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Specialistai Laidotuvių Vaia^t“ 
Paruošime. Užsakymai 
galima užsakyti gėla Pm J 
įstaigoje, 354 Marcy Arfyltos, apie kurias 

Trrosmanas, bet 
IKaune, Vilniuje 
uvoj vyko bolše- 
•įžtant į Lietuvą I 
F nuo laisvės... 
pro nori pasiek- 
ėgimo čempiona- 
Įhors vienai die- 
savo geležinę už- 
aip dums pro ją 
Ivas, kad tikrai 
į kokius masinio 
Tdus...

•e draugo Gros- 
1, kur pasisuka 
- vyksta tikrai 
no varžybos.
’i, pačios geriau 
bėgimo varžy-
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Ktinunįstų Pastangos Smurtu Užgrobti Berlyną

Visi Kviečiami į
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X D. Whitecap

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. !.'■ 
Tel, GL 5-7285 Res. VI 7-i940

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti oa-, 

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

J.P.MACHUUS I
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel Virginia 7-1896
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Įn vieną kartą rei
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i.tokiam Molotovo
Ihoze karvė davė 
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Įdabar Lietuvoje, 
bse, kaip praneša 
buvo “visuotino 
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kas įvyko irgi dė- 
Stalino...
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ijų XII, kaip jie 
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Manifestas, 

įįs parašytas prieš 
Setų.” 
[katalikams,
Įa, kodėl popiežius 
įekvieną, tegul sau 
00 metų parašytą, 
jats Kristus pasta- 
vietininku saugot 

3Čiamybę.
ija yra parašyta 
00, o 
nčius 
nistai

beveik prieš 
metų, kodėl 
dėl jos taip

r tiesa, matot, ne- 
risad pasilieka tuo,

SEA-GULL SHI*
Pirmoji Lietuviška Ekspedlaw 

bužių pakietus i Europa.
Bendrovė turi taip pat jau ir P <■ 

Įima užsakyti per pasta iŠ visos U. • .
PASIETAS Nr.!1’

5 sv. cukraus 1
5 sv. kiaul. taukų 1
2 sv. kiaul. mėsos 1 “T ., J
Pakietas Nr. 1—12 sv. $7.00, Nr, 
, Jei pakieto gavėjas nesurandsa*

Už Bendrovės pakietus 
SEA-GCU, SHff”

560 GRAND STREET,
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Kai prieš daugelį metų palikome savo Tėvynę Lietuvą, ten nebuvo šitokių rūmų. Nepriklausoma Lietuva nustatė visą savo mažą, jaukų 
ir gražų kraštą štai tokiomis mokyklomis, sporto rūmais ir kitais kultūriniais pastatais... Už tokios Lietuvos laisvą gyvenimą kovoja šiandien 
lietuvis visur, kur tik likimas bebūtų jį nubloškęs. Ir ta kova nebus veltui — Lietuva bus vėl Laisva ir Neprikla usoma!

POPIEŽIAUS ŽODIS JAUNUOMENEI
ROMA. — Rugsėjo 12 d.išnyks iš pasaulio, 

italų Katalikų Akcijos sąju-' Antras — Dvasinės verty- 
dis minėjo 80 metų sukaktį, bes turi nugalėti medžiagi- 
Ta proga Šv. Petro Aikštėje nes vertybes, 
buvo susirinkę per 200,000: 
jaunų italų vyrų, ši didžiulė 
minia atėjo pasveikinti regi
mosios Bažnyčios Galvos, sa
vo vyriausio žemėje ganyto
jo, popiežiaus Pijaus XII.

Popiežius priėmė sveikini
mus ir jausmingai prabilo į 
daugtūkstantinę katalikų vy
rų jaunimo minią. Jis pažy
mėjo, kad šiandien pasaulyje 
vyksta žūtbūtinė bedievybės 
kova prieš tikybą, ši kova, 
sakė jis, paliečia svarbiau
sius tikybos pagrindus ir iš-1 
stato pavojun krikščioniškos 
civilizacijos ateitį. Be tiky
bos jokia tauta negali suras
ti dorovinio atsparumo įsteig 
ti tokią soicalinę santvarką, 
kurioje nebūtų asmens iš-| 
naudojimo ir kurioje visi pi
liečiai galėtų naudotis lygio
mis teisėmis.

Popiežius smerkė tautinę 
ir rasinę neapykantą, kurios 
vietą turi užimti meilė. “Mei- ( 
lė yra statytoja, o neapykan-' 
ta — griovėja. Trūkumas 
meilės, žiauri savymeilė ir 
klasinė neapykanta subyrės 
prieš meilės jėgą, kuri kyla 
iš tikėjimo į Kristų ir iš 
meilės Jam,” — sakė popie
žius.

Kviesdamas Katalikų Ak
cijos jaunuomenę į darbą ir Į 
veiklą, popiežius nurodė, kad j 
katalikų jaunimui prieš akis. 
privalu turėti šiuos tris už
davinius :

■ Pirmas — kovoti prieš 
; dievišką komunizmą, kol

Trečias — Socialinis skur
das turi būti prašalintas tei
singumu ir meile.

reikalavimai
Berlyne įteikė maršalas 

Sokolovskis reikalavimą ame 
rikiečiams, kad Sovietų ko
mendantūrai jie patiektų 
tiksliausius davinius raštu 
apie kiekvieno lėktuvo iš
skridimą ir nusileidimą ir 
dargi, kad būtų patiektas so
vietams pavardės kiekvieno 
piloto.

Jungtinių Valstybių oyo 
pajėgų vadovybė šį reikala
vimą atmetė.

Jie pakabino vėl 
raudonę vėliavą...

600 tūkstančiŲ žmo
nių atomines bom

bos gamyboje

Antiamerikoniškos veiklos 
tyrimo komisija, nagrinėda- 
ma atominės paslapties šni
pų klausimą, prie uždarų du
rų klausė buv. direktorių ge
nerolą Grovsą.

Po jo apklausimo, genero
lą apsupo žurnalistai teirau
damiesi dėl jo parodymų, bet 
generolas -e^fcnakėj ką nors, 
pasakyti, tačiau žurnalistams 
jis pareiškė, kad atominės 
pramonės srity dirba apie 
600,000 tarnautojų ir darbi
ninkų ir toli gražu ne visi 
jie buvo atatinkamame aukš
tume atsakomybės jausmo 
atžvilgiu...

—Turint tiek žmonių—pa
reiškė generolas — sunku 
laukti, kad niekas neatsitik
tų...

Tame pat posėdy davė sa
vo parodymus ir žinomas fi
zikas mokslininkas Heskey, 
kuris yra atominės energijos 
specialistas.

—Mirusio bolševikų šulo 
ždanovo garbei sovietuose 
bus išleisti specialūs pašto 
ženklai su jo atvaizdu.

—Komunistų lyderis Fos
ter yra susirgęs. Ta proga 
jis prašys išskirti jo proce
są iš 12 kitų komunistų va
dų bylos.

—Kaltinamas už prieša- 
merikonišką veiklą komunis
tas Rivkind važinės po visą

J Per didžiules antisovieti- 
nes demonstracijas Berlyne 
buvo demonstrantų nuplėšta 
raudona sovietų vėliava nuo 
Braudenborgo vartų. Dabar 
sovietai vėl ja ten pakabino.

Tuo tarpu Berlyno sovieti
nę zoną nusiaubė nauja areš
tų banga, kuri palietė daugy
bę tų vokiečių, kurie dalyva
vo demonstracijoje arba 

' prieš kuriuos sovietai turėjo Ameriką ir rinks pinigus sa 
kokių įtarimų. vęs apgynimui...

be- 
jis

SKILIMAS PAKENKS TRUMANUI  ę- - - - - -
Prezidento rinkimų įkarš

čiui artėjant, demokratai ir 
jų kandidatas prezidentas 
Trumanas turi didelio rūpes
čio pietinių valstijų rajone. 
Pietinės valstijos beveik vi
sada atiduodavo savo balsus 
už demokratų partijos kandi- Maskvos, pradėjo griežtesnį

rūstinama

VARŠUVA.— Lenkijos ko- 
iinunistų partijos vadovybė 
gavusi naujus įsakymus iš

datą, šiemet ten kitoks pa
veikslas.

Prezidentui Trumanui
griežtai pasisakius už vigų

režimą. Visa šalis laukia vi
siško sukomunistinimo.

Partijos generalinis sekre-
piliečių, baltųjų ir juodųjų, torius,-vicepremjeras Gomul- 
lygias teises, pietiečiai demo-Įka, pašalintas. Jo vieton pa-
kratai suskilo. Alabamos, 
Louisianos, Mississippi ir S. 
Carolina valstijų demokratų 
partijos vadovybės sušaukė 
savo atskirą suvažiavimą ir 
parinko savo, pietietį, kandi
datą, kuriuo yra So. Caroli
na gubernatorius J. Strom 
Thurmond. Paminėtose ketu
riose valstijose Trumanui yra 
tikras pavojus. Be to, jam 
gresia rimtas pavojus dar 
septyniose demokratų valdo
mose valstijose.

Esama padėtimi nori stip
riai pasinaudoti respubliko
nai, kurių kandidatas gub. 
Dewey tikisi laimėti dauge
lyje šiaurinių, rytinių ir va
karinių valstijų.

Prelato J. Miliausko

Rugsėjo 12 d. Scrantone, 
Šv. Petro katedroje, įvyko 
vienuolikos naujų prelatų 
įvilktuvių apeigos. Naujų

skirtas pats Lenkijos prezi
dentas Bierut. Gomulko no
rėjo vykdyti “tautinį’1 komu
nizmą, sekdamas maršalo 
Tito pavyzdžiu. Jis lyg ir no
rėjo palikti žemes ūkio nuo
savybę.

Nauja “linija” pareikalaus 
didelio “valymo” visose gy
venimo srityse. Nauja “čist- 
ka” jau prasidėjo.

BERLYNAS. — Berlyno 
vokiečių spauda aliarmuojan
čiu tonu praneša, kad komu
nistai, vykdydami Maskvos 
parėdymą, organizuoja per
versmą Berlyne, kuriuo yra 
nusistatę užgrobti ten val- 
valdžią.

Yra rimtų davinių, kurie 
rodo, kad komunistai yra pa
siryžę dar šį rudenį pagrob
ti valdžią į savo rankas taip, 
kaip jie yra padarę Pragoję.

Vokiečių komunistams yra 
įsakyta pradėti nuolatines 
triukšmingas demonstraci
jas prieš Vakarų Sąjungi
ninkus. šiomis demonstraci
jomis komunistai siekia po- 
laipsniui privesti Berlyno gy
venimą prie visiško chaoso ir 
paruošti vokiečių visuomenę 
taip, kad jai būtų aišku, jog 
yra neišvengiama, kad Ber
lynas pateks į komunistų 
valdžią.*

Sekmadienį buvo suruošta 
viena iš didžiausių tos rūšies 
komunistinių demonstracijų, 
į kurią buvo .tikra to žodžio 
prasme, varu suvaryta apie 

1120,000 žmonių. Demonstra- 
j ei jo j priverstinai turėjo da- 
į lyvauti visos mokyklos, fab
rikų darbininkai bei persona- 
ks. Iš visos sovietų zonos e- 
jo specialūs traukiniai ir 
žmonės buvo suvežami sunk
vežimiais (tais pačiais, ku
riuos rusai gavo iš ameriko
nų pagal lend-lees įstatymą).

Tuo pat metu, kai Berlyne7 
vyksta tiesiog laukinis siau
tėjimas prieš amerikiečius ir 
anglus, kai rusų radio, laik
raščiai ir visa propaganda 
biauriausiai kolioja ameri
kiečius, tokiais žodžiais, ko
kiais niekados kultūringas 
pasaulis nėra girdėjęs,— Va
karų Sąjungininkai Berlyne 

i vėl ruošiasi atnaujinti pasi
kalbėjimus su Maskvos tiro-

1 nais...

KAS NAUJO ŠI| SAVAITĘ
• “Nesikišk į svetimus reikalus’’—pasakė sovietų gen. 

A. Kotikov amerikiečių pulk. Frank Howley, protestuojan
čiam del komunistų smurto aktų Berlyne.

• Sovietai tyčia paskelbė savo oro manevrus ameri
kiečių karidoriuje ir virš Berlyno. Provokaciniais tikslais 
rusi! lakūnai daro akrobatiškus triukus virš amerikiečių 
lakūnų galvų, kurie veža maistą j užblokuotą Berlyną. Da
bar pranešama, kad sovietai oro karidorių ėmė apšaudyt.

• Per Benešo laidotuves policija apkūlė šimtus čekų, 
išsklaidydama jėga minią antikomunistiškai nusistačiusių 
žmonių, kurie norėjo atsisveikint su savo buvusiu laisvos 
šalies prezidentu.

• Sovietai pasiūlė sušaukti konferenciją Italijos kolo-

ų sezonas eina prie 
jėm ir mes, ypač 
.pylinkėje,” nuolat 
i žodžius — “parva- 
evažiavo”... ir t.t. 
risi tie, kur maudė- 
nir meškas medžio- 
kuriems ant “by- 

sčia ar net ketvirta 
įsilupė — grįžta į 
[r vėl, kas fabrike 
ių, kas prie bufeto 
} siuvamos mašinos i 
Is sau doleriukus ir 
ko duoną valgo... 
edakcijoj irgi prie , v. . v 
s mašinų atsakam t?,
ėmės... poperiuose.

. vasaros karščius , . .v, _ , , , n.
6 Brooklyne atlai- kurle pareiškė, kad salos gy-, “■ 
toliau kaip nors at- n™?si Potencialas yra žy
li, bet su viena są- mlal sustiprintas.

IR VĖL IŠDAVĖ SOVIETAMS
Vaikų paralyžium sergan- 
našlaitė rusė Elena Kora-virs Danijos ti

________ ' .lenko buvo vokiškoje ligoni-
Sovietų lėktuvai vėl skrai-Me. Ją globoti pasiėmė vie- 

dė virš danų salos Berghol- na . katalikų organizacija, 
mo. Užsienių reikalų minis- j kuri atgabeno Karolenko į 
teris, buvęs tuo metu Stock- amerikiečių _zoną ir ją gydė, 
holme Skandinavijos minis- jai noreta padaryt ^ope- 
terių suvažiavime, skubiai racija, kuri galėtų ją isgel- 
sugrįžo į Kopenhagą. m^s14 biurokratai

Laikraščiai Kopehagoje Prie® tai nutarė... atsiklausti 
- “• - - •- ------. Sovietų valdžios.

mus su mokslininkais, tik ką i Sovietai tuoj pat pareika- 
grįžusiais iš Grenlandijos, iavo ją grąžinti, nors ^pati

- ..našlaitė prasėsi jos neišduo
ti. Tarpt, tremtinių organi
zacija IRO ir mergaitę glo

bojusi katalikiška organiza
cija prašė amerikiečių jokiu 
.būdu jos neišduoti.

tuvėms užsukti į mūsų pas- Ir štai prieš porą dienų 
, , amerikie£įaį nusprendė mer-

, kad mūsų priete- nepatingėtų atostogų užbai 
itytojai, kurie ato-

7FlD^ (SaU P° Kanadą, Ka-^utįnj pikniką rugsėjo 19 d., ___ _____ ______ ____
>New Hampshire ir'Klasčiaus parke. Lauksime, gaitę išduot sovietams. Biu- 

>utų mandrus ir Įįr ligi mielo pasimatymo! rokratai pareiškė, kad, girdi,

keturių didžiųjų kontr. 
misija nepripažįstanti

ko-

prelatų tarpe buvo ir vienas, nijų klausimui išspręsti. Britai pasiskubino pasiūlymą, pri- 
j lietuvis, Scrantono Šv. Juo-j imti. JAV pareiškė savo abejojimą, kadangi konferenciją 

siūlo sovietai grynai propagandos tikslais, nes tokia kon
ferencija jau buvo, sovietai vieni ją išardė ir savo nuomo
nės ligi šiol nėra pakeitę.

• Gen. Marshallas pareiškė, kad JAV griežtai priešin
sis komunistų pastangoms sukelti Berlyne chaosą. “Iš Ber-

” — pareiškė pats Prezidentas Truma- 
nas. Vis tai pareiškimai...

• Sovietai pažadėjo be kliūčių leisti iš prancūzų ryšių 
karininko būstinės 19-kai vokiečių policininkų parvykti į 
vakarų zonas. Vykstant, ištraukė juos iš automobilių ir pa
grobė.

• Paryžiuje komunistai užpuolė prezidento namus, 
reikalaudami, kad komunistai būt įleisti valdžion. Jie ap
mėtė policiją akmenimis. Juos išsklaidė tik sustiprinti po
licijos būriai.

• Prancūzijoje sudaryta nauja vyriausybė, kuriai pir
mininkauja Henri Queuile, radikalas. Jo kabinete yra du 
buvę premjerai: R. Schumann — užs. reik, ministeris ir 
Audie Marie — teisingumo ministeris.

• Gen. de Gaulle 40,000 miniai Nicoje pareiškė, kad 
Prancūzijos parlamentas turi būt paleistas, nes jis neatatin- 
ka krašto gyventojų nusistatymui. Jis pats, sakosi esąs 
“žmogus, kuris atnešė Prancūzijai išlaisvinimą, o ne dik
tatūrą.”

• Vokietijos socialdemokratų suvažiavimui Duesseldor- 
fe sovietines zonos vokiečiai patiekė peticiją, kurioj išdės
tomas baisus rusų teroras rytų Vokietijoj ir šaukiamasi į 
Vakarų Sąjungininkus, kad jie negaišdami juos gelbėtų.

■ zapo parapijos klebonas, pre
latas kun. Juozas Miliauskas. 
Įvilktuvių apeigas atliko 
vyskupas Hasey.

Katedra buvo perpildyta
for-. žmonių. Dalyvavo apie 200 lyno mes neišeisim

maliai nei paties IRO, kad (kunigų, tarp kurių apie 10 
tarp sovietų ir amerikiečių. lietuvių. Įvilktuvėse dalyva- 
yra susitarimas išduoti pi-1 vo ir prelatas J. Balkūnas iš 
liečius, ir ramiausia širdimi | Brooklyno, o taip pat lietu

vės seselės kazimierietės ir 
J. N. seserys.

Po įvilktuvių buvo Casey 
viešbuty priėmimas, o vaka
re įvyko priėmimas kleboni
joje.

Lietuviškoji visuomenė 
Amerikoje širdingai džiau
giasi šiuo garbingu mūsų 
tautiečio atžymėjimu, sutei
kiant jam aukštą dvasiškio 
titulą.

tą vargšę našlaitę tiesiog 
kone nuo operacijos stalo iš
davė bolševikams...

Ir tai daro mūsų amerikie
čiai tada, kai Berlyne sovie
tai grobia ir negrąžina mūsų 
kareivių, kai jie iš ameri
kiečių ir prancūzų valdžios 
patalpų atėję pasiima ir išsi
veda vok. policiją ir kai gat
vėse dešimtimis atiminėja iš 
prancūzų ir amerikiečių žmo
nes, kurių saugumą yra ga
rantavę patys sovietai vos 
prieš vieną kitą valandą.

Tikrai vyksta dalykai, ku
rių stačiai negalima sveikai 
pagalvojant suprasti...

—Filmų artistai R. 
chum, Lilia Deeds ir kt. 
policijos kaltinami už 
no ir kitų narkotikų 
jimą.
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NUO BIRUTES KALNO
Išsisupus plačiai vakarų vilnims, 
Man krūtinę užliek savo šalta banga, 
Ar tą galią suteik, ko taip trokšta širdis, 
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!

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

Kaip ilgėjaus tavęs, begaline, plati!
Ir kaip tavo išgirst paslaptingų balsi] 
Aš geidžiau, tu pati vien suprasti gali, 
Nes per amžius plačių nenutildai bangų!

AUDRAI ARTĖJANT
Liūdna man! Gal ir tau? O kodėl nežinau;
Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų smarkiau: 
Užmiršimo ramaus ir tarp jų nematau, 
Betgi trokštu sau marių prie šono arčiau.

Trokštu draugo arčiau: juo tikėti galiu;
Jis, kaip audrą, nujaus mano sielos skausmus;
Paslapties neišduos savo veidu tamsiu 
Ir per amžius paliks, kaip ir aš, naramus.

Rugsėjo-September 17, |

Maironis

LIETUVOS KAIMO SKALBYKLA...

MES BALSAS
Škotų Laisvės .

ponybės tvirtovė. Ji s 
Ne taip būtų atsakęs .'

lietuvių tautai atnešė ypatingai 
buvo išmušta iš jos kūrybos vieš- 
į šalį nuo didžiosios tautų arenos.

Nei vienas iš mūsų nežinome savo rytojaus dienos. 
O gyvenimas eina ir jo įvykiai vieni už kitus darosi tragiš- 
kesni. Kiekviena diena mūsų neramiuose laikuose gali at
nešti ką nors netikėto ir nelaukiamo. Bendras susirūpini
mas gaubia beveik visą pasaulį. Ypatingai jautriai jis pa
liečia mus, lietuvius.

Paskutinieji metai 
sunkius laikus. Lietuva 
kelio ir buvo nublokšta
Mus spėjo kai kas net užmiršti. Kiti vėl, dėl bendrų poli
tinių sunkumų, nelaiko, kad Lietuvos klausimo iškėlimui 
tarptautine plotme yra atėjęs laikas.

Ir kol tie visi pasaulio politikos vairuotojai mūsų klau
simą kilnoja iš vienos archyvo lentynos į kitą, — pati lie
tuvių tauta yra be pasigailėjimo naikinama, deportuojama, 
kalinama, žudoma ir visu žiaurumu braukiama nuo žemės 
paviršiaus. _ '

Nelengva, net labai nelengva mažai tautai išsilaikyti to
kiose nelygiose grumtynėse. Bet tebūna leista, šią rimtą 
istorinę valandą išreikšti čia jaudinantį pasigerėjimą hero
jišku mūsų tautos pasipriešinimu pačioje Lietuvoje. Mūsų 
laikraščio skiltyse paskutiniomis dienomis buvo daug ra
šyta apie Lietuvos partizanus. Mes skaitėme ten vaizdus, 
apie kuriuos galės kada nors prisikėlusi Lietuva sekti le
gendas ne mažiau herojiškas už tas, kurias tauta turėjo 
savo didingos praeities amžiuose.

Visa lietuvių tauta savo vaikams jos mokyklose lais
vės metais pasakodavo gražius padavimus apie Pilėnų Ku
nigaikštį Margį, kuris, nenorėdamas pasiduoti priešui, pats 
susidegino savo pily ant laužo. Praeities istorija kartoja
si nemažesniu kilnumu šiandien, štai skaitome, kaip mūsų 
partizanai ligi paskutinių jėgų, kovodami su bolševikiškais 
žudikais, lemiamą minutę ryžtasi geriau susisprogdinti 
draug su visais savo bunkeriais, negu pasiduoti priešui.

Negailestingas ir nejautrus pasaulis. Jis kol kas be
veik nematė ar nenorėjo matyti mažos, herojiškos tautos 
didžių pastangų jos kruvinoj kovoj už laisvę. Supras mūsų 
kovą pasaulis pilnai gal tik tada, kai pats bus įsuktas į ko
vos vėsulą ir turės savo krauju ginti laisvę prieš tironijos 
siautėjimą.

Tikime, kad jau neilgai gulės archyvuose ir Lietuvos 
byla. Audra kaupiasi ties Europos kontinentu. Pavergtų 
tautų skaičius tiek išaugo, kad jis prašoka laisvuosius. 
Laisviesiems gi pavojai gręsia didesni, negu galėjo bet kas 
vakarų pasauly įsivaizduot. Nori kas ar nenori — sprendi
mo valanda ateis, ir po sunkios kovos, išauš laisvės ryto
jus .taip, kaip po kiekvienos baugios, tamsios nakties, iš
aušta gaivinantis rytas.

Pranas J. Naumiestiškis

SLAPTIEJI POPERIAL.
Iš slaptųjų Hopkinso užrašų

Galėjo būt ir kitaip... Kas būtų, jei amerikiečiai būt 
žygiavę Europon per Balkanus? Churchillio tostas už Sta
liną Didįjį... Amerikos lietuviams reikia tik truputį propa
gandos — sakė Stalinas.

Čia Rooseveltas pasakęs, tas griebėsi gelbėti situaci- 
kad jie visi trys esą jau su jos. Jisai užsakė pietus, ku- 
savo kariškaisiais štabais rių šeimininku turįs būti Sta- 
pradėję ruošti kanalo puoli- linas, o jisai pats pasisakęs 
mo planą, ir jo nuomone tas esąs labai išalkęs. Churchilis 
planas ir jo pasisekimas esąs pralošė prieš Staliną su Roo- 
pats svarbiausias dalykas. O seveltu. Su jo planų žuvimu, 
Stalinas staiga paklausęs, 
kas esąs paskirtas tos ofen
zyvos vadu. Jam buvę atsa
kyta, kad tas klausimas bū
siąs išspręstas per keletą 
dienų. Tada jisai tiesiog už
puolė Churchilį sakydamas, 
ar Didžioji Britanija tikrai 
norinti ir tikinti tam puoli
mui per Kanalą, o gal Didž. 
Britanija duodanti savo suti
kimą tokiam puolimui tiktai 
dėl to, kad norinti nuraminti 
Sov. Rusiją. Jo nuomone, tik
tai tas planas esąs priimti
nas, būtent pulti per Kana
lą.

H.

LIETUVOS GYVENIMO VAIZDAI
Pilni baimės ir netikrumo vakarai... “Katės” kniaukia 

už durų. Įdomi istorija su plėšiku... NKVD vagia dviračius. 
Netarybiškas paveikslas. “Žinom, kad jūs velnią galvojat”...

Žmonės šiandien gyvena ■ matą ant pečių ir čiupo nuo 
Lietuvoje pilni netikrumo ir,žemės apsiaustą ir švarką, 
baimės. Šias sąlygas gerai Kai jis lenkėsi, užpultasis 
atvaizduoja mieste vakaras. Į čiupo automatą ir kita ran- 
Vakare visur namuose durys (ka stipriai smogė užpuolikui, 
ir langai uždarinėjami, užba-į Padėtis netikėtai pasikeitė.

Užpuolikas laikė rankas 
aukštyn iškeltas, o užpulta
sis be švarko ir be kelnių, 
bet su automatu, šitokioj 
padėty užpultasis nusivarė 
užpuoliką į trečiąją nuovadą. 
Budėtojas nustebęs priėmė f 
atvarytąjį ir uždarė jį į da- 
buoklę, o užpultajam grąži
no drabužius.

Savo pareigą, draugas, 
atlikai...

Kai užpultasis paprašė pa
sakyti užpuoliko pavardę ir 
kitas personalijas, budėtojas 
nuramino: — Draugas savo 
pilietinę pareigą atlikai ir 
gali keliauti namo, o jau to
liau mes tvarkysim šitą rei
kalą.

Po kelių dienų užpultasis 
vėl nuvyko į tą pačią nuova
dą ir pamatęs išsižiojo:—čia 
budėjo tas pats, kurį jis bu
vo čia atvaręs, kaip plėšiką. 

| Tokie nakties didvyriai

pasidarė aišku, kad pasikeis 
ir Europos veidas taip, kaip 
jis yra dabar.

Kažin ar raudonoji armija 
būtų būtų šiandien ten, kur 
ji yra, jei britai su amerikie
čiais būtų nužygiavę per Ju
goslaviją, Balkanus iki Bal
tijos Jūros...? ,

Pasipešiojimo pietūs
Konferencijos metu ir po

sėdžiams tęsiantis buvo jau
čiama, kad Churchilis ir Sta
linas yra aiškūs skirtingi po
liai, tiek kalboje tiek galvo
senoje, tiek Tsšifeiškimuose 
(kas gali prilygti Churchilio 
iškalbai ir jo politiniam išsi
auklėjimui?) ; vien tiktai 
Rooseveltas savo taktu ir au
toritetu sugebėjo tuodu ab- 
du gerokai įsiaistrinusius, 
naujai užgimusius sąjungi
ninkus išlaikyti prie konfe
rencijos stalo. Gaila, tas vi
są laiką ėjo pataikaujant 
Stalinui ir nevisada pare
miant Churchilį.

Antradienio pietūs pasida
rė tikri Stalino ir Churchilio 
pasipešiojimo pietūs. Kiek 
įmanydami, juodu stengėsi 
vienas kitą, kad ir juokų for
moje, padirginti. Churchilis

tanija po šio karo tikrai ne
turėsianti jokių teritoriali- 
nių reikalavimų, Stalino tie
siai paklausė, kokius terito- 
rialinius reikalavimus turė
sianti Sov. Rusija? Stalinas 
jam kietokai atkirtęs, kad 
dabar “ne laikas esą kalbėti 
apie bolševikinės Rusijos 
troškimus, bet kaip ateis lai- f X C!
kas, tada mes pakalbėsime...” i 
(O dabar “laikas atėjo” ir i 
matom, kas darosi! — Red.) i 
Churchiliui Stalinas tada pa
siūlė, ir ne su mažu cinizmu, 
kad dabar kaip tik laikas D. 
Britanijai pagalvoti, kaip ge
riau apdraudus savo pozici
jas apie Gibraltarą, Ispanijos 
Franco sąskaiton...

Churchilio prakalba
Tų pačių pietų metu Chur

chilis pakėlė tostą Stalino 
garbei, pavadindamas Stali
ną Stalinu Didžiuoju. Į tai 
Stalinas jam pasakė, kad esą 
labai lengva būti dideliu va
du ir karo herojumi bei gar
siu kariu tokioje tautoje, ko
kia yra rusai. Jis pridūrė, 
kad žmonės su trupučiu drą
sos, o pagaliau net bailiai pa
sidaro herojais Rusijoje, o jei 
jie tokiais nepasidaro, tai jie 
nužudomi...

Pirmas Sovietų P 
siuntinys Aust-

vyskupų konfe- 
įjrioje dalyvavo 
jstųjų protestan
te vien iš Ang- 
į iš kitų protes- 
zjįtii, Škotijos Eu- 

Lyga pasiuntė 
jos pirminin- 

Tiri, tarp kitko, 
jetnvą sekančiai: 
.ypatingai prašau 
įstoti tris Balti-

Estiją, Lat- 
ir, kol jų gy-

Kiti planai...
Kiti planai, kaip puolimas 

iš Italijos, įjungimas į karą 
Turkijos, ar pagaliau ruoši
mas ofenzyvos iš Balkanų, 
Stalino tvirtinimu, visai esan 
ti nereikšmingi. Pasidarė aiš
ku, kad Churchilis sutiko su 
šituo planu, kaip paskutine 
išeitimi. Todėl Stalinas čia 
jam dar pridūręs, jog jam at
rodo, kad Didž. Britanija da
bar turinti mesti kiekvieną 
savo jėgos unciją prieš vo
kiečius.

Po šitų kietų replikų kon
ferencijoje padėtis pasidarė 
tokia įtempta, kad Roosevel-1 pareikšdamas, kad Didž. Bri-

NKVD įstaiga, ir jos parei
gūnai pasiimdavo studentų 
dviračius “pasivažinėti”...

Dviratis nepranyks iš Sovie
tų Sąjungos ribų...

Kitu sykiu įstaigos parei
gūnas atvykęs į kitą įstaigą 
ir atlikęs reikalus, neberado 
savo dviračio ir nuvyko pra
nešti apie tai milicijos virši
ninkui. Tasai jį nuramino: ži
nok drauge, kad mes turim 
daug svarbesnių reikalų. Ga
liu drauge užtikrinti, kad 
dviratis nepranyks iš Sovie
tų Sąjungos ribų. O ar juo 
važinėsi draugas, ar kas ki
tas — ar mums ne vistiek?

Pridėkim dar visų pergyve
nimą, kada kuris bus suim
tas ir išsiųstas.

Pasaka apie laisves...
Nuo to jausmo nėra lais

vas nė vienas. “Laisvė nuo 
baimės,” apie kurią kalbama 
keturiose laisvėse, Lietuvoj 
yra pasaka 1946 metais bu
vo suimtas net Kauno mies
to ir apskrities partijos ko
mitetas už “buržuazinių na
cionalistinių interesų rėmi
mą”: jie buvo įteikę memo
randumą, kad Lietuvoj bol- 
ševikinimo metodą reikia 
keisti ir prie lietuvių eiti res
pektuojant jų tautinį indivi- 

sniat Pareigūnas įsakė sku- 'toj Gedimino gatvės pusėj j dualumą. Ir visi buvo išvež- 
binti, o pats užsimetė auto-' (Polovinsko namuose) yra'ti į Rusiją...

rikaduojami. žmonės įsibau
ginę užpuldinėjimų.

1945 m. buvo užplūdusi iš 
Rusijos banga, vadinama — 
“černa koška” gaujos. Vaka
re prie durų iš lauko pusės 
ima kniaukti katė. Atidarius 
duris, keli banditai čiumpa 
už gerklės, įsiveržia į vidų ir 
išplėšia visa, kas jiem patin
ka.

Dabar tokis triukas žmo
nių jau negali apgauti. Bet 
vakare sutemus gatvės tuš
tėja. Kas gatve slenka — tai 
arba sargybiniai arba parti
zanai, aplankę miestą, ar plė
šikai. Iš teatro ir kino grįž
tantieji susimeta būriais, kad 
pakeliui nebūtų išrengti ir 
apiplėšti.

Sugavo plėšiką...
Vieną vakarą kaž kuris te

atralas grįžo vienas iš spek
taklio. Žemaitės ir Višinskio 
gatvių kampe jį sustabdė au
tomatu ginkluotas pareigu- j daugiausia yra sovietų kariai 
nas ir įsakė išsirengti. Už- J ir administracijos pareigū- 
pultasis nusivilko apsiaustą |nai. Bet jie ir dieną pasmar- 
ir padėjo ant žemės. Tada kauja. Prie didžiųjų univer- 
jam liepė nusivilkti ir švar-! siteto rūmų Kaune sustaty
tą. Neužteko švarko, kurį j davo studentai dviračius, ir 
užpultasis padėjo ant žemės J nuolat dingdavo dviratis tai 
kitoj pusėj. Besiaunant kel- vienam, tai kitam. Pradėjo 
nes, pasigirdo kažkieno žing- sekti ir susekė: priešais ki-

“Netarybiškas” paveikslas..
Susirenka dailininkai, ap

žiūrinėja naują paveikslą, 
kuriame vaizduojama rugia- 
piūtė, ir vienas susimąstęs 
pastebi. —O kas šiame pa
veiksle yra tarybiško ? Ką tu 
pasakysi, kai tave paklaus?
— Nejaukiai visi susimąstė.
— Jau žinau — pertraukė au
torius, — pasakysiu, kad ru
gių kirtėjai... matai, jie dai
nuoja, taigi pasakysiu, kad 
jie dainuoja tarybinę dainą...
“Žinom mes, kad jūs velnią 

galvojat...”
O vienose iškilmėse Kau

ne jau įsilinksminus įmonės 
direktorius pradėjo kalbą 
apie ištikimybę partijai ir 
Stalinui, bet partijos centro 
komiteto narys Preikšas kal
bėtoją nutraukė:

—Neplepėk, žinom mes, 
kad jūs velnią galvojat. Bet 
spiaut mums į tai. Jūs ver
gauja! mums ir toliau ver
gausi!, nors ir velnią savy 
nešiojat...

Kokios kaime nuotaikos, 
galima spręsti iš to, kad nė
ra šeimos, kuri ko nors nege
dėtų. Išnyko vakaruškos, pa
silinksminimai ; nebeskamba 
ir subatvakariais dainos. Ty
liai prislėgtai skamba naujos 
partizanų dainos.
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BALFO SEIMU* išnaikinti, 
į Aš tuos kraštus 
^au dar prieš ka
pliai krikščioniš- 
įgi, o socialinėj, 
į akinėj srity yra 
įe daugumą kitų 
iii) ir mūsų šalį, 
įiietų Rusija žiau- 
•įavo, ir neįmano- 
į nežinotumėt tų 
įdavimų, kurių 
! šimtai nekenks- 
sikaltų vyrų, mo
jų, išvežtų į Sibi- 
•tovyklas, iš kur 

qžta, kur išskiria- 
įekad nebesusitin- 
motina ir’vaikai, 

■iri vaikai mokomi 
į ir neapykantos 
i tą pasisako kiek- 
jacija.

it atsakęs Kristus

BALF seimas įvyksta i 
lių 15-16 dd. Chicagoje, 1 
rison viešbuty. Seimas pi 
dės spalių 15 d. 2 vai. poj

Baigiant seimą, spalii 
d. vakare, bus iškilmių 
bankietas, taip pat Morr 
viešbuty, kuriame daly, 
Chicagos kardinolas San 
Strich. Taip pat yra pah 
tas gubernatorius D. Gr 
Chicagos miesto maj( 
Kannelly ir kiti žymūs 
čiai.

Visi prašomi ruoštis 
mui, organizacijos išrin 
atstovus, nepasigailėkit Į 
skirti aukų, nes reikalai 
deli. Tremtinių tragiška 
dėtis, jų šelpimas ir imi 
cijos vykdymas pareikal 
daug darbo ir aukų.

Delegatai atvykstantie 
toliau, rezervuokite kan ęšalys buvo ryti 
rius tuojau, rašant Morr 

j Hotel, Clark and Madison 
.Chicago, Ill.

Visose mokyklose prasidė- j 
jo vaikų registracija šiems 
mokslo metams.

Mokyklinio amžiaus vaikų 
skaičius šiemet smarkiai pa
šoko. Vien tik į katalikų už
laikomas mokyklas užsirašė 
daugiau, kaip 3,000,000 vai
kų.

Didžaiusias vaikų skaičius 
tenka New Yorko arkivysku
pijai — viso 142,000, arba 
2,500 daugiau, negu pereitais 
mokslo metais.

Į Pirmasis Sovietų Pasiunti-1 
nys Australijai Lifanov at
vyko Australijon. Savo kre
dencialus įteikė rugsėjo mėn. 
šalies generaliniam guber- 
'natoriui Mc Gelly pareikšda
mas, kad jam Sovietų vyriau
sybė paveda sustiprinti drau
giškus ryšius tarp Australi
jos ir Sovietų Sąjungos.

Jei tie “draugiški ryšiai” 
pasireikš taip, kaip juos So
vietai draugišku... šnipinėji
mu pademonstravo Kanadoj 
ar čia pat Jungtinėse Vals
tybėse ir bendrai visur pa
sauly, kur tik veikia Sovietų 
ambasados, tai Australija ne
sidžiaugs įsileidus tą “drau
gišką svečią”...

3 MILIJONAI VAIKŲ KA
TALIKŲ MOKYKLOSE

Lietuviškas klausimas
Rooseveltas tos pačios kon

ferencijos metu jautė reika
lą Stalinui paaiškinti, kad U. 
S. A. yra šeši ar septyni mi
lijonai lenkiško kilimo pilie
čių, o taip pat lietuviško, lat
viško ir estiško kilimo, kurie 
turi tas pačias Amerikos pi
liečio laisves ir teises ir dėl 
to tų žmonių nuomonė turin
ti būti respektuojama. Stali
nas prisipažino, kad jis tai 
suprantąs, tačiau tuč tuojau 
ciniškai pridūrė, kad Ameri
koje tiems piliečiams sutvar
kyti reikia panaudoti “trupu
tis propagandos”... Dieve su
similk nuo Stalino ir jo pro
pagandos!...

Ir vėl Lenkijos padalinimas...
Tos pačios konferencijos 

metu buvo kalbama apie po
karinės Europos, ypač Vo
kietijos ir Lenkijos teritori
jas. Buvo sutarta suskirsty
ti Vokietiją net į penkias at
skiras valstybes ar provinci
jas, paliekant U. N. kontrolė
je Kielo kanalą, Hamburgo 
uostą, Rhuro ir Saaro kraš
tus. Ta pačia proga buvo nu
statytos sienos Lenkijai. 
Tuose popieriuose tos sienos 
nepasakytos, bet galima 
spręsti, kad tai buvusios da
bartinės Lenkijos sienos. 
Taigi ir vėl naujas Lenkijos 
pasidalinimas.

Karas būt pralaimėtas
Konferencijai l___o_____ ,

Stalinas pareiškė Roosevel- kiečių, kad vokiečiai naciai 
tui, kad be Amerikos produk-: jiems vadovauja, kad net 
cijos šitas karas būtų buvęs , kažkieno svetimi lėktuvai 
pralaimėtas. O Rooseveltas j ien}.s ginklus metą, — visos 
pasakė, kaip tai buvo pa- tp žinios yra sovietinių šal- 
skelbta Teherano Deklaraci-, tinių padaras. Pasipriešini- 
joje, kad šie trys susirinko , mas sovietams varomas lietu- 
čia su viltimis ir nusistaty- j višku krauju ir gyvybėm.

—Chicago j e dėl cemento 
trūkumo apie 50% miestų 
gatvių palieka netaisytos.

vienybės pylimai; 
.sijoj jos šaukėsi 
n bažnyčių pagel- 

Jei kas norėtų apsigyy žiyčios — jų šauks- 
pas privačius žmones, 1 jsė; kiek žinau, 
rašyti reception komii sudarė Katalikų 
pirmininkui, Frank Puri kardinolo Hinsley 

’maža, bet narsi 
iinyčia. Kai 1941 

Spaudos Komi goriai sąjunginin- 
ija ir Rusija, tarp 
špiovė, Molotovas 
aų kraštą gauti 
ilstybių inkorpora-

tis, 4433 So. Campbell i 
Chicago 32, Ill.

GAZOLINO UPE

Kennebec upe (Maine
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mas i
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te) plaukiantis garlaivis Sąjungą, pri- Nemi 
ėjo ant seklumos ir praki as ^P1^1 mų iš 
Visas jo krovinys, 49,000 ^os baznycl? stebė- 

........ JIlHamocio no oral- I
imas 
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ėjo ant seklumos ir praki iš

lionų gazolino, išsiliejo j
Apylinkės policija ds 

turi daug darbo saugoda 
kad tos upės kas nepadeį

“JŪS BUČIAVOTĖS SU BOLŠEVIKĄ
Lietuvos partizanų kovos tautinis charakteris. “] 

liejom kraują tada, kai jūs bučiavotės su bolševikais’ 
sako mūsų kovojantieji vyrai.

ėdamasis pagel-' 
-ėtųjų dviejų baž- 
ąn nė viena neat- 
■■letinis Canterbu- 
%ipas atsakė nu- 

jog kištis būtų 
fti" Aš nemanau, 
I-iii} atsakęs Kris- 

sš Jį būčiau prašęs

Kaip vokiečių okupacijos jų tortūroms; savo kraujl 
metu Lietuva buvo vieninte- gyvybę aukoj am ne tik 
lė (be Lenkijos), kuri pasi-(tautos laisvės, kada jūs! 
priešino SS legiono organiza-! tautų laisvės tik šūkius j 
vimui, taip ji dabar vieninte
lė, kurioj partizaninis judė
jimas yra virtęs atkaklaus 
pasipriešinimo prieš bolševi- 
kinimą nugarkauliu. Čia net 
ir Lenkija supasavo, nuo 
1947 m. netekusi centralizuo
tos rezistencijos.

Tai grynai tautinė kova 
Jūs bučiavotės su bolše

vikais...
Tai yra grynai tautinis pa

sipriešinimas. Kai kuriuose 
šveicarų ir net amerikiečių 
laikraščiuose pranešimai, 
kad Lietuvos partizanai savo 
ideologu laiko Rozenbergą, 

baigiantis ' kad oficialioji jų kalba—vo-

mais, o išsiskirstė tikrais 
draugais...

(Pabaiga)

—Budenz, buvęs kom. laik
raščio redaktorius Amerikoj.

Lietuvos partizanai galėtų 
atvirai ir nuoširdžiai pasaky
ti visiems Vakarams: Su bol
ševizmo viską naikinančia 
banga, srūvančia į Vakarus, 
mes stojome kovoti be ato-

A (XOvivy X UvlCA UV1 A LA O XxAllV A AJ y *

prisipažino bendradarbiavęs dairos, kai jūs su bolševikais
su Amerikoj veikiančia So- bučiavotės ir kai nuo bolše- 

E. vietų slapta policija. ivikų pabėgusius išdavinėjot

dote ir bolševizmo pot 
kuris jau ima jus gąs< 
norite užpilti tik pinigų 
ja...

Kartais ir taip 
atsitinka

Rio Sonetų batu 

nyra aiškiai užsi
ūtas išnaikinti ir 

prdinti laukinius 
pi kitas Rusijos 
ĮKytų tautas. Aš 
p Jums tūkstan- 
pių bei lietuvių 
R įvykdytus ne-

Diplomatų kova su policį
New Yorko policija teh 

nu gavo pranešimą, jog ] 
58-tos gatvės plėšikai užį 
lė taxi. Tikrumoje gi ten i 
nos valstybės- general 
konsulas su savo palydi pažu!.,. Man širdis neri 
derėjosi su taxi šoferiu. l;^ra kažkodėl apsiblausi

Atvykę- detektyvai bai 
diplomatus suimti, o tie, n 
nydami, kad juos užpu 
gengsteriai, pradėjo gintis

Grumtynės buvo ilgos 
smarkios. Galų gale poli(| 
nugalėjo diplomatus ir ntį 
vežė juos policijon, kur pa] 
liau paaiškėjo nemaloni 1d 
da.

Tą incidentą dabar tu 
išrišti Policijos Departam 
tas su San Domingo Airi 
sada.

S knygos “Vidurnakčio balac 

'W Mano vestuvėms ž; 
Rusvos baltos. Žydės, kve

rožės, kvapios. Dar niek

p
Nt įeina Antanas.
pksma, laiminga! Veidai 
Nn saulės spinduliai, tar 
h-tikras dangus.”

*
p kada tu įėjai? Aš nieke 
r hip susimąsčiusi, kad nie 
H šneku. Mūsų vestuvėn

—J. A. V. delegacijai į 
Tarptautinės Tremtinių-] 
ganizacijos spalių mėn. v| 
vaus George L. Warren, i

['hvo gėlės, labai gražios 
M Oleandrą kažkodėl...
BS pražydės ir ji...
rk.. Oleandrą pražydės, 
Rįstė, nuleido galvą. Fi 
Liauno atjoja naujas rait( 
pVyrai, į mūšį!” žemė drel 
pas aptilo. Jie bėga. Ntų

pvo gėlės... Nebijok. Ole; 
lįPapasakok ką.
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LIETUVOS KAIMO SKALBYKLA,

INES BALSAS ŠAUKIA
nidingas Škotų Laisvės Lygos raštas.
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Lietuvos darbiniu-
kai ir uždarbiai ĮVAIRIOS PASTABOS

Rašo S. Ąžuolaitis

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI
Atsakymai į “Amerikos” skelbtą anketą 

(Tęsinys)Amatininkai visi suvaryti 
rikščionybės tvirtovė. Ji šaukiasi viso pasaulio... į arteles. Individualiai dirba- 

Ne taip būtų atsakęs Kristus... mas turi mokėti didelius mo
kesčius ir negali išsiversti.

Darbininkas specialistas 
uždirba iki 450 rbl. Už rieba
lų klg. 1947 m. jis turėjo mo
kėti 120 rbl.

Iš uždarbio išskaitymai vi- 
dystės ir plėšimai, — bet ir šokiems reikalams dideli. Iš- 
tai bažnyčių sąžinės negalėjo skaičius gryno uždarbio- lie
pa judinti. Aš ką tik gavau ži-' ka maždaug vienam klg. 
nių apie paskutinius brutalu-j sviesto. Gimnazijos mokyto

jas gaudavo lig šiol 750 rbl., 
pradžios mokyklos mokyto-, 
jas — 600 rbl. Mokytojai, < ją ta mtikru ratu. Taip pat 
kaip ir darbininkai, iš algos (ir mėnulis nenutolsta nuo že- 
negali gyventi. Mokytojus mes tik tos jėgos dėka, bet 
remia produktais vaikų tė- keliauja aplink ją ratu, 
vai.

Darbininkai verčiasi ką 
nudžiaudami iš savo dirbtu-'

Tarp saulės ir planetų 
veikia jėgos

Izaokas Newton (gyvenęs 
1642-1727 m. po Kristaus gi
mimo), anglų filosofas ir ma
tematikas, įrodė, kad tarp 
saulės ir planetų veikia tam 
tikros jėgos, ir kad tarp že
mės ir mėnulio taip pat to
kios pat jėgos veikia, ir kad 
tik tų veikiančiųjų jėgų dė
ka, planetos, eidamos iš įsi- 
smaginimo pirmyn, nenutols- 
ta nuo saulės, bet eina aplink

Kas yra tos jėgos
Kas yra tos traukiamosios 

jėgos, kodėl tarp dangaus kū
nų jos veikia, iš kur jos atsi
rado ir kaip jos atsirado, 
niekas to nežino ir negali dar 
išaiškinti. Tas dalykas yra 
dar žmogui labai didelė pa
slaptis.

Saulės traukiamosios jėgos 
laikoma žemė nubėga savo 
erdvės keliu aplink saulę kas 
metai po 965 mil. 400 tūk- 
tančių kilometrų arba po 
1,609 kilometrų per minutę, 
ir tuo pačiu laiku žemė suka
si taip smarkiai apie savo 
ašį, kad ant jos pusiaujo 
esantieji žmonės su žeme 
kartu lekia aplink jos ašį, be
veik po 28 kilometrus per 
vieną minutę. To greito že
mės judėjimo mes nepastebi-

mai” yra taip labai netrumpi 
kad tegalėsim tik ištraukas pa 
tiekti, kur tas mūsų mielas pri< 
telius, tarp kitko, šitaip rašo:

—Labiausia patinka vedam 
ji, kur skaitytojai supažindh 
mi su bėgamaisiais įvykiais. 1 
tinka skyrelis “Įvairios past' \ 
bos,” kur skaitytojai supažindi 
narni su aktualiais profesiniais 
reikalais. Patinka koresponden
tų pranešimų skyrius, kur yra 
daug įdomios medžiagos ir “Mū
sų Apylinkėje,” nes čia tai tik
rai atspindi visos apylinkės gy
venimas — judėjimas.

Reikšdamas pageidavimus tas 
pats skaitytojas, pataria:

— a) Philadelphijos žinias su
jungti su korespondentų prane
šimais; b) įvesti skyrelį “Lietu
viai pasaulyje,” sumobilizavus 
tam korespondentus visuose 
kraštuose; c) įvesti “darbo pa
siūlos ir paklausos” skyrių, kur 
darbą galėti) lietuviams siūlyti 
ir svetimtaučiai; c) dėti daugiau 
iliustracijų.

O bendrai dėl “Amerikos” jis 
dabar jau tikrai trumpai nusa
ko šitaip:

—Nepatinkančio ir neįdomaus 
bent iki šiol dar nieko neradau.

O, net ir mes patys negalvo
jam apie save taip gerai...

Korespondentus gi mobiliza- , 
vom ir mobilizuosimi Pirmu 
garbingu savanoriu įrašom p. 
Petrulevičių iš Hanau.

žodžiu, mūsų skaitytojų atsi
liepimai duoda tikrai mums nau
jų idėjų — ačiū visiems, kurie 
rašo. Iki kito karto! ♦

(Bus daugiau)

į nagą ir 
išdėsto rei-aprašomo siaubo aplinkybė- į 

mis. Jų šalys dabar yra ge
ležinio sovietų bato pamin
tos ; visas viešasis ir privatus 
turtas atimtas, kasdien vyks- ( 
ta prievartavimai, žmogžu-, 
dystės ir plėšimai,

a vyskupų konfe- 
urioje dalyvavo 
kštųjų protestan
to ne vien iš Ang- 
I iš kitų protes- 
|štų, Škotijos Eu- 
jes Lyga pasiuntė 
Įme jos pirminin- 
bvard, tarp kitko, 
lietuvą sekančiai: 
lypatingai prašau 
užstoti tris Balti
ns — Estiją, Lat- 
pivą ir, kol jų gy- 
Ir nėra išnaikinti, 
I Aš tuos kraštus 
Įnau dar prieš ka- 
Kiliai krikščioniš- 
|ngi, o socialinėj, 
Ir ūkinėj srity yra 

įrįę daugumą kitų 
u|) jų ir mūsų šalį. 
Tį rietu Rusija žiau- 
L javo, ir neįmano- 

nežinotumėt tų 
rtavimų, kurių 

Išimtai nekenks- 
ikaltų vyrų, mo
ll, išvežtų į Sibi- 
tovyklas, iš kur 
,žta, kur išskiria- 
ekad nebesusitin- 
lotina ir vaikai, 
įi vaikai mokomi 
[ir neapykantos 
tą pasisako kiek- 
acija.
atsakęs Kristus
į šalys buvo ryti- 
Įonybės pylimai; 
nijoj jos šaukėsi 
į bažnyčių pagel- 
įrčios — jų šauks- 
usė; kiek žinau, 
hdarė Katalikų 
Irdinolo Hinsley 
hnaža, bet narsi 
inyčia. Kai 1941 
■oriai sąjunginin- 
|a ir Rusija, tarp 
liovė, Molotovas 
psų kraštą gauti 
Btybių inkorpora- 
tetų Sąjungą pri- 
|da aš kreipiausi 
Kinijos bažnyčių 
Dedamasis pagel
stųjų dviejų baž- 
Įau nė viena neat- 
petinis Canterbu- 

gatvių palieka netaisytos, tlupas atsakė nu- 
_______ _________ _ _«j°g kištis būtų

„i’ Aš nemanau,

Pirmas Sovietu Pa. i•ai ne- 
:oriali- 
no tie- 
terito- 

i turė- 
italinas 
!S, kad 
kalbėti 
Rusijos 
teis lai-1 
isime...” i 
ėjo” ir !
— Red ) “Aai3’ JQm svietų vyriau- t 
-arH na sybė Paveda sustiprinti dm- Ji 

cinizmu giškus ryšius terP AuM51’ jos ir Sovietų Sąjungos. įįl 

Jei tie “draugiški ryšiai"
pasireikš taip, kaip juos So-k ■ 
vietai draugišku... šnipinėji-l ;|j 
mu pademonstravo Kanadoj į C 
ar čia pat Jungtinėse Vals- ‘į K 
tybėse ir bendrai visur pa- į > 
šauly, kur tik veikia Soviet) | 

ambasados, tai Australija ne- 
sidžiaugs įsileidus tą "dran- ?| 

gišką svečią”...

siuntinys Aust 
' ralijoj

Pirmasis Sovietų Pasiunti
nys Australijai Lifanov at
vyko Australijon. Savo kre
dencialus įteikė rugsėjo men. 
šalies generaliniam guber- 
■natoriui Mc Gelly pareikšda
mas, kad jam Sovietų vyriau-

aikas D. 
kaip ge- 
) pozici- 
spanijos

savo rank-

llfet

t
alba

tu Chur-
Stalino 

is Stali- 
u. Į tai 
, kad esą 
dėlių va- 
bei gar- 

įtoje, ko- 
pridūrė, 

ačiū drą- jo vaikų registracija šiems 
ailiai pa
joję, o jei 
"o, tai jie

3 MILIJONAI VAIKŲ KA- M 
TALIKŲ MOKYKLOSE fe 
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Visose mokyklose prasidė- -■

simas
įčios kon- 
įtė reika- 
ti, kad U. 
jptyni mi- 
imo pilie- 
viško, lat- 
imo, kurie 
terikos pi- 
ses ir dėl 
onė turin- 
ma. Stali- 
ad jis tai 
tuč tuojau 
ad Ameri
cas sutvar- 
oti “trupu- 
. Dieve su- 
> ir jo pro

mokslo metams.
Mokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius šiemet smarkiai pa
šoko. Vien tik į katalikų už
laikomas mokyklas užsirašė 
daugiau, kaip 3,000,000 vai-

&

Didžaiusias vaikų skaičius 
tenka New Yorko arkivynku- ; 
pijai — viso 142,000, arba .̂ 
2,500 daugiau, negu pereitaisį’ 
mokslo metais. &

------ --------- ------------L: I

—Chicagoje dėl cemento į 
trūkumo apie 50% miestų--

dalinimas... 

nferencijos 
aa apie po-

ypač Vo- 
os teritori- 

l suskirsty- 
penkias at- 
ar provinci- 
N. kontrolė- 

Hamburgo 
Saaro kraš- 
ga buvo nu

benki j ai. 
e tos sienos 
*et galima 
žuvusios da- 
jos sienos, 
jas Lenkijos

alaimėtas

mo aktus toms tautoms iš
naikinti, kadangi tos žinios 
daugiausia liečia tikėjimą, aš 
nenustoju visiškai vilties, 
kad sąžinės pagaliau bus pa
dilgintos ir kad bažnyčios 
imsis veikimo.
Jei ir tai nepajudins sąžinės...

“Mūsų Lyga be kitko rū- _ .... ,
pinasi visais tremtiniais, at- gamInIlį Ir P^davi- 
gabentais į mūsų kraštą 
dirbti, o taip pat tais, ku
riuos ji gali pasiekti okupuo- 
toj Vokietijoj bei Austrijoj. 
Tarp jų yra vyrų, kurie pa
bėgo nuo rusų, bet kurių 
žmonos turėjo pasilikti. So- 
vietai išleido potvarkį, kad 
tokių esmenų santuokos pa- į 
naikinamos, o moterys ver- Į 
čiamos tekėti už puslaukinių, į 
kuriuos rusai atgabeno iš 
Tol. Rytų ir įkurdino teisėtų
jų savininkų ūkiuose.

“Jeigu tai nepajudina pa
saulio sąžinės, tai jos jau nie
kas nebepajudins...”

Jie traukia viens kitą...
Jei saulė traukia tam tik

ra jėga į save planetas, tai 
planetos veikia lygiai tokia 
pat jėga į saulę, ir dėl to pla
netos nenutolsta nuo saulės 
ir nepriartėja prie jos, bet 
pasilieka tam tikrame nuo 

* i jos atstume. Tą patį mes ga
lime pasakyti ir apie tarp že
mės ir mėnulio veikiančias 
jėgas. Newtonas įrodė, kad 
jėga, kuria žemė traukia į sa
ve kokį nors puolantį daik- 

—Komunistų šulas Ameri- (tą, yra lygiai tokia pati, kuri 
koj Peters - Aleksandras Ste-! veikia tarp žemės ir saulės 
vens, kurio deportacijos byla 
svarstoma, turėjo tokią pat 
galią, kaip jos vadas Eisleris 
ir davė įsakymus net Parti
jos Centro Komitetui.

nedarni rinkoje. Paskutiniu 
laiku ėmėsi smarkiai bausti 
pasisavinimą iš įmonės. Ge
riausiai atlyginamas aukš
tųjų mokyklų personalas. 
Nuo 1936 m. jam algos pa
skeltos ligi 1000 rb. ir dau- 

universiteto rektoriui 
16,000.

ŠVIETIMAS LIETUVOJ

Išima iš bibliotekų knygas. Mokytojai negali eit bažnyčion. 
Kom. partijos ištikimybės liudijimai studentams. Iš 2,000 studen
tų — 13 komjaunuolių.
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Lietuvos partizaną kovos M 
lie jom kraują tada, kai jūs L! 
sako mūsų kovojantieji vyrai.

| Jį bučiau prašęs

Kaip vokiečių okupacijos jj 
metu Lietuva buvo vieninte-| 

lė (be Lenkijos), kuri pasi- M 
priešino SS legiono organiza- I 
vimui, taip ji dabar vieninte- į I 
lė, kurioj partizaninis jn&H 
j imas yra virtęs atkaklaus ’ I 
pasipriešinimo prieš bolševi- ,l I 
kinimą nugarkauliu. Čia net 
ir Lenkija supasavo, nuo 
1947 m. netekusi centralizuo

tos rezistencijos.

Tai grynai tautinė kova d
Jūs bučiavotės su bolše

vikais...
li

lu Sovietų batu
yra aiškiai užsi
ūtas išnaikinti ir 
ardinti laukinius 
d kitas Rusijos 
ytų tautas.

Iš bibliotekų išimami Va
karų autoriai, programo
se jie striukinami, sovietinių 
tautų literatūros ir gyveni
mas išplečiamas. Vadovėliai 
— daugiasia vertimai iš rusų 
kalbos. Mokyklos turi per
auklėti ir religijos atžvilgiu. 
Neminint priemonių, pažįsta
mų iš pirmos okupacijos, pa
stebėtina, jei mokytojas nu
eina į bažnyčią, jis tardo
mas ir įspėjamas. Mokytojų 
didelė dalis jauni; gimnazi
jos mokytojui užtenka mo
kytojų seminarijos baigimo. 
Mokslo lygis dėl to kritęs.

Į universitetą gali būti pri
imami tik tie, kurių tėvai ne
turi daugiau kaip 18 ha.

Kauno universitete reika
laujama taip pat, kad kandi
datas į studentus pristatytų 
vietos kompartijos ištikimy
bės pažymėjimą. Universite
te forsuojami technologiniai

Aš mokslai. Bet ir be forsavimo 
Jums tūkstan- patys studentai eina į tiks
iu bei lietuvių liuosius mokslus; humanis- 
, įvykdytus ne- tiniai fakultetai studentų tu-

ri visai mažai. Ten sunkiai 
pakeliama marksistinė-bolše- 
vikinė mokslų dvasia. Koks 
studentijos veidas, nepaisant 
viso spaudimo, galima spręs
ti iš to, kad Kauno universi
tete iš 2000 studentų kom
jaunuolių buvo 13.

Goeringas — karo

maršalo Goeringo žmo- 
kuri teismui pareiškė, 
Goeringas buvo didžiau- 

priešininkas karo ir

Byloje buvusio Vokiečių 
užsienių reikalų ministerio 
pavaduotojo Kestnerio, liu
dijo 
na, 
kad 
sias
Muncheno garsųjį susitarimą 
laikė taikos viltimi...

Vienintelis žmogus, kuris 
troško karo, anot tos ponios, 
buvęs fuereris...

Ir taip Goeringas iš savo 
žmonos lūpų išėjo ne vokiš
kas skraidantis maršalas, 
bet tikras baltas taikos ba
landėlis...

J. Paukštelis

A ROŽE
[š knygos “Vidurnakčio baladė”

[ražu. Mano vestuvėms žydės visos gėles, 
usvos baltos. Žydės, kvepės. Svečiai ge

Tai yra grynai tautinis pa- d 
sipriešinimas. Kai kuriuose d 
šveicarų ir net amerikiečių J 
laikraščiuose pranešini. L įeĮna Antanas, 

kad Lietuvos partizanai savu ;;-p 
ideologu laiko RozenW J

ožės, kvapios. Dar 
pažu!... Man širdis 
įdra kažkodėl apsiblaususi. Oleandrą, ar

niekur tokių nema- 
nerimsta iš džiaugs-

iksma, laiminga! Veidai šypsosi... dega, 
i saules spinduliai, tarytum žali vijok- 
— tikras dangus.”baigiantis kad oficialioji jų kalte-'* Ei 

■P Rnoqpvpl- klėčių, kad vokiečiai naciai, |ą. 

ikoYnroduk-Jiems vadovauja, kad ie';|kada tu nieko nejutau.
iKO_s prodUK J ?ki tiJ. lžWJj >ip susimąsčiusi, kad nieko nejutai? j butų buvęs, KazKieno svetimi ■
Rooseveltas Jiems Sinklus metą, J 

ii buvo pa- t0 žinios 5^ sovietinių^ :- 
n Dpklarari. rinių padaras. Pasipriešinu 
ys susirinko'mas sovietams varomas li<H 

ir nusistaty-|Višku krauju ir gyvyl^ 
irstė tikrais Lietuvos partizanai g^ei\

:ada tu įėjai? Aš nieko nejutau.

šneku. Musų vestuvėms jos visos turi

ga)

atvirai ir nuoširdžiai pasak? > 
ti visiems Vakarams: Su^' d 
ševizmo viską naikinai H

. ... banga, srūvančia į Vakav
ęs kom. laik- ’ . ,
us Amerikoj, mes stoJome kovoti 1)6 8 , 
dradarbiavęs dairos» kai jūs su bolševiku 

"x’a So- bučiavotės ir kai nuo l

mes stojome kovoti be

ivo gėlės, labai gražios.
j Oleandrą kažkodėl...
; pražydės ir ji...
u... Oleandrą pražydės, o aš? Kur tada 
ąstė, nuleido galvą. Frontas... Kariuo- 
luno atjoja naujas raitelių būrys. Mu
arai, į mūšį!” Žemė dreba. Dūmai... Bol- 
as aptilo. Jie bėga. Nugalėti.
[?

įvo gėlės... Nebijok. Oleandrą pražydės... 
basakok ką.
Ikok.

e
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Vienas skaitytojas iš Kanados 
čiumpa Redaktorių 
maždaug sekančiai 
kalą:

—Pradėjau siųsti
raščius, maniau sau: “Gal gi pa
rašys, ko gero, p. Redaktorius 
kokį nors laiškelį...” Deja—nie
ko. Atleiskit, p. Redaktoriau už 
mano tokį didelį atvirtimą, nes 
aš visuomet toks.

Tikiu atleis ir mums šis mie
las bendradarbis, kad jo atvirą 
žodį atvirai ir atspausdinom. 
Tegu jau visas svietas žino, kad 
mes biskį... neišauklėti.

O kalta čia aritmetika: — 
skaičiai! Matot, skaitytojų yra 
tūkstančiai, bendradarbių irgi 
daug, o redaktorius vienas, tai 
kai priseina visiems parašyt, tai 
taip 24 valandų paroj ir neuž

tenka... Ir taip mūsų išauklėji
me dėlto, kad laukai, miškai, mas be blogos valios sušlubuo- 
oras, vanduo ir mes kartu su 
žeme keliaujame.

arba tarp žemės ir mėnulio.
Žemės traukiamoji jėga
Žemės traukiamoji jėga 

laiko žmogų prie žemės. Iš
mestas aukštai oran akmuo 
krinta žemyn atgal į žemę. 
Oras, kuris apsupa mūsų že
mę, yra taip pat tos jėgos 
traukiamas prie žemės ir ji 
neleidžia orui po erdves išsi
sklaidyti. Vandenynai yra 
laikomi tos jėgos savo vie
tose. Visas jūrų paviršius 
yra lenktas ir gaubtas todėl, 
kad kiekvieną vandens lašelį 
žemės jėga lygiai traukia į 
žemės centrą, ir dėl to van
denynų paviršius yra visur 
lygiai ir vienodai nuo žemės 
centro arba jos vidurio nu
tolęs, ir visur vandenynų 
vandens lygis yra vienodas ir 
pastovus.

Tos pačios traukiamosios 
jėgos veikia tarp visų dan
gaus erdvės kūnų.

Kadangi žemės tankumo 
masė yra penkis kartus tan
kesnė už vandens masę, to
dėl žemės jėga yra didesnė 
už vandenio ir už oro jėgą ir 
tvirtai laiko juos prie savęs 
pritraukus, ir neleidžia jiems 
nuo žemės atitrūkti.

Jeigu saulė imtų staiga ir 
nustotų į save žemę traukus, 
tai mūsų žemė tuo pačiu lai
ku imtų ir nuskristų į šalį 
nuo savo kelio ir nulėktų per 
erdvę, panašiai, kaip atsitin
ka su akmeniu, kuris, suka
mas ant virvutės, trūkus vir
vutei, lekia į šoną tolyn.

—Kodėl šiandien taip blogoj nuotaikoj?
—Ne-e, aš labai geroj... norisi šokti, dainuoti.
—Gerai, per mudviejų vestuves, kad šoksim, tai šok

sim.
Saulė leidžiasi. Langai raudoni pasidarė. Antano 

veidas raudonas, raudonas...
—Eik čia, pažiūrėk, kokia graži saulė.
—Ir tave ji pagražino.
—Kaip gražu gyventi pasauly. Saulė, gėlės, paukš

telių daina. Sakyk, ai’ tu visada auginai tokias gražias 
gėles?

—Taip, jos nuvys tik tada, kai mudu vysime.
—Gerai... Pildyk savo prižadus... Praeina jau daug 

metų. Tu mano žmona. Sena, plaukai žili. Seklyčioj 
gėlės žydi, kvepia... šventadienis. Mudu ateiname į sek
lyčią, kvepename gėles ir minime jaunystės dienas.

—Gerai... Dar pasakyk ką gražaus.
—Lietuva — laisva... Visur šnekasi tik lietuviškai. 

Lietuviškos mokyklos. Aš šioj pačioj seklyčioj atsisė
du prie žydinčių gelių, ir skaitau. Tu klausais...

—Kaip būtų gera... kad išsipildytų tavo svajonės!
—Išsipildys, tik 'norėkime, dirbkime.
Onutė susimąsto.
—Reikia išvyti bolševikai. Neturime jiems pasiduoti. 

Kaip bus, taip... Reikia kovoti. Jie su baisumu dabar 
griūva ant mūsų.

—Kaip aš jų bijau!... Sako, vakar vėl tris žmones 
sušaudė.

—Ir šaudys... Mūsų pareiga jie išblaškyti. Tėvynė 
trokšta laisvės. Amžiais ji vergavo... Plaukia pulkai 
savanorių. Jie eis prieš bolševikus. Eisiu ir aš... į fron
tą. Išvysime raudonarmiečius...

—Tu josi?
—Atvykau tau pasakyti. Gaišti negalima. — Josiu.
—Josi?

25 Garbingi Metai
Šiemet suėjo 25 metai, kaip 

leidžiamas “Šv. Pranciškaus 
Varpelis.” Jo išleidimo min
tis buvo iškelta 1922 m. bir
želio mėn. 15-17 dienomis 
Kretingoje įvykusiame treti
ninkų suvažiavime. Pirmasis 
numeris pasirodė 1923 m. 
pavasarį. Jį redagavo kun. P. 
Ruškys. Paskui “Šv. Pran
ciškaus Varpelio” redakto
riais buvo šie tėvai pranciš
konai: T. Jeronimas Pečkai- 
tis, T. Pranciškus Bizauskas, 
T. Rokas Kažukauskas, T. 
Augustinas Dirvelė, T. Alo
yzas Janušaitis, T. Benedik
tas Bagdonas ir T. Justinas 
Vaškys.

1940 m. rusams užėmus 
Lietuvą, kartu su kitais ka
talikiškais laikraščiais val
džios buvo uždrausta leisti ir 
“Šv. Pranciškaus Varpelis.” 
Bet Dievui laiminant, 1942 
m. T. Justino Vaškio pastan
gomis jis vėl pradėjo skam
bėti Pittsburgho mieste Ame
rikoje. Paskui kartu su Tė
vais Pranciškonais ir “Šv. 
Pranciškaus Varpelis” persi
kėlė į Greene, Maine. Dabar 
jisai ir toliau labai gražiai 
leidžiamas lietuvių Pranciš
konų centre Kennebunkporto 
vienuolyne, Maine.

Per 25 savo ėjimo metus, 
“Šv. Pranciškaus Varpelis” 
tikrai daug gero yra pada
ręs. Jisai per visą šį ilgą lai
kotarpį paprasta ir supran
tama kalba nenuilstamai 
skleidė šv. Pranciškaus dva
sią, kurios pagrindas yra 
Evangelija, niekados nepa
miršdamas ir aktualiųjų lie
tuvių tautos reikalų.

ja... Atleiskit, nepykit ir bus ge
rai!

Kitas iš tos pat Kanados p. 
Alf. Tamošiūnas nenori iš mūsų 
laiško, bet štai ko jam trūksta:

—Negavau “Amerikos” 341 
Nr., gal kur kelionėj dingo. At
siųskit! Mums, buvusiems trem
tiniams, tamstų leidžiamas sa
vaitraštis labai .įdomus, turinin
gas. Kas supranta lietuviško žo
džio svarbumą, tas skaito “Ame
riką.”

O iš Vokietijos, iš Hanau, 
kur “Amerika” ir per jūras ma
res nukeliauja, Br. Petrulevičius 
rašo šitaip:

—Daugiau, kaip metai esu 
“Amerikos” skaitytojas dėka 
mylimo dėdės A. J. Mickevičiaus 
iš Maspetho, kuris užprenume
ravo ir nors trumpai noriu at
siliepti į Tamstų patiektus klau
simus.

Tiesa, tie “trumpi atsiliepi-

Kad gyvenimas negalėtų 
pavirsti pragaru — yra įsta
tymai; kad gyvenimas pa
virstų rojum — yra meilė.

IR MOKSLAS
Dabar jūs gaunate gerą algą U. S. 
Armijoj ir U. S. Oro Jėgose. Ir jei 
norite, jūs galite sutaupyti kuone 
visą gaunamą algą, nes jums nieko 
nekainuoja maistas, rūbai, patal
pos ir kitos pragyvenimo išlaidos.

Ir tuo pačiu kartu jūs galite 
imti korespondencinius kursus, 
arba lankyti klases palaikomoj 
Ginkluotu Jėgų Mokslinimo Pro
gramoj. Jūs galite studijuoti bet 
kurią mokslo šaką, pradedant 
elementariu anglų kalbos moky
mosi ir baigiant kolegijų kursais.

Jei esate baigė aukštesne mo
kyklą, jūs galite lankyti Armijos 
Technišką Mokyklą, arba Oro Jė
gų Speciale Mokyklą įstoję trijų 
metų tarnybai... ir jūs galite pa
sirinkti mokyklą pirma įstojimo 
tarnybon! Jūs išmokstate naudin-

gą specialybę ar amatą, kas su
teikia jums galimybes geresnį 
darbą pasiekti esant tarnyboje.

Be atidėliojimo sužinokite dau
giau apie tai jums artimiausioje 
Rekrutavimo Stotyje!

★
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—Ko tu bijai?
—Tu josi mirti!
—Kam aš mirsiu?... Aš sugrįšiu...
—Antanai!
—Vesiu tave. Mudu gyvensime... — laisvi, laimin

gi... Nebereikės lenktis vokiečiui ar bolševikui. Nerei
kia bijoti... Išjosiu... kariausiu, o paskum vėl pas tave.

—Tyla.

naktys gražios... 
sujudino alyvas.

paleido...

Per kluoną eina jaunas vyras. Plaukai juodi, garba
noti. Veidas, tarytum, žalvario. Akys, kaip du lieps
nojanti angliai. “Baigia temti. Tikrai Antanas pas ją 
nuėjo. Pamažu pro alyvų krūmus, prieisiu prie jos lan
go... Klausysiu... Argi tikrai jie apie vestuves kalbėsis? 
Naktis tyli, išeis į sodną. Tad dar geriau. Viską išgir
siu... Antanas mano pirmutinis ir geriausias draugas. 
Be galo jį myliu! O jis!... Ne ne... Tegu tik aš išgirsiu. 
Tada... žinosiu!... Gana kančių. Ir aš juk turiu širdį. 
Nenusileisiu! Niekada”... Sugniaužė kumštis. Skubina.

Jaunas vyras tyliai prislinko prie atdaro lango ir 
klausosi.

—O, jeigu tu žūsi?
—žūčiau už tave, už visus, už visą Lietuvą. Bet aš 

nežūsiu... Nebijau.
—Ką aš galiu padaryti... Joki. Aš melsius už tave, 

lauksiu... Jei tu negrįši, lauk manęs.
—Dėkui, Onute. Dabar aš tūkstantį kartų labiau ta

vo myliu. Lauk manęs. Aš sugrįšiu... O tada...
Už laigo kužda balsas:
“Nesidžiauk! Nesugrįš! Tavo ji nebus. Niekada. Ver

čiau negyvent, nekaip tau ją atiduot. Palauk, draugu
ži, ar tu, ar aš. Taip, ar tu ar aš. Ar tau ar man... mir
tis... Mirtis dėl jos — tavo ir mano mylimos.” -

—Kada tu išjosi?

—Ateinančią naktį. Dešimtą valandą. Užsuksiu pas 
tave atsisveikinti. Dabar

Jaunas vyras už lango
—Kas čia?
—Niekas, tur būt šunį
žiūri Onutė. Tamsoje spindi dvi akys. “Viešpatie, 

Julius! Ne, ne, man taip rodosi.” Nusigręžė. Degančios 
jo akys. Aš atidaviau jam randoną rožę... Jis man de
gančias akis.” Vėl atsigręžė į langą. Akys didelės, ži
bančios. Štai jos rožėmis virsta. Slenka pro langą. Vie
na artinasi prie Onutės, antra prie Antano.

—Na, Onute, man jau laikas namo.
—Su motute dar nesimatei.
—Ryt, išjodamas pasimatysiu.
—Ar vienas josi?
—Kursčiau ir kitus... nežinau...
—Niekam nepasisakyk, bolševikai sužinos... tada...
—Nebijau...
—Sudiev, Onute.

. Suspaudė jos ranką.
—Sudiev, lauk manęs ryt vakare.
Antanas išėjo.

“Taip, Antanėli, ar tu, ar aš. žinoma, aš. Gana tau 
nuo manęs slapstytis! Gana tyčiotis mano meile. Ne 
tik tu vyras. Vyras ir aš. Viską išpasakosiu... Atjos, 
suims. Kur tave dės, man ne darbas. Tik Onutė man 
liks. Gal ji verks, blaškysis, tavęs netekusi. Neilgai... 
Aš kasdien ją lankysiu. Gražiai kalbėsiu, maldysiu. 
“Neverk, Onute, jis tavęs nemylėjo. Jis norėjo tave pa
likt į kariuomenę išjoti.” Pamažu ji užmirš. Ji bus ma
no. Amžinai mano. Jos akių gražybė, jos žodžių skam
bumas. Žiūrėtum ir žiūrėtum. Klausytum ir klausy
tum... Mylėsiu. Be galo, be krašto ją mylėsiu...”

■ S
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Philadelphijos Žinios
i LINKSMI PASISKAITYMAI 

/
jo: |išvede daiktų pasiimti iš

—Hey, you there, arc you a o iš ten tiesiai į džėlą — įjPONDENTŲ P

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS...

Misijos
Šv. Jurgio parapijos misi

jos prasidėjo rugsėjo 5 die
ną. Misijos eina dvi savaites 
— lietuviškai ir angliškai.

Statys laivus
Philadelphijo didelė laivų 

statymo dirbtuvė Cramp už 
i mėnesio pradės vėl veikti ir 
laivai bus statomi. Philadel- 
phiečiai džiaugiasi, kad čia 
galės rasti sau darbo keli 
tūkstančiai lietuvių. Karo 
metu ten dirbo labai daug 
darbininkų. Dirbtuvė buvo 
paimta Karo Laivyno žinion.

Prasidėjo mokslas
Katalikų mokyklų atidary

NAUJI ŽURNALAIBALFo pirmininko prane
šimas

Rugp. 31 d. philadelphie- 
čius vėl aplankė kun. Dr. J. 
Končius, Bendrojo Lietuvių 
Šalpos Fondo pirmininkas. 
Jis sukvietė kelioliką lietuvių 
veikėjų, kuriems padarė la
bai svarbų pranešimą Lietu
vių pašalpos reikalu. Prane
šėjas išdėstė didelį ir šventą 
šelpimo reikalą, prašė phila- 
delphiečius ir toliau veikti 
lietuviškai labdarybei. Phi- 
ladelphiečiai gyvai atjautė 
tą reikalą ir čia pat numatė 
kviesti kitą didelį susirinki
mą, kad su pagelba lietuvių 
prietelių pasisektų pašalpos
darbas. Susirinkime dalyva- mas jau įvyko rugsėjo 1 d. 
vo veikėjai iš viso miesto ir t Lietuvių katalikų parapijinės 
visi pasiryžę dirbti ir laimėti (mokyklos 
lietuvių gerovei.

Kviečia tremtinius
Vis daugiau ir daugiau phi-' pijos mokinių skaičius žymiai 

ladelphiečių atjaučia lietu- paaugo. Prie mokyklos gra
vius ir kviečia čia juos iš Eu-,žiai veikia jr gerai įrengtas 
ropos vargingo gyvenimo. Be, vaikų darželis, šiemet šią 
jau minėtų, pp. Bekeriai pa-'mokyklą apleido ilgametė 
sirašė kvietimą vargšei naš-' mokyklos vedėja seselė Juli-, 
lei su sūneliu. Ponia žemai-. 1 ’"1 c
tienė pakvietė nužudyto kun.' 
Balčiaus brolį ir šeimą. Po
nia Veronika Valintienė kvie
čia savo giminietį ir vieną 
studentą. Ponia Magdalena vo apie 10 metų mokytoja ir

šiemet sulaukė 
j daugiau mokinių. Teko suži- 
i noti, kad šv. Kazimiero para-

joną, kuri išbuvo čia 6 me-1 
tus ir dirbo su didžiu pasi
šventimu. Jos vietą užėmė 
nauja vedėja, seselė Mario- 
neta, iš Baltimorės, kur išbu-

sią vasarą baigė Katalikų 
Akcijos kursus New Yorke.

Išvyko į Vyčių seimą
Philadelphijos Vyčių 3-čia 

kuopa išrinko du atstovus: 
Juozą Janulaitį ir Eleną Šau
lytę, atstovauti Vyčių 35-me 
seime, kurs vyksta Detroite, 
rugsėjo 9, 10 ir 11 dd. Be to, 
jaunesnių vyčių reikalais pa
siųsta p. F. Nash. Kai dele
gatai sugrįš, tai vyčių veikla 

|tuoj pradės savo rudens se- 
A. a. Stanislovas Grockis, zoną, veiklą varyti plačia va- 

'susirgęs tarnaudamas Paci-'ga
fike, aprūpintas sakramen- Į šiais metais numatytas la- 
tais, mirė ir buvo ten palai-^ai platus veikimo planas, 
dotas prieš kelius metus. Bet Svarbiausias dalykas, tai nu- 
jo našlė motinėlė partraukė matyta įsteigti lietuvių kal- 
jo kūną čia. Iškilmingomis bos, kultūros kursus. Kursai 
ceremonijomis jis buvo pa- Į pradės veikti spalių mėne- 
laidotas Šv. Kryžiaus kapinė- ,'syje. Dabar rengiama kursų 
se rugsėjo 4 d. Jo broliai ka-' programa. Bus mokomasi 
riai veteranai, vadovaujant kalbos, dainų, tautiškų šokių, 
kom. J. White, atidavė visą papročių, dailės, steigiamas

Skarakodienė.pakvietė vieną 
šeimą. Iš N. J. valstybės ke
letą lietuvių kviečia kenčian
čius lietuvius tremtinius. Pp. 
Jankauskai kviečia savo gi
miniečius. Tai vis maloni 
naujiena, kad lietuviai atjau
čia savus. Juk jei jie neat
jaus, tai kas juos atjaus? Ne
mažas skaičius lietuvių dar 
galvoja ištiesti gailestingu
mo ranką.

Palaidojo karį

communist?
—Oh, no! — atsakiau.
—A fellow traveler?
—Sure — atsakiau — we all 

fellow travelers.
Kad pasius Taradaikienė kva

tot, maniau kad užsprings, o 
kapsas ir sako:

—Very funny, very funny, 
what for is that red rag?

—That is no rag — atrėžė 
Taradaikienė — that is work
ers’ flag, and you aint (eint) 
pushing us around, you flatfoot.

Išraudo kapsas, kaip raudon- 
viršis ir tik tepasakė:

—I see, follow me.
Maikis draivina paskui motor- 

saiklį visas drebėdamas, kaip 
apušės lapas ir dantis tauškin- 
damas. Atvažiavome į tokį 
miesčiuką, kame ir daugiau 
kapsų atsirado ir kapsas nuve
dęs pas džiodžę, rodydamas į 
mus, pasakė:

—Disorderly conduct, insult
ing an officer on duty.

—Guilty or not guilty? — 
klausia džiodžė.

—Guilty, your Honor — iš
stenėjo Maikis lyg iš po žemės.

—Three days in jail for each 
of you until you sober up—pa
sakė džiodžė, o du kapsai mus

atskirai, o moteris atskirai 
Einame mudu su Maikiii 

sis nuleidę, lyg žemę para 
bet Taradaikienė eina nosį 
rietusi ir persiskiriant dar ni 
pamokslą išrėžė:

—Nenusiminkit, draugai,! 
sibaigs wolstrycio dienos, ni 
kapitalistai mus kankinę, t 
vuoja viso pasaulio išmintin| 
sias, gražiausia, tvirčiau 
saulė, draugas, mokytojas S 
nas.

—Nurimk, tu višta pere!) 
atsakiau ir nuėjau į džėl 
Maikiu nakvynei.

b, n. j.
... įr Povilo bažny- 
.rikštyti paskuti-

I.kūdikiai: Robert 
5 John Andrew 

Lger Charles Bu- 
jabolowski, John 

Lįs, Edward Tho- 

(dvynukai), 
h'orke.
L Sakramentą pri- 
Linyčioje: Anatol 
La su Sophie Za-

teko išb 
jautimą: 
mano si 
nėmis.

Tariu 
vas Jus 
gerą šir

vežtų, nors šiaip jis dūšia ir kū
nu atsidavęs tiems “demokrati
niams lietuviams,” kaip dabar 
bolševikai save vadina.

Paaiškėjo, kad viena iš leidu- 
kių, su kuriom atvažiavom, be
santi biauriausia Stalino cypda- 
vatkė. O jos liežuvėlis, tai liežu
vėlis, kad užriks ant Maikio, kad į 
pradės jį varyt į ožio ragą, kad 
net man žmogelio pagailo, nors 
mano gailesio jis ir nebuvo ver
tas, nes juk ir mano bėdos tik 
per jį prasidėjo. Ji labai siuto 
ant Maikio, kam jis bijo pas 
Staliną važiuoti ir prikaišiojo 
jam, kad jis nesąs ištikimas sta
lincų įdėjoms. Maikis iš pradžių 
spyrėsi, o paskui nutilo ir susi
mastė... Čia ir jos pavardę suži
nojau — tai Magdė Taradaikie-, 
nė.

Šiaip ar taip, piknikas su
pliuško, sužlugo ir neėmė poros 
valandų kai pikniko dalyviai iš-1 
skydo kaip žydo bitės. Kur tei-1 
sybė ir kur melas sunku bobų-, 
vo supaisyti, nes daug kas me-! 
lavo susiriesdami.

Galų gale ir mes susiorganiza- 
vom važiuoti namo,, bet Tara- 
daikienė vis dar nenurimo ir vi
sa pažaliavusi iš pykčio skėre- 
čiojosi ne tik ant Maikio, bet ir 
ant manęs, nes ir aš savo tri
grašį įkišau ir pasakiau, kad 
Stalinas toks pat galvažudys, 
kaip ir Hitleris. O, Dievuli tu 
mielas, maniau kad ta boba plyš 
iš pasiutimo. Norėdama parody
ti, kad ji nieko nebijo, sugalvojo 
dar durncsnį dalyką: perplėšė 
pusiau raudoną sijoną ir sako, 
kad čia tai stalincų vaisko fle- 
gė, kurios ji niekam nebijo ro
dyti. Susirado žiogrį, prie vieno 
galo pririšo tą raudoną sijoną, 
o kitą žiogrio galą pririšo prie 
karo radijatoriaus ir pasakė: 
“Daba mes važiuosim su flegą.” 
Še tau šuniui ir Velykos — pats 
sau tylom pasakiau — tik to ir 
betrūko.

Lekiam keliu, o ta Taradai- 
kienės vadinamoji flegė taba
luoja, maskatuoja. Maikis dar 
dar norėjo pasisprečyti, kad ta 
flegė jam trugdo draivyti, bet ji 
tik ištarė vieną žodį “Mauči!” 
ir Maikis ’ nurimo, lyg pelė po 
šluota.

Tik vienu momentu “Vau, 
vau, vau!...” kad paleido bai
siausią birbynę iš užpakalio. 
Vagi, žiūriu: kapsas an motor- 
saiklo, kai velnias per kopūstus, 
atlekia. Prašvilpė pro mus, pa
mojo ranka ir Maikis dreban
čiom rankom ir kinkom sustab
dė karą:

—Well, well, what’s the big 
idea, Rusky ambasador?

Maikiui aiškiai užėmė žadą ir 
jis rodydamas į Taradaikienę 
vos vos išstenėjo:

—No my.
Aš susitraukiau į kertę ma

nydamas, kad kapsas manęs ne
pastebės, o tam tik to ir reikė-

Pereitą kartą baigiau pasa
koti, kaip per savo durną neap
sižiūrėjimą patekau į lietuviškų 
bolševikų pikniką, kaip mane 
valdžios agentai nufotografavo 
ir niekam nieko nesakę išsivežė 
pikčerius.

Taigi, kaip jau pasakojau, 
piknikas surūgo, kaip devynios 
pėtnyčios. Vieni jau anksti pra
dėjo namo važiuoti, kiti vėl 
vaikšto, kaip musę kandę, ieško
dami nusiraminimo tarp drau
gų. Bet kur tu žmogus nusira
minsi: kuo daugiau pasikalbi, 
tuo blogiau darosi. Vieni sako, 
kad Dėdės Šamo agentai važi
nėja po bolševikų piknikus, nu
fotografuoja visus ten esančius, 
bet tuojau nieko nedaro, nes no
ri visus surinkti kas bolševi
kams pritaria, o po to kai čiups 
kokią naktį, nuveš į laivą ir iš
siųs į Stalino rojų. Jau vien apie 
tą pagalvojus šiurpas per kau
lus eina. Ir mislinu sau: “Plium
pi, tu Pliumpi, kam tu galvą 
ant pečių nešioji. Ir, rodos, ne
durnas buvai, nuo Stalino per 
bei’žyną j Berlyną pabėgai, o vė
liau ir iš Hitlerio išsigelbėjai, o 
dabar tave ims ir nė cypt ne
pasakius, Stalinui atiduos.

Ta ruskė Kasenkina nuo Sta
lino agentų bebėgdama iš trečio 
floro per langą šoko ir nugarą 
susikalėčino, bet kur Pliumpis 
šoks — į jūrą iššokęs vistlek ga
lą gausi.” Lietuviški bolševikiu- 
kai ramina, kad čia esą nieko 
blogo nebus. Amerikoje esą ga
li daryti ką nori, rėkti už Stali
ną gerklę išvertęs nuo ryto iki 
vakaro ir už tą nieko blogo ne
atsitiks.

Kiti vėl sako, kad tik taip at
rodo. Juk ir naciai prieš vainą 
buvo savo bundą sutverę Ame
rikoje, baisiausią alasą keldavo. 
Kai Madison Square Garden 
New Yorke savo jomarką su
šaukdavo, tai net stogas kilno
davos. Niekas jiems tada nieko 
nedarė. Bet kaip tik vaina su 
naciais prasidėjo, tai kaip tara
konus po vieną visus nacius 
Amerikoje išgaudė.

Tai taip esą bus ir su Stalino 
vaisku Amerikoje: išgaudys vi
sus, ir net tuos, kurie po lietu
viškų stalincų piknikus vaikšto 
ir bolševikams pinigus duoda— 
nukentės kalti ir nekalti. Pasi
klausius tų kalbų įstrigo į ma
no gavą žodžiai “nukentės ir ne
kalti.” Vadinas, ir Pliumpis bus 
tarp jų. O kiek dar tokių Plium
pių, kaip aš po visas lietuvių ko
lonijas sukraus Dėdės Šamo 
agentai į laivus ir išsiųs pas Sta
liną...

Einu ieškot Maikio, su kuriuo 
atvažiavom, ogi žiūriu jis su 
tuom leidukėm kokį tai disputą 
veda. Pasirodo ir jie kalbasi apie 
tai, ar veš Dėdė Samas bolševi
kų ’ piknikierius pas Staliną ar 
ne. Mat, Maikis irgi pradėjo 
būkštauti, kad jo kartais neiš
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dėlė, graži koplyčia, erdvi t

Pakeleivingiems sutelkiantį 
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kas; Laurynas Ba
kas Bunis, Jurgis 
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DAINUOKIM
I 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, 
ši 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.
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6387 Des Erables St., Montreal 36, 

CANADA
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“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

pagarbą ir paskutinį patar
navimą.

Mirė
A. a. Henrikas Palonius, iš 

N. J. mirė General Ligoninėj 
po ilgos ir sunkios ligos. Jis 
kukliai palaidotas.

Susituokė
Rugsėjo 5 d., šv. Jurgio__

par. bažnyčioj susituokė Mar-' gt 
celė Vabalaitė su Edvardu  
Šimanskiu. Juos gražiai pa
sveikino ir palinkėjo laimės' automatai, kuriais automobi- 
p. Siratavičienė ir Kazakaus- lis nuvalomas per 1 minutę! 
kienė per lietuvišką radiją, Automatas pagamintas De- Daugiausia bananų lėktuvai 
vedamą p. Dziko.

lietuvių knygynas, leidžia
mas buletenis, mokomasi vai
dinti. Kursams kviečiami ne
seniai atvykę lietuviai. Kur
sais susidomėjimas labai di
delis. Jau galima registruo
tis pas kursų Direktorių 
kun. St. Railą, 324 Wharton 
St., arba kursų sekretorę, 
Eleną Šaulytę, 217 Wharton

—Amerikoje pradėjo plisti

troite ir kainuoja $16,000.

—Labą dieną Onute! — jo žodžiai kupini džiaugsmo, 
kupini laimės. Kaip aukso drugiai nuleido, ant Onutės 
krūtinės.

—Labą dieną, Juliukai! — jos žodžiai dar švelnesni, 
dar lengvesni. Jie, tarytum, sidabrinio upelio srovė.

—Gėles lankai, Onute?
—Taip, Juliukai... Pasiskinsiu gėlių. Eisiu į bažny

čią. Šiandien Sekminės. Diena graži. O Juliukas. ar 
neisi?

—Ne. Aš einu į mišką. Jis mano bažnyčia. Be galo 
jį myliu.

—Ir aš myliu mišką, bet melstis jame negaliu. Pa
lauk, aš tau rožę nuskinsiu. Miške rožių nerasi. Mano 
daržely jų net perdaug. O jeigu sutiksi savo mergai
tę, galėsi jai atiduoti. Aš atleidžiu.

—Deja, Onute, savo mergaitės dar neturiu.
—Turi turi. — Veidai ir akys — vienas juokas.
—Štai, kad ir pasisekė nuskinti. Raudona, raudona, 

už visas raudonesnė.
—Dėkui, Onute! Jo rankos dreba, siekdamos rožės.
Nuleido Onutė savo akis. Tyli... Veiduose naūjos ro

žės...
• ••••••••

Sodne Julius skaito knygą. Ateina Jonas. Susėda, 
šneka:

—Graži Onutė... Ar tu nueini pas ją?
—Nueinu.
—Ją Antanas Galinda myli.
—Iš kur tu žinai?
—Žinau, jiedu susipažino vienose vestuvėse. Dabar 

jau susižiedavę.
—Su Galinda susižiedavo, o su manim susituoks.
—Nesulauksi...

BANANAI GABENAMI 
LĖKTUVAIS

Daug prekių iš Jungtinių 
Valstybių į Pietinę Ameriką 
gabenama lėktuvais. Bet grįž 
darni jie neturi ką vežti, todėl 
pradėta jais gabent bananai.

PLAKATAI
BILIETAI
KONSTITUCIJOS
KNYGOS
ŽURNALAI
GARSINIMAI
VESTUVIŲ KVIETIMAI •
ir kiti spaudos darbai
“ A ... : i « v>

417 GRAND ST.
parveža į New Yorką.

—Na, pamatysi, Onutė bus mano. Pamatysi.
Jonas išėjo.

Sušilo Julius Vijūnas, atsisegiojo apsiaustą. Iki mies
telio 8 varstai. Lyja. Skubinasi. Atsiminimų pilna gal
va. “Taip... Viskas buvo taip. Ir bus taip. Antanas. 
Seniai taip reikėjo. Per ilgai tyčiojosi iš manęs. Atjos, 
suims..; Gal sušaudys? O kas!... Vieną kartą reiks mir
ti. Dėl jos tegu ir mane kas sušaudo. Kas tas gyveni
mas. Išnyks, kaip sapnas, žemėj žmogus menkniekis. 
Negimęs nieko nejunti, nežinai, negyveni. Numiręs taip 
pat negyvensi. Niekas buvai, nieku ir pavirsi. Tačiau 
gyvenant, reikia kovoti. Kovoti dėl meilės, dėl garbės, 
laimės... Dėl grožio ir meilės!... Ar jis, ar aš... Be jos 
man viskas niekai”...

Nebetoli miestelis. “Tik greičiau, greičiau... Neverk, 
Onute, nekeik išdaviko! Ir tu mane kankinai. Gana, 
turi būti koks nors galas... Išduosiu. Atjos, suims. O 
kur padės, man nesvarbu.”

Iš miestelio išjojo trys bolševikai.
Jų arkliai prunkščia, dumblės taškosi. Nujoja. “Ko

votojai. Tik ar žinot už ką kovojate? Bet gerai, ko
vokit, kraują liekit. Gyvenimas kruvina kova.”

Vėjas švilpia, laužo medžių šakas. Sena, be viršū
nės pušis linksta prie žemės. Spygliai byra. “Ir čia ko
va... mirtis...”

Miestelis. Dideli mūriniai namai. “Revoliucinis ko
mitetas.” Eina Vijūnas į vidų. Barškina duris. Išeina 
didelis ginkluotas vyras.

—Čia barškinti nereikia. Tik pas buržujus šitaip da
roma.

įėjo. Platus, ilgas kambarys. Pašalys primestas at
imtų ginklų. Iš galo stalas. Ties viduriu sėdi trys vy
rai. Juodbruvis, siauraakis, skystaūsis. Jis revoliucinio

komiteto pirmininkas, šalia jo vicepirmininkas ir sek
retorius.

—Ką draugas pasakysi?
—Aš norėčiau pašnekėti su vienu pirmininku...
—Šnekėsim prie draugų. Pas mus viskas atvirai.
—Ar niekas daugiau nežinos, kad aš?...
—Užtikrinu.
—Atėjau draugams pranešti... Pažėrų kaime yra 

vienas jaunas inteligentas — baltgvardietis. Jis kurs
to prieš bolševikus... Jis žada šią naktį išjoti į baltąją 
gvardiją. Išjos... Jūs — vyriausiasis komitetas... Pra
nešu. Gal neįeisite taip... Aš prašau.

—Pavardė to baltgvardiečio?
—Antanas Galinda.
—Mes su juo apsiruošime... Pažėrų kaime?
—Suimti jis patogiausia pas Garšvienę, Pašily. De

šimtą valandą jis atjos atsisveikinti. Garšvaitė jo su
žadėtinė.

—Gerai. Tada mums bus labai patogu. Suimsime jį 
su arkliu ir visa amunicija. Gal dar kokius slaptus po
pierius turės. Gerai. Parjos mūsų draugai. Žinosim, kas 
su juo daryti. Ar daugiau draugas tokių ponų nežinai?

—Ne... ‘
—Ačiū, drauge, prašau musų neužmiršti. Draugo pa

vardė?
—Julius Vijūnas.
—Ačiū!... Sudiev, drauguži!...
Išėjo. Visas raudonas... Prakaitas per kaktą bėga. 

Širdis blaškosi. “Atlikta... Išdaviau... Viešpatie, Anta
ną suims!... Jis mano draugas... Kartu mokėmės. Ką 
aš padariau?! Ką gi padariau?! Aš jį myliu... Myliu... 
Draugas. Bet jis mane! Ne... Jis mano priešas. Jis 
Onutę nori iš manęs atimti. To nesulauksi. Kaip biau- 
ru — myliu ir neapkenčiu... Jeigu jį paėmę sušaudys?! 
Viešpatie, aš nežinau! Ką aš tada darysiu, kokia mano
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sąžinė?!” — Jei tu negrįši, tad lauk manęs! — „ 
to nebus... Tu ateisi pas mane. Taip... Ko aš bijž
Gyvenimas sapnas... Visi mirsime. Tegu jis miršta 
meilės. Jei reiks — ir aš.”

Lietus nustojo lyti. Viršum miško pasirodė sa
Eina Vijūnas namo. “Išdaviau. Gyvenimas kruvinai 
va. žūtbūtinė kova”...

Naktis. Pamiške joja jaunas vyras, žirgas prui 
čia. “Tyliau, kaštane, tyliau. Paspėsi. Nebetoli jai 
Pašilys, Onutė laukia. Nujosiu, išbučiuosiu jos a 
prašysiu, kad manęs neužmirštų, kad lauktų iš k 
parjojančio. Ji lauks... Mylima Onutė.” Mato Antai 
prie lango rymo Onutė ii’ laukia jo iš karo. Ilgesio: 
kankinta, nusiminusi. “Antanai, pargrįžk, greičiau į 
grįžk. Kraujuje sukepo mano širdis. Greičiau j 
grįžk.” Pargrįšiu. Prie vartų ji pasitiks. O tada... j

Vidurnaktis. Garšvos seklyčioje šviesa. Prie s 
sėdi Antanas, Onutė ir jos motina.

—Gaila jūsų... Ką padarysi. Tokie laikai.
Tyla. Sugiedojo gaidžiai. Gatvėje šunes sulojo. \
—Gaideliai jau pragydo. Pats įmigis. Joki, vau 

jei nori, kad niekas nepastebėtų. Mudvi su Onute r 
sivos už tave. Gal Dievas padės — pasieksi tiksli

—Tiesa, motute, dabar geriausias laikas joti.
Atsistojo. Onutė užsidengė veidą... Krūtinė n( 

miai kilnojosi “Išjos, o ar beparjos?! Kur dingčiat
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Pilnai Garantuota
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Pilnai Garantuota

Mes jums duos
PLYTŲ ŠONINES
Pilnai Garantuota

Mes Šingeliais
UŽ TAIP PIGIAI

Pilnai Garantuota

Didelis Nupig
ALUMI?

netekusi. Pavasaris. Gamta džiūgauja. Tik man ne MES TAIP PAT D/ 
pavasario. Man ruduo... Baisiausias ruduo. Skausmu ^=4- 
ašaros. Taip, tur but, dar niekas nekentėjo. Vieš 
tie, už ką?”

—Neverk, Onute, neverk! |
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Žinios iš Kanados
SVETIMI KRAŠTAI IR ŽMONĖS JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

574 Hudson Avenue

Kartais, jei norima paro-

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

šventadieniais susitarus

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

Tel. Sto 3208

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

1025 MT. VERNON SI,

EVergreen 8-9770

lu
M. B. Joseph Garszva

HAMILTON, ONT.
Graborius—Balsamuotojas

prisideda prie lietuviškų reikalų; nei turi sagas; visi drabu- 
palaikymo. 'žiai laikos mazgais. (b.d.)

KAS TAI YRA LITBALT?
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660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

8139.00
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Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

i
ii

Seni ir nauji lietuviai
Nuo seno čia gyveno apie 

lietuviškų šeimynų. Dabar 
dar atvažiavusių apie 200 DP,
kurių dauguma dirba plieno pra
monėje. Kai kurie dirba farmų 
mašinų fabrike, dalis skerdyk
lose, dalis pas konstruktorius 
prie namų statybos ir pan. Yra

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
426 Lafayette Street Newark, N. J.

Telefonas: MArket 2-5172

Z ?Tel. STagg 2-5043

ĮTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (šalinskas)
! Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

BARAS — RESTORANAS
Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646
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arys, parvežtas

Ieško brolio 
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Uckevičienė-Ucke-
15 metų gyvenusi
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čiū visiems mano 
rie mane atjautė 
ir aplankė mane 
ipgi ir namuose,

. Karalevičiui.
už dovanėles ir at- 
dažni atlankymai 
je pastiprino, kur

Pasirinkimas Spalvų UŽ 
Iki 500 ktv. Pėdų

ena iš leidu- 
ažiavom, be- 
alino cypda- 
lis, tai liežu- ■ 
Maikio, kad į 

io ragą, kad 
lagailo, nors 
nebuvo ver- 

io bėdos tik 
labai siuto 

jis bijo pas 
• prikaišiojo 
įtikimas sta- 
is iš pradžių 
itilo ir susi- 
avardę suži- 
Taradaikie-

jusiorganiza- 
„ bet Tara- 
lurimo ir vi- 
/kčio skėre- 
aikio, bet ir 
aš savo tri- 
sakiau, kad 
galvažudys, 
Dievuli tu 

ta boba plyš 
ima parody
to, sugalvojo 
ą: perplėšė 
>ną ir sako, 

vaisko fle- 
i nebijo ro- 
i, prie vieno 
ioną sijoną, 
pririšo prie 
ir pasakė: 

n su flege.” 
kos — pats 
— tik to ir

jo:
—Hey, you there, are 

communist?
—Oh, no! — atsakiau
—A fellow traveler?
—Sure — atsakiau - 

fellow travelers.
Kad pasius Taradaikienė h-j. 

tot, maniau kad užsprings, 
kapsas ir sako:

—Very funny, very fia ? 
what for is that red rag? .

—That is no rag - atiėiė 
Taradaikienė — that is 
ers’ flag, and you aint (emu J 

pushing us around, you flatfooi
Išraudo kapsas, kaip raudoj, 

virais ir tik tepasakė:
—I see, follow me.
Maikis draivina paskui motor, 

saiklį visas drebėdamas, kaip 
apilsės lapas ir dantis tauškiu, 
damas. Atvažiavome j tokį 
miesčiuką, kame ir daugiau 
kapsų atsirado ir kapsas nmj. 
dęs pas džiodžę, rodydamas) 
mus, pasakė:

—Disorderly conduct, insult
ing an officer on duty.

Į —Guilty or not guilty!- 

klausia džiodžė.
—Guilty, your Honor - & 

stenėjo Maikis lyg iš po žemės. 
I —Three days in jail for each 

> of you until you sober up-pa- 
' sakė džiodžė, o du kapsai ®

DAINUOKIM
I darbą vieningą, į darbą, brolau, 
Jei nori gaut laisvę tėvynei Ir au!
I darbą, jei norim, o broliai, rai,- 
Matyt, kad mūs tautai šviest’

, saulė hies.
Si graži, patriotiška daina paniyti 
mišram chorui. Antra daina “Spindu
lėlis" irgi mišram chorui 0 trečia (tei
na — “Man gyvenimas saldus” —du
etas arba dvibalsiam chorui. Visas tris 
dainas galima gauti prisiun&nt nesą 
dolerį.

K. ŽIŽIDNAS
6387 Des Erables St, Montreal S, 

CANADA

JONASD

Lietuvis Oratorius-

“AMERIKOS" S
ATLIEKAMI

Spaudos Dart:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• konstM
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSI®
• VESTlM!
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Lietuviai Toronto parodoje
Per dvi savaites tęsėsi Toron- 

te savo mastu didžiausia paro- j 
da Kanadoje. Be įvairių ūkio, 
pramonės ir išradimų ekspona-

i tų, parodoje didelė programos Keisti papročiai. Ambasado- 
Į dalis buvo skiriama įvairiai kul-' 
tūriniai programai, kaip dainos, ■ 
muzika, tautiniai šokiai.

John Juselis. torontiečiai lietuviai šioje 
Amerikos" skaitytojas. ParodoJe sėkmingai atstovavo 

savo tėvynę Lietuvą. Lietuviai 
pasirodė parodoje tautiniais šo
kiais ir dainomis. ,uuas». j.^.A.uuLiua, ici „ . , _ . . .

I Ypač gyvo ir entuziastiško su- ralienė Viktorija, kadaise1___lr
sidomėjimo susilaukė visuome-

teko išbūti tris savaites. Jūsų at
jautimas ir suraminimas padarė 
mano skausmo dienas trumpes
nėmis.

Tariu dėkingą ačiū ir lai Die- ■ 
Jus visus laimina už Jūsų1 

širdį. |

Siamo gyvenimas dant arba perdaug myiėju- 
; • šių savo gyvenime.

Siame mėgiama taip pat ir 
muzika, maudyklės ir kitoki 
malonumai. Vienas iš labiau
siai mėgiamų dalykų yra ta- 
tuiravimas: tai nuostabus 
veido subruožavimas ir taš- 
kavimas. Mėlyni, magiški ir 
keisti brūkšniai atrodo labai

riai ropoja klupsčiomis...
Siamiečiai sveikinasi labai 

gražiai, sudedami rankas 
kaip maldai ir palinkdami 
kūnu. Kai žemesni asmens 
eina prie aukštesnių, jie puo
la ant kelių ir ropodami ar- .• AT . 1,-4.- • • keistai,tinasi. Nestebetma, iei Ka-; m .
lancuv v mwnja, kadaise j “ " , - ,
priimdama Windsore Siamo bra.ngus akmenys.Tremtiniai pas mus

Teko sutikti neseniai atvykti-. nes tarpe skoningai ir grakščiai ambasadorių, buvo labai nu- 
sį iš Vokietijos buv. Lietuvos!pademonstruoti lietuviškieji šo- 'gąsdinta, kai pamatė šį žmo- 
aukštą karininką Joną Katkų, Įkiai. Kur tik lietuvių šokėjų gų besiartinant prie jos klu- 
kuris yra apsigyvenęs pas savo grupė pasirodydavo, visur susi- 1 psčiomis. 
brolį Bridgeporte ir jau dirba, laukdavo milžiniškų minių žiū- 
Džiaugiasi, kad pateko į šią lai-. rovų, kurie šokėjams sukeldavo' dyti dar didesnė pagarba, la
mingą Amerikos šalelę. Pasikal- (nuoširdžiausias ovacijas. Nenuo- bai gražiai sudedama rankas 
bėjus, pasižadėjo stoti į vietinį stabu, kad lietuviai šokėjai lai- ’ viršum galvos. Galva Siame 
kolonijos lietuvišką tautišką mėjo visų kitų tautinių grupių yra šventa. Viena iš priežas- 
darbą ir, kur bus reikalinga, tarpe pirmąją vietą: šokėjai ga- čių, dėl kurios nėra daugelio 
mielai sutiko pasakyti kalbas vo oficialų pažymėjimą iš paro- aukštų namų, yra ta, kad no- 
Lietuvos reikalais. Taip pat ža-; dos vadovybės. Be šokių, sve- į rimą išvengti vaikščioti ant 
da partraukti iš Vokietijos ki- (timtaučius ypatingai domino lie- kito galvos, 
tus svarbius asmenis, kurie ga
lės sudaryti garbę šiai koloni
jai. Labai linksma, kad vis Viens 
po kito atsiranda šviesių asme
nų mūsų tarpe.

Choras

Choras jau pradėjo pamokas 
dėl 40 vai. atlaidų, kurie įvyks 
rugsėjo 19, 20 ir 21 d. Klebo
nas kun. J. Kazlauskas pakvietė 
garsų svečią pamokslininką, kur 
bus visiems svarbu išgirsti pa
mokslus Sakoma, kad bus šie
met ir daug jaunimo bažnyčios 
atlaiduose.

Po atlaidų choras pradės 
rengtis prie savo metinio paren
gimo, kuris įvyks lapkričio pas
kutinį sekmadienį. Numatoma 
programoj turėti ir svečių, nese
niai

Paieškomos trys seserys 
liebaitės, kilusios iš Klovainių 
par., Laipuškių k. Po vyrais pa
mokslus. Sakoma, kad bus šie- 
vardės nežinomi, 
brolio sūnus

Viktorija 
vich, prieš 
Chicago je.

Šie asmenys arba kas juos ži
no, prašomi atsiliepti pas E. Sa- 
mieną, 3442 So. Union Ave., Chi
cago 16, ui.

tuvių mergaičių tautiniai rūbai: 
jų nuostabiai gražios spalvos ir 
graži forma.

Ir dainomis lietuvių choristų 
grupė pasirodė parodoje. Lietu
vius čia atstovavo naujai susi
kūręs vyrų choras, kuriame 
daug vyrų pasižymėjo tikrai 
puikiais balsais. Deja, lietuviška
me chore buvo galima pastebėti 
ir trūkumų, ir būtent tai, kad 
parinktos dainos savo melodija 
buvo gerokai neskoningos ir ne
įdomios. Dėl to gerokai atsako
mybę neša vyrų choro vadovai. 
Kitą kartą, rengiantis tokiam 
viešam ir rimtam pasirodymui, 
reikalinga būtų daugiau dėme
sio kreipti į gražių, iš liaudies 
paimtų, dainų skambumą, o ne 
kokiomis balabaikų menkaver
tėmis dainuškėlėmis. Dar labiau 
tektų įnešti vienybės ir susitari
mo besiruošiant viešiems, ir vi
są lietuvių visuomene atstovau
jantiems pasirodymams.

Atrodo, kad viešuose pasiro
dymuose turėtų vadovauti ir vi
są programą aptarti iš anksto j 
Lietuvių Tarybos vadovybė, o' 
ne imtis “iniciatyvos” pavie
niams asmenims. Tas yra ir ne
tikslu, ir atliekama su trūku
mais. ' Pavienių asmenų noras 
pasirodyti, ir tai dar su 
kais trūkumais, yra ir 

ir kartu negarbinga.

kito galvos.
Pavojingiausios dvasios 

yra... moterų
Siamiečiai mano, kad kū

nas yra sudėtas iš vandens, 
oro, žemės ir ugnies: ligos 
kyla tik dėl susilpnėjimo tų 
elementų. Jie tiki ypač dva
siai, kuri vaidenas, šiom dva
siom, mano jie, reikia teikti 
maisto ir jomis rūpintis. Pa
vojingiausios dvasios esan
čios moterų, mirusių gim-

iGydosi žmonės metalais: po 
oda leidžiama gyvasis sidab
ras. Daugelis Siamo karei
vių, kurie 1919 metais išsi
rikiavo po Triumfo Arka, 
buvo apsidengę sidabru.

taip pat mergaičių, kurios dir
ba textileje ir prie namų ruo
šos. Visi DP jaučiasi čia neblo
gai ir daugumoje yra patenkin
ti. Su senaisiais lietuviais santy
kiai geri.

Pavedė lietuviams bažnytėlę
Hamiltono vyskupas pavedė 

lietuviams naudotis maža baž
nytėlę, kuri prieš kelioliką metų 
buvo anglų katalikų bažnyčia, 
bet pastačius naują, ji buvo pa
versta jaunimo lavinimosi sale.

Šią bažnyčią reikia, žinoma, 
! atremontuoti. Prie remonto dar- 
|bų gyvai prisideda beveik visi 
buvę DP ir taip pat dalis senų
jų lietuvių, Bažnytėlę tvarko ir 
visą tą organizuoja kun. Dr. 
Tadarauskas, atvykęs čia iš Šve
dijos.

Tos bažnytėlės pašventinimo 
iškilmės numatomos spalių 3 d.

Lietuviai ūkininkai
Apie Hamiltoną yra nemažai 

lietuvių ūkininkų, kurie labai 
gerai yra įsikūrę. Kai kurie iš jų 
turi vaisių farmas, o kai kurie 
verčiasi tabako auginimu.

Šie lietuviai ūkininkai gyvai

Moterų plikos galvos išgel
bėjo nuo priešų...

Anksčiau moterys vaikš
čiodavo neapsidengusios sa
vo krūtinės. Provincijoj dar 
ir šiandien tokių yra. Šiaulie
tės apsisupa tam tikru dra
bužiu, kuris juosia vidurį 
kūno. Plaukus jos nešioja su
suktus į kuodą: tai nėra au
ka madai, bet, priešingai, se
nam papročiui, pažyminčiam 
nepriklausomybę nuo priešų. 
Mat, jų istorijoj buvo toks 
tasitikimas. Siamiečius buvo 
užpuolę jų priešai komsad- 
gėnai. Apsigynimui tuo laiku 
nebuvo vyrų, bet kai jie pri
siartino prie pylimo, jie pa
matė išsitiesusią eilę vyriš
kų galvų ir atsitraukė. Tai 
buvo moterys, kurios nusi
kirpo plaukus apgavimui ir 
kurių vadas vaikščiojo vie
nas prie tvirtovės. Be to, 
siamietės dar turėjo ant gal
vų plaukų tinkliukus, kurie 
atrodė kaip aukštos apvalios 
kepurės.

Drabužių spalva pagal 
savaites dienas

Tinkliukai šiandien mato
mi tik Angkore ir juos vi
suomet nešioja šokėjos. Se
niau ilgi plaukai ir balti dan
tys buvo blogos giminės po
žymis ir to užteko jai nuže
minti. Aukštos kilmės ponios 
šiandien rėdosi kai europie
tės. Anksčiau jos rėdėsi, 
kaip ir kitos moterys: tam 
tikru šmotu kotono arba šil
ko. šis drabužis buvo nuleis
tas žemiau kelių, raukšlėtas 
ir surišamas užpakaly. Jis 
buvo skirtingas kiekvienai 
savaitės dienai. Siamiečiai 
nuostabūs raukšlėjimo ir 
drapavimo mene: niekas jų 
niekada nenešioja nei diržo,

Baras ir Naktinis Klubas
THE “ALLIANCE HALL

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

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

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Stephen Aromiskis
i (Armakauskas)

Antano, Prano, Petro (s. An
tano), Justino ii’ Petro (s. Vik
toro) Antanavičių, išvykusių 

’ Amerikon apie 1910 m. ir gyve
nusių New Yorke ir Philadelphi- 
joj. Kilę iš Smilgelių km., Pum
pėnų vaisė.

Ieško Antanaitis Stasys. Pra
nešti: — V. J. Apanavičius, 38 
St. Jacob St.,, Rochester 5, N.Y.

^Matthew P. Ballas
v (Bieliauskas)

Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ IR INSULIUOSIM
JŪSŲ NAMž UŽ 
Pilnai Garantuota

Ąles jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už . . .
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdu Žvyro Stogai biskj aukščiau
Mes jums duosim INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES
Pilnai Garantuota
Ąfes Šingeliais
UŽ TAIP PIGIAI KAIP . .........................................g 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

Standard Insulation & Roofing Co., Inc.
108-16 39th Avenue, Corona, New York. Tel. NEwtown 9-2475

Daug kartų man teko pastebėti 20 
Ten Eyck St. (Brooklyne) lange iš
statytus visokius marškinius. Vieną 
kartą apsistojau prie to numerio kiek 
ilgiau. Lange matosi reklama: LIT
BALT CO.; SHIRTS MADE TO OR
DER $3.50 UP. Stebiu į languose pa
dėtus marškinius, šalikus ir kakla- 

1 raiščius, o praeiviai, stabtelėdami, sa
ko: “Nice ties,” “Well made shirts...” 
Viduje keletas klijentų. Patraukiu ir 
aš.

Pardavėjas aiškina: “čia yra Ox
ford cloth; turiu keletą spalvų: čia 
English broadcloth, čia linen, rayon, 
spun-rayon, cotton ir kt.”

Viena moteris klausia:
—Mano Petro marškiniai 

gatavi ?
—Taip, — atsakė pardavėjas.— 

kodėl pats Petras neatvyko?
—Jis užimtas. Be to, mes gyvena

me nuo čia gan toli. Tačiau Petras 
sako, kad jis jaučiasi gerai apsiren
gęs tik dėvėdamas LITBALT marški
nius...

Pagaliau likau vienas.
—Malonu susipažinti, — kreipiasi 

pardavėjas.
—Kaip sekasi? — paklausiu.
—Po truputį. Stengiuosi visiems 

kuo geriausiai patarnauti. O lietuviai 
mane supranta ir remia.

—Aišku. Nejaugi lietuvis eis kur ki
tur, žinodamas, kad yra lietuviška 
marškinių siuvykla!

—Medžiagų turiu didelį pasirinki
mą. — Ir pradėjo rodinėti visokias

medžiagas. — Gal ir jums patiks vie
na iš jų?

—Man patinka štai ši, English 
broadcloth medžiaga. Kiek kainuotų 
ketveri marškiniai?

Pardavėjas 
niška” kaina, 
gal išmierą.

—Ar daug
—Nemažai.
—Ar paspėjate užsakymus išpildy

ti?
—Pažadus išlaikau, nors kaip kada 

ir reikia pasispausti.
—Ar šie marškiniai yra visi 

siūti? — toliau klausiu.
—Taip. Ir ne tik marškiniai, 

kaklaraiščiai, žiemai gaminami
kai; baigiu įrengti ir audinių studi
jų...

Užsisakiau ketverius marškinius. 
Neužilgo juos gavau: medžiaga ir pa
siuvimas labai geri, net New Yorko 
pagarsėjęs fabrikas, kurio produktus 
prieš tai naudojau, neprilygsta.

Puikų įspūdį padarė man jauna 
LITBALT CO., kuriai vadovauja tu
rintis marškinių bizny ilgametę prak
tika, JONAS ŽUKAUSKAS ir gerai 
brooklyniečiams žinoma, Jozefą AM- 
BROZAITYTE-JALKAUSKIENE. Jų 
adresas: 20 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y., telefonas — EV 8-2954.

Ar nevertėtų lietuviams ir “Ameri
kos” skaitytojams su jais susipažinti? 
O jaunai LITBALT CO. linkiu geros 
sėkmės.

Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tel. MArket 2-5360



Įvyks

Pradžia 1 valandą po piety

vietiniais ir iš toliau atvykusiais mūsų tautiečiais. cijų, jį pavaduoja Tėvas Ka-

RENGĖJAI

Mūsų Apylinkėje

ŠV. JURGIO PARAPIJOS

BUS Telefonas: EVergreen 7-7411

SEKMADIENĮ KOL COAL CO.

KLASCIAUS CLINTON PARKE
MASPETHE

Visus maloniai kviečia RENGĖJAI

ii

J. P. GINKUS 
Direktorius

Šį sekmadienį Klasčiaus Parke, Maspethe, įvyksta 
“Amerikos” Rudeninis Piknikas. Tai bus kaip ir vasaros se
zono užbaigimo pramoga.

“Amerika” kviečia į šį pikniką visus savo skaitytojus, 
rėmėjus, draugus ir visus lietuvius. Čia sueisime dar kartą

SAVAITRAŠČIO “AMERIKA”

COKE ir ALIEJUS
FISAS.

Šv. Vardo dr-jos nariai,per pirmąjį (rugp. 1 d.) pa- 
nutarė surengti rudeninį lapijos pikniką, dabar ren- 
draugijos balių. Balius įvyks giama antras piknikas ir bus

į Klasčiaus Clinton Parke,

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
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!

PIKNIKAS ir ŠOKIAI
Sekmadienį, Rugsejo-Sept. 19,1948

KLASČIAUS CLINTON PARKE P. DULKES PLOKŠTELIŲ MUZIKA
Nuo 2 valandos po pietų

NAKTIES PELEDŲ ORKESTRAS
Nuo 6 vai. vakare

KVIETIMAS VISIEMS LIETUVIAMS I| • Zuzana Gudaitienė už-
i prenumeravo tremtiniams 
“Ameriką.”

• B. Zinius, Real Estate, iš 
Brooklyno praleido atostogas 
su savo šeima Bood Lake, N. 
Y. vasarvietėje.

• Kun. A. Petrauskui iš

Angelu Karalienes
C *■

Parapija

Tel. EVex'green 4 - 7142

EI

įjdflO

Entered 
office a’

AME

LE
Kl

Rugsėjo-September 17

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkto! 
AISKRYMAS gamintas namie 15 geriausios Smetonos. ALUS 15 g
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai KREIPKITEJ

i....... .... >hykoBos-

495 Gr and Street. Brookl.\ n, N. šioji garbin- 
j po savo sparnu

mases lietu
viškos darbinin-

—: Bellaire Florist
G762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N.

Ąįinkijos mintis, 
į ir drąsų kovos 
^nužymi visų pa- 
cniškis “Darbi-

SHoreroad 8-93< lėpo2 kart į sa- 
pasaulį skelbti 

ir ji

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

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pĮ Sjypatingai mie- 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, In -šj seimą ir tuo 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774 -.drauge žygiuo

ji kovos keliu už

.j šviesesnį gyve-

šią vasarą pasišnekučiuoti, pasilinksminti, pasimatyti sU;Broo^iyno į§Vykus rekolek- 
vietiniais ir iš toliau atvykusiais mūsų tautiečiais. c-■ •• - • —

Šį “Amerikos” pikniką rengia gražus būrelis mūsų laik- zimieras ^Tumasonis' 
raščio bičiulių. Šis nuoširdžių ir gerų lietuvių būrelis — 
“Amerikos” Pikniko Rengimo Komitetas — jau nuo seniai 
viską suplanavo, pasiskirstė darbais ir .piknike visi dar
buosis, kad jisai pavyktų, kad sveteliai būtų aptarnauti, 
gražiai priimti.

Tad prašome visus mūsų brolius ir seseris lietuvius 
priimti šį mūsų pakvietimą ir visi atvykite į “Amerikos” 
rudeninį pikniką. Dieną pasismaginsite, pasivaišinsite, o 
vakarop gražiojoj Klasčiaus salėj pašoksite prie geros 
“Nakties Pelėdų” orkestro muzikos lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. O tuomi paremsite ir savo savaitraštį — 
Ameriką.”

• Dr. A. Kučas atostogų 
metu buvo išvažiavęs į Chi- 
cagą.

• Gen. J. Černius pradėjo 
dirbti BALFe, apie ką pra-
ęša ir amerikiečių spauda 

New Yorke.
• Ap. Gajauskaitė yra iš

vykusi atostogų į vakarines 
valstybes, iš kur siunčia, svei
kinimus ir yra susižavėjusi 
puikia Amerikos gamta.

• Dr. A. Trimakas turėjo 
pasikalbėjimą su “The Erie 
Dispatch” koresp. apie Lie
tuvos ir bendrąsias pasaulio 
problemas. Pasikalbėjimas 
paskelbtas minėtam laikraš
ty. Dr. Trimakas šiuo metu 
atostogauja New Yorke.

• J. Stuko liet, radio pus
valandžių piknikas rugsėjo 
12 d. pavyko labai gražiai.

• Vyčių seimas Detroite 
pavyko gerai. Iš mūsų apy
linkės ten buvo nuvykęs vi
sų Amerikos Vyčių Preziden
tas p. J. Bolley, kuris nuolat 
gyvena New Yorke.

• P. Rose Kater (Kašetie- 
nė) ištekėjo rugsėjo 4 d. už 
Stasio šimelio, 111 Conover 
Ave., Nutley, N. J.

• A. J. Mickevičius iš Mas- 
petho yra išdavęs reikalin
gas buto ir darbo garantijas 
dėl 12 DP, tarp kurių ir sa
vo seseriai Emilijai. Jis siun
čia daug siuntinių Europon.

• P. Baltramaitis, gražiai 
atlikęs savo misiją Europoj, 
grįžo Amerikon ir dabar ato
stogauja savo šeimoje, Eliza
beth, N. J.

• Prof. Vaičiulaitis, buvęs 
“Amerikos” redaktorius, bu
vo atvykęs į New Yorką, kur 
aplankė “Ameriką.”

® A. Pruselaitis iš Kana
dos lankėsi Brooklyne pas 
gimines. Atvykęs “Ameri
kon” patiekė daug žinių iš 
Kanados ir prižadėjo nuolat 
bendradarbiauti.

• Muz. Dulkė su p. M. Mi
luku, “Amerikos” administ
ratorium, automobiliu išvyko 
keliom dienom į Pennsylva- 
niją. Drauge išvažiavo p. Pa- 
žusienė, Rutkauskienė ir Ri- 
čauskienė.

Šių metų rugsėjo 12 d.,, 10 
vai. parapijos salėje įvyko 
Šv. Jėzaus Vardo dr-jos susi
rinkimas, kurį atidarė su 
malda Dvasios Vadas kun. A. 
Masaitis.

Susirinkimą vedė pirm. V. 
Žemantauskas, o sekretoria
vo S. K. Lukoševičius.

Kun. A. Masaitis klebono 
kun. J. Aleksiūno vardu pa
dėkojo Šv. Vardo dr-jai už 
prisidėjimą ir pasidarbavimą 
suruošiant parapijos pikniką, 
kuris buvo labai pasekmin
gas ir didelis.

Pirmininkas pranešė, kad 
vėl vienas Šv. Vardo dr-jos 
narys, Sim. Aleksiūnas atsi
skyrė su šiuo pasauliu rug- 
piūčio 30 d., ir kad šv. Var
do dr-jos vardu yra už jį už
prašytos gietotinės mišios, 
kurios bus gruodžio 20 dieną, 
8:30 vai. ryto ir prašė na
rius, kurie gali, tą dieną atei
ti į bažnyčią.

Garbanauskų pagerbimas
Rugsėjo 4 d. siuprizo puo

ta buvo pagerbti 30 metų ve
dybinio gyvenimo proga pp. 
Garbanauskai. Puikią puotą 
tėveliams surengė jų dukros. 
Pagerbtuvės įvyko šv. Jur
gio par. svetainėje.

Vedė
—Rugsėjo 5 d. Moterystės 

Sakramentą priėmė Jonaitis 
ir Baganskienė.

—Rugsėjo 11 d. susituokė 
Antanas Jakaitis su Elena 
Maldeikiūte. Abu choristai. 
Vestuvių pokilis įvyko pa
rapijos svetainėje.

Mirimai
—Rugsėjo 3 d. mirė jau

nas, buvęs karys, A. Jankus- 
Jankauskas, sulaukęs vos 25 
metų amžiaus. Paliko nuliū
dime tėvus, brolį ir seseris.

—Rugsėjo 7 d. palaidotas, 
staiga miręs, A. Aleksandra
vičius. Gyveno pas K. Hen- 
cių, 69 Gold St.

Parapijos piknikas
Lietingam orui pasitaikius

$ spindinčiais 
nb. Sąjungos lai- 
riš širdies sveiki-

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

• Pr. Lapienės vasarvietė
je rugsėjo 12 d., sekmadienį, 
lankėsi žymūs lietuviai sve
čiai iš New Yorko, tarp ku
rių J. B. Laučka su šeima, 
Liet. Inf. Centro Direktorius 
adv. K. Jurgėla su šeima ir 
p. Averkai.

• Dr. Tadas Savickas yra, 
berods, pirmas lietuvis trem
tinys, išlaikęs valstybinius 
egzaminus New Yorko vals
tijoj.

• P. B. Brundzienė buvo 
pakviesta giedoti laike šliū- 
bo svetimtaučių bažnyčioje 
Richmond Hill, N. Y., kur ji 
labai gražiai pasirodė.

• Dp. J. Alminauskas, ger
manistas, šį ketvirtadienį at
vyko Amerikon ir išvyks į 
Kaliforniją dirbti savo spe
cialybėje.

• D. Aleknavičius, gydyto- lapkričio 26 d. Bus pamargi- (paskutinis visų piknikų. Pik-
jas, atvyko iš Europos. Tuo nimų, muzika ir šokiai. Įžan-. nikas įvyks šio mėn 26 dieną, 
pat laivu atvažiavo dar apie ga bus tik 50c. | Klasčiaus Clinton Parke,
30 lietuvių, kurių pavardes | Iš Kat. Federacijos apskri- Maspethe.

artimiausiam ties susirinkimo pranešimą! Kadangi dar oras yra ga-paskelbsime
“Amerikos” numery.

• Juozas Ginkus, liet, ra
dio pusvalandžių vedėjas, 
sunkiai susirgo ir išvežtas li
goninėn.

• P. Baleckas, kurio lietu
viškas filmas pažįsta visa 
liet. Amerika, lankėsi šiomis 
dienomis New Yorke ir pa
darė malonų vizitą “Ameri
kai.”

• Agnes Balčiūnienė, savo 
27 metų vedybinio gyv. pro
ga, užėjo į “Ameriką” ir už
siprenumeravo sau, kaip ji 
sako, — dovaną, — mūsų 
laikraštį.

Del Blogo Oro Neįvykus Pirmam Piknikui

PIKNIKAS
RUGSĖJO-SEPTEMBER 26 D., 1948

BETTS IR MASPETH AVĖS.

$ 489 Grand Street Brooklyn, N.
| Aarti Union Ave.

D. Whitecavage, Savininkas

Clement A. Vokei

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

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

i * •

^jungininkai, ne
aprašomi, pali- 
ią savigarbą, nu- 
įskvą. Visų pir-

! i terado namie” 
įbar, kai anie nu- 

**.įiinuu norėjo is~ 
- - - - - - - - - - , -o veidą, tai šitas 

t neesąs namie... 
1 šalies stebi vi-STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir StJNlW daro iš 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienq 
lyginimą, plasteriavlmą, Aalid 
vių cementavimą ir kt. darbi

293 MAUJER ST.,
BROOKLYN 6, N. Y.

jis tarybinio ūkio 
’Panevėžio apskr. 
sėjo tomis dieno- 
Muyos žemdirbiai 
& Juozui Stali
am rašo raudonie-

lyra maždaug ši- 
i “nėr namie,” o 
-“ne visi na-

f 
P
t.

i * •

Lietuvos laukų 
kovoja dėl aukš-

Medą, kad

T 
kai. P 
tęsti 2

K 
ma į a 
gautų

padarė St. K. Lukoševičius. |na šiltas, tai ir piknikauti 
Taip pat Šv. Vardo draugi-, bus patogu. Užtat į šį pasku- 

jos nariai nutarė dalyvauti tinį pikniką kviečiami netik 
rugsėjo 19 dieną “Amerikos” , Šv. Jurgio parapijiečiai, bet 
piknike, kuris bus Klasčiaus ' ir visi Brooklyno apylinkės 
Parke, ir jį paremti. (“Ame-1lietuviai. Pradžia 1 vai. po 
rika” su pasigerėjimu skel- ’ pietų. Jaunimas turės progos 
bia šį gražų savo rėmėjų nu- pasišokti puošnioje svetainė- 
tarimą. Red.). jje prie geros muzikos.

S. K. Lukas Pikniko parengimui uoliai 
------------------- ruošiasi kun. A. Petrauskas.

Kat. Federacijos susirinki-1 Moterų parengimas
mas įvyks rugsėjo 24 dieną,1 Moterų S-gos 35 kuopa ren- 
penktadienį, Apreiškimo par. gia lapkričio-November 14 d. 
salėje. Iš anksto prašome įsi- laimėjimų vakarą, kuris pra- 
demėti ir tos dienos vakarą sidės 5:30 vai. vak. Galima 
skirti susirinkimui. bus laimėt gražių dalykų

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

Y.

Namai—A pdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

JL P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

ii Išpildė savo žo- 
Ugui Stalinui”.

rba ten paprasta 
ji Stalinui duotą 
ž tuo tarpu pats 
w Rusijos rau
dis, meluoja, kaip 
: visas svietas ži- 
i vieno duoto žo- 
i neišpildo...
i i t

DAvenport 6-0259

RALPH KRUC I

FOTOGRAFAI
t 65 - 23Grand^ Avenue

Maspeth, N. Y? U f

A. ir E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

Puiki Sale Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Tel. EVergreen 4-9737

i išvaizda žymiai 
-praneša sovieti- 
andistai ir rašo 
etą, kad toji iš- 

pasikeis tuo- 
į bus privežta

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

bužlų pakietus j Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuos 

Įima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
PAKIETAS Nr. 2

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

TIK $10.00
2 sv. kond. pieno 
1/2 sv. malto čokola
2 gab. tual. muilo j

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

Jei pakieto gavėjas nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinami | 
Už Bendrovės pakietus gavėjai jokių mokesčių nemoka.

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

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

- jie rašo tokias 2 ^di,—“visi mies- 
= bus sujungti tie

rate magistralė- 
š bus plečiamos 
-troleibusų susi
mes upė įgys 
-tines. Planuoja- 
3 parkas, botani- 
adijonai, rajoni- 
-"irtt.
-kas ten dėsis! 
'bai važinėt tie- 
iVisi namai duos 

atgal, kad pra
šot autobusus

net Neris ir 
th tais krantais, 
<t, prie “kruvi
ns režimo”...
-’mamos pasako- 1 t vaikams užmig
ti Seka jas dabar 
M kad užmigdy
tos, kurie gy- 
■’Bemato, kas da-

!«u gražiom pa
lu su bizūnu su- 
- vaikus...

Piccardi iš

411 GRAND STREET BROOKLYN, N.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

dabar leisis 
jūrą.

bmunistų parti- 
;hesni valymai, 
įiku jie ypač

gas, ai 
B AI 

tė ti 
1,680,1 
medik 
kių d; 
067.

Ska 
noma, 
cingai 
tremti 
pašalu 
metus 
pati š 
tikslo, 
nurod 
Europ 
pirmo 
mos v 
niams 
tekusi 
delio . 
šventi 
tegori 
laikot

Šiai 
baigia 
tokio 

j matyt 
can C 
cijos, 
BALE

16,C 
ir šir 
žvelgi 
jų žv 
Amer 
apleis 
taip 
Vokie

Rei 
ti riet 
vies t 
kui k 
tų til 
densu 
pirkti 
metus 
tant 
reikti

Jei 
inio ši 
dieną 
būtų 
BALI 
tus a 
lerių.

Jul


	1948-09-17-AMERIKA-i7-8

