems, kukliai pasakė: “Negi 
Vokietijos užpuolimą iš Didž. Catholic Herald Citizen ir tarnai gali būti didesni už 
Britanijos salų per Kanalą į Catholic Digest su dideliu savo Dangiškąjį Mokytoją...” 
Prancūziją, šis projektas bu- jautrumu aprašinėja vysku-i^as sakinys iki šiai dienai 
vo labai karštai ir uoliai na- po Matulionio nuostabų‘kelią' pasiliko įstrigęs autoriaus 
grinėjamas. Nuolatos jam la- nėr Sov. Rusijos koncentraci- mintyse.
bai gražia ir diplomatine re- jos stovyklas, jo neužmiršta- Autorius sakosi visai nu- 
torika priešinosi Churchilis. |j *

MŪSŲ AMŽIAUS KANKINYS
Amerikiečiu spauda apie vysk. Matulionį. Mišių Kieli- 

kas iš konservų dėžutės... “Negali būti tarnai didesni už sa
vo Dangišką Mokytoją...” — pasakė amerikiečiui vysk. 
Matulionis. Lietuvos kankinio mirties atminimui...

Mūsų sunkiose kovos va-1 šventoji Komunija slapto- 
landose brangus mums yra mis buvo išnešiojama kitiems 
mums kiekvienas užuojautos katalikams kaliniams. Pa- 
žodis, kurį išgirstame iš sve- sak autoriaus, sunku buvę iš 
timųjų. Štai šiomis dienomis vyskupo išgauti žurnalis- 
amerikiečių spaudoje pasiro-Įtams žinias apie jo darbus ir 
dė straipsnių apie šventą jo vargus bolševikinėse vergų 

‘. stovyklose. Nežemiška švie- 
Amerikietis autorius Fran-.sa spindinčiomis akimis jisai

bai gražia ir diplomatine re- jos stovyklas, jo neužmiršta- Autorius sakosi visai nu- 
torika priešinosi Churchilis. Imą kelionę į laisvą Lietuvą, stebęs, kai sužinojęs, kad ši- 
Jisai sukinėjo į visus galimus kame jis buvęs sutiktas mil- tas šviesus žmogus buvęs vėl 
kelius ir keliukus, minėda- žiniškų masinių demonstraci- atgal nusiųstas į Sov. Rusi- 
mas tiek Turkiją, tiek Vi- jU) j0 kuklų lankymąsi Jung- jos vergijos ir kančios sto- 
durzemio Jūros salas, tiek tinėse Amerikos Valstybėse, vykias. Pasak jo, šito žmo- 

kai gaus kelias buvo nužymėtas 
neužmirštamus kančios ir vargo ženklu.

Autorius baigdamas sako, 
J v gaiuums mcgmimas uuvu , jimus, kaip buvo dirbamas tuomet, dar 1935 metais Šv. 
iškelti Rhodes salos ir Tur-1 katalikiškas apaštalavimo Gabrieliaus klebonijoje į šį 
kijos strateginius svarbu- j darbas Sov. Rusijos vergų ' vyskupą žiūrėjęs kaip į kan- 
mus- (Bus daugiau) stovyklose. Ostijai pagamin-, kinį. Vyskupo Matulionio 20

-------------------------------------ti buvo naudojama slaptai metų, išgyventų po bolševikų 
—Žydų valstybės preziden- atnešti miltai, vyno vos keli jungu, padarė nieką kitą, 

---------------------------------------------- .-y kaip tik leido jam užtarnau
ti neužmirštamą ir Viešpa
ties malonių kupiną Lietuvos

----- --------------------------------' ------------ i LUlvžOC xxlll

savo būkštavimus dėl pasise-Į Autorių sujaudino,
kimo, tiek pagaliau Italijos ’ jis išgirdo
ir Balkanų puolimo planus.’gerbiamojo Vyskupo pasako
jo galutinis mėginimas buvo " . . ...

tas Veizmann iš Šveicarijos lašai pačių pasigaminti iš 
išvyks į Palestiną. Jis tik da- džiovintų vynuogių, o kieli- 
bar gaus Palestinos piliety-1 kas ir patena vieno kunigo 
bę. Veizmann buvo Anglijos j padaryti iš konservų dėžu- Kankinio mirtį, 
pilietis. čių... Pr. J. Naumiestiškis

:: STANDARD’S ::
50-tas Good Will Vajus

A. Mes jums duosim visiškai
NAUJA STOGĄ IR INSI LIUOSIM
JŪSŲ NAMŽ Už................................................. $139.00
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais Iki 50 ketv. Pėdų

B. Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už............................................................69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų Žvyro Stogai biski aukščiau

C. Mes jums duosim INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES Pasirinkimas Spalvų UŽ . .
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų

D. Mes Šingeliais apdengsim j ūsu STOGĄ
UŽ TAIP pigiai kaip ... *. . . . . . $ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų

E. Didelis Nupiginimas ant
ALUMINUM STORM WINDOWS

F. MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus 
 

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

1 Standard Insulation & Roofing Co., Inc.
103-16 39th Avenue, Corona, New York. Tel. NEwtown 9-2475

lyginti Lietuvą su rusi 
su Galijotu... Atima 
kuris neturi grūdųImigracijos reikalams 

kia dviejų delegatų siųsti 
Vokietiją, Austriją ir Ito 
ją. Taip pat galime rekonu 
duoti eilę asmenų valdžios y 
privačių organizacijų įsi j^tas visu tem- 
goms — tarnybai užsieny ,^as' siekiant 
Reikia sekančių kvalifika . 
jų asmenų:

1. Baigusių socialinius n 
kslus arba toje srityje d; 
busiu ir patyrusių.

2. (
kalbą. Pageidaujama, k 
galėtų susikalbėti bent vi( 
iš sekančių kalbų: (arba 
daugiau) lietuvių, lenkų, i 
rainiečių, vokiečių ir pram 
zų.

i Amžius — apie tarp 25 
50 metų.

Kandidatai, vykstą į 
sienį, turi pasižadėti išbi 
nemažiau vienus metus lai

1 Kelionės išlaidos bus apn $ 'Ta J^eJ™as 
ketos ir mokama atatinkai J®1111 nie^0 
alga, pagal asmens kvali 
kacijas, užimamąją vietą

' susitarimą. j
Reikalingos Washingtc 

ir New Yorke stenograf 
mašininkės ir knygvedės, j 
rai mokančios anglų kalbą 
galinčios lietuviškai ir ki 
mis kalbomis susikalbėti.

Darbo sąlygos geros. Ti 
nyba užtikrinama ne maži
2 metams laiko.

Prašymus siųsdami, adi 
suokite:

Rev. Dr. J. B. Končius
United Lithuanian Relie

Fund of America, Inc.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N.

r

šaltinių ga
dinti žinias, įvai- 
s ateinančias iš
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genimą prie tos 
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j metų.
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lįakliai ir vienin
gi Pasipriešini
me yra judėjimas

$ tik savo gyvy- 
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±ta kasdienis pil
simas ir kas deda
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Lietuvą, sovietai ' 
vėl savo žiaurią 

■omą. Tie, kurie 
4 okupacijos buvo 
irę. geriausiu atve- 
itt5ha. 
at norma palikta 
hrių vokiečiai bu- 
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L. Vyčių Seimo rengi 
komisija kviečia Vyčius- 
delegatus-tes bei r“ 
skaitlingai dalyvauti Vyt 
35-me seime rugpjūčio 10, ’ 
12 dd., Detroite.

Seimo programa bus toki
Rugs. 9 d., ketvirtadif ® “naujakuriams’ 

1 vai. iki 7 vai. vak delega ---------------
registracija K. of L. Convę ^“nubuožinamą1 
tion Headquarters Book, C . 
dellac Hotel, miesto centr kaip 50 ha. Ma- 
Vakare 7:30 Hispanos U: ^inventorių, o taip 
dos Hali buv. Lietuvių S3 Ųą derlių partiza- 
tainėje, W. Vernon ir 25-t< 
delegatų i 
mui priimtuvės.

Rugs. 10 d., 8:30 iškilnu 
gos mišios šv. Antano ba 
nyčioje, W. Vernor ir 251 
St. Po mišių bendri pusr 
čiai mokykloje 10 vai. Bo< 
Cadellac Hotel atidarom 
Vyčių Seimas.

Vakare 7:30 Margumyi 
vakaras Hispanos Unid 
Hall, W. Vernor ir 25th S 
Programą išpildys vietos V 
čiai ir svečiai. Po program 
šokiai ir susipažinimas su d 
legatais bei svečiais.

Rugs. 11 d. 9 vai. vakar 
Book Cadellac Hotel Cryst 
Ballroom semi forai Dan( 
šokiai. Kviečiami delegato n? 
svečiai, detroitieciai ir ap 
linkės lietuviai.

Rugs. 12 d., sekmadien 
ryte 10:45 šv. Antano bažn 
čioj iškilminga suma. Se 
madienio vakare lygiai 7 vi 
Dearborn Inn, 20301 Oa 
wood Blvd., banketas deleg 
tų bei svečių išleistuvėn 
Bankete galės dalyvauti kl 
tik tikėtą turės. Todėl pr vienas is amoasaao: 
šnmp iš anksto bilpfiis įsic* . paskambinti ambe

Įtik tų ūkių, kurie

žir už tai keršijo, 
susipažindinim dmimo” procedūra

?-šiai taikoma nuo 
baltinant ūkinin- 
•stais, reakcionie-

rusai 

^rai apie 100 ha 
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iOS RUSAI

(Laiškas iš Švedijos)

(Pabaiga)

Siistė juokiasi:
; tokie muzikališki. Jie juk 

t man siunčia gaidų, p

šome iš anksto biletus įsig 
ti pas Vyčių narius.

Visais Seimo reikalą 
kreipkitės šiuo adresu:

Miss Anna May Uznis,
3079 Maybury Grand, 

Detroit 16, Mie
Ir visi, kas gyvas, dal; 

vaukite!

Lydija buvo sovietų pe 
^laiko ji iš Sovietų Sąju 

jos gimimo dienos pro 
w parašyta: ...Tau yra n 
;Wme... Bet Lydija bu 

buvo tik pinklės jai 
’Dėjo.
įkalbėjimas su Ambasač 

'^etų vienas iš ambasadoj 
lc 

j^kasadoriui ir iškalbėjo s 
^ai Ambasadorius Černi 

iš tėvo. Lydija prašė per

Wa, — tarė ambasai 
-fėžta, kad turiu įteikti j

perskaitei man rašy 
^•Ambasadorius sumišo, t 

kad gavęs du laiškus

dk buvo nepatenkintas



yskupas Teofilis Matulionis

AVERGTOJE LIETUVOJE

AUS KANKINYS

■A 
kia j? 
Voį

priw- N

H

U 
ksliįf 
bosįr.

sulyginti Lietuvą su rusiškais ubagais... Kovoja, 
rdas su Galijotu... Atima žemes ir viską. 6 metai 
tam, kuris neturi grūdų... Pyliavos didesnės už

itiškų šaltinių ga- 
tikrinti žinias, įvai- 
iais ateinančias iš 
Kraštas visu tem- 
ikinamas, siekiant 
j metus prilyginti 
gyvenimą prie tos 
kurią Sov. Sąjunga 
r 30 metų.

centnerį duodami 7 centne
rius sužaliavusių.

Nėr vyrų...
Ūkis negali būti našus ir 

dėl to, kad nėra darbo jėgos.
Daug vyrų yra išvežta, da

lis buvo pasitraukę į tokius 
darbus, kurie atpalaidavo 
nuo karo tarnybos; dalis bi-

KAS NAUJO PIETŲ AMERIKOJE? SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI
Atsakymai į “Amerikos” skelbtą anketą 

(Tęsinys)tos rūšies veikalas taip sis- 
tematingai dokumentuotas 
įvairių autorių pastabomis ir 
išvadomis, kaip ši Dotti kny
ga.

Mums lietuviams “La ago- 
nia del hombre” įdomi ypač 
tuo, kad plačiai nušviečia 
Lietuvos padėtį Casimiro Ve- 
rax knygų ir kitų šaltinių ci
tatomis. Sovietinės okupaci
jos Lietuvoje žiaurumams 
vaizduoti paskirta keliolika 
puslapių, o paskutinysis sky
rius (“En Lituania,” 324- 
330 pusi.) persispausdina iš
tisai iš knygos “Lituania ent- 
re fuego cruzado” (“Lietuva 
kryžminėje ugnyje”) faktus 
apie lietuvių trėmimus į Si
birą.

Anksčiau šie Dotti straips
niai buvo spausdinami dien
raščiuose “EI Dia” ir “La 
Razon.”

Panaši knyga pernai pasi
rodė ir Buenos Airese, Ar
gentinoje. Tai stambus Su
zanne Labin veikalas “Stalin 
El Terrible” (Baisusis Stali
nas), 415 pusi. Jo autorė ir
gi pakartotinai imasi davinių 
iš bolševikų siautėjimo Lie
tuvoje, pasiremdama Casimi
ro Verax knyga “Europa o 
Ghengis Khan?”

Kaip mūsų “Amerika” eina į 2. Patiktų, jei būtų įvesta už- 
tolimiausius kraštus, taip lygiai sienio lietuvių gyvenimo trum- 

W £ 4- w *4- 4-n ' —~ m 1 W A. _ A M JI A w A M w Mpos korespondencijos ir žinutės.
3. Norėtųsi, 

būtų daugiau 
iliustruota.

4. Norėtųsi, 
dėtų straipsnių, 
prieš ištaūtėjimą ir 
už tai, kad šeimos 
mos tik lietuviškos.

Skundžiasi toliau 
tojas dėl tų šeimų sudarymo ir 
rašo, kad pas juos esą per ma
žai mergaičių, bet ir su jom štai 
kas atsitiko:

Viena studentė, išvažiuodama 
į Kanadą, susižiedavo su vokie
čiu. Tuo visi tikri lietuviai pasi
piktino.

Laiško autorius, matomai, ne
tiki meilės iš tolo pastovumu, ir 
todėl toliau optimistiškai rašo, 
kad:

—Padaryta klaida bus tikrai 
atitaisyta.

Įdėjęs dar porą gražių foto
grafijų, p. Varduvietis atsiuntė 
mums šį laišką, įrašydamas ga
le tokį linkėjimą:

—Linkiu redaktoriui ištver
mingai stovėti mūsų “Ameri
kos” leidimo priešaky ir turėti 
dar dvigubai daugiau skaityto
ju-

Linkėjimai ne tik gražūs, bet 
ir teisingi. Tikrai daug iš-

skaitytojų laiškai ateina pas 
mus iš tolimiausių kraštų. Štai 
prieš akis turime laišką iš Frei- 
burgo i. B., iš Vokietijos, pran
cūzų zonos, kur p. Varduvietis 
rašo:

. —Gerbiamas Redaktoriau ir 
bendradarbiai, kurie einate mū
sų tautos garbingųjų knygnešių 
pareigas, leisdami taip gausin
gą žiniomis “Ameriką,” kuri yra 
suprantama ir naudinga ne tik 
profesoriams, ar šiaip mokslo 
žmogui, bet savo stiliumi su
prantama puikiausiai mums, 
darbininkams.

—Parėjus nuo darbo — rašo 
toliau minėtas skaitytojas ■— 
savo pūslėtomis rankomis malo
nu paimti, perskaityt “Ameriką” 
ir pasisemti iš jos daug moks
liškų ir pasauliški! žinių. Pamirš
ti tada žmogus savo dienos rū
pesčius ir vargus. Aš, perskai
tęs vos du numerius, likau su
žavėtas ir nežinau, kaip atsidė
koti už lietuvišką spaudą Redak
toriui, leidėjams ir tam, kuris 
susiprato užrašyti laikraštį 
mums DP.

—Gal padės mums Dievas 
persikelti į U.S.A, ir tada būsi
me naudingi lietuviškai spaudai 
ir ją visa širdimi palaikysime.

—1. Man patinka — rašo jis

kų arba sugabendavo iš Ryt
prūsių. Kolchozų nėra daug. 
Daugiausia jų Klaipėdos jodami išvežimo pasitraukė 
krašte, kur partizanų veiki- iš namų. O samdytis iš šalies kr. 
mas silpniausias. Mažiausia galima tik teoretiškai. Šalia 
jų Suvalkijoje. Tebuvo vie-! samdinio algos reikėjo už jį 
nas, bet ir tą patį partizanai mokėti dar ir valstybei iki 5. .JjĮk v 
sulikvidavo, kolchozo inven- ■ 2,000 rublių. Tokių mokesčių i
x --- : >>------- ^.g nepa]<elia) įr nuo samdl-

nių tenka atsisakyti.
40% žemės dirvonuoja

Tokios ūkinės akcijos re- 
zultatas ūkiniu atžvilgiu yra 
žiaurus. 1947 m. neapdirbto 
žemės ploto buvo 40%. Ku- Rašytojas K. Čibiras

kad “Amerika” 
paveiksluota ir

kad “Amerika” 
kovojančių 

kad kovotų 
būti! kuria-

torių “nubuožindami,” o pas
kui ir patiems kolchozinin- 
kams įsakydami išsiskirsty
ti. Susikinkę arkliukus, jie 
taip ir padarė.

“Grupinės sodybos”
Tarp individualaus ūkio ir 

kolchozo yra pereinamasis 
laipsnis — tai “grupinės so
dybos.” Jose turtas dar ne
nusavinamas, bet tik valdžia 
reguliuoja darbus ir paskirs
to pareigas. Tai sistematin- 
gas pratinimas į kolchozus.

Šalia žemės reformos ir nu- 
buožinimo, kita i 
priemonė ūkininkų klasei lik-' mėnesiams, 
viduoti — pyliavos.

Pyliavos sunaikinimui
ūkininkų...

W )jai tebedeportuo- 
įmatingai ir inten- 
•ašto administravi- 
liškai perduodamas 
Individualaus ūkio 
riaunama, kad ant 
šių galėtų organi- 
levikinį kolektyvinį 
lės laisvė intensy- 
Jartaujama. 
prievartavimui vi- 
atkakliai ir vienin- 
nasi. Pasipriešini- 
yje yra judėjimas 

. j i kuriam nieko kito 
ihfljj ,ip tik savo gyvy- 
'M: .kyti ar bent pri- 
! uždelsti bolševiki- 
įryfi rtavimo ir naikini- 

. inaį
: rjį^ iūomet, prieš tūks- 

gjjjį- lėtų tragišką kovą 
mis h:

■ te

išsį> 
te- 
rat-

si t.

sieį-

kėtr 
algis

liamos mašinos nacionalizuo
tos.

Ūkininkams skiriama dar 
ir kita prievolė:, iškirsti ir 
parvežti turi 30 erd. miško., 
kas turi 2 arklius. Kas turi 
3 arklius — turi pargabenti 
iki 60 erd. 1944-5 m. į miš-

Uragvajuje
Didelių, kapitalinių veika

lų ispanų kalba apie Lietuvą 
autorius, rašytojas Kazimie
ras Čibiras—Varax, kuris bu
vo atvykęs į Amerikos Jung
tines Valstybes ir dirbo čia

sėkminga kus dirbti išvarydavo dviem kaip vienas iš “Darbininko
redaktorių, prieš nekurį lai
ką grįžo atgal Argentinon.

tas skaity-

pie vysk. Matulionį. Mišių Kieli- 
‘Negali būti tarnai didesni už sa- 
’ — pasakė amerikiečiui vysk, 
inio mirties atminimui..,

rdo ir Galijoto, taip 
;uvoje eina jau ket- 
li žūtbūtinė kova 
levikų ir Lietuvos

| Miškai kertami ir gabena-|IŠ ten jis buv0 Lietuvos Mi- 
mi net į... Donbaso sritį. Kol nįsterį0 pietų Amerikai Dr. 
partizanų miškuose buvo Qraužinį0 pakviestas dirb- 

Pyliavos skiriamos už dir- dau£iau’ miškų _ naikinimo Įfi TJpfuvns PaRiuntinvbmP

7a-' šventoji Komunija slapto- 
rra mis buvo išnešiojama kitiems 
tos katalikams kaliniams. Pa
ve- sak autoriaus, sunku buvę iš 
nis vyskupo išgauti žurnalis- 
ro- j tams žinias apie jo darbus ir 
jo vargus bolševikinėse vergų 

į. stovyklose. Nežemiška švie- 
an_ sa spindinčiomis akimis jisai 
yje jiems kukliai pasakė: “Negi 

ir tarnai gali būti didesni už 
eliu sav0 Dangiškąjį Mokytoją...” 
ku-jTas sakinys iki šiai dienai 
elią '• pasiliko įstrigęs autoriaus 

aci- 
sta- 
ivą, 
nil- 
aci- 
mg- 
se.
kai

aius kančios ir vargo ženklu.
iko-
mas tuomet, dar 1935 metais Šv. 
imo Gabrieliaus klebonijoje į šį 
?rgų vyskupą žiūrėjęs kaip į kan- 
nin- kinį. Vyskupo Matulionio 20 
ptai metų, išgyventų po bolševikų 
keli jungu, padarė nieką kitą, 

i iš 
ieli-
nigo ties malonių kupiną Lietuvos 
ėžu-

, - , iti Lietuvos Pasiuntinybėje
j planas buvo vykdomas silp- 'uragvajuje
niau. Miško gaisrų niekas ne-1 Rašytojas K. Čibiras, labai 
gesina. Kazlų Rudos miskuo- gražįaį draugu ir prietelių iš- 
se tyčiom išdegino dideli plo- lydėtas, atvyko jau iš Bue-

bamą ir nedirbamą žemę.
Už nedirbamą, už žemę tų, 

kurie yra deportuoti, pylia
vos išskirstomos valsčiaus 
ūkininkams. 1945 m. nuo py
liavų buvo atleidžiami buvę 
raudonarmiečiai ir naujaku
riai. Dabar tos lengvatos pa
naikintos. Ūkiai yra nepro
duktyvūs: trąšos maža, dar
bo jėgos maža, gyvulių, ra
guočių — tik trečdalis—ket
virtadalis to, kas būdavo. 
Taigi ir derlius menkas. Py
liavos nepakeliamos dar ir 
dėl to, kad sąmoningai jos 
skiriamos ne tik valstybei

“Aš mačiau rando- 
nąjl r o jų”

Uragvajaus katalikų dien
raštis “El Bien Publico” 
spausdina R. Triumfo ilgą ra
šinį “Yo vi el paraiso rojo.” 
(“Aš mačiau raudonąjį ro
jų”) Tai įspūdžių ir faktų 
rinkinys iš bolševikinės prie
spaudos Lietuvoje. Redakci
ja pažymi, kad šios kruopš
čios knygos autorius, savo 
akimis maęs randonąją ver
giją, dėl ypatingų priežasčių 
pasirašo slapyvarde.

tą, beieškodami partizanų I 
bunkerių.

Kariniai traukiniai kas 
kelios minutės...

Geležinkelių judėjimas di
delis. Kariniai traukiniai ei
na kas kelios minutės. Kelei
viniai traukiniai tarp Kauno 
ir Vilniaus — vienas per pa
rą, tarp Kauno ir šeštokų— 
kas antra diena. Plentai labai 
duobėti, niekas netaiso. Ne-

toliau — kad “Amerika” teisiu- tvermės reikia spaudos darbe... 
gai rašo apie sovietų žiaurumus.' O kad taip šis linkėjimas, kaip 
Taip pat patinka, kad yra deda- žmonės sako, “eitų iš Jūsų lūpų 
mi puikūs eilėraščiai. į Dievo ausį...” (Bus daugiau)

nos Aires į Montevideo ir sa
vo garbingas pareigas pradė
jo eiti. K. Čibiras dirbs Pa
siuntinybėje titulu “Colabo- 
rador cultaral”, t. y. kaip 
kultūrinis bendradarbis ir 
spaudos reikalų vedėjas.

Kontakte su dideliu spau
dos mylėtoju p. Ministeriu 
Dr. K. Graužiniu, naujasis 
spaudos reikalų vedėjas iš
dirbo plačios apimties planą 
Lietuvos skriaudoms iškelti 
ir ginti ispanų kalboj išei
nančioj Pietų Amerikos spau 
doj ir šis planas visa energi
ja jau yra vykdomas. Pietų 
Amerikos laikraščiai vėl su
mirgėjo visa eile puikiai ar
gumentuotų straipsnių Lie
tuvos klausimu. Visa ta spau
dos akcija be abejonės tu
ri Lietuvos byloje milžinišką 
reikšmę ir tuom gali tikrai 
nuoširdžiai pasidžiaugti visi 
geros valios lietuviai, ku
riems rūpi Lietuvos ateitis.

Koresp.

T buožinimas”... 
-4 t

rksta kasdienis pil- 
urnas ir kas deda
le šios kietos ko- 
domis, skaitytojas 
trys sau apytikrį 
| sekančių eilučių, 
rumpai atpasako- 
ivos gyvenimą iš 
šių.

, Lietuvą, sovietai 
JĮ vėl savo žiaurią 

|formą. Tie,

t5 okupacijos buvo 
vę, geriausiu atve- 
I tik 5 ha.

L i >at norma palikta 
jet sūrių vokiečiai bu- 

daugiau pyliavų. , 
negyvasis invento- 
buvo atimtas. Tai 
“nubuožinimu.” 

žinamą” inventorių 
ro “naujakuriams” 
hozams. Partizanai 
yti “nubuožinamą” 
į tik tų ūkių, kurie 

tiont sni kaip 50 ha. Ma
tt' ų inventorių, o taip 

š jų derlių partiza- 
ė ir už tai keršijo, 
žinimo” procedūra 
tčiai taikoma nuo 

p. ipkaltinant ūkinin- 
istais, reakcionie-

suoh

te

fe

kurie
reikiamų produktų sudaryti, i ”une laivų judėjimas mažas.

NAUJOS KNYGOS

mintyse.
Autorius sakosi visai nu

stebęs, kai sužinojęs, kad ši
tas šviesus žmogus buvęs vėl 
atgal nusiųstas į Sov. Rusi
jos vergijos ir kančios sto
vyklas. Pasak jo, šito žmo
gaus kelias buvo nužymėtas

Autorius baigdamas sako,

kaip tik leido jam užtarnau
ti neužmirštamą ir Viešpa-

dte 
sfc 
te;
12 ii

lnL

dost-

Kankinio mirtį.
Pr. J. Naumiestiškis

molį
B? 

gos J 
nytil 
SU 
fili t 
U 
Vyfr

V# 
vsU- 
Hst

ii.” Kuriasi... rusai 
varai apie 100 ha 
sovchozais. Sovcho-

bet ir pačiam ūkiui, ūkinin
kų (kūlokų) klasei sunaikin
ti.

Kas neišpylė — 6 metai 
kalėjimo

Dėl to 1947 m., jau pylia
vas atidavus, jos buvo vėl 
uždėtos po kelis kartus. Iš 
anksto paskelbtus pyliavų 
atidavimo terminus staiga 
pakeisdavo ir reikalaudavo 
pyliavas supilti anksčiau. Ne- 
išpylusieji gabenami į Rusiją 
šešeriems metams. Kas ne
įstengia išpilti javų, gali duo
ti pakaitą — gyvulį. Taip 
dažnai ir esti. Bet tokiu bū
du naikinama pati ūkio sub
stancija. Neišpylusieji pylia
vos negali vežti nieko į rin
ką parduoti. Supiltos pylia
vos nesti racionaliai suvarto
jamos. Mariampolės sandė
liuose supilti javai sužalia
vo. Kai apžiūrėjo, mėgino 
juos iškeisti su ūkininkais į 
sveikus, už sveikų grūdų

Dąugumas laivų buvo suspė
ję išplaukti. Klaipėdos uostas 
atstatomas ir plečiamas. Ja
me yra didelė pavondeninių 
laivų bazė. Didžiausia Pabal- 
ty. Laivams įrengti cemen
tiniai bunkeriai.

Įspejimas P. Ame
rikos lietuviams

AUKSO MINTYS

Višta rėkdama išlekia iš 
savo laktos, o erelis ir pa
dangėmis plevena tykiai.

Ne tas geras kareivis, ku
ris puola į mūšį, bet tas, ku
ris paskutinis traukiasi iš 
mūšio.

Silpni žmonės gerų aplin
kybių laukia, o stiprūs žmo
nės patys jas pasidaro.

Kada geiduliai sėdi 
protas stovi už durų.

soste,

žmogus, kuris nemato ge
ro kituose, yra pats nedoras.

SAROS RUSAI 
ĮU MEDŽIOKLĖJ

(Laiškas iš Švedijos)
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(Pabaiga)
Įpianistė juokiasi:
m tokie muzikališki. Jie juk gerai žino, kad 
B, bet man siunčia gaidų, pritaikytų chorui 
n orkestrui.
feniau Lydija buvo sovietų panašiai atakuoja- 

•fidek laiko ji iš Sovietų Sąjungos gavo teleg- 
|ėvo jos gimimo dienos proga. Telegramoje 
jeitko parašyta: ...Tau yra mano laiškas am- 
įtockholme... Bet Lydija buvo pilnai įsitiki- 
Įaiškas” buvo tik pinklūs jai į ambasadą nu- 
en nėjo.
Pasikalbėjimas su Ambasadorium
rą metų vienas iš ambasados tarnautojų pra
sti arba paskambinti ambasadoriui. Ji pa- 
ambasadoriui ir iškalbėjo su juo ištisą pus- 
Biškai. Ambasadorius Černičevas sakėsi tu
sti iš tėvo. Lydija prašė persiųsti laišką paš-

R WINDOWS
roofing—Pertaisymus

ftegalima, — tarė ambasadorius, — laiške 
pabrėžta, kad turiu įteikti jį asmeniškai čia

išimkit Mus Dabar

Roofing Co., Inc.
■k. Tel. NEwtown 9-2475

gimsta perskaitei man rašytą laišką, — at- 
a. Ambasadorius sumišo, bot tuoj susigrie- 
mas, kad gavęs du laiškus, vieną ambasa
dą dukteriai.
lorius buvo nepatenkintas ir davė jai su-

Lietuvos Pasiuntinybė Ura 
gvajuje paskelbė įspėjimą šių 
šalių lietuviams dėl rusų 
reikalaujamos registracijos. 
Argentinos ir Uragvajaus lie
tuvių kalba leidžiamuose 
Maskvos patriotų laikraš
čiuose jau kuris laikas garsi
namas Sov. Rusijos konsula
tų skelbimas, raginąs Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių 
piliečius registruotis “kaipo 
tarybinius piliečius.” Laikas 
skiriamas vėliausiai iki 1949 
metų liepos mėn.

Ryšium su tuo, Lietuvos 
Pasiuntinybė įspėjo Lietuvos 
piliečius, kad jiems nėra jo
kio reikalo nei prievolės re-

Knygos apie mus
Montevideo mieste iš spau

dos išėjęs Victor Dotti veika
las “La agonia del hombre” 
(Žmogaus agonija) yra pa
sklidęs po P. Ameriką ir su
kėlęs gyvo susidomėjimo. 
Autorius yra žinomas žurna
listas, per paskutinius metus gistruotis pas rusus. Nė vie- 
kruopščiai rinkęs medžiagą 
apie komunizmą ir Sovietų1 pripažinusi Maskvos smurto 
Sąjungą. Vargiai kuris kitas Baltijos valstybėse.

na Amerikos valstybė nėra

paminėjimas
Uragvajaus L. Kultūros 

Draugija rugpiūčio 22 d. sa
vo salėje buvo surengusi kan. 
J. Tumo-Vaižganto 15 metų 
mirties sukaktuvių minėji
mą. Paskaitą apie didįjį lie
tuvį skaitė K. Čibiras. Nag
rinėdamas rašytojo kūrybą ir 
jo lietuviškąjį žmoniškumą 
prelegentas, tarp kitko, pa
brėžė šiuos Vaižganto žo
džius: “Visa vyresniųjų kar
tų paguoda — tai nusimany
mas, jog jie ne visu savo as
meniu iš šio pasaulio išnyks
ta; jog lieka jų kūno gyvy
bės tęsėjai-palikuonys: vai
kai, vaikaičiai ir dvasios tę
sėjai — idealų paveldėtojai.” 
Ištraukas iš Vaižganto kūry
bos skaitė mokyt. K. Vilkas.

Rep.

Juozas Prunskis — PRIE 
VILTIES KRYŽIAUS, išlei
do kun. P. M. Juras, Chica
go, Ill., 1948 m.

Šis labai gražiai išleistas 
naujas, veikalas apima visą 
eilę žinomų atsivertėlių, ku
rių praeitis gabia J. Pruns- 
kio plunksna pavaizduota la
bai gyvai. Taip pat gražiai 
nubrėžti tie keliai, kuriais 
minėti asmenys priėjo ligi 
Katalikų bažnyčios nepaju
dinamos Tiesos.

Ši knyga atsirado dėka 
bendro darbo ir pastangų 
dviejų labai mums brangių 
spaudos žmonių, tai — kun. 
P. M. Juro ir autoriaus J. 
Prunskio.

Leidėjas kun. Juras yra 
vienas iš tų, kuris lietuviš
kam spausdintam žodžiui 
nuostabiu rūpestingumu ir 
pasiaukojimu praskina ke-

ninėj su kitu į ^Sovietų Są- |įus į pasaulį, sudėdamas tam 
jungą negrįžtančiu mokyto- ne savo nuoširdų rūpės-

—Kosenkina kalbėjd ligo-

ju Samarinu. Abu jie jaučia
si patenkinti išsigelbėję iš 
sovietų nagų, kur jiems grė
sė mirtis.

“AMERIKĄ

tingumą, bet ir savo asme
niškas lėšas. O J. Prunskis, 
kaip žurnalistas yra jau pla
čiai žinomas, ir jo šis gražus 
plunksnos darbas tikrai bu
vo vertas kun. Juro dėmesio 
ir išleidimo.

prasti, kad jis apskųs Maskvai. Bet grasinimas nepa
darė Lydijai jokio įspūdžio, ji vėl jam paaiškino, kad 
jai Švedijoje gera ii' kad ji čia pasiliks.

“Rytoj būsi Leningrade...”
Lydija ištikrųjų gavo laišką iš savo tėvo. Jis atėjo 

aplinkiniu keliu per ambasadą ir buvo jai perduotas 
dabar jau iškelto attache Černovo. Laiškas kaip laiš
kas, rašytas ilgai dukters nemačiusio tėvo, bet laiške 
buvo taip pat raginimas sueiti Lydijai į kontaktą su 
ambasada. Ambasados tarnautojas netrukus ir prisi
statė. Šį kartą Lydija priėmė svečią. Rusas išsėdėjo 
pusę valandos. Ji visas pasikalbėjimas buvo nuolatinis 
įkyrus monotoniškas raginimas:

—Lipk aukštyn, susikrauk daiktus ir rytoj būsi Le
ningrade.

Lydijai atsisakius, “svečias” užbaigė savo pokalbį:
—Jeigu Tamsta negrįši kartu su manim šį vakarą, 

ateis kiti asmenys ir paims Tamstą rytoj rytą.
Pasipiktinimas visoje Švedijoj

Ši rusiška žmonių medžiokle sukėlė pasipiktinimo vi
soje švedų visuomenėje. Kaimynai yra pasiryžę ne
nuleisti akių nuo mergaitės. Užsienių reikalų ministeri
ja žodžiu painformavo rusų ambasadą ir pareiškė, kad 
mergaite nebus išduota prieš jos norą ir kad ją saugo 
švedų įstatymas.

Rusų ambasadoriaus pavaduotojas Švedijos užs. reik, 
ministerijai pareiškė, kad jie pildo Lydijos tėvo norą. 
Rusas be to pareiškė, kad tai buvo sutrukdyta dėl to, 
kad mergaitė laikoma globėjų nelaisvėje. Anot jo, yra 
davinių, kad mergaitė laikoma užrakinta tamsiame, be 
langų, mažame kambarėlyje, o mergaitė tuo tarpu 
naudojasi didžiausia laisve ir priežiūra namuose, lan
ko pianino studiją ir ruošiasi rudenį koncertui Kon-

certų Rūmuose.
Kokį tik besutiktum žmogų, visų vienas klausimas-: 

Kam rusai ją taip gaudo? O kam gaudo, to neišneša 
vakarų kultūros atstovo protas, tą težino tik Rusijos 
bolševikai.

Laikraštis kviečia tėvą iš Rusijos
Na, kaip ten bebūtų, dienraštis “Dagens Nyheter,” 

norėdamas visą reikalą baigti ir padėti išsiilgusiam tė
vui pamatyti savo dukterį, nutarė pakviesti pulk. Ma- 
karovą j Švediją ir apmokėti visas kelionės bei pragy
venimo išlaidas. Laikraštis pasiuntė pulkininkui šitokį 
laišką:
“Pone Pulkininke.

“Kadangi Tamsta aiškiausiai skęstate nežinioje, 
kaip gyvena Tamstos duktė Lydija Marcelė Marakova 
Švedijoje, laikraštis “Dagens Nyheter” kviečia Tams
tą čion ir sudarys Tamstai progą susitikti su dukteri
mi. Tuo turėsite Tamsta pats progą įsitikinti, kad ji 
yra gerose rankose ir iš jos pačios išgirsti, kad ji ne
nori grįžti į Sovietų Sąjungą. Laikraštis “Dagens Ny
heter” siūlosi apmokėti Tamstai visas kelionės ir pra
gyvenimo Švedijoje išlaidas.

Su didžia pagarba,
Dagens Nyheter.”

Prieš siųsdamas laišką, dienraštis pasiteiravo, ar 
ambasada sutiks jį persiųsti. Konsulas Nikišinas pri
žadėjo per vicekonsulą Petropavlovą tarpininkauti ir 
skubiausiu būdu pristatyti laišką pareikšdamas, kad 
Makarovas tikrai su džiaugsmu priims kvietimą ir at
vyks į Švediją.

—O už kelionę galės ir jis pats tikriausiai užsimo
kėti, — pridūrė Petropavlovas.

. ■ ■ . A
Avi'.-

Taigi, lauksime atvykstant pulk. Makarovo. Bet ai' 
jis gyvas? Kai užsieniečių komisija pirmą kartą svars
tė Lydijos reikalus, nebuvo jokių įrodymų, kad tėvas 
tebėra gyvas. Prieinama išvados, kad pulk. Makarovo 
laiškai yra tik atakos priemonė, kurios griebiasi sovie
tai, mėgindami privilioti Lydiją grįžti atgal į Sovietų 
Sąjungą!

Jurgis Baltrušaitis

LIETUVOS TAKELIAI
Pūgos užbarstytas ir viesulo šluotas, 
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas— 
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva, 
Per retą beržyną, pro vienišą ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnų pramintas, bei vienas...

Jo tolį užburtą likimas jam lemia... 
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Vingiuotas takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai.

Jis sveikina lygiai ir seną ir jauną, 
Kas drąsiai žygiuoja, ką gastas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonė kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta...
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LINKSMI PASISKAITYMAI

TELŠIŲ PLIUMPIS RAŠO
To tai jau nepalikit neperskaitę!

laidos, leidukės nutuku- 
ir žiedais apsikabinėju- 
su gražiausiom skrybė- 
kaip bajorės iš Ukrinų

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Rugsėjo-September 10, lį

BYJĮJ PH4NEŠPranys Alšėni

LIETUVIAI PASAULYJE I

Vienas malonus skaityto- [ Kada jau abiem buvo visai 
jas ar skaitytoja pasigedo linksma, tai tas mano naujas 
Telšių Pliumpio marnasčių. frentas ir sako: 
Redaktorius ramina, kad ( 
kad Pliumpis dar tebesąs gy-' pavažiuoti su manim į demo- 
vas ir net telefonu pasikal- kratinių lietuvių pikniką, 
bąs su juo. Bet manau, kad, Turiu gerą karą, šį pavasarį 
ir paties Pliumpio keli žemai-' naują inženą įdėjau, tai ne- 
tiški žodžiai brolems žemai- (ims šešių adynų ir mes būsim 
telems nebus pro šalį ir ap-, piknike. Su manim važiuoja 
saugos juos nuo panašių bė-, dar vienas frentas ir dvi lei- 
dų, į kokias Telšių Pliumpis' dukės.
dabar yra įklimpęs. Redak- j —Šiūr, Maike — sakau — 
torius sakosi neturįs žemai-, važiuojam, nė nepagalvoda- 
tiškų literų, tad er aš rašau mas kokę durnystę darau, 
biškį leitoveška biškį žemai-
teška, atseit, kad er vilks so-j penktą adyną ir iškūriau pas 
tus būtų ir avės sveika lėk-:tą naują frentą.
tų. j —Alou, alou, drauge—šau-

Ta vot, skaityket kaap su, kia iš tolo mane pamatęs, 
manim atsitiko. O buvo taip:

.Išeinu veiną subatos pavaka- ką, į kurį įritęs alaus bačku- 
rį po Grendstryti paspacie- tę, kumpį, duonos kepalą, 
ravoti, o ta saulė spirgina agurkų ir visokių kitokių ge- 
makaulę kaip padūkusi, gerk- rų patrovų. Tos leidukės vėl 
lė išdžiūvusi kaip tošis. Tuo turėjo pilnas karazinkas pri- 
tarpu tik šmurkšt pro nosį sidėjusios visokių gerybių, 
žemaitiškų kopūstų ir dešrų tai taip ir pasileidom dumt į 
kvapas, kurs mane taip ir tą pikniką. Kariukas, nors 
įtraukė į tokį brolių lietuv- biškį ir apšepęs, bet neša ge
niukų užlaikomą saliūną. rai. Pavažiavus šimtą, 
Kad gerklė negigždėtų kaip 
mano bočiaus batai su toši
mis, tai užsisakiau vieną by
rą ir kopūstų su dešroms už- 
sikandimui. Iš kitos kertės1 
ilgai į mane veizėjęs prieina, 
toks apydiktis išraudęs žmo
gus ir sako:

—Sveiks, drauge, bene bū
si iš Lietuvos?

—Šiūr, Maike — sakau — 
iš pat Telšių miestą.

—Tai draugas nebūsi fa
šistas?

—Kad tave, paraižai, — Daračius, eik šen pasisvei- 
sakau • 
paakušio iki kulnų.

—Tai, vadinas, draugas ei
ni išvien 
lietuviais

—Šiūr, 
sakiau.

Čia jis
alaus ant linksmos pažinties, nepavadino. Biškį sugilo šir- 
o aš vėl du ant linksmenės dis, ar čia tie demokratiški 
pažinties ir taip vis linksmyn lietuviai nebus perdaug “de- 
ir linksmyn iki visai linksma mokratiški.” Bet pasižval- 
pasidarė. .gau aplinkui, karai naujau-

—Drauge, aš tave kviečiu

Nedėlios rytą atsikėliau

Tuojau parodė jis j trun-

ar 
mylių, drei- 

nerymauti, 
o leidukės 
kad išalku-

pusantro šimto 
verys pradėjo 
kad ištroškęs, 
pradėjo sakyti, 
sios. Bet kai pradėjom troš
kulį raminti, tai leidukės ir
gi atrodė daugiau ištrošku- 
sios negu išalkusios.

Na štai ' jau ir piknikas. 
Karų pristatyta daugybė, 
kad sunku buvo rasti vietą ir 
pasiparkinti. O tas naujas 
frentas mane tik apsisukda
mas pažindina: “Ei, Mister

sios 
sios 
sios, 
lėm, 
akalicijos mano mieloj Že-
maitijoj. Iš visko matyti, I 
kad čia tikras buržujų pikni
kas. I

—Ei, Pliumpi, eik šen, stok danguje žvaigždės yra nuo darni su įvairiais žiūronais ir 
čia šalia manęs, matai kad mūsų žemės labai toli. Nuo 

I pikčerį ima — šaukia tokia artimiausios žvaigždės švie- 
nauja pažįstama kresna lei- 
dukė.

Aš atsistojau, o tokie trys 
vyrukai ir vienap ir kitaip 
aparatus rango, ir tik pykšt 
papykšt, pikčeris po pikčerio ' 
eina.

—Gal dar ir gazietas įdės? čios jau yra senai išnykę irtpareina nuo to, kiek jo viena 
— sako užpakaly manęs sto- nustoję šviesti, bet jų švie- pusė yra saulės apšviečiama, 
vintis senis — bet per tą są vis dar mes matome, nes ir kurioje tarp žemės ir sau- 
Pliumpį tik mano galva te- jos buvo begalinėje nuo mū-Jės kryptyje jis ru„J—2. ZZ_ 
matyt. įsų žemės tolumoje, ir jų švie-'da mėnulis atsistoja tarp že-

Aš tik tūpt prie žemės, o sai mūsų žemę pasiekti ima Į mės ir saulės, mes jo tada ne- 
anas: “Ačiū, ačiū” — ir dar net keletą tūkstančių metų, matome, nes jis būna tamsus, 
po kelių pikčerių tempia prie

1 baro, dėkavodamas, kad jo 
visą pavyzą ant pikrečiaus1 
bus matyt.

Tai su vienu, tai su kitu matome, kaip labai krinta 
paėmiau ant linksmos pažin-1 žvaigždės. Mokslininkai išty- 
ties, ir taip linksma pasidarė. į re, kad tikrumoje ne žvaigž- 
Tai bent piknikas, manau,! dės krinta, bet jų palydovai, 
ant tiek pikčerių išėjau, o kurie yra vadinami meteo- 
dar ko gero ir į gazietas įdės. Į rais, kurie, bekrisdami per 
Nė nepajutau, kaip pradėjau 
polką trypt su nutukusia sa- 
liūninke Pimpiene. Vos tik 
baigiau šokti, o jau mano 
frentas ir tempia už skverno:

—Einam, Pliumpi, supa
žindinsiu su mūsų dideliais 
veikėjais — ir taip mane. per 24 valandas, mes vadina- 
tempdamas už skverno jis ką 
tai bamba: Bimbim, Mizeri
ja, šolom Aleikum ar kaip 
tai panašiai.

—Ei, draugas, ar nematei 
Bimbim? — klausia tas ma
no frentas.

—Tai judu, draugai, neži
note kas atsitiko? Tie trys 
vyrukai kur. pikčerius ėmė 
buvo valdžios agentai, apie

Žvaigždes yra labai toli Mėnulio kaiteliojimasis
Mūsų matomos aukštai Per ilgus laikus betyrinė

sa į žemę ateina tik per vie
ną tūkstantį minučių, o tuo 
tarpu saulės šviesa mūsų že
mę pasiekia tik per aštuo- 
nias minutes.

Dangaus erdvėje daug yra 
tokių žvaigždžių, kurios pa

Kai žvaigždės krinta...
Pavasarį ir rudenį, gied

riomis naktimis, kartais mes

(Laiškų ištraukos)
Rašo lietuviai iš Anglijos, Australijos, Vokietijos 

įdomios laiškų ištraukos. Iš Australijos grąžino Vokieti; 
Stalino garbintoją. Apie tuos, kuriems neįdomus br< 
likimas.

Tragiško likimo dalia iš- nendrių nuėmimo. Tačiau 
blaškė mūsų mažos tautos šioje vietoje jis ėmė prika 
žmones po platųjį pasaulį. Jie nėti savo bendradarbius m 
visokiausiais keliais ir kele- ti darbą, jokiu būdu nepj

kitomis priemonėmis, moks
lininkai patyrė, kad pats mė
nulis nešviečia, bet tik atmu
ša nuo savęs saulės šviesą ir 
spindi nuo jos, lyg veidro-
dis, kad viena menulio puse u^^kė’ividriausto“ rašytt^i'ejų me7ų suta?| 
yra v.suomet sviesi, o kita . Ho kampučius> kur suPsi. jr kyviesti ga,ųbinti ..g 
ta™S12 -t • j rado sau, nors laikina, ant- lino saulę.” _ ' ' ”2.

Matoma menulio išvaizda^ tgvynę, kur g, 
darbu ir prakaitu pelnytis 
duoną ir turėti pastogę...

“‘Ų3 ll. | Vienas iš DP, kurio žmona 
an asi. a“ Į.su vaikučiais išvežta į Sibirą 

pirmosios bolševikų okupaci
jos metais, šiuo metu yra iš- 

; vykęs į Angliją. Ten jis sa- 
' vo gyvenimo ir darbo sąlygo- 
Imis perdaug nesiskundžia, 
bet ir nesidžiaugia. Jo laiške 

pastraipėlė

erdves, nuo oro trynimosi la- 1
bai įkaista ir sudega, ir retai i visuomet nuo saulės nugrįžti 
kuris pasiekia mūsų žemę.

Metų laikas
Tą laiką, kuriuo mūsų že

mė apsisuka apie savo ašį

po pie- 

; Dienos iš- 
; bažnyčios 

Jiį ameri- 
.įom spal- 
,^nt polici-

kurios suvalgyta 
bandų, bet dar i 

keiksą dėl laimėjii
Priėjus prie užk 

jautėmės esą Pals 
darni gyvą Birutę 
Mockevičienė, pasi 
tiškais rūbais ir pas 
tariniais karoliais, 
tikra Birutė. Su lir 
na ji kiekvienam j 
tarnavo. Jai pagelb 

žinienė, Leonavičiei 
nė, kurios dėvėjo 
spalvos prijuostes.

Dr. Kovaitei vade 
kių svetainėje jaui 
tės ir berniukai, ta 
puošę, linksmino pi 
šinskui gražiai gi 
mingi tie tėvai, ku 
paseka tėvų gražų p 
štai pp. Rovų abic 
yra baigusios moks: 
vybės reikalus state 
toj.

Prie “šaltakošės” 

niai patarnavo pp. 
nė, Dubickienė ir 1

į pikniką. 
--Dr. But- 

.” Bet kiti dirbi ^ veiduo- 
ali savo tieji jo nepaklausė ir apie’ -ji®15- 
--1pranešė policijai. Ištroški

I Stalino saulės buvo arešt 
tas, palaikytas kalėjime 
grąžintas į Vokietiją. Š 
laiku šis “garbingasis dr 
gas” jau pakeliui į Europ 

Kitame laiške iš Austr 
jos džiaugiamasi, kad ' 
čiuoju DP transportu į Al 
rali ją iš Vokietijos DP 
vykių atvyko lietuvis ki 
gas Kazimieras Kavalia 
kas. Tai esąs vienintelis, 
tuvis kunigas visoj Austr 
joj. Jis paskirtas Boreg 
stovyklos kapelionu.

Įdomi komunistuojančio 
“pranašystė”

O štai, dar vienas 
ir iš Vokietijos.

“Neseniai gavau 
iš Montrealio, nuo 
savo draugo, kuris, atidi! 
pagal sutartį 10 mėn. mi 
apsigyveno mieste. Jis ; 
pat buvo nuėjęs pas mūši 
mines (žmonos pussest 
pasiteirauti ar negalėtų 
dėti mums persikelti Ka 
don, bet jie atsisakė. Sž 
jiems neįdomu mūsų likii 
nes jie turi ir savų rūpės 
Tarp kita ko, žinome, jie 
vena pasiturinčiai — tui 
savus namus iš penkių b 
Be to, jie mano draugui 
sakė: “Kam čia reikia- 
žiuoti, nes ir čia netni 
bolševikai ateis...” Jie jųj 
tyt, laukia. Kai mano di 
gas jiems pasakė, jog kai 
sai ateis — tai namas n 
bus jūsų, o jūs, greičiai 
būsite pasiųsti į privei 
muosius darbus “kaip b 
žės”...

—Kaip gi? Mes tiek d 
žinome apie juos ir visai 
galvojame, kad jie ką 1 
blogo darytų. Skaitom gi 
nados lietuvių konjun 
laikraštį ir ten visiškai 
žiai apie juos rašo... — į 
“parėmė” • savo samproi 
mus komunistuojanti Ii 
vė...

ji parado 

įes miesto 
; isligatvius, 

išepetaitė- 
įiė: Valio

Tada yra, kaip paprastai 
žmonės sako, mėnulio mai- 1^ 
nai arba jaunas mėnulis. Pas-' 7“ 
kui buna menulis pnespilms charakteringa 
—Piautuvo pavydalo. Toliau, 
jis būna delčia arba senas,' 
matomas ryte prieš aušrą1 
pmutuTO pavydale. Yra pa- ''m6n2šių7“afideMtį tu-
stebėtina ir atsimmtma, kad 
priešpilnio ar delčios mėnu
lio smaigaliai arba ragai yra “

• . 1 — • v > • d cL Iri ca o JL UI o JL L 4.
tri cm rim nr mi rx cinnlnn mi cm crri A

į kitą pusę.
Saulės ir mėnulio užtemimai

Kartais pasitaiko, kad pil
natis mėnulis atsistoja ant 
tos pačios linijos su žeme ir 
saule, tai yra, žemė būna 
tuomet viduryje, tarp mėnu
lio ir saulės, ir kuomet praei
damas mėnulis užeina ant že-! 
mės šešėlio, jis visas aptems- ; 
ta. Tai būna mėnulio užtemi
mas.

Kai praeidamas mėnulis 1 
atsistoja ant tos pačios lini- 
j°s tarp saules ir žemes ir jo op'savame j*a“iške2

yra šitokia:
“Išvykimo kitur klausimą 

dar tebesvarstau. Nors, jau

jfkėgra-

8 2 gražiau- 
■; iiitomobi- 
įį premijas 

-.'ims? — 

žftparo- 
įris atida-j Visą tvarką prižiurę 
į®. Sve-

Brown.
ržffliobilių

- Kunnaus- 
joP. Peč-

riu, bet blankos į Konsulatą 
— tik vakar išpildžiau, o ka- 

- nei pats neži
nau. Kai bus visai aišku, kad 
šiais metais sprendžiamas 
momentas dar neateis — tai 
ir aš imsiu rimčiau rūpintis 
pasiekti Jūsų kontinentą. Da
bar dar laikysiuosi Anglijo
je, nes iš čia — lengviau ir 
greičiau pasiekti mylimą Tė- 

jvynę Lietuvą ir įsijungti ko- 
|von dėl Gimtosios Žemės at
vadavimo... Nors šiuo metu 
aukštoji politika yra audrin
ga, bet kartu lyg ir aprimu
si. Bet... gal toji tyla 
slaptingumas audrą 
kia?...” — klausia tas

laiš

lai

vienė ir Širvinskien 
Katalikų šalpos < 

dingai dėkoja visie 
bavusiems piknike, < 
mobilistams ir vis 
kurios prisirinko da 
kada pirmiau. Tai 
na, kurią ilgai atmii 
rio lietuviai.

Po pikniko, penk 
kare, Katalikų šalį 
jos pirmininkė p. D. 
sus pasidarbavusius 
vaišino skaniais užl 
gėrimais.

K. S. D

į Kovu, S. 
įšSaimo- 
-ji Maus- 

Kieliausku 
įė visokius 
-.ceriai J. 
fedejūnas, 

ridėto, vai- 

M 0 p. 
šp duoną,

me para. Para susideda iš 
’dienos ir nakties. Septynios 
paros sudaro vieną savaitę. 
Keturios savaitės sudaro vie
ną mėnesį. Dvylika mėnesių 
sudaro' vienus metus. Yra 
ištirta, kad kiekvieną valan
dą saulės spinduliai apšvie
čia besisukančios žemės pen
kiolikos laipsnių (15°) plotą.

I Žemės metų laikai pa- ' šešėlis užkrenta ant žemės, 
eina nuo žemės keliavimo, tada esti saulės užtemimas, 

mes nežinom ką toliau beda-'mės pusrutulyje vidutinėje yra per mažas visą žemę už
juostoje yra keturi metų lai- dengti, tai saulės užtemimas 
kai: pavasaris, vasara, ru-.būna tiktai vietomis mato- 
duo ir žiema. Lietuvoje die- mas: pirma užtemsta vienas 
nos ir nakties susilyginimas1 saulės kraštas, paskui pats 
įvyksta 21 dieną kovo mene-1 vidurys, o kraštai aplinkui 
syje ir 23 dieną rugsėjo mė- palieka šviesūs; vėliau už- 
nesyje. Pati ilgiausia diena' temsta ir kitas saulės kraš- 
esti 22 dieną birželio mėnesį, 1 tas. Pilnas saulės užtemimas 
o pati trumpiausia diena bū- tęsiasi daugiausia tik apie 
na gruodžio mėn. 22 dieną, kokias 7 minutes.

— esu demokratas nuo, kink su draugu Pliumpiu.” , • * • j ...................* , i ........ T-i v. ką išgirdę visi jie ir išnyko, eu* 00,^0šio iki kulnų. —Linksmos pažinties—sa- , . Y v • • i . -. . . . L , — u^cumuaoj kaip kumparas be pipirų, o apie saulę. Siauriniame ze-ibet kadangi menulio seseris
/s m z-x v-v-i Irn nu Lnrln X ____ — _________ _ X _ __ *____X________ __  _ _ Xko Daračius.

—Linksmos, linksmos—at
sakau.

Ir vis taip be galo ir eina: 
tai mister Pliumpi, tai drau- 

tuojau užsakė du ' ge Pliumpi, bet ponu tai nieks

su demokratiniais

šiūr, Maike — at-

“AMERIKOS” STEIGĖJŲ ŽODIS
Štai kaip rašo mums vienas iš “Amerikos” steigėjų

Gerbiamas Redaktoriau!
Būkite malonus leisti Vie

tnam iš “Amerikos” įsteigėjų 
panaujinti savo pageidavi
mus matyti “Amerikos” tu
rinį tokiame akiratyje, kuris bendradarbių. Dabar Ameri- 

(C a____ __ n _ • __2______

depresija, bedarbės ir rūpes
čiai pragyvenimo vargais.

Dabar laikai pasikeitė. Da
bar yra galimybė turėti ir ge
rą redakcinį štabą ir gerų

ir pa- 
reiš- 

buvęs jos Gegužine Šauniai

apimtų “Amerikos” steigėjų 
idėjas ir užsimojimus pasie
kimui pageidaujamų vaisių.

Susivienijimo L. R. Kat. 
Amerikoje organui “Garsui” 
išsikėlus iš Brooklyno į Penn 
sylvaniją, Brooklyno apylin
kės lietuviai katalikai liko be 
savos spaudos. Palikti lietu
vių katalikų visuomenę be
dieviškos spaudos globai — 

į buvo neįmanoma. Dėl to ir 
buvo sutelkta reikalingi žmo
nės ir kapitalas išleidimui 
katalikiško laikraščio, ku
riam vardas buvo tiksliai pa
rinktas AMERIKA.

Nelengva buvo pradėti leis
ti naują laikraštį be patyru
sių redaktorių, administrato
rių ir kvalifikuotų bendra
darbių. O čia atsiradęs nau
jas laikraštis, juk, turi būti 
moderniškesnis, turininges- 
nis ir įdomesnis už “sena ma

ka galėtų ir privalėtų užim
ti tą poziciją, kuri buvo prak
tiškai neįmanoma prie buvu-

ryti.
—Ko jie turėjo išnykti — 

sakau — juk demokratiniai 
lietuviai Amerikoje mylimi.

—Taip tai taip — sako tas 
f rentas — bet pelnas turėjo 
eiti tokiems demokratiniams 
laikraščiams — Vilniui Ne
laisvėje...

—Ar padūko — sakau — 
tie vardai man girdėti, juk 
tai stalincų gazietos, kurios 
už maskolius galvą guldo. 
Dabar aš tik supratau, pas 
kokius “demokratus lietu
vius” patekau. Užvirė krau
jas, kad iš to įpykimo neži
nau kur dėtis.

Pats piknikas bematant 
surūgo, kaip barščiai, o da
lyvių veidai ištyso, kaip de- ’ 
vynios pėtnyčios. Visokiau
sios piktos mintys metėsi i 
mano galvon. Prieš kelis me-1

TAUTINIAI ŠOKIAI

Tautinių šokių prasmė. Lietuviai nurodomi pavyzdžiu 
visiems. Kinai, japonai, filipiniečiai, meksikiečiai ir kt. šoko 
pas lietuvius.

“Žmonės gali siekti tarp- dė pavyzdžiu lietuvius, apie 
tautinio susipratimo netik kuriuos taip rašo: 
savo mintim, bet ir per šo
kius,” tvirtina Harry Mol- 

j bert, kurs veda tautiškų šo-
1 kių klasę New Yorko Miesto

šių įsikūrimo metu sąlygų, tus pabėgau nuo Hitlerio K016^1]0]-
Dabar yra laikas pradėti draugo Stalino per beržyną į Tos kuklios melodijos yra 
ofensyvą pasiekti ir atitaisy-i Berlyną, o dabar, tur būt, tokios linksmos, kad visų ke
ti bedieviškos spaudos suga-(pats liucipierius atvedė ma- jos pradeda trepsėti. Net ir 
dintus ir į be viltį gyvenimą ne į stalincų pikniką. Iš su- tie, kurie klauso, geros nuo- 
traukiamus mūsų brolius lie
tuvius.

Katalikų Bažnyčia skiria 
dideles sumas pinigų ir pa
aukoja nemaža misijonierių 
gyvybių necivilizuotuose pa
saulio kraštuose. O tuom tar
pu kiek kas ir kaip yra da
roma mūsų “civilizacijose” 
jau seniai apkrikštytų žmo
nių dvasiai palaikyti? Juk 
mūsų broliai lietuviai, su ma
ža išimtimi, visi yra krikš
tyti katalikais, ir užaugę 
krikščioniškose šeimose. Ta
čiau kas gali išaiškinti tai, 

į kodėl šiandien yra aliarmuo-

radusių krikšto rūbus, dir
bančių ne Bažnyčios ir ne lie
tuvių tautos labui? Argi čia 
nėra reikalingi ypatingi mi- 
sijonieriai, kuriuos turėtų 
inspiruoti ir nuteikti mūsų 
savaitraštį “Ameriką”?

Apie tai, kokie raštai ir ži- 
"as ir galvojantis lietuviško' nios padarytų laikraštį įdo- 
ad jis tada neišėjo visai to-1 mesniu ir naudingesnių skai- 

................ ’ • ----- ----- mg_

/ į -i v/. jantis skaičius lietuvių pradą leidžiamus laikrascius.ujuu- J;„
Jis turi apimti visas vietos 
ir apylinkėės lietuvių gyve
nimo sritis, religijos, lietu
vybės, meno, biznio ir darbo 
žmonių problemas. Jis turi 
atvaizduoti pilnutėlį lietuvių l 
gyvenimą taip, kad be jo ne
galėtų apseiti nei vienas gy-

k_______  „
ris, kokis buvo planuojamas, tytojams ir rėmėjams, — 
tai be virš paminėtų trūku- ginsime pasisakyti kitame 
mų dar daug prisidėjo tuom rašinėlyje.
laiku visą kraštą slegianti J J. P. M.

V'-

Tos kuklios melodijos yra

aav^ £ o Leninu . j. k? LJLtŲ iA.U.JLJLtz xYJ.cLU.b<J, gCJLUb I1U.U“

sijaudinifo nežinodamas kur paikos paaguti, pradeda kal- 
dingt nukūriau prie baro: |bėti su nepažystamais, lyg

—Duok vieną ant linksmos tai būtų jų draugai. Stebėto- 
pažinties.

—Nereiks paprasti, 
reikia mokėti.

—Šiūr, aš noriu mokėti, 
tik susimildamas duok ką 
nors.

Išlenkiau vieną, išlenkiau 
kitą, bet nieko nemačija, tos 
piktos mintys lig tas kirmi
nas graužia mane: at, Plium- 
peli, išveš tave pas Staliną 
su visais tais stalincais “de
mokratiniais lietuviais.” Vos 
tik užsimerkiu ir, rodos, aju 
matau laivą, į kurį varo vi
sus tuos piknikierius, ant 
kurio užrašyta: “Back to 
Russia where you belong.”

Išliejau savo širdies skaus
mą, bet mano bėdos čia ne
pasibaigė. Jei neišsiūs pas 
Staliną, tai kitą kartą papa
sakosiu, kaip toliau man dė
josi.

Telšių Pliumpis

i jai prisideda plojimu ir dai- 
čia navimu.

Savo linksmomis ypatybė
mis, galime suprasti, kodėl 
tautiškų šokių populiarišku- 
mas vis auga Amerikoj. Jau 
24 valstijose yra tautiškų šo
kių grupės: miestuose, kai
muose, kolegijose ir aukštes
nėse mokyklose. New Yorko 
Miesto Kolegijos programa 
mokina tris šimtus šokių, 
kurie susideda iš 36 tautų šo
kių.

Ir tautiški šokiai, 
originaliai užlaikė 
krašto” atsiminimus 
pročius, dabar yra 
imigrantų įnašas Amerikos 
kultūrai. Jie neskiria gru
pių nuo Amerikos ir nuo 
viens kito, išmokina juos 
įvertinti ir suprasti kaimynų 
dailę, temperamentą ir tradi
cijas.

Ta proga Amerikos Vieny
bės Taryba (Common Coun
cil For American Unity) vi-

“Pav. neseniai vienas lie
tuviškas žurnalas Chicagoje 
nutarė minėti savo sukaktį 
-‘tautiškų šokių” vakarėliu. 
Redaktorius, pats geras šokė
jas, pasiuntė pakvietimus 

' įvairioms grupėms ir Inter- j 
national Institute tame mies-, 
te. Atvyko keli šimtai įvairių į 
tautų žmonių. Lietuviai gra-' 
žiai priėmė svečius, kurių. 
tarpe buvo kinų, meksikiečių, I 
japonų, filipinų, arabų, tur
kų, irakiečių, egyptiečių, 
skandinavų, slavų, žydų, vo
kiečių ir kitų europiečių.

“Šitą puikų lietuvišką pa
vyzdį gali sekti ir kitos tau
tinės grupės visose apylinkė
se” — baigia minėtas prane
šimas.

Iš Australijos rašo:
“Jau pradedame apsiprasti 

tolimoj Australijos žemėj. 
Kas kart šį kraštą pasiekia 
vis nauji dipukų transpor
tai. Praeitą savaitę (12. 
VIII) susilaukėme 514 lenkų, 
buv. Anderso armijos karių. 
Jų tris šimtus išsodino Tas- 
manijoje, o likutį, 514 žmo-

i nių, -atvežė į mūsų stovyklą. 
Iš jų, kai kurie, iš pirmųjų 
dienų spėjo “apsiskandaly- 
ti”: ir vis per tą degtinę. Mū
siškiai, lietuviai, vis dėlto, 
reikia pasakyti, čia gana gra
žiai laikosi, žinoma, būna, 
nors labai mažyčių, išimčių.

“Štai, vienas žmogus, va
dinęs save lietuviu, bet, ma
tyt, Maskvos užangažuotas, 
tūlas Povilas Zablockis, savo 
laiku buvęs Belgijoje, ang
lies kasyklose ir, iš ten pabė
gęs, atvyko į Australiją. Jis 
buvo paskirtas prie cukrinių

(CCPR)

kurie 
“seno 

ir pa- 
didelis

Mintys, kaip pabučiavimai: 
malonu jom dalytis tik su 
artimais ir brangiais mums 
žmonėmis.

—Kosenkinai padaryta ko
jos operacija, kuri pavyko 
gerai ir ligonė jaučiasi gerai, sai Amerikos spaudai nuro-

'f «*■ . .

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

saulė šviesi.
Si graži, patriotiška daina parašyta 
mišram chorui. Antra daina “Spindu
lėlis” irgi mišram chorui. O trečia dai
na — “Man gyvenimas saldus” — du
etas arba dvibalsiam chorui. Visas tris 
dainas galima gauti prisiunčiant vieną 
dolerį.

K. ŽIŽIONAS
6387 Des Enables St., Montreal 36, 

CANADA

jų Cliff Inn 4:30 vai. prasidėjo 

ą pradėjo kuriai vadovavo rei 
sijos narė M. Jokubr 
dama įžanginę kalb; 
gūžinės tikslą. Šv. K 
rapijos choras, vad. 
Rosselli, sudainavo 
Lietuvos himnus ir 
dies daineles, kurio 
jams suteikė didelį 
Kalbas pasakė šios 
bes svečiai gerb. ku 
tiejus ir gen. Jonas 
ris specialiai buvo 1 
dienai. Taipgi pon 
kalbėjo apie tremtir 
Jos kalba tikrai suj< 
sytojus ligi ašarų.

Programai užsibai 
loniai vaišinosi, šok 
si dienos įspūdžiais, 
dižantis, pradėjo j 
skirstytis, vieni su 
sveikindami, bet jai 
vis sau smagiai šoke

įjoti lietu-

riąsuren-

- Darbinin- 

31 apskri-

s’jlėta ir

kiti su 
j "šis pasi- 

: Senos įs
as pradėjo 
• Tuojau po

Žmonės besididžiuojan 
savo protėviais labai pt 
šūs į bulvę, kurios geria 
dalis žemėje.

ri Water- 
j) klebono 
: New Bri
ans va

lete B. 
nd nesira
do, iš ku- 
-Tij šioje

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. 1
Telefonas: Stone 3783

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

©

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

puikų

NUOŠIRDUS DĖKUI

o užtemimai
patriotinę

kurios prisirinko daugiau, negu Eksce]encija kvietimą priėmė ir

penktadienio va-

Tel. EVergreen 7-4335

Tai istorinė die- 
atmins Rocheste- priklauso 

ir jos va-

stalo, 
maty- 
ponia

jko, kad pil- 
itsistoja ant 
s su žeme ir 
, žemė būna 
•» tarp mėnu- 
niomet praei- 
ižeina ant že- 
visas aptems- 
inulio užtemi-

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

Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

mobilistams ir visai publikai,

A. Baranauskienė ir V. Valickas, kurie š. m. rug- 
piūčio 8 d. Newarke, N. J. per pikniką buvo išrinkti 
Karaliumi ir Karaliene (Aprašymas tilpo pereitame 

“Amerikos” numery).

Tragiško likimo dalia iš- 
blaškė mūsų mažos tautos

TORONTO
Lietuvių bažnyčios 

remontas

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Tel. STagg 2-5043

Rašo lietuviai iš Angliją 
Įdomios laiškų ištraukos. Iš .u 
Stalino garbintoją. Apie C 
likimas.

iojimasis

is betyrinė- 
žiūronais ir 
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:ad pats me
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andasi. Ka- 
oja tarp že- 
s jo tada ne- 
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PONDENTU PRANEŠIMAI JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

os atbalsiai

. 2 vai. po pie- 
uvių Dienos iš- 

vių bažnyčios 
mobilių ameri- 

viškom spal-
arkant polici- 
Skilins ir S. 

e j pikniką, 
ys ir Dr. But- 

vosena veiduo- 
itomobilius.
obilių parado 
s dalies miesto 
dė šaligatvius, 
vo skepetaitė-

ti šaukė: Valio

riu, bet blankos į Konsulatą jį 
— tik vakar išpildžiau, o h- „ 

i — nei pats neži-. 
nau. Kai bus visai aišku, kad 
šiais metais sprendžiamas d? 
momentas dar neateis - tai id 
ir aš imsiu rimčiau rūpintis. J 
pasiekti Jūsų kontinentą. Da- ii 
bar dar laikysiuosi Anglijo- sr 
je, nes iš čia — lengviau ir pę 
greičiau pasiekti mylimą Tėte 
vynę Lietuvą ir įsijungti ko- įil 
von dėl Gimtosios Žemės at-ėž 
vadavimo... Nors šiuo metu k 
aukštoji politika yra audria- e 
ga, bet kartu lyg ir aprimo-1 uosius, o p.

si. Bet... gal toji tyla ir pa- aukojo duoną,
slaptingumas audrą reiš-K.^

, . . . kia ?...” —klausia tas buvęs kii 
r žemes ir jo , ... „, . DP savame laiške. ve

nas mėnulis 
s pačios lini-

ant žemės, 
i užtemimas, 
nulio šešėlis 
ūsą žemę už- 
is užtemimas 
tomis mato- 
emsta vienas

kurios suvalgyta apie šimtas 
bandų, bet dar iškepė 
keiksą dėl laimėjimo.

Priėjus prie užkandžių 
jautėmės esą Palangoj, 
darni gyvą Birutę, nes
Mockevičienė, pasirengusi tau
tiškais rūbais ir pasipuošusi gin
tariniais karoliais, atrodė kaip 
tikra Birutė. Su linksma šypse
na ji kiekvienam maloniai pa
tarnavo. Jai pagelbėjo pp. Gra- 
žinienė, Leonavičienė ir Kovie- 
nė, kurios dėvėjo lietuviškos 
spalvos prijuostes.

Dr. Rovaitei vadovaujant, šo
kių svetainėje jaunos mergai
tės ir berniukai, tautiškai pasi
puošę, linksmino publiką, Pata- 
šinskui gražiai grojant. Lai
mingi tie tėvai, kurių šeimyna; 
paseka tėvų gražų pavyzdį, kaip 
štai pp. Rovų abidvi dukrelės 
yra baigusios mokslą, bot lietu
vybės reikalus stato pirmoj vie- 
toj.

; Prie “šaltakošes

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

sutvarkė gra-
arodą, bet pa- 
trims gražiau- 
ms automobi-
mėjo premijas i Prie “šaltakošes” stalo malo- 
| išpuošimą? —jniai patarnavo pp. Apanavičie- 
į parką, paro-, nė, Dubickienė ir Kundrotienė. 
•ko duris atida- j Visą tvarką prižiūrėjo p. D. Ro- 

o.,„. vienė ir širvinskienė.
Katalikų šalpos draugija šir

dingai dėkoja visiems pasidar-

ir Jenčius. Sve- 
oseph Brown. 

! automobilių
pp. Kurmaus- 

nė, o P. Peč- 
elbininkais pp.

čiu, Kovu, S. 
rižas, Sauno-

liu, Kazlaus- 
u, Kieliausku 

pilstė visokius 
ų biznieriai J. 

i J. Mociejūnas, 
t bufeto, vai- 
uosius.

su
Iš Australijos rašo:

t

“Jau pradedame apsiprasti afc 
tolimoj Australijos žemėifc 
Kas kart šį kraštą pasiekia te 
vis nauji dipukų transpor- tjt 
tai. Praeitą savaitę (11W

Sea Cliff Inn 
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saules kras- ...........................
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Iš jų, kai kurie, iš pirmųjų, 
dienų spėjo “apsiskandaly-1 
ti”: ir vis per tą degtinę. Mū- $ 

aiškiai, lietuviai, vis dėlto, 
reikia pasakyti, čia gana gra- 
žiai laikosi, žinoma, būna.
nors labai mažyčių, išimčių, ė-

“Štai, vienas žmogus, va- >■ 
dinęs save lietuviu, bet, ma- ® 
tyt, Maskvos užangažuotas. &■ 
tūlas Povilas Zablockis, savo 
laiku buvęs Belgijoje, ang

lį vienas lie- , lies kasyklose ir, iš ten pabė- sr 
as Chicagoje | gęs, atvyko į Australiją, for

savo sukaktį buvo paskirtas prie cukriniu it 
ų” vakarėliu. x
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ite tame mies- 
šimtai įvairių 
Lietuviai gra- 
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europiečių.
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mi pavyzdžiu 
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išo:
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čiau atvažia- 
audė, kiti su 
ynėmis paši

no dienos įs- 
ojaus pradėjo 
is. Tuojau po 
utomobiliai su 
iija iš Water- 
rojo klebono 

aus. New Bri- 
o, jiems vą
šą jungi etė B. 

i, kad nesira- 
iestelio, iš ku- 

, E lietuvių šioje

OJI METINĖ, MILŽINIŠKA

Baras ir Naktinis Klubas
THE “ALLIANCE HALL

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne)
Sav. CHARLES ir ALVINA BU I VID AI

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

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Toronto lietuvių kolonija tu
ri savo parapiją ir kuklią baž
nyčią, Šv. Jono Krikštytojo var
du. Per ilgą eilę metų nedarant 
išoriai jokio remonto, lietuvių 
bažnyčia atrodė labai skurdžiai. 
Paskyrus parapijai naują lietu
vį kunigą klebonu, susirūpinta 
remonto darbais. Esant nuošir
džiam parapijonų bendradarbia
vimui, prieš savaitę prasidėjo 
energingi bažnyčios remonto 
darbai. Iki šiol jau apmūrytas 
apie bažnyčią naujas mūrinis pa
matas, nudažyti bažnyčios lan
gai bei visas medžio darbas, ir 
tvarkomi ant stogo didžiuliai 
kaminai, juos naujai permūri-

! jant.
Į Artimoje ateityje, dar prieš 
prasidedant žiemai, numatoma 
atnaujinti ir išdažyti parapijos 
svetainė, kad žiemos metu lietu-: 
1
tuvišką vietelę, ilgiems žiemos visiems prisidėjusiems prie labai 
vakarams praleisti. 'gražių vienuolyno pašventinimo

iškilmių. Dėl vietos stokos ne
galime čias tos ilgos gražios pa- 

tautos dėkos paskelbti ištisai, todėl pa
tiekiame čia tik jos ištraukas.

“Paminklinio Lietuvos Pran
ciškonų šv. Antano vienuolyno 
ir koplyčios pašventinimo diena, 
žolinėse, rugpiūčio 15 d., Ken
nebunk Port, Me., praėjo nepa
prastai įspūdingai. Istorinėse iš
kilmėse dalyvavo du vyskupai, 
pralotai, daugybė kunigų ir vie
nuolių, ir apie 5,000 žmonių, at
vykusių iš visos Amerikos ir 
Kanados.

“Tiek lietuviai, tiek svetimtau 
čiai buvo sužavėti gražiomis pa
šventinimo apeigomis, puikiu 
giedojimu ir turininga Lietuvių 
Dienos programa.

“Jei visos iškilmės gražiai 
praėjo, tai tik dėka mūsų gera
širdžių ir darbščiųjų rėmėjų, ge
radarių ir mūsų prietelių. Jiems 
visiems reiškiame gilią padėką. 
Gerasis Dievas jiems visiems 
gausiai teatlygina.

“Nuoširdžiai dėkojame J. E. 
Portlando vyskupui Danieliui J. 
Feeney, D. D., J. E. Kinijos vys
kupui Louis P. Durand, O. F. M., 
už malonų dalyvavimą, kun. kle
bonui J. Valantiejui už iškilmin
gųjų mišių atlaikymą, Tėv. K. 
Žvirbliui, O. P. už pamokslą; už 
dalyvavimą iškilmėse pralotams:
J. Ambotui ir J. Balkunui, D. G. 
Tėvų Marijonų Provincijolui J. 
Jančiui; kunigams: M. Pankui,
K. Vasiui, A. Petraičiui, Magnui 
Kazėnui, J. Vaitekūnui, P. Ju
rui, J. švagždžiui, J. Bobinui, St. 
Būdavui ir kitiems kunigams, 
vienuoliams ir vienuolėms.

“Prie Šv. Antano vienuolyno 
pašventinimo iškilmių padidini-

Atvyksta vyskupas

Aštuntosios rugsėjo, 
šventės proga, lietuvių parapijos 
klebono, kun. P. Ažubalio inicia- 

ityva buvo užkviestas į iškilmes 
buvusiems piknike, o ypač auto- bažnyčioJe Toronto sufraganas, 

vyskupas Benjamin Webster. Jo

kada pirmiau, 
na, kurią ilgai 
rio lietuviai.

Po pikniko, 
kare, Katalikų Šalpos Draugi
jos pirmininkė p. D. Rovienė vi
sus pasidarbavusius piknike pa
vaišino skaniais užkandžiais ir 
gėrimais.

K. S. D., Reporteris

sveucimū, kad žlcinus melu lietu-: Lietuvos Pranciškonai prisiun-' mo ir Lietuvių Dienos progra- 
viai turėtų švarią ir jaukią lie-tė mūsų laikraščiui ilgą padėką Į mos praturtinimo, nepaprastai 

‘ daug prisidėjo D. G. kun. N. Pa
kalnio atsiųstasis lietuvių Ap
reiškimo parapijos Brooklyn, N. 
Y. choras. Už gražų giedojimą 
iškilmingųjų mišių metu ir lietu
viškų dainų koncertą nuoširdžiai 
dėkojame chorui, jo gabiam ve
dėjui P. Sakui ir visiems choro 
solistams. Nuoširdus dėkų prof. 
Dr. P. Padalskiui už 
kalbą.

“Mūsų gili padėka 
Mrs. Onai Ivaškienei 
dovaujamai Bostono Jaunųjų 
Šokikų Grupei, kuri savo tauti
niais šokiais visus sužavėjo.

“Visa širdimi dėkingi,
Lietuvos Pranciškonai.”

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-922#
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

šventadieniais susitarus

4:30 vai. prasidėjo programa, 
kuriai vadovavo rengimo komi
sijos narė M. Jokubaitė, pasaky
dama įžanginę kalbą ir šios ge
gužinės tikslą. šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vad. varg. Aug. 
Rosselli, sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir kelias liau
dies daineles, kurios klausyto
jams suteikė didelį malonumą. 
Kalbas pasakė šios dienos gar
bės svečiai gerb. kun. J. Valan- 
tiejus ir gen. Jonas Černius, ku
ris specialiai buvo kviestas šiai 
dienai. Taipgi ponia Černienė 
kalbėjo apie tremtinių reikalus. 
Jos kalba tikrai sujaudino klau
sytojus ligi ašarų.

Programai užsibaigus visi ma
loniai vaišinosi, šoko ir dalino
si dienos įspūdžiais, saulutei lei- 
dižantis, pradėjo į namučius 
skirstytis, vieni su kitais atsi
sveikindami, bet jaunimėlis dar 
vis sau smagiai šoko.

Jono Dukra

sutiko aplankyti lietuviškąją pa- 
■ rapiją,- atlaikydamas pamaldas 
ir pasakydamas pamokslą. J. E. 
vyskupas Webster šiuo laiku pa
vaduoja į Europą išvykusį J. 
Em. kardinolą McGuigan, ir nuo
širdžiai padeda lietuvių parapi
jai įvairiuose reikaluose.
Lietuvaičių vienuolių darbuotė

Kaip jau anksčiau spaudoje 
buvo užsiminta, į Torontą iš 
tremties Vokietijoje atvyko 8 
Nekalto Prasidėjimo kongrega
cijos lietuvaitės vienuolės, šiuo 
metu Toronto vyskupas pavedė 
joms labai svarbią pamestinukų 
vaikučių auginimo įstaigą. Minė
toji pamestinukų katalikiška įs
taiga turi šiuo metu apie 50 vai
kučių, nuo trijų savaičių iki pus
antrų metų amžiaus, bet dėka 
pastangų lietuvaičių seselių, nu
matoma įstaigos praplėsti ir įsi
leisti dar apie 50 vaikučių dau
giau. Lietuvaitėms seselėms va
dovauja kaip sesuo vyresnioji iš 
Amerikos atvykusi tos pačios 
kongregacijos sesuo Apolonara, 
kuri puikiai naudoja anglų kal
bą. Esant vaikučiams mažiems 
ii’ seselėms dar nemokančioms 
anglų kalbą, nėra sunkumų 
darbuotis šioje įstaigoje. Lietu
vaitės seserys gyvai domisi ir 
lietuvių parapijos reikalais.

B.

Tel. Sto 3208

ŠYPSENOS
Diplomatiškai

Vienas ponas turėjo pra
nešti savo pažįstamai poniai, 
kad jos vyras kelionėje užsi- 
____ i ir mirė. Atsargiai pa
sakoja:

—Žinai, tamsta, ponia, 
tamstos vyras uždirbo labai 
daug pinigų.

—Tai labai puiku!
—Puiku, bet ne labai: tą 

pačią dieną jis visus pinigus 
kabarete prašvilpė.

—Ak, kad jį cholera paim
tų!

—O, nesirūpinkite, jį cho
lera jau paėmė, nes jis vakar 
mirė.

Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) ,

KdU J
J1 krėtė

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Naujas pasiteisinimas
Daržininkas pamatęs vagį 

obely:
—O kaip tu čia pakliuvai?
—Aš išpuoliau iš aeropla

no.

Graborius—Baisamuotojas

įTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalina
i (Šalinskas)
. Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

OIM

NUOSAVYBES f| RADIJO DIENA—PIKNIKAS
ROCHESTER, N. Y, B 

Per mumis galite gauti pirkti i’’-"
Mūrinių ir mediniu M*
krautuvių, duonkepy^
gazolino stočių J

MŪSŲ PATARNAVIMAS ®

J. RICKIS, REALES^

Insurance

573 Hudson Avenue
Telefonas: SP

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Įšilęs ar įgėręs
—Aš nebuvau girtas,—gi

nasi teisiamasis, — tik gero
kai įšilęs.

—Gerai, — atsako teisė
jas, — tai aš tamstą nubau
siu ne dviem savaitėm, bet 
keturiolikai dienų kalėjimo.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENTrengiama

o Lietuviu Radijo Valandos 54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

nes

(CCPR)

Užsakymus siųskite:

366 W. Broadway

ir prašome atsiųsti mums Ang-

Adresas

pabučiavimai: 
dalytis tik Su 
’augiais mums

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

, Rugsejo-September 12 d., 1948

šiuomi siunčiame $.....
liškai - Lietuvišką žodyną.

Vardas .......

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.

l’*»NAS

[JOKIM

i, j darbą, brolau, 
svę tėvynei ir sau! 
m, o broliai, visi,— 
tautai šviest'

saulė šviesi, 
ka daina parašyta 
tra daina "Spindu- 
iiorul. O trečia dai- 
mas saldus” — du- 
m chorui. Visas tris 
1 prisiunčlant vieną j

IŲ LAISVĖS PARKE
j Linden, N. J.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 
ŽODYNU 

English-Lithuanian Dictionary

par choro vyrų grupe, vad. muz. P. Sako, 
gražuolės rinkimas—“Panelė Lietuva 1948 m.’’

w 4 , dainuos komiškų dainelių.“AMERIKA .. CTriin- . T
ATLIEKAMI

jkių grupė, vad. L. Stilsonaitės. 
ii dainuos lietuviškas dainas, 
mtestai, dovanos, įvairenybės.
s prasidės 1:30. Programa—4:30 vai.
as (įskaitant 13c. taksų) 65 centai

nu, paremsite Liet. Radijo Valandas. Būkite!
• KONST^u

• KNYGOS
• ŽURNA^, iTTHEW BUYAUSKAS

• vestum

417 GRAND SI.

OTUVIŲ DIREKTORIUS
Street Newark, N. J.
Telefonas: MArket 2-5172

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.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiegaTel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St, 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Krolpldtės 
dieno Ir nokti

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tek MArket 2-5360



AMERIKA

SAVAITRAŠČIO “AMERIKA”

Rugsėjo-September 10,1

jo rekordas 
įodėka...
^nesensta
jtostogavo

Įvyks

Tel. EVergreen 4 - 7142 ■

SALDAINIŲ PALOCIUS |
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate ' 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas n 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge-| 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

AMERIKOS
LIKŲ VIS
KULTO RIN

SAV.

EINA KAS

Sekmadienį, Rugsejo-Sept. 19,1948
KLASČIAUS CLINTON PARKE Betts ir Maspeth Avės. 

MASPETH, N. Y.

Pradžia 1 valandą po pietą

P. DULKĖS PLOKŠTELIU MUZIKA
Nuo 2 valandos po pietų

NAKTIES PELĖDŲ ORKESTRAS
Nuo 6 vai. vakare

Bellaire Florist

Pasiruošimas “Amerikos” Piknikui

“Amerikos” piknikas jau visai arti. Jis įvyks sekma
dienį, rugsėjo 19 dieną, Klasčiau Parke, Maspethe.

Rengėjai (draugijų atstovai ir visuomenės veikėjai) ' 
jau turėjo savo paskutinį pasitarimą pikniko reikalu. Su-1 
sirinkimas įvyko penktadienį, rugsėjo 3 d., Angelų Kara
lienės parap. salėje. Jame dalyvavo gražus būrelis moterų, 
ir vyrų. Visi jie gyvai svarstė pikniko programą. Siūlyta 
daug gražių sumanymų, kad piknikas būtų visiems įdomus 
ir laikraščiui duotų pelno.

Išrinkta komisija iš 15 asmenų, kurie rūpinsis pikni
ko tvarka. Jie buvo įgalioti parūpinti laimėjimams fantus 
ir juos sutvarkyti.

Daug kas, negalėjusių šiame susirinkime dalyvauti, 
telefonu pranešė laikraščio administracijai apie savo su
tikimą prie šio parengimo darbu ar dovanomis prisidėti.

Tikimės, kad tokių geradarių atsiras dar daugiau. Var
dai visų prisidėjusių prie pikniko parengimo darbu ir do
vanomis, bus paskelbti laikraštyje po pikniko.

Kurie norėtų iš anksto išplatinti pikniko bilietus arba 
juos sau įsigyti, prašome kreiptis į “Amerikos” administ
raciją, 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Apreiškimo 
Parapija

ŠYPSENOS

Mūsų Apylinkėje

Choras dainavo per radio
Rugsėjo 4 d., šeštad., 5 vai. 

popiet, per J. Stuko radio pro
gramą labai gražiai padaina
vo tris lietuviškas liaudies 
daineles: “Siuntė mane moti
nėlė,” “Supinsiu dainužę” ir 
“Spragilų dainą.”

Šių dainų jaunos daininin
kės akademikės Elisabeth 
Kašėtaitė, Antoneta Kašėtai
tė (seserys) ir Nancy Kaz
lauskaitė tikrai labai gražiai 
paįvairino radio programą 
savo švelniais balseliais. Pro
gramai jas paruošė muzikas 
Povilas Sakas, kuris ir pats 
pagiedojo solo.

Pagirtinas radio vedėjas, 
kuris gana dažnai į savo pro
gramą įtraukia ir gyvos mu
zikos.

Daktaro laidotuvės
Lydi į kapus daktarą Z.
—Kodėl gi taip maža pa

lydovų?
—Užtai gausingai jį pasi

tiks aname pasaulyje buvu
sieji jo jo pacientai.

Ne d y vai
—Kaip tamstai ne gėda 

kolioti moterį?
—Tai — mano žmona.
—Ar seniai tamsta vedęs?
—Jau metai.
—Na, tad kas kita! Atsi

prašau!

durną “Amerikai” ir atsiun
tė visą eilę naujų prenume
ratų iš Kanados.

• P. Skarulienė susirgo, 
bet tą pačią dieną, kai kvie
tėsi kunigą ir daktarą, pati 
paskambino į “Ameriką” ir 
pasisiūlė prisidėti prie mūsų 
pikniko, padovanodama gra
žių dalykų.

® Vincas Rastenis išvyks
ta nuo 1 spalių redaguoti 
“Dirvos.”

• Muz. Čižauskas su žmo
na atostogauja Ausbury ir iš 
ten siunčia savo sveikinimus 
“Amerikai.”

• P. Minkūnas tuo tarpu 
palikęs savo šeimą Clevelan- 
de, įsijungė į darbą BALFe, 
kur savo darbu prisideda 
prie organizavimo ir pravedi-

’ iro vajaus.
j ® U. Čižauskienė ir p. Dir- ^xx^x^vx

— - - .... į kaip parapijos piknike dir-
kaip bo.

Ir vėl skaitysime laikraš-

....• Alfonsas Stankevičius, 
. vienas iš “Amerikos” direk-.
torių, grįžo po gražių atosto
gų iš* Kanados. Jis dalyvavo

-Montrealy tremtinių piknike, 
susipažino su kun. Vilkaičiu 
ir kt. tremtiniais.

• Prof. V. Z. Jankevičius 
atskrido lėktuvu iš Pary
žiaus ir išvyko į Seattle Uni
versitetą, kur jis yra pa
kviestas dirbti mokslinį dar
bą. Vyt. Jankevičius už lie
tuvišką pogrindžio darbą bu
vo vokiečių išvežtas į koncen
tracinį lagerį.

• Rašytojas P. Babickas 
luksusiniu transatlantiku 
“Uruguay” atplaukė iš Bra
zilijos į Jungtines Valstybes

• Jurgio Tumasonio mir
ties metinės gražiai paminė- žienė buvo atvykusios į 
tos Angelų Kar. parapijos meriką,” pasižiūrėti, 
bažnyčioj. Dalyvavo jo šeima naujose patalpose po remon- 
ir draugai. j ‘ _ ‘

• J. Jasiukaitiene iš New- abi yra mūsų senos skaityto- širdingai ir gražiai priside-
arko buvo specialiai atvykus jos ir rėmėjos. da prie to didelio ir garbin-

Anselu Karalienės
r '

Parapija

VISI Į PIKNIKU
Gergiabi skaitotojai!
Nepamirškite “Amerikos” 

laikraščio pikniko, kuris 
įvyks rugsėjo 19 d. Palaiky
kime lietuvybę ir lietuvišką 

j spaudą. “Amerikos” laikraš
tis atgijo ir gyvuos. Laikraš
čio redakcija ir administra
cija dirba iš pasišventimo, 
kad tik lietuviškas žodis lan
kytų lietuvių namus.

Štai Angelų Kar. par. šv. 
Vardo Dr-jos nariai visi ruo
šiasi dalyvauti šiame pikni
ke ir prisidėti darbu taip,

Kas tai stebuklas?
—Vaikai, kas gali išaiškin

ti, kas tai yra stebuklas?
Mokiniai tyli.
—Gerai. Imsiu pavyzdį: 

jei aš iškrintu iš trečiojo 
aukšto ir lieku nesužeistas, 
kas tai bus?

Sūraitis: — Tai bus laimė, 
pone mokytoj au-

Mokytojas (pakrapštė už 
ausies): —Tegu būna ir taip. 
Bet jei aš antrą kartą iškri- 
siu iš lango ir liksiu sveikas, 
kas tai bus?

Sūraitis: —Netikėtas prie
puolis.

Mokytojas (nervingai: — 
Bet, jei trečią kartą pasikar
tos tas pats?

Sūraitis: —Tai bus jau pa
pratimas, pone mokytojau.

IŠ SIUVĖJŲ UNIJOS 
VEIKLOS

Š. m. rugpiūčio 25 d., 7:30 
vai. vakare, Liet. Pil. Klubo 
salėje, Brooklyne, įvyko lie
tuvių Siuvėjų Unijos 54 skyr. 
susirinkimas, kuriame daly
vavo apie koks šimtas narių.

Susirinkimą vedė J. Gla- 
veskas, o užrašus darė T. Je- 
gėla. Piniginę apyskaitą iš
davė iždininkas P. J. Mont
vila.

Susirinkimo dalyviai dau
guma balsų nutarė paimti už 
$50 30 tikėtų dėl Dariaus ir 
Girėno vakarienės.

Į CIO konvenciją, kuri bus 
Siracuse, N. Y. didžiuma bal
sų buvo išrinkti du atstovai, 
A. Bubnys ir Nečiunskas, ir 
nutarta jiems dėl kelionės iš
laidų duoti po $100 iš sky
riaus iždo.

Į joint board atstovu buvo 
išrinktas A. Buknys į K. 
Kundroto vietą.

Toliau, 54 skyriaus delega
tas K. Kundrotas išdavė gra
žų ir smulkų pranešimą apie 
darbų stovį ir jų padėtį lie
tuviškose vyriškų drabužių 
siuvyklose, ir pranešė, kad 
dėl lietuvių siuvėjų vėl atei
na blogi laikai — darbas su
mažės, ir vėl tik sezonais 
dirbsime, kaip kad dirbome 
prieš karą.

S. K. L.

RUBBERSTAMPS^

s

$
s

j to įsikūrė mūsų įstaiga. Jos ty pavardes visų, kurie taip

arko buvo specialiai atvykus jos ir rėmėjos.
„ ... . .v go spaudos darbo palaikymo.

• P. Savaitis, vienas is: Brangūs iįetuviai, skaity- 
Draugo” redaktorių is savo. kit patys ..Ameriką., ir ra.

vasarojimo vietos pas P- La-j ginkit jaunimą, kad tėvų kai- 
IT.. . ,, — , , . . . I M U O XX XO.OW 1H.ĮJO.11111 O U U. O

| Amerikai. Redaktorius jau dabar visi, kaip vienas, da-

į pamaldas už Jurgį Tumaso- 
nį ir ta proga aplankė “Ame
riką.”

• P. J. Bajorienė savo na- . _ . ., .—------
muose Jamaicoje suruošė la-'P1.611^ Pa^are malonų vizitą bos įr ra§į-0 nepamirštų 
bai gražų atsisveikinimo va- i 
karą prof. Dr. Padalskiui, į 
kurį pakvietė nemažai arti
mų profesoriaus draugų.

• Kun. Ažubalis Kanado
je žada organizuoti plačiai 
“Amerikos” platinimo vajų. 
Malonu pranešti, kad į pla
tinimo darbą žada įsijungti 
Toronto ateitininkų būrelis.

• Pr. Alšėnas, mūsų nuo
latinis bendradarbis Kanado
je, parodė ypatingą nuošir-

išvyko į Chicagą. jlyvaukim “Amerikos” pikni-
• Z. Bukuntienė, EI. Venc- ke. 

kienė, abi ;š Great Neck, ir Į 
O. Sveikatienė, iš Bronxo,! 
grįžo iš Kennebunk Port, 
Me., kur viešėjo pas Lietu
vos pranciškonus. Jos yra 
“Amerikos” skaitytojos.

Kumelė
Vienas jaunavedys kalbė

davęs per miegą. Jo jauna 
žmona, jam per miegą kal
bant, ne kartą girdėjo tariant 
vardą “Irina.” Žmona, susido
mėjusi tuo vardu, nutarė su
žinoti apie tą vardą. Vyras, 
norėdamas nuraminti žmoną, 
paaiškino, kad, tarnaudamas 
kariuomenėje, turėjęs kume
lę vardu “Irina.”

Vieną kartą vyrui grįžus 
namo, žmona jam praneša:

—Žinai, Joneli, šiandien ta
voji kumelė buvo atėjusi net 
du kartu ir labai norėjo su 
tavim pasimatyti.

J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis
Praneškit—Prisiųsim Kataloge Dykai

O. Sijavičienė

Pasauly nieko negalima įsi
gyti dovanai, net to, kas 
mums dovanojama.

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. UBAREVICIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

ATIDEDAMA ARBATĖLĖ
Angelų Karalienės parapi

jos Tretininkų Draugijos ar
batėlės su programa paruoši
mas, turėjęs būti rugsėjo 19 
d., atkeliamas į sekmadienį, 
rugsėjo 26 dieną, kadangi 
rugsėjo 19 dieną yra rengia
mas “Amerikos” piknikas.

Tretininkų Draugijos iš- 
pardoti bilietai rugsėjo 19 
dienai, bus geri rugsėjo 26 
dienai.

Kad galvos neskaudėtų
—Pone daktare, man nuo

latos galvą skauda. Kas da
ryti?

—Reikia tekėti, tai tada 
vyrui ims galvą skaudėti.

PRANAS ŠUIPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Draugijos Valdyba

KLIORIŲ GIMINĖMS
Petras Kliorys, sūnus Kons

tantino, kilęs iš Žeimių m., Kė
dainių apskr., paieško savo gi
minių, gyvenančių Amerikoje. 
Žinantieji prašomi pranešti 
laikraščio redakcijai.

šio

J. P. GINKUS 
Direktorius

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

I 66 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

pilnu

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

Telefonuoti po 5 vai: vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai! _

Lietuvos

Entered as secor 
office at Brooklj

Kai prie 
ir gražų kre 
lietuvis visu

t žmogus at
akai tuoj

Ūkanoje ge- 
ta suorgani- 

•tėgiinovar-

•<o Gros
iu pasisuka 

BROOKTAN 20, N. Y.! įfeta tikrai 
(68th St. kampas) SHoreroad 8-933(1; r^bos;

l^aosgenau 
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių BukietJ 30 varžy- 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip paflppie kurias 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Inoj galias, bet 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774 |j>e, Vilniuje

T ryko bolše- 
į į Lietuvą 
L laisvės...
L šori pasiek
ta čempiona- 

vienai die-

6762 FOURTH AVE.

Visi Kviečiami į Kirpykla

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

$ 489 Grand Street BrookSyn, N
$ Aarti Union Avė.
v

v
I). Wliitecavage, Savįninkas

Advokatas
41-40 —74f h Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA

♦
11 per 10 mi-

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

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

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

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SUN' 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų' 
lyginimą, plasteriavinią, šalig 
vių cementavimą ir kt. darbi

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y. į

L vienas iš 
H .^nešėjų bu- 

mechaniškai 
h baigti žo- 
k įvyko dėka 
^mokytojo ir

POPIEŽI

Stephen Bredesj
ADVOKATAS

197 Havemeyer Strfl
Brooklyn 11, N. Y J

Tel. EVergreen 7-939]

ta kartą rei- 
Lie tai, kad 
ta Molotovo 
h karvė davė 
ta) virš pla
kai gražų te
baigė praneši- 
m kad

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M.
223 South 4th StrefĮai' 

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

ir Lietuvoje, 
taip praneša 

s “visuotino 
a: katilas Nr. 
: su pilnu ap
nyko irgi dė

• DAvenport 6-0259
RAtPH KKIU

FOTOGRAFE
65;?3 Grand Avenutį

Maspeth, N. Y.

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

'.ristai, kad 
31, kaip jie 
□ybės išvedė 
piestas, nors 
tašytas prieš 
|

ims, visai 
popiežius 

Miegui sau 
Ą parašytą, 
ristus pasta-

. i

& 
parašyta 

teveik prieš 
jtij, kodėl

jos taip

* matot, ne
palieka tuo,

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

bužių pakietus į Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuo 

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

2 sv. kond. pieno
1/2 sv. malto čok(
2 gab. tual. muilo

PAKIETAS Nr. 2
1 sv. bekono
1 sv. kavos
1 sv. kakao
$7.00; Nr. 3-—11 sv. $5.25; Nr. 4—10 sv. $1

■ mes, ypač 
nuolat 

^-“parva-

ROMA. — 
italų Katalikų 
dis minėjo 80 
Ta proga Šv. 
buvo susirink 
jaunų italų vj 
minia atėjo p; 
mosios Bažnyc 
vo vyriausio 5 
jo, popiežiaus

Popiežius p: 
mus ir jausm 
daugtūkstantii 
rų jaunimo m 
mėjo, kad šian 
vyksta žūtbūt 
kova prieš til 
sakė jis, pali 
sius tikybos p 
stato pavojun 
civilizacijos at 
bos jokia taut; 
ti dorovinio at 
ti tokią soical 
kurioje nebūt 
naudojimo ir 1 
liečiai galėtų i 
mis teisėmis.

Popiežius s: 
ir rasinę neap; 
vietą turi užirr 
lė yra statytoj 
ta — griovėj 
meilės, žiauri 
klasinė neapyl 
prieš meilės j< 
iš tikėjimo į 
meilės Jam,” - 
žius.

Kviesdamas 
ei jos jaunuomt 
veiklą, popiežit 
katalikų jaunii 
privalu turėti 
davinius:

Pirmas — k< 
dievišką komu

SovietŲ
virš D; hr maudė

si medžio
ki ant “by- 

ketvirta 
'grįžta į

5 sv. cukraus
5 sv. kiaul. taukų
2 sv. kiaul. mėsos
Pakietas Nr. 1—12 _ T , _ - ___ , _

Jei pakieto gavėjas nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinai! hs fabrike 
Už Bendrovės pakietus gavėjai jokių mokesčių nemoka.

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

sv.

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

Iprie bufeto 
mašinos 

berinkus ir 
valgo... 

irgi prie 
atsakan- 

^periuose. 
į karščius 

atlai- 
nors at- 

q viena są-

Sovietų lėkti 
dė virš danų s 
mo. Užsienių r 
teris, buvęs tu< 
holme Skandir 
terių su važi a1 
sugrįžo į Kopė 

Laikraščiai 
plačiai apraše 
mus su mokslii 
grįžusiais iš 
kurie pareiškė, 
nimosi potenci 
miai sustiprini

411 GRAND STREET BROOKLYN, N.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

'^1 priete- 
į kurie ato- 
M Ha
mpshire įr 
'iCdriia” i-

nepatingėtų ate 
tuvėms užsukti 
kutinį pikniką 
Klasčiaus park 

ir ir ligi rm-1
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