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Dėtinos pastangos
Jau laikas
Ambasadoriai
Bausti mirčia
Tikrai koktu

ls spaudos paskutiniu lai
ku yra beveik aišku, kad DP 
įstatymą, pagal kurį turėjo Į 
Ameriką atvykti 205,000 iš- 
vietintųjų iš Europos, keis. 
Kaip jis bus pakeistas, šian
dien sunku dar pasakyti. Vie- 

• na tik mums yra aišku, kad 
mūsų vadovaujančos įstaigos 
Amerkoje turi jau dabar 
tempti jėgas, dėti visas pa
stangas, kad, keičant įstaty
mą, nebūtų nuskriausti mūsų 
broliai Europos lageriuose. 
Nuo energingų pastangų, ži
nome, visada daug pareina.

Yra Washingtone pasikei
tę net keli vadovaują vyrai, 
nuo kurių priklausys mūsų 
tautos politinė padėtis tarp
tautinėje scenoje. Ikišioliniai 
vyrai — Marshallis, Lovettas 
— buvo nusistatę mūsų ir ki
tų tokiame likime esančių, 
tautų reikalu, jie turėjo aiš
kią savo nuomonę, kompro
misų nedarė. Jie laikė, kad 
mūsų kraštas jėga okupuo
tas, įvykdyta prieš jį smur
to aktas. Dabar jau laikas už
klausti naujų Washingtono 
vyrų, kad ir jie patvirtintų 
okupuoto^ mūsų šalies padė
tį. Girdėti, kad mūsų ALT 
vyrai rengiasi į Washingto- 
ną. Reikia manyti, kad jie šį 
klausimą pajudins.

Europoje mūsų tremtinių 
bendruomenės vyirausiųjų 
organų yra suformuluotas 

Įkiš vijoms į svetimus kraš-
emigruo  j autiems Jietu- 

is: Visur būkime tikrais 
tautos ambasadoriais.
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Kirdeikių ežeras Vilniaus krašte. Tai gražiausia 
vieta rytų Lietuvoje

NUSTEBO TOKIA PAGELBA
Washingtone yra Vaikų 

Šelpimo Draugija, kuriai va
dovauja protestonų kun. R. 
Vawters ir jo žmona. Perei
tą savaitę patelefonavo po
niai Fay Vawters Aregenti- 
nos ambasados atašė, kad jis 
norėtų atlankyti jos vedamą 
draugiją. Atsilankęs atašė 
pranešė, kad iš Argentinos 
draugijai ateina dovana — 
drabužėlių 600 vaikučių ap
rengti. Tokia dovana, žino
ma, ne tik Mrs. Fay Vawters 
nustebino, bet taip pat nu
stebo ir paraudonavo Valsty
bės Departamento galvos. 
Tuos vaikams drabužėlius 
dovanoja Argentinos Sočia-

gesiu k~me lietuviu vardu^X’lrf^J  ̂
Tokių Ambasadorių ir turi- £
me. Štai “Cleveland Press”, ; ’ 5 ’ J F• • • raŠUįsidėjęs eilės lietuvių - trem-, ,T". , . . ,1- • J o , . 3 . _ i Nustebimas buvo dėlto, kad tinių su prof. dr. inz. A. Da- . . , . * -i
mušiu priešaky, dirbančių'™‘.suPrat°’ W An?erlka 
Cleveland Įmonėse, fotogra-, selPla vis, pasaulĮ. o eia, at- 
fijas ir šviesiausiom spalvom ;rodJ't’Į; kad ?ePaJe8la aav0 
jų aprašymą, pažymėdami?™1"'“'* aPruPmtl- Valsty- 
kad prof. Damušis, didis rejbes Wartamer, to Pa™S“- 

v---- t/,.. nuošė yra nuomone tokia,zistencinis kovotojas prieš 
nacius Lietuvoje, kankintas 
nacių kacetuose, daro gražią 
karjerą savo profesijoje Cle- 
velande. Prof. A. Damušis 
“Cleveland Plain Dealer” lai
kraštyje yra davęs stiprų at
sakymą W. Nussbaumui, 
kuris buvo spaudoje užpuo
lęs išvietintųjų įsileidimą į 
Ameriką. Iš tikrųjų, tai mūsų 
ambasadoriai!

kad čia argentiniečius bus 
paveikus Stalino propaganda, 
kur skelbiama, kad Jungtinė
se Valstybėse taip didelis 
skurdas, kad ji nepajėgia sa
vo vaikučių apdengti, o Ru-

D. ACHESON EGZAMINAS
Praeitą savaitę naujai pa-l 

skirtasis Valstybės Sekreto- 
' rius. Dean Acheson dėstė sa- * ■
vo politikos planus Senato 
bentdrųjų reikalų komisijos 
posėdyje. D. Acheson pabrė- 

. žė, kad jis yra aiškios politi- 
: kos šalininkas. Vingiavimo 
politikai jis nepritarė ir ne
pritars.

Svarbiausias punktas buvo 
santykių su sovietais reika- 

' las. D. Acheson pareiškė, kad 
“tvirtinimas esą aš planuoju 
lyginimo politiką su rusais” 
yra visai neįtikinamas daly
kas ir “man sunkuįsivaiz
duoti, kaip net ir pikčiausios 
valios žmonės tokias nuomo
nes sukurti galėjo.”

Senatorius Vandenbergas 
pastatė naujam sekretoriui 
tiesioginį klausimą, į kurį 
atsakius, turėtų paaiškėti vi
sa Achesono planuojamų san
tykių su Sovietais apimtis. 
A. Acheson atsakė, kad So
vietų užsienių reikalų minis-

sijoj taip visako pilna ir visi 
gerai aprūpinti.

Viso to “sukrėtimo” pra
džia buvo tokia: Minėtoji 
Washingtone Vaikų šelpimo 
Draugija, kuri kasmet pa-.įerįs Molotovas pakartotinai 
gelbsti tūkstančiui vaikučių keiis kartus yra jį, Acheso- 
drabužėliais ir kitu kuo, vyk-: ną, smarkiai puolęs. Kai jis 
dė savo metinę rinkliavą. Vie-;1947 m vasario mėnesį ka-
na tokių rinkėjų užėjo ir įl 
Argentinos Ambasadą. Ata
šė davęs auką pranešė ir savo 
valdžiai Argentinoje. Argen
tinos valdžiai apie tai sužino
jus, dagirdo ir gailestingoji 
šelpėja ponia Peronienė. Ma
toma, ji rekomendavo pagel- 
bą Washingtono vaikučių 
šalpos reikalui ir tuoj pasky
rė tokią didelę dovaną.
- Dovana, kur/,' argentinie
čių nuomone, turėjo Wa- 
shingtoną labai nudžiuginti, 
iš tikrųjų nustebino ir sugė
dino. Kai kurios didelės po
nios dar ir dabar vis neatsi
peikėją nuo tokio didelio 
“sukrėtimo.” Savitarpio šal
pos draugijų ir draugijėlių 
Amerikoje yra daug. Bet jų 
vajai ir rinkliavos yra daro
mos vien tik saviškių tarpe. 
Padėtis nėra tokia bloga, 
kad reikėtų kreiptis pagel- 
bos į užsienį. Todėl šį kartą 
dovana gauta iš užsienio ir 
apkurtino Washingtoną.

pitoliuje nušvietė rusų už
grobimų politiką, Molotovas 
atsakė į tai formaliai protes
to nota, kurioje jam, Ache- 
sonui, šmeižimą prikišo. Mar-

ŠVEDIJA IŠSKIRIAMA

Vienas mūsų maskvinis 
laikraštukas rašo, kad žymus 
mokslininkas, prof. H. C. 
Urey siūlo olandų valdonus 
bausti mirčia už hitlerišką 
Indonezijos užpuolimą. Siū
lymas teisingas. Bet kodėl 
jis ne visiems lygus? Kodėl 
mūsų komunistų maskviniai 
laikraštukai čia niekada ne
pasiūlė Kremliaus valdonų, 
kurie hitleriškai užpuolė Len
kiją ir mažą Suomiją 1939 
metais, o taip pat pavergė 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
nubausti mirčia, kurios 
pilnai užsitarnavę? Ar 
profesorius šitą antrąją 
sę irgi užmiršęs?

jie 
tas
pu-

Tas pats maskvinis laik
raštukas rašo, kad jam kok
tu, kai švietimo įstaigos, uni
versitetai “apteikia titulais, 
garbės laipsniais mulkius, 
kurie tačiaus yra galingi.” 
Tkrai koktu! žiūrėk Stalinas, 
tai tikras nemokša, jaunystė
je iš mokyklif varytas ir iš
mestas, kaip nesuvaldomas ir 
nenorįs mokytis. O kiek jis 
turi dabar titulų ir laipsnių! 
Jo medalių jau nesukabin
tum ant didžiausios karties. 
Ir tik dėl to, kad js yra ga
lingas. Tai dar kartą koktu!

Amerikos vyriausybė aiš
kiai pareiškė, kad tie kraštai, 
kurie dabartiniame nervų ka
re atktyviai nedalyvauja, ne
gali tikėtis amerikoniškų 
ginklų ar kitų karo priemo
nių, kai jiems jų reikės. Ši
tokį pareiškimą padarė Vals
tybės Departamento spaudos 
atstovas McDermott, kaip tik 
tada, kai Valst. Departamen
tas pareiškė, kad Sovietų 
“obstrukcijos” rimtai apsun
kino Suvienytų Tautų Orga
nizacijos veikimą.

Valdžios atstovas, patvir
tinęs spaudos atstovo Mc
Dermott išvedžiojimus, pa
reiškė, kad McDermott pa
reiškimo tikslas yra “patai
syti” švedų spaudos žinias, 
kuriomis švedų tauta įtiki
nėjama, jog iš Amerikos gali
ma bus gauti militarinė pa
rama ir tada, jei Švedija ir 
neprisidės prie dabar planuo
jamos kolektyvinės Šiaurės 
Amerikos Gynimosi Sąjun
gos.

Šia proga McDermott pa
reiškė, kad prie planuojamos 
kolektyvinio gynimosi Sąjun
gos priklauso USA, Anglija, 
Prancūzija,. Belgija, Olandi
ja ir Luxemburgas. Ateity, 
numatoma, prisidės Portuga
lija, Islandija, Irlandija, Ita
lija, Norvegija ir Danija. Be 
to, automatiškai prie pakto

prisidės Pietų Amerikos res
publikos, Graikija, Turkija ir 
Kinija.

No. Dakota priima 
DP gydytojus

North Dakotos valstijos 
valdžia praneša, kad ji nusi
statė per ateinančius trejiš 
metus priimti pas save 24 
gydytojus iš Europos esan
čių tremtinių tarpo. Kas me
tai bus leista atvykti 8 gy
dytojams DP. Vienerius me
tus atvykėlis gydytojas tu
rės dirbti kaip gydytoj as- 
asistentąs, kad galėtų pasi
rengti egzaminams, kuriuos 
jis po metų galės laikyti. 
Juos išlaikęs, gaus pirmąjį 
pripažinimą savo specialybė
je. Po to, kai jis gaus Ame
rikos pilietybę, kas galima, 
kaip žinome, tik po 5 metų, 
jam bus pripažintos pilnos 
gydytojo teisės. Iki tol visą 
globą šiems gydytojams teiks 
tos organizacijos, per kurias 
jie bus į USA atvykę.

Tuo pačiu laikotarpiu nu
matoma suteikti teisės 125 
amerikonams gydytojams to
je valstijoje.

shallis tada savo nota Molo
tovui jį užstojo.

Acheson taip pat priminė, 
kad po jo kalbos, kurią jis 
pasakė 1945 m. lapkričio mė
nesį Madison Square Garden, 
New Yorke, rusų jis buvo la
bai smarkiai pultas, šitą kal
bą jis pasakė ne tik kaip Val
stybės sekretoriaus Byrnes 
įgaliotas, bet ir kaip asmuo. 
Toje kalboje jis yra pasakęs, 
kad Rusija su savo politika 
kaimyninėse valstybėse visus 
pasižadėjimus sulaužė.

Po šito posėdžio senatorius 
Connelly pareiškė, kad toli
mesni apklausinėjimai D. 
Achesono bus prie uždarų du
rų, viešų klausinėjimų jau 
nenumatoma.

R. Stettinius nori 
tiesą pasakyti

Buvęs Valstybės Sekreto
rius R. Stettinius pareiškė 
Senato užsienio komitetui, 
kad jis artimiausioje ateity
je pasakysiąs “tiesą” apie 
tarptautinius įsipareigoji
mus, kurie prie prezidento 
Roosevelto anose konferenci
jose sudaryti buvo. Esą apie 
tas konferencijas yra per 
daug dalykų iškreipta. Stet
tinius, kaip žinome, pats da
lyvavo Jaltos konferencijoje.

KOMUNISTINAMI NAŠLAIČIAI
Anglų licencijuotas vokie-

šo, kad rusai išrinko iš rytų 
Vokietijos našlaičių prie
glaudų vaikus — berniukus 
ir mergaites — ir išvežė į So
vietų Sąjungą. Ten juos įsta
tė į komunistinio auklėjimo 
įstaigas, kad padarius iš jų 
atkaklius komunistus — ko
votojus, kurie vėliau, suau
gus, bus parvežti Vokietijai 
“tvarkyti.” Vaikai yra 10-11 
metų amžiaus.

Transportai su vaikais ei
na į Rostocką, o iš čia lai
vais į Rusiją. Jiems auklėti 
paskirtos vietos — Odesa ir 
Minskas. “Telegraph” duoda 
vieno vokiečio, jaunimo spe
cialisto, nuomonę. Jis pareiš
kė, kad per eilę metų iš vai
kų tikrai bus padaryti fana
tiškiausi komunistai, kurie 
bus panaudoti prieš patį vo
kiečių kraštą.

Amerikonų žinių agentūros 
karininkas, kuris apie rusų 
darbus jų zonoje gerai infor
muotas yra, pareiškė, kad 
jam tokį įvykiai kažkas keis
ta yra ir neįprasta.

Angli j os-Lenki j os 
paktas

Pereitą savaitę buvo pasi
rašytas anglų su lenkais pre
kybos paktas. Paktas galioja 
5 metus. Sutartyje numaty
ta prekių pasikeitimas už 
$520,000,000, o lenkai giriasi,

—2,000 New Yorko duonos 
išvežiotojų nutarė nuo sausio 
31 dienos išeiti streikan.

Jie Nori Karo
Valstybės pasekretoris R. 

Lovett, prieš išeidamas iš sa
vo tarnybos, padarė pareiški
mą Senato užsienio komisi
jos posėdyje. Jis pareiškė, 
kad Sovietų vadai pradėtų 
karą tą pačią dieną, kai tik 
jie būtų tikri savo laimėji
mu. Į tarptautinę teisę, į 
žmoniškumą jie dėmesio ne
kreips, kai tik jie pasijus 
stiprūs ir matys, kad karas 
jau reikalingas jų tikslams 
pasiekti.

Jis pareiškė, kad Stalinas 
yra viešpats Politbiure ir vi
soje Sovietų Sąjungoje. Jis, 
Politbiuro 14-kai vyrų, įsa
kinėdamas, apsprendžia visą 
Sovietų politiką. Politbiuras 
visomis priemonėmis steng
sis viršūnėje išsilaikyti ir 
komunizmą išlaikyti, net ir 
karo nenusigąsdami.

Viltys susitarti su sovie
tais dėl Berlyno blokados yra 
bergždžias dalykas, pareiškė

E. Roosevelt 
prisipažino

kad šis skaičius pašoks' iki 
$600,000,000. I-

Anglų delegacijos pirmi
ninkas R. Stancy, kuris su 
lenkais derėjosi ir sutartį 
prie pasirašymo privedė, pa
reiškė, kad šis paktas yra 
pavyzdys Anglijos prekybos 
sutartims su kitomis Rytų 
Europos šalimis. Mums svar
biausia buvo, pareiškė Stan
cy, išjudinti mūsų prieškari
nių skolų Lenkijoje gražini
mo reikalą ir atlyginimą už 
nacionalizuotus turtus, kurių 
mes ten nemaža turime, šita 
sutartimi lenkai įsipareigojo 
šią problemą dalinai išspręs
ti. Britai esą taip pat pasi
žadėję “atšaldyti” Lenkijos 
turtą Anglijoje, kuris siekia 
$2,000,000,000.

Stebėtojai mano, kad tai 
yra britų naujas kursas pre
kybos santykiuose su Rytų 
Europos kraštais.

GAVO 25 M. KALĖJIMO

Brooklynietis Martin Mon
ti federalio teismo sprendi
mu, turės kalėti 25 metus. 
Tasai Monti karo metu Vo
kietijoje tarnavo Vokietijos 
naudai ir tuomi pasidarė sa
vo šalies išdaviku.

—Kongresas pasiskubino 
prieš prezidento inauguraci
ją pakelti jam' algą iki $100,- 
000 ir dar priedo $50,000 jo 
įvairioms išlaidoms.

SNIEGAS KALIFORNIJOJE

Praeitą savaitę vis stebino 
ir gązdino Kalifornijos gy
ventojus oro išdaigos. Pieti
nėj Kalifornijoj vėl iškrito 
sniego. Pietryčių Kalifornijo
je buvo gražus vasaros oras, 
gėlės žydėjo, tuo tarpu žiem
ryčių ir žiemvakarų dalyse 
termometras buvo žemiau nu
baus.

Iš viso, didelėje Kaliforni
jos dalyje siautė sniegas su 
lietum. Pietinėje dalyje pra
ūžė didelė audra, su sniegu ir 
ledais. Las Vegas (Nevada), 
kur visada yra saulės džiaug-

smo dienos, buvo 8 colių sto
rio sniego danga padengta.

Kalifornijos gyventojai iš
sigando tokių gamtos išdai
gų. Jie masėmis apstojo ap
rangos krautuves ir pirko šil
tus drabužius. Grandinių au
tomobilių ratams paklausa 
buvo taip pat didelė. —

Nuo žiemių Karolinos iki 
Mississippi žiočių viešpatavo 
gegužės mėnesio oras. Cent
rinės Amerikos valstybėse 
naujo sniego neiškrito, bet 
daug kur vargstama dar nuo 
senojo.

Kai ponia E. Roosevelt grį
žo iš Paryižaus, kur ji, kaip 
žinome, karingai gynė žmo
nių Teisių Deklaraciją, kurio
je buvo aptarta ne tik pavie
nių žmonių, bet ir ištisų ma
žų tautų naikintojų (genoci
dų) nusikaltimai, kuriuos 
dabar, žinoma, vykdo tik So
vietų Sąjunga, ją pakvietė . 
Women’s National Press Club 
su paskaita. Paskaitoje ji aiš
kiai išdėstė, kad jai niekada 
neteko pažinti pačių rusų, jų 
liaudies atstovų bei jų gyve
nimo, nes jos, jai buvojant 
Rusijoje, valdžios pareigūnai 
prie jų neprileisdavo. Kitą 
visą paskaitos dalį ji rėmė 
ta medžiaga, kiek ji pažino 
rusus Suvienytųjų Tautų po
sėdžiuose.

—o------ - —j----, r--------- Kai ją paklausė, ar ji ma-
Lovett. Kai prezidentas Tru-' no rusams ir toliau vis žings- 
manas pareiškė, esą kai ku- nis po žingsnio pasiduoti, ji 
rie sovietų vadai siekia su atsakė “ne.” Šis sausas žode- 
Amerika susitarti, tai nereiš
kia skilimo Politbiure, nes 
Stalinas pats vadeles ten lai
ko savo rankose. Stalinas jau 
1946 m. sausio mėnesį savo 
kalboje aiškiai išdėstė sovie
tų užgrobimo planus, bet de
mokratiniai kraštai tada į 
dalykus nepakankamai rim
tai žiūrėjo. Kai Achesonas 
bus paskirtas, pirmas jo už
davinys turėtų būti — suda
rymas planuojamos Atlanto 
gynimosi sąjungos, pareiškė 
Lovett.

lis klausančių tarpe sukėlė 
juoko.

PRASIDĖJO KOMUNISTŲ 
BYLA

Dvylikos komunistų byla 
New Yorke prasidėjo pereitą 
pirmadienį. Komunistų gynė
jai įvairiausiais būdais sten
gėsi teismą atidėtu bet ka

patiekti negalėjo, tai teismas 
ir nebuvo atidėtas.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
• Prezidentas Trumanas pareiškė, kad jis apie “rusų 

akciją už taiką” nieko nežino, bet su Stalinu susitikti jisai 
pasirengęs, jei šis atvyktų į USA.

• Pietų Afrikos mieste Durbane kelias dienas vyko 
vietos čiabuvių pogromai prieš indus, kurie per ilgą laiką 
į Durbaną yra imigravę.

• Rusai grąsina nutraukti Bavarijai elektros srovę, 
kuri eina iš rusų užimtos Vokietijos dalies. Bavarija nau
doja 10% srovės iš rusų zonos.

• Prieš keliolika dienų Kalifornijoje nukrito lėktuvas 
su keturiais keleiviais. Po penkių dienų pasisekė vieną mo
terį gyvą rasti. Trys kiti — negyvi.

• Prieš kelias dienas prie Indianapolio nukrito marinų 
lėktuvas su penkiais lakūnais. Visi užsimušė.

• Maltos salos, Viduržemio jūroje, kryptimi išplaukė 
stipri U. S. karo laivų flotilija, kurios tikslas pakeisti iki 
šiol ten buvusią flotiliją.

• Amerikonų karinis teismas Vokietijoje nuteisė du 
U. S. armijos kareivius pakarti, už tai, kad jie išprievarta
vo ir nužudė jauną vokietaitę.

• Atsistatydino Irano (Persijos) ministerių kabinetas. 
Krizę iššaukė kyląs pragyvenimo brangumas krašte.

• Ponia E. Roosevelt pareiškė valdžios ir civilių žmo
nių grupei, kurie domėjosi žmogaus Teisių Deklaracija, kad 
ji gailisi taip ilgai į kompromisus ėjusi su rusais, kurie ne
pripažįsta žmogui teisių.

• Šveicarijoje, tarp Ženevos ir Lausannos, užsidegė 
vaikų prieglaudos namai (pensionatas).-Sudegė keli vaikai.

• Anglų ministerių kabinetas patvirtino Bevino poli
tiką Palestinoje. Bet iš spaudos Bevinas susilaukė gana stip
rios kritikos.

• Rusai Leipcige nuteisė vokiečių studentų vadus ir 
išvežė į Sibirą.

• Garsioji Šv. Stepono, Vengrų karaliaus, karūna ir to
liau pasilieka Amerikos okupacinės valdžios Vokietijoje ži
nioje, kaip praneša Valstybės Departamentas. Departamen
to spaudos kalbėtojas pareiškė, kad karūna Vengrijos ko
munistams nebus išduota.

• Forestallis pareiškė, kad jis iš krašto gynimo sek
retoriaus vietos nepasitraukia.

• Iš svetimšalių legijono prancūzai atleidžia buvusius 
vokiečių wehrmachto kareivius.

• Bulgarijos pasiuntinybės Londone sekretorus P. Uwo- 
leff atsisakė vykti į Pragą tokioms pat pareigoms.

• Anglų okupacinė karo valdžia Vokietijoje sustiprino 
cenzūrą rusų zonoje leidžiamiems komunistiniams laikraš
čiams ir knygoms.

• Bochumo (Vokietijoje) plieno liejyklų darbininkai 
atsiuntė telegramas Trumanui ir MarshaHiui, prašydami, 
kad užtartų prieš anglus, kad šie neišvežtų jų fabrikų ma
šinų, dėl kurių, kaip žinome, neseniai ten kilo nesusiprati
mų tarp britų valdininkų ir vokiečių darbininkų.

• Rusų propaganda “įrodinėja,” kad pirmą lėktuvą su- 
konstruktavo rusas Golubowas.
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Motin, Mano Žeme!
Kas mane išgelbės iš didžių kančių— 
žemėje bekraštį ilgesį kenčiu.
Vakar juokės saulė, šiandien jau tamsu — 
amžinai aš vienas, vienišas esu.

PAŽVELKIM UŽ UŽDANGOS
Vilniuje einančio bolševiki- gimnazijoje buvo blogai vyk- 

nės valdžios ir komunistų domas mokymas, o ypač auk- 
partijos organo “Tiesos” per- Įėjimo darbas, buvo visiškai 
eitų metų Nr. 60 buvo įdėtas apleistas idėjinis - polit. mo-

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

Žėri ryto rasos, šlamščia kadugiai, 
baldami linguoja ant kalvų rugiai: 
žada žemei derlių, džiaugsmo dovanų,— 
su lazda keleivio prie tavęs einu.

DEL TUŠČIO MAIŠO
Būki vainikuota, būki mylima, 
motin mano žeme, žiedus keldama— 
tavo veidas spindi meile ir viltim, 
aš sūnus tavasis kelsiuos su tavim!

Niekada netrūko lietuvių tarpe diskusijų, ginčų, o kar
tais ir barnių. Buvo jų pasikalbėjimuose, buvo susirinki
muose, buvo ir spaudoje. Jeigu mes juos visus peržvelgtu
me, rastume, kad visa tai yra mums labai daug gero pa
darę, bet ir blogo nemažai atnešę.

Diskusija ar ginčas, kol jis yra nepersunktas pykčiu 
ir kerštu, žmogui ar bendruomenei tik gera duoda. Disku
sijų keliu išsiaiškinamos klaidos, surandami keliai žmogaus 
ar bendruomenės tobulėjimui. Dėl to tik ir yra pražūtin
giausia valdžia — diktatūra, kad ji nepripažįsta kritikos, 
diskusijų. Net pati baisiausia diktatūra — Soviėtai ir tie 
paskutiniu laiku, atrodo, nusigandę yra dėl neleidimo jokios 
kritikos pas save per 30 metų. i

Bet kai diskusijose pasiduodama piktai valiAi, asmens,! 
įsitikinimų ar politinėms ąistroms, tada jau pereinama prie' 
griovimo darbo. Įsisiūbavus aistroms, nesiskaitoma su jo-1 
kiomis priemonėmis, kad tik daugiau “prilipdžius prie
šui.” Meluojama, šmeižiama, teršiama. Iš to naudos jokios 
— nei asmeniui, nei bendruomenei, nei tautai.

Dažniausia čia kaltos būna asmeninės ambicijos arba 
asmeniniai interesai. Visuomenės nuodai tai ir yra šitos 
ambicijos ir šitie interesai. Juk kiekvienam galvojančiam 
žmogui yra aišku, kad, sakysim, tokios diktatūros, kaip fa
šizmas arba bolševizmas yrą padaras tik asmeninių intere
sų. Juk Hitleriui arba Stalinui niekada nerūpėjo žmonių 
reikalai, o tik jų pačių asmeniniai interesai. Demokratiniuo
se kraštuose visuomenė turi būti budri šitokiais atvejais. 
Asmenų ambicijas ar interesus ji turi sugebėti išjungti iš
visuomenės reikalų, o asmens su jų interesais, jeigu jie gavę lietuvių generalinių ta- 
kliudo visuomenės interesams, turi būti aplenkiami. rėjų užtikrinimą, kad jie ne-

Dažnai tačiau yra įvairių barnių ir intrygų pagrinde. trukdysią vokiečiams imtis 
patys niekai. Baramasi, kaip sako mūsų posakis, dėl tuš- tolesnių žygių lietuvių SS le- 
čio maišo. Ir dėl šito tuščio maišo besibarant, nueinama bet gi°nui suformuoti, vokiečiai 
gi dažnai per toli. Pavyzdžiui, dažnai išgirsti įvairių po- Pątys, be lietuvių, pradėjo 
sakių vienų prieš kitus tarp lietuvių, į Ameriką atvažiavu- viešai skelbti, kad lietuvių 
šių prieš kelis dešimtmečius ir dabar atvažiuojančių. Kar- ^S legionas jau esąs formuo
tais ir stipriau susiginčijama. Net artimų giminių tarpe, jamas, ir pradėjo daryti di- 
Dėl ko? Tkyai dėl niekų. Ir dėl tokių niekų, kurįę spaudos dėlę propagandą, ragindami 
puslapiuose' net koktu kelti. O. tačiau šitie ginčai ir ginče- lietuvius karininkus, puska.- 

-J^-veda-^i^-dideUų^&unkumų... mums patiems. . rininkius_ir kareivius, stoti
! Šitas labai atsiliepia į tavo, brolau ir sesuo, gyvenąs savanoriais į tą legioną. Kan- 

Amerikoje, pastangas atsikviesti savo brolius iš baisios didatams buvo žadamos įvai- 
tremtieš. Tas atsiliepia ir į tavo, brolau tremtiny, pastan- r*os gėrybės —- geras mais- loję Kauno priemiesty.

* . * *

Javuos Aguonos
Javuos, tarp varpų išsimėtę 
plauko spalvingos gėlės.
O, šventos varpos pasvyruoklės, 
jūs našlaičių sesės, 
alkanųjų draugės, 
brandintojos motinos duonos, 
iš žemės miegančių tamsių įščių išaugę— 
ką kuždatės su vėju pabaldūnu, 
ką su gražuolėm planetom 
sidabro pievose beribėse? 
Javuos tarp varpų išsimėtę 
šypsos lyg madonos— 
o, mylimos, o žydinčios laukų šventovės dukros, 
derliaus vainikuotojos—aguonos!

i

♦

eitų metų Nr. 60 buvo įdėtas 
straipsnis: “Klerikalų lizdas 
gimnazijoje,” kur buvo pik
čiausiu būdu išniekinti kai 
kurie Ignalinos gimnazijos 

; (Švenčionių apskrity) moky
tojai. Į tą straipsnį “atkrei
pė akį” bolševikinė švietimo 
ministerja. Jos “darbo vai
siai” aprašyti tos pačios “Tie
sos” Nr. 259. Duodu iš to ap

rašymo Amerikos lietuviams 
svarbesnes vietas, nurašyda- 

1 mas žodis į žodį, kad neįvyk- 
aų iškraipymų. Ten rašoma: 

Į “Ignalinos gimnazija neį
vykdė partijos ir vyriausy
bės pastatytų uždavinių,

Rygą, taip pat stipriai laikė
si ir nesutiko imtis iniciaty
vos esamomis sąlygomis pa
dėti vokiečiams rinkti lietu
vius vyrus į SS legioną.

Girtą prikalbėjo
Matydami, kad su lietu

viais bus sunku susitarti, ir

dienraštyje “Ateitis” aprašy
mą, kaip vienas lietuvis at
sargos karys, Lietuvos nepri
klausomybės karo dalyvis, 
net dviejų Vyčio Kryžių ka
valierius, užsirašęs savano
riu į SS legioną, kaip jis gra
žiai kalbėjęs su vokiečiais, 
kaip jis raginęs ir kitus lietu
vius karius ir jaunuolius sto
ti į lietuvių SS legioną, ir

kaip apie pavyzdį, kaip vo
kiečiai organizuoja lietuvių 
SS legioną, per trumpą laiką 
pradėjo kalbėti beveik visa 
Lietuva.

Prieš vokiečius veikusių 
lietuvių nelegalių organizaci
jų pogrindžio spauda pasisa
kė prieš SS legioną. Lietu
viai studentai nutarė į legio
ną neiti. Jų pavyzdys užkrė
tė moksleivius ir kitus jau
nuolius. Vokiečių pastangos 
susilaukė pilno lietuvių boi
koto.

Vokiečiai įtūžo. 1943 m. ko-

džios siuntinėjami, . lankėsi 
įvairiose buržuazinėse valsty
bėse, iš kur grįžusi populiari
no buržuazinę Vakarų kultū
rą.

Mokytoja Mudėnaitė Eleo
nora neturi pedagoginio pa

kinių švietimas ir politinis isiruošimo, netarybiškai nusi- 
mokytojų lavinimasis, neor- Į teikusi 
ganizuojamos pionierių iru........
komjaunimo organizacijos, 
vadovybė ir mokytojai nekė- i 
lė ryžtingai mokymo lygio, : 
leisdami gimnazijoje įsigalė- ; 
ti formalizmui ir apolitišku- 
mui...

Dauguma Ignalinos gimna
zijos mokytojų (kaip, pav.), 
Petravičius, Mudėnaitė, Se- 
mionovas ir kiti) dar nėra at
sikratę religinių prietarų, 
dažnai lanko bažnyčią, tuo 
duodami blogą pavyzdį gim
nazijos mokiniams.

Ignalinos gimnazijos vado
vybė blogai organizavo mo
kytojų politinį bei metodinį 
lavinimąsi, dėl to, net ir jau
ni mokytojai, baigę tarybinę 
pedagoginę mokyklą, pasida- į 
ve vyresniųjų mokytojų, kle- j 
rikališkai nusiteikusių, įtakai 
ir neauklėjo mokinių tarybiš
kai. Taip, pav., jauna, 1946 
metais baigusi mokytojų se- i 
minariją, mokytoja F. But-1 
kute, patekusi į Ignalinos Į 
gimnaziją, per mokslo metus j 
visiškai nepaaugo nei politiš-1 
kai, nei metodiškai...

Buvęs gimnazijos direkto
rius N. Petravičius yra klė-j 
rikalas, praktikuojąs tikin
tysis, savo bute ne tik laiko 
šventųjų paveikslus, bet daž-

SusitinJ 
toriu, o t 

Kode 
mano

gas atvažiuoti į čia, pas savuosius. Taigi, liaukimės. Eiki
me ranka rankon, kaip tos pačios tautos broliams pridera. 
Prieš keliasdešimtis metų čia atvykęs Amerikos lietuvis, 
kuris sunkiausiu savo rankų darbu išsikovojo sau čia pa
dėtį, kuris savo tautai tiek daug padėjo sunkiais momen
tais, kuris tave, broli, parsitraukia iš baisios tremties, ver
tas pagarbos ir padėkos. Atsidėkokim jam. O tu, Amerikos 
lietuvi, susilaukęs iš baisaus likimo savo brolio, turi kuo 
džiaugtis. Džiaugiamasi juo. Taigi, atsidėkokime ir džiau
kimės! E. U.

J. S-is

LIETUVIU TAUTOS KOVA PRIEŠ 
SS LEGIJONUS

Pirmasis bandymas 
suformuot SS leg.
Jau 1942 metais vokiečiams 

buvo pavykę Latvijoje ir Es
tijoje suformuoti pirmuosius 
latvių ir estų SS dalinius. Vo
kiečių okupacinės valdžios 

’ atstovai Lietuvoje nurodinė
jo lietuviams latvius ir es
tus, kaip realiai galvojančius 
ir toli numatančius politikus, 
kuriems vokiečiai tikrai su
teiksią nepriklausomybę 
Kartu buvo “draugiškai” pa
tariama lietuviams apsigal
voti, apsispręsti ir sekti savo 
šiaurinių kaimynų pavyz
džiu.

Domisi mūsii gene
rolu

1942 metų pabaigoj ir 1943 
metų pradžioje vokiečiai pra
dėjo domėtis buvusiu Nepri
klausomos Lietuvos kariuo
menės vadu generolu Rašti
kiu, kuris iki tol buvo laiko
mas vokiečių okupacinės val
džios nemalonėje, už jo atsi
sakymą užimti bet kokią ofi
cialią tarnybą vadinamoje 
“lietuvių savivaldoje” ir ku
ris tuo laiku dirbo neetati
niu tarnautoju Lietuvos Ka
ro Muziejuje. Pagaliau gen. 
Vysocki, vokiečių SS ir poli
cijos vadas Lietuvoje, be ypa
tingų pasiruošiamųjų pasita-

rimų, nemandagiai, įsakymo 
forma pareikalavo iš gen. 
Raštikio, kad jis per kelioli- 
ką valandų pasiruoštų kartu 
su gen. Vysocki ir su keliais 
Lietuvos generaliniais tarė
jais, su pirmuoju generaliniu 
tarėju gen. Kubiliūnu prieša
ky, vykti į Rygą, pas “Rytų 
krašto” (Ostland) SS vadą 
tartis Lietuvos reikalais.

Kadangi šie reikalai buvo 
keliami per SS vadovybę, o 
ne per Vokietijos užsienių 
reikalų ministeriją ir kadan
gi deryboms buvo pasirink
tas ne Berlynas, bet Ryga, 
kur apie Lietuvos politinius 
bei valstybinius reikalus ne
buvo net su kuo kalbėtis, nes 
Rygoje sėdėję vokiečių parei
gūnai politinių reikalų spręs
ti nebuvo įgalioti, o buvo tik 
jų vykdytojai, ir kadangi, be 
to, dar buvo žinoma, kad Ry
goje numatomas kelti lietu
vių SS legiono klausimas, 
gen. Raštikis jam duotą įsa
kymą atmetė ir atsisakė va
žiuoti į Rygą. Šis atsisaky
mas vokiečiams labai nepati
ko. Mat, jie buvo numatę bū
tinai įtraukti gen. Raštikį į 
lietuvių SS legiono formavi
mo ir jam vadovavimo dar
bą.

Gen. Raštikis susilaukė 
grąsinimų, tačiau jis nepabū
go. Tuo tarpu Lietuvos gene
raliniai tarėjai, nuvažiavę į

vo 17 d. spaudoje ir per ra-. uaį leido savo bute šventikui 
diją buvo paskelbtas oficia-| laikyti pamaldas. N. Petra- 
1iiq nnro iv onnnirYiinia Irn- ‘ a____ r . _• _ . i . _lus, nors ir anoniminis, ko-

kaip jis esąs laimingas, gale- munikatas, kad lietuvių SS 
damas vėl tarnauti kariuo- legiono formavimas esąs Šu
kienėje ir vėl pasižymėti stabdytas, nes lietuviai nesą 
------- verti tos garbės. Už šį nepa-

Aprašymas buvo tikrai ne- sisekimą viešai buvo apkal- 
blogas, gal net perdaug sal-1 tinti lietuviai inteligentai, 
dus. Tačiau po kelių dienų' arba, kaip jie buvo pavadin- 

1 fi fomo Iznmnnikafp i n tol Ir-

fronte.

ti tame komunikate, intelek
tualai.

Iš gestapo pasipylė kalti
nimai lietuviams inteligen
tams ir grasinimai suimti ir 
išvežti į koncentracijos sto
vyklas 30,000 lietuvių inteli
gentų, nes jų Lietuvoje esą 
iš viso per daug ir jie vieni 
kenkia vokiečiams, trukdą 
visus jų sumanymus, visas 
savo viltis dedą į plutokratų 
pasaulį, t. y. į anglus ir ame
rikiečius, ir iš viso kenkią 
lietuvių tautai. Kai kurie 
karštesni Gestapo pareigū
nai buvo išsitarę, kad jiems 

i užteksią 50,000 kulkų - vi- 
da, radijas, net kino teatrai, liais mažais vaikais, ir, blai-jsiems inteligentams sunai- 
Buvo net kurioziškų įvykių, vus būdamas, niekada nebū- kinti. 
Kaune, pav.,vokiečiai paskel-1 tų padaręs tokios kvailystės, 
bė lietuvių kalba leistame Aišku, kad apie šį įvykį,'

paaiškėjo šio įvykio tikroji 
eiga. Pasirodė, kad laikraš
tyje išgarbintas ir išrekla
muotas savanoris esąs sar
gas vienoje pradinėje mokyk- 
■ • - ■ • _ vo
kiečiai iš pradžių jį prigirdė 
degtine ir po to girtą įkalbė
jo užsirašyti į SS legioną. 
Daugiau jis pats nieko nebe
atsiminė. Kada, išsipagirio
jęs, paskaitė, ką apie jį buvo 
parašę laikraščiai, tuoj atėjo 
į SS legiono organizacinį

tas, geri drabužiai, sulygini
mas jų teisių su vokiečių ese
sininkų teisėmis, pirmenybės 
po karo darbui, tarnybai ir 
net turtui gauti.

Prie SS vado įstaigos Kau
no, Laisvės alėjoje, buvusiuo
se Pažangos rūmuose buvo c_________ _____ „
įsteigtas SS legiono organi-į štabą maldauti, kad jį iš- 
zacinis štabas su vokiečių brauktų iš savanorių kandi- 
viršininku, mjr. S., priešaky. Į datų sąrašo, nes turįs gau- 
Į darbą buvo įkinkyta spaų- singą šeimą’— žmoną su ke-

(Bus daugiau)

vičius kategoriškai atsisako 
pripažinti savo klaidas, iškel
tas “Tiesoje” bei nurodytas 
aukštesniųjų švietimo orga
nų pareigūnų...

1946 metais Švenčionių ap- 
skrit. liaudies švietimo sky
rius paskyrė į Ignalinos gim
naziją matininką Alseiką 
Liudą ir jo dukterį Alseikai- 
tę Mildą., „kurj^yokiečių oku
pacijos metais turėjo arti
mus ryšius su vokiškaisiais 
okupantais ir buvo su jais 
kartu pabėgusi. Jau tuo lai
ku Ignalinos gimnazojoj dir
bo Alseikos žmona Alseikie- 
nė Marija ir dėstė vyresnėse 
klasėse istoriją, neturėdama 
tam jokio pasiruošimo. Al
seikų šeima, įsikūrusi Igna
linoje, ėmė ne tik kelti intri
gas mokytojų tarpe, bet į tas 
intrigas ėmė įvelti ir gimna
zijos mokinius. Be to, Alsei- 
kienė Marija buržuaziniais 
laikais priklausė skautų, šau
lių bei tautininkų organizaci
joms ir kartu su vyru Alsei
ka Liudu, smetoninės val-

i ir iš viso nesugeba 
dirbti mokykloje...

Švietimo Ministerijos Kole
gija, siekdama pašalinti esa
mus trūkumus, Ignalinos 
gimnazijoje atstatyti darbo 
drausmę ir pakelti idėjinio 
auklėjimo bei mokymo dar
bą, įvykdant partijos ir vy
riausybės duotus uždavinius 
mokyklai, nutaria:

1) Atleisti iš mokytojų 
pareigų šiuos Ignalinos gim
nazijos mokytojus:

a) Petravičių Nikandrą, 
kaip klerikalą ir netinkantį 
dirbti tarybinėje mokykloje;

b) Mudėną Joną, už ardy
mą gimnazijos darbo draus
mės ir palaikymą antitarybi
nių nuotaikų gimnazijoje;

į c) Semionovą Charitoną. 
j kaip moraliai pakrikusį, 
drausmę ardantį ir netin
kantį dirbti tarybinėje mo
kykloje;

d) Alseiką Liudą, kaip ne
pasiruošusį pedagoginiam 
'darbui ir gimnazijos darbo 
drausmės ardytoją;

e) Alseikienę Mariją, kaip 
’ nuolatinių intrigų kėlėją bei 
antitarybinių nuotaikų sklei
dėją;

f) Mudėnaitę Eleonorą, 
kaip nepasiruošusią pedago
giniam darbui ir netarybiš- 
kai auklėjančią mokinius...

2. Įpareigot Šviet. Ministe
rijos Kadrų Skyr. (drg. E. Ei- 
dukaitytė) ir Švenčionių ap- 
skrit. liaudies švietimo sky- 

Įrių (drg. Mikšys)
ktuoti Ignalinos 
naujus kadrus.

3. Įpareigoti

sukomple- 
gimnazijai

Ignalinoj 
gimnazijos direktorių Skr^B 
butėną imtis priemonių , 
statyti gimn a z i j o j J
drausme,iš pagiii^KK^^ 
tvarkant mokymo-auHejnSI 
darbą.

4. Įpareigoti Švenčionių 
apskr. liaudies švietimo sky
rių (drg. Mikšys) sustiprin
ti Ignalinos gimnazijoje mo
kymo - auklėjimo kontrolę 
ir teikti konkrečią pagelbą 
gimnazijos vadovybei, trum
piausiu laiku pakelti moky- 
mo-auklėjimo lygį.

5. Šį nutarimą paskelbti 
visiems apskričių (miestų) 
liaudies švietimo skyrių ve
dėjams ir pasiūlyti jiems ap
svarstyti vidurinių mokyklų 
mokytojų tarybos posėdžiuo
se.

nes
kad

. kią blogs

pj iš užu
Prisipa: 

šoki prij 
net ir šai 
rėjau laik| 
pati j tą I 

■ lyną, kaip 
negaliu iš

O tie Iii 
tai jau p

jo iš ten 1 
gromatas 
žada, o čit 
dyti siūl 
mandrybii

Aną dif 
su ta T;

dek Dėl C 
nesakau, 1 
ti tos bo 
vatkės Ta 
pas ją taij

—Pijum

nors biskji
—Ačiū i 

kau - aš 
tas nuo p 
bet tu pat 
donfašistu

A. Pli 
barsi vos, 
kų dėl km 
voti.

—Kokie1 
kai ?

—O. Pli 
sakyti, dr 
kortuose c

v.-Ta i ji

Paveiksle matome amerikiečių jūrininkų grupę audiencijoje pas popiežių. P-ažymėtąsis strėle yra ląivo įgulos 
gydytojas Dr. Albinas Gedarovich-Gedaravičius, Amerikos lietuvis, gimęs ir augęs Angelų Karalienės parapijoje 
Brooklyne. Daktaro Albino tėvas yra nuoširdus “Amęrikos” prietelis, kilęs iš Šiaulėnų parapijos, Šiaulių apskr. 
Motutė, kilusi iš Zapyškio, mirusi jau 7 metai.

Al. Niunka,
Švietimo Ministerijos 
Kolegijos Pirmininkas, 
Lietuvos TSR Švietimo 

Ministras.”
Amerikos lietuvi, palygink 

šitą “laisvę” su mūsų čio
nykščių komunistų pasako
mis apie laisvę ir demokrati
ją dabar Lietuvoje. Atsimin
kime, kad po šituo straips
niu pasirašęs pats švietimo 
ministeris, taigi, “laisvė" 
ten yra tikrai tokia, kokią ją 
čia aprašo.

Pastatykime mūsų komu
nistams šia proga eilę klausi
mų: kodėl tam šventikui rei
kėjo laikyti pamaldos moky
tojo Petravičiaus bute, jeigu 
ten yra Bažnyčiai ir. kuni
gams laisvė, kaip jūs mums 
sakote? Kodėl šitas mokyto
jas padarytas nusikaltėliu už 
savo bute šventų paveikslų 
laikymą ir į bažnyčią ėjimą, 
jeigu ten yra sąžinės ir tikė
jimo laisvė, kaip jūs sakote? 
Kodėl ta mokytoja padaryta 
nusikaltėle už lankymąsi įvai
riose buržuazinėse valstybė
se ir už vakarų kultūros po
puliarinimą, jeigu ten yra 
plati kultūrinė ir pasaulėžiū
rinė tolerancija, kaip jūs 
mums sakote? Kodėl jūs, mū
sų tautos baisių priešų nu
vesti nesenai į Lietuvą, grįžę, 
nesakėte mums apie tai, ką 
čia štai tenykštis švietimo 
ministeris rašo!

Petras Gružauskas

^Wsevikisl 
^^Užgul

g^^O-’a 
tom daro: 
dabar jie 
daro...

Taip bes 
gūžėjome 1 
apytamsių 
me. tuoj i 
girdo:

—Alou,
—Vadin 

kų lizdą p: 
nau sau, b( 
nesakiau?

Mudviej 
su Taradai 
toj landyrl 
siu tipu, b< 
vardės da 
pas bolšev 
lat mainy

t: S—45
Ir Stasys 

kai jis šifarr 
buvo biauri; 
draugas bvc 

, pasakyti.
—Matai, , 

būdą, be šit 
taika šmekt 
atsižadėjęs,.

• I vent i, kad t 
kambario, kj 
naikintas la! 
švietė jį met 
jo ką atsak; 
tos buvo ser

—Matai, 
mes nieko n 
atėjusis, — 

‘giausia už ir 
‘ Ir ką jis 
sutiko.

—Taigi, I 
tu jai pripa 
galėsi gyver 
juoksis... Ta 
lenkiąs. O k 
Niekam. Vis 
dingo. Taigi, 
su stipriu ar 
sitiesk. šaky 
kad dažnai i 
jausmai jr s 
mintis, kad 
šimtai recepi 
tai receptų, 
Išdidumo, bi 
ir nuostabus



Sausio-January 21, 1949 AMERIKA 3

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS ’ reikalų yra. Daug pinigų rei-1 
kės lojariams kol išgelbėsi- 

Įme Deikienę ir Taftą nuo iš-

Prof. Stepbnas Kolupaila

Susitinku aną dieną redak- valdžios agentai negalėtų su-' vežimo į Terbų Sąjungos Lie-1 DIDŽIŲJŲ ŽMONIŲ GYVENIMO 
torių, o tas man ir sako: sekti. Kiti vėl sako, kad bol-[tuvą. 1 -----------------

—Kodėl nieko neberašai, ševikai tą daro nusižiūrėję į —Stop,   vėl pakilau.
sekti. Kiti vėl sako, kad bol-!tuvą.

_ (Iš didžiųjų žminių gyvenimo goto pavestas, atliko visą ei-
7 *• J V t Ut-Vp, V d UaAliaUj ' i 1 4- * TY 4- 'T ir i _ , , — .

nes mano skaitytojai mano, savo bosus, nes juk ir Stali-'savo pasižadėjimą duot de-L Petrapilio Mo- lę svarbių tyrinėjimų su van-
i_ _ j i. _ i y _ •! _ . i. ~ J Valu A IzaHnmiia oravnkad tas bolševikas, kur to-, no tikroji pavardė yra Džiu-' šimkę atsiimu, nes, jei jie ne- 
kią blogą gromatą parašė,: gašvilis, ’' ’ ’ ' ‘ '
jail P11 inrlnnin rFolain T31iiirn_ 1 Čirenki vi r 

pį iš užu kampo.
Prisipažinsiu, kad mane vi-

, o Molotovo — tai nori pas Staliną važiuoti, tai 
; Skrebinąs.
j Permetęs tuos susirinku-!

šoki, pripotkai apniko, jog vojau, kad čia tarp jų vei- Į 
_ L 1.___ __________ kiausia yra ir tas, kuris man

nujėdnojo Telšių Plium-

net ir savo bėdomis nebetu
rėjau laiko pasiskųsti. Įklim-i tą gromatą parašė, kad jis

i 4- n Irn 'WOnO Y111 T S/l Y1 nnn Y»<3 4-

laš lojariams pinigų neduodu! 
! Visi pradėjo juoktis, o bis- 

sius tipukus akimis, pagal- kį sumišęs Patumsis sako:
—Kadangi mes turime dar 

vieną keisą, kur lojariams 
reikės pinigų, tai gal tada ir 
jį apsvarstysime, kad galėtu
mėm iš karto kolektą daryti.

Kaip pas bolševikus pri
prasta, visi pritarė, o aš ty
lėjau, dantis sukandęs, norė
damas sužinoti, ką tie kur-

mane nujėdnos, jei nepersto
siu apie bolševikus pliumpęs.

—Draugai, prašau prie
tvarkos, — prabilo toks juo
dais, kaip anglis, plaukais ir 
ūsais, ir dar juodesniais ant
akiais, vyrukas, — pradėsi-' miai išdarinėja, 
me mitingą. j —Taigi, kaip jau, draugai,

Pasilenkiau ir sakau Čar- žinote, nusipirkome darbi- 
liui į ausį: ninku namą, bet ir čia kapi-

—Tai tikras patamsių gai- talistai daro trubelius. 
valas! ! —Ar neleidžia darbininkų

—Ale kad tu viską ir pa- tam name apsigyventi? — 
stebi, Pliumpiu tai Džinais kažkas paklausė.

i —Mes darbininkų ten ap-

pau į tą bolševikišką dumb
lyną, kaip musė į parūgas— 
negaliu išsikapstyt ir tiek.

O tie lietuviški bolševikai 
tai jau pasiutę: jei jau ką 
pasigavo į savo vinterį, tai 
jo iš ten geruoju nepaleis. Ir 
gromatas rašo, nugalabyti 
žada, o čia vėl atlekia užfun- 
dyti siūlydami ir kitokių 
mandrybių išgalvoja.

Aną dieną susitinku Čarlį 
su ta Taradaikiene — abu 
gerutėliai, nors prie ronos 
dėk. Dėl Čarlio tai jau nieko Patamsis, — atsako Čarlis. I —Mes darbininkų ten ap- 
nesakau, bet negaliu supras- j —Pataikiau, kaip su pirštu gyvendint nė nemanome, bet 
ti tos bolševikiškos cypdą- į akį, — sakau. (bėda, kad mums laisnio ne-
vatkės Taradaikienės, iš kur 
pas ją taip staigiai tokia ge
ra širdis mano link atsirado:

—Pliumpi, aš žinau, kad tu 
širdyje neblogas žmogus, 
nors biskį ir fašistuojantis.

—Ačiū už gerą žodį — sa
kau — aš tai esu demokra-1 kioja mūsų draugus dar su 
tas nuo pakaušio iki kulnų,! negirdėtu 
bet tu pati tai tikrai esi rau- ; kurstytojai, 
donfašistuojanti. | ”

—A, Pliumpi, ką čia mudu į slaptis, elgiasi baisiai ne- 
barsivos, yra .didesnių daly- draugiškai ir provokuoja ka- 
kų dėl kurių mes turime ko- rą. Prasidėjo didžiausia kam 
voti. J , j panija prieš Terbų Sąjungai

—Kaip nepataikysi, kad duoda, tai reikia samdyt lo- 
viską žinojai, — atkirto Čar
lis.

—Pradėdamas susirinki
mą, — tęsia dabar man jau 
žinomas Patamsis, — noriu 
priminti, kad reakcija persė

įniršimu. Karo 
slėpdami nuo 

[Terbų Sąjungos visokias pa-

jerius ir eit į kortą.
—Kokio laisnio neduoda?

— Vėl tas pats balsas klau
sia.

—Nugi, neduoda laisnio 
pardavinėti šnapsą!

Čia tai jau man pritrūko 
kantrybės ir, nė balso nepa
prašęs, išrėžiau savo pamo
kslą:

—Kas čia su jumis darosi? 
Sienomis laipiojate, beginda
mi kaip Stalino rojuje gerai, 
bet kai Dėdė Samas nori iš

kslų Akademija gavo uždavi
nį išskaičiuoti astronomines 
tabeles vienos kometos keliui 
nustatyti. Keli matematikai 
sutiko tai atlikti per keletą 
mėnesių. Euleris, kurį jau 
minėjau, apsiėmė padaryti 
tą darbą per 3 dienas ir iš
laikė žodį. Gauss, dar 24 me
tų jaunas matematikas, 1801 
metais sugalvojo metodą, ku
riuo tą patį skaičiavimą ga
lima atlikti per vieną valan
dą!

dens ratais, laivų modeliais 
ir t.t.

Pascalis tiek daug skaitė kad tame asmenyje jis at- 
Šv Raštą, kad mokėjo jį be-1 vaizdavęs patį popiežių Ur- 
veik visą atmintinai. Labai boną VIII, šventasis Tribu- 
garsūs buvo jo “Laiškai, ra- nolas, kuris teisė Galiliejų, 
syti Liudviko de Montalte sa- privertė jį atsisakyti nuo vi
vo draugams,” susilaukę 60 sų savo mokslinių pažiūrų 
leidimų; juose jis smarkiai viešame kardinolų susirinki- 
kritikavo tuometinę Prancū- me Dominikonų vienuolyno 
zijos dvasininkų moralę. Sancta Maria sopra la Miner- 

----------- va bažnyčioje. Plačiai karto-
Kopernikas, išaiškinęs pa^ jamas faktas, būk po tokio 

šaulio ^sistemą, dažnai išsi- paniekinimo Galiliejus sušu- 
reikšdavo:

—Tai nėra mano sistema, 
tai — Dievo nustatyta tvar
ka. Savo veikalo “De revolu- 
tionibus orbium coelestium” 
(apie dangaus kūnų sukimą
si) pirmąjį egzempliorių Ko
pernikas gavo į rankas mir- 
|ties patale; tai suteikė jam 
(paskutinę džiaugsmo akimir
ką.

Mokslininkai neišvengė da
lyvavimo karuose. Prancūzų 
hidraulikas Jonas Karolis 
Borda (1733-1799), kaip ka
ro laivo vadas, 1782 metais 
pateko į anglų nelaisvę; gerb
dami žymų mokslininką ir 
narsų priešą, anglai paleido 
jį laisvėn, paėmę garbės žo
dį. Garsus matematikas ir 
hidraulikas - Jonas Viktoras 
Poncelet (1788-1867), daly-j 
vavo, kaip pionierių inžinie
rius, 1812 metų Napoleono, 
žygyje ir pateko rusams į ne-j Didysis Galileo Galilei 
laisvę; keturius menesius te-u 1564-1642) . buvo apkaltin- 
ko jam žygiuoti Rusijos gilu-- įas skleidžiąs priešingas re- 
mon ir dvejus metus kentėti (įgijai idėjas (apie žemės su- 

T ~ ■ kimąsi aplink saulę). 1632
-----------  metais Galiliejus paskelbė 

Didieji mokslininkai, kaip savo “Dialogus apie dvi svar- 
rys. Jis pirmas įrengė hid- Blažiejus Pascalis (1623-' 
raulinę laboratoriją, kurioje 1662), Izaokas Nevvtonas 
1775-1778 metais karaliaus Į (1643-1726), Mikalojus Ko- 
Liudviko XVI ministerio Tur i *'----------------------- —

Žymus prancūzų hidroauli- 
kas, dviejų tomų “Traitė 
d’Hydrodynamique” (1771) 
autorius, Karolis Bossut 
(1730-1814), buvo vienuolis 
jėzuitas, vienuolyno viršinin
kas — abatas, o kartu mate-1 žiauriose aplinkybėse, 
matikos profesorius ir Pary
žiaus Mokslų Akademijos na-

pernikas (1473-1543), Karo
lis Friedrichas Gauss (1777- 
1855) buvo giliai religingi.

’Ll. # | petin j a, pxico kjqj uugai , Kai Ueue OaiIiaS IlOEl JLS-

—Kokie tie didesni daly- draugiškai nusiteikusius pi- | vežti kelis į ten, kur taip ge- 
liečius, kurie paimdavo iš rai, tai jūs baisiausią alasą|kai?

—O, Pliumpi, sunku ir ap
sakyti, dalykai yra negeri, 
kortuose didelį keisą turime.

-—Tai papuolėte pas džio
va sūdžią, už kokias 

•sevikiškas šelmystes?
-Užgulė kapitalistai ant 

rargšų darbininkų, — 
radaikieną, .— nupir

kom darbininkams namą, o 
dabar jie visokius trubelius 
daro...

Taip bešnekučiuodami, su
gūžėjome visi lyg į skiepą— 
apytamsią užeigą. Vos įėjo
me, tuoj iš visų pusių pasi
girdo :

—Alou, alou, draugai!
—Vadinas, į patį bolševi

kų lizdą patekau, — pamisli- 
nau sau, bet niekam nieko ne
nesakiau.

Mudviejų pasikalbėjimas 
su Taradaikiene nutrūko. Čia 
toj landynėj pilna keisčiau-

Valstybės Departamento 
svarbesnius popieriukus ir 
perduodavo Terbų Sąjungos 
atstovams. Dabar tuos Ter
bų Sąjungos draugus vagi
šiais vadina, visoki komitetai 
klausinėja, kaip jie tą darė, 
ir grąsina, kad už tokį drau
gišką elgesį,Jerbų Sąjungai 
juos pačius išsiųs į tą Terbų 
Sąjungą. Ar ilgai pakęsime, 
draugai, tokį konstitucijos 
laužymą, ar ilgai dar šnipais 
vadins Terbų Sąjungai kapi
talistų paslaptis perduodan
čius? Jau šešios dešimtys 
draugų areštuota išvežimui, 
tarp kurių yra mūsų labai ar
tima draugė Deikienė ir drau 
gas Taftas.

—Dešimkę duodu, — nebe
išlaikydamas sušukau, — jų 
kelionei!

Bet čia mane nutraukė Pa
tamsis :luj i ciii vi y ncj piiiicL nejoviau- • cctiiioio .

šių tipų, bet jų vardai ir pa- —Turėkit kantrybės, drau- 
vardės dar keistesnės, nes gai, gražią pradžią padarė 
pas bolševikus priimta nuo- j Pliumpis, bet mes dar prie to 
lat mainyti pavardes, kad prieisime, nes dar ir daugiau

tai jūs norit, kad duočiau lo
jariams, kad nuo išvežimo į 
Stalino rojų išgelbėtų. Tikė
kit manimi — iki tiek “kla
siškai susipratusiu” aš nie
kuomet nepasidarysiu, nieka
da nesuprasiu.

Man jau nebedavė užbaig
ti savo spyčiaus. Patamsis 
paskelbė, kad padaroma per
trauka privatiškiems draugų 
pasitarimams.

| Aš taip ir likau vienas, gelbėti.
keliate, nenorite patys ten (kaip raupsuotasis, prie sta-j Jis rašo: “Gal kokios 5-kios 
važiuoti! Dabar vėl — jūsų liuko besėdintis, nes Čarlis savaitės atgal mačiau laik- 
vadai ir kompanija nusipir- su Taradaikiene nulėkė pas rašty “Amerika” generolo 
ko namą ir nori saliunčikais Patamsį kažko pasiaiškinti liūdną atsišaukimą dėl mais- 
pasidaryti, o kai laisnio ne- . • ......... - — — -
gauna, tai prašo aukų. Aš su
prantu, kad blaiviais protais 
žmonių į bolševikišką bučį 
nebegalima suvaryti, kad pir
ma juos reikia nugirdyti, bet 
kai jie išsipagirįoja, tai ir vėl 
prasti stalincai. Jeigu kam 
patinka pirkt jūsų redakto
riams saliūnus, pirkite, bet iš 
manęs tegausite tik gumbą į 
kaktą.

Po mano tokios kalbos, ki
lo šioks toks sumišimas, o 
Patamsis ramina:

—Prašau prie tvarkos, čia 
tas mūsų draugas svečias dar 
nevisai klasiškai susipratęs.

—Še tau šuniui ir velykos, 
— vėl pašokau ant kojų, — 
jei neduodu pinigų raudonų
jų redaktorių saliūnui, tai aš 
mažai klasiškai susipratęs.' gerbiamieji skaitytojai” 
Duodu pinigu Deikienės ir gilia pagarba — 
tTafto kelionei į Stalino rojų,! J"

Gražus pavyzdys
Perskaitęs gen. St. Rašti

kio straipsnį “Geros Širdies 
Tautiečiams Amerikoje,” til
pusi “Amerikoj” 1948 metų 
gruodžio 10 d., jautrios šir
dies amerikietis lietuvis An
tanas žiemys iš Rochesterio, 
parinko aukų tremtiniams

Ir Stasys mąstė, kodėl jie anksčiau niekada neatėjo, 
kai jis šitam kambary sėdėjo prie knygų, kurios dabar 
buvo biauriai užneštos dulkių ir papirosų pelenų. Jo 
draugas bvo nerūpestingas ir, matyt, turėjo daug ko 
pasakyti.

—Matai, jei nori būti originalus, tai gali rasti kitokį 
būdą, be šitokio trūnijimo, — plepėjo jis ir keista nuo
taika šmėkšinėjo po kambarį. Stasys gal būtų visko 
atsižadėjęs, net tos moters, be kurios jis negalėjo gy
venti, kad tik draugas būtų neatėjęs ir nepravėręs jo 
kambario, kaip karsto, po kurio dangčiu buvo jis, su
naikintas laiko į dulkes ir neįleidęs šviesos, kuri, nu
švietė jį menką ir nepajėgiantį gyventi. Stasys nežino
jo ką atsakyti. Jis ieškojo spintose ko nors, bet spin
tos buvo seniai tuščios. Jis seniai nebegyveno.

—Matai, jei dėl moters tu šitaip nusigyvenai, tai 
mes nieko negalime, mielas drauge, pasakyti, — tarė 
atėjusis, — nieko be to, kad, nežiūrint, nors ir dau
giausia už mus mokeisi ir žinai, vis dėlto esi kvailas.

Ir ką jis galėjo jiems atsakyti, nes jis pats su tuo 
sutiko.

—Taigi, kvailas. Nes jų žemėje daug, žinoma, jei 
tu jai pripasakosi šimtus giriančių žodžių, jei tu ne
galėsi gyventi be jos, ji niekada neateis pas tave ir 
juoksis... Taip, nes tu būsi už ją žemesnis ir jai nusi
lenkiąs. O kam patinka žmonės, be vietos ir nežymūs? . 
Niekam. Visi ieško kažko keisto ir nepasiekiamai di
dingo. Taigi, paprasta matematika, visi nori draugauti/ 
su stipriu ar turtingu. Argi ne taip, mano drauge? Iš 
sitiesk, sakyčiau aš tau, nors dabar, jei nežinočiau, 
kad dažnai žodžiais nieko negalima padaryti ten, kur 
jausmai ir sentimentai susimaišo. Bet jei tave slegia 
mintis, kad tu iš viso niekam negali patikti, tai čia 
šimtai receptų šitokiai naštai nuo pečių nusiimti. Šim
tai receptų, o iš tų šimtų pats vienas — išdidumas. 
Išdidumo, brol, kad tu atrodytum kaip nepasiekiamas 
ir nuostabus bokštas ir daug ką viliojantis savo slap

kęs “E pur si muove” (vis 
dėlto ji, t. y. žemė, sukasi!), 
pasirodė iš tikrųjų buvęs vė
liau sugalvotas. Tikrenybėje 
Galiliejus turėjo labai gerus 
asmeninius santykius su kar
dinolu Maffeo Barberini, ku
ris vėliau tapo popiežium Ur
bonu VIII ir visada rėmė Ga- 
leliejų. Teisėjai greičiausiai 
bus persistengę, pasmerkda
mi 67 metų seni ir ligonį. Ga
liliejus su rezignacija rašė sa
vo mokiniams: “Tai patinka 
Dievui, tai turi ir mum? pa
tikti.”

Genialiojo Leonardo da 
Vinci (1452-1519) mėgsta
mas posakis:

—Norėk visada to, ką pri
valai !

blausias pasaulio sistemas— 
Ptolomėjaus ir Koperniko”; 
kaip senovės sistemos šali
ninką, jis išjuokė Simplicijų. 
Galiliejaus priešai iškniso, ‘ Platinkite “AMERIKĄ”

— tur būt turėjo pasiaiškin- to trūkumo. Kadangi mano 
ti, kam mane į tą bolševikų paties kišenės ne perdidelės, 

kad rimtesnę pagelbą 
suteikti, aš

mitingą be reikalo atvedė.
Pamatęs, kad pas mane galima ' būtų 

stikle mažai ąlp.us, prislinko i ryžausi pavaikščioti po butus 
toks apydiktis vyrukas su ir biznierių įmones' ir šian

dien jau džiaugsmingai ga
lima pareikšti, kad jau turiu 
surinkęs grynais pinigais 28 
dolerius. Mes nepaprastai 
vertiname Rochesterio lietu
vių prijautimą aukojant, o 
dar daugiau įvertiname dos
numą kaimynų kitataučių, 
kurie ištiesė savo gailestin
gas rankas lietuvių gelbėji
mui.”

Čia gražus pavyzdys trem-

toks apydiktis vyrukas su 
uzbonu:

—O, kad tas jūsų alus, tai 
jau tikras silkių rašalas, — 
juokdamasis sakau.

—Ale, draugas Pliumpi ir 
mane pažįsti, taip taip, aš 
Pytaris Rašalas.

—Taigi, taigi, žinau kad 
esi rašalas, nes rašalą pils
tai.

Susidarė kvailoka situaci
ja, tai aš kepurę užsimaukš-
linau ant galvos ir išnėriau (tiniams padėti. Lietuvių 
iš to bolševikų širšyno, nė tremtinių gelbėjimo talkon

KVIEČIAME

gud bai nepasakęs. jkvieskime ne tik savuosius,
Iki kito pasikalbėjimo, bet ir geros širdies kaimy- 

su nūs kitataučius.
I Aukas siųskite BALFui, 

Jūsų Pliumpis 105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

tumu. Ir jei kartais pamatysi ką tavo kelią perker
tant, tu nusileisk truputį iš savo išdidumo bokšto ir pa
liesk jį. Tik nedaug nusileisk, nes ištiks vėl tas pats. 
Ne, aš tau noriu trumpai viską formuluoti. Taip, žinai, 
kaip man vienas pasakė:

—Su moterim kalbėk taip, lyg kad ji būtų už tave 
šimtą kartų žemesnė ir nevertesnė ir jauskis taip, lyg 
'tu jai malonę darytum su ja kalbėdamas. Taip, lyg kil- 
mingesnis su parijum. Pamatysi, kaip norės atsišlieti 
ji į tavo išdidumą ir vyriškumą. Taigi, o tu šimtą laiš
kų jai parašei, išgarbi ęs jos akis ir plaukus. Kvailys, 
mano drauge. Beprasmiai praleidai keletą mėnesių, 
lyg kalėjime būtum sėdėjęs, ir viskas veltui. Ne, bet 
aš tau čia truputį perdaug nukalbėjau. Tikrai perdaug. 
Tai yra bendra formulė, bet kiekvienoj vietoj yra ir 
išimčių ir kartais visai kitaip išeina. Visai taip, kaip 
kare. Ne taip, kaip buvo štabe paruošta. Bet vieną tai 
niekad nepamiršk, iš čia išimčių nėra, kad kas ko nors 
siekia, tai vis anksčiau ar vėliau pasiekia, ir antra, 
nieko nepasieksi pasyvumu ir abuojumu. Taigi, užteks 
beprasmiškų dieniu Geriau mokykis, ar alų gerk, vis 
šio to verta bus, — baigė draugas ir užsidegė cigaretę, 
lyg pats gėlydamasis šio pamokslo.

Stasys nežinojo, ką atsakyti. Taip, gal tai ir teisy
bę atėjo draugas pasakyti. Bet jeigu ir ne, neįrodysi 
niekada čia nieko priešingai, nes kas žino, kaip kada 
įr kur geriau eiti ar sustoti, kad savo laimę bent iš tolo 
pamatytum.

—Tyli? — vėl pradėjo draugas — gerai, kad tyli, 
nes gal tada galvoji, o galvojimas, jeigu jis ant teisingo 
kelio pastatomas, padeda. Padės ir tau, o dabar einu. 
Rytoj ateik pas mane, eisim į vakarą. Juk seniai ma
tei, kaip žmonės linksminasi. Taip, aš niekada sau ne
dovanočiau, leisdamas šitaip beprasmiškai šitam urve 
surūdyti dėl kažkieno kažkokių kvailai mėlynų akių ar 
peroksilio vandeny išmaudytų garbanų. Gyvenimo, 
brol, gyvenimo jausmo. Yra ir tau kur nors žmogus, 
ir gal geriausias ir gražaiusias pasauly. Taigi, ateik ry
toj, nebūk vienas, nes vienatvė pjauna, brol, kaip pei
lis ir ilgesys džiovina kaip džiova. Taip, brol, užsmaugs 
tave priedo dar nuobodulys, kaip milijonai apie tavo 
kaklą užsuktų voratinklių siūlų.

Draugas numetė į numestų ant stalo nuorūkų krū

Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
★ visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ir 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS” 2 —— —i—-------------
-ję šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 

Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
★ metams kainuoja tik .......................... $3.00

Užsienyje ..............................................$3.50

Užsąkymus ir pinigus siųskite:

“Amerika”
417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

! Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 
numerius susipažinimui

vą nebaigtą rūkyti papirosą ir išėjo, ir tik, kai Stasys 
paspaudė jo ranką išeinannt per duris, jam pasirodė, 
kad jis yra truputį įkaitęs. Galbūt jis kitaip nebūtų 
čia užėjęs ir nebūtų jo užlieję seni draugystės jausmai 
jį grąžinti prasmingesnėm dienom.

Ilgai vaikščiojo Stasys po kambarį, ir sielą kažkas 
drumstė, k^p vaikai mažytę upelio brastą, kad žuvys 
iškiltų. Pagieža gulė ir apmaudas užpuolė jį, ir jis da
bar pradėjo gailėtis, kad neišmetė draugo pro duris. 
“Velniam tie pamokslai?” Ne, jis tyčia dabar nieko 
neveiks. Ne, jis nieko neveiks, kol pravalgys paskuti
nę knygą ir švarką. Nereikia jam nieko, net tos mo
ters, kuri vis šviesi ir nepasiekiama, ,kaip švyturys, jo 
pasąmonėj žybčiojo.

—Ne, tyčia gulėsiu lovoje ir žiūrėsiu, kaip dienos 
plaukia, juk negaliu, kad kas ateitų ir mokytų.

Bet neramumas sieloj paliko. Draugo mesti žodžiai 
nukrito į sielą, kaip lapai į upelį, kuriuos jis ėmė neš
ti ir nepaleido jų.

Ir kitą dieną jis atsikėlė ir pirmą kartą nuodugniai 
apsirengė ir kambario dulkes nušluostė ir pakvietė mo
terį, kad tvarką padarytų. Ir batus, ir rūbus išvalė 
taip pat, kaip tada, kai jos ėjo pasitikti į stotį, jos, ku
ri neatvažiavo. Ir antrą kartą jis per keletą paskutinių 
metų buvo toks kruopštus ir tvarkingas. Ir tiedu kaž
kam naujam pasirengimai buvo lyg užtavros, kurios 
skiria jo gyvenimą į du periodus, kaip plonos lentų 
sienos, per kurias buvo viskas girdėti, bet negalima į 
svetimų žmonių kalbą įsiterpti savais žodžiais. Jei šie 
tarpai buvo vienas kitam priešingi, bet jie abu jam 
buvo įrodyti, kaip beprasmiai ir juos abu šituos tarpus 
jis buvo negyvenęs. Taip, bet liko jam gyventi daug 
paprastesnės ir nereikšmingesnės dienos. Taip, jis turi 
atsiimti visa tai, ką praleido, ir, jei jis buvo atsilikęs 
nuo gyvenimo, tai jis turi jį pavyti. Ir aną moterį, su
tiktą kely, pasiekti. Jis turi pradėti gyventi prasmin
gai Jis nuėjo pas draugą vieną ir paskui daugelį vaka
rų. Ir jis šoko ir gėrė, ir smuklėse skambėjo jo daina.

Tik moteris ana jam nesugrįžo. Galbūt jis buvo per
daug blogai nuėjęs, ir jam dabar dar trūko laiko ją 
susigrąžinti. O jis gyveno, kaip visi. Nes jis gyveno 
daug puikiau negu kiti ir dirbti stengėsi maža, ir links

minosi Uaug. Ir daugelis moterų praėjo pro šalį, ir jis 
neužkliudė jų. Ir šokant ir iki įkaitimo dėstant kortas, 
viena mintis, kaip daug kartų prieš draugui pabudi
nant, vis tebeslėgė pasąmonę, ir jis nebuvo toks nau
jai linksmas, kaip kitiems atrodė. Jį, pro dainą ir šokį, 
pro pilnų stiklų skambesį ir anekdotų sąmojų, ateidavo 
ir viską nutraukdavo, įbrėždama į kaktą raukšlę.

Ne viskas yra pasiekiama žinomais keliais ir apra
šytomis formulėmis, yra kažkas kitas žmogui pasiekti, 
ko niekas neparašė ir į jokius aiškinimų rėmus neį- 
vilko. Kiekvienas turi savo kelią, ir jis kartais eina pro 
neįtikimas vietas į tavo laimę. Stasiui atrodė, kad pras
mė gyvenimo yra kažkur kitur, tik ne dienose, kurias 
jis dabar gyveno ir kurias kiti skaitė normaliomis "ir 
prasmingomis.

Kartą jis grįžo namo iš užmiesčio. Priemiesčio gal
velėje žaidė vaikai. Jie pilstė kelio smėlį, ir dulkių de
besys kilo, lyg rūkas. Ir jam atėjo mintis, kad ir jie, 
visi žmonės, kaip vaikai pražaidžia dienas dulkančiam 
gyvenime, kaip gatvėj. Danguj galima buvo įžiūrėti 
kelias žvaigždes. Prietema artinosi į priemiestį ir jo 
širdin dar labiau sėdo klausimas apie gyvenimo pras
mę. Tuo metu kylantį iš pievų rūką ir vaikų keliamus 
dulkių debesis ėmė plėšyti vakaro varpų garsas. Rodos, 
jis dideliais ir plačiais pečiais atnešė vaikystės vaka
rus, kada ir jis, kaip šie vaikai, dūkdavo gatvėje ir var
po dūžiai būdavo ženklas namo.

Srovenanti praeitis sustabdė širdį ir vis labiau su
liepsnojus dangus vertė kažko ilgėtis ir mąstyti. Ii’ jis 
nustebo, taip ilgai nematęs, kad yra žemėje kažkas 
didelio ir nesuprantamo, į kurį eina net ir prieš savo 
valią visi, kalbėdami apie gyvenimo prasmę ir klajo
dami kryžkelėse. Kuris iš trijų jo gyvenimo laikotar
pių buvo neprasmingiausias, negalėjo pasakyti. Jis gal
vojo apie tai temstančioj gatvėj, ir staiga su paskuti
niu varpo aidu atėjo mintis į galvą. Jis ją nutvėrė ir 
nešėsi, lyg norėdamas kuo greičiau pirmam pažįsta
mam pasakyti:

—Visos, visos dienos, kuriose aš negirdėjau varpo 
skambesio, buvo tik laukimas traukinio, kuriuo nieks 
neatvažiuos.

(Pabaiga
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Philadelphijos Žinios
KULTŪROS FONDO IR KNYGŲ 

LEIDĖJŲ SUSITARIMAS
Lietuvių Kultūros Fondo 

St. Komitetas ir knygų lei
dyklų, “Patria,” “Sudavija,” 

Gimnazijos Lietuvoje yra dar sustiprėti ir surengti j “Venta” atstovai gruodžio 1 

labai daug yra rusų vaikų. 
Gimnazijose yra dėstoma ru
sų, anglų ir lotynų kalbos. 
Provincijose, kur trūksta an
glų kolbos mokytojų, tai yra 
vokiečių kalba dėstoma, bet 
šiaip tai anglų. Iš senų mo
kytojų yra palikę tik keli, 
šiaip visi kiti kokie anksčiau 
raštininkėliais buvę, ar dabar 
naujai iškepti (iš gimnazijos 
suolo su pora mėn. kursais 
atliktais Vilniuje).

šome JAV laikraščius ir žur
nalus telkti daugiau dėmesio 
lietuviškai knygai. Skirstan-j 
tis tremtijai po visą pasaulį, I 
nykstant lietuvių kultūri-! 
niams susitelkimams Euro- ’ 
poje, randame tikslingu rei
kalu organizuoti rašto leidi-;

choras jau ir dirba; kad tokį telktis neatidedamiems mū-į Lietuvių Kultūros Fondo'

bažnytinės muzikos koncer-J d. Augsburge, Vokietijoj, bu
tą. Visi choristai šiltai prie- i vo susirinkę aptarti knygų 
mė tą pasiūlymą, o vargon. leidimą, platinimą ir propa- 
Mickūnas pasakė, kad tai bus gavimą, kur dabartinė būklė 
lengva padaryti. Todėl dabar šaukia viso pasaulio lietuvius 1 mo centrą J. A. Valstybėse, 
choras jau ir dirba; kad tokį telktis neatidedamiems mū-į Lietuvių Kultūros Fondo' 
koncertą surengtų. Lauksi- Sų tautos uždaviniams, mūsų st Komitetas ir kriviu lei- I 
me. Pasisekimo! |tradicijos, siekimai įpareigo-įdyklos: “Patria,” “Sudavija”

.----:. Ja visomis išgalėmis išlaiky-! ir “Venta” sutaria: Artimai

0 K"

>ric

AI /l’/ vie 
mas, ku 
buvo nūn 
rio 16 
rengti va 
komin-tą 
Stanislau 
Minaiga,

Garsina lietuvių vardą
Prie International Institu

to priklauso įvairių tautų 
žmonės. Lietuviai prie to In
stituto irgi veikia. Sausio 23 
dieną bus jų pirmas parengi
mas — arbatėlė, kurios pro
gramoj bus Mrs. C. Roman- 
Ramanauskas su Dainos cho
ru iš Lietuvių Muzikalio Klu
bo,, vadovaujant p. V. Nor
kui. Parengimas bus pagerbi
mui ir priėmimui naujų na
rių, pradžia 4 vai. Prie Insti
tuto buvo surengta ir lietu
viams tremtiniams susipaži
nimas.

Šia proga pažymėtina, kad 
lietuvių vardas per tą Insti
tutą garsinamas labai gra
žiai. Per jį turi progos lietu
viai ir lietuvaitės parodyti 
lietuviškus tautiškus šokius 
ir mūsų gražiąją dainą • Ne
seniai lietuviai pasirodė Free 
dom Train priėmimo progra
moj, o prieš kiek laiko ir per 
Televiziją buvo parodyti lie
tuviški kostiumai, pašokta 
šokiai ir padainuota.

Naujausios žinios iš 
Lietuvos

Paskutiniame savo prane
šime neseniai iš Lietuvos Eu
ropon atkeliavusi rašo: “Jei 
kas partizanams neduoda, tai 
jie patys pasiima. Ir kap tik 
rusai ir lietuviai komunistai 
nujaučia, kur būta partizanų, 
tai tie ūkininkai vargšai la
bai nukenčia. Kiek juos rusai 
išdrasko, išveža ir į kalėjimus 
susodina. Rusai tik šaukia: 
“Jeigu tokių ūkininkų nebū
tų, kurie partizanus šelpia ir 
juos maitna, tai partizanų ne
būtų.” Tik tuo rusai pasi
remdami kiek ūkininkų išve
žė, jų ūkius suvalstybindami, 
komunistams išdalindami ar 
kolchozus padarydami. Dau
giausiai ūkininkai nukenčia 
tie, kurie prie miškų gyvena, 
nes miškuose užsilaiko parti
zanai.

Dabar bažnyčios. Vienos 
parapijos klebonas sakė, jei
gu ir toliau bus tokie bažny
tiniai mokesčiai, kai dabar, 
tai vistiek teks bažnyčią už
daryti, nes tokiais mokes
čiais bažnyčios apkrautos, 
jog tiesiog išsimokėti neįma
noma. šiaip bažnyčiose pa
maldos laikomos ir bažnyčių 
nedraudžia, bet kas iš to, jei
gu jie iš kitos pusės priver
čia bažnyčias uždaryti? Se
minarijos ir vyskupų Telšiuo
se nebėra. Seminarija tik 
Kaune. Kaip aš grįžau iš 
Kurland — Latvjos, tai ta
da Gina sakė, kad buvo nužu
dyti vyskupai, tik neatsime
nu, iš kur, kad net ir ju vei
das buvęs su skarele uždeng
tas.

Bet dar praeitą vasarą iš . staiga mirė 
Kretingos išvežė šv. Tėvus Sausio $ dieną naKtį, 
nranciškoniisi (ž.mz'HAa Hnvn ^tSxga mire a. a. Marijona^neįleido0 ^e^erienė, 2735 S. Oakley St. 
komunistų į bažnyčią įeiti, Vellone mekuo nesiskundė, 
nes jie dieną ir naktį laikė tik staiSa sunegalavo ir per 
mišias. Negalėdami įsibrauti Iylinptes jau buvo mirust Ve- 
į bažnyčią ir paimti Tėvus, i io^e Paklausė prie katali- 
atvažiavo kelios mašinos j kĮskM buvo pamal-
NKVD, išvaikė žmones ir įsi- dl moteriške, ką tik pirmąjį 
laužė į bažnyčią, areštavo, penktadienį buvo arijus is- 
abu tėvus, iš kurių vienas Pązmtį ir priėmus Komuniją, 
tuojau išėjo iš proto (nuo di- buvo pasirengusi kiekyie- 
deho mušimo), kitą kaip gy- 
vulį įmetė į mašiną ir išvežė. 
Taip ir dingo. O kiek su jais 
nukentėjo ir civilių žmonių,—; , .......... ,
visi tie, kurie užsistojo už Tė,3 d- TeSul 1Isisl ramybėje, 
vus, nenorėdami jų atiduoti. „ .
Užteko, jeigu nors ir kokį pik-! Rengs bažnytinį koncertą 
tą žodį ant rusų kas pasakė, i f
tai jie tuos visus “sutvarkė.” (vadovaujant varg. J. Mickū- 
Tuo pačiu žiauriai apiplėšda- nui, sausio 9 d. turėjo meti- 

- mi šv. Antano altorių, nuplėš-! nes vaišes, L__i_ 1______
darni veik visas brangenybes, j “užfundija” parapijos klebo- 
Taip ir kitose Lietuvos vie^nas kun. Ign. Valančiūnas. 
tose dvasiškija nyksta, nes Vaišių metu klebonas pasvei- 
rusai šaukia, kad kunigai la- kino chorą, padėkojo už gie- 
bai padeda partizanams. dojimą ir palinkėjo ateityje

pažintį ir priėmus Komuniją.

Tel. Sto 3208

- ir “Venta” sutaria: Artimai 
ti ir plėsti mūsų spaudą —.bendradarbiauti knygų leidi- 
mūsų kultūros gražų ir tvir- me ir platinime. Liet. K. Fon- 
tą pagrindą. Tremtiniai ir pa- das per savo skyrius ir bičių-, 
šaulio lietuviai parodė ir ro-.lius padeda leidykloms visuo- 
do nusistebėjimo ir pagarbos se jų darbuose, ypač knygas 1 
vertą dėmesį mūsų spaudai.1 platinti.
Tai pagilino^ “Aušros,” “Var-1 Dažnesniuose susirinki-i 
po” knygnešių ir Vargo Mo- muose tartis dėl bendradar- 
kyklos mums brangias tradi-. biavimo ir rašto ugdymo. 
cŪas- Jau minėtos leidyklos nuo sa-'

Kultūros Fondo St. Komi- Vo leidinių pajamų skiria; 
v^xxxxej muuux pxx u ex™ <pa.,- tetas> skatindamas išlaikyti! atatinkamą nuošimtį Liet. K.1 
419.13. Bet per metus buvo ■ pasiektus laimėjimus ir lin- 

pasiekti našiausių kultūrinių 
lobių, siūlo: į

a) Sutelkti rašto leidėjus 
planingam, nuoširdžiam ben
dradarbiavimui ;

1 _ I
b) Prie lietuvių Kultūros 

Fondo telkti kultūrininkus,
rą už $6,000. Tai bus klubas' knygų bičiulius visame pa- 
labai moderniškai įrengtas, šaulyje lietuviško rašto pla
nes dabar beveik viską turi, tinimui, kartu su rašto lei- j 
kas geram klubui reikia tu- dyklų talkininkais raštu pa-į 
rėt. Iš viso klubas turi savo siekti kiekvieną lietuvį ir

Lietuvių klubo metinis 
susirinkimas

Pietinės Philadelphijos lie
tuvių Tautinis Pašalp. Klu
bas, 928 E. Moyamensing 
Avė., turėjo savo metinį su
sirinkimą sausio 9 d. Susirin
kime priimta apyskaita viso 
veikimo, kuri siekė pajamo
mis $37,033.72 ir išlaidomis 
$38,452.85. Pagal visų metų 
veikimą klubui pirtrūko $1,-

VO. -u- . — » —'

padaryta daug pataisymų.I kėdamas spaudai ir ateityje 
tt*  j*i_ __ ______ • ai______ no ai o Ir f i naciaiiaiii Irnlf iiY»i r»inVien tik televizijos įvedimas 
kaštavo $1,800.00, bet iš se
nos televizijos dalį pinigų at
gaus, nes ji leidžiama loteri
jom Tarp svarbesnių nutari
mų po didelių ginčų nutarta 
įdėti modernišką apvalų ba-,

Fondui.
L. Dovydėnas,

Liet. K. F. atstovas
J. Lenktaitis,

“Patria’” atstovas
L. Vismantas,

“Venta” atstovas
A. ir VI. Šulaičiai,

“Sudavijos” atstovai

SLOVAKIJOJE
Čekų komunistų “Miada

turto apie $50,000 ir vertin- nuošaliausiame pasaulio kam Franta” šaukia prieš graikų 
rrno namiin on rrv>no nr>ln ' ~ . I Ir f Q 11 Iril T1Q rQ QA *gus namus su gražia sale. 
Prie klubo priklauso 600 na
rių, kuriems praeitais metais 
išmokėta ligos pašalpos $5,- 
737.45 ir pomirtinių $3,953. 
Po apyskaitos buvo valdybos 
rinkimai. Pirmininku išrink- kultūrai svarbius, bet negau
tas p. Sutkaitis, vietoj du me------  --
tu buvusio p. Aleknos. Visi 
kiti valdybos nariai perrink
ti tie;??.tys.

pe; į katalikų bažnyčią. Jis rašo:
c) Lietuvių Kultūros Fon-į “Laikas nuo laiko parkuose, i 

do apygardose, skyriuose ant pastatų ir medžių Ryti- į 
kaupti lėšas mūsų rasto ug- nės Slovakijos kaimuose pa-i 
dymui;

d) Leisti ir platinti mūsų

>

Vedybų sukaktis
Jonas ir Marijona Venciai, 

2828 iWnton St., sausio 14 d. 
minėjo savo vedybinio gyve
nimo sukaktį — 32 metus. 
Juos sveikino giminės ir pa
žįstami, linkėdami dar ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

Mirė
ną valandą. Paliko nuliūdime Sausio 7 d. mirė a. a. Ma- 
savo .vyrą, 3 sūnus ir 3 dūk-, tilcja Lazauskienė, 7111 Up- 
teris. Iškilmingai palaidota land St. Velionė ilgai sirgo, 

' Šv. Kryžiaus kapinėse sausio buvo slaugoma savo artimų-

Tave užplaka tironai, 
Užkapoja Bimbalai, 
Tiktai BALFo makaronai, 
Sūris, kumpis, riebalai 
Gelbsti kūną nuo mirties. 
Na, ir vėl žmogum jauties. 

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 

105 Grand Street. Brooklyn 11, N. Y.

* ■ vz y .X .v /v , im,

NEUŽMIRŠK PADĖTI TREMTINIUI Į 
4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, Ill. Tel. Y Ards 7-1121 Į! 
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie- 
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai Į 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesuranda- ! 
mas, pinigai grąžinami. Pristatymas trunka tarp 12-8 dienų. ; 
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą siuntinio ! 
numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai pa- : 
kuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siun- ■ 
čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuo- !

- -I Tael 
parapijos! 
vatinį v:! 
choro visi! 
čių ■— kl 
lauskas, 1 
kili. Choil 
kui įteikti 
choristam] 
g;is. Kun.] 
no chorą] 
choro gied 
karulį ved 
virius. šie 
pasidarbai 
Brilvičius.l 
Uokas, brol 
notas. Ra 
Ona Radv 
Cibulskieni 
Y. Šimkus 
dzinskienėJ 
Vilsonaitė, 
Šulinskaitd 
Snelman, i

2
2
2
1
1
2

laida.
Siuntinys No. 1 — $7.60
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) kenoto bekono
1 dėžute (400 gr.) margarino

Siuntinys Nr. 19 — $9.95
14 sv. rūkytų lašinių
i 2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4’s sv. cukraus
2 gabalai tualet. muiloSiuntinys Nr. 3 — $7.20

4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino

1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 21 — $6.70
2 sv. rūkytų lašiniu
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualet. muilo

Siunntinys Nr. 5 — $5.50
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmalado
2 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

Siuntinys Nr. 22 — $5.25
10 sv. grynų kiauliinų taukų 

(tik Vokietijos Br. ir US Zr 
ir eina 3.-4 savaites)Siuntinys Nr. 8 — $2.95

414 sv. cukraus 
514 sv. kvietinių miltų Siuntinys Nr. 23 — $6.10

5 sv. rūkytų’lašinių
5 sv. pupelių kavosSiuntinys Nr. 10 — $6.80 ,

2 sv. rūkytų lašiinų
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 24 — $11.80
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. pupelių kavos
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% riebuma

Siuntinys Nr. 12 — $5.95 
2 sv. rūkytų lašinių

PINIGAI
Pervedami Vokietijon, išskyrus 

rusų zonų:
$5.00—DM 50.00
$8.50—DM 100.00
Parduodami vokiečių 
banknotai.

$4.50—DM 50.00
$8.00—DM 100.00

a.

už 
už
b.

už
■ už

2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus
Siuntinys Nr. l t — $6.10

sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. cukraus
sv. marmelado
sv. kiaulienos mėsos 
gabalai tualet. muilo

rietu
one, 
ir Al

,sirodo keistas ženklas: mė- | 
lynas tridantis geltoname 
lauke. Kas dalyko nežino, ga-į 
lėtų manyti turįs reikalo su 
reklama. Betgi mes žinome, 
kad tai velniškas Ukrainos 
nacionalistų ženklas, apie ku
rį negalima nieko gera pasa
kyti. Tai žmonės, norį sunai
kinti naująją tvarką Rytų 
Europoje. Tai yra užkeikti 
socializmo priešai ir kovoto- 

f) Prašyti VLIKą, Vykd. pai už saPn4 aPie “Didžiąją

saus tiražo mūsų rašytojų, 
mokslininkų, kompozitorių, 
dailininkų ir kitokių sričių 
spaudinius;

e) Garsinimui, propagavi
mui mūsų raštų, dažniau tar
tis Liet. Kultūros Fondui su 
leidėjais, redaktoriais, recen
zentais, bibliografais;

Naujus Me

iVIet

nepaprastai! 
Maistas skJ 
priklauso nl 
bei komisijl 
šaunų banll 
kviesti toki 
čių. į 
Atvyksta I

Sausio 22 
lankysis nei 
svečias. J. 1 
kuris neseni 
ties. Jis m| 
22 d., parai 
sakys kalbą] 
nių būklę, h 
Jojo atsilan 
bus labai rei 
veno t remti 
yra patyręs 
visi šios ko 
dingai kvieč

Ukrainą” nuo Kubanės ligi 
Poprad upelio. Šioje kovoje 
jie susijungė su graikiškai- 
katalikiška dvasiškija. To 
bendradarbiavimo pėdsakai, 
palieka kiekviename žingsny, 
kur tik praeina banderivcų | 
daliniai. Todėl nėra nieko 
stebėtina, jei vyriausias U. į 
P. A. štabas mūsų šaly buvo 
Prahos klebonijoje, o jam 
vadovavo kun. Pavlo Huėko 
ir vikaras Hrihorij Buranič...! 
Pastarasis turėjo mirtimi j 
bausti visus ukrainiečius, ku-1 
rie išduotų tą ukrainiečių or
ganizaciją. Tėvą Hučko Pra- 
hon pasiuntė provincionalas, 
Sevastijan Sobol, kad gamin
tų padirbtus dokumentus vi
siems ukrainiečiams, socia
lizmo priešams, kurie bėga iš 
Rytų.”

Vienkart prasidėjo puoli
mas prieš visą unitų bažny
tinę oragnizaciją. Prahos vys 
kūpąs Hoidič, jau virš 20' 
metų vadovaująs unitų gyve
nimui, sunkiai serga. Vysku
pui sufraganui, Dr. Vasil 
Hopka, uždrausta išvykti iš 
miesto ribų. Komunistinė vy
riausybė atėmė telefoną iš 
vyskupijos raštinės ir nu
traukė elektros tiekimą. Po 
unitų kaimus ėmė važinėti 
Sovietų Pasiuntinybės valdi
ninkai, lydimi kompartijos 
pareigūnų ir stačiatikių “Ta
rybos” narių, kurie veda 
“balsavimus už sugrįžimą į 
Stačiatikių Bažnyčią.” Ta 
proga suimami ir tremiami 
ištikimi unitai. Keli kunigai 
pabėgo į amerikiečių zoną 
Vokietijoje — jų turtas kon
fiskuotas ir jų šeimų nariai 
suimti.

Kun. Buranič, betgi, jau ne 
pirmą kartą kenčia dėl savo 
ištikimumo bažnyčiai ir tau
tai: karo metais jis ilgai sė- 

' ‘ ‘ - ■ i dėjo nacių žudynių stovyklo-
jon ir į kitas Europos šalis.; je, Auschwitz - Oswiecime. 
Išvyko Queen Mary laivu sau-j “Miada Franta” šaukia: 
šio 11 d. Savo įspūdžius žada “Mūsų valdžia nedrįs dau- 
parašyti ir Philadelphiečiam. giau toleruoti priešus, kurie

Tarybą ir Amerikos Lietuvių 
Tarybą daugiau domėtis mū
sų kultūros ramsčiu — spaus 
dintu žodžiu, rūpestingiau 

i padėti darbu ir lėšomis.
Į Knygų leidyklų “Patrijos,” 
“Sudavijos” ir “Ventos” at
stovų buvo pareikšta:

Mes norime ateityje dar la
biau išplėsti knygų leidimą, 
pagražinti jos išorę, kiek tai 
mums įmanoma, rūpintis tu
riniu, tačiau tam ryžtui pa
sisekimas ar nepasisekimas 
surištas su mūsų kultūrinio 
gyvenimo pajėgumu ir plėti
mu. Tai lemiančiai veiks mū
sų organizacijų ir kiekvieno 
lietuvio parama raštui ir jo 
ugdymui.

"Mes nuoširdžiai jungiamės 
prie Kultūros Fondo veiklos 

x.x.., cxvwxxvxxfe^ xx x„.^xx„ planingai ir sutartinai ugdy-
lankyti Europos. Jis aplan- j ti «nūsų raštą, visam pasau-
kvs Teresę Neuman, vyks lyje išsisklaidžiusius lietu-
Prancūzijon, Liurdan, Itali- vius pasiekti spausdinto žo-
________________________ džio ryšiais.

jų. Palaidota sausio 12 d. Šv. 
Kryižaus kapinėse. Ji pri
klausė prie religinių draugi-

šv. Kazimiero par. choras, JU, buvo tretininkė ir pamaldi winrnv>ic< A rcnnlrxTY’O Oil O111Amoteris. Atsiskyrė su šiuo 
pasauliu prisirengusi ir aprū- 

kuriai kasmet >int? . Paskutiniais Sakra-

JONAS DAUNTS
Lietuvis Graborius - Balsanuiotojas

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

“AMERIKOS^ SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

a u d o s Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS 1
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

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

mentais.

Išvyko Europon
Kun. W. Vosčila, atvykęs 

iš Santa Fe vyskupystės, N. 
M., gavo atostogų ir išvyko

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman ♦ 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo (staiga. 1
dėlė, graži koplyčia, erdvi ,

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 1 
diena ir naktį

Dl- 
sal&

Pel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnlųotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

RŪBAI
A. VYRIŠKAS KOSTIUMAS

314 jardų vilnonės medžiagos su visais priedais (100% Virginijos 
vilna) $23.95.

B. MOTERIŠKAS KOSTIUMAS
2% jardų vilnonės medžiagos su visais priedais (100% Virginijos 
vilna) $21.95.

ŠYPSENOS
Būrelis moterėlių iš moti

nos draugijos susirinko ir

Atkreipiame dėmesį į tvar
kingą ir skubų platintojų at
siskaitymą už parduotus lei
dinius, nes ir mažos sumos, 
jei jos siunčiamos regulia
riai, labai palengvina leidyk
lų darbą, o platintojų ne- 
stropumas ir delsimas ken
kia lietuviškosios knygos lei
dybai.

Mes prašome užjūrių lietu
vius, ypač JAV, padėti raštų 
leidimo, platinimo kaskart 
sunkėjančioje veikloje.

Lietuvių Kultūros Fondui 
talkininkaujant, kviečiame 
visas leidyklas rašto mylėto
jus susitelkti sutartinam ir 
planingam 

| darbui.
Prašome 

laikraščius, 
miau ir nuoširdžiau aptarti 
spaudos leidinius. Ypač pra-

spaudos ugdymo

lietuviškuosius
žurnalus išsa-

slapstosi graikų-katalikų pa
stogėje. Reikalą reikia išriš
ti, netgi ištremiant ukrainie
čius gyventojus iš Rytinės 
Slovakijos. Mūsų ligi šiol re
akciniai pareigūnai nestoda
vo griežtai prieš ukrainiečių 
pavojų, gi Ursin, buvęs mi- 
nisterių kabineto pirmininko 
pavaduotojas, netgi turėjęs 
su jais slaptą bendradarbia
vimo susitarimą kovai prieš 
komunistus. Betgi dabartinė 
mūsų valdžia, grynai socia
listinė, privalo su šaknim iš
rauti banderivcų sąjūdį ir 
tuo būdu išvengti pavojaus, 
kokiu mums grąso Tridan- 
tis.”

Gruodžio 18 d. byla baigta. 
Kalėti iki gyvos galvos nu
teisti : Ivan Zilinsky, kun. 
Hrihor Buranič ir vienuolis 
Sebastian Sabol (pastarasis 
nuteistas “už akių,” nes jis 
Vokietijoje); kun. Hučko — 
15 m., 4 kiti nuo 6 mėn. ligi 
5 metų, 3 paleisti. Viena by
la numarinta.

viena jų klausia mergaitės:
—Tavo mama sako, kad 

tau kasdien užduoda darbelį 
atlikti. Kokį darbelį tau šian
dien uždavė?

—Ji man liepė suskaityti 
šaukštus, kaip visos išeisite.

Išaiškino
—Pasakyk man, Jurgi, ko

dėl įstaigose taip dažnai bū
na parašyta ant durų: “Pa
šaliniams įeiti draudžiama!”

—Na ir nesupranti! Ar tau 
būtų malonu, jei kas nors pa
šalinis pas tave įeitų, kada 
tu miegi?

Pirmąsyk
—Ar tikėsit, ar ne, bet aš 

ištikrųjų pirmą sykį atsidū
riau Kaune apdriskęs ir su
plyšusiai batais?

—O aš pirmą sykį čia pa
kliuvau visai nuogas.

—Kaip tai ?
—Na, mat, čia gimiau.

Būsimas gamtininkas
Mokytojas, pačiam didžia

jam mokiniui: — skersakak- 
ti, kuris naminis gyvulys 
anksčiau prijaukintas?

Mokinys, patrynęs akį 
kumštimi: — Musė, pone mo-

LAIC: kytojau.
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
1 LIETUVIŲ TREMTINIŲ ATEITIS - 

AMERIKOS LIETUVIŲ RANKOSE
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Bridgeport, Conn.
—Praeitą’ ketvirtadienį buvo 

ALT vietinio skyriaus susirinki
mas, kur tarp kitų nutarimų, 
buvo nutarta rengtis prie Vasa
rio 16 minėjimo. Numatyta 
rengti vasario 19, šeštadienį. Į 
komitetą įėjo šie asmenys: J. 
Stanislauskas, A. Klimaitis, J. 
Minalga, K. Rudis ir A. Stani- 
šauskas. Ateity bus šaukiamas 
kitas, platesnis, draugijų atsto
vų susirinkimas.

—Praeitą- šeštadienį, vakare, 
parapijos choras turėjo savo pri
vatinį vakarėlį, kur dalyvavo 
choro visi nariai, ir buvo net sve
čių — klebonas, kun. J. Kaz
lauskas, kun. J. Pranskietis ir 
kiti. Choras varg. A. Stanišaus- 
kui įteikė dovaną. Chorvedys 
choristams už tai labai dėkin
gas. Kun. J. Pranskietis sveiki
no chorą, giliai įvertindamas 
choro giedojimą bažnyčioje. Va
karėlį vedė choro pirm. P. Sita- 
vičius. Šie choro nariai yra daug 
pasidarbavę-: P. Sitavičius, V. 
Brilvičius, J. Bacevičius, S. Ry- 
bokas, broliai Jurkšaičiai, J. Ber
notas, Raišelis, J. Juškevičius, 
Ona Radvilaitė, L. Argust,, H. 
Cibulskienė, F. Ruoos, H. Cook, 
Y. Šimkus, L. Jurkšaitis, B. Bu- 
dzinskienė, K. Andriulaitienė, A. 
Vilsonaitė, O. Grudinskaitė, Cl. 
Šulinskaitė, St. Šulinskaitė, M. 
Spelman, ir kiti. Vakarienėj da
lyvavo ir šie svečiai: Bacevičius, 
Česikienė, V. Meškelis, Brilvi- 
čienė ir Argustas.

-iš tremties su savo vyru, dabar 
dirba garsiame Nebraskos Uni
versitete, Lincoln mieste. Lietu
viai labai gerai reprezentuojami 
ponios Jonaitienės. Ji yra gabi 
ir populiari mokytojų bei stu
dentų tarpe. Ji daug yra padė
jusi tremtiniams.

Aplankiau Osmond

Osmond yra mažas miestukas 
Nebraskos šiaurėje. Man teko 
tenai važiuoti net penkias va
landas. Tenai seselės kazimierie- 
tės turi nedidelę, bet modemiš- . 
kai įrengtą Šv. Juozapo ligoni
nę. Jos tenai turi visokių įren
gimų dėl ligų suradimo. Taip 
pat turi ir prietaisų operacijoms, 
U-niV Dn+; ■

Jau du mėnesiai praėjo nuo 
BALFo seimo Chicago  j, kur 
nutarta vajui sukelti penkis 
milijonus dolerių tremti
niams šelpti Europoje ir juos 
atgabenti Amerikon. Ligi išol 
BALFą pasiekusios sumos 
mažos, gauta vos $10,000.

Jei ir toliau taip šaltai žiū
rėsim į gyvybiškai svarbius 
reikalus, tai mes nė šimto 
tūkstančių nesurinksim. Tuo 
tarpu tremtiniai yra atsidū
rę katastrofiškoje būklėje. 
-Jiems reikia ne tik maisto ir 
drabužių, bet ir pačių reika
lingiausių vaistų jau sergan
tiems gydyti!

Tremtinių gabenimas į A- 
kaip ir didelėje ligoninėje. Pati'meriką pagai naująjį DP įs- 
ligoninė yra geriausioje tvarko- tatymą (Public law 774) 

taip pat reikalauja nemaža 
lėšų. Tiesa, iš Europos juos 
atveža valdžios lėšomis, bet 
tik ligi Amerikos uosto. Čia 
jau valdžia nustoja jais rū
pinusis. Nuo uosto ligi apsi
gyvenimo vietos kelionę turi 
apmokėti darbo ir buto ga
rantijos davėjas arba kuri 
organizacija. Nėra vargo su 
tais, kuriuos patys lietuviai 
kviečia. Jie savo giminėms, 
draugams ar pažįstamiems 
sumoka patys. Bet yra ne
maža tremtinių, gavusių dar-

je. Ligoninės vedėja yra sesuo 
Ambrozija. Jai padeda 8 kitos 
seselės. Vienas vokietis man pa
sakojo, kad tai yra tikri Lietu
vos angelai. Jam labai patinka, 
kai jos lietuviškai gieda koply
čioje.

Korespondentas

Boston, Mass
Lietuvis aukštame poste

Massachusets Law Society, 
metiniame susirinkime, išrinkta
nauja valdyba 1949 metams, ku- bo ir buto garantijas iš sve
rtos tarpe randasi gubernato- timtaučių, kurie c. 
rius Paul A. Dever ir advoka- m°kėti uz jų kelionę.

Stu.

Rupinasi įkurdinti 
tremtinius

Laikraštis “Burlington 
Free Press” savo laidoje š. 
m. sausio 6 d. plačiai aprašo 
apie BALFo pirmininko kun. 
Dr. J. B. Končiaus daromas 
pastangas surasti kvietėjų ir 
įkurdinti lietuvius tremtinius 
pas ūkininkus Vermonte. 
Laikraštis rašo, kad BALFo 
pirmininkas tuo reikalu susi
tiko su vietos tremtiniams 
įkurdinti komitetu ir aptarė 
visas galimybes tremtiniams 
iš Baltijos valstybių parsiga
benti. Jis yra gavęs iš komi
teto užtikrinimą suteikti 700 
tremtinių reikalingas garan
tijas dėl parsikvietimo jų pas 
ūkininkus Vermonto valsty
bėje.

Klimato ir žemės ūkio kul-

tūros požiūriu, Vermont val
stybė yra panaši į Lietuvos 
sąlygas ir todėl tremtiniams, 
kurie yra nukentėję nuo ko
munistinio režimo, bus su
rasta tinkama vieta apsigy
venti.

Kun. Dr. J. B. Končius pra
leido Vermonte dvi dienas ir 
buvo lydimas Rev. W. J. 
Cain, išvietintiems asmenims 
Burlington diecezijos direk
toriaus ir p. Hugh Doyle iš 
New Yorko, NCWC direkto
riaus.

Pasitarimuose dalyvavo p. 
Arthur Packard, Valstybinio 
Komiteto Tremtiniams pirmi
ninkas, Les Eaton, Vermont 
Development Komisijos at
stovas, E. Reynold Johnson, 
Darbo įstaigos vadovas, Har
ris W. Soule, Komiteto sek
retorius ir W. Arthur Simp
son, Socialio Gerbūvio komi- 
šijonierius.

Susitikimas ir pasitarimas 
įvyko gubernatoriaus Gibson 
įstaigoje.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

4*

BALF.

J
MES JUOKIAMĖS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 3-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare 

šventadieniais susitarus

išskyrus

nijos

nijos

New Haven, Conn.
s

Naujus Metus sutikom linksmai f
ązimiero parap. moterų 
rengė šaunų bankietą 

svetainėje sutikimui 
etų. Šis bankietas tik- 

tiagus. šokiams grojo 
estras. Svetainė buvo: 

nepaprastai " gražiai išpuošta.1 
Maistas skanus ir įvairus. Garbė, 
priklauso moterų gildos narėms; 
bei komisijai, kuri surengė tokį j 
šaunų bankietą ir sugebėjo su-j 
kviesti tokį gražų skaičių sve
čių.
Atvyksta J. E. Vysk. Brizgys

Sausio 22 d. mūsų kolonijoje 
lankysis nepaprastas ir aukštas 
svečias, J. E. Vysk. V. Brizgys, 
kuris neseniai atvyko iš trem
ties. Jis mūsų kolonijoj sausio 
22 d., parapijos svetainėje pa
sakys kalbą apie lietuvių tremti
nių būklę, kuri yra labai sunki. 
Jojo atsilankymas ir jo kalba 
bus labai reikšminga, nes jis gy
veno tremtyje ir visus vargus 
yra patyręs ir pergyvenęs. Taigi, 
visi šios kolonijos lietuviai 
dingai kviečiami atsilankyti.

kurie atsisako 
. Šiuo 

atveju geriausiai galėtume 
pagelbėti mes patys, lietu
viai, paskolindami tremtiniui 
reikalingą sumą. Visam tam 
reikia pinigų, nes visi gerai 
žinome, kad tuščiomis ranko
mis niekam nieko negalime 
pagelbėti.

Gražus pavyzdys šalpos 
! darbe žydai, štai, gruodžio 8 
'dienos “New York Times” 
numeryje skelbiamos sumos, 
kurias žydai šiais metais iš-

tas Shallna iš Bostono, vicepir
mininkai. Ši organizacija apima 
visą valstiją ir susideda Jš teisė
jų ir advokatų. Naujas pirminin
kas yra teisėjas David A. Rose.

Massachusetts Law Society 
žurnale pradžioje 1942 m., adv. 
Shallnos ilgas rašinys, kuriame 
Lietuvos ir Rusijos santykiai bu
vo aprašyti, buvo atspausdintas 
po antgalviu “European Confla
gration from a Baltic Windaw.”

Korespondentas lei^0“ 100,000 žydų tremtinių 
i šalpai :toji suma siekia $73,- 
448,700.00. Vien tik emigra
cijos reikalams jie išleido 
$10,430,000. Arba, štai, ma
žutis Ohio valstijos mieste
lis Mentor, Suomijos žmo
nėms šelpti surinko $35,000.

Jeigu kiti gali tokias mil
žiniškas sumas suaukoti, tai 
argi negalime mes nors vie
ną milijoną dolerių savie
siems gelbėti sukelti? Gali 
kiti, galim ir mes, tik reikia 
geros valios ir noro.

Neatidėkime kitai dienai 
to, ką reikia dar šandien pa
daryti. Siųskime aukas į 
BALFą, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Hanau, Vokietija

gaitės:
<o, kad
darbelį

au šian-

skaityti 
išeisite.

rgi, ko
mai bū
ti: “Pa- 
iama!”
Ar tau 

lors pa- 
1, kada

Studentai dėkoja

1948 m. lapkričio 27 d. Hanau 
stovykloje (Vokietijoje) įvyko 
lietuvių studentų atstovų suva
žiavimas. Atstovai buvo suvažia
vę iš 8 universitetų esančių ne
toli Hanau stovyklos, šiuose uni
versitetuose prieš pinigų refor
mą mokėsi apie 400 studentų, 
o dabar apie 150 lietuvių stu
dentų. Daugiausia beliko tik 
baigiantys, kurie nežiūrint į ne
paprastai pasunkėjusias sąlygas, 
nusistatę mokslą tęsti. Iš tos zo
nos, nekalbant jau apie visoj Vo
kietijoj studijuojančius lietuvius 
studentus, baigė apie 50 lietu
vių, daugiausia Heidelbergo uni
versitete — 20.

Be Amerikos lietuvių pagelbos 
šie studentai lietuviai nebūtų 
galėję tiek daug pasiekti. Dėlto, 
šis Hanau įvykęs lietuvių stu
dentų 
vienbalsiai išreiškė padėką Ame- 

Sausio 2 ir 3 d. buvo garsi- rikos lietuviams, negailėdami 
narna, kad Nebraskoje buvo di- savo sunkiai sutaupytų centų, 
džiausios pūgos. Buvo sakoma, 
kad ūkiai, miesteliai buvo at
skirti nuo viso pasaulio. Trauki
niai, busai ir trokai stovėjo ant 
kelio. Tačiau pas mus nebuvo

Omaha, Nebr
Nebuvo blogai pas mus

sir-

NL

Horam, England

Paini giminystė
Bepročių ligoninėn prista

tomas naujas pacientas. Li
gonis visiškai ramus, beveik 
nerodo jokių pamišimo žy
mių.

—Ar žinai, kur tamsta esi? 
— klausia paciento gydyto
jas.

—Deja, žinau, — atsako 
šis liūdnai: — esu bepročių 
ligoninėje.

—Ir kaip gi, tamsta, čia 
patekai? —Vėl teiraujasi gy
dytojas.

—Ak, pone daktare, paini 
giminystė mane čia atvarė.

—Matote, prieš porą metų 
aš vedžiau vieną pagyvenu
sią našlę su suaugusia duk
terimi ir turėjau neatsargu
mo pąkviesti į vestuves savo 
tėvą. Tėvas atvažiavo, patiko 
jam mano podukra ir, ke
liems mėnesiams praslinkus, 
jis ją vedė. Ir štai šiemet ir 
aš, ir mano tėvas susilaukė
me po sūnų.

Pagalvok, tamsta, pone 
daktare, kokia susidarė paini 
giminystė. Mano žmona yra 
pamotė mano tėvui, mano po
dukra yra kartu ir mano pa
motė. Neseniai išvydęs pa.- 
saulį mano podukros sūnus 
yra mano brolis ir kartu ma
no žmonos anūkas; taigi, aš 
esu mano brolio senelis. Tuo 
tarpu mano podukra išeina 
močiutė mano naujagimiui 
sūnui, nes ji juk yra mano 
tėvo patėvis, tai mano sūnus 
yra brolis mano tėvo, bet 
kartu ir mano močiutės sū
nus, nes mano žmona yra sa
vo dukters marti. Aš esu pa- 

I tevis mano pamotės, mano

..................P
—Na, o jeigu dar išnagri

nėti švogerystės santykius! 
Vienu žodžiu, ši painiava 
man sumaišė protą! — pa
baigė aiškinti ligonis.

Ir sekančią dieną ligoninės 
direktoriui teko - gydyti ir 
naujai priimtą pacientą ir 
gydytoją, kuris tą pacientą 
priėmė. ■

Iš 500 tik du t
—Tėte, — tarė vienas vai

kas, — vakar vakare mačiau 
mūsų gatvėje daugybę šunų; 
buvo jų penki šimtai.

—Man rodos, kad ne tiek 
daug, — tarė tėvas.

—Teisybė, tėte, bet nega
lėjo būti jų mažiau, kaip de
šimt. Tuo esu visiškai įsiti
kinęs.

—Negaliu tikėti, kad bū
tum ir dešimt šunų matęs,— 
atsakė tėvas. — Nes lygiai 
taip pat tvirtinai matęs pen
kis šimtus, o paskui' jau tik 
dešimt šunų. Pats du kartu 
prieštaravai ir todėl negaliu 
tavim patikėti.

—Taip, tėte, — tarė sumi
šęs vaikas, — mačiau tik mū
sų rudį ir dar vieną šunį.

RUBBER STAMPS,

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
'Tel. EVergreen 7-4335

•Stephen Aromiskis1
i (Armakauskas) i

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

'Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Širdingai ačiū!
širdingai dėkoju pp. Zabelams, 

gyv. 26-40 Jackson Ave., Long 
w j XB-XCXXXV/ pUlllV l<V0j XXXCXX1V/

Island City, N. Y., užprenume- , įgvas įr j0 žmona yra mano
atstovų suvažiavimas, rovusiems man tokį malonų laik i p0Sūnis ir podukra, mano tė-

rėmė BALFą, o tuo pačiu ir stu
dentiją.

Ačiū broliams lietuviams Ame 
rikoje!

raštį — “Ameriką,” kuris pra
skaidrina tremtinio dienas. I 
bai nuoširdžiai dėkoju už užuo
jautą, mirus mano tėvams žiau
raus okupanto priespaudoje tė
vynėj.

I vas ir mano senelė, nes ji yra 
,La’. motina mano paiųptės. Paga

liau aš pats sau esu senelis.

BECKMAH a-fipza

3. Šneideraitis ir A. Andriukaitis 
Praneškit—Prisiųstai Katalogą Dykai

Prezidiumas
I. Gylys

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

331 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499

• F. W. Shąlins
Į (šalinskas)
> Laisniuotas Graborius
I Suteikiam Garbingas
• Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Tel. NEwton 9-4464

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

bet aš 
atsidū- 

; ir su-

čia pa-

au.'

kas 
didžia- 
■sakak- 
yvulys

s akį 
ne mo-

taip bloga. Tiesą, mes turėjom 
truputį sniego, buvo slidu ir šal
ta. Bet automobiliu buvo galima 
važiuoti po visą miestą.
Lietuvius kviečia į Boy’s Town

Gailestingas prelatas N. Weg
ner, dabartinis Boy’s Town ve
dėjas pakvietė 9 šeimas iš trem
ties darbuotis jo įstaigoje. Iš tų 
devynių keturios bus lietuvių 
šeimos. Man primenant apie jų 
dvasios reikalus, prelatas sutiko 
pakviesti ir lietuvį kunigą. Jis 
galės aprūpinti lietuvius bei 
darbuotis įstaigoje su vaikais. 
Be to, garsi Duchesne Kolegija 
pakvietė vieną lietuvį kunigą 
būti tos įstaigos kapelionu. Ačiū 
Dievui, kad yra gailestingų žmo
nių, kurie priglaudžia mūsų tau
tiečius.

Lietuvė moko unievrsitete
Ponia Liuda Jonaitienė-Lauri- 

navičiūtė, kuri neseniai pribuvo

. Strasbourg, France
------- -----

Pageidauja Amerikos lietuvių 
laikraščių

! šimtams lietuvių atsidūrus 
I svetur, po to, kai netekome Tė
vynės, vienas iš stipriausių mū
sų kultūrinių veiksnių yra spaus
dintas lietuviškas žodis. Jūsų 
rūpesčiu siuntinėjamas mums 
laikraštis “Amerika”- aplanko 
Strasbourge gyvenančius lietu
vius. Ar negalima, p. Redakto
riau sutvarkyti taip, kad mums 
to laikraščio ateitų daugiau eg
zempliorių? Reikėtų jo daugiau 
egzempliorių, kad jis galėtų at
likti tą didžiąją kultūrinę misi
ją, kurią jis yra pasirinkęs: stip
rinti ir grūdinti lietuvių dvasią.

Lietuvių Sąjungos Valdybos 
' įgaliotas,

K. J. Krivickas

Iš Kunigy Vienybes

Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME tac.
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 i

Mūsų telefonas nemiega

Kunigų Vienybės Centro 
Valdybos posėdis įvyko sau
sio 19 d., 1949, New Yorke.

J. E. Vysk. V. Brizgio vi
zitų tęsinys eina tokia tvar
ka:

Nuo sausio 22 dienos ligi 
vasario 20 d., Hartfordo, 
Springfieldo ir Bostono vys
kupuose.

Vasario 22 — Amsterdam.
Vasario 25 — Rochester.
Vasario 27 — Cleveland
Kovo 4 d. — Detroite, šv. 

Petro parapijoj.
Kovo 6 d. — Detroite, šv. 

Jurgio ir šv. Antano parap.
Nuo kovo 8 ligi balandžio 

17 d. — Chicagoje.
Nuo balandžio 17 ligi bal.

30 d. — Pittsburgh.
Gegužės 1 d. — Baltimore.

Kunigų Vienybė

, Visi mes valgom sviestą, sūrį, 
Netrūksta kumpio nei medaus, 
O tremtinių vaikutis žiūri, 
Iš kur lašelį pieno gaus. 
Kas. turi gailesčio nors lašą, 
Tas šiandien BALFui auką neša.

Aukas siųskite:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND 

OF AMERICA, INC.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

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, žemčs 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

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms 
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737
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6 AMERIKA Sausio-January 21, 1949

IŠ KATALIKŲ CENTRO flamatus et Accensus” (GJ —Kun. J. čekavičiaus ma- 
VEIKLOS Rossini), “Gailia” (C. Guo- mytė numirė Lietuvoje spa-

Mūsų katalikiškoji visuo- nod) ir “Magnificat” (Mo- lių mėn. pradžioje. Tik nese- 
menė yra jautri kiekvienam zart). Choras, gražiai pasi-' niai gauta žinia apie jos mir- 
l.____ i" J r ’ ” ’ '1 ” ’ 1 ”—’
ją gerai apie tai informuoti. !P- Sakui, darė labai gražaus, atlaikytos iškilmingos mi- 

Neseniai “Amerikoje” til- ■ įspūdžio. Mergaitės buvo pa- šios, kurias laikė kun. Čeka- 
po prelato J. Balkūno ir J. sipuošę ilgom baltom suk- vičius asistuojant kun. Kar- 
Laučkos išsami informacija niom, o vyrai tamsiais kos- tavičiui ir kun. Buikui. Reiš- 

' ’ ..... ......... ’ tiumais. kiame kun. čekavičiui ir jo
Solistės ir solistai savo už- giminėms užuojautą, 

duotis gražiai ir gerai atliko, j

“AMERIKOS” VAJUS
Paskelbtasis “Amerikos” pratęsė prenumeratą 2 me- 

svarbaim reikalui. Reikia tik puošęs, vadovaujant muzikui tį. Sausio 15 d. 10 vai. buvo'vajus randa vis daugiau pri- tams.
— » 1 « 4. S X i O 11 zJ <■» v»/-k In r* i m 11 z-vt ei 1^11 1 VY TVY 1 _ 4- z-v -ma C 4- TrJ* w 4- m ' A zvz

apie L. Katalikų Centro na
mą, kuris reikia išlaisvinti 
nuo skolos.

žymesni mūsų veikėjai, 
kaip vietiniai, taip ir toliau 
gyvenantieji, gyvai susirūpi
no tą paskolą greičiausiu lai
ku likviduoti. Gauta visa ei
lė pasisiūlymų, norinčių ar
timiausiu laiku tapti Lietu
vių Katalikų Centro namo šė- 
rininkais — savininkais. Gi 
uolus mūsų veikėjas, F. Šla
pelis iš Rochester, N. Y., nie
ko nelaukdamas, įsirašė pil
nu namo dalininku ir prisiun
tė visą $100.00.

Norėdami daugiau infor
macijų gauti ar pinigus siųs
dami adresuokite:

“Amerikos” Namui 
Brooklyn 11, N. Y. 
417 Grand Street,

Mūsų Apylinkėje

tarimo mūsų skaitytojų tar-' Agota Jankauskienė iš 
pe. Vieni jų stengiasi atnau- Brooklyn© prisiuntė prenu- 
jinti savo prenumeratą, iš
kart užsimokėdami net už ke
lis metus. Kiti gi ieško “Ame 
rikai” naujų skaitytojų.

Nors yra sakoma, jog da
bar gauti laikraščiui naują 

I skaitytoją yra daug sunkiau,
—Maspethas organizuojasi' negu surasti pamestą pinigą,

duotis gražiai ir gerai atliko, j —Kun. J. čekavičius išvy- 
Dainavo Agnes Skarulytė, kęs atostogų dviem savai- 
Rosalita Anterio, muz. P. Sa- tems, 
kas, C. Remenčius, Petras' • 
Ivanauskas ir W. Borus. lietuvių tremtinių šalpai. Iš- J tačiau tai netiesa. Štai mūsų

Koncerto akompanistas rinktas komitetas paruošti , uolus rėmėjas, kun. V. Kara- 
buvo Jonas Skarulis. ! planus BALFo vajui Maspe- j levičius iš Bayonne, N. J.,

Puikią kalbą apie jaunimą the. Sekmadienį, sausio 23 d. pereitą savaitę prisiuntęs 3 
pasakė kun. kleb. N. Pakai- šaukiamas komiteto susirin- naujas prenumeratas, dabar 
nis. Savo kalboje ragino ne- A -OA "-1 —----- J- “*------17
nusiminti ir negalvoti, kad 
už kelių metų (taip jau se
niai kai kurie sakė) lietuvy
bė Amerikoje bus mirusi. 
Štai, sakė klebonas, čia gi
męs ir augęs jaunimas aiš- visi lietuviai, maži ir seni, 
kiai įrodo, kad toms kalboms 
nebuvo pagrindo. Amerikos 
lietuvių, ypač katalikų, jau
nimas, giedojimu bažnyčiose 
ir koncertuose parodo savo 
stiprią meilę Lietuvai.

• A. žiemys iš Rochesterio 
atsiuntė mums $10 čekį ir pa
prašė skubiai išsiųsti į Vo
kietiją maisto siuntinį vie
nam žymiam “Amerikos” 
bendradarbiui, kuris yra sun
kiame materialiniame padėji
me. Ponui žiemiui dėkojame.

• Jonas Subačius, žinomas 
dailininkas Brooklyne, dabar 
dekoruoja šv. Mykolo bažny
čią Bayonne, kur klebonu yra 
kun. M. Kemėžis.

• Kun. čekavičiaus, “Ame
rikos didžio prieteliaus, mo
tutė mirė Lietuvoje. Visas 
“Amerikos” personalas gerb. 
kun. čekavičiui reiškia gilios 
užuojautos.

• Mūsų redakciją aplankė 
Dr. Dirmeikis, ką tik atvykęs 
iš tremties. Dr. Dirmeikis 
prieš karą buvo “Lietuvos

~ ~Aidou~redaktorius.
• Ieva Trečiokienė, iš New

ark©, supažindindama tik ką 
atvykusį iš tremties Dr. Dir
meikį su Brooklyn© lietuviš
komis įstaigomis, buvo atsi
lankius ir į “Amerikos” re
dakciją. Maloni viešnia yra 
žmona gerai žinomojo veikė
jo Trečioko, kuris turi savo 
biznio kontorą netoli Newar- 
ko lietuvių bažnyčios.

• Koncertas ir balius, kurį 
rengia Angelų Karalienės pa
rapijos choras, vadovaujant 
muz. P. Dulkei, įvyks vasario 
20 dieną, sekmadienį, šv. Sta
nislovo par. salėj, Greenpain- 
te. Bilietai jau dabar parda
vinėjami po $1.00. Prie durų 
perkant reikės mokėti po $1.

Apreiškimo 
Parapija

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausiai pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai KREIPKITĖS-

Juozas Ginkus
495 Grand Street. Brooklyn. N. Y.

Jau
Gei
Ma

meratą už 2 metus. Į Z
Kun. P. M. Juras, Lawren- Įv 

ce, Mass, prisiuntė 2 prenu- s 
meratas. *

Mrs. J. Stonis, Jersey City, —
N. J., už 2 metus. J-

Mrs. M. Kirvelienė, iš X 
M. Svonienė iš Elizabeth, <?

N. J., užsimokėjo prenume- z 
ratą už 2 metus. X

Muz. Brundza iš Brookly- <? 
no prisiuntė vieną naują pre- z 
numeratą. | X

A. Pietarienė iš Kearny, N. 1
J., prisiuntė prenumeratą užizį
2 metus. X

A. Letkauskas iš Roches- <r 
ter, N. Y. naujai užsirašė z 
“Ameriką” 1949 metams. X

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—
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6762 FOURTH ANTE.
(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėlės Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330 A

Z
Akimas 4:30 vai. popiet para- vėl surado “Amerikai” net 7 

pijos salėje. Kviečiami visi naujus skaitytojus.
savanoriai darbininkai daly- j jeį daugiau rastųsi tokių 
vauti. Pramatoma po mėnesį pasiryžėlių pasidarbuoti sa- 
paskirti atskirai rūbų, ^_ais- vam laikraščiui, katalikiško- 
to ir pinig’U vajui. Mūsų šūkis jį Spauda visai kitaip stovėtų.

| Iš ilgesniam laikui užsira
kusių “Ameriką” galime pa
žymėti šiuos mūsų skaityto-, 
jus:

Mrs. N. Mosechuk iš New 
Yorko prisiuntė prenumeratą 
už 3 metus.

A. Rabikauskas iš Maspe- 
tho užsimokėjo prenumeratą 
ir paskyrė $5.00 “Amerikos” 
Fondui.

Elena Bieliauskienė iš 
Brooklyn© užsimokėjo prenu
meratą už 3 metus ir pasky
rė $1.00 “Amerikos” Fondui.

Petr. Navikienė iš Eliza
beth, N. J. atnaujino prenu
meratą 3 metams.

Mrs. Ig. Budreckas, Eliza
beth, N. J. už 3 metus.
Brooklyn© užsimokėjo prenu
meratą už pustrečių metų ir 
paaukojo $2.00.

A. Vasiliauskas iš Great 
Neck, N. Y. prisiuntė savo 
prenumeratą ir paskyrė “A- 
merikos” Fondui $2.00.

B. Gustaitis iš Scranton, 
Pa. prisiuntė prenumeratą už 
2 metus.

Charles Peters iš Maspėtho 
atnaujino prenumeratą 2 me
tams. _

, Jonas Račkus iš Newark, 
Sąjungietės savo darbščios ; N. J. prisiuntė prenumeratą 

?'valdybos nepaleidžia, — ant-

duoda bent vieną dolerį BAL- 
Fui, vieną keną maisto ir ko
kį nors apvalkalą. Visi na- ? 
mai bus lankomi. Kviesime 
kitataučius mums gelbėti, 

i Darbas didelis ir sunkus.
Gražiai pasirodė vyrų cho- Maspethiečiai atliks pareigą, 

ras, sudainuodamas kelias pa- 
trijotines dainas.

Lietuviškus tautinius šo
kius gražiai išpildė J. Stuko 
Radio Ansamblis “Rūta,” va
dovaujant L. Stilsonaitei.

žodžiu, šis bendromis jė
gomis suruoštas koncertas 
labai ir labai patenkino da
lyvius, kurie ilgai neužmirš.

Angelų Karalienes 
Parapija

A

IEŠKAU
Juozo Žemaičio iš Waterbury, 

Conn. Yra sesers laiškas iš Lie
tuvos. Sea-Gull Shipping Co.
560 Grand St., Brooklyn, N. Y.

3CO8®C>X«O

Visi Kviečiami į Kirpyklą

—Prasidėjus Naujiems Me
tams, parapijos bažnytinės 
draugijos renkasi valdybas. 
Štai, pereitą sekmadienį, sau
sio 16 d. po mišparų parapi
jos mokyklos patalpose įvy
ko Amžinojo Rožančiaus

—Amžinojo Rožančiaus 
Draugijos narių bendra Ko
munija bus per 9 vai. mišias. 
Po vakarinių pamaldų įvyks 
svarbus draugijos susirinki
mas. Visos narės prašomos 
atsilankyti.

—Amžinojo Rožančiaus 
Draugija sausio 30 d. para
pijos salėje, rengia laimėji
mų vakarą. Pradžia 5 valan
dą po pietų.

—Moterų Sąjungos 24 kp.
draugijos metinis susirinki-, Laimėjimų Vakaras įvyks | 
mas. Išrinkta nauja valdyba: ■ sekmadienį> vasario 27 d., 5
Pirmininkė — Veronika Dai- vaj vakare> parapijos salėje.' 
lydienė, sekretorė — Julijona_____________ _
Skarulienė ir iždininkė —' x -O-tVCXlAllJldlV/ 11 AZjUlAllAAlIYV -------- v w • • •

Marijona Krasauskiene. Per- S V. JUFglO Parapija 
oH-oici mofaic Triumai nirmi- Iveitais metais buvusi pirmi
ninkė žvynienė ir sekretorė 
Obelienė dėl sveikatos nebe- 
sutiko vadovauti draugija. Jmetus ' a Hk0. 
etale* wtrxroio *• e e
~ .'pirmininkė — M. Brangaitie-T in LrivYYCi nomm ualdirnai x e °

nė, vicepirmm. — T. Jakup- 
čionienė, sekret. — S. Časie- 
nė, finansų raštin. — O. Bal
sienė, iždininkė — J. Staškie- 
nė, Dvasios Vadas — kun. 
Petrauskas.

M. Brangaitienė

šiais metais.
Linkime naujai valdybai 

kuo geriausios sėkmės.

už 2 metus.
J. Karpius iš Brooklyn©

Maspėtho Žinios
—Altoriaus Draugija savo 

metiniame susirinkime sau
sio 16 d. išrinko naują valdy
bą iš pirm. J. Vyšniauskie
nės, vice-pirm — J. Kunic- 
kienės, sekret — O. Petrulie-

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Liet. Kat. Federacijos New 
Yorko apskrities svarbus su-

nės, iždin. — P. Šimkienės ir sirįnkimas įvyks penktadie- 
iždo globėjos — Cermauskie-‘ nį; sau’io 2g d., Apreiškimo 
n®s- . >parap. salėj, No. 5th ir Ha-

—Katalikų veteranų pos- vemeyer sts., Brooklyne, 7:30 
tas savo nepaprastame susi- vaį vakare
rinkime sausio 11 d. išnešė §įs susirinkimas svarbus— 
protestus netik prieš Veng- bus svarstoma Kat. Seimelio 
rijos Kardinolo įkalinimą, §aukimo klausimas.
bet ir prieš Euthanasijos įs-j Valdyba
statymo projektą Albany, l 
Reikia pabrėžti, kad mūsų 
postas labai akyliai seka ka
talikų akciją. Postas turės 
Valentine šokius vasario 12 
d. parapijos salėje.

—Šv. Vincento draugija po (Havemeyer ir No. 5th Sts., 
virš keturiasdešimts metų. Brooklyne, šaukiainas visuo- 
veiklos užsidarė. Kadaise bu-1 įįnis Lietuvių Tremtinių 
vo Maspethe didžiausia drau- Draugijos susirinkimas. Ja-

NEPAPRASTAS KON
CERTAS

Sausio 9 d., didžioje Webs
ter Hall įvyko nepaprastai 
pasisekęs koncertas, suruoš 
tas Apreiškimo par. choro ir 
J. Stuko Lietuviško Radio. 
Šiame koncerte, day vau j ant 
apie 1,500 klausytojų, tikrai 
buvo įrodyta puikus choro 
pasiruošimas ir sugebėjimas 
meniškai išpildyti sunkius linę po $106.50 nariai nutarė 
meno kūrinius, kaip tai “In-; likviduotis.

gija pašalpai. Liko mažai na
rių su. $16,000 ižde. Pasida-

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS 

Muzikos Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius
V. UBAREVICIUS 

Pranešimų Dir.

LIET. TREMTINIŲ D-JOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 23 d. 3 vai. popiet, 
Apreiškimo parapijos salėje,

me bus padaryti pranešimai 
apie Lietuvos laisvinimo pa
dėtį ir apie imigracijos į J. 
Valst. eigą.

LTD. Valdyba

PARDUODA FORNIŠIŲ

Parduodamas dar visai 
naujas fornišius virtuvės, 
miegamojo ir svečių kamba
rio. Parduodama papiginta 
kaina. Galima pirkti ir at
skiri dalykai. Kreipkitės pas 
J. Avižonį, 107-05 122nd St., 

Richmond Hill, N. Y.
Tel. VI 3-4897

PRANAS ŠUIPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMAt
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie- 

siuų kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

Cypress Hill 3 šeimų su švie
siais kambariais mūrinis namas. 
iVeta garažui. Kaina $11,000.

East New Yorke kampinis su 
gražiais kambariais 3 aukštų na
mas, kuriame yra Bar ir Grill. 
Kaina — $14,500. Galima pirkti 
ir biznį. Kreipkitės pas

Joseph Vastnnas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y
Aarti Union Avė.

D. VVhitecavage, Savininkas

*

L

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai 

I
Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru

80 ST. MARKS PLACE N n W7 YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765
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Telefonas: EVergreen 7-7411

PADĖKA
Su šiuo pasauliu atsisky

rus mano mylimajai žmonai 
Gracildai Jenkevičiūtei-Pet- 
rauskienei (Peters), tariu 
širdingą ačiū prel. J. Balkū- 
nui, kun. P. Lekešiui, kun. J. 
Kartavičiui, kun. J. čekavi
čiui, kun. J. Buikui, muzikui 
A. Visminui, zakristijonui P. 
Navickui , tarnauto jams prie 
altoriaus, mylimiems gimi
nėms, draugams, kaimynams, 
už gėles, vainikus ir šv. mi
šių užsakymus, už aplanky
mus ir palydėjimą į kapus, 
laidotuvių vedėjai V. Valan- 
tiejienei ir visiems kitiems, 
kurie išreiškė užuojautą ma
no nuliūdimo valandą. Lai 
Dievas jums padeda.

Charles Peters-Petrauskas

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7-1896

PARDAVIMUI IR IŠRENDAVOJIMUI

Turime visokių parduoti ir išrenda- 
voti namų, net ir naujų, įvairiose 
miesto dalyse už prieinamas kainas. 
Yra ir su tuščiais fliorais.

Turime taip pat lotus, krautuves, 
dirbtuves ir farmas.

B. ZINIS 
Laisniuotas Real Estate ir Insurance 
499 Grand Street, 361 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EV 4-3487 — RE 9-1506
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDICINĖ BENDROVĖ
Siunčia maisto ir drabužių pakietus į Europą

Bendrovė turi jau gatavus maisto pakietus, 
iš U. S. A. ir Kanados per paštą. Bendrovė 
tad gavėjai už jos pakietus nieko nemoka.

1—$6.50
2 sv. cukraus
1 sv. kavos ar kakao
1 sv. bekono
1 sv. kiaul. mėsos
2sv. kiaul. taukų
1 sv. pieno miltelių
1 sv. pieno šokolado
NO. 5—$5.60 
5sv. kavos 
4 sv. kakao

kuriuos galima užsakyti 
nesinaudoja tarpininkais,

NO. NO. 2—$10.00 
cukraus 
kavos 
kiaul. mėsos 
kiaul. taukų

5sv.
2sv.
2sv.
5 sv.
2sv. bekono
2sv. kond. pieno
2 gab. tual. muilo
NO. 6—$5.50
10 sv. kiaul. taukų

SEA-GULL SHIPPING CO.
Vedėjas M. ANUSKA

NO. 8—$4.60
2 sv. cukraus ar miltų 
2sv. kavos
1 sv. kakao
3sv. kiaul. taukų

NO. 4—$6.00
4 sv. kiaul. taukų 
2 sv. rūkyto bekono
1 kv. valg. aliejaus

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Gamina “SPORT,” "DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavų ir medžiagų užsakymams.
Greitu laiku pradės veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų

* Tautinių marginių rankų audykla.

LTTBALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
ANGLYS,

KOL COAL CO.

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!

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

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

1

Stephen Bredes Jr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen 7-9394

STagg 2-1454 ii
F. GRAŽYS ir SŪNUS J 

KONTKAKTORIAI Z
Atlieka mūrinių namų sienų U- i 
lyginimą, piasteriavimą, šaligat- A 
vių cementavimą ir kt. darbus, f. •

293 MAUJER ST., 6
BROOKLYN i, N. Y. į

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
—Nebrangiausia—ir—Geriausia—

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

eI KLAUSYKITE i
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil„ 5000 w. |
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. Į

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. |
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS

429 Walnut St., Newark 5, N. J. i 
Tel. MArket 2-5360
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