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Kori randasi

ines apie rakie- 
ivus, atomines 
Įus baisius gink- Į 
įsų progresistai i 
i dar viena nau- 
|m, tai... kiauši- ’ 
ttėmis. 
įrogresistų laik- 
rsti tematinėm 
undžiasi, kad ir, 
|oj, ir Chicagoj 
[mpuose publika 
llace ir jo kalbė
ta ju ginklu.
lis, vyrai! Viso- 
įrstytojai, impe- 
I reakcionieriai” j 
[pasaulio taikai 
[nelegaliais gink- į 
[Višinskio pavyz- 
e turės pareika- 
[tų įvesta Ameri- 
tr visuotina kiau- 
mačių energijos

Berlyno KlausimasSaugįįms Taryboj*3

ISTERIŠKOS VIŠINSKIO KALBOS
PARYŽIUS.—Višinskis pa-1 —Trumanas neseniai pa- 

(sakė ilgą kalbą UN pęlitinė- skelbė pasauliui, kad atomi- 
je komisijoje, kur jis kalbė- nė bomba yra žymiai patobu- 
damas apie tarptautinę ato- linta. Ištobulintąją bombą 
minės energijos kontrolę, vi- JAV prezidentas, matomai,— 

i sų pirma pakartojo savo se-' sako Višinskis — skaito to- 
i ną pasaką apie amerikiečių kią bombą, kuri gali sunai- 
1 a 1 i 7 m a 'jOTPĘVviilrim-i') rman miliiAriA imAnin

I
| 489 Grand Street
b , Aartife, Lietuvoje buvo iš 

tėrijos. Maždaug 
no Latvija ir Es- 
įsovietai Baltijos 
iteigė net 53 mi-

Atomines bombos 
reikšme

Sunku net įsivaizduoti, ko
kį perversmą kare padarė 
atominės bombos išradimas. 
Pavyzdžiui, nedidelė atominė

PARYŽIUS. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba pra
dėjo svarstyti Amerikos, An
glijos ir Prancūzijos skundą 
prieš Sovietų Sąjungą dėl 
Berlyno blokados.

Saugumo Tarybos pirmi
ninkas amerikietis Austin

D. Whitecap:
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baskės 
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arkaus- 
lė.
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tolJackson Heights, N. T.
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Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas
41-40 — 74th Street i

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai Cense 

vietose. Patarnavimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko prah 
Apdraudžia (insurinu) ir žmones

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn JI, N. I.
Tel. GL 5-7286 Bes. VI MW»

Namai—Apdranda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na^ 

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

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

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

TeL Virginia 7-1896

bomba, kurią Amerikos laku-,Š1OS bVlos svarstymo metu iš 
nai numetė ant Hirošima pirmininkavimo 
miesto, Japonijoje, išvystė įr Tarybai pirmininkauti ten- 
tokią jėgą, kaip 40,000 tonų 
susprogdinto dinamito, ku
riam pervešti būtų reikėję 
net 10,000 vidutinio dydžio 
lėktuvų.

Kadangi dabar bandomos 
atominės bombos bus 10 kar
tų galingesnės, tai perveži
mui sprogstamos medžiagos, 
kuri prilygtų vienai atominei 
bombai, reikėtų šimto tūks
tančių lėktuvų.

Tokiu būdu, priešo pozici
joms bombarduoti vartojant 
atomines bombas, karas pa
reikalaus mažiaus gyvosios 
puolamos jėgos ir medžiagos.

pirmininkavimo pasitraukė
imperializmą, agresyviškumą kinti pusę milijono žmonių, 
ir karo kurstymą...

—Amerikos Jungtinės Val
stybės — kalbėjo Višinskis 
— visomis jėgomis stengiasi 
įtraukti žmoniją į trečią pa
saulinį konfliktą. Bet būtų 
klaidinga manyti, kad tik vie
na valstybė turi monopolį 
atominei energijai bei atomi
nei bombai. Nepatariu į tai 
sudėti viltis. Tokios viltys pa
sirodytų jiems pačiomis liūd-

______  ____ iniausiomis ir nemaloni ausio- 
J. E. Chicagos kardinolas kas; o sekretorius yra pats m*s Pasėkomis.

Stritch parašė per kun. Alba-, Federacijos sekret., Leonar- ° mmis 
vičių lietuviams labai nuošir- Į das Šimuits. 
dų laišką, šiame laiške Jo 
Eminencija džiaugiasi, kad 
Amerikos lietuviai katalikai 
renkasi kongresan, ir pagiria 
kongreso pasirinktą temą, 
būtent, krikščioniškas sustip
rinimas katalikiškos šeimos 
mūsų moderniškame pasau
lyje.

“Divorsų skaičius,” rašo 
Kardinolas, “yra mūsų vals
tybių sugėdinimas ir parodo, 
kad supuvimas yra namuose. 
Savimeilė yra daugiausia pri- 
sidėjua. prie namų klusnumo 
suardymo ir aptemdė pirmą
jį vedybų tikslą.

“Jūsų kongresas

Foto A. Benūoriaus
Lietuvaitė prie savo tėviškės vartų Žemaitijoje, Pla

telių apylinkėje.
Taip dabar visa Lietuva su ilgesiu žiūri į Vakarus ir 

laukia, kada iš ten ateis išlaisvinimas...

LIETUVIŲ KAT. KONGRESAS
lien Lietuvoj mė- 
,ai yra mėsos mi- 
pmė žemę ir kar- 
gė atskirą pieno 
Iškirto miškus, o 
|lmų įsteigė miš- 
įją ir net sugau- 
lutos žuvys ir tos 
[ministeriją. Vi- 

“lietuviškoms” 
is vadovauja iš 
įgabenti visokie 
Iriai ir Goldber- 
risam svietui ru- 
a: gražu dabar

rI * ®
I vienas ispanų 
kūnas Jesus Me- 
on, iškilęs New 
įvu į orą, nušovė 
t kartu skridusią 
po to pats sau su- 
į širdį, paleisda- 
ą kristi žemyn, 
[mūsų išgamų or- 
aisvė” sušunka: 

y.^leono! Ispanijos 
Jjis... šaudė fašis-

|fns negaila jų bro- 
;fes išvežtų Sibiran, 
įlila Proveniškiuo- 
^Imiškely, ties Čer- 
Itur sušaudytų iš 
I šiaudinio kaimo
o tautiečių Jiems 
tokio aventiuristi- 
žio, kurio nuopel- 

jis šaudė žmo- 
brutalus ciniz-
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i Gedimino g-vėje 
, kaip praneša ko- 
lauda, prie gružo 
rbų buvo pristaty- 
j rašytojai Tilvy- 
daitis, Alb. Žukaus 
; eilė kitų su pačiu 
ikišku pirmininku
priešaky.

ii atlieka praktiką

Visi Chicagos 
lietuviško gyvenimo svarbes
nieji veikėjai yra suburti ak
tyviai dalyvauti šiame kong
rese.

Tokie dideli ir svarbūs su
važiavimai visos Amerikos 
lietuvių katalikų gali duoti 
naujos dvasios, naujų įdėjų 
ir naujo inpulso, reikalingo 
darbuose tarp senosios ir 
naujosios kartos Amerikos 
lietuvių.

Tarptautinėj Mote-

New Yorko lietuvės mote
rys, šiais metais, kaip ir pra-

—Tokiomis iliuzijomis — 
tęsė Višinskis — vadovauja
si ir respublikonų kandidatas 
į prezidentus p. Dewey, pa
skelbęs, kad Amerika yra vie-

Tas pas juos yra vadinama 
progresu.

Nežiūrint Višinskio dar 
anksčiau padarytų tvirtini
mų, kad rusai irgi turi ato
minės bombos paslaptį ir tų 
tvirtinimų pakartojimo, dar 
š. m. spalių 1 d. politinėj ko
misijoj kanadiečių delegatas 
Me Hayton tvirtino, kad So
vietų Sąjunga atominės bom
bos paslapties neturi.

Višinskis iškritikavęs Bo- 
rucho planą dėl atominės 
energijos kontrolės šaukė, 
kad “amerikiečiai niekad ne
galės primesti savo valios 
mūsų ūkiui, išjuokti mus, 
mus apagudinėti ir tyčiotis 
iš mūsų.”

žodžiu, Višinskis pakalbė-
nintelė turinti atominės bom-' i
bos sekretą.

Višinskis rado pakankamai jo ir vėl taip, kad jo šauks- 
daug piktų žodžių ir prezi- mai ir isteriką primena pa- 
dentui Trumanui, apie kurį tarlę, kuri sako, kad “pats 
jis, tarp kitko, pasakė:

Komunistai Anieri 
kos mokylose

muša ir pats rėkia.
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PAKETAS N,J

5 sv. cukraus 1
5 sv. kiaul. taukų 1 sv.
2 sv. kiaul. mėsos 1sv,B\jį(Č
Pakietas Nr. 1—12 sv. $7.00; Nr.

Jei pakieto gavėjas DesūrtB^įįji
Už Bendrovės pakietus
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jus patikėti, bet, 
Ta tiesa, kad laik- 
is išeina Amerikoj, 
oj, ir kuris turi Re
idą, rašo šitaip: 
o krizė plečiama...

. aišku: vyriausias 
krizės kaltininkas 
Jtrytas ir tie, kurie 
uja.”
rėmę Wallace žo- 
I tvirtina: šią kri- 
jo ir vykdo Truma- 
rey su savo bendra-

ot, kaip čia gerai 
eikalą apie Berly- 

mes nesakėm, kad 
askvos plokšteles 
? Ar čia ne Vi
lnuota daina?

labai 
daug pasitarnaus mūsų Baž
nyčiai, jei iškels vedybų šven
tumą ir pastovumą. Lietuvių 
kilmės katalikai turi nepa- eity, rengiasi dalyvauti Mo-
prastai gražų supratimą ka-įterų Tarptautinėje Parodoje, 
talikiškos šeimos svarbumo, kuri įvyks lapkričio mėn. 1-7 
kurį turėtų perduot kitiems.” dd. Lietuviai bus viena iš 50

Lietuvių Kat. Kongrese 
Chicagoje kardinolas Stritch 
sakys pamokslą Šv. Vardo 
katedroj, Chicagoj. Šv. Va
landoje dalyvaus visi kong
reso dalyviai ir kiti Chicagos 
lietuviai katalikai.

Visi Chicagos lietuvių pa
rapijų choristai sudarys ben
drą chorą tai dienai, o ypa
tingas giesmes atliks Sas
nausko vyrų choras, vado
vaujamas prof. Antano Po
ciaus.

Kardinolas laimins visas 
šeimas, kurios yra vedusios 
virš 25 metų, ir joms visoms 
bus paskirtos ypatingos vie
tos pačioje katedroje.

Tuojau po Šv. Valandos 
katedroje vyksta pirmasis 
posėdis katedros salėje, kur 

i bus reikalingų kalbų. Kalbė
tojų tarpe bus dr. J. Simo
naitis, MD., gerai žinomas 
Chicagos gydytojas ir orga
nizacijų veikėjas. Ed. (Moo
se) Krause, pagelbinis trene
ris Notre Dame Universitete, 
kun. J. Jutkevičius, Vyčių 
dvasios vadas, prof. A. Da- 
mušis, prelatas Jonas Balkū
nas ir kiti žymesnieji svečiai 
kalbėtojai.

Sekančios dienos posėdžiai 
šio svarbaus kongreso įvyks 
Morrison viešbuty, Roosevelt 
kambaryje, iš ryto ir popiet. 
Antroji diena, spalių 18 d., 
bus labai svarbi, nes bus 
svarstomi svarbūs Katalikiš
kos Akcijos, jaunimo ir orga
nizacinės veiklos klausimai.

ALRK Fed. Chicagos ap
skritis, kuri ruošia šį kong
resą, yra sudariusi komitetą 
iš 80 narių, kuris rūpinasi vi
sais reikalais. Komiteto pir
mininkas yra Stasys Pieža, 
žymus Chicagos laikraštinin-

i tautinių grupių ir įvairių 
Amerikos organizacijų.

Paroda įvyks 71 Regiment 
Armory, 34 gatvėj prie Park 
Ave., New York City. Tiki
masi, kad šiais metais lanky
tojų skaičius padaugės, nes 
Paroda apvaikščios savo 25 
jubiliejų. Praeitais metais 
150,000 žmonių gėrėjosi pui
kiais eksponatais.

New Yorko Taryba praei
tam susirinkime nutarė 
šiais metais globoti parodą. Į 
Vykdomąjį Komitetą buvo 
išrinktos — Dr. Aldona Šliu- 
paitė, Bronė Spūdienė, Bar
bara Darlys ir Marijona Ki- 

i žytė.
Susirinkimas Komiteto, at

stovių įvairių organizacijų ir 
kooptuotų visuomenės veikė
jų, įvyks penktadieny, spalių 
8 d., 8 vai. vakare, Informa
cijos Centre, 233 Broadway, 
New York City.

Padengti dalyvavimo išlai
das, kurios gana aukštos, Ko
mitetas tikisi iš anksto par
duoti daugelį bilietų. Komi
tetas gauna nuošimtį už bi
lietus iš anksto parduotus, iš 
biletų parduotų prie durų 
Komitetas negauna jokio pel
no. New Yorko Tarybos sek
retorius, D. Averka, yra bi
lietų platinimo komisijos pir
mininkas.

Bilietus galima gauti iš 
laikraščių redakcijų, lietu
viškų radijo valandų vedėjų, 
BALFo, 105 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., Lietuvių In
formacijos Centro, 233 Broad 
way, New Yorke, New Yorko 
Tarybos narių, Komiteto 
narių ir kitų, kurių vardai 
bus vėliau paskelbti.

N. Y. Tarybos Parodos
Vykdomasis Komitetas

Rugsėjo 18 d. Pennsylva
nia Hotel, New Yorke įvyko 
ALT Vykdomojo Komiteto 
iniciatyva sukviestas pasita
rimas. Nors dalyviai neturė
jo tam reiklui tikslių įgalio
jimų ir oficialiai negalėjo 
atstovauti organizacijas šia
me ištisą dieną užtrukusia
me pasitarime, susirinkimą 
šaukiant buvo taikoma su- 
kviest asmenis, kurie vaiz
duoja pagrindines įstaigas, 
suinteresuotas DP ikurdini- 
mo problemomis ALT, BALF, 
SLA, ALRKF-NCWC. Pro
testantų CWS, liberalų IRRC, 
ir vietos redakcijas.

Pasitarime, tuo būdu da
lyvavo: ALT Vykd. Komite
to pirm. L. Šimutis, sekr. Dr. 
P. Grigaitis, iždin. M. Vaidy- 
la, LAIC direktorius adv. K. 
R. Jurgėla ir sekr. M. Kižy- 
tė, BALF iždin. A. S. Trečio
kas, NCWC tarnautojas J. B. 
Laučka, tik ką iš Vokietijos 
grįžęs :
Services tarnautojas K. V. 
Baltramaitis, SLA sekr. Dr. 
M. J. Vinikas, LRKSA sekr. 
Wm. Kvetkas, Liet. Protes
tantų S-gos pirm. Dr. M. De- 
venis, ALT atstovai projek
tuotam Bendram Imigracijos 
Komitetui pp. A. Aleksis ir 
A. Devenienė, ALRKF-ALR- 
KS atstovas ir to komiteto 
pirmin. Msgr. J. Balkūnas, 
IRRC bendradarbis Dr. J. Pa
jaujis, NYL Tarybos sek. D. 
J. Averka, “Amerikos” red. 
Dr. H. Lukaševičius, “Tėvy
nės” red. M. J. Vasil, “Vie
nybės” red. J. Tysliava. Gar
bės svečių dalyvavo Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys. Ku
rį laiką viešėjo ir Dr. A. Šliu- 
paitė, B. Darlys ir V. Tyslia- 
vienė.

Visapusiškai aptarus ligi 
šiol darytas pastangas, susi
dariusias kliūtis, geras pu
ses ir perspektyvas ateičiai, 
pasitarimo dylaviai vienbal
siai priėmė sekančio turinio 
rezoliuciją, kurią LAIC buvo 
įgaliotas išsiuntinėti intere
suotoms organizacijoms ir 
spaudai:

“Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomojo Komiteto ini 
ciatyva sukviestame veikėjų

pasitarime tremtinių įkurdi
nimo reikalu, susitarta pasi
sakyti sekančiai:

1. '
darbas vykdytinas Amerikos 
lietuvių visuomenės bendro
mis jėgomis, sutelktomis 
BALFe.

2. Įkurdinimo organai pri
valo traktuoti lygiai visus 
tremtyje esančius lietuvius, 
be tikybos ir pasaulėžvalgos 
skirtumo. Toms sąlygoms ga
rantuoti, siunčiami į Europą 
BALF sudarančių srovių pa
siūlyti atstovai.

3. BALF savo įkurdinimo 
darbe turėtų bendradarbiauti 
su visomis Voluntary Agen
cies, turinčiomis DP komisi
jos pripažinimą.

4. Pageidaujama, kad į 
BALF centro imigracinį apa
ratą būtų įtraukti atstovai 
lietuvių organizacijų, dirban
čių su tomis Voluntary Agen

Kongreso komisija, tyrinė
janti komunistų veiklą šiame 
krašte, suranda vis naujų 
įrodymų, kad komunizmas, 
kaip vėžys, yra išsiplėtęs į 
visą šio krašto organizmą.

Paskutiniai tardymai paro
dė, jog mokytojų unijos va
dovybė taipgi yra komunistų 
įtakoje. Dėl to iš pareigų yra

Tremtinių įkurdinimo' atleisti keli įtariami mokyto- 
............ ” J jai.

NCWC War Relief pies’ Pe.r kurias eina lietuvių
įkurdinimas Jungt. Amerikos 
Valstybėse.

Pasitarimo prezidiumas:
A. S. Trečiokas, pirmin.
A. J. Averka, sekret.

Ateitininkų Dė
mesiui

ka Argentinos užsienių rei- - 
kalų ministeriui Dr. O. Bra- 
mugliui.

Tuoj pat padarė savo pa
reiškimą Višinskis, pažymė
damas, kad Saugumo Taryba 
neturi teisės spręsti Berlyno 
krizės klausimo, nes tai pri
klauso 4 didžiųjų užsienių 
reikalų ministerių konferen
cijai. Iš anksto Višinskis pa
reiškė, kad Saugumo Tary
bos nutarimą jie laikys ne
teisėtu.

Valiutos reformos pravedi- 
mu—sako Višinskis, —ame
rikiečiai įvykdė agresijos ak
tą prieš Rusiją.

Ir čia Višinskis padarė vėl 
tik jam vienam įprasta, griež
tai tiesai priešingą tvirtini
mą, kad

“Berlyne iš viso nėra jo
kios blokados.”

Anot Višinskio, Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos skun 
das esąs visai be pamato ir 
iškeltas tyčia, kad užmaskuo
tų savo agresyvinius planus.

Saugumo Taryba, aptarusi 
eilę su formalumais surištu 
klausimų, šiomis dienomis w 
tęs šios lapai opios problemos 
sprendimą.

—Londono politiniuose —Keturiems Amerikos lai- 
sluoksniuose kalbama apie kraščių reporteriams Argen- 
premjero Atlee atsistatydini- tinoje prezidentas Peronas 
mą. Atlee jau kuris laikas atėmė leidimą siuntinėti sa- 
sirguliuoja. vo laikraščiams žinias.

KAS NAUJO ŠI| SAVAITĘ
• Rusai įvedė Maskvoje vėl naujus suvaržymus sveti

mų kraštų diplomatams, uždrausdami jiems važinėt po Ru
siją ir leisdami išvykt tik 50 klm. nuo Maskvos, bet ir tarno 
plote nustatė eilę vietų, į kurias uždrausta važinėti užsie
niečiams.

• Sovietai Berlyne vykdo savo provokacijas, o patys 
siunčia vis naujus protestus prieš “nedisciplinuotus anglų- 
amerikiečių lakūnus, kurie savo skridimais desorganizuoja 
oro susisiekimą virš Berlyno.” Dėl Berlyno krizės — sako 
marš. Sokolovskis — yra kalti vakarų sąjungininkai...

• Belgų ministeris Spaak pasakė UN posėdy atvirą ir 
griežtą kalbą prieš sovietus, kurioje konstatavo ir tą fak
tą, kad sovietai, pasinaudodami karu, neteisėtai užgrobė 
Pabaltijį. Jis tvirtino, kad sovietų penktoji kolona yra tiek 
išsišakojusi, kad Hitlerio penkta kolona tebuvo, palyginus 
su šia, tik nekaltas skautų žaidimas...

• Budapešte tautinių ūkininkų partijoj, kuri dalyvau
ja irgi valdžioj, buvo pravestas valymas ir iš 18,000 narių 
buvo “išvalyta” 10,000.

• Karaliaučiaus apylinkėje sovietai spėjo įsteigti 367 
kolchozus ir 53 sovchozus. Ten privežta daugybė rusų. Vo
kiečiai deportuoti ar suvaryti į koncentr. lagerius. Miesto 
gatvės pavadintos Stalino, Molotovo, Kijevo, žitomiro ir kt. 
rusiškais vardais.

• Iš Washington© pranešama, kad, ištikus naujam ka
rui, Amerikos šalies pramonė galėtų įsikinkyti į karo ga
mybą tik per pusantrų metų.

• Atstovas McDowell pareiškė, kad Rusijos šnipai iš
gavo virš 100 įvairių stambių Amerikos karo industrijos ir 
mokslo paslapčių. Nežiūrint to, prokuroras Tom Clark atsi
sakė užvesti bylą prieš Atstovų Komiteto apkaltintus bol
ševikų šnipus. Atstovas McDowell laiko šį prokuroro atsi
sakymą nusikaltimu ir mano, kad pats prokuroras T. Clark 
turėtų būti pašauktas atsakomybėn.

• Berlyno aprūpinimas oro keliu tik per pirmus 3 mė
nesius kainavo Amerikai virš 35,000,000 dolerių. Per 28,658 
atskirus skridimus Berlynui pristatyta 201,735 tonai mais
to, anglių ir kitų reikmenų.

• Iš raudonosios Čekoslovakijos, nugalėję visus nežmo
niškus sunkumus, yra atbėgę Bavarijon net 12,000 pabėgė
lių, tarp kurių 8 buvę ministerial ir 60 parlamento narių. 
Jie pasakoja, kad turi tikrų žinių, jog Maskva yra pasiry
žusi įjungti Čekoslovakiją į Sovietų Sąjungą.

• Palestinoje policija suareštavo buv. Lenkijos žydą 
Friedman Yelliną, kuris esąs vyriausias Stern teroristų 
grupės vadas. Taip pat suimtas ir jo pavaduotojas Šmule-

Š. m. spalių 17 d., sekma
dienį, 10 vai. ryte, Šv. Kazi
miero Akademijoje, Mar
quette Park, Chicagoje, įvyks 
Ateitininkų suvažiavimas, 
kurs bus pradėtas šv. mišio- 
mis Akademijos koplyčioje.

Į suvažiavimą yra kviečia
mi visi Amerikoje gyveną 
buvę Lietuvoje Ateitininkų 
organizacijos nariai, likę iš
tikimais Ateitininkų idėjai.

Dalyvausiantieji ir ateiti
ninkų susiorganizavimui pri
tariantieji prašomi pranešti 
kun. Adolfui Stašiui, 4557 S. 
Wood St., Chicago, Ill.

Organizatorių vardu:
Prel. Jonas Balkūnas,
Kun. Adolfas Stasys, 
Dr. Adolfas Darnusis, 
Juozas B. Laučka,
Dr. Vincas Šmulkštys. viČ. Jie su savim turėjo 70,000 amerikoniškų dolerių.
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ŽLiogaus ir tautų gyvenime yra tokių datų, su kurio
mis yra surišti didelio skausmo prisiminimai. Ir nors bė
gantis laikas neša negrįžtančion praeitin mūsų išgyventas 
dienas, kai kurios praeities datos įeina į tautos istoriją, pa
lieka visada gyvos savo skausmu. Jų neužtrins nei laikas, 
nei niekas kitas pasaulyje.

Viena iš tokių skaudžių mums lietuviams datų yra spa
lių m. 9 d. Po to, kai Lietuvai 1920 m. spalių 9 d. buvo iš
plėšta jos brangi istorinė sostinė — Vilnius, per ištisą ei
lę metų šioji diena pasiliko lietuvių tautai jos skaudžioji 
gedulo diena. Tą dieną juodu kaspinu perrištos vėliavos 
priminė kiekvienam aną didžiąją skriaudą, kurią padarė 
Lietuvai jos negeras kaimynas. Per visą kraštą skambėjo 
tada liūdni maršai, o visa Lietuva, kaip vienas žmogus, kar
tojo ryžtingą šūkį — “Mes be Vilniaus nenurimsim!”

Prabėgo 20 tokių skaudžių metų. Bet nei vienai minu
tei nesusvyravo Lietuvos pasiryžimas tęsti kovą už savo 
sostinės laisvę.

Ir nors pasaulyje buvo tokių, kurie mus laikė fantas
tais, užsispyrėliais, — mes nebojome nieko ir siekėme savo 
tikslo, tvirtai tikėdami, kad tiesa vieną kartą laimės.

Atėjo valanda ir tie, kurie skriaudė mus mažus, patys 
tapo vergais. Mes esame krikščioniška katalikiškišta tau
ta ir toli gražu nesidžiaugiame jų nelaime, tačiau mes tiki
me, kad kiekvieną užgrobiko laukia tas pats likimas. Ir 
tiems, kurie dėl savo propagandos anomis tragiškomis 
1939 m. spalių dienomis neva grąžino mums Vilnių, o pa
grobė už tai visą Lietuvą, — ateis taip pat teisybės valan
da.

Mūsų Vilnius, vergavęs pats vienas lenkams, dabar ver
gauja drauge su visa Lietuva bolševikiniam agresoriui. 
Taigi, 1920 m. pradėta vergija mūsų senam Vilniui dar nė
ra baigta. Kova už Vilnių dabar pasidarė drauge kova ir 
už visą Lietuvą. Ir ji bus tęsiama visomis jėgomis visur ir 
visada. Kur mūsų lietuvis bebūtų — ar tai pačioj pavergtoj 
Lietuvoj, ar tolimos Australijos žemėje, ar Argentinos pam
pos lygumose, ar New Yorko dangoraižių mieste, — jo šir
dy visada liks gyva Lietuva ir jo mintis, kaip sako daina, 
“amžinai į Vilnių plauks.”

Fataliiškos buvo Letuvai spalių mėnesio dienos. Su
valkų sutarti buvo sudaryta spalių 7 d. ir spalių 9 ji buvo 
lenkų sulaužyta. Spalių mėn. 10 d. (1939 m.) buvo suda
ryta kita sutartis dėl Vilniaus, šį kartą su rusais, ir pirm 
negu ta sutartis buvo sudaryta, ji jau buvo klastingo bol
ševiko suskirta sulaužymui.

Taigi, minėdami tas liūdnas, istorines Lietuvos datas, 
norime čia pažymėti ir pabrėžti, kad mūsų kova ne pra
laimėta, o ji tik tebesitęsia. Dievas palaimins mūsų teisingas 
pastangas, išaus Lietuvai vėl nepriklausomo gyvenimo die
nos ir vieną kartą išsipildys anie pranašingi dainos žodžiai 
— “Vilniaus pilis savo Vyčių susilauks!”

TRAKŲ PILIS
Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kasdieną nyksta ,apleistos ir vienos!...

Kad vėjas pakyla, ir drumzdžias vanduo, 
Ir ežeras veržias platyn,— 
Vilnis gena vilnį, ir bokšto akmuo 
Paplautas nuvirsta žemyn. 
Taip griūva sienos, liūdnesnės kasdieną, 
Griaudindamos jautrią širdį nevieną.

Pilie! tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo gale, garsi padavimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais?

Nutilusios sienos, apleistos visų, 
Be balso ginklų ir žmogaus!
Kiek primenat man jūs brangiausių laikų
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! ar mums dar užklyste?
Ar vien minėsime kaip savo jaunystę?.,..

Kada tik, važiuodams, regėjau Trakus, 
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlinė temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau,— 
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.

r

UVO3 IŠDAVIMO AKTAS
ko Lietuvos “seimo*'' nularimai

radio pranešėjas pasakoja, ką matė bolševi- 
■c.” Ginkluoti sovietų kariai suguldyti po sei- 

! mo prezidiumo stalais... Atstovų kalbos surašytos Maskvoj. 
NKVD agentai prie kiekvieno atstovo. “Nutarimai’ 
prieš jų nutarimą.

* Maironis

TAIP RAŠO TREMTINIAI...
JAUDINANČIOS IŠTRAUKOS IŠ TREMTINIŲ LAIŠKŲ

Mūsų širdis nenurims, kol nesugrišis ten, kur pradėjo 
plakti... Argi svetima žemė užpils ilgesio išvargintas akis? 
Jau 4 metai nykstame kūnu ir dvasia... O Tėvynėje kovoja 
ligi mirties partizanai... z

PROF. PR. PADALSKĮ IŠLYDĖJUS
Neseniai profesorius Dr. 

Pranas Padalskis iš New 
Yorko išvyko apsigyventi į 
Detroitą, kur jis yra pakvies
tas Detroito Universiteto 
ekonominių mokslų fakulte
to profesorium.

Prof. Padalskis gyveno 
New Yorko apylinkėje nuo 
1946 m. lapkričio 1 d., kai jis 
čia atvyko iš tremties. Nuo 
pat atvykimo pirmos dienos 
prof. Padalskis nuoširdžiai 
įsijungė į Amerikos lietuvių 
visuomeninį ir kultūrinį gy
venimą. Lietuvos laisvės są
jūdžio vadovaujantieji veiks
mai jam buvo pavedę ir pa
tikėję svarbias pareigas, ku

inas jis ėjo visu uolumu ir di
deliu sugebėjimu, kiek tik 
leido įmanomos sąlygos ir 
aplinkybės. Jis buvo artimas 
talkininkas Amerikos Lietu
vių Tarybai, ypač jos Vykdo
majam Komitetui ir jos išlai
komam Lietuvių Amerikiečių 
Informacijų Centrui. 
“Amerikoje” jis buvo 
iš mūsų direktorių ir 
iš pačių svarbiausių 
bendradarbių.

ALT ir BALFo vajuose 
jam teko būti darbščiu ben
dradarbiu. Jis yra pasakęs 
daugybę labai gyvų prakalbų 

l tūkstančiams lietuvių įvai- 
triose vietose — New Yorke, 
iChicagoje, Bostone, Maria- 
napolyje, Kennebunk Port, 
Worcestery, 
Shenandoah,
kasyklų apylinkėse, Roches- 
teryje, Lawrence, Philadel-

Baltimore ir kitur.
Padalskis dalyvavo

“Amerikos” skaitytojai, 
palaikydami gyvą ryšį su sa
vo laikraščio redakcija pri
stato mums laiškus, gautus 
iš tremtinių, kurie savo tu
riniu yra tiek įdomūs ir tiek 
visiems bendri, kad čia nau
dojamės proga paskelbti iš
traukas iš jų. štai p. P. J. M. 
iš Brooklyn© gavo laišką iš 
Hamburgo, kuriame šitaip 
rašoma:

Mielas Dėde ir Dėdiene,
Neturiu aš žodžių! Neži-

Mūsų 
vienas 
vienas 
mūsų

Pittsburghe, 
Wilkes-Barre

phijoje,
Prof, 

mūsų centralinių organiza
cijų suvažiavimuose, jų va
dovybių posėdžiuose. Šalia 
to, buvo kviestas kalbėti ir 
amerikiečių susirinkimuose, 
spaudos atstovų pasikalbėji
muose. Visur jis kėlė Lietu
vos laisvės ir lietuvių tautos 
gyvybės svarbiąsias proble
mas. Visur jam sekėsi. Nie
kur nesišalino ir nuo papras
čiausio darbo.

Savo moksliniam darbui, 
kurį turėjo nutraukti dėl 
tremties gyvenimo, jis yra 
puikiai pasiruošęs. Nors am
žiumi dar labai jaunas, bet 
Lietuvoje jau buvo pasiekęs 
ekonominių mokslų fakulte
to dekono vietos. Baigęs Vy
tauto Didžiojo Universitetą 
aukščiausiais pažymėjimais,, 
universiteto vadovybės buvo 
išsiųstas užsienin pagilinti 
studijas ir pasiruošti profe-,daug kalbu..., o niekaip nega- 
sūrai. Visa tai jam sekėsi ir 
savo kruopštų studijų darbą 
jis vainikavo ekonominių 
mokslų Daktaro laipsniu, ku
rį jis laimėjo Vytauto Didž. 
universitete.

Šalia mokslinio darbo, 
prof. Pr. Padalskis buvo vei
klus ir visuomeninio gyveni
mo dalyvis. Gimnazijoje ir 
universitete buvo ateitinin
kas, kuriuo yra ir šiandien. 
Abiejų Lietuvos okupacijų 
metu dirbo laisvės kovos va
dovybės pirmose eilėse, iš 
kurių niekada nepasitraukė, sekimas.

Išlydėdami į kitą miestą

Tėvynę, kur turėdami savos 
žemės kampelį jausimės ra
miai ir laimingai. Juk mūsų 
širdys niekur nenurims ir 
niekur neras ramybės, kol 
nesugrįš ten, kur pradėjo 
plakti pirmą kartą.

Ir jei nebus lemta įkelti 
kojos į gimtąją žemę, tai 
taip ir daužysimos, kai bena
mės vėlės, nerasdami vietos 
tol, kol neužpils svetima že
mė ilgesio išvargintų akių.

Dar, rodos, taip neseniai
nau ką rašyti ir ką sakyti, vaikščiojom po savo mieląją 
Iš viso nesugalvoju, kaip aš ; Tėvynę, taip neseniai dziau- 
galėsiu gyvenime Jums bent ir
dalinai atsilyginti. Aš neži
nau, ar mes, kurie esame čia

g ytober 8,1948 
Spalių-Octobcr 8, . ~~

~1> diskusinis
?ALF seimas Chio _ ,
goję sali y 15-16 MTURA AR PI
BALF pirmim. kun. Di

Končius BALF skyrių ai 
vų susirinkimuose teikė 
formacijas BALF vajaus 
kalais. Ragino ruoštis Bj

— seimui, spalių-October 1{ 
dienomis, Morrison viešb I meno* literatū- 
nhlnnrrA-iA J v, Pll > ...

sios nagus, girtas galvas, 
į(ns panašius dalykus...

^išką žodį ‘kultūra’ 
įrtoviškai būtų ga- 
įti kūryba. Yra,

-----  Chicagoje ir dalyvavo C 
Kiekvienam po “Angelą ; gos BALF apskrities sus 

” kime, kuriame išrinktos
mui rengti, bankietui n 
bei svečiams priimti koi 
jos. Seimui rengti komi 
pasirūpins seimo progra 

imis, parūpins delegal 
ženklelius, o svečiams pi 
ti komisija pagelbės su 
delegatams nakvynes.

BALF seimui rengti iši 
ta tokio sąstato komi 
Adv. Antanas A. Olis. pi 
F. Pumputis, vicepirm.; 
Ignas Albavičius, iždin.; . 
tori j a Tūbelienė ir Elz $ tap stiprus,Jiad 
Samienė, sekretorės.

Į Spaudos komisija: Pfl 
Dailydė, Elzbieta Sam įiįprasta. Bolševi 
Dr. Kazys Draugelis, W, 
ceris ir K. Deveikis.

Finansų komisija: J. 1 
Br. Tūbelis, ponia Linku 

Programos komisija: i 
Daužvardienė ir Nora G 
nė.

Priėmimo komisija 
Pumputis, ponios Srubi 
Šimaitienė.

Būdamas Chicagoje pfyių tarpe dar ir be- 
ninkas dar pasirūpino, i 
ge su kun. Ign. Albavii 
pakviesti Kardinolą Stl 
Garbingasis lietuvių drs 
Eminencija Kard. St 
kvietimą mielai priėmė, 
dinolas Stritch dalj 
BALF poseiminėj vakarį 
spalių 16 d., 8 vai. va 
Hotel Morrison, Chica 
BALF direktoriai nutari 
pat kviesti Illinois gub 
torių ir Chicagos mieste 
yorą, taip pat kitas įž 
bes.

atstoj; 
apsvai 
Taurei 
abejin 
žino ii 
mai ir 
čios t 
betkui 
voje k 
sipaut

Nen 
ir jo ži 
pimo f 
slirybe 
žų vei

sričių kūryba, ir 
ne ką kitą, kaip 

Įjoto ir širdies iš- 
bei išsilavinimą, 

-ja išmokslintas ir 
^žmogus, juo kultū- 
x šviesesni jo pasi- 
aoksle ir mene, re- 

j dorovėje, žodžiu, 
jjDt
, kiekvienas žodis, 
$ kultūra, gali bū- 

ir vartojamas
i prasme. Melo, sa- 

klaidinimo polin-

1 (E) Kokioje dvasioje ir at
mosferoje vyko anuo metu 
garsūs Liaudies Seimo nuta
rimai 1940. 7. 21, aš, kaip ar
timiausiu L. Seimo posėdžio 
eigos liudininkas, čia ir noriu 
pažymėti.

j Man buvo pavesta pravesti 
'L. Seimo posėdžio radijo 
transliacija, ir aš turėjau ga
limybės kalbėtis su Vyr. Sei
mo rinkimo komisija, iš Mas
kvos atsiųstais bei vietos ko
munistų partijos pareigū
nais, bolševikų sudarytos 
liaudies vyriausybės nariais, 
Seimo deputatais, turėjau 
teisę lankytis posėdžio patal
pose, stebėti paruošiamuo
sius darbus, užeidinėti į V. 
Teatro užkulisį, kuriame bu
vo prisiglaudęs sekretoria
tas.
Ginkluoti sovietų kareiviai 
suguldyti net po stalais...
1940 m. liepos 21 d. prieš 

L. Seimo posėdžio pradžią, į 
V. Teatro scenos užkulisį bu
vo atvežta Raud. Armijos 180 
žmonių dalinys, kuris užėmė 
sargybos postus. Kariai buvo 
ginkluoti lauko kautynių gin- į įįį” g';įu7š‘ "tuometinio Ra- 
klais. Sargybos postai buvo 
slepiami. Sargybiniai slėpėsi 
už scenos užkulisyje stovin
čių dekoracijų, šviesos ram
pų, užuolaidų, gėlių girlian
dų. Po Seimo prezidiumui 
prezidiumui skirtais stalais 
taip pat buvo suguldyti sar
gybiniai ir pridengti grindis 
siekiančiom staldengtėm. Gi 
sargybinių ginklai buvo pa
ruošti veiksmui.

Dar L. Seimo posėdžiui 
neprasidėjus, aš turėjau pro
gą matyti iš anksto paruoštą ' ag turėjau perskaityti per 
L. Seimo posėdžio darbotvar-, radiją visus Lietuvos valsty

binę santvarką liečiančius 
Seimo “nutarimus.” Kai ra
diofono direktoriui pareiš
kiau savo suabejojimą, jog 
kartais L. Seimas gali “Tie
soje” paskelbtų nutarimų ne
priimti, p. Banaitis man at
sakė: “Bolševikai vietoje ne- 
tūpčioja. L. Seimas nėra 
Smetonos kromelis. Dideli 
dalykai sprendžiami greit ir 
be svyravimų. Nauja gadynė 
neša naujus tempus.”
Ministeris Pakarklis... nesu

laukė kalbos teksto
Kokioje Maskvos kontrolė

je ir teroro dvasioje vyko 
1940. 7. 21 “balsavimas, 
do ir toks epizodas.

Kai teisingumo ministeriui 
— Seimo deputatui P. Pa- 
krkliui reikėjo Seime refe
ruoti klausimą apie Lietuvos 
savanorišką įsijungimą į Ta
rybų Sąjungą — Seimo posė
dis laikinai buov pertrauk
tas, nes Pakarklio kalbos 
tekstas nebuvo spėta atsiųs- tinis Delegatas kun. 
ti iš Maskvos. Skubiai buvo, počius. 
teiraujamasi aero stotyje, ar 
nėra iš Maskvos atsiradęs 
lėktuvas ir ar neatvežė sku
bų pakietą. Nesulaukus lėk
tuvo (tą dieną smarkiai li
jo, ir lėktuvas vėlinosi visa

sargą
L. Seimo deputatams posė

džio salėje užėmus skirtas 
skirtas vietas, prie kiekvie
no buvo priskirtas stebėto
jas — slaptosios policijos at
stovas, kuriam buvo pavesta 
sekti, ar deputatas balsuoja, 
t. y. pakelia ranką (visi L. 
Seimo nutarimai buvo pri
imami rankos pakėlimu), ką 
deputatas kalba su gretimai 
sėdinčiu kaimynu ir t.t.

Seimo posėdžio metu buvo 
kuriozas, kada deputatas Ro
čius Sovietų Pasiuntinybės 
numatytas kalbėti Lietuvos 
valstybinės santvarkos pa
keitimo klausimu, savo kiše
nėje nerado kalbos ir tik pri
siartinęs prie tribūnos kal
bos tekstą gavo iš prezidiu
mo pirmininko Adomausko.

“Nutarimai” prieš jų 
nutarimą...

Vienas būdingesnių faktų 
iš L. Seimo posėdžio yra tas, 

: kad Seimui dar nepradėjus 
■ svarstyti darbotvarkės pun-

diofono direktoriaus — L. 
Seimo deputato J. Banaičio 
Kaune leidžiamo komunistų 
laikraščio “Tiesos” numerį, 
kuriame iš anksto, nelaukiant 
L. Seimo suruošto vaidinimo 
pabaigos, jau buvo paskelb
ti L. Seimo “nutarimai” — 
Lietuva skelbiama Tarybų 
Socialistinė Respublika ir 
Lietuva savanoriškai įeina į 
Sov. S-gos tautų sudėtį.

Pasibaigus L. Seimb posė
džiui, iš šio “Tiesos” numerio

LIN1

ir dalykus vadinti 
; vardais kai kam

-roje, pavyzdžiui, 
įrtis, jog pas juos
• jultumo”... Atsiba
rėte iš Azijos ste- 
,-į dargi civilizaci- 
į nematę: raudonar- 
rūdeliai emvedistai 

ji kolchozninkai — 
^gumoje be jokios 

I iuaaurėję ir sugy-

Hksi, o vistik papū
ti giriasi savo kul-

Išsėi 
je grįž 
niko. I 
nė aps 
gavo, 1 
mezga 
ir tas 
nikas, 
tai fot

Pagž 
pertrai 
mas:

kę. Ji buvo surašyta rusų 
kalba ant Sovietų Pasiunti
nybės raštinės blankų. Prie 
kiekvieno darbotvarkės pun
kto buvo pažymėta Seimo de
putato pavardė, kuris pasiun
tinybės nustatytą dienotvar
kę turėjo siūlyti viešai, pra
sidėjus posėdžiui.

Atstovų kalbos surašytos...
Sovietų Pasiuntinybės

Kiekvienam L. Seimo de
putatui jau iš anksto skirta 
pasakyti kalba buvo parašy
ta sovietų Pasiuntinybėje ir 
aprobuota pasiuntinio Poz- 
dniakovo. Rusų pasiuntiny
bės numatytieji kalbėtojai 
kalbas gavo atvykę į Seimo 
posėdį.

ro-

Religinis DP gyv 
mas angly zon

Iš viso nesugalvoju, kaip aš|^^n^’ ^eseniai jdžiau- 

klestėjimu, rodos, dar tik va-1 
kar turėjome laisvę rankose 

remiami ir taip dažnai Jūsų *r negalėjome įsivaizduoti jos 
i netekimo... O šiandien jau 
keturi metai... Keturi metai 
blaškomės be tikslo ir nau
dos. Keturi metai kaip nyk
dami kūnu ir dvasia, pavirs
dami į nieko nereiškiančius 
daiktus.

Juk mūsų buvo tiek maža, 
o dabar paliko dar mažiau. 
Vienus ištąsė po Sibiro snie
gynus ir stepes, antri atsidū
rė Australijos platybėse, tre
tieji vėl išskrido į naujus 

i kraštus laimės ieškoti, o. li
kusiuosius Tėviškėse supan
čiojo geležimis ir uždarė bur
nas lietuviškam žodžiui iš
tarti.

apdovanojami, turėtume to
kią gerą ir gailestingą širdį, 
kaip Jūs.

Iš Jūsų gavau 2 maisto pa- 
kietėlius ir 1 su drabužiais 
(Labai džiaugiuosi paltu — 
iš jo pasidarysiu sau žiemi
nį apsivilkimą). Aš turiu 
rausti naudodamasi Jūsų ge
ru, bet kas iš to, kad aš tik

liu tinkamai atsidėkoti.
Buvom turėję viltį kaip 

nors ir mes persikelti į Jūsų 
pasaulį, bet, atrodo, kad la
bai sunkiai eisis. O vis daž
nai galvojame, kad gal Die
vas duos, gal greit grįšime į

Štai kitas mūsų skaityto
jas patiekė kitą laišką gau

ir į jo pašaukimo tiesioginį 
darbą, nuoširdžiai linkime 
labai mielam profesoriui ir tą iš tremtinio tik ką pasie- 
brangiam bičiuliui gražiau- kusio Kanadą, kur rašoma: 
šio pasisekimo. Tikime, kad “Iš Lietuvos Vokietijon at- 
Detroito profesūroje jį lydės. bėgo 2 partizanai. Jų bėgo 
Dievo palaima ir tikras pasi- j šeši, norėdami užmegsti ryšį 

įsu mūsų tremtiniais. Keturi
J. L. partizanai žuvę kely ir tik Ii-

Iš Lietuvos Vokietijon at-

kusieji pasiekė savą pajūrį, 
vėliau Švedijos krantus, ga
liausiai ir Vokietiją.

“Atbėgę partizanai pasa
kojasi, kad Lietuvoje jaunų 
vyrų like tiktai dešimtoji da
lis — kiti esą išvežti į Sov. 
Rusijos gilumą. Labai daug 
partizanauja. Jų gyvenamoji 
vieta — miškas ir bunkeriai.

“Partizanų svarbiausias 
uždavinys: saugoti, kad ūki
ninkai nebūtų varomi iš ūkių

Tautinis delegatas 19 
balandžio 4 d. anglų 
paskyrė savo įgaliotinį! 
legato potvarkiu visa ; 
zona suskirstyta į 3 ( 
nentus, kuriuose yra 2 
rapijos.

1948 m. pradžioje pal 
cinį darbą dirbo 39 lie] 
kunigai. Kiekvienam ku 
teko aptarnauti 275 | 
čiuosius. Iš 51 stovykla 
32 turi savo kunigus,! 
stovyklų yra atskirai t 
čių kunigų aptarnauji 
Iki šiol septyni lietuviai 
gai iš anglų zonos išvį 
kitus kraštus. Britų B 
valdžia kunigus laiko st 
lų kapelionais, jų darbi 
tina ir juos užskaito di 
čiais.

Anglų zonos lietuviail 
likai turėjo keletą reik 
gesnių suvažiavimų. St 
las lankė J. E. vyskup 
Brizgys, V. Padolskis iii

Į Beveik visose anglų! 
stovyklose kartu gyvd 
evangelikai — Mažosiol 
tuvos lietuviai. Sugyva 
geras.

į steigiamus kolchozus, kad valandą) Pakarkite paeita- 
c , . 7 rna an xmrinrii noaiiinfinin
ūkininkams nereikėtų nepa- , - - ....
keliamų mokesčių mokėti. SL™. "“V?™?
Dėl tų priežasčių iki šiol ne
vyko soivetams įsteigti dau
giau suvienytų ūkių bei kol
chozų.

“Partizanai kovoja su ko
munistais, o taip pat ir su 
kompartijos įsakymus vyk
dančiais. Viename kaime bu
vę iškelti lietuviai ir apgy
vendinti rusai. Partizanų dė
ka, po smarkių ginkluotų su
sirėmimų, atvežtieji iš Sov. 
Sąjungos rusai buvę išvary
ti. Deja, netrukus sovietai at
siuntę 1200 rusų, kurie, kai
mą apsupę, jį siaubingai su
naikino, kad net “medžių ant 
žemės mažai tebeliko.”

ūkininkams nereikėtų nepa- ręs su Sovietų pasiuntiniu

savo kalbą paskaityti iš nuo
rašo, be Maskvos aprobatos.

J. Stonys

Maryland valstija 
gelbsti tremtinius

BALF vicepirmin. adv. N. 
Rastenis informavo, kad Ma
ryland valstija pradeda labai 
rimtai ruoštis gelbėti trem
tiniams apsigyventi jos ribo
se. BALF veikėjai Baltimo- 
rėje ruošiasi tuoj pradėti 
BALF vajų ir Baltimorės ge
rą vardą atatinkamoj aukš
tumoj išlaikyti.

Kokio amžiaus 
tremtiniai?

Visų trijų vakarini 
jungininkų Vokietijos i: 
trijos zonose 1948 m. j 
me pusmetyje 
tremtinių buvo:
Vaikų nuo 0 iki 1
Vaikų nuo 1 iki 3
Vaikų nuo 3 iki 8 metų | 
Vaikų nuo 8 iki 14 metų] 
Vyriškos lyties per 14 mį 
Moter. lyties per 14 m.

regisi

metų 
metų'

Iš viso

—Paryžiuje, UN poi 
prancūzai ir belgai I 
išėjo prieš rusus.

I :analonu pastebėti, 
Liiviij išeivijoje ne- 
Lo, atseit tamsu- 
kmiai kartais išdi- 
Įjami kultūra. Iš- 
Ltae iš Lietuvos 
Ifiną, sakysim, kuk
is artojėlis iš kurio 
p lietuviško kaimo. 
Į i nei turtingas, nei 
l nei dabita, bet žmo- 
te, gero būdo, są- 

Į ir darbštus. Did-1 
^padirbėjęs, užsidir- 
Linigo, pasiryžo vai
ki didelį poną.
L nieko blogo, jei tas 
Lgus dailiau kaklia- 
priša, plaukus rū- 

: “jusilaižo,” gra- 
paidėvi. Negera 
h ima įsivaizduoti, 
pine politūra esan- 
Llė “kultūra,” kad 

kreikia nei proto, 
h lavinti; kad tėvų 
p dienų jam įskie
piąs, tai lyg pase- 

aaudinga pasaka, 
-tesnio neskaityda- 

bsiekdamas, kultūri- 
Irisuomenėje lietu-

mino daug pada- 
piiavoj išmetė dole 
™ kronikoje at
puvo pavardę.
f jei pilnas pilvas

sas pa 
dor?

—D( 
ną ska 
žiavai 
tokia į 
flege A 
tik rus 
niuškii 
matė, 1 
bino ir 
rius, t£ 
no tavi

—Ta 
laikė k 
kis.

—Ne 
kad tai 
mie, ai 
muterk

—Pe 
liežuvi 
daikien 
ruolį ir 
sipratė

—Ta 
mą mu 
do — ž

Tikrc 
dėl mū 
daugiai 
daikien 
dėjo iš 
fletfuti 
kau:

—Ko 
juokeis 
mes vis

Ai

irta Žmogaus Siel;
Vaizdai ir minty

į jodai Vilniaus mieste, kur d; 
p dangų siekia. Kiek aš k 
h rtit marmorinių laiptų visuc 
r lėlaitį senuką, smuiku čii 

5 smuiko balsas ir prastutė 
p ta ji už širdies griebdav 
U Prie senuko kojų gulinčią s 
pet kartais neįmesdavau, ka 
r M į pasimatymą, į svarb 
Pastebėjęs. Dabar to nebepad 
pi Pieščiau, bet atsisėsčiau 
b Jf paklausčiau, kodėl širdį 
p smuikas čirškia — čir, čir 
račiau aš. Pet ketvertą r 
5° atsitrenkiau į Vokietijos 
p Pamačiau.,Ir, man rodos, 
R kaip žmones muša fabril 
geltos galvos, kaip griūva 
J visas milijoninis miestas 
pusią. Man rodos, didžiau 

’,a'’° klajonėse pamačiau, 1

Peniuose, dirbi savo darbą 
Užgerti, nuogos žmogaus si< 

savo veidą už visokių sa 
Nuoga žmogaus siela p

R su siaubu, kai mil 
’ * kai bekraštis ak*”



. Kone-
pasakoja, ką matė bolševi- 

rietu kariai suguldyti po sei- fonįį 
ų kalbos surašytos Maskvoj. Įju; 
j atstovo. “Nutarimai” —

snis diskusinis

KULTŪRA AR POLITŪRA?

iVIMO AKTAS
‘seimo” nutarimai !

įkuotus nagus, girtas galvas, madniai sukirptas suk- 
kitus panašius dalykus...

-October 8, 1948

etuvišką žodį ‘kultūra’ 
ii lietuviškai būtų ga- 
>avadinti kūryba. Yra, 
____ ), meno, literatū- 
kitų sričių kūryba, ir 

, ji ne ką kitą, kaip 
lis proto ir širdies iš- 
aą bei išsilavinimą.

--------  ,Cfe
Kiekvienam po “Angelą avadir

s»r8»" 10ksl°

L. Seimo deputatams posė- J"? t 
džio salėje užėmus skirtas. 
skirtas vietas, prie kiekvie- ^.^ 
no buvo priskirtas stebėto- jigiau išmokslintas ir 
jas — slaptosios policijos at
stovas, kuriam buvo pavesta 
sekti, ar deputatas balsuoja, 
t. y. pakelia ranką (visi L. 
Seimo nutarimai buvo pri
imami rankos pakėlimu), ką 
deputatas kalba su gretimai 
sėdinčiu kaimynu ir tt.

Seimo posėdžio metu buvo 
kuriozas, kada deputatas Ro
čius Sovietų Pasiuntinybės 
numatytas kalbėti Lietuvos 
valstybinės santvarkos pa
keitimo klausimu, savo kiše
nėje nerado kalbos ir tik pri
siartinęs prie tribūnos kal
bos tekstą gavo iš prezidiu
mo pirmininko Adomausko.

mis. • 
ženkli; 
ti te.

AMERIKA

", ™ "'i' ."T'!. ..."

3

i 
L

šuo j a, bet ryškiau pabrėžia 
jos galvelės tuštumą, kurio 
nuo šviesesnių žmonių poli
tūra, deja, nepaslėpsi. Nenuo
stabu, taigi, kad turime tiek 
“inteligentų” ir “inteligen
čių,” bet visur stokuojame 
tikrai kultūringų žmonių.

Mūsų išeivių dalis pasida
rė, kaip sakoma, nei kaimie
čiai, nei miestiečiai. Ilgesnį 
laiką būdami svetur, gerąsios 
iš lietuviškojo kaimo atsineš
tas savybes jie sąmoningai ar 
nejučiomis praranda, o aukš
tesnės miestiečių kultūros 
(ne civilizacijos) įsigyti ne
sugeba. Ir įprantama didžiuo
tis baliukais ir blizgučiais, 
tarsi juose būtų žmogaus ver
tė ir jo gyvenimo prasmė.

ŠERMUKŠNINES VIETOJE SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI

(Tęsinys)Petras Cvingas

Ne juodas, bet raudonas...
Gyvenam dešimt kambaryje, 
Kai vaikštom, viens per kitą lipam. 
Nei jokio vargo mes nebijom, 
Tiktai mes bijom bolševiko.

Štai čia pat turime malonų1 niu), bet ir kūnu (popierių, 
laišką iš Kanados, kur p. J. Ta- 
mulionis šitaip rašo:

—Nežinau ar man bus leista 
pareikšti savo nuomonę apie Jū
sų laikraštį, nes esu jaunas jo 
skaitytojas. Dar būdamas Euro
poj, kartais gaudavau “Ameri
ką” ir nepaprastai nudžiugau, 
kai atvykęs Kanadon, iš Tėvo 
Petro Baniūno malonės tapau 
nuolatiniu Jūsų laikraščio skai
tytoju. Laukiu jo nepaprastai ir 
jaučiuosi nuskriaustas, jei vietoj 
šeštadienio jis mane atlanko tik 
pirmadienį.

Patinka man “Amerika”, nes
1. čia labai puikiai vedamos po

litinės naujienos.
2. randu “Am.” daug straipsnių 

iš raudonojo teroro Lietuvoje 
ir visus kitur,

3. plačiai nagrinėjamas DP gy
venimas, teikiamos informa
cijos ir ginami jų reikalai,

4. maloniai gali nusišypsoti skai
tytojas, kai kam nors gražiai 
ir aštriai įduriama skyriuje 
“Štai Kaip.”
Vis dėlto mūsų skaitytojai la

bai puikūs. Jei vienas iš jų mus 
kartais apibara, tai devyni kiti 
stoja mus ginti ir rašo taip ma
loniai, kaip, pavyzdžiui, rašyto
jas Petras Babickas, kurio laiš
ke Redakcijai skaitome sekan
čius žodžius:

—Visuomet mėgau “Ameri
ką” už jos kultūringą laikysena. 
Gautasis numeris (38), kurį vi
są atydžiai perskaičiau, itin man 
pasirodė stiprus Lietuvos reika
lų vaizdavimu.

—Esu pastebėjęs — rašo to
liau p. Babickas — kad žmonės, 
ypač laikraščio skaitytojai rei
kalauja daugiau dėlto, kad ne
žino kokiose sunkiose sąlygose' njaį kartą pas kaimyną pasižiū- 
eina lietuvių spauda. Nedaug - 
yra tokių, kurie laikraščiui pa
tys pasiūlo paramą pinigais, 
straipsniais ar prenumerata. O 
juk laikraštis, nelyginant žmo
gus, gyvas ne tik dvasia (turj-

spaustuve, honorarais). Kai 
apie tai galvoji, tai “Amerika” 
atrodo ne tik įdomi, bet ryžtin
gai ir jaunatviškai drąsi.

—Man būtų įdomu — sako p. 
Babickas — jei “Amerikoj” bū
tų daugiau spausdinama trum
pi! pasikalbėjimų, pasisakymų 
Lietuvos reikalu su profesiona
lais (pirmoj eilėj su d-rais, ku
rie skelbiasi “Amerikoj”) bei 
lietuvybės veikėjais ne tik di
džiais, bet ir mažais, nes tie, ku
rie dirba Lietuvos labui yra vie
nodai brangūs. Tokie pasikalbė
jimai labiau mus suartintų... 
Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu 
daug sėkmės!

Kai p. Babickas savo švelniu, 
diplomatišku atsargumu pareiš
kė savo nuomonę apie “Ameri
ką,” tai kitas mūsų skaitytojas 
p. K. V. iš Brooklyno savo atvi
ru, paprastu ir stipriu žodžiu sa
vo nuomonę nusako šiaip:—

—Na, ir vanojat jūs kailį bol
ševikams, kad net saldu skaityt. 
Bet visa šitą darot taip gražiai, 
linksmai ir kultūringai, kad .yge- 
liat ir žaizdos nepalieka!. Užvo- 
žiat ir patiems amerikiečiams, 
kam jie landžioja pas Maskvos 
banditus, kai šitų “nėra na
mie”... Juokiuosi kartais už pil
vo susiėmęs. Laukiu visada 
“Amerikos,” nes žinau, kad bus 
iš ko ir pasijuokti ir apie ką pa- 
mislyti.

• Ne kokios nuomonės buvo 
apie mus vienas draugas iš Phi- 
ladelphijos, kuris parašė tokį 
laiškutį ir prašė jo pavardės ne
skelbti. Jis rašo:

—Maniau visą laiką, kad 
“Amerika” yra davatkų laikraš- 
tis ir jos neskaičiau. Bet nese-

atstoja tuščią galvą, dažnai 
apsvaigusią alkoholio tvaiku. 
Tauresniems dalykams jis 
abejingas, nes juk jau “viską 
žino ir išmano.” Kitų patyri
mai ir mintys, tautiečių kan
čios tėvynėje ir ištrėmime, 
betkuris kilnesnis sąjūdis sa
voje kolonijoje — “tik nusi- 
sipaut”...

Neretai panašiai galvoja 
ir jo žmonelė. Madingo sukir
pimo suknelė, prašmatnesnė 
skrybėlaitė, pasirinkimas da
žų veidui ir nagams neužtu-

Neši pavargęs BALFo kelnes, 
Kur campo dulkančiais rajonais, 
Mastai, sutvėrė Dievas velnią, 
Bet tik ne juodą, o raudoną.

Eini, lietus už kaklo teškia 
Ir sunkiasi vanduo per padą, 
Ar tu mastai vykt į Aliaską, 
Arba pakliūti į Kanadą.

itas žmogus, juo kultū- 
li — šviesesni jo paši
nai moksle ir mene, re- 
} ir dorovėje, žodžiu, 
j kame.
au kiekvienas žodis, 
žodis kultūra, gali bū- 
•eiptas ir vartojamas 
įja prasme. Melo, sa- 
kitų klaidinimo polin- 
onėse taip stiprus, kad 

Spat s ir dalykus vadinti 
lis vardais kai kam 
ačiai įprasta. Bolševi- 
aetuvoje, pavyzdžiui, 

Fil i girtis, jog pas juos
šio kulturno”... Atsiba- 
daugelis iš Azijos ste- 
LUgelis dargi civilizaci- 
reik nematę: raudonar- 
I, budeliai emvedistai 
3usę kolchozninkai — 
3 daugumoje be jokios 
s, sužiaurėję ir sugy- 
kurių tarpe dar ir be
sutiksi, o vistik papū-
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BALF

ii nemalonu pastebėti, 
: lietuvių išeivijoje ne- 
ingumo, atseit tamsu- 
ložymiai kartais išdi- 
radinami kultūra. Iš- 
o kadaise iš Lietuvos 
j marių, sakysim, kuk- 
nės artojėlis iš kurio

LINKSMI

TELŠIŲ

PASISKAITYMAI

Ar kur išvykti į Alžyrą,
Ar į Tunisą ar Iraką,
Ar plempi vandenį tu tyrą, 
Ar piaustai iš kamblių tabaką,

PLIUMPIO MARNASTYS
dienas džėlo- lers”? Juk dėl to ir kapsasIšsėdėję tris

je grįžtame iš bolševikų pik- užpyko.
niko. Palengva ir Taradaikie- —Kaip nesijuoksi, kad tu
nė apsispakajijo ir kvapą at- pasakei jog nesi komunistas, 
gavo, bet kalba kaip tai nesi-,bet pasakei, kad esame visi 
mezga, nes visi surūgę kaip ^‘fellow travelers.” Stalino' 
ir tas lietuvių bolševikų pik- priešai visus jo draugus va- 
nikas, kurį Dėdės Šamo agen
tai fotografavo.

Pagaliau tą nejaukią tylą 
pertraukė Maikis paklausda-1 
mas:

—A kodėl mane tas kap
sas pavadino rusky ambasa
dor?

—Dėl to, kad tu tą raudo
ną skarmalą užsikabinęs va
žiavai — atsakiau. Mat, su

—Kaip nesijuoksi, kad tu

Pat^ >limo lietuviško kaimo, 
tom?
yorp 
bes.

Ar lopai savo kiauras kelnes, 
Ar ieškai kur paskolyt duonos. 
Mastai: brolyt tikriausiai velnias 
Yra ne juodas, o raudonas.

O velnias turi kietą nagą, 
Ir moka durti ir meluoti. 
Ir gal dėlto DP, nabagui, 
Reiks kur į Marsą emigruoti.

Ir leidžiam campe vargo dienas, 
Problemų sprendžiam milijonus.
Ir išsprendėm visi, kaip vienas,— 
Velnias ne juodas, o raudonas!

dina “fellow travelers.” tai 
kaip nesijuoksi, Pliumpi, kad 
tu už mus pasakei, kad mes 

ivisi esame bolševikų draugai, 
nors tu esi užkietėjęs fašis- 
tas-nacis.

—Jūs dabar visus padorius 
lietuvius naciais vadinat, ku
rie priešingi stalincams, bet 
greit pasibaigs jums tos lai
mės dienelės, žiūrėk, rėkėte, 

_ rėkėte, kad greit uždarys Lie- 
tokia raudona Taradaikienės įuvos Pasiuntinybę Vašing- 
flege Amerikoje gali važinėti tone įr Lietuvos konsulatus 
tik ruskių ambasadorius Pa- Amerikoje, bet įvyko kitaip: 
niuškinas, bet.kai kapsas pa- maskoiių konsulatus uždarė 
matė, kad tokią flegę užsika- į įr konsulus Dėdė Samas išpa- 

šolvonijo, o Lietuvos konsu
lai dirba ir toliau kuo pui
kiausiai. Gal neilgai teteks 
laukti kol ir pati Paniuški- 
ną pasiųs šuniui šieko piauti.

—Ką padarysi, kad niekas 
Amerikoje Ualeso neklauso.

—Kaip klausys, nes jei jo 
klausytų, tai jis tuojau Ame- Į 
riką po Stalino čebatu pakiš-1 
tų.

—Užteks jums ginčytis —
— įsimaišė su savo trigrašiu 
ir Maikis. Pagal mano rodą, 
tai Pliumpiui reikia darbi
ninkiškos spaudos pasiskai
tyti, tai jis tada kitaip kal
bės. Už tą, kad mes jį į tro- 
belį įvėlėm aš jam užprenu
meruosiu “Laisvę.”

—Ar tą stalincų gazietą?
— paklausiau.

—Vadink kaip ją nori, bet 
jei tu “Laisvę” subytisi kaip 
Taradaikienę, 
jau Maikiui 
pamačius 
žvilgsnį.

kas
Palengvinkime tremtinių naštą, sušelpkime juos! 
siųskite:

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Au

TREMTINIAI TESIKREI
PIA PAS GIMINES IR 

PAŽĮSTAMUS

pažįstamus Amerikoje, pra
šant darbo ir buto garanti
jų, į Ameriką atvažiuoti. 
Tremtinių paraginti Ameri
kos lietuviai daug mieliau pil 
do BALF blankas, kas pa
greitina galimumą tremti
niams į Ameriką atvykti.

BALF iždininkas A. Tre
čiokas pareiškė pasitenkini
mą, kad BALF Centras pa
siuntė į Europos tremtinių 
spaudą ir įgaliotiniams pra
nešimus, kuriais patarta 
tremtiniams tiesioginiai 
kreiptis į savo gimines bei

re jau ir nustebau: juk tai visiš
kai žmoniška gazieta — ir čia 
laiško autorius taria daug piktų 
žodžių apie mūsų kitus laikraš
čius ir gale dadeda — “Ameri
ka” yra pats šviesiausias laitų 
rastis iš visų.

Perduodame čia visokias nuo
mones, net ir tas, su kuriomis 
nelabai sutinkame. Ir šiuo atve
ju, besidžiaugdami mūsų išaukš
tinimu, mes vis dėlto jokiu budi 
nemanome, kad visi kiti tam 
sūs, o tik mes vieni šviesūs...

O skaitytojai ne tik nuoma 
nes, bet ir linkėjimų mums at 
siuntė. Štai iš Vokietijos viena 
DP iš Memingeno šitaip, net ei 
lėmis, mums išreiškia savo lin 
kėjimus:

“Rašyk, “Amerika,” naujiena 
Ir sau į garbę kelią skink, 
Priremk tu Staliną prie šieno 
Ir jį už ūsų pakabink!”...

o jis nei turtingas, nei
as, nei dabita, bet žmo- 
reikas, gero būdo, są-

■ is ir darbštus. Did- 
Relif je padirbėjęs , užsidir-1

sk pinigo, pasiryžo vai- 
eveik didelį poną.
ma, nieko blogo, jei tas

T®- žmogus dailiau kaklia- 
ili® užsiriša, plaukus rū- 
isfrįpau “susilaižo,” gra-

s rūbai dėvi. Negera

bino ir ne ruskių ambasado
rius, tai ant juoko ir pavadi
no tave “rusky ambasador.”

-•—Tai mane už durnių pa
laikė kapsas? — klausia Mai- 
kis.

—Nevisai už durną, bet tik 
kad tavo galvoj ne viskas na
mie, arba kad joje ne visos 
muterkos savo vietoje.

—Perstok tu Pliumpi ilg- 
liežuvi — užtarė Maikį Tara- 
daikienė — kapsas jį už gud
ruolį ir darbininkų klasės su- 
sipratėlį palaikė.

—Tai už per didelį gudru
mą mus visus į džėlą sugrū
do — atkirtau.

Tikrovėje man atrodė, kad 
dėl mūsų į džėlą patekimo 
daugiausia kalta buvo Tara- 
daikienė, ypatingai kai ji pra
dėjo iš kapso juoktis ir jį 
fletfutu išvadino, todėl ir sa
kau:

—Ko tu taip iš viso pilvo 
juokeis, kai aš pasakiau, kad 
mes visi esame “fellow trave-

Pasibaigus L. Seimo posė
džiui, iš šio “Tiesos” numerio 

4 aš turėjau perskaityti per 
■, radiją visus Lietuvos valsty

binę santvarką liečiančius 
Seimo “nutarimus.” Kai ra
diofono direktoriui pareiš
kiau savo suabejojimą, jog 
kartais L. Seimas gali “Tie
soje” paskelbtų nutarimų ne
priimti, p. Banaitis man at
sakė: “Bolševikai vietoje ne- 
tūpčioja. L. Seimas nėra 
Smetonos kromelis. Dideli 
dalykai sprendžiami greit ir 
be svyravimų. Nauja gadynė 
neša naujus tempus.”

Ministeris Pakarklis... nesu
laukė kalbos teksto

Kokioje Maskvos kontrolė
je ir teroro dvasioje vyko 
1940. 7. 21 “balsavimas,” ro
do ir toks epizodas.

Kai teisingumo ministeriui 
— Seimo deputatui P. Pa- 
krkliui reikėjo Seime refe
ruoti klausimą apie Lietuvos 
savanorišką įsijungimą į Ta
rybų Sąjungą — Seimo posė- g&- 
dis laikinai buov pertrauk-183 *' 
tas, nes Pakarklio kalbos W 
tekstas nebuvo spėta atsiųs- 
ti iš Maskvos. Skubiai buvo pį 
teiraujamasi aero stotyje, ar 
nėra iš Maskvos atsiradęs 
lėktuvas ir ar neatvežė sku
bų pakietą. Nesulaukus lėk
tuvo (tą dieną smarkiai li
jo, ir lėktuvas vėlinosi visa 
valandą), Pakarklis, pasita
ręs su Sovietų pasiuntiniu

4
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Duot jiems tę, ką

legate
zonas ii jis ima įsivaizduoti,
neito
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Uiį:

savo kalbą paskaityti iš nuo
rašo, be Maskvos aprobatos.

J. Stonys

ko- 
su 
yk- 
bu-
?y- ___ - ___ ______ ,
dė- j Rastenis informavo, kad Ma

ryland valstija pradeda labai 
rimtai ruoštis gelbėti trem
tiniams apsigyventi jos ribo
se. BALF veikėjai Baltinio- 
rėje ruošiasi tuoj pradėti 
BALF vajų ir Baltimorės ge-

Maryland valstija 
gelbsti tremtinius

BALF vicepirmin. adv. N.

kimi.? 
teko i 
anoė 
32® 
stonl

i išorinė politūra esan- 
■'didelė “kultūra.” kad 
iu nereikia nei proto, 
-dies lavinti; kad tėvų 
cystės dienų jam įskie- 
dorumas, tai lyg pase- 
| nebenaudinga pasaka, 
rimtesnio neskaityda- 
nesiekdamas, kultūri-

ąį įei visuomenėje lietu-
Ikisi1
gte;
kito!
valfc
lųbs
tina?
B
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kloję nedalyvaudamas, 
tgi mano daug pada- 
i rinkliavoj išmetė dole 
ir radęs kronikoje at- 
lintą savo pavardę.
Ina, jei pilnas pilvas

tai tada... Čia 
žado pritrūko 
Taradaikienės

Nė nepajutom kai pama
tėm New Yorko dangorai
žius. O už valandos štai ir 
Brooklynas su savo Grand- 
stryčiu. Pradedam atsisvei
kinimo ceremonijas, o Mai- 
kis ir sako:

—Draugas Pliumpis, sakai, 
kad tu bolševikų nebijai, tai 
kodėl mums nedėlioj nepava- 
žiuot į demokratinių lietuvių 
pikniką Waterbury?

Norėjau jam vožt vieną 
pončių, bet tik dingt į galvą 
tokia durna mintis, kurios į- 
takoje atsakiau:

—Dėkui, dėkui, mister 
Maiki, važiuojam. Čia tai pa- 
mislinau, kad po šio karto 
jūs manęs daugiau į bolševi
kų piknikus nebekviesit. Aš 
jums iškrėsiu tokį šposą, kad 
jūs ilgai čiaudėsit.

Šį kartą visai teisingai 
samprotauja “Sandara,” ra
šydama sekančiai:

Mūsiškiams bolševikams, 
kurie taip šlovina Stalino “ro
jų,” nereikia pavydėti tų vi
sų įsivaizduojamų gėrybių. 
Priešingai, duokime progos 
jiems tuo “rojų” pasinaudoti 
net ir čia Amerikoje. Pir
miausiai reiktų įsteigti “kol
chozus” ir suvaryti į juos ge
rą dalį bolševikų. Kitus suva
ryti į darbo stovyklas, kaip 
tai yra Rusijoj; nacionali
zuoti jų turtą, įvesti griežtą 
cenzūrą ir slaptos policijos 
teismus. Bolševikai juk tą 
šlovina, tai kodėl jiems to ir 
neduoti ?

Antanas Rūkas

uoginta Žmogaus Siela
Vaizdai ir mintys

Keistuolio išdaigos
Atsiranda keistuolių, kurie 

daro visokias išdaigas ir pa
saulis, gal neturėdamas ko 
geresnio veikti, apie juos kal
ba. Štai tūlas Garry Davis, 
amerikietis, savo keistumą 
ar, kaip prastas žmogus pras
tai pasakytų — durnumą, su
galvojo parodyti tuo, kad at
sisakė nuo Amerikos piliety
bės, pasidarė kažkokiuo DP, 
nors niekas jo tokiuo nelaiko 
ir jokia valstybė jo neprii
ma.

Jis tuo tarpu yra Paryžiu
je. Susikraustė ant UN patal
pų laiptų, sėdi sau ten ir aiš
kina, kad jis žūt būt nori 
gauti sau iš tos UN valsty
bės “pasaulio piliečio” titulą, 
teises ir... pasą.

Skaitykit ir platinkite sa 
vaitraštį “Ameriką.”

ko... Aš daug kartų mačiau tokią nunuogintą žmogaus 
sielą ir todėl pro aną senuką prie katedros ramiai ne- 
bepraeičiau.
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>uvo seniai. Vilniaus mieste, kur daug bažnyčių, 
s patį dangų siekia. Kiek aš kartų eidavau 
:edrą, ant marmorinių laiptų visuomet atrasda- 
įulkų, žilutėlaitį senuką, smuiku čirpinant. Men- 
>uvo to smuiko balsas ir prastutė melodija — 

čir..., bet ji už širdies griebdavo. Aš dažnai 
vaus į prie senuko kojų gulinčią suplyšusią ke- 
įnigą. Bet kartais neįmesdavau, kartais prasku- 
:u pro šalį į pasimatymą, į svarbų posėdį, so
le nepastebėjęs. Dabar to nebepadaryčiau. Aš 
pinigą įmesčiau, bet atsisėsčiau greta jo ant 

aiptų ir paklausčiau, kodėl širdį gelia, kodėl 
‘audžiai smuikas čirškia — čir, čir, čir...
ii pasikeičiau aš. Pet ketvertą metų. Kol iš 
is miesto atsitrenkiau į Vokietijos vakarus, vi- 
lalykų pamačiau. Ir, man rodos, ne tai svar- 
d mačiau, kaip žmones muša fabrike, kaip teka 
s iš perskeltos galvos, kaip griūva namai, kaip 
siūbuoja visas milijoninis miestas... Baisu tai, 
Į svarbiausia. Man rodos, didžiausias dalykas, 
š tose savo klajonėse pamačiau, tai — nuoga 
is siela.
gyveni namuose, dirbi savo darbą, užeini teat- 
alaus išgerti, nuogos žmogaus sielos nepama- 

f paslepia savo veidą už visokių savo kasdienių 
į reikalėlių. Nuoga žmogaus siela pažvelgia į ta- 
s, kai susiduri su siaubu, kai milžiniškas var- 
jriūva ar kai bekraštis skausmas krūtinę dras-

Muencheno artilerijos kareivinių stovyklos didelio 
kambario labai mažame kamputyje, atitvertame pa
klodėmis, gyvena vienui viena senutė, ir bendragyven- 
tojai dažnai girdi, kaip ji bedantę burna čiaupsi mie
žinės duonos plutą.

Kamputyje vietos maža — vos lova ir baltai deng
ta kėdutė, ant kurios katiliukas sriubai parsinešti, 
šaukštas. Bet jei daugiau ir nereikia: lovoje galima 
ir sėdėti ir miegoti ir melstis... Tiesa, skaityti negali
ma, nes lango šviesa nepasiekia, bet akys jau nebe
primato, išverktos.

Akys gesti pradėjo dar 1941 metais, kai vyresnįjį 
sūnų ir marčią ir anūkus pakrovė Kauno geležinkelio 
stotyje ir išvežė. Antrasis sūnus anuomet išliko, bet 
jį sušaudė vėliau... O mažylis? Jis atvežė ją į Breslau, 
įkurdino ii’ grįžo atgal, pasakęs — kovosiu ligi pas
kutiniųjų, kad mama greičiau sugrįžti galėtumei! Dau
giau jo ir nebematė. Gal ir dabar kur nors miškuose 
gyvena, o gal jau paguldė garbanotą galvą.

Senutę etapai, ešalonai, bėgimai, durchgagslageriai 
atgabeno į Muencheną numirti.

Kai aš kalbėjau su ta senute, mane apėmė neparas
tas dvasios didybės jausmas: aš tiesiog fiziniai paju
tau nunuogintos žmogaus sielos artumą — kaip ji tie
sia savo nematomas rankas ir mane apkabina...

*
j pačią Vokietijos šiaurę,

*
Kitą kartą aš nukeliavau

kur Baltijos vandenys atbanguoja iš Palangos. Balti
jos pakrantėse — smėlio kalvos ir menki krūmokš
niai. Bet ir čia gyvena amžinybė: už tų smėlio kalvų 
amžinai šniokščia ir šniokščia jūra, niekuomet neper
prašoma, nepermaldaujama.

Vienos kalvos viršūnės smėlyje įsirausęs šešerių me
tų berniukas. Smagu taip aukštai, kai saulė šviečia! 
Vienoje pusėje matai, kaip putotos bangos užpila kran
tą, nuplauna, kad net akmenėliai blizga, ir grįžta at
gal, užleisdamos vietą kitoms, taip pat atskubančioms, 
— arba — kaip baltabūriai laivai krypuoja ar kaip 
garlaivių kaminai prašliaužia, karts nuo karto storai 
subaubdami. Antroje kalvos pusėje — iš Friedrichsor- 
to tremtinių stovyklos barakų kaminėliai rūksta dū
mai: žmonės valgyti verda ar silkes rūko. Berniukas 
ištisas dienas čia sėdi vienas ir tylus. Tik kai Laimutė 
pakviečia valgyti ar miegoti, jis pakyla ir palengvėle 
eina pas svetimus žmones.

O dar taip neseniai buvo gera. Tuomet valgyti kvies
davo mama. Bet ji numirė. Neseniai. Kosėjo, kosėjo ir... 
numirė. Gal iš didžio skausmo tėvelio belaukdama. Su 
tėveliu būdavo geriausia; jis ant rankų panešiodavo, 
pasakų pasekdavo, užmigdydavo. Bet tėvelį, kai iš Lie
tuvos bėgo, pačiupo vokiečiai apkasų kasti. Daugiau 
jo nei mama, nei jis nebematė. Dabar, štai, ir mamos 
nebėra... Ir berniukas vienas, visai vienas pasaulyje. 
Nuogas, kaip nuoga ir jo skaisti siela, žiūrinti didelė
mis, mėlynomis akimis, lyg platieji Baltijos vandenys.

Aš pabėgau tuomet nuo to berniuko, nuo smėlio 
kalvų, nuo Baltijos jūros: kai tokia skaisti, nuoga sie
la ištiesia rankas į tavo širdį, baisiai gelia. Kad būčiau 
galėjęs priglausti tą berniuką ir niekam, niekam ne
beatiduoti! Bet aš ir pats apnuogintas.

*
* *

Niekaip negaliu užmiršti senio Pranciškaus, nors su 
juo nei vieno žodžio nekalbėjau. Ir vargu ar yra Vo
kietijoje žmogus, kuriam jis būtų visą širdgėlą pati
kėjęs. Jo skausmas toks didelis, kad ir paliesti jį, tur 
būt, baisu.

Senis Pranciškus paliko ant Mūšos kranto sode 
skendinčią sodybą ir didelį ūkį, kur kviečiai užaugda-

vo virš galvos, o miežiai kasmet atnešdavo dvidešim 
penktą grūdą. 1944 metais vienas jis buvo belikęs tos 
gimtosios žemės grožybėse — visą plačią giminę iš 
draskė tai vieni, tai antri svetimieji. Vienui vienai 
mirties vejamas, jis atsidūrė ir Muensteryje, kur dide 
liam fabrike buvo naktiniu pečkuriu ir, žerdamas ak 
menines anglis į krosnį, svajodavo apie saulės kaitre 
jė dūzgiančias savo sodno bites.

Pradžioje galvas kraipę ir būkštavę vokiečiai ja 
apsiprato ir tik nusišypso gailia šypsena, kai kasdk 
ną sutinka paupio lygumuose klaidžiojantį visiškai ba 
tą ir prie žemės linkstantį žmogų. Jie jo nekalbina, ne 
išsigąsta tik į akis pažvelgę: iš senio Pranciškaus aki 
žiuri apnuoginta kenčiančio žmogaus siela.

* *
Tai tik trys maži atsitikimai, kuriuos aš jums papa 

šakojau iš daugybės panašių, mano matytų besitrai 
kant po Vokietiją. Aš manau, dabar jūs suprasite, k< 
dėl aš per tuos ketveris metus pasikeičiau. Aš m; 
nau, jūs suprasite ii’ tai, kodėl aš prisiminiau katei 
ros senuką, smuiku čirpiantį: man graudu dabar : 
pikta, kad aš tąkart nepasistengiau pamatyti to seni 
ko sielos, kuri ir tuomet juk stovėjo prieš mane nu< 
ga ir liūdna, atsirėmusi šalto milžiniškų katedros koli 
nų marmuro.

Nenoriu aš tuo raštu nieko mokyti. Aš tik nori 
pasidalinti mintimis su tūkstančiais savo brolių, kur 
šiendien, kaip ir aš anais laimingais Vilniaus laikai 
nuogos žmogaus sielos nepamato, nors ir vaikštinė. 
apie mus ir tiesia į mūsų širdį savo liesas, išbalusiu 
rankas.

O pamatyti nuogą žmogaus sielą staiga — baisu!

Geriau duoti, negu prašyti — sušelpk savo tautie 
nelaimėje! Aukas siųskite:

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
105 Gran Streeet, Brooklyn 11, N. Y.

rą vardą atatinkamoj aukš- prs^
laikyti. išėjo
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ĮVAIRENYBĖS
Moterys laivy kapitonais...

SVETIMI KRAŠTAI IR ŽMONĖS 1 ffONDENTŲ

15 metų Lietuvių Radijo | Taip, tikrai daug gražių žo- liai pergyveno tą skaudžią 
programai . . . ...

—Tai įvyko taip neseniai,— 
pasakoja lietuvių radijo pro
gramos vedėja p. Petronėlė 
Antanaitienė, kai su ja už
mezgė pasikalbėjimą “Ame
rikos” korespondentas,— bet 
jau praėjo 15 gražių metų 
nuo pirmos lietuviškos radi
jo valandos 1933, rugsėjo 11 
d. Su didžia baime ir netik
rumu ėmiaus pradėti lietu
višką programą, nes jaučiau, 
kad ji reikalinga ir naudinga 
mūsų lietuviškai visuomenei, 
— tęsė pasikalbėjimą 15 me
tų lietuviško žodžio skelbėja 
per radiją.

—Kas labiausiai rūpėjo 
pradedant programą? — pa
klausiau.

—Gal labiausiai buvau su
sirūpinusi lietuvių kalba, nes 
man, kaip čia gimusiai, atro
dė bus sunku kalbėti ir tvar
kyti programą lietuviškai. |

—Bet kaip tas pasisekė? paieškojimus, patarnaujam
—Savo studijomis ir nuola- DP kvietimo ir rėmimo reika- 

tiniu skaitymu ir pagelba ■ le. Daug vietinių lietuviškų 
prof. A Senn išmokau lietu- reikalų praleidžiame per sa
viškai, taip, kad dabar be bai- vo programą, nes matome, 
mės kalbu ir rašau savo pro
gramą.

Tai tikrai galėtų būti pa
vyzdys kitiems lietuviams, 
kaip galima išmokti tos gra-' 
žios kalbos ir pasinaudoti!

—Kiek žodžių jau esate pa
sakiusi per radiją? — klau
siau toliau.

—Negalėčiau atsakyti, nes 
vieną sykį buvau suskaičiusi 
ir žinau, kad labai daug, gal 
ir milijoną pasiektų.

(džių ir kilnių idėjų paleista nelaimę, bet jie nenusimena, 
oro bangomis, kurie skambė- nes geriems katalikams mir

tis yra amžino gyvenimo pra
džia.

Ar sutinka moterys į kapitonus? Visa bėda tai meilė... 
Jos įsimyli arba į jas įsimyli... Vyrus valdo geriau, kaip 
laivus.

Siamo gyvenimas

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
r~ (Ramanauskas)
I LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo {staiga,
dels, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktj

Di-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaiauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. Sto 3208

jo daugybėj lietuviški! namų 
ir širdžių. Ir kiek jie atnešė 
lietuviško atsigavimo, pasi
ryžimo ir geradarybių, kas 
galėtų suskaityti.

—Ar negalėtumėte trum
pai nusakyti savo radijo pro
gramos atliktus visuomeniš
kus darbus?

—Manau, kad mes padarė-

Mirė Jonas Karvelis
Rugsėjo 26 d. anksti rytą, 

sekmadienį, su šiuo pasauliu 
atsisveikino ilgai sirgęs Jo
nas Karvelis.

Velionis savo gyvenime pa
sižymėjo giliu religingumu ir

me labai daug gero visuome- pamaldumu. Ir sirgdamas 
nei per savo radiją. Mūsų norėjo gyventi arti Dievo, 

,d®' dažnai ji kviesdavo Šv. Ko- 
munijoj. Savo namus buvo 
pasidaręs kaip koplytėlę, kad

šimtys svečių kalbėtojų, ku
rie iškėlė lietuviškos kalbos, 
kultūros ir politikos reikšmę f“Tėntidamargal“ė“ 
hetimų gyvenimui. Beveik.tų mylgti sav0 Dievą Sek. 
visais viešais, visuomeniškais madienio rytą sunkiai atsi- 
klausimais mes davėm pro- kvė ė paskutinį syki. Palai
dos Per savo radiją. Ypač dotas rugsžjo 29 d ' gvento 
karo.metu^da.ug^prisidejome Kryžiaus kapinėse. Jo našlė 

paliko giliame nuliūdime, pa
ti būdama silpnos sveikatos 
ir viena pati.

prie Karo bonų platinimo, iš- 
platindamai apie milijoną jų 
vertės. Po karo skelbiame 
paieškojimus,

mu aukso. Senieji, chanų 
karo bronzos pinigai yra 

Karalius turėjo 1,000 vaikų... lengvai išpuošti varlėmis, 
Siamiečiai yra poligamai, kurios dabar labai imituoja- 

mažiausia, aukštieji luomai, mos Kinijoj ir Japonijoj. 
Jie turi daug žmonų tik tam, j 
kad turėtų daug vaikų; idea
las visai skirtingas nuo mū-

Moterys šiandien turi ly- laikė jūrininkystės mokyklą, 
gias teises su vyrais. Įdomu, ją baigusi, kaip karininkas, 
ar jos tinka būti ir laivų ka- plaukiojo danų laivais ir po 
pitonais? Pažiūrėkim, J 
kalba gyvenimo patyrimas. |šūnių: gavo vadovauti visam1 j0 po tūkstantį vaikų. Bet vi-

Viena amerikietė panelė laivui. Isuomet buvo pirmoji žmona.
Foote kadaise vykusiai išlai-Į Gražiausia moteris, tapusi I dažnai šokėjos. Karaliui jas 
kė kapitono laipsniui reika- kapitonu, be abejo, buvo pa- j išrinkdavo pati karalienė, ži-'

’ nelė Patkinson iš Bostono. Ji noma, pagal karaliaus nuro-i^f

ką didelių pastangų pasiekė vir-' siškio. Senovėj karaliai turė-

lingus egzaminus.
Nepaisant gerai pavykusių \ turėjo nuosavą puikią jach- dymus. Jos atvykdavo į ves-1 

egzaminų, nė viena laivų ben-■ tą ’’Sunny Boy,” kuriai pati tuves visada be jokio turto.
-1 — j *1 • •• j • • I • n _ _ TN * v * T'a X. ’ Y * _ j * — - v JJ — J 2 1drovė nesutiko ją priimti į'ir vadovavo. Prieš tai Pat- Kraičio atsinešdavo tik Bu- 

kinson tarnavo vienuose Bos- dos statulą ir jai laikyti dė- 
tono prekybos namuose ma- žutę. 
šiniste, kol viną dieną užte
kėjo laimės saulė, ir laimėjo 
ištagingą jachtą ir krūvą pi-

tarnybą. Taip ir būtų likusi 
be darbo, jei ne vienas ame
rikietis milijonierius, kuris, 
perskaitęs laikraštyje žinu
tę apie moterį kapitoną, pa
vedė jai savo liuksusinę jach
tą. Netrukus tas pats milijo
nierius ją vedė. Povestuvinei 
kelionei išvykta į pietų jū
ras, kur jachta nuniro į dug
ną. Tolesni šios moters jūri- 
ninkės nuotykiai nežinomi. 
Tur būt, tuo jos, kaip kapito
no, karjera ir pasibaigė.

Pirmoji moteris kapitonas 
laimingai išvedęs laivą per 
Atlanto vandenyną, buvo po-

Moteris visad... jauna
Kai siamiečiai kalba apie

P. Morand

ŠYPSENOS
Per egzaminus

Viename pulke kunigas eg
zaminavo iš tikybos karei- 

jvius. Vieno kareivio ėmė 
| klausinėti apie pasaulio su
tvėrimą. Tas mikčiodamas ir 
vis kartodamas: “Dievas su
tvėrė... Dievas sutvėrė... su
tvėrė...” šiaip bei taip atsa
kė, ką sutvėrė per penkias 
dienas. Tačiau, kai priėjo

nigų, skirtų trejų metų kelio-1 moterį, jie visada jai pride- P.Pe šeštosios, visai susimai 
z-si v-i n n, o 111i o 4- i 4-111 o (( -i o 11 o Ixrrr Tvirko- SC.■ da titulą “jauna,” lyg mote-1 

rys negalėtų senti. Matyda-1 
mas teatre tankius ir juodus 

, degančias akis,
- ■ , plokščias ir lieknas figūras,___—„----------- -------------- , oyi- •*- v

miss Geight vadovybė- PaPuostas gėlėmis, manytum 
Miss matąs tikrą okeaninę rasę,

irt, Conn.

L blankus

I jymas labai pasek- 

Į jnnyn. Jau yra iš- 

I kddų 40 asmenų. 
Lenys išpildė: L.

I čepskis, S. And- 
|; V. Ignatavičius, J.
L. Katkus, S. Ski- 

<tis, S. Kaminskas, 

rgas Budraitis (ke- 
Uiims), P. Kukle- 

Lgienims), S. And- 

[(J asmenims), F. 

Mus, J. Pudimas, 

iii

p. A. 
nąą - 
įvyko 
atlaik 
asistu 
V. Kc

__ S 
moter 
rapijo 
tą di< 
nes E 
tės-

Priėmė katalikų tikėjimą
Spalių 1 d. p. Verna Hor

ner priėmė katalikų tikėjimą. 
Ji prisirengė per ilgesnį lai- nia Badditz. Jos vyras buvo 

(ką ir buvo priimta katalikų,laivo gydytojas ir savo jau- 

ipp. Julijonui Žukauskui ir,kaip ligonių slaugytoją. Be- 
^JVzAAAA AA.AVzAAl£ AAU.XAJVXJA AKA* , XX V. X X XX Vi J XX A A V ponią BoŪdltZ
talikė ištekėjo už Edvardo. daugiau domino jūrininko 
Žukausko. I amatas, nei ligoniai. Vėliau ji

kad tuo galime patarnauti 
lietuviškumui.

—Ko manote siekti ateity? į tikybon esant liudininkams | nąją žmoną paėmė į laivą 
—paklausiau. Į ]

—Sunku į tai atsakyti. Bet, šeimai. Kitą dieną naujoji ka- i keliaujant 
mūsų troškimas, kad ši pro
grama būtų ir toliau visų lie
tuvių ir visiems lietuviams.

Sveikinam ir linkim pasise
kimo!

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

jos k? 
džiuli? 
(Holy 
dalyvi 
apie 1 
talikiš 
rams 
Karai 
trūnit

—P 
čioje 
dzevič 
Batur 
ko pai

h atliekamus kam- 

j pranešti į klebo- 

Ndykite visi blan

kiausiai, nes kuo 
kiysite, tuo greičiau 

Ura draugų ar gi-
nei po pasaulį.

Kad tačiau ne visada yra 
gera, jei laivui vadovauja mo
teris, rodo sekantis atsitiki- 
mas. Amerikos laivas “1 
via,” i 
je, plaukė į Meksiką. 
Feight buvo laivo savininko 
duktė ir atrodė gana gražiai. 
Taip išėjo, kad ją įsimylėjo 
du laivo karininkai — Plin
tąs ir Mitchellis.

Nedaug trūko, ir ant “Syl- 
vios” denio būtų įvykusi dra
ma. Bet miss Feight sugebė
jo ne vien laivui vadovauti, 
bet ir karininkų jausmus at
vėsinti, nes iš tikro ji mylėjo 
trečią karininką Rudyardą...

Verta pažymėti švedės 
Dagmara Brandstoem istori
ja. Jau 14 metų ji pradėjo 
jūrininko karjerą. Iš pradžių 
jai teko patys juodžiausi ir 
sunkiausi darbai, bet ji kant
riai juos dirbo ir niekas neį
tarė, jog įgulos tarpe yra mo
teris, nes Dagmara vilkėjo 
vyrų drabužius, o plaukus

I —Ką Dievas sutvėrė šeštą]
' dieną?

—Šeštą dieną Dievas su-j 
tvėrė... šeštą dieną sutvėrė... 
Dievas sutvėrė... sutvėrė, su-j 
tvėrė... — Čia -jam norėda
mas padėti vadas rodė į sa
ve, t. y. žmogų. Tai pastebė
jęs kareivis nudžiugo ir iš
pyškino: — šeštą dieną Die-j 
vas 
pos

pcertas

Utainė jau baigia- 

hir iki choro meti- 

h bus užbaigta. Me- 

pneertas bus lapkr. 

pmoj dalyvaus ir 
kį iš Vokietijos, 

kirsti, ką jie padai- 

klbės, ar suvaidins, 

kite tą dieną! O. 

ko parapiją

j. baigai dabartiniu 

arapiją, kur para-

žmones, kurie gyvena ligi 
pat tolimųjų Pietų jūros 
krantų. Rodos, tai bus pas
kutiniai likučiai kaukazinės 
emigracijos, kuris susimai
šius su mongoliškais Tibeto 
elementais, išsisklaistę pa- 
paliai Ramųjį vandenyną.

Vaikai rūko cigarus...
Vaikai yra nuogi ir žavūs, 

su mažais pilvais, prikimš
tais iki sprogimo. Kartais jie 
rūko cigarus ir nutraukia rū
kymą tik žįsdami. Va jau to
kių dalykų . neturi pasaulis. 
Yra kur vaikai rūko, bet vi-

sutvėrė mokomosios kuo 
vadą kapitoną Stasiulį...

Rug 
rapijoi 
skyria 
bėjo p 
kodan 
vykios 
gyveni 
bent 1 
gingą

Praktiškas
—Sakai, kad “Musmirio” 

restorano savininkas labai 
nemandagus, o vis tik ten 
lankaisi. Nesuprantu!

—Mat, atsitinka, kad jis 
svečią išmeta pro duris prieš 
sąskaitos apmokėjimą...

Kai geriau įsižiūri...
—Ar tamsta tiki, kad ga4

k kurie atvyko

pieta gabių studen

to iš Vokietijos. Kai 
h tęsti mokslą. Vi

eš turi darbus ir jau 

raugus mano atši

pai yra pagirtinas 

HĖmiršta savo ar- 

d ir turi būti.

Vak 
mosioj 
vių te 
linksni 
susitik 
gavo i 
lika ti 
ir po 5 
ti išdž 
ko alų 
relių t

Tači 
ir pab 
vių kc 
salė b 
Neužn 
BALF 
tančiu 
poj, ki 
gas di<

Jauna mirė
Rugsėjo 29. d. atsiskyrė su 

šiuo pasauliu p. Stasė Lušy- 
tė. Ji prieš 3 savaites buvo 
sužeista į galvą gulf sviedi
nio ir visą laiką išbuvo ligo- jos komunistų valdžios patai- 
ninėj be sąmonės. Nei opera- kūnas Wallace, remiamas 
ei jos, nei vaistai nieko nega- §įos galies komunistų, pradė- 
lėjo pagelbėti ir išsaugoti jos j0 jau kitą “trečią” parti- 
jaunos gyvybės. Prie Jos lo- fcverti, kuri iš eilės jau yra 
vos^ labai dažnai budėjo Jos kokia penktoji ar net gal ir 

šeštoji partija.
Jis nesigėdi važinėti po 

svarbesnius šios šalies mies
tus su prakalbomis ir ieško 
sau pasekėjų. Su prakalbo
mis, kurios yra labai skystos, 
kaip matosi iš laikraščių pra
nešimų, jam nelabai kaip se
kasi. Daugelyje vietų per jo 
prakalbas klausytojai jį pa
lydi su supuvusiais kiauši
niais ir su pernokusiais pa- 
midorais ir persikais ar ki
tais vaisiais, o Pietinėse Val
stybėse negrai liepia jam va
žiuoti į Rusiją ir ten pasaky
ti tas kalbas rusams.

Illinois valstybė jau iš
braukė Wallace ir jo partiją 
iš rinkimų sąrašų. Taip pat 
ir kitose valstybėse nekaip 
jam sekasi. Jei ir bus kur į 
sąrašus jis ir jo partija 
įtraukta, tai vistiek daug bal
sų negaus, nes amerikiečiai 
tokių žmonių, kurie peikia 
savo šalį ir dirba svetimos 
valstybės naudai, nemyli, ne
apkenčia jų, nepaiso ir jais 
visai nesidomi.

Wallace partija neturi 
didžiumos pritarimo

Paskutiniais laikais čia ša
lia didžiųjų partijų pridygo 
kaip po lietaus grybų mažu
čių liberalų ir progresyvių 
partijėlių, į kurias, kaip mi
nėjau, yra daugiausia susi
būrę kairiųjų pažiūrų žmo
nės, kuriems nelabai patinka 
šios šalies demokratinė tvar
ka, kurie, didžiumoje susiža
vėję diktatoriškomis tvarko
mis ir prisigėrę jų dvasios, 
geidžia ir šioje šalyje demo
kratinę tvarką pakeisti dik
tatoriška valdymosi tvarka, 
bet kadangi čia neranda di
džiumos žmonių pritarimo, 
tai tos visos “trečios” parti
jos greitai išnyksta, ir vos 
tik viena ar kita dar užsili- 
kus smilksta. Gyvenimo an
kstyvesni patyrimai leidžia Jokų, 383 vyrai bus pašaukti 
spręsti, kad tas pats likimas kariuomenėn lapkričio mėn.

miela motina, sesuo, brolis, 
draugai ir giminės. Aprūpin
ta sakramentais ir beveik 
nuolatinių maldų paūksmėj 
ji ir atsiskyrė su šiuo pasau
liu.

Velionė buvo susižiedavus 
ir rengėsi ištekėti, bet sutiko 
netikėtai mirtį. Gyva būda
ma uoliai vykdė savo katali
kės pareigas ir tikima, kad 
Viešpats ją priglaudė savo 
amžinos laimės gyvenime.

Iškilmingai palaidota spa
lių 2 d., Šv. Krvžiaus kapinė
se. Prie jos laidotuvių vietos 
buvo susirinkę daugybė pa
žįstamų ir artimųjų, kurie 
suteikė jai paskutini patar
navimą ir atsisveikino su 
■jaunuole Stase Lušvte. Jos 
motina, sesuo ir broliukas gi-

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas 

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

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

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

Vėl atsirado kita “trečioji” 
partija

Šį metą šioje šalyje Rusi-

laukia ir Wallace “trečią 
partiją...

Sudiev, saulute!
Pasibaigė rugsėjo mėnuo, buvo nusikirpusi. Ypatingai

Saulutė mus palieka ir mes 
tolstame nuo jos, pasiilgsime 
jos šilumos ir tik ateinantį 
pavasarį tepasimatysim. At
sisveikindami su ja, pakalbė
sime čia apie tai, kas yra ta 
mūsų miela saulutė ir jos 
švelni šiluma, kuri palaiko 
visą gyvybę žemėje.

Mūsų saulė yra labai karš-1 ant denio, Dagmara buvo 
ta, degantis ugnies kamuo- bangų parblokšta. Sužeistąją 
lys. Jis šviečia ir plikomis nugabeno į kajutę, ir tik da- 
akimis ne negalima į jį pažiū- bar paaiškėjo, jog ji moteris.. 
rėti. Spėjama, kad praeityje j Švedijos teisingumo orga- 
ir kiti šios saulinės šeimos nai į tai pažiūrėjo griežtai ir 
nariai buvo taip pat labai 
karšti ir net patys švietė, 
bet vėliau ataušo ir pasidarė 
šalti kūnai.

nejauku būdavo audrų metu, 
kai Dagmarai tekdavo dar
buotis 60 metrų aukštyje, 
burlaivio stiebuose. Po kelių 
metų vargo, ji išlaikė vairi
ninko egzaminus ir jai buvo 
patikėta laivo vadovybė. Vis
kas vyko sklandžiai, bet ne- 

l ilgai. Audros metu, būdama

Ugnis žemėje ir saulėje
Mūsų žemės paviršius yra 

šaltas, bet jos vidurys, spė
jama, yra dar karštas. Taip 
pat spėjama, kad mėnulio vi
dus buvo irgi karštas, bet da
bar jis visas yra vien tik šal
ta masė. Nekurie mokslinin
kai mano, kad planetų vidu
ryje karštis atsirado daug 
vėliau jau po jų atsiradimo, 
bet šitas jų spėliojimas yra 
dar mokslo paslaptis.

Toks didelis saulėje yra 
karštis, kad nuo jo ten esan
tieji dar akmenys, naugės ir 
mineralai yra sutirpę ir ran
dasi dujų pavydale. Kad sau
lėje yra tie patys akmenys, 
naugės ir mineralai, kaip ir 
žemėje, tą patyrė mokslinin
kai, betyrinėdami saulės 
spindulius. Yra jau ištirta, 
kad kiekvienas metalas arba 
naugė leidžia iš savęs tam 
tikrus spindulius, skirtingus 
nuo kitų metalų ar medžia
gų spindulių.

—Hudsono upėje susidūrė 
vilkikas Anne Marie Tracy su 
tanklaiviu Eliza J. Nichol
son. Tanklaivis greit nusken
do. Žuvo 9 žmonės.

—New Yorke iš pirmojon 
grupėn užsiregistravusių nau

Dagmarai atėmė įsigytą ka
pitono laipsnį. 6 mėn. išgulė
jus ligoninėj, ji ištekėjo už 
tos ligoninės daktaro, ir ve
dybos pastatė tašką jos jūri- 
ninkiškai karjerai. Jos valdo 
vyrus geriau, negu laivus...

Jkč.

sur tai skaitoma, kaip blogy- linia pamylėti iš pirmo žvilg- 
bė. Pas siamiečius tai yra 
visiškai paprastas dalykas.
Paprotys ir daugiau nieko.

Siamiečiai turi ir daug vi
sokių turtų, ypač meno sri
tyje. Garsios yra jų stiklo 
ar porcelano mozaikos.

Nešioja po keturis svarus 
papuošalų

Brangakmenių prekyba at
sirado per raudono aukso iš
dirbinius, kurie padaryti iš 
tyro metalų mišinio ir yra 
lengvos spalvos. Buvo laikas, 
kada kiekviena šokėja nešio
jo bent po keturis svarus 
brangakmenių. Kinų konku
rencija sukliudė siamietiš- 
kam porcelanui išsiplėtoti, 
neskaitant keleto labai pui
kaus meno modelių. Dabar 
atėjo mada rinkti senovišką 
ankstyvesnės epochos porce- 
laną. 17-tame ir 18-tame am
žiuje nulieti Kinijoj Siamui 
pinigai skiriasi nuo dabarti
nių vaisių ir liepsnų moty
vais ir kruopščiu sunaudoji-

STANDA

snio?
—O taip, tikiu! Nes, kai 

žmogus geriau įsižiūri, tai! 
kur kas sunkiau būna pamil-į 
ti.

Mandagus
—Atsiprašau, ar 

nematei čia kur policininko?
—Ne, nemačiau nė vieno. |
—Tai, meldžiamasis, atil

tamsta iiine, N. J. 0.

o susirinkimas
i sujungtas sodalie- 

duok man savo laikrodį ir pi-joas įvyko šv. My- 
nigus.

PAIEŠKOJIMAS
Pietarytės Magdalenos ir Bie-| 

levičiaus Vinco duktė Koste Bie-1 
levičiūtė-Grikinienė, kilusi iš! 
Triobiškių k., Kvietiškio valsč. 
Marijampolės apskr., paieško dė-j 
dės Vinco Pietario, tetos Veroni
kos Pietarytes-Gavelienės ir ki
tų motinos bei tėvo seserų, ar 
jų vaikų. Prašoma atsiliepti šiuo] 
adresu:

K. Grikinienė,
E. V. W. Hostel Priory Road, 

Hull-Cottingham, England
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Mes jums duosim visiškai
NAUJ4 STOG4 IR INSULIUOSIM
JŪSŲ NAMž UŽ..................................................... $139.00
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais Iki 50 ketv. Pėdų

Mes jums duosim visiškai
NAUJ4 STOGĄ už...........................................................g 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų žvyro Stogai biskį aukščiau
Mes jums duosim INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES
Pilnai Garantuota
Mes Šingeliais apdengsim jūsij STOG^
UŽ TAIP pigiai kaip.......................................$ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

Pasirinkimas Spalvų UŽ 
Iki 500 ktv. Pėdų • $150.00

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

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

A. E. S.

$ ligos ir mėnesio 

šio sustiprėjęs pa- 

kun. M. Kemė- 

■oiti preigas.

"pijos ir bažnyčios 
■M šventė pra-

W vakare buvo 

M kurių metu 

svečias misijo- 
Wreckas, M.I.C. 

tavo ir klebono 

^mėžio gimtadie- 

A po mišparų pa- 

• tyko klebono pa- 

:Cuoštas pobūvus. 
‘Alyvavo prelatas 

Marijonų generali- 
Aim. Dr. K. Rėk- 

16 dvasiškių ir 

^Parapijiečių. Svei- 

5 Pasakė prel. Jo- 
\kDr.K. Rėk- 

. Jonaitis, kun. I. 

Wjieuu vardu

pasida 
bužių 
suose 
(svetii 
iš jų i

Liet 
dėlė p 
tas lai 
šo rūt

Vaj; 
tinkan 
siems 
ir savi 
vajui.

šį s< 
vakan 
bos K 
gen. . 
Centre 
Maspe 
kun. , 
buvo 1

Pra; 
apyliri 
kiaušy

Visi 
tremti 
brangi 
nų va

i



‘port, Conn
do blankus

Žinios iš Kanados

parapi-

kaimy- 
sodalie-

SVETIMI KRAŠTAI U

imo gyvenimas jmu
• į karo į;*.

ius turėjo 1,000 vaikų... lengvai 
niečiai yra poligamai, kurios 
usia, aukštieji luomai, mos Et 
ri daug žmonų tik tam, 
urėtų daug vaikų; idea- 
sai skirtingas nuo mū- 
. Senovėj karaliai ture- 
tūkstantį vaikų. Bet vi- 
it buvo pirmoji žmona, 
i šokėjos. Karaliui jas 
davo pati karalienė, ži- 

, pagal karaliaus nuro- 
s. Jos atvykdavo į ves- 
visada be jokio turto.

io atsinešdavo tik Bu- 
tatulą ir jai laikyti dė-

oteris visad... jauna
siamiečiai kalba apie 

•į, jie visada jai pride- 
:ulą “jauna,” lyg mote- 
egalėtų senti. Matyda- 
:eatre tankius ir juodus 
us, degančias akis, 
čias ir lieknas figūras, 
>štas gėlėmis, manytum 
3 tikrą okeaninę rasę, 
es, kurie gyvena ligi 
tolimųjų Pietų jūros 
ų. Rodos, tai bus pas- 
iai likučiai kaukazinės- 
'acijos, kuris susimai- 
su mongoliškais Tibeto 
ntais, išsisklaistę pa- 

. Ramųjį vandenyną.

likai rūko cigarus...
ikai yra nuogi ir žavūs, 
lažais pilvais, prikimš- 
ki sprogimo. Kartais jie 
cigarus ir nutraukia rū- 
. tik žįsdami. Va jau to- 
lalykų u neturi pasaulis, 
kur vaikai, rūko, bet Vi
ii skaitoma, kaip blogy- 
’as siamiečius tai yra 
:ai paprastas dalykas. 
)tys ir daugiau nieko, 
miečiai turi ir daug vi- 
turtų, ypač meno ari- 
Garsios yra jų stiklo 

ircelano mozaikos.
ioja po keturis svarus
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mis, kurie padaryti iš 
metalų mišinio ir yra 
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mt po keturis svarus 
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ja sukliudė siamietiš- 
porcelanui išsiplėtoti, 

citant keleto labai pui- 
meno modelių. Dabar 
mada rinkti senovišką 
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17-tame ir 18-tame am- 
nulieti Kinijoj Siamui 

ai skiriasi nuo dabarti- 
raisių ir liepsnų moty- 
ir kruopščiu sunaudoji-
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ESPONDENTU PRANEŠIMAI

dymas labai pasek- 
Į pirmyn. Jau yra iš- 

kokių 40 asmenų, 
asmenys išpildė: L.

Čepskis, S. And- 
, V. Ignatavičius, J. 
J. Katkus, S. Ski

pitis, S. Kaminskas, 
omas Budraitis (ke- 

klaushėtiĮ^nenims), P. Kukle- 
tvėrimą.^ 
vis ‘ 
tvėre...
tvėrė..." s 
kė, ką 
dienas,
prie šešto.. f°mi pranešti į klebo- 

pildykite visi blan- 
ičiausiai, nes kuo 

Ūdysite, tuo greičiau 
savo draugų ar gi-

•h
Vienai 

zaminavo 
vius. į

smenims), S. And- 
(4 asmenims), F. 

akočius, J. Pudimas, 
iti.
ikalingi kambariai, 
te atliekamus kam-

Vyčių šokiai
šeštadienį, spalių 16 d. įvyks 

vietinės Vyčių kuopos šokiai. 
Kviečiamas visas jaunimas drau
ge pasilinksminti, šokiai bus 
Polish National Hall, New Hyde 
Park.

Vietinis

darbo diena, tai buvo švenčiama 
rugsėjo 5 d. Visų lietuvių vei
duose buvo matomas susikaupi
mas ir pakilusi šventiška nuotai
ka. Mašinomis visi nuvažiavo į 
Haliburtono parapijos bažnyčią, 
kurioje atlaikytos mišios už ken
čiančią, pavergtą Tėvynę Lietu
vą ir žuvusius laisvės kovotojus.

Kunigas pasakė tai dienai tin
kantį pamokslą anglų kalba. Pa
minėjo Lietuvą, jos praeitį, pa
brėždamas, kad lietuviai yra ži
nomi kaip pavyzdingi geri kata
likai. Bažnyčia, kunigo dėka, bu
vo pilna kanadiečių. Kunigas 
buvo asmeniškai atvykęs pas lie
tuvius į jų stovyklą, esančią miš
ke, ir stovykloje lietuviams su
teikė palaiminimą, paliko šven
tų paveikslėlių ir pažadėjo rug
sėjo mėn. vėl atvykti į stovyk
lą ir atlaikyti pamaldas.

Girdvainis

kad imigracijos reikalai lie
tuvių tautai šiandien yra pa- J 
ti svarbiausia problema, ja 
mums ir reikia rūpntis pir
moje eilėje, kad imigracijos 
darbai neatidėliojant reikia 
vykdyti pirmoje eilėje, nedel
siant, kad tiek patys tremti
niai, tiek tarptautinės įstai
gos laukia mūsų tremtiniais 
pasirūpinimu, kad laukia mū
sų visuomenės, mūsų organi
zacijų pritarimo ir talkos. 
BALF pirmininkas referavo, 
kad BALF nedelsdamas ir 
ėmėsi to sunkaus ir kompli
kuoto darbo.

Nutarta: BALF tremtinių 
imigracijos darbą užgirti ir 
plėsti. Bendrajam Lietuvių 
Imigracijos Komitetui palik
ta apsispręsti.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646
TORONTO

Reikalas lietuviškos mokyklos
Toronte paskutiniu laiku daug 

padaryta gera linkme kultūrinio 
susipratimo ir tarpusavės vieny
bės prasme. Visuose rimtesniuo- 
se klausimuose patrijotiškai nu
siteikusi lietuvių visuomenė ran
da bendrą kalbą ir ryžtasi ben
dram, sėkmingam darbui.

Vieno betgi Toronte dar trūk
sta, būtent, lietuviškos mokyk
los. Dabar tiek daug atvyksta 
čia lietuviukų mokyklinio am
žiaus, kurie tuojaus siunčiami į 
anglų mokyklas. Nemaža mo
kyklinio amžiaus vaikučių yra ir 
čia anksčiau gyvenančių lietu
vių tarpe. Lietuvių mokyklėlės 
įsteigimas yra ne tik reikalin
gas, bet tiesiog būtinas. Tokio
je vakarais lankomoje mokyk
loje turėtų progos pramokti lie
tuviško rašto ii’ ypač mūsų tau
tos istorijos naujoji lietuvių kar
ta, o kartu turėtų progą dar 
nuoširdžiau pamilti anąją “gin
taro didvyrių mažąją tėvynę.”

M. B.

p. A. Jakupčionis. Rytojaus die- 
nąą — rugsėjo 29 — 9 vai. ryte, 
įvyko iškilmingos mišios, kurias 
atlaikė klebonas kun. Kamėžis, 
asistuojant kun. D. Pociui ir kun. 
V. Karalevičiui.

—Spalių 2 d. mūsų parapijos 
moterys sodalietės suruošė pa
rapijos salėje šokius. Gaila, kad 
tą dieną šokius turėjo 
nes Harrisono moterys 
tės.

—Spalių 10 d. mūsų
jos katalikai vyrai dalyvaus di
džiuliame parade — Šv. Vardo, 
(Holy Name parade), kuriame 
dalyvių kiekvienais metais būna 
apie 10,000 iš visų Bayonnės ka
talikiškų parapijų. Mūsų vy
rams gros Brooklyno Angelų 
Karalienės parapijos bubnų ir 
trimitų orkestras (band).

—Rugsėjo 25 d. mūsų bažny
čioje susituokė Eleonara 
dzevičiūtė (Rogers) su 
Batura. Vestuvių pokylis 
ko

MONTREAL

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

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, 
MANAGEMENT, CIRCULATION, 
AS AMENDED BY THE ACTS OF 
CONGRESS OF AUGUST 24, 1912, 
AS AMENDEN BY THE ACTS OF 
MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946

Of “Amerika” published weekly at 
417 Grand St., Brooklyn, N. Y. for 
October 1, 1948 State of New York, 
County of Kings, SS.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Matthew A. Mi
lukas, who, having been duly sworn 
according to Ipw, deposes and says 
that he is the manager of the "Ame
rika” and that the following is, to 
the best of his knowledge and belief, 
a true statement of the ownership, 
management, etc., of the aforesaid 
publication for the date shown in the 
above caption, required by the act of 
August 24, 1912, as amended by the 
acts of March 3, 1933, and July 2. 
1946 (section 537, Postal Laws ana 
Regulations'), to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: Publisher 
Lithuanian Universal Bureau, Inc., 
417 Grand St., Brooklyn, N. Y. Editor 
Henry Lukosevicius, 107-39 115th St., 
Richmond Hill. Managing editor — 
none. Business manager Matthew A. 
Milukas, 417 Grand St., Brooklyn, N. 
Y.

2. That the owners, owing or hold
ing one or more percent of the Lithu
anian Universal Bureau, Inc., Own
ers of “Amerika” are: Joseph Alek- 
sunas, 213 S. 4th St., Brooklyn, N. Y., 
Angelu Kar. par. Roz. Dr., 213 S. 4th 
St., Brooklyn, N. Y., Apr. par. Sv. 
Vardo Dr., 259 N. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. Apr. Par. Roz. Dr-ja, 259 N. 
5th St., Brooklyn. N. Y., Averka Da
niel, 339 Wilson Ave.. Brooklyn, N.Y., 
Balkunas John, 64-14 56th Rd., Mas
peth, N. Y., Barzilauskas Peter, 94-35 
85th St., Woodhaven, N. ¥., Kazlas 
Anthony, Estate, Kelmelis Ignatius, 
207 Adams St., Newark, N. J., Lauc- 
ka Joseph B., 85-57 149th St., Jamai
ca, N. Y„ Lekesis Pius, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N. Y., SLRKA. 134 Kuopa, 
213 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. Ma- 
chulis Joseph, 85-56 85th St., Wood
haven, N. Y., Mot. Sa-gos N. Y./N. J. 
Apskritis, Pakalnis Norbert, 259 N. 
5th St., Brooklyn, N. Y., Remeika Sil
vester, Estate, Shestokas Joseph, War- 
vick, N. Y., Simonaitis Joseph, 211 
Ripley Pl., Elizabeth, N. J., Stani- 
sauskas Ant., 396 Warren St., Bridge
port, Conn., Tumasonis George, Es
tate, Vanagas Peter, Palanga, Lithu- 
nia, Vilniškis Charles P., 68 Howe 
St., New Haven, Conn., Zalnieraitis 
Vytautas, 428 Church St., New Bri
tain, Conn., Zidanavičius Joseph, Es
tate, Žilevičius Joseph, 166 Park Pl., 
Elizabeth, N. J.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 percent or 
more of total amount of bonds, mort
gages, or other securities are—none.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the own
ers, stockholders, and security^ hold
ers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders 
appears upon the books of the com
pany but also, in cases where the 
stockholder or security holder appers 
upon the books of the company 
as trustees or in any other fidu
ciary relation, the name of the per
son or corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain state
ments embracing affiant’s full know
ledge and belief as to the circums
tances and conditions under which 
stockholders and security holders who 
do not appear upon the books f the 
company as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner; and this 
affiant has no reason to believe that 
any other person, association, or cor
poration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
him.

5. That the average number of cop
ies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails

Atidarymo aktas
Lietuvių grynajam menui 

ti ir pritaikomai dailei ugdyti 
Montrealyje š. m. liepos 15 d. 
įsteigta Lietuvių Dailės Studija. 
Lietuvių Tautinei šventei pami
nėti, rugsėjo 8 d., Dailės Studi
ja paskelbė savo atidarymo ak
tą ir pradėjo rudens semestro 
darbą.
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ik ir turi būti.
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Elizabeth, N. J
Lš BALF skyriaus veiklos

Rugsėjo 24 d. Elizabetho pa
rapijos salėje įvyko 24 BALF i 
skyriaus vakaras. Įdomiai kal
bėjo p. K. Baltramaitis papasa
kodamas apie DP gyvenimą sto
vyklose — jų maitinimąsi, jų 
gyvenamas patalpas, pastangas 
bent kiek pasigeirnti savo var
gingą gyvenimą bei kitus jų var
gus.

Vakaras neapsėjo ir be links
mosios dalies: Elizabetho lietu
vių teatro grupė suavidino dvi 
linksmas komedijas: “Draugų 
susitikimą” ir “Kaip grinoriai 
gavo pilietybės popierius.” Pub
lika turėjo tikrai gardaus juoko 
ir po vaidinimo skubėjo suvilgy
ti išdžiūvusių gomurių nuo juo
ko alučiu ir užkąsti kugelio, deš
relių bei kitų užkandžių.

Tačiau reikėtų elizabethiečius 
ir pabarti, nes Elizabetho lietu
vių kolonija yra tokia didelė, o 
salė buvo tik pusiau užpildyta. 
Neužmirškim, kad remdami 
BALFą, remiame savo vargs
tančius brolius ir seseris Euro
poj, kurie gyvena tikrai vargin
gas

BALF tremtiniu imi
gracijos darbas 

užkirtas

dienas.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

šventadieniais susitarus

Penktadieniais uždaryta

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

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Sportas
Naujai įsisteigęs sporto klu

bas “Vytis” energingai imasi 
darbo. Nuosava tinklinio aikštė 
“Trinidad” parke kiekvieną va
karą apgulta sporto mėgėjų. 
Rugpiūčio 28 d. įvyko pirmosios 
rungtynės tarp aukštaičių ir že
maičių. Laimėjo žemaičiai. Rug
piūčio 30 d. sužaistos draugiš
kos tinklinio rugtynės tarp ant
ros lietuvių komandos ir ukrai
niečių. Laimėjo lietuviai 12-15; 
15-11; 15-10. Ukrainiečiai žaidė 
labai gerai, bet jų komanda bu
vo nepilnos sudėties.

Išgavus leidimą, greitu laiku 
bus įrengta ir krepšinio aikšte
lė. Reikalingiausioms sporto įran 
kiams pirkti klubo nariai užsi
dėjo vieno dolerio mokestį. Šiek 
tiek pajamų gauta aukomis stei
giamajam susirinkime rugp. 8.

Torontiečiai sporto nebuvo 
pamiršę ir anksčiau. Pavieniai 
sportininkai dar žiemos metu 
įsiregistravo į YMCA. Lengva- 
atletas Alg. Kernius turėjo pro
gos dalyvauti jau ne vienose var
žybose, kur pasiekė gražių lai
mėjimų. Pasekutinėje išvykoje 
už Toronto YMCA į JAV Buffa
lo šokime į aukštį laimėjo antrą 
vietą.

BALF pirmininkas kun. 
dr. J. B. Končius lankėsi Vi- 
durvakarinėse valstybėse, 
pasikalbėjo, pasitarė su BAL- 
Fo direktoriais ir visuome
nės veikėjais bei spaudos at
stovais.

Cleveland, Ohio tarėsi su 
vietos ir apylinkės darbuoto
jais, atsakinėjo į paklausimus 
ir didesniuose susirinkimuo
se kalbėjo BALF vajaus, lie
tuvių šalpos bei imigracijos 
reikalais. Iš paklausimų pa
aiškėjo, kad šiuo laiku žmo
nės daugiausia domisi DP bi- 
lium, kurį reikėjo plačiai aiš
kinti.

Chicago, Ill. BALF pirmi
ninkui teko ilgiau pabūti ir 
pasitarti su BALF direkto
riais, Chicagos BALF apskri 
ties veikėjais, dvasiškiais, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir Amerikos Lietuvių Misijos 
vadais.

Bendrojo Lietuvių Imigra
cijos Komiteto susirinkime 
dalyvavo Lietuvos Konsulas 
Chicagoje, Dr. Petras Dauž- 
vardis su žmona, SLA Cent
ro sekret. Dr. M. J. Vinikas iš 
New Yorko ir Povilas Dargis 
iš Pittsburgho, SLA vicepir
mininkas. Susirinkimas vyko 
BALF Centro sekretorės No- 
ros Gugienės raštinėje.

Imigracijos reikalais bend
rasis susirinkimas buvo gana 
ilgas ir intensyvus. Susirin
kimą atidarė ir imigracijos 
reikalą referavo BALF pir- 
mmmkas kun. ar. J. B. Kon- pr otherwise, to paid subscribers dur- 
cius, kuris susirinkimui pir-' daVlho^n1 above^^fss0®® *in- 
mininkauti pakvietė Ameri- ; Siy!™ emiweIkSfedandr°uiweekYy 
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninką Leonardą šimutį, sek
retoriauti — BALF sekreto
rę Norą Gugienę. Visi su' 
BALF pirmininku sutiko,'

Brooklyno Lietuviai Graboriai

ei. EVergreen 7-4335

(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laldotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

EVergreen 8-9770

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva ?

iTel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
i (šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
( NEMOKAMAI

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

I
Pieta# Elizabetho, 

levidaus^ 
leviČiūtė-Gt|ių dvasios vadas kun. 

 

TriobiškiO |įs per gražias ceremo- 
tatė naują valdybą, 
susirinkimą: — pirm, 
kienę iš No. Arling- 

. A. Berneikutė iš 
rotokolų rašt. J. Lau 

Kearny, iždin. — L. 
nė iš Newark, kores- 

M. Grekstienė iš 
ocial komitetas — M. 
iš Kearny. Catholic 
itetas — I. Kohans- 
arrisono. Maršalka — 
iš Newarko. 
ės nutarė surengt su

kas mėnesį po visas , ri ______ r

Po susirinkimo Bayon- j kimui. Kuopos komitetas daug stovyklos, buvo paskirti į

Balfietis

Marijau# 
dės Vinco 
kos Pierid 
tų motin® ? 
jų vaiką, 
adresu:

i
E.V.W.&" 

HuD-O®

^DARD’
> Good Will Vajus

sim visiškai
IR INSULTUOSE!!

Newark, N. J

tės gražiai priėmė vi
jusius su 
ir gėrimu.

skaniais

A. E. S.

Ekskursija
Kun. Pr. Bastakys kartu su 

keletą Newarko veikėjų šiomis 
dienomis lankėsi pp. Lapių gra
žioje rezidencijoje Stony Brook, 
N. Y. Tarėsi tremtinių reikalais, 
nes ponai Lapės yra dideli jų 
gelbėtojai ir prieteliai.

Great Necko BALF kuopa tu- 
didelius planus ateities vei-

P.

EAGLE LAKE, ONT.
22 lietuviai po siuntinį 

tremtiniams
š. m. birželio 21 d. į Kanadą, 

Hydro elektros darbams, iš Vo
kietijos atvyko nemažas skai-

< čius lietuvių. Iš to transporto 22 
. lietuviai, daugiausia iš Hanau

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

pasidarbavo ir rengia didelį dra
bužių vajų. Vajus paskelbtas vi
suose vietiniuose laikraščiuose 
(svetimtaučių) ir tikimės, kad 
iš jų irgi gausim pagelbos.

Lietuviams bus suruošta di
delė programa. Moterų komite
tas lanko lietuvių šeimas ir pra- 'gyvendami, nors ir nepratę prie 
šo rūbų.

Vajaus 
tinkamus 
siems lietuviams prašant, kad 
ir savo darbdavių prašytų rūbų 
vajui.

Šį sekmad., spalių 10 d., 5 vai. 
vakare, įvyks svarbios prakal
bos Kasmočiaus salėj. Kalbės 
gen. Jonas Černius iš BALF 
Centro; prel. Jonas Balkūnas, 
Maspetho parapijos klebonas, ir 
kun. J. čekavičius, kuris pats 
buvo komunistų kankintas.

Prašoma visus vietinius ir 
apylinkės lietuvius ateiti ir pa
klausyti naujų ir svarbių žinių.

Visi turi atjausti lietuvius 
tremtinius ir prisiminti savo 
brangią Tėvynę bei jos šių die
nų vargus. Brangūs tautiečiai, 

j nepraleiskite progos!

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.Eagle Lake Hydro Elektros sto
vyklą Nr. 2. čia jie kerta mišką 
aukštos įtampos elektros lini
joms statyti. Stovykloje be lie
tuvių yra dar latvių ir jugosla
vų, su kuriais sugyvenimas la
bai geras. Nors ir toli miškuose

newspapers only).
Matthew A. Milukas, 

Business Manager 
Sworn to and subscribed before me 

this 30 day of September, 1948.
Alfred Della Croce 

(My commission expires
March 30, 1950)menesio

DdSSu 2 Ventiliatoriais

MATTHEW BUYAUSKAS

buvo

lietu- 
siun-

komitetas paruošė 
laiškus ir išsiuntė vi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
426 Lafayette Street Newark, N. J.

Telefonas: MArket 2-5172

sim visiškai
už........................................
Iki 500 ktv. Pėdų žvyro Stogai $

sim INSULIUOTAS
Pasirinkimas Spalvų UŽ . 

Iki 500 ktv. Pėdų 
s apdengsim j ūsų STOGĄ 

kaip ......................
Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 5^' 

inimas ant . . . 
NUM STORM WINDOW 
IROM — Waterproofing—Pertai |

)tam Laikui — Pašaukit Mus 

nsulation & Roofing Co< 
Corona, New York. 1___

kios ligos ir 
Ugrįžo sustiprėjęs pa- 

^bonas kun. M. Kemė- 
ėjo eiti preigas. 
parapijos ir bažnyčios 
. Mykolo šventė pra- 
ngai. Rugsėjo 28 d. 
7:30 vai. vakare buvo 
mišparai, kurių metu 
pasakė svečias misijo- 
as Budreckas, M.I.C. 
ai buvo ir klebono 

plo Kemėžio gimtadie- 
inės, po mišparų pa- 

įėje įvyko klebono pa- 
suruoštas pobūvus.

pe dalyvavo prelatas 
s, marijonų generali- 
rius kun. Dr. K. Rėk- 

apie 16 dvasiškių ir 
elis parapijiečių. Svei- 
Ibas pasakė prel. Jo- 
as, kun. Dr. K. Rėk- 

. J. Simonaitis, kun. I.
v _įr parapijiečių vardu I

TeLNB^I

sunkaus fizinio darbo, bet visi 
geros nuotaikos ir į ateitį žiūri 
su pasitikėjimu. Kiekvieno šir
dyje gyva Lietuva. Tamprius 
ryšius palaiko su Vokietijoje li
kusiais lietuviais ir tremties 
spauda. Atjaučia likusių tremti
nių sunkią būklę ir kiekvienas 
iš savo prakaitu uždirbtų paja
mų jau pasiuntė po kelius siun
tinius. Dėkingi Amerikos lietu
viams, ypatingai p. Indrelėms, 
p. Mašiokienei ir p. Petrauskui 
už taip gausų aprūpinimą lietu
viška spauda ir knygomis.

Aštuntos rugsėjo, Tautos šven 
tės proga, kiekvienas čia esan
tis lietuvis pasiuntė į Vokietiją 
stovyklose vargstantiems 
viams po siuntinį, viso 22 
tinius.

Kadangi rugsėjo 8 d.

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

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

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

Tel. MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA



Spalių-October 8,

Ruošiasi prie Sukak
tuvių minėjimo

Mūsų Apylinkėje

Brooklyne ir jo apylinkėse 
yra gana diktokas būrelis vi
suomenės veikėjų, kurių ener
gijai nėra ribų. Kiekvieno 
kilnaus sumanymo įvykdy
me, kur reikalinga ištvermė 
ir pasišventimas, tų žmonių 
vardai visuomet figūruoja 
pirmoje eilėje.

Štai ir dabar, vos spėję už
baigti anksčiau turėtus pa
rengimus, jie ėmėsi kito 
stambaus darbo — Suruošti 
“Amerikos” 15 metų sukak
ties minėjimą.

Tuo tikslu pereitą šešta- ' 
dienį “Amerikos” įstaigoje 
jie turėjo savo susirinkimą, 

n X. . n F. r. 1 . n . v. . . 4- a . . J a

I • Antanas Kuzmickas iš kimo parapiją sekmadienį, 
Ridgewoodo serga ir gydosi spalių 10 d., platinti Marijo- j 
namuose. Jis yra LRKSA na- nų anglų kalba leidžiamą žur

nalą “The Marian.” šis žur-j 
nalas ypač leidžiamas mūsų 1 
lietuviams, čia augusiems.

Balys Laučka baigė 
aukštuosius mokslus

kuriame vienbalsiai nutarta1 -----------
dar šiais metais suruošti1 Amerikos lietuvių visuome- 
•stambų koncertą, kuris su- nei ypatingai yra malonu, 
trauktų “Amerikos” skaity- kad iš mūsų tarpo jauni ir 
tojus vienon vieton pasi- energingi 
džiaugti savo nuveiktais dar-, baigia aukštuosius mokslus, 
bais. Koncerto diena ir lai
kas bus paskelbta vėliau, i kinti baigus universiteto stu- 
kaip tik bus susitarta su dai-, dijas ir išlaikius visus egza- 
nininkais ir surasta koncer- ’ minus p. Balį P. Laučką. Jis 
tui salė.

Tarp kitų sumanymų, visi 
vienbalsiai pritarė V. Pūko i 
sumanymui, kad prie išleidi
mo knygelės, kuri bus išleis- i 
ta koncerto proga, be biznie-1 
rių, prisidėtų visi “Ameri
kos” skaitytojai, prisiųsdami 
savo linkėjimus ir paskirda
mi tam tikrą auką.

° Prof. Jurgis Baltrušaitis rys. Jį aplankė 135 kp. pirm, 
iš Paryžiaus atskrido lėktų- J. Mačiulis ir sekr. Pūkas, 
vu New Yorkan. Jis yra kvie- j • Juozas Ginkus po stip- 
čiamas skaityt ciklą paskai- j rios ligos, gražiai sveiksta ir 
tų apie viduramžio meną New jau yra parvežtas iš ligoni- 
Yorko Universiteto Institute J nes į namus.
of Fine Arts ir taip pat Yale i
Universitete, 
Conn.

® Kun. Rėklaitis, M. I. C., juos pamatyti scenoje. Patar- 
prieš išvykdamas į Romą bu- tina, kad tėvai siųstų ten sa
vo drauge su prel. J. Balkū- vo vaikus.
nu užsukęs į “Ameriką.”.
Kun. Rėklaitis išvyko pirma
dienį.

® Kun. K. Vengro, sėkmin
gai dirbančio didelį kultūrinį 
darbą Argentinoje, šiomis 
dienomis mirė tėvas, kuris j 
gyveno Boston, Mass.

® Muz. Dulkės lietuviškų 
New Havene, šokių grupė skaitlingai ren

kasi praktikoms ir greit teks

mūsų tautiečiai

Šiuo kartu malonu pasvei-

šiomis dienomis sėkmingai 
baigė John Marshall Law 

.School, gaudamas aukštojo 
mokslo laipsnį — Bachelor of 

; Law.
j B. Laučka yra gimęs 1919 
m. Lietuvoje. Amerikon at
vyko 1938 m. Čia baigė Ma- 
rianapolio kolegiją. 4^ me
tų jis praleido karo tarnybo
je, amerikiečių aviacijoje, 

Į komitetą minėjimui su- (tarnaudamas Brazilijoj, Af- 
rengti išrinkti beveik visi ži- rikoj, Indijoj ir Kinijoj. Virš 
nomesni asmenys, kaip buvę 900 valandų jam teko išbūti 
susirinkime, taip ir dėl svar- ore.
bių priežasčių negalėję į jį I B. P. Laučka visą laiką 
atvykti, nes darbo yra daug buvo aktyvus vytis, nuošir- 
ir visiems užteks. i

Nors minėjimui dar tik 
pradedama ruoštis, bet jau 
sveikinimai su medžiagine 
parama knygelei išleisti pra
dėjo plaukti. Pirmieji atsilie
pė: T. Slapšys iš Richmond 

_; Hill ir P. Morkūnienė iš Mas
petho.

buvo aktyvus vytis, nuosir- © Dr. A. Starkus persikėlė 
i dus lietuvių katalikų veikė- gyventi į Kearny, N. J., kur 
jas, labai artimas “Ameri- dirbs Hudson ligoninėj.

® J. B. Laučka važiuos į 
laiką net redagavęs “Ameri- Chicagą dalyvauti ten ruo- 
ką.” Be to, jis yra buvęs gra- šiamuose BALF vei Katalikų 
žaus “Studentų žodžio” žur-1---------- x----- J-------------
nalo redaktorius.

Adelė Barakauskaitė, 
universiteto studentė, litera
tė, lankėsi “Amerikos” re
dakcijoj ir kaip “Annuncia
tor” korespondentė, padarė 
Redaktoriui interview.

• Fredis Kulis iš Ozone 
Park, išvyko į Boglom State

° Marija Adomėnienė iš Kolegiją studijuoti.
Ridgewood yra sudarius daug 
tremtiniams atsikviesti doku- čių organizacijos narys, spa- 
mentų ir siunčia nuolat ne- lių mėn. turės Vestuves su 
pažįstamiems DP siuntinius. ' Veronika Plungyte iš Eliza- 

® Varg. Visminas iš Mas-.beth, N. J., taip pat vyte.
petho sudarė darbo ir buto -------------------
garantijas atsikvietimui iš 
tremties garsiam kompozito
riui Jeronimui Kačinskui.

• Lilijan ir Richardas Sin- 
geriai šventė savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį.

• Kun. J. Buikus, neseniai 
atvykęs iš tremties, lydimas 
savo giminaitės p. Bakšienės, 
aplankė “Ameriką.” Kun. J. 
Buikus yra mūsų senas skai
tytojas iš tremties.

• Irena ir Juozas Avižoniai 
buvo išvykę atostogų į Chi- 
cagą.

• Edvardas Tumasonis sa
vo tarnyboje Amerikos Radio 
Korporacijoje (RCA), gavo 
paaukštinimą.

• Kostas Kazlauskis, Vy-

ALIUMNŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Aliumnų ir Stu
dentų Klubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalių 10, 
6 vai. vakare, Woodrow Wil
son Foundation name, 45 E. 
65th St., New Yorke.

Vienu dienotvarkės punk
tu bus svarstoma DP studen
tų šelpimo reikalas.

Po susirinkimui Vytautas 
Beleckas parodys lietuvišką 
filmą.

Visi lietuviai studentai, ar 
baigusieji aukštąsias mokyk
las, kviečiami atsilankyti.

Dėl smulkesnių informaci
jų kreipkitės į Miss Mary 
Schultz, 87-34 86th St., Wood 
haven, N. Y.

Dalyvavęs

PARENGIMAI
Gyvojo Rožančiaus Draugi

jos Laimėjimų Vakaras su 
užkandžiais, įvyks sekmadie
nį, spalių 31 d., 5 vai. vakare, 
Karalienės Angelų parapijos 
salėje. Įžanga tik 60c.

Valdyba

LAIMĖJIMO VAKARAS

Moterų S-gos 24 kuopa ren
gia įdomų laimėjimų vakarą 
šeštadienį, spalių 16 d., 6 vai. 
vakare, Dumblių namuose, 
19 Chestnut St. (Cypress 
Hill), Brooklyne.

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

bendradarbis, nekurį |

PREL. BALKŪNAS KAL
BĖS PER RADIO

P. Juozo Ginkaus lietuviš
kame radio pusvalandy, šį 
šeštadienį, 2 vai. p.p., kaip 
praneša mums to radio vedė
jas, kalbės apie tremtinius 
kun. prelatas J. Balkūnas. 
Transliacija vyks iš WWRL, Vęs siuvėjų
1600 ke. radio stoties.

VAKARAS

Maspetho Žinios
—Prelatas Balkūnas spa- 

! lių 3 d. dalyvavo lietuvių baž
nyčios pašventinimo iškilmė
se Philadelphijoje.

—Prie jubiliejaus jau ren
giasi visu smarkumu. Para
pijos istorijai išleisti išrink
ta komisija: Joseph Bene-' 
dich, Emilija Ražickaitė, 1 
Dick Didner, Leonard Da^u-1 
lis, Teresa Malin, Ant. Ra-, 
žiekas, Frank Boestfesch. ■ 
Šiuo metu visiems parapijie-' 
čiams išsiųsti laiškai, pra
šant prisidėti prie knygos iš
leidimo.

—Altoriaus Draugija su- j 
rengė parapijos bazara. Ba- e- j žaras tęsis spalių 8, 9 ir 10 

' dienomis. Bus daugybė gra
žių dovanų. Rengėjai kviečia 
visus į jų bazarą atsilankyti 
ir pamatyti dovanas, kurias 
gaus bazaro dalyviai. Dau
giausiai prie bazaro dirba 
draugijos pirmininkė P. Vyš
niauskienė.

—Spalių 10 d. ryte, 8 vai., 
Šv. Vardo draugijos nariai 
eis bendrai prie Šv. Komuni
jos.

—Klierikas Robertas Gal- 
čius šiomis dienomis priėmė 
dijakono šventimus.

S

—New Yorko Childs ersto- 
ranų tinklo 2,300 tarnautojų 
šeštadienį nutarė išeiti strei
kam

Apreiškimo 
Parapijaseimuose. Jis aplankys drau

ge ir Wisconsin, valstiją.
• Kun. Bulovas, marijonas, 

lankysis šiomis dienomis New 
Yorke.

• Silvestras Dulkė, muz. dedamas parapijos bazaras. 
Dulkės ir Marijonos Dulkie- Tarp daugelio gerų, naudin- 
nės sūnus, iš laivyno parva- gų ir įdomių bazare laimėji- 
žiavo pas tėvus. Jis studijuo- j mų, bus galima laimėti geras 
ja laivyno elektros inžinerijos televizijos aparatas, Zenith 
mokykloje.

• Kazimieras Maukus, bu- ’ kės, savo vyrams pasigerinti,
_ ' "j j kontraktorius, galės laimėti gerą Toasterį.

mirė. Iš Angelų Kar. parapi- Į Bazarui jau prade ja rim- 
jos bažnyčios jis buvo nuly-.tai ruoštis, visos parapijos 
dėtas amžinam poilsiui į ka
pus.

Bazaras 
šeštadienį, spalių 16 d. pra

radijo aparatas, o šeiminin

draugijos per savo susirinki
mus skiria bazaro reikalams

Moterų Sąjungos 29 kuopa • EI. Čiurlytė, dirbanti atitinkamas aukas ir renka
-rm K T •_ 1 r*  1 T T___________1 _ X _ TV T ' J 1  *_____________M J rengia lošimų vakarą spalių Liet. General. Konsulate New 

(Oct.) 9 d., šeštadienio vaka- Yorke, lankėsi Waterbury.
re, P. Razmantų namuose,
107-39 125th St., Richmond !
Hill, N. Y.

Kviečiam visus atsilanky-1 Rugs. 4 d._buvo surengta

PAGERBĖ

ti. Bus gražių dovanų ir už
kandžių. Važiuojant imkit 
City Line, išlipkit ant pasku
tinės stoties.

Kviečia Valdyba

MASPETHO PARAPIJOS

3 DIENŲ BAZARAS

SPALIŲ 8-9 ir 10 DIENOMIS
PARAPIJOS SALĖJE

64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

VISI KVIEČIAMI!

“suprise pare” Julijonai ir 
Antanui Terebeizams jų 25 
metų vedybinio gyvenimo 
proga. Surengė giminės — 
Ona ir Juozas Gindžarai jųjų 
namuose, Richmond Hill. Da
lyvavo daug giminių ir pa
žįstamų. Buvo atvykę gimi
nės ir iš Waterbury, Conn.,— 
J. Sluoknaitis ir pusseserė O. 
Bivainienė.

Vakarą vedė S. Bujauskas. 
Buvo įteikta gražių dovanų. 
Dukrelė Joan įteikė tėveliam 
Sterling Silver ir 25 rožių bu
kietą.

Linkime J. A. Terebeizams 
sulaukti Auksinio Jubilie
jaus!

MOTERŲ S-GOS 29 KP.

Tel. EVergreen 4-7142 j

SALDAINIŲ BALUČIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinklm 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

■495 Grand Street.

iflizyva
kalbą...

,įj popos”...

AMERIKOS Lj
LIKŲ VISUC
KULTŪRINK

SAVAI

EINA KAS

jutomobiliais 
Amerikos 

Brooklyn, N. dienomis

: Bellaire Florist :—
BROOKLYN 20, N. ’ 

(68th St. kampas) SHoreroad 8-931
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukiei 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pj 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, In 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

6762 FOURTH AVE

>2gon BALF, 
•jviiĮ Ktalikų 
Kunigų Vieny
to seimus, 
■įjoji) Ameri- 
organizacijų, 

seraliai šta- 
I; mes sveiki- 
l^me, kad ko- 
I šventus idea- 
Larimų ir pla
katų išvystyta 
ps ir katali- 
I : ir kad senos, 
L iš naujo mes- 

; ir uždegtų 
kišką širdį!

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

3B
$ 489 Grand Street Brooklyn, N
£į Aarti Union Avė.

D. VVhitecavage, Savininkas

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas
4 J-40 — 74th Street

SKUBUS REIKALAS!
Naujai atvykusiai iš Vokieti

jos lietuvių šeimai skubiai rei
kalingas 3-4 kambarių butas.

Kas galėtumėte sužinoti apie 
laisvus kambarius, nuoširdžiai 
prašome pranešti mūsų adresu: 
417 Grand St. Tel. EV 8-7012.

PRANAS ŠUIPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

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

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

Le bolševikiš- 
įgi straipsnį 

kitos dalykus! 
ktytojas kelia 
h prieš lietuvių 
b ir pats "gra- 
k’taip rašo: 
įėjo tiesiai rū- 
: eina mūsų se- 
-lo paėjimo

STagg 2-1451

F. GRAŽYS ir SŪNl 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų 
lyginimą, plasteriavimą, šąli] 
viii cementavimą ir kt. darbi,-

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

Stephen Bredes
ADVOKATAS

197 Havemeyer Str€ 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-939

krisi ruso Gor- 
I: gražia kalba, 
L buvęs pui- 
Lžių lietuviš
ki, kaip—tabo- 
Lkuokštuiti an- 
L reiškia?), rėč- 

; našlei, pakusi-

b tas skaityto- 
&ės" ir “Vil

ai - “prastų 
etao,” “bai- 
Ą kalbą pa
to" ir “pa tysva- 
rimni mūsų tė-

:ė! Iš tikro,
prcia’ i pusiau 
kinį padaro ru
sto pas juos lie-

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

Rugsėjo 25 d. Moterų Są
jungos 29 kuopos narės Juli
jonai ir jos vyrui Antanui Te
rebeizams 25 metų vedybinio 
gyvenimo proga jų namuose, 
180 Hale Avė., suruošė irgi 
“surprizą,” kuriame dalyva
vo daug narių sąjungiečių ir 
svečių. Įteikta nemažai gra
žių dovanų. Susirinkusieji 
buvo nuoširdžiai vaišinami.

J. Terebeizienė yra daug 
metų 20 kuopos raštininkė ir 
daug veikia Moterų Sąjungo
je. Jos vyras priklauso prie 
LRKSA 134 kuopos. Jie turi 
dukrelę Joan, išaugintą lietu

viškoje dvasioje.
Čia Augus

darbo “batalijomis” patar
nauti svečiams. Iš viso ko 
matosi jog bus puikus baza
ras. Jei netikit, ateikit pažiū
rėti.

Miss Lithuania
Nors ir pavėluotai, bet rei

kėtų priminti, kad J. Stuko 
radijo piknike Miss Lithuania 
vainikas teko šiais metais 
Apreiškimo parapijietei Eli
zabeth Kašėtaitei. Ji šį pava
sarį baigė seselių Pranciško
nių vedamą akademiją Pitts
burgh, Pa.

Švento Vardo Draugijoj
Sekmadienį, spalių 10 d., 

Šv. Vardo draugijos nariai 
eis bendrai prie Komunijos 
per 8 vai. mišias. Po mišių 
bus jų pusryčiai parapijos 
salėje.

Prašomi draugijos nariai 
skaitlingai dalyvauti bendrai 
dalyvauti prie Komunisjos ir 
pusryčiuose.

—Kun. Pranas Bulovas, 
Marijonas, atvyksta į Apreiš-

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

i bet gi, kad, at
tain skaity- 

•ės" bendradar- 
■ kad “Vilnies” 
redaktoriai, anot 
įe sn menka iš

kartą pasakė

Tct_ BEekman 3-6828
J. Sneideraitis ir A. Andriukaitis 

Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

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

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

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

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE
GRAND ST. 361 UNION AVE., 

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

499

EV

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

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

Tel. Virginia 7-1896

Y.

DAvenport. 6-0259
■lijLLPH KR.tfc

FOTOGRAFA
(^^65-23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

mes biskį per-

uflijonieriais. Ir 
Jtorėm apie di- 
i redakciją paši
lk Bėda dabar 
joolus į nemalo- 

ir visus, kurie

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

Entered as second 
office at Brooklyn

PUIKUS

Tenai sk 
viso krašto v 
tuvos kampe

Dabar ta 
mo kraštas v

VAKAR

Koncervatc 
sėdy Churchi 
lę kalbą, kur 
pareiškė:

—Su apga 
jums pasaky 
— kad nega 
ginti netikra 
myhės susit 
Sąjunga.

Jis sakė, k 
džių peštyu 
džiuose ir i 
yra ne kas k 
Šimas publik 
sauliniam ka

—Vieninte 
kos šiuo me 
atominių boi 
rimų Amer 
Valstybėse, 
sustabdyti S 
Europą. Tik 
koniškų ato 
laiko Soviet 
rų Europon 
rams pasili 
Jungtinės 
stropiai sau 
tas atomin 
gas. Panaik 
gų iš JAV į 
dybė ir nusi 

(są likusį į 
būtų atšaki

■tori ten šaukė, , 
Atoriaus dabar ‘ 
'ės matyt, kita ( 
-hktorių už jo ' 
Jumą,” o mūsų 
;>ka “Vieny- 
t’ašė — “ne iū- ,e J
M pupos!” 
ui koks mažas 
-<hando palikti 
likus ir susiran- j 
Ui visiems svirp 
s visų pusių jį 
u eina reikalas 
rius, tai tada

—Laikas 
Churchilis 
kad kaip ti 
tas suvesti 
dėti galutii 

—Kiekvii 
kė Churchi 
po sovietų 
biau iškilę 
dant eilinis 
baigiant

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

bužių pakietus i Europa. ------
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuos D6 ]Ū8U pil- 

lima 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. $6.E
nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinami

tik $10.00
2 sv. kond. pieno 
1/2 sv. malto čokoll 
2 gab. tual. muilo

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

Jei pakieto gavėjas
Už Bendrovės pakietus gavėjai jokių mokesčių nemoka.

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

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
------Nebrangiausia—ir—Geriausia------

pas Z EI D A T’S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

vo tada n 
zekliai... O 

Bravo i 
Jie mus ba 
tuvišku m 
kiaušių pa 
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lk teisę, bet ir
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