
žės-May 13, 1949

CLUB
ŠTAI KAIP

Savininkai
sain New Yorke
TRAI
HOW 
čius l<as vakarų

Nenuoseklu
Atsakymas
Paaiškėjo melas
Įsigyja- simpatijų
Pyksta
Savi reikalai

! >*4-H"H"9-4******* 111111111
* AMERIKOS LIETUVIU KATA

LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINTO GYVENIMO i

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENI

NEW YORKE

LYN 20, N. Y. 
oreroad 8-9330
;tuvių Bukietų 
’fonu. Taip pat 
?ral Home, Ine. 
sen 7-4774

;oms
OKLYN, N. Y.

SHOP
KLYN, N. Y.

GE, savininkas

cola te 
as pasirinkimas 
s, ALUS 19 ge- 
KREIPKFTfiS: '

ooklyn, N. Y. 4

. Anseli
ADVOKATAS

v, New York
’onai:

Namų Tel.
, NE 9-5689

1203
ARAS

ett, M. D.
4th Street 
a, N. Y.
-ir susitariant

ir SŪNUS
CTORIAI
namu sienų 19- 
lavimų, šaligat- 
ir kt. darbus.
ER ST., 
r 6. N. Y.

YN, N. Y,

i
NIMŲ”
DŲ
vai. vak 
dl., 5000 w.
vai. vak. _ 

j., 20,000 w. | 
TUKAS
irk 5, N. J. I
0 ■
uiuBiiiiHiDiiauiiiBiiiiaiiuįĮ

2*** i 9 i t 9***0* illHlll 111-^.
;; THE LITHUANIAN WEEKLY frAMERIKA

Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post irr?TAT YV 
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 91Ei1A1 A.V PENKTADIENĮ, GEGUŽES-MAY 20, 1949 Nr. 20 (865)

; Į Published by 3
■ < Lithuanian Universal Bureau, Inc. 4
• < 417 Grand St, Brooklyn 11, N. Y. $
!: Tel.: EV 8-7012 J

UtW-rTIT-W-d-f-MTl'lITTl 11 III?

Kaina 10c.

Ponas J. Raila paskutinia
me “Vienybės” numery duo
da patarimus, kaip pašalinti 
nesutarimus VLIKe. Būtent, 
reikia į VLIKą priimti Mažo
sios Lietuvos atstovą, kaip 
kad reikalauja socialistines 
ir tautininkų grupės.

Socialistinės ir tautininkų 
grupės mums yra supranta
mos — jos, drauge su deši
niųjų grupėmis, yra VLIKo 
kūrėjos anais sunkiais me
tais savajame krašte. Jų rei
kalavimai mums taip pat aiš
kūs — turėti persvarą VLI
Ke, įvedus naują atstovą.

Mums visai nesuprantama 
tačiau čia pono Railos triska- 
tikio kaišiojimas. VLIKą jis 
visada niekino ir niekina. Ir 
štai staiga išeina, kai VLI- 
Kui patarimų davėjas! Keis
tas nenuoseklumas.

Praeitame numeryje “Vie
nybė” cituoja iš “Draugo” 
prof. Kuprionio straipsnį apie 
toleranciją tarp katalikų, so
cialistų ir tautininkų, kur 
kalbama, kad visos šitos gru
pės, kurios savo tautos at
žvilgiu vienodai nusistačiu- 
sios dėl pasaulėžiūrinių skir
tumų gali ir turi bendradar
biauti, ir priduria klausimą, 
kodėl jų kaiminka “Ameri
ka” neieškanti tokio bendra
darbiavimo, o ieškanti tik 
priekabių?

Mūsų atsakymas yra aiš
kus: mes nei prie “Vieny-, 
bes,” nei prie jos pasaulė
žiūros nesikabinėjome ir ne- 
sikabinėsime, bet mes gynė
me ir ginsime katalikų pa
saulėžiūrą, kurią “Vienybė” 
beveik kiekviename savo nu
meryje niekina* “Vienybės” 
žmonės yra, rflds, pajėgūs 
peržvelgti, ar “Amerika” 
nors kartą išėjo prieš “Vie
nybę,” jos neiššaukta. Net 
ir apie garsiuosius tris žvirb
lius buvo pakalbėta tik tada, 
kai “Vienybės” redaktorius 
išniekino katalikus, dirban
čius BALFe, tame pačiame 
BALFe, kuris tą patį redak
torių tiek daug šelpė anapus 
Vandenyno.

PREL. M. KRUPAVIČIUS,
VLIKo Pirmininkas, atlikęs jam skirtą misiją 

išvyksta į Europą. Atsisveikinimo kalbą pasakys gegužės 
24 d. Brooklyne, kur ruošiamos jam ir p. V. Sidzikauskui 
išleistuvės.

IŠLYDINT SVEČIUS

USA,

Ateinančios savaitės vidu
ry išvyksta iš mūsų Lietuvos 
laisvės kovų vadai — VLIKo 
pirmininkas prel. M. Krupa
vičius ir Vykdomojo Komite
to pirmininkas V. Sidzikaus
kas. Atsisveikinimas su Ame
rika bus Brooklyne — jiems 
rengiamame pobūvyje gegu
žės 24 d.

Norint pilnai aptarti šių 
dviejų vyrų darbo rezultatus) ją Amerikos tautos akyse. 
Amerikoje per šiuos kelis jų 
čia buvimo mėnesius, reikėtų 
daug puslapių prirašyti. Bet 
Amerikos lietuviams patrio
tams visiems iš praktikos 
yra žinoma šių mūsų svečių 
čia buvimo rezultatai ir reikš 
mė.

Jie pervažiavo visas Ame
rikos lietuvių kolonijas. De
šimtys tūkstančių lietuvių 
klausė jų kalbų, apie Lietu-

Maskvai tarnaujančių 
Amerikos lietuvių grupė, ko
munistais save besivadinanti, 
varė ir varo intensyvę akci
ją prieš pabėgėlius iš Lietu
vos nuo bolševikų teroro. Jie 
agitavo prieš tremtinių šal
pos organizavimą, prieš or
ganizavimą tremtinių atvyki
mą į Ameriką. Daug blogo 
jie šitiems nelaimingiems 
mūsų broliams padarė, pri
kalbindami Amerikoje gyve
nančius gimines ir prietelius 
neduoti reikiamų atvykimui 
garantijų.

Tie, prie kurių komunistai 
nepriėjo, masiniai išdavė rei
kiamas garantijas, su kurio-1 
mis tremtiniai masiniai va-.y komunlstai melav0. Ypa. 
ziuoja i mą salt Kai kuriuo- . . u masfcrf.
se laivuose buna po tris, po J t _
pusketvirto šimto lietuvių. 
Atvykę jie nepaprastai greit 
įsijungia į lietuviškąją ir 
amerikoniškąją bendruome
nę. Praeina viena kita savai
tė, o kitam — viena kita die
na ir, žiūrėk, jau savarankiš
kai gyvena — turi darbą, pa
stogę, pramaitina save ir vai
kus. Žmonės žiūri — visai 
priešingai, negu komunistai 
melavo.

kinti šiais naujais darbinin
kais ir nesigaili jiems pagy
rų. Jie įsigijo simpatijų šia
me krašte!

vos padėtį šių dienų pasauli
nėje situacijoje ir apie pa
stangas viso pasaulio lietu
vių atgauti nepriklausomy
bę. Jie atgaivino Amerikos 
lietuvius tautiniai, įkvėpė 
jiems naujo entuziazmo, nau
ju jėgų didžioje kovoje dėl 
savo tautos ateities.

Jie iškėlė čia Lietuvos by
lą dar aiškiau ir sustiprino

Uždraudė komunis
tus Argentinoje

Maskvos agentai Argenti
nos lietuvių tarpe buvo suor
ganizavę sau paklusnių tar
nų. Jiems buvo leidžiamas 
net specialus laikraštis — 
“Vienybė.” Jų organizacija 
vadinosi “Jaunoji Lietuva.” i

žiniomis, Argentinos valdžia 
uždarė šią Maskvos krautuvę - 
su visais padaliniais — orga
nizacija ir laikraščiu.

Azija vis dar prie Elbės
ISPANIJOS KLAUSIMAS

Amerikos Senato užsienio 
reikalų komisija iškėlė san-

Gautomis iš Buenos Aires g*** su Is.P^a Rusimą. 
Buvo pasiūlyta uzmegsti 

I Amerikai vėl normalius san
tykius su Ispanija, pasiųsti į 
ten savo pasiuntinį, ir pada- 

Tračios“ žtaios kalba, Tkad J?Panlįa ™"!
kad uždarytos taipt pat ir |Prum‘a 1 Jungtmes Tautas, 
grynų rusų tokios pat komu-|“s -Maustas diskutuotas 
Statinės organizacijos ir teik- buvo Senat0 p,lnat'es Pose"

sisakė prieš Ispaniją su da
bartiniu režimu.

Šias eilutes rašant buvo 
jau žinios, kad Jungt. Tautų 
susirinkime, balsų persvara, 
atmestas pasiūlymas atšauk
ti Franko Ispanijai Jungtinių 
Tautų suvaržymai ir santy
kių nepalaikymas.

-* ____
Ratifikavo Atlanto 

paktą

raščiai. dyje.
Užsienio reikalų komisijos 

pirmininkas senatorius Con-U ■« piiuuiiinnas stiiatunus buu-
DUIĮI Statyba nally referavo šį klausimą.

Jis pareiškė, kad JAV būti 
Tokiuose santykiuose su Is- •• 1 • J V. v v •Atstovų Rūmų specialus (tokiuose santykiuose su Is- 

(komitetas priėmė valdžios pa-' panija, kaip dabar,ypač šiuo 
siūlymą per artimiausius at- metu ,tai yra nenuoseklu ir 

i einančius metus pastatyti 
daug pigiųjų butų, kuriais 
būtų išspręstas butų krizės 
klausimas. Pasiūlymas pri
imtas 14 balsų, prieš 7 bal
suojant.

Pagal šį įstatymą būtų pa
statyta per pusantro milijono 
putų. Prezidentas Trumanas 
mano, kad tai atsiekti gali
ma būtų per 7 metus. Tai bū
tų pigiai išnuomojami butai, 
kurie pasitarnautų ypatingai 
darbininkijai.

Senatas, kaip žinome, pa
keitė šį komiteto projektą: 
nustatyta per 6 metus pasta
tyti 810,000 butų.

pavojinga. Aš negiriu Fran
ko valdžios, bet man nepatin
ka ir sovietų režimas, pabrė
žė sen. Connally. Iš jo kalbos 
atrodė, kad visa ta akcija, 
kurios rezultate anuo metu | 
buvo Jungtinių Tautų narių 
nutraukti santykiai su Ispa
nija, buvo sovietų darbas.

Senatorių Connally stipriai 
parėmė senatorius McCarran, 
kuris pareiškė nepasitenkini
mą savo Valstybės Departa
mentu ,kurs “nenusistato, 
kaip pasielgti su Ispanija.”

Sąryšy su Atlanto pakto 
ratifikavimo diskusijomis, 
Sekretorius D. Achesonas pa-

USA atsisakė repa- 
racijii

Pereitos savaitės pabaigo
je buvo paskelbta, kad Ame
rika galutinai atsisako nuo 
karo nuostolių tolimesnio ė- 
mimo iš Japonijos. Šitie nuo
stoliai, arba reparacijos, ku
rias Japonija turėjo mokėti 
tiems kraštams ,su kuriais ji 
kariavo, buvo mokami fabri
kų mašinomis, šitokių maši- 

! nų reparacijų sąskaiton gavo 
Kinija, Olandija ir Anglija.

Karinė Amerikos valdžia 
Japonijoje šituos mokėjimus 
sustabdė ir pareiškė, kad rei
kia leisti atsigauti Japonijos 
pramonei, o per tai — ir vi
sam krašto gyvenimui.

Sovietai šiame žingsnyje į- 
žvelgia “Japonijos ginklavi
mą prieš Sovietų Sąjungą.” 
Kominformas jau pradeda šį 

pūsti.

Anglijos žemieji rūmai 
(parlamentas) pereitos sa
vaitės pabaigoje ratifikavo 
Atlanto Paktą. Paktas ratifi
kuotas nepaprastai didele 
balsų dauguma: 333 balsavo 
už, o 6 prieš. Šis vaizdas ro
do, kokios svarbos šis pak
tas turi valstybininkų akyse.

Šia proga pasakė kalbas 
konservatorių partijos lyde
ris W. Churchillis ir užsienio 
reikalų ministeris E. Bevinas. 
Churchillis, tarp kito, pabrė
žė: “Apie pastovią taiką Eu
ropoje negali būti kalbos, kol 
Azija stovi prie Elbės, arba 
kol tiek daug Vakarų Euro
pos miestų yra rankose try
likos vyrų, kurie sudaro 
Kremliaus oligarchiją.”

Bevinas nušvietė paskuti
niųjų mėnesių santykius tarp 
Vakarų ir Rytų. Jis pabrėžė: 
“Atlanto Sąjungos tautų 
žingsnis jau davė rezultatus: 
nuimta Berlyno blokada, mė
ginama kalbėti visos Vokie
tijos klausimais.”

Jie buvo priimti daugelio 
aukštų Amerikos valstybės 
vyrų, kuriems buvo akivaiz
džiai išdėstyta mūsų tautos 
tragedija.

Atsisveikindami juos, linki
me jėgų ir ištvermės didžio
je kovoje.

Naujas laivyno 
seretorius

Laivyno sekretorius J. L. 
Sullivan, po stiprių susikirfi

lmų su krašto gynimo sekre
toriumi, atsistatydino. į jo 

Ir patys to melo skleidėjai, vietą prezidentas laivyno sek- 
komunistai, žiūri, kad su ši- J^riumi, Paskyrė Francis 
tais atvykėliais yra visai ’ 
priešingai, negu jie kalbėjo.! 
I — —----- -------------- K-------- eiiiiz.iauo, auvunavao,
čių šlykščios pasakos apie į§ Omahos. Mattews yra ka- 
kažkokios “dipukės” -susipy- talikas, rinkimų kampanijoje 
kimą su savo teta Kalifomi- dalyvavo už Trumaną. Jis 
joje, apie kito nesutikimus buvo Nebraskos delegacijos 
su savo dėde kitur, o trečio vadas demokratų konvente.

Advokatūra su laivynu nie
ko bendro neturi, pareiškė, 
naujas sekretorius spaudos 
atstovams, bet šis faktas ro
do, kad gynimosi pajėgos ci
vilių žmonių kontroliuojamos 
yra, kas reiškia šio krašto 
stiprybę.

Patrick Mattews.
r--------- —o—, —o-.j-- —-—j—i Naujasis sekretorius yra
Tos visos, maskvinių laikraš- 52 metų amžiaus, advokatas.

su pusbroliu ar pusesere — 
i visa paversta niekais. Žmo
nės įsitikino — apie pabėgė-

niams vadams sudavė patys 
komunistai, kurie paskutiniu 
laiku tai vienas, tai kitas 
parsitraukė pas save iš trem
ties gimines, su kuriais čia 
puikiai sugyvena. Maskviniai 
vadai pyksta!

Artinasi Lietuvių Diena. 
Pasiliko tik pusantro mėne-

Tremtiniams 
stipendijos

Šv. Jono, šv. Pranciškaus
šio. Nuo tos dienos pasiseki-ir šv. Juozapo kolegijos 
mo pareis ir “Amerikos” rei- Brooklyne duos 15 stipendi- 
kalai, nes pelnas, kaip žino-;jų (scholarships) tremti- 
me, skiriamas “Amerikos” 
palaikymui. Turime tempti 
jėgas, kad ta diena pasisek
tų. Kviečiame visus talkon. 
Išsiuntinėtas knygutes su do
vanų bilietėliais turėtume vi
sas išparduoti. Kas dėl kurių 
nors priežasčių tokių knygu
čių paštu negavo, prašomas

Mūsų atvykėliai nevengia 
jokių darbų. Nesibijo jokių 
sąlygU- Pakelia kad ir labai 
sunkią pradžią. Jų užsigrūdi
nimas per 10 metų baisaus 
gyvenimo, jų praktiškas su
manumas, taktas, kultūrin
gumas ir švelnumas padarė 
juos patrauklius šio krašto 
žmonėms. Turime visą eilę kreiptis į administraciją, iš 
atsitikimų, kur fabrikų per- kur bus tuoj išsiųsta. Temp- 
dėtiniai (bosai) labai paten- kime jėgas!

tremti
niams. Iš jų septynios teks 
lietuviams: keturiems vaiki
nams ir trims merginoms. 
Jiems tik reikia gauti butą. 
Federacijos Imigracijos Ko
misija prašo Brooklyno lie
tuvių šiems studentams pa
siūlyti butus. Pasiūlymus 
prašome pranešti prel. J. Bal- 
kunui Maspethe (64-14 56th 
Rd.) arba telefonu: Daven
port 6-2236.

—New Yorko policija suė
mė G. Eislerio žmoną. Kai iš
girdo apie vyro sučiupimą 
Anglijoje, ji buvo pasislėpus. 
Bet policija surado ir suėmė.

Amerikonai apie 
lietuvius

New Orleans, La. “The Ti
mes — Picayune,” gegužės 
14 dienos laidoje, rašo didelį 
straipsnį apie DP, kur kalba 
daugiausia apie lietuvius, jų 
vadovaujamus asmens. Laik
rašty įdėta didelė, graži foto
grafija, kur kun. Dr. J. Kon
čius kalbasi su atvykusia 
Laurinaičių šeima. Fotogra
fijoje — kun. Dr. J. Končius, 
p. Laurinaitis, jo žmona ,sū
nus ir dukra.

Straipsnyje plačiai išdėsty
tos mūsų BALFo pirmininko 
kun. Dr. J. Končiaus mintys 
apie lietuvių pastangas šelp
ti ir į Ameriką atitraukti 
vo tautiečius iš tremties.

BEGO ŠNIPAS

sa-

Žinomas Amerikoje komu
nistas Gerhard Eisleris buvo 
kelis kartus teismo baustas, 

į Stambesnieji jo nusikaltimai 
— paso suklastojimas, ir 
Amerikos valstybinių įstaigų 
niekinimas. Paskutiniu laiku 
iš kalėjimo buvo'išimtas už 
23,500 dolerių užstatą.

. Šis raudonas paukštis jau 
seniai pageidavo skristi į Eu
ropą. Ten jam šiuo metu ge
ra dirva. Bet valdžia nedavė 
jam leidimo išvykti. Praeitą 
savaitę jis buvo sučiuptas 
lenkų laive “Batory,” kurs 
plaukė iš USA į Lenkiją. Eis
leris bėgo, nekreipdamas dė
mesio nei į užstatą, nei į tei
sę.

Amerikos pareigūnų buvo 
paprašyti Anglijos pareigū
nai, kad šie, sustojus laivui 
Anglijoje, Eislęrį suimtų ir 
išduotų Amerikai. Eisleris ir 
komunistai pakėlė prieš tai 
triukšmą ,esą jis važiuoja su 
tikėtu ir suimti negalima. 
Bet anglai jį vis dėl to suė
mė. Bus atgabentas į USA, 
kur turės stoti prieš teismą.

Pereitą penktadienį 8 vai. 
ryte Holland tunely, kuriuo 
automobiliai susisiekia iš 
New Yorko su New Jersey,

• Reprezentantų rūmų krašto gynimo komitetas priė
mė pasiūlymą paskirti 11 milijonų dolerių pastatytT dviem 
greitiesiems karo laivams.

• Paryžiuje vienas vyriausybės kalbėtojas pareiškė.snropn sunkvežimio kuriuo , , vwu<t* vyuauayues naiuv lojus paioianu,sp g s v s, kuriuo j kad prancuzai ngra iinkę rusij prileisti prie Ruhro kontro- 
buvo vežamos nuodingos 1&s Statutas Hmt (b bfit kdomas>
amnnialzA dilino QnY-iIrirom_ . . v T/* 0 0amoniako dujos. Sunkveži
myje buvo apie 80 metalinių 
amoniako statinių. Jos ėmė 
sproginėti, sukėlė gaisrą, ku
ris pasiekė kitas eilėje stovė
jusias mašinas, kurios, nuo 
didelio karščio užsidegant 
gazolino bokams pradėjo to
liau sproginėti ir liepsnoti.

Kol buvo suorganizuota pa- 
gelba, nuo dujų, gaisro ir iš 
viršaus krintančio betono 
buvo kelios dešimtys sužeis
tų žmonių, iš kurių 30 gana 
sunkiai.

Paprastai, tuneliais važiuo 
ti, kur dažnai būna dideli au
tomobilių susigrūdimai, su 
galimomis sprogti medžiago
mis važiuoti draudžiama. 
Bet šis draudimas buvo jau 
taip “nublukęs,” kad privedė 
net prie šios baisios nelaimės. 
Gal šis įvykis paskatins būti 
atsargesniais.

Izraelį priėmė į 
Jungtines Tautas
Jungtinių Tautų visuoti

nas susirinkimas 37 balsais 
prieš 12 priėmė jauną žydų 
valstybę Izraelį į Jungtines 
Tautas. Izraelio užsienio rei
kalų ministeris, kuris tuo me
tu dalyvavo posėdžiuose, pa
reiškė savo tautos dėkingu
mą ir pažadą prisidėti prie 
pasaulio tautų bendro kūry
binio darbo.

Prieš Izraelio priėmimą 
buvo visos arabų tautos. Af
ganistanas, Burma, Indija, 
Pekistanas, Iranas ir Etiopi
ja balsavo taip pat prieš pri
ėmimą. Brazilija, Belgija, 
Anglija, Danija, Graikija, 
Siamas, Turkija ir Švedija 
susilaikė nuo balsavimo. Ara
bų kroatų atstovai balsavimo 
metu demonstratyviai aplei
do net salę.

pareiškė tas kalbėtojas.
• Helmstedte, Vokietijoje, ant britų-rusų zonų sienos, 

pirmasis traukinys į Berlyną po blokados buvo išleistas su 
orkestru, susirinkus didelėm miniom žmonių.

• Vakarų Vokietijos konstitucijos pasirašymas — bu
vo paskutinis aktas gen. L. Clay Vokietijoje, šeštadienį jis 
išvyko iš Vokietijos j JAV, kur jis pradės civilinį gyvenimą.

• Diplomatiniai atstovai Maskvoje, sąryšy su Berlyno 
blokados nuėmimu, parodė tam tikro rezervuotumo dėl at
eities santykių Vakarų su sovietais. Visi vakariečiai diplo
matai atsisakė pranašauti dėl ateities, bet yra nuomonės, 
kad Vakarams reikia atsargumo.

• Churchillis savo parlamente pareiškė: tik atominė 
bomba Amerikos rankose davė laiko mums suorganizuoti 
saugumo priemones prieš sovietus. Iš šito sakinio galime 
spręsti, kad Churchillis mano, jog sovietai būtų jau puolę 
vakarus, jei ne atominė bomba. Jis geriau Kremlių pažįs
ta už ką nors kitą.

• Maršalas W. Sokolowskis, buvęs bolševikų guberna
torius Vokietijoje, o dabar Maskvos krašto apsaugos vice- 
ministeris, praeitą savaitę pareiškė, kad raudonoji armija 
yra vienintelė, kuri pajėgi šiandieną vesti modernišką karą. 
Tame pačiame straipsnyje jis smarkiai puolė “reakcionie
rius Amerikoje ir Anglijoje.” Tai puiki įžanga “naujiems” 
santykiams po Berlyno blokados nuėmimo.

• Anglų, norvegų ir švedų mokslininkai rengia moks
linę ekspediciją į Šiaurės Ašigalį (Antarktiką). Ekspedi
cija turėtų išvykti šių metų rudenį ir grįžti 1952 m.

• Prancūzų ministerių kabinetas patvirtino Atlanto 
paktą ir pasiuntė parlamentui ratifikuoti. Parlamentas pra
dėjo svarstyti gegužės 17 d.

• Čekoslovakijos universitetuose studentų tarpe daro
mas valymas. Paskutinėmis savaitėmis iš universitetų iš
mesta per 40% studentų, kurie nėra komunistams prijau
čianti.

• Izraelis yra 59-tas narys Jungtinių Tautų organiza
cijos. Izraelis į šią organizaciją buvo priimtas 37 balsais 
prieš 12. Devyni balsai susilaikė.

• Švedų laivas “Atlanta” 540 mylių į rytus nuo Trinitad 
užsidegė. Tai buvo laivas apie 983 tonų.

• Anglijos princesė panorėjo aplankyti popiežių. Prieš 
tai pakėlė triukšmą Anglijos protestantai, kurie net karalių 
paprašė, kad jis padarytų, jog princesė nevyktų į Vatikaną. 
Karalius atsisakė kištis, princesė apsilankė pas popiežių.

• Prie Japonijos karaliaus rūmų sargybą eiti pradėjo 
vėl japonų policija. Iki šiol tą sargybą ėjo sąjungininkų ka
reiviai. '

• Trentono mirtininkų kalėjime laukia mirties 13 nu
teistų vyrų. Jie visi nuteisti už žmogžudystes. Jų tarpe 6 
negrai iš Trentono, nužudę 72 metų prekybininką.

• Detroite teisiama 88 metų E. Arnold, kuri peršovė 
15 metų berniuką, mėginusį skinti gėles jos sode. Kulka 
penkiolikmečiui pataikė į širdį, bet berniukas jau sveiksta.
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J. Aistis SOCIALISTŲ PASAULĖŽIŪRA gus turi galvoti ir į ką tikė
ti. Vadinasi, greta ekonomi
nės sistemos, socializmas įsi- 

Šiandien atsirastų gal tik žmonija pergyveno visokias rašė ir pasaulėžiūrinę prog- 
retas žmogus, kuris nebūtų 
girdėjęs socialistų vardo, bet 
gi daug kas neturi tikro su
pratimo, kas tuo vardu vadi
nama.

I Socialistinis sąjūdis, paly
ginti, yra ne senas dalykas. 
Socializmo vardas tepradėtas 
vartoti tik praėjusio šimtme
čio pradžioje ir buvo sieja
mas su noru ar pastangomis 
palengvinti varguomenės būk 
lę ir pramonės darbininkų pa
dėti. Tos pastangos ėjo iš ra
šytojų, dvasiškuos ir net pa- rijoje Marksas pasauly pri- munistų, kurie išriedėjo iš 
čių pramonininkų Jos buvo pažįsta tik medžiagą. Jis at- socialdemokratų, teoretiškai 
vadinamos įvairiais vardais, meta žmogaus dvasinę pusę yra tik veikimo priemonių 
Socializmo vardas bene pir- ir pasmerkia Dievą ir religi- skirtumas. Komunistai nori 
mą kartą pradėtas minėti ją. Pasak jo, ne asmuo ir dva- socializmą įvesti jėga užgro- 
nuo 1830 metų, ryšy su Ang- sinės jo galios, bet tik me- biant valdžią, o socialdemok- 
lijos pramonininko Robert džiaginės ir ekonominės (ūki- ratai to siekia parlamentari- 
Owen (1771-1858) mėginimu nės) sąlygos visada nulemia 
padaryti darbininkus dalinin- savo laiko visuomenėje kul- 
kais tų įmonių pelno, kuriose tūros pobūdį : kokios yra ku- 
jie dirbo, Prancūzijoje socia
listų vardo pradžia siejama 
su ekonomistais Saint-Simon 
ir Fourier, vėliau su Louis 
Blanc. Bet socializmas šių 

1 dienų prasme pradėjo for
muotis tik nuo Karolio Mark
so (1818-1883) laikų.

' Karolis Marksas, vakarų 
Vokietijos žydas, drauge su 
stambaus vokiečių pramoni
ninko sūnum, Friedrichu En
gelsu (1820-1895), pabėgę iš 
savo krašto nuo persekioji
mo už dalyvavimą revoliuci
nėje veikloje į Angliją, ten, 

vadavimo nepasisekimą pirmajai grupei ir drauge krei- galvojančių, tikrų patriotų1 ros artimo meilės, besama to, 1^48 m., paskelbė tam tikrą 
piantis į lietuvių visuomenę, kad toji vieningai remtų M. lietuvių, kurie nepatiki ab- kas ir nejautriausią žmogų raštą, pavadintą “Komunistų kyti savo ūkį, savo turtą, sa- 
Lietuvos lietuvių norą ir didžias pastangas organiškai įsi- surdiškai propagandai ir priverčia sudrebėti, kas ir, Manifestu,” kuriame trumpai vo valstybę, bet ir kaip žmo- 
jungti į atstatysimos Lietuvos suverenumą ir į aktingąją ryžtasi kviestis nepažįsta-j akmenį gali sujaudinti iki išdėstė programą, nurodan- 
Lietuvos vadavimo kovą, šią grupę sudaro Lietuvos Social-' mus tautiečius. Galima būtų į ašarų, štai, tai neturįs pa- Į cią, kaip sutvarkyti yisuome- 
demokratų, Valstiečių Liaudininkų, Tautininkų, Ūkininkų išvardinti visą eilę tokių lie- ' ’ ’ x "
Partijos ir Laisvės Kovotojų s-gos atstovai. ,

Štai turime dvi nuomones, kurios sudaro ginčo bran-' vieną, ne du, bet dešimt, o ži- 
duolį VLIKe. Nuomonių skirtumai įvairiuose reikaluose vi- ‘ nau vieną Cicero, III. šeimą, 
sada buvo ir bus. Tik čia kyla klausimas, ar tas vieno at- kuri laukia net 26! 
stovo įsileidimas yra tiek gyvybinis reikalas Lietuvos išlais- j Kas iš to seka? Matome,
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nuožiūra. Nesunaudoti raštai korės-Raštus ir žinias Amerika trumpina savo______________________________
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KAS DEDASI MŪSŲ TARPE?

TAVE, LIETUVI
Tave, lietuvi, ir vėl grandinėm 
Nelemtas priešas laiko apkalęs 
Ir vėliai tavo brangi tėvynė 
Laisva, kaip andai, gyvent negali.

Ką ilgus amžius širdy nešiojom 
Ir kas mums buvo šventų švenčiausia, 
Šiandieną visa pamins po kojų 
Ir mums jie laisvę atnešę jausis.

Kantriai kentėki šį sunkų jungą— 
Kentėki, broli, kentėki, sese, 
Ir skelbk vergiją, priespaudą žlungant, 
Tą, kur vilties netenka, drąsink:

politines ir ūkines santvar- ramą, kuri paneigia žmogui 
kas, kurios nuolatos keitėsi, sąžinės laisvę.
Visi tie keitimaisi vyko tik 
susidarius tam tikrom reika- listai, tarp savęs ginčijosi ir 
lingom ūkinėm sąlygom. Tai tebesiginšija dėl kai kurių 
vyksta su tam tikru būtinu- mažesnių ar stambesnių vei- 
mu (determinizmas) ir kei- kimo priemonių, kaip turi bū- 
sis tol, kol bus įgyvendinta ti įgyvendintas socializmas, 
socialistinė santvarka. Sočia- bet niekad tarp jų nekilo ne- 
lizmas yra galutinis žmoni- sutarimo dėl pagrindinių da- 
jos tikslas ir kai tai bus pa- lykų, būtent: dėl nuosavybės 
siekta, jokio keitimosi toliau panaikinimo ir dėl materia- 
nebus. listinės, bedieviškos, pasau-

Istorinio materializmo teo- lėžiūros. Tarp dabarties ko-

Markso pasekėjai, socia-

MARI

Ir vėl 
me prime

čių. Kilti 
kiekvieno, 
maldelę: 
leisk mun 
išgelbėk n 
nies; pas:

Neseniai Amerikos lietuvių spaudoje pasirodė žinios 
apie vykstančius tarpusavio ginčus tarp Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) narių. Tie ginčai liečia 
VLIKo sąstato keitimo reikalą, arba, tiksliau tariant, ar 
suteikti VLIKe pilnas nario teises Mažosios Lietuvos atsto
vui.

VLIKo narių tarpe nuomonės pasidalino pusiau ir tas 
ginčas lieka neišsprendžiamas. Viena pusė laikosi formalaus 
nusistatymo, kad VLIKo sąstato keitimas pažeistų paties 
VLIKo esmę. Mat, VLIKas sudarytas okupacijų laikais Lie
tuvoje ir iš visų Lietuvoje veikusių politinių grupių atsto
vų. Įvedus gi Mažosios Lietuvos atstovą, jau būtų įvestas 
ne partijų, bet atskirų Lietuvos dalių atstovavimas. Kadan
gi Lietuva yra nedaloma, tai nesą reikalo priimti atskirą M. 
Lietuvos atstovavimą, kad tuo neparodytume, jog mes pa
laikome buvusį Klaipėdos krašto autonomijos principą. Iš 
kitos vėl pusės, pradėjus kaitalioti VLIKo sąstatą, gali at
sirasti norinčių atstovauti žemaičius, Suvalkiečius, Dzū
kus... Tai Krikščionių Demokratų, Darbo Federacijos, Ūki
ninkų s-gos, Vienybės ir Lietuvių Fronto nuomonė.

Kita pusė tvirtina, kad elgiamasi labai nepatriotiškai, 
kai nenorima įsileisti M. Lietuvos atstovo, esą tas kraštas 
tiek daug nusipelnęs laisvinimo kovoje. Įtardama kitus tė
vynės meilės stoka, ši pusė atvirai pareiškia, kad pirmoji taip! Jau tikrai gražus skai- kur vyksta tai, kas užsipel- 
pusė bijanti įsileisti tokį atstovą vien partiniais sumeti- čius reikiamų garantijų už- no daugiau nei dangaus kerš- 
mais, kad anuos neperbalsuotų. Vadinasi, partinė aritmeti- pildytas gerųjų Amerikos to, tame pačiame pasauly, 
ka... šios grupės pareiškimas baigiamas suverčiant Lietuvos lietuvių. Reiškia, yra sveikai dar vis dėlto besama ir tik-

Kankink, kiek nori — to mes nebijom. 
Atgauti laisvę mes būdą rasim — 
Nebus, kaip nori, ir mes vergijos 
Pančius, sutraukę, vėl nusimesim.

Laisvas lietuvis draug su laisvaisiais 
Kelią į šviesią ateitį skinsis.
Vergijos pančiai mums nėra baisūs — 
Jais mūsų laisvės neužslopinsi.

Ant tavo žygių kris prakeikimas — 
Mūs nepavergsi, šlykštus burlioke, — 
Atėmei laisvę, bet jo troškimo 
Atimt lietuviui tu dar nemoki...

GELBĖKIME LIETUVĄ

niu keliu, kada jie gaus at
stovų daugumą ir socializmą 
galės įvesti balsavimu, ne 
kraujo liejimu gatvėse.

Kaip atrodo komunistų gy
vendintas socializmas ir 
proletariato diktatūra, mes 
jau matome. Kaip atrodytų 
parlamentarine tvarka įves-

kurių
Ir pi 

savo

Ar rizikuotum gelbėti iš kur mindomos pagrindinės 
skurdo ir vargo vieną savo žmonių teisės, kur ardomos 
tautietį, kad ir nepažįstamą? šeimos, kur tyčiojamasi ir 
Aš norėčiau manyti, kad juokiamasi iš tikros meilės,

rio nors laikotarpio gamini
mo ir ūkio tvarkymo priemo
nės, toks ir žmonių gyveni
mas, toks jų mokslas, tokia 
religija, toks menas ir tokia 
dorovė.

Pripažindamas tik materi- tas soicalizmas ir kaip būtų 
ją, Marksas religiją laiko elgiamasi su mažesne visuo- 
žmonijos nuodijimu. Bažny- menės dalimi, kuri tam so
čia esąs didžiausias kapita- cializmui nepritaria, to šian- 
lizmo ramstis. Taigi, ją rei- dien pasakyti negalima. Pa- 
kia pašalinti. Ateities visuo- saulėžiūriniu žvilgsniu žiū- 
menė turi būti netikinčioji, 
arba bedieviškoji, visuomenė.

Iš to matome, kad Mark
sas nustatė ne tik tai, kaip 
turi ateities visuomenė tvar-

rint, atrodo, kad tikėjimo 
laisvės nebūtų ir tikinčiųjų 
teisės nebūtų gerbiamos.

Apie tai pakalbėsime kita
me straipsnyje, nagrinėdami 
soicalistų toleranciją.

P. Klevinis

J

_ ________ _ 'ašarų, štai, tai neturįs pa-
_ vyzdžio daugumos Amerikos n?> kurioje būtų įvesta lygy-| 

l tuvių, kurie kviečiasi ne po lietuvių herojiškumas, pasi- bė ir panaikintas isnaudoji- 
! vieną, ne du, bet dešimt, o ži- šventimas gelbstint savo mas. Plačiau visa tai buvo vė- 
1_____________ •______________ _______ tu y_.__ _•____ v.__ lian ičrJpatvta AJarksn vpilra-l
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atkalbėtų roi

Šis straipsnis ypatingai įsidėmėtinas 
Amerikos lietuviams komunistams ir jų me
lu tikintiems. Straipsnio autorius p. J. Ju- 
ragis Vokietijoje iškentėjo jau 7 metus. Jis 
pažinojo bolševizmą Lietuvoje 1940-41 me
tais, kurį jis pats išgyveno.

jliau išdėstyta Markso veika-1 
le, trijų tomų knygoje, kuri' 
pavadinta — Kapitalas.

“Komunistų Manifestas’’ i 
buvo priimtas Londone įvy
kusiame kelių tautų komunis
tų susirinkime ir nuo to lai-! 
ko tapo pagrindine jų sąjū-Į 
džio programa. Socialistų ir 
komunistų vardas tais laikais 
dar buvo painiojamas ir tik 
kiek vėliau manifesto auto
riai tą sąjūdį ėmė vadinti so
cialistiniu ir taip prigijo so
cializmo vardas, kuris prisi
ėmė Markso išdėstytas pa
žiūras ir apie 1870-1890 me
tus įtraukė jas į savo politi
nes programas.

“Komunistų Manifestas” 
paskelbė, kad visa praeitis 
yra tik luomų (klasių) kovos 
istorija. Laisvas ir vergas, 
patricijus ir plebėjas, dvari
ninkas ir baudžiauninkas, 
prąmonininkas ir darbinin
kas, vienu žodžiu tariant, pri
spaudėjas ir prispaustasis vi
sados stovėjo vienas prieš ki
tą ir tęsėsi matoma ir nema
toma kova. Ta kova ypač pa
aštrėjusi dabar (Markso lai
kais), kada, kylant pramonei, 
įsigalėjo pramonininkų, arba 
buržujų, luomas. Buržujai iš
naudoja darbininkus — pro
letariatą, mažai atlygindami 
už darbą. Taigi, visuomenė 
neišvengiamai skyla į du

Nebijokite tremtinių! Jie priešingus luomus: buržujų! 
tikrai neatims jums duonos ir proletarų.
kąsnio, neatims jūsų. butų, I Dėl to visų šalių proletarai 
neatims jūsų darbo! Leiskit turi jungtis (toks manifesto i

viengenčius.
Galimas daiktas, kad tiek 

patys Amerikos lietuviai, gal~~~ • ~ r-------------------------~ *7 ----- o<z ------------------------ ------— — atumu, pavjo xxiuvinuuuviai,

vinimo kovoje, kad išnešamas viešumon ir net prašoma lie- kad mūsų kraujo broliai A- net ir kai kurie tremtiniai 
tuviškfts visuomenės, kad toji pądarytų teismą? Ar tikrai meriko j e dar nenutautėjo,' dar neįątengia tinkamai į- 
yra tikima, >kad VLIKe atsisėdę^ M. Lietuvcs-atstovas tuo-^ar jįko ištikimi savo tėvų , žvelgti į tą didžiąją misiją, 
jau išspręs visas painiavas ir Lietuva bus laisva? O jeigu žemei, dar sielojasi tėvynės kurią atlieka Amerikos lie
tu o netikima, tai ar jau tikrai apsvarstytos visos galimy- jr jOg išblaškytų vaikų nepri-' tuviai.
Vi S o o n oi na i T .1 o 4" 1 it r/i ei lai chtD ir ion n naiiro M rl a m a a m n ' » _ i. se.. • • • !   ....

j ir jos išblaškytų vaikų nepri- tuviai.
bės, vedančios į Lietuvos laisvę, ir jau nesurandama naujo tekliais, likimu, štai, tie se-! Bet, gerieji Amerikos ne
darbo, kad tuščiai gaišinamas laikas, dairantis, kur ir kaip nieji Amerikos lietuviai, ku-! tuviai — jūsų pareigos dar 

rie savo tėvynę prisimena nesibaigia! Jūs gyvenate laisatsisėsti, kaip pas tuos Bremeno muzikantus?
Nuošaliai stovinčiam žmogui atrodo, kad antroji gru- įįį kaip“ gražų“sapną7 kurie vam7Mte,7ums’atdari pa

pe kuri kitiems primeta aritmetiką, pati labiausiai tuo nematg jos suklestėjimo Ne
susirūpinusi. Tai jaučiama iš nerviško jos tono ir iš kreipi-1 priklausomo gyvenimo me- 
mosi į nekompetentišką lietuvių tremtinių bendruomenę į.ajg kurįe kiti visai nėra ma- 
spręsti VLIKo narių tarpusavius ginčus. Tuo keliu eidami, tę savo tgvų žemės, o vien ją 
jie diskredituoja organą, kuris turi paskirtį kalbėti visos1 pažįsta iš kitų pasakojimų, 
lietuvių tautos vardu šioje sunkioje tautai valandoje. Kreip-' gtaį, jįe yra yieni į§ jaut- 
damiesi gi į dalį lietuviškos visuomenės, esančios už Lietu-1 riau^ių mūsų tautos narių 
vos ribų, tie VLIKo nariai tuo pačiu save diskvalifikuoja, jįg, bet kokį ne
kaip rezistencijos atstovus, turinčius įgaliojimą iš miškuos pasi’tikėjimą savo tautiečiu 
ir pogrindžiuos kovojančių ir mirštančių Lietuvos sūnų ir įtremtiniJu> gtai jie atsižada 
dukterų.

Skaudu apie tai kalbėti. Bendro darbo tiek daug, o čia1______ _________
tūpčiojama vietoje ir dairomasi, kur sėsti. Ir vis pirmoj ei- 'nekantraiidami "“tarsi 
lėj partiniai reikalai. Ir tikrai tik partiniai, nes šių eilučių 
autoriui sunku būtų įtikėti, kad socialdemokratai ir tauti
ninkai, kuriuos socialdemokratai mėgo vadinti fašistais,1 
staiga surado bendrą Lietuvos tvarkymo būdą. Tai tik lai-1 
kinas aritmetinis frontas prieš kitą nemėgiamą grupę. Gai
la, kad tik tiek politinės išminties!

šaulio opinijos vartai, jūs pri 
valote skelbti pasauliui, apie 
visas neteisybes, apie visą 
klastą ir apgaulę. Pasaulio 
sąžinė jau pradeda po trupu
tį pabusti — tad belskite, 
šaukite, rodykite pasauliui 
tiesos kelią! Nenusiminkit, 
kad iš pradžių jūsų balsas 
gal liks lyg šaukiąs tyruose,

savo asmeninių patogumų, Vis dėlto, pasaulis kartą su- 
užleisdami kambarį ir laukia1 stos ir pamatys, kur tapo nu-

1 arti- eita... Siaubas ima pagalvo- 
miausių giminaičių, atvyks- jus, kad jau nebūtų per vė
tančių iš tremties, kurių dar lu. Atsižadėkim savęs bent 
visai nematė, visai nepažįs- truputį 
ta. I

Redakcija

Praeitojo karo laimėtojai, labai malonus įnamis politi- 
užėmę Vokietiją, joje rado niu atžvilgiu.
kelis milijonus svetimšalių, i Pažindami bolševikus ir 
kurie buvo arba belaisviai, būdami aiškaus jų atžvilgiu 
arba vokiečių atvežti privers- nusistatymo, jie sudarė tarp 
tiniems darbams, arba patai- buvusių vakarų ir rytų su
pinti nacių koncentracinėse jungininkų savotišką nesan- 
stovyklose, kalėjimuose ar- taikos obuolį. Tuoj po karo, 
ba, pagaliau, patys atbėgo tais laikais, kai vakariečiai 
nuo užeinančių bolševikų. Va- dar bičiuliavosi su bolševi- 
karinių tautų žmonės, kurių kais, jie dažnai dėl tremtinių 
kraštai nebuvo bolševikų už- griežto laikymosi bolševikų 
imti, tuojau grįžo į savo na- atžvilgiu, pažiūrėdavo į savo 
mus, jie greitai ir nepastebi- įnamius nemalonia globėjo 
mai iš Vokietijos išvyko. Ry- akimi ir buvo didelis pavo- 
tinių gi tautų žmonės, kurie jus, kad dėl politinių aplin- 
buvo kilę iš Sovietų Sąjun- kybių vakariečiai nepakeistų 
gos arba kurių kraštus da- savo nuomonės. Beveik išti- 
bar per karą bolševikai ūžė- sus tris metus, kaip Damok- 
mę, grįžti nenorėjo. Jeigu lo kardas kabėjo virš tremti- 
būtų duota laisvė grįžti ar nių galvų baisus klausimas: 
negrįžti, iš tų žmonių būtų —ar negrąžins jėga?
atsiradusi tik maža dalis1 Daug kartų tremtinių pro- 
grįžtančių savanorių: iš 5-6 blema svarstyta tarptautinė- 
milijonų būtų grįžę daugiau- se konferencijose, nemažai 
šia gal keli šimtai tūkstan-j apie juos rašyta ir kalbėta, 
čių. Tačiau pagal sutartis, dažnai jie minėti geru ir pik- 
buvę sovietų piliečiai turėjo' tu žodžiu. Iš vienų jie girdėjo 
būtinai grįžti namo, kurie ne-. užuojautą ir pasigailėjimą, iš 
paklausė, buvo prievarta grą
žinami. Sovietų kariniai at
stovai, padedami vakarų o- 
kupacinės valdžios ir vokie
čių policijos, važinėjo po va
karų zonas, gaudė tuos žmo-

Trečias rei 
Pamaldumas

Jau nuo pi 
sireiškimo M; 
ryti atsiteisir 
sus įžeidimus 
vimus prieš , 
siąją Širdį. Ai 
sireiškime “Gi 
tarė Lucei: “ 
giau ant žemi 
pasinaudoti t; 
būčiau daugiai 
Įima. Jis nori 
platinti pamal 
Nekalčiausiąją 
žadu išganyme 
priims tą pan 
sielos bus yj 
prielankumu n 
tai Lucė sužinc 
kad jos drauge 
Jacintą bus gr 
į dangų, o ji 
sianti, nuliūdo, 
ji Viešnia už 
mano dukrele, 
kuomet neaplei 
kalčiausioji šii 
prieglauda ir k< 
ve ves pas Diei 

Dar labiau r 
kalavimo svarb 
sireiškime. Po 
vaikams buvo 
ta, kur eina m 
los, Marija jiem 
matėte pragarą, 
laimingi nusidė; 
bėjimui jų nuo 
Dievas nori įstei 
pamaldumą į 1 
čiausiąją širdį. . 
darys tą, ką As 
kyšiu, daug siel 
beta ir užviešpai

Ir pridūrė: ‘ 
paaukoti pasaulį 
čiausiai širdžiai 
siteisimo Komi 
kiekvieno menes 
nį. Jeigu mano p 
patenkintas, tai 
vers ir ateis taik 
dieviška propag

uyuvį, sekime garbingais 
I Amerikos lietuvių pavyz-

Aš nežinau, bet kitų tautų' džiais. Gelbėkime kiekvieną 
pavyzdžiuose (gal išskyrus' auką, gelbėkime kiekvieną 
žydus) tokių atsitikimų tik-J tremtinį, kaip gyvą liudinin- 
rai reta. Man žinoma kita ką žmogaus išsigimimo. O 
Amerikos lietuvių šeima, ku- 'liudininkai bus reikalingi, nes 
ri susirašinėja su keletu'gal jau netoli ta diena, kai 

! tremtinių, ir kai gauna iš antrojo Numbergo kaltina- 
___  I tremties laišką, susišaukia' mųjų suole sėdės tie, kurie 
Amerikos lietuvį prašydamas &imines pažįstamus, ir [vairuoja dabar pasaulį į pik- 
padėti atvykti į Ameriką Sa™ai skaitydami gautą to pusę, 
aniems lietuviams dar netu-, laJską’ . kiekyieną aplaisto —-
rintiems sutarčių. Reikia a?aro™s- ~ tai Vra Jautriau 
skubėti, nes ilgiau to nepada- ,uz mohnos meilę, tai yra dau- 
rius gali būti per vėlu. Pa-i^Y2 ™k^!
čios Amerikos interesas rei-, . v.
kalauja, kad čia atvyktų geri i esama musų tautiečių 
žmonės. Jeigu ir lietuvių yj. i tarpe Amerikoje - jie ver-

A. G.

J. E. Vyskupo V. Brizgio atsišaukimas
VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS

Brangūs Tautiečiai.
Kur tik lankiausi, visur iš 

Jūsų patyriau tiek nuoširdu
mo, kad turiu drąsos primin
ti Jums, vieną svarbų reika
lą.

Iš tikrų šaltinių patyriau, 
kad nuo dabar tremtiniai iš 
Europos į Ameriką bus veža
mi dar skaitlingiau, negu iki 
šiol. Tačiau lietuviams sutar
čių yra tik tiek, kad jų nepa
kaks net iki šios vasaros ga
lo. Po šios vasaros atvažiuo
tų visokių kitų tautybių tik 
ne lietuvių. O Vokietijoje yra 
apie 20,000 lietuvių, kurie ne
turi giminių nei Amerikoje, 
nei Kanadoje. Jeigu jie gautų 
greitai sutartis ir jie galėtų 
greitai atvykti į Ameriką. Jų 
tarpe yra daug > labai geni 
žmonių. Negavę greitai su
tarčių jie iškriks į Australi
ja ir kitus kraštus, o jų skai- 
čiun į Ameriką atvyks nelie
tuviai.

Aš kreipiuosi į kiekvieną i

eį_ štai, kokios širdies žmo- tik jiems vėl įeiti į laisvų obalsis) kovai su buržuazija
‘vtiiT r* X—4-~ ~ V.i v» in mitrnv’c’l-i irinCnn r\n _žmonių tarpą, ir jie bus nau-^r jų nuversti. Jos vieton pa- 

dingi ir sau, ir jūsų garbin- statyti proletariato diktatu- —__ 1___Xj_ 2 -_____ XT—__ - — 2 • nHTrn Ir-z-klilt v\nn nilrivinZjXAIMXICO. dtlftU JLX 11ULUV1U Vi" . , . Z . - . ' 1 • IT *1 •
šokiu pasitaiko tai bendrai \ia\Jie jaudinasi, pergyvena, gam kraštui ir savo tėvynei! (rą, kuri savo keliu panaikins 

visai svetimomis nelaimė- Musu tauta vra tokia mažutė, privatinę nuosavybę ir vi-
A įį J V g dili I11C1OUU1 JI. DCVVM tv V j lid • **.vz**v*

---- -------------- nelaimė- Mūsų tauta yra tokia mažutė, j privatinę nuosavybę ir vi- 
mis, jie aukoja BALFui, besitęsiančios okupacijos pa- siems paskirstys darbą. Že- 
siunčia individualiai maisto I reikalavo daug aukų, tuo bū- me ir fabrikai ir visi gami- 
pakietus, gelbsti savo tautie- du, kiekvienas lietuvis mums nimo įrankiai turi būti vals- 

įčius.--------------------------------- brangus, mielas! Mūsų yra tybės nuosavybė. Darbo žmo

tremtyje lietuviai yra atsižy
mėję kaip dori, darbštūs ir 
kultūringi žmonės.

Lietuviai, vieni kitus pasi
raginkite ir ]_ 
Kreipkitės ar į savo klebo- 
mis, ar į EALFo atstovus: kam“e7^^j7 kištis'ko*
jie jums pasakys ka tunte ir melaa pJau]^ kuriame ksaiue 
daryti. Pasitikiu yp ?_1 kenčia teisieji.ir triumfuoja turi būti pumoje viciujc.-— 
lietuviaisveikėjais, kadl jus meias ir klasta. Pasauly, ku- Džiugu, kad Amerikos lietu- darbo žmonių lygybė. Bet vi- 

^vArtinti’iriame nėra vietos’ nėra nau-!viai tuo keliu eina. Jiems pir- sa tai turi būti siekiama jė- 
pimąsi suprasti ir .įvertinti. • *SvvnA« Vplipma gimtame rn/via motn-ia tommSc it- tan_ era. nes normaliu keliu, anot

.... brangus, mielas! Mūsų yra tybės nuosavybė. Darbo žmo-
aa vnkfphn’ i Sakykit> kas Sali būti gra- permaža, kad galėtume žiūrė- gus neturi tėvynės, todėl ir 

žesnio šių dienų pasauly? Pa- ti I tai iš kokio nors kito taš- tautiniai skirtumai ir tautų __ i__ i___ _ _  • f _ :__ 2 x__ : __ i_x: tx_2nesutarimai turi išnykti. Kai 
Esame tik lietuviais, tas'bus sunaikintas buržujų iš- 

" ’"'i pirmoje vietoje, naudotojų luomas, tada įvyks 
I A ___,2*l_ __ 12—X__ '/Iny’Kn rcrnnvnii įTrrrvrliS t r-i

pimąsi supi asu u uiiu. ■ • tg gg keliems šimtams 
Visiems Dievas atlygins o Jtūkstan<j nekalt karo au. 
Lietuva liks Jums visada de- kų, PasauIy kurf *me 
kmga. „ . žiauriausias teroras, tame

Jums uz viską dėkingas ir {lame aul ku; jk j
linkėdamas Dievo palaimos, įtimami Hnuo ^otinų krūu.

Vyskupas Vincentas Brizgysnių, tame pačiame pasauly,

moję vietoje tėvynės ir tau- ga, nes normaliu keliu, anot 
tos reikalai. Tad dar kartą—: Markso, tai gali vykti labai 
nepaskęskime šios dienos lėtai ir trukti ilgai, 
smulkmenose, o turėkime j Markso paskelbtame, ; 
prieš akis tėvynės ir viso pa-, vadinamame istorinio mate- 
saulio kovą už laisvę. I rializmo moksle, yra įrodinė-

J. Jucaitienė jama, kad istorijos bėgyje

kitų vėl paniekinimą, įžeidi
mą, barimą. Tremtiniai gi pa
liko kieti savo nusistatyme ir 
į viską atsakydavo tuo pačiu: 
kol bolševikai neišeis iš mūsų 
kraštų — negrįšime. Vakari] 

nes ir prievarta gabenosi na- sąjungininkai taip pat gar
bingai tęsėjo savo žodį: prie
varta negrąžino.

Laikai keitėsi, kitėjo ir
Po viso šito laisvo ir pri- santykiai tarp vakarų ir ry- 

verstino grįžimo, liko dar Vo-! tų sąjungininkų. Tremtiniam 
kietijoj apie milijonas Rytų pavojus priverstino grąžini- 
ir Pietų Rytų Europos tautų mo mažėjo. Sovietai, pradžioj 
žmonių, kuriems buvo leista' kaltinę tremtinius, kaip karo 
laisvai apsispręsti — grįžti (nusikaltėlius, vokiečių ben- 
ar negrįžti. Dauguma šių ’ dradarbius ir reikalavę juos 
žmonių, ypač kurie jau buvo grąžinti prievarta, savo tak- 
pažinę bolševizmą, apsispren-' tiką pakeitė. Kai prievarta 
dė negrįžti. Tuoj po karo ši- nepavyko, jie pradėjo geruo- 
tų tremtinių skaičių papildė ju vilioti, vilko balsą pakeitė 
dar iš rytų pradėję plūsti žy-! į lakštingalos balsą ir pradė- 
dai, o vėliau ir kitų bolševikų jo gražiai čiulbėti, kviesti, 
okupuotų kraštų žmonės.' siūlyti gėrybes ir gražų grįž- 
Tuo būdu Vokietijos vakari- tantiems gyvenimą. Prasidė- 
nėse zonose, susidarė ta, jo tuo būdu grąžinimo akcija 

jo maždaug milijono, tremtinių geruoju. Sovietai siuntinėjo į 
ir pabėgėlių grupė, kuri va-, tremtinių stovyklas savo
karų sąjungininkams sudarė agentus, spausdino specialius 
kai kurių rūpesčių ir buvo ne-1 (Pabaiga 3 pusi.)

mo.
DAR MILIJONAS!
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ti ir į ką tikė- 
;reta ekonomi- 
locializmas įsi- 
ėžiūrinę prog- 
neigia žmogui

lekėjai, sočia
is ginčijosi ir 
dėl kai kurių 
įambesnių vei- 
1, kaip turi bū- 
s socializmas, 
3 jų nekilo ne- 
agrindinių da
lei nuosavybės 

dėl materia
liškos, pasau- 
dabarties ko- 
s išriedėjo iš 
ų, teoretiškai 
no priemonių 
munistai nori 
ti jėga užgro- 
> socialdemok- 
parlamentari- 
i jie gaus at- 
ir socializmą 

lalsavimu, ne 
gatvėse.
iomunistų gy- 
nalizmas ir 
iktatūra, mes 
<aip atrodytų 
tvarka įves- 
ir kaip būtų 

ažesne visuo- 
kuri tam so
laria, to šian- 
legalima. Pa- 
vilgsniu žiū- 
kad tikėjimo 
ir tikinčiųjų 

erbiamos.
ilbėsime kita- 
nagrinėdami 

m ei ją.
P. Klevinis
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MŪSŲ KONSULASSkrajūnas

MARIJOS ULTIMATUMAS PASAULIU 
______________ Į Ponui J. Budriui, Lietuvos 

generaliniam konsului New 
Yorke, gegužės 22 d. sukan
ka 60 metų amžiaus. Tai gra
žus kelias metų atžvilgiu, bet 
dar gražesnis jis yra šio žmo-' 
gaus atliktų darbų atžvilgiu.

Ponas J. Budrys yra gimęs

(Tęsinys) įtins klaidas po visą pasaulį,
Ir vėl trečiame apreiški- !ukeldama1 karus ir.Bažny- 

me primena, kad ji viena te
gali atnešti pasauliui taiką ir 
ragina vaikus kalbėti rožan
čių. Kitu kartu vėl įsako po

čios persekiojimus, šv. Tė- 
I vas daug kentės ir kelios tau
tos visai išnyks.” Toliau nu
tylima, kad perdaug silpna 
žmogaus prigimtis nenusi-'gSų ateiSX baiX Kaune, Kaune jis ir gimna-

“nuod^et “ Wasitai- *
išgelbėk mus nnnnrn!ram„<r Bet kaiP ten bebutM

Nepavykusi Akcija

li įsidėmėtinas 
tams ir jų me
nus p. J. Ju- 

. 7 metus.’ Jis 
j 1940-41 me-

išgelbėk mus nuo pragaro ug
nies; pasigailėk sielų, esan
čių skaistykloje, ypatingai 
tų, kurių niekas neatsime
na.” Ir pagaliau paskutinia
me savo apsireiškime iškil
mingai pareiškia, kad Ji e- 
santi Rožančiaus Karalienė 
ir kad Ji atėjusi žemėn, kad 
asmeniniai paraginus žmones 
pataisyti savo gyvenimą ir 
kasdien kalbėti rožančių.

Nestebėtina tat, kad tie 
piemenėliai persiėmė didžiau
sia rožančiaus meile. Lucė 
pranešė Francisco, kad jei jis 
nori patekti į dangų, tai turi 
daug rožančių kalbėti. Ma
žas piemenėlis išgirdęs tai, 
rankutes sukryžiavęs ant sa
vo krūtinėlės ir džiaugsmu 
žibančias akutes pakėlęs į 
dangų, šaukia: “Ak, Palai
minta Mergelė! Rožančiai! 
Aš jų tiek kalbėsiu, kiek Tu 
jų nori.” Paprastai visi trys 
vaikai buvo pratę kalbėti 
drauge. Bet Pranukas ir pats 
vienas privačiai dar kalbėda
vo. Dažnai kai jis su savo 
draugais eidavo tyloje ir ne 
kartą draugai paklausdavo: 
“Pranuk, ką tu darai?” Tai 
atsakymo vietoje jis jiems 
parodydavo rožančių. Arba 
vėl: “Pranuk, eikš pažaisti, 
paskui visi kartu kalbėsime 
rožančių.” —“Paskui? Aš tu
riu kalbėti dabar ir paskui. , 
Ar pamiršote, kad Nekalčiau
sioj! Marija pasakė, kad aš nėšio šeštadienis tebūna pa
turiu daug rožančių kalbė- švęstas paguosti Nekalčiau- 
ti?”

mis, jeigu žmonės nepasitai- baigė. Baigęs gimnaziją, 
į aukštąją mokyklą stoti ne
galėjo, nes reikėjo stoti į dar
bą — išsilaikyti pačiam ir r 
padėti tėveliams ir kitiems 
šeimos nariams. Atėjus pil
nam amžiui, buvo paimtas į 
kariuomenę ir tarnavo Kau
kaze. Iš čia įstojo į karo aka
demijos žvalgybos skyrių, 
kurį baigė žvalgybos kari
ninko laipsniu. Tuo pat kar
tu prasidėjo pirmas pasauli- 
j_. i _____ 1 , -r T->._ j

išėjo kaip 5-tos armijos šta-1 
bo žvalgybos karininkas. Ka
rą praleido įvairiuose fron
tuose. Visa tai buvo anų lai-

Redakcija

įamis politi-

bloga ir baisu, niekuomet ne
turime nusiminti, nes Dievo 
ir mūsų Motina Marija Fati- 
moje užtikrino: “Galutinai 
Mano Nekalčiausioji širdis 
laimės.”

Be to, vėliau, 1925 m. gruo
džio 10 d. Dievo Motina vėl 
apsireiškė Lucei su Kūdikė
liu Jėzumi ir Ji parodė savo 
Nekalčiausiąją širdį, apsup
tą erškėčiais ir Kūdikėlis Jė
zus, rodydamas savo ranku
tėmis į Jos širdį, tarė: “Už- 
jauskite tą meilės Širdį, tą 
nuolatinį kankinį už žmonių 
nedėkingumus.” Marija gi ta
rė: “Matai, mano dukrele, tai 
Mano širdis apsupta erškė
čiais, kurie perduria ją kiek
vienu kartu, kai piktžodžiau
jama. Argi bent tu nepaguo
si Manęs ir nepaskelbsi Ma
no vardu, kad Aš pasižadu 
ateiti mirties valandoje su 
reikalingomis malonėmis šie- . , _ . _ ....
lų išganymui visiems tiems,' P^eke jau 1921 m. pasiekti 
kurie per 5 paeiliui pirmojo savo kraštą. Čia jis buvo la- 
mėnesio šeštadienius eis iš- ibai reikalingas, nes jo spe- 
pažinties, priims Komuniją, galybes specialistų labai tru- 
atkalbės rožančių ir bent 15 k°:.buv0 paskirtas Lietuvos 
minučių bus mano draugys- kariuomenes stabo kontra- 
tėje, apmąstydami rožan- žvalgybos viršininku, kur jis 
čiaus paslaptis su atsiteisi-,dlrbo lkl Klaipėdos sukihmo. 
mo intencija.” J. Budrys buvo vyriausiuo-

Praktiškai pamaldumą f ju Klaipėdos krašto sukilėlių 
Nekalčiausiąją Marijos šird ?adu- Tai 1S*Ori“S musų tau' 
galima atlikti šiuo būdu: itos t’ į°
° _ siu didvyriu buvo dabartinisa) Kiekvienas pirmas me-'mūsų New Yorko konsulas.

Šį herojišką jo darbo laiko
tarpį pilnai aprašyti savait
raščio rėmai neleidžia — tam 
išeitų ištisa knyga. Suėmus 
Klaipėdos krašto valdžią su
kilėliams į savo rankas ir pa
skyrus Lietuvai savo Komi-

. T . t n j I Uten. Konsulas J. Budrysms karas, 1 kur, J. Budrys |kafta ( ^Aos
Irom •M’miina ato' r c

lietuvius.

natorius, kuriuo pirmuoju iki

(Tęsinys iš 2 pusi.)
'tremtiniams laikraščius, agi
tavo, įrodinėjo kokia laimė jų' 
laukia namuose ir kaip bloga,'
(palyginus su tuo, tremtyje be tam tikro išgyvenimo: juk 
Vokietijoje ir bus dar blogiau tai paskutinysis mūsų Euro- 
emigracijoj. :pos uostas. — Ar begrįšime

|SU tokiomis pat viltimis, ku-
UNRRAi NEPASISEKĖ rios dunkso širdyje išvažiuo-
Daug visokių liuanų ir iin-^an^0“" .

ksmų incidentų turėjo sovie-l ★
tų agentai savo žygiuose į! Žmogus, lyg medžio šakelė
Stovyklas agituoti grįžti na- ~
mo. Vakarų okupacines vai- “Marco Polo” turėjo skruosti 
džios laikėsi savo demokrati- Atlanto bangas, kol prisiar- 
nės Unijos: duodama laisvėlįį • — - -

A. Paukštys

Per svetimuosius vandenis ir kraštus
(Tęsinys)

Cadirzą atsisveikinome ne

Devynias dienas nemažas

tino prie Venezuelos krantų 
— La Guairos uosto. Vande
nyne sunkiausios valandos 
buvo tada, kai bangos įsisiū
bavo ligi 10-12 metrų aukš
čio. Jei kas ir išliko galuti- 

- - . . - - nai neparblokštas jūros li-
agentams didelis pavojus, at-1 g0S) taį bent keletą dienų sir- 
sV\^JIlda P°licija i1" gelbs-1 g0 gaiVos apsvaigimu.—Žino
ti iš nemalonios padėties. Ta- gaus gyvenimas, lyg toji me
čiau buvusi tremtinių globėja dži0 nulaužta šakelė, pateku- 
TINTUI? A Voilrnir. . w. ’

agituoti, duodama laisvė ir 
apsispręsti; nori gali eiti į 
šaukiamus sovietų agentų su
sirinkimus, nori gali neiti; 
nori grįžk, nori negrįžk. Kai 
gręsia nuo susirinkusiųjų

ku rusu armiioie i kuria lie 192® m- pabaigos ir buvo jis., UNRRA kažkaip perdaug uo- sį sraUnion plačios upės va- 
tuvS? kSTžinome buvo gS 1926 mes jį matOme jau iUai sit}_bolše/ik4 akci- gon _ prisiming man pasku- 
darn^nriXX ’ g vidausreikalų ministerio pa-'ją. Jai atrodė priderėjo dar tiniojo Augsburge girdėto 

NAnriklan- vaduotoju. O 1928 m. jis bu-'nuošaliau laikytis, negu Oku- pamokslo žodžiai, pasakyti 
somsd LietuvaL J’ BuXŽ nXlV0 k?n“ Valdzi°S’ ? ? ,labai, Užgavėnių sekmadienį, lietu-i Organizuojantis Nepriklau-

saugojo ir globojo =

jis buvo atsikliuvęs net Vla
divostoke, kur laikėsi dar Ke
renskio valdžios likučiai. Ap
linkiniais keliais tačiau jam

via jam.--—---- o-j“ -- , viu pia.nuiSK.uiio. Gi ar ne
I priklausė ir Tilžės konsulą- (vietų agentų veiklą, šaukė su- charakteringas šis pamoksli- 
tas. Karaliaučius tada buvo sirinkimus, kvietė tremtinius ninko palyginimas visam 
labai svarbus punktas, kur grįžti žodžiu ir raštu, paišė tremtinio gyvenimui ? 
susruvendavo visos žinios, ‘gražius K plakatus, rodančius Bet paskutinioji pusė tų 9 
kurios padėdavo mūsų vy- koks laimingas gyvenimas per Atlantą plaukimo dienų 
riausybei orientuotis padėty, laukia tremtinius, grįžus į: žymiai pagerėjo.

Nuo 1936 m. rugpiūčio mė
nesio J. Budrys paskiriamas

Bet paskutinioji pusė tų 9

Ėmė vis 
daugiau šildyti saulutė, ban-

matyt giminių, susitikimo 
šauksmus, valiavimus, matyt 
bešokinė j ant suaugusius.

Taip džiaugtis sugeba tik
tai pietiečiai. Mums, lietu
viams, buvo labai miela La 
Guairos uoste susitikti porą 
lietuvių.

olševikus ir 
jų atžvilgiu 
sudarė tarp 
ir rytų są- 

tišką nesan- 
uoj po karo, 

vakariečiai 
su bolševi- 

dėl tremtinių 
>si bolševikų 
ėdavo į savo 
>nia globėjo 
Lidelis pavo- 
litinių aplin- 
,i nepakeistų 
Beveik išti- 

<aip Damok- 
virš tremti- 

j klausimas: 
jėga?
emtinių pro- 
tarptautinė- 
se, nemažai 
. ir kalbėta, 
geru ir pik- 

ų jie girdėjo 
gailėjimą, iš 
įimą, įžeidi- 
itiniai gi pa
sistatyme ir 
o tuo pačiu: 
šeis iš mūsų 
me. Vakarti 
p pat gar- 
d žodį: prie-

siąją Marijos Širdį, darant 
Jo maži draugai nemažiau' atsiteisimus už įžeidimus ir 

parodė uolumo, kasdien pa- piktžodžiavimus, padarytus 
siųsdami savo Dangiškai Ka- Jai: 1. atkalbant Rožančių, 2. 
ralienei daug karšta širdimi priimant atsiteisimo Komu- 
atkalbėtų rožančių. niją, 3. atkalbant atsilygini-1

★ i mo maldas, 4. padarant kokį i
pasiaukavimą ta intencija.

b) Penkius pirmojo mėne
sio šeštadienius: 1. einant iš
pažinties (nebūtinai tą pačią 
dieną, užtenka atlikti bent 
kokią dieną savaitės bėgyje), 
2. bent 15 minučių Marijos 
akyvaizdoje apmąstyti vieną 
ar keletą rožančiaus paslap
čių.

c) Pasiaukoti Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai. Šv. Tė
vas 1942 m. visą pasaulį iš
kilmingai paaukavo Nekal
čiausiai Marijos širdžiai. Mes 
gi patys pavieniai ar grupė
mis turime tai papildyti, pa
aukojant savo asmenį, savo 
darbus, savo dvasinius bei 
materialinius dalykus, savo 
kraštą. Suprantama, pasiau- 
kavimas nereiškia vien tik 
formulos atkalbėjimas, bet 
turi būti lydimas pilnu ir tik
ru krikščionišku gyvenimu. 
Tai darydami, galime būti

kitėjo ir 
ikarų ir ry- 
Tremtiniam 
no grąžini- 
;ai, pradžioj 
>, kaip karo 
kiečių ben- 
kalavę juos 
i, savo tak- 
i prievarta 
dėjo geruo- 
ilsą pakeitė 
są ir pradė- 
iti, kviesti, 
gražų grįž- 
ą. Prasidė- 
limo akcija 
siuntinėjo į 
klas savo 
> specialius 
>usl.)

Trečias reikalavimas — 
Pamaldumas į Marijos Širdį

Jau nuo pirmojo savo ap
sireiškimo Marija ragino da
ryti atsiteisimo aktus už vi
sus įžeidimus ir piktažodžia- 
vimus prieš Jos Nekalčiau- 
siąją Širdį. Antrame savo ap
sireiškime “Gražioji Mergelė” 
tarė Lucei: “Tu pasiliksi il
giau ant žemės. Jėzus nori 
pasinaudoti tavimi, kad Aš 
būčiau daugiau žinoma ir my
lima. Jis nori pasaulyje iš
platinti pamaldumą į mano 
Nekalčiausiąją Širdį. Aš pa
žadu išganymą tiems, kurie 
priims tą pamaldumą. Tos 
sielos bus ypatingu Dievo 
prielankumu mylimos.” Kai 
tai Lucė sužinojo ir sužinojo, 
kad jos draugai Francisco ir 
Jacintą bus greitai pašaukti 
į dangų, o ji viena pasilik
sianti, nuliūdo, tai Dangiško
ji Viešnia užtikrino: “Ne, 
mano dukrele, Aš tavęs nie
kuomet neapleisiu. Mano Ne
kalčiausioj! širdis bus tavo 
prieglauda ir kelias, kuris ta
ve ves pas Dievą.”

Dar labiau ryškėja to rei
kalavimo svarba trečiame ap
sireiškime. Po to, kai vai- 
vaikams buvo parodyta vie
ta, kur eina nusidėjėlių sie
los, Marija jiems tarė: “Jūs 
matėte pragarą, kur eina ne
laimingi nusidėjėliai. Išgel
bėjimui jų nuo to, Viešpats 
Dievas nori įsteigti pasaulyje 
pamaldumą į Mano Nekal
čiausiąją širdį. Jeigu žmonės 
darys tą, ką Aš jums pasa
kysiu, daug sielų bus išgel
bėta ir užviešpataus taika.”

Ir pridūrė: “Aš prašysiu 
paaukoti pasaulį mano Nekal
čiausiai širdžiai ir įvesti at
siteisimo Komuniją pirmą 
kiekvieno mėnesio šeštadie
nį. Jeigu mano prašymas bus 
patenkintas, tai Rusija atsi
vers ir ateis taika. Kitaip be
dieviška propaganda išpla-

tikri, kad darome tai, kad Jos me? D1®TV? Apveizdą 
Nekalčiausiai širdžiai yra Pi Motiniška Nekalčiausios 
taip malonu ir brangu ir tas Marijos širdį, tai ar nenuo-

bolševikų okupuotas jų tėvy- daugiau šildyti saulutė, ban- 
nesio J. JDuurys pasninamas ineS" B^alįau skyrė,net,dova' gos nukrito iki 3 metrų. Virš 
Lietuvos generaliniu konsulu inas: k ekvi^as grJztantls na‘ denio buv0 ištiestas bresen- 
New Yorke. Pirmaisiais čia j “° gauna 60-ties dienų mais- tas, teikiąs malonų pavėsį, 
konsulavimo metais jis nepa-1 ° iLaive SyyePi^as atkuto. Pa
prastai daug nusipelnė Lietu-7 • —yt -1 a?guose SV.V?’ dlJ° garsiakalbiai, vakariniai 
?os importui į USA. Po 18, pančiais užrašais, gražiais kino seansai ir vienas kitas

- • — i piešimais. Nors tatai neside- šokiu, vakaras teike kelionei
S:nį’AmeT/'pSo ™
Ii jono doleriųper metus. g^TS 1 gražų vaizdii teikS nuo laiv0

Pagaliau ateina mūsų tau- h.ek maist(į kai.ten laukia pasibaidančios žuvelės — 
tai sinkios dienos. J. Budrys £T §S gy"ikr^des, kurios pusmetrį
sukaupia visas jėgas kovai. IV%. ‘nao.anrl!> Hniinn- na IPakdasios viysum vandens 
Mūsų turimais daviniais, jis1 keliasdešimt met-
pirmas perspėjo Kauno l vyko, siek^ riek tremfamų pų- rų oru ir vėl lįsdavo vande- 
riausybę apie Maskvos kės
lus. Perspėjimas buvo anks
tyvas, bet nepaprastai tiks
lus ir teisingas. Bolševikams 

sąrą, kuriuo buvo A. Smeto-' įvedus įgulas į Lietuvą, o pas- 
na, J. Budrys buvo kamisaro kui ir okupavus ją, jis padėjo 
pavaduotoju. Smetonai išvy- (daug pastangų, kad laisvasis 
kus į Kauną, jis buvo komi- pasaulis pamatytų realybę, 
sąru. Prie jo buvo išdirbtas kad išsklaidžius Maskvos me- 
statutas ir paskirtas guber- lūs. Jeigu 1940 m. birželio 
- mėn. į Valstybės Departa

mentą suplaukė per 4,000 pro 
bono Patriarkas, 1942 m. ko-(testo telegramų dėl Lietuvos 
vo 13 d., sakydamas pamoks- j okupavimo, tai didelia dail
ią Sidabrinio Jubiliejaus pro- mi buvo jo darbo yaisiai: 
ga, pareiškė: masės matė tikrą Maskvos

“Dangaus Karalienė atėjo veidą ir jos melu netikėjo.
į Fatimą atnešdama pašau- j0 vadovaujamas konsula- 
liui patarimus, kurių svarbos tas be galo daug padarg; su. 
mes dar negalime numatyti. (jung(Jamas mases tremtinių 
Tame bevilties sūkuryje pasi- su jų giminėmis, pažysta- 
mato vilties žvaigždė. Pilnai majg jr prieteliais Ameriko- 
pasitikime, kad per užtarimą je Surasta ir pasiųsta dešim- 
Nekalciausios Marijos Šir-;tys tūkstančių adresų, suda- dies, kurią mes vadiname'^ daugybgUmetrikJ doku. 
Gailestingumo Motina, Die-1 
vas rengia pasauliui didelius 
dalykus. Bevilties vedami 
daugelis gali būti linkę įžiū
rėti tame ženklą artėjančios 
pasaulio pabaigos. Kadangi

konsulavimo metais jis nepa-

tas į Ameriką pakilo iki mi
lijono dolerių per metus.

Jo vadovaujamas konsula-

mentų čia gimusiems, o vė
liau išvykusiems į Lietuvą ir 
patekusiems tremtyje, lietu
viams. Jo vadovaujamas kon
sulatas 1945 m. atsidūrusiem 
Norvegijon, švedijon, Dani
jon ir Belgijon lietuviams 
praktiškai padėjo atvykti į 
U. S. zoną Vokietijoje ir tuo 
būdu išsigelbėti iš pavojaus 
būti nusiųstiems Į Sovietų 

Tas pats kardinolas, rašy- Sąjungą.
damas įvadą į Jacintos gyve-■ Mūsų New Yorko konsula- 
nimą, sako: “Mes pasitikime, į tas, kaip ir kiti mūsų konsu- 
kad apsireiškimai Fatimoje Jatai Amerikoje, su mūsų pa- 
atidaro naują, Nekalčiausios j siuntinybe Washingtone, yra 
Marijos Širdies, erą. Kas da- (pakartotinai dar neseniai raš- 
rosi Portugalijoje yra neabe- (tu patvirtinti Valstybės De- 
jotinai stebuklingi dalykai.. partamento, kaip vieninteliai 
Tai yra nurodymas, ką Ne-'turį teisę rūpintis Lietuvos 

reįkajaig Amerikoje.
šios garbingos sukakties 

proga, sveikiname poną kon
sulą ir linkime dar daug pa
sidarbuoti mūsų tautai.

sekliau būtų tame matyti so
pulingą pasaulio atgimimą?”tikrai atneš taikos palaimi

nimą ir kaip mūsų pačių, taip 
lygiai ir viso pasaulio išga
nymą.

Prisiminkime Portugalijos 
pavyzdį. Tas kraštas prieš 
apsireiškimą savo nuolatinė
mis revoliucijomis moraliai, 
ekonominiai, politiniai, dar 
labiau dvasiniai buvo visai 
sugriuvęs ir stovėjo ant ban- 
kruto kranto. Marija į keletą 
metų tą nelaimingą kraštą 
prikėlė Iš griuvėsių ir padarė 
garbingu kraštu pasaulio tau
tų šeimoje. Jeigu, ir mes, ne
žiūrint mūsų mizerijų ir ne
laimių, priimsime Marijos 
reikalavimus, kaip priėmė 
Portugalija, pasiaukosime 
Jos nekalčiausiai širdžiai ir 
toje dvasioje gyvensime, tai. 
galime būti tikri, kad susi
lauksime pilno ir garbingo 
dvasinio atgimimo ir laimin- 

|go gyvenimo. ____ _____ _____ __
Kardinolas Cerejeira, Lis- (gelbėti. Marija tai užtikrina, siuvėją pakviesk.’

kalčiausios Marijos širdis 
rengia visam pasauliui.”

Akyvaizdoje Dievo ir mūsų 
Motinos apsireiškimų Fatimo 
je, ar tik Marija nepakarto
ja savo vaikams, esantiems 
nelaimių prislėgtiems, Kano
je pasakytus žodžius: “Da
rykite visa tai, ką tik Jis 
jums pasakys.” Taigi, 1. da
rykite atgailą, 2. kalbėkite

Jos liga
—Ko tų, Maryte, tokia nu

liūdus, gal sergi? —paklau
sė vyras žmoną.

—Rytoj pas Ablevičius ba-
Rožančių, 3. ugdykite pamal- bug o a§ t£dp biogaj jaučiuo- 
dumą į Nekalčiausios Man-'si _ atgaks žmona 
jos Širdį.

Padarysime — būsime iš'

— atsakė žmona.
—Gal daktarą pakviesti ?
—Jeigu kviesi, tai geriau

piešiniais. Nors tatai neside- šokių vakaras teikė kelionei 
i pramoginio pobūdžio. Ypač 
'rrmmi vniarln Iniirrt" *-» ~ ~ X *. ---- vuinuiį xxixv laivu

tiek maisto, kai ten laukia' —

Ši propaganda dalinai pa- skrisdavo keliasdešimt met-

žo. Viena, kad tiems žmonėms nin. Jų buvo net iki geros sil- 
įkyrėjo lagerinis gyvenimas, j kės didumo. Pelekai ore joins 
nematant jokios šviesesnės' atstodavo sparnus.
pabaigos, o antra, kad tie, Didesnių žuvų pamatėme 
žmonės dar nepažino, nebuvo tik plaukdami tarp Maž. An- 
matę bolševikų: jie buvo vo-įtilų salų: šv. Vincento ir San-
kiečių prievarta atvežti pri
verstinėms darbams, daug iš
kentėjo ir dėl to nebeįsivaiz- 
davo ar begali jiems dar blo
giau būti, negu kad čia buvo. 
Tai daugiausia buvo lenkai, 
jugoslavai, vengrai. Kur da
bar tie žmonės yra, kiek jų 
dar liko gyvų, kiek kankina
si naujoje tremtyje, niekas 
negali pasakyti. Taip pat 
klausimo: ar tie uolieji UNR- 
Ros pareigūnai sovietams tal
kininkavo be blogos valios, 
dėl naivumo, dėl nepažinimo, 
kas yra bolševizmas, ar už 
Judošiaus grašius, niekas 
dar neišaiškino.

IR IRO NEPASISEKS
UNRRos įpėdinė IRO taip 

pat vyriausiu savo uždaviniu 
pasistatė repatriaciją, tai yra 
tremtinių grąžinimą į jų kil
mės kraštus, kaipo geriausią 
tremtinių problemos sprendi
mą. Bet IRO susilaukė dar 
didesnio nepasisekimo. Jai 
ne tik nepavyko tremtinių 
grąžinti, bet, > priešingai, ji 
susilaukė tūkstančių naujų 
DP, ypač iš naujai bolševikų 
paglemžtos Čekoslovakijos. 
Kasdieną, kas mėnuo šimtai 
ir tūkstančiai žmonių bėgo 
nuo bolševikų žiaurios tvar
kos. Neseniai vienoje spau
dos konferencijoje Frankfur
te gen. Clay paaiškino, kad 
vien į amerikiečių zoną iš ry
tų perbėga kas mėnesį 20,000 
žmonių. Kasdieną apie 700 
žmonių meta savo butą, sa
vo ūkį, savo turtą ir su ryšu
lėliu bėga į nežinią. Savo gim
tinę, savo namus pakeisti į 
pabėgėlio - benamio padėtį 
gali žmogus, tik labai baisių 
aplinkybių verčiamas. Tatai 
rodo, kad gyvenimas Sovieti- 
joj yra dar blogesnis, negu 
tremtis. Dėl to bėga ne tik 
civiliai, bet ir sovietų kariai. 
Spaudos žiniomis, nuo karo 
pabaigos iki šiolei, per tuos 
4 metus yra atbėgę apie šim-

ta Lucija. Čia staiga prie vie
no borto stovį keleiviai pakė
lė triukšmą. Manėme, kad 
kas įkrito ir visi puolėme 
žiūrėti įvykio. Pasirodo, kad 
tai buvo nustebimo šūkiai, 
pamačius bešokinėjaučius iš 
bangų delfinus. Vien jų sna
pai galėjo būti apie pusę met
ro ilgumo, gi liemuo 1 metro 
ar daugiau. Vieni delfinai šo
ko plaukti nuo laivo, tartum 
išsigandę, kiti bandė kurį lai
ką lydėti jo pašone, tuo bū
du bent keletą minučių pa
tenkindami keleivio akį.

Kovo 18 d. priplaukėme 
Venecuelos uostą La Guaire. 
Šis uostas ypatingą vaizdą 
teikia vakarais, kai sužimba 
jo žiburiai. Miestas turi apie 
20,000 gyventojų, apie 2 km. 
ilgio ir labai siauras, vos 
100-300 metrų pločio. Mat, 
priplotas prie kalno. Už 40 k. 
į vakarus nuo La Guairos yra, 
Venezuelos sostinė Caracas, 
gi į rytus, vos 2 km. nuo uos
to, stovi gražus Macuto ku
rortas.

La Guairos uostas sutiko 
išlipančius italus, ispanus su 
dideliu džiaugsmo triukšmu. 
Mums, šiaurės vaikams, bu
vo neįprasta girdėti aidingus,

tas tūkstančių sovietų karių, 
visokių laipsnių, pradedant 
eiliniais kareiviais ir baigiant 
generolais. Kodėl jie bėgo ir 
bėga? Kodėl tiek daug? Ko
dėl iš Vakarų nebėga?

Šitų faktų akyvaizdoj, ka
žin kaip nebepatogu ir trem
tinių globėjams agituoti grįž
ti namo. IRO dabar daugiau 
jau užimta emigracija ir apie 
grąžinimą nebekalba. Iš ame
rikiečių zonos išvaryta ir pa
ti sovietų repatriacinė komi
sija, tad nebėra ir kam rū
pintis grąžinimu. Grąžinimo 
akcija, tuo būdu, nepavyko, 
didelės pastangos nuėjo nie
kais.

Lietuviškieji Robinzonai
Abudu lietuviai darbą pra

džioje buvo gavę prie aero
dromo. Vienas buvo klaipė
dietis — mechanikas, kuris 
mūsų atvykimo laiku jau už
dirbdavo 22 bolivarus į die
ną. Gyvendamas aerodromo 
garaže, jis sutaupydavo išlai
das. Po metų, jei išlaikys 
karštą klimatą, mechanikas 
sakėsi, turėsiąs apie 1,500 
dolerių sutaupų. Jo tikslas 
buvo Venezueloje užsidirbti 
ir išvažiuoti kur kitur.

Antrasis lietuvis p. G. iš 
Dillingeno stovyklos neturė
jo praktiškesnės specialybės 
ir už savo darbą aerodrome 
tegaudavo 8-12 boliv. į die
ną. Turėdamas 4-rių asmenų 
šeimą iš uždarbio sunkiai be
galėjo verstis, nors taip pat 
neturėjo buto išlaidų, nes gy
veno palapinėje.

P. G. gyvenimas nebuvo 
lengvas. Uždarbio vos užtek
davo prasimaitinimui. Maty
damas, kad uoste yra leng
vai nuperkama žuvis, įsima
nė griebtis žvejo amato, ku
riam Venezueloje jokio leidi
mo nereikia. Pasigamino 
šniūrus, nusipirko mažą val
telę ir pradėjo gaudyti Karai- 
bų jūros pakraščių žuvis. Ir, 
reik pasakyt, kad jo uždar
bis padvigubėjo. Tik vienas 
atsitikimas jį galutinai at
baidė nuo Karaibų jūros. Vie
ną gražią dieną netoli jo lai
velio išlindo didelės žuvies 
galva ir grasino kažkokiais 
šnypštimo garsais. VG. dar 
bandė plaukti arčiau pabai
sos ir mostaguodamas irklu 
įbauginti jūros gyvūną.

—Deja, — pasakojo p. G 
su šypsena apie aną mirtin
gą akimirką, — žuvis nė kiek 
manęs neišsigando ir nesi
traukė. Aš tada griebiausi ki
tokios taktikos — kuo grei
čiausiai spausti į krantą. Žu
vis buvo tiek maloni, kad taip 
pat manęs bebėgančio neuž
puolė! Betgi po šio įvykio aš 
nusprendžiai su Karaibų jū
ros žuvimis neturėti daugiau 
reikalo. Po to aš susiradau 
nemažą ežerioką, į kurį žadu 
šitomis dienomis perkelti sa
vo valtelę. Ežeras žuvingas, 
nes nė vienas iš aplinkinių 
gyventojų dar nesugalvojo 
čia žvejoti. Tiktai kiek nema
lonu, kad.pakraščiuose plau
kinė ja oligatoriai (maži kro
kodilai), nors jie nuo žmo
gaus lenda gilyn. Visa mano 
viltis yra tai, kad dėdė iš 
USA atsiųstų gerus tinklus. 
Tada aš galėčiau prigaudyt! 
žuvies už 100 bolivarų į die
ną.

Dar didesnis būtų biznis 
užmušinėti oligatorius, jei 
kur nors netoliese būtų jų 
odos išdirbimo fabrikėlis. Bet 
kiek teiravausi, apie tokio 
fabrikėlio buvimą Venezue
loje niekas nežinojo — baigė 
pasakojimą lietuviškasis Ro
binzonas, busimasis Valenci- 
jos ežero žvejys.

— Kad tik Dievas duotų 
jam sveikatos, gelbėtų nuo 
malarijos — galvojome atsi
sveikindami su p. G La Guai
ros uoste.

(Bus daugiau)

J. Juragis

Ponia ir tarnaitė
Tarnaitė. — Ačiū, poniutei 

už viską: dabar aš jau pati 
noriu būti ponia.

—Ponia. — Kas tai, kas at
sitiko?

Tarnaitė. — Aš įsitikinau, 
kad aš galiu tik ponia būti, 
nes nemoku nei valgyti virti, 
nei siūti, nei vaikų auklėti, 
žodžiu, nieko nemoku — kaip 
ponia.

r
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Patenkinti kultūrine 
programa

Gegužės 11 d. pradėta lie
tuvių kultūrinė valandėlė — 
Tėvynės Garsai. Tai tikrai 
maloni viešnia lietuviams 
philadelphiečiams. Programą 
tvarko pranešėjas Vyt. Vo- 
lertas, buv. Lietuvoj jaunimo 
radijo pusvalandžio vedėjas. 
Ta .trumpa valandėlė gal iš
augs į tikrai malonią ir nau
dingą visų lietuvių pasiklau
symo radijo valandą. Didelė 
garbė tenka organizatoriams 
ir rėmėjams — lietuvių Li
berty Savings. & Loan Ass. 
Jie parodė, kad jiems lietu
viškas žodis ir kultūra tikrai 
brangi, nes negaili savo para
mos, kad tik turėtų tą valan
dą. Pirmoji valanda atrodė 
labai trumpa, bet ši progra
ma bus miela kiekvienam 
lietuviui. Bankas išsiuntinė
jo atvirlaiškius, kad klausy
tojai galėtų pasisakyti, kaip 
jiems patiko ši programa ir 
ko jie norėtų iš tolimesnių 
programų. Tikima įdomių pa
stabų dėl pranešimų.

Mirė
A. a. Aleksandras Augū- 

nas, 120 Morris St., ilgai sir
gęs atsiskyrė su šiuo pasau
liu gegužės 5 d. Velionis iš
kilmingai palaidotas gegužės 
9 d. Šv. Kryžiaus kapinėse. 
Paliko žmoną, dukteris ir sū
nų.

A. a. Antanas Šimkus mi
rė gegužės 11 d. Jis gyveno 
312 Lombard St. Palaidotas 
gegužės 14 d. iš šv. Kazimie
ro lietuvių parap. bažnyčios.

Krikštynos
Pp. Federwicz balandžio 13 

dieną susilaukė sūnelio, kurį 
pakrikštijo tėvo vardu Felix 
gegužės 1 d.

Pp. Berry susilaukė sūnaus 
rugsėjo 21 d. Berniukas pa
krikštytas Harold vardu ge
gužės 15 dieną.

Vedybos
Lietuvaitė Isabella Beniu- 

šytė ištekėjo už W. Freand. 
Jų sutuoktuvės vyko gegužės 
1 d. šv. Kazimiero bažnyčioj.

Aleksandra Azaranskaitė 
susituokė su Juozu Ciaciuck. 
Jų iškilmingos sutuoktuvės 
įvyko gegužės 8 d., Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioj per 
sumą. Juos sveikino daugybė 
draugų ir pažįstamų.

minįsteris Sidzikauskas, adv. 
Grigalius, kuris ir vadovavo mi
tingui, red. Kneižys, red. Michel- 
sonas ir kt. Kalbėtojai nupasa
kojo dabartinę Lietuvos būklę 
Maskvos tironų priespaudoj. 
Lietuvos išlaisvinimas kaipo is
torinė būtenybė, turės neužilgo 
įvykti. Visi mitingo dalyviai 
karštai pritarė kalbėtojų kvieti
mui prisidėti visomis išgalėmis 
prie Tėvynės laisvinimo darbo. 
Čia pat buvo suaukota tiems 
tikslams keli šimtai dolerių.

Koncertinę programos dalį at
liko “Gabijos” choras ir solis
tai: p. Birutė Svilienė ir Dr. An
tanėlis.

Ta pačia proga prisistatė bos
toniečiams vietinė ALT. Tarybą 
sudaro visos keturios lietuvių 
politinės srovės: katalikai, tauti
ninkai, sandariečiai ir socialde
mokratai. Katalikus Taryboj at
stovauja: adv. Jonas J. Griga
lius, kuris yra ir Tarybos pirmi
ninku, adv. Antanas Young — 
Jankauskas, Aleksandras Ivaš
ka ir adv. Antanas Juknevičius, 
kuris yra informacijos vedėju. 
Tautininkus atstovauja: Jonas 
Kasmauskas, kuris yra pirmuo
ju vicepirmin., Antanas Matjoš- 
ka, Valentinas Vakauza ir Jo
nas Baltušis. Sandariečiai: Juo
zas Arlauskas, kuris yra ir ižd., 
Kostas Mereškevičius, Vytautas 
Končius ir inž. Aleks. Čaplikas. 
Socialdemokratai: Stasys Mi- 
chelsonas, kuris yra sekret., Jo
nas Jankauskas, kuris yra ant
ruoju vicepirm., Povilas Brazai
tis ir Jonas Jonuškis. Be to iš 
LRKSA įėjo Tarybon Pranas 
Razvadauskas ir iš SLA — adv. 
Kairys.

Wilkes Barre, Pa

JĖZUS NAZARIETIS 
Lietuvių liaudies raižinys.

U. ] y

S

{VAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

Kristaus statula puošia sostinę rūpintis ir 
1sKhrbt iPrieš kelis metus JAV katali- '

eniirą u:

čiavimo inž. Inž. Vyt. Rimgaila, i 
buvęs iki šiol vieno kolumbiečių j Į 
fabriko direktorius, ruošiasi per- | . 
eiti į vieną amerikiečių bendro- ( 
vę laukų laistymo kanalizacijų 
tiesimo darbams, kaipo inž. ve-| 
dejas. Inž. Vladas Vasiliauskas 
dirba geriausiame prie Bogotos Į
plytų fabrike, kaipo technikinių kų tarpe kilo mintis, pastatyti1 
darbų atsakomingas inžinierius, šalies sostinėje Washingtone di- • 
Inž. Vytautas Didžiulis prisista- dėlę “Pasaulio šviesą” — Kris
tė prie suvienytų elektros ben-'taus statulą, bet, įsivėlus Ame-' Mallon Darbo 
drovės ir, išlaikęs inž. komisijo- rikai į antrąjį pasaulinį karą, tas pereitais? melais 
je egzaminus, gavo leidimą vi- sumanymas nebuvo galima įvyk- dėl 1 837 asmenį i ir suteikė 13- 
siems instaliacijos darbams. Jis dinti, ir jis reikėjo atidėti toli- '^3 asmenims nonvr 
jau suspėjo įsigyti ir privatinę mesniam laikui. Pasibaigus ka- 
dirbtuvėlę įvairiems fotografijų 
reikmenims. Inž. Jonas Pikčilin- 
gis dirba statybininkų braižymo 
skyriuje. Inž. Kazys Gabriūnas 
dirba didžiausioje Kolumbijos a- 
viacijos bendrovėje, paskutiniu 
laiku paskirtas vyriausiu tos 
bendrovės siųstuvų šefu.

Matininkas -Mykolas Sopkaus- 
kas dirba vienoje parceliacijos 
bendrovėje ir matuoja Bogotos 
apylinkėje žemes. Kultūrtechni- 
kas Enrikas Miliūnas dirba sa
vo srityje viename dvare, kaipo 
planavimo ir melioracijos dar- quarters namo, 7978 Massachu- 

‘ Įetts Avė., o jos pašventinimas 
vnc ' itTxrlm Kai d 1 aiLrn

Suteikia darbus
Katalikų Labdarybė užlaiko

> Agentūrą, kuri

•mm viso
kius patarimus bei patarnavi
mus. Šalia darbo agentūros, si 
įstaiga užlaiko amalu mokyklas,

rui ir grįžus į kiek pastovesnį 
taikos meto gyvenimą, didžiumo
je vysk. J. F. Noll iš Fort Wane kui. npmok;iniai mok(> (1 
pastangomis, gelbstint arkivys-1 kus jv;iil:ų į;
kupams, vyskupams, dvasiškijai 
ir visuomenei, tas sumanymas 
virto tikrenybe. 22 pėdų aukš
tumo Kristaus statula, pagamin
ta skulptoriaus Eugenijaus Kor- 
mendis ir nulieta iš šviesiai ža
lios bronzos, Corona, N. Y. lie
jykloj, jau tapo pastatyta Wa
shingtone, priešaky National Ca
tholic Welfare Conference Head-

jiems gauti darbą. Pereita metą 
tas amatų mokyklas lanke 1.080 
asmenų.

Civilizacijos ateitis priklauso 
nuo JAV vadovybės veiklumo, 
kiek jos pajėgs pasireikšti šią 
mintinę pavojaus valandą.”

Kitame straipsnyje, pavadin
tame “Lietuvos išvaduotojas,”. 
tas pats laikraštis baigia savo 
straipsnį tokiais žodžiais:

“Žinojimas, kad yra tūkstan-j 
čiai tokių žmonių, kaip kad 
msgr. Krupavičius, gyvenančių ;
tremtyje, daugelis be vilties grįž-.nas Liaugminas neseniai švieti- 
ti į savo gimtąjį kraštą, — pri-Įmo minist. paskyrimu pradėjo 
valėtų kiekvieną : " "

išsiveržtų iš jos laukan (formoj 
ir aplinkui ją dirba žmonės)?!

Betonavimo grupėse dirba be
veik vien tik DP darbininkai.

Ar—nas

Bogota, Kolumbija

Klišė LAIC bų vedėjas. ( „
-------------- Į Jei kas būtų susiinteresavęs' įvyko bal. 26 d. laike NCWC 

informacijomis iš lietuvių inž.1 Arkivyskupų ir Vyskupų Admi- 
veiklos Kolumbijoje, gali kreip- nistratyvinės Komisijos pavasa
ris į Lietuvių Inžinierių Draugi- rinio susirinkimo Washingtone, 
jos Kolumbijos skyriaus šefą 
inž. Eduardą Šviedrį, Bogota, 
carr. 22 Nr. 17-32 Sur.

Kun. N. Saldokas

Lietuvis profesorius
Mūsų tautietis prof. dr. Albi-

Bremenhaven
VOKIETIJA

Iš čia laivu General Taylor į
___ kiekvieną amerikoną1 profesoriauti naujai įsikūrusia-'Jungtines Valstybes balandžio 26 
šiandien sustoti ir pagalvoti. Tai1me Andų Universitete. Be to, d. išplaukė jau antroji dešimt

_____ x j___ •_____ ,____,. , tūkstančiu viršiianti DP narti-niekuomet daugiau nebegali pasi 
kartoti.”

Newark, N. J
Koncertas gegužės 1 d. Brook

lyno Karalienės Angelų parapi
jos choro Šv. Jurgio Draugijos 
salėje ko puikiausiai pavyko. 
Dainos sutartinai į klausytojų 
širdims suteikė daug tautinio 

i jausmo, grožio ir tėvynės mei
lės. Pageidaujama daugiau to
kių koncertų.

Buvęs

Kanada
pa
va

au-

Prel. M. Krupavičiaus 
atsilankymas

VLIKo pirm. M. Krupavičiaus 
atsilankymo Wilkes-Barre proga 
tenykštis laikraštis “Times Lea
der” nepagailėjo vietos savo 
laikraštyje kelis kartus pranešti 
apie jo atsilankymą ir padary
tus pareiškimus. Laikraštis net
gi paskyrė porą straipsnių, nu
rodydamas į prel. M. Krupavi
čiaus teigimų teisingumą ir per
spėdamas amerikonus apie grę
siantį bolševizmo pavojų.

Viename išjsių straipsnių, 
vadintame “Apsisprendimo 
landa,” rašoma:

“Kalbėdamas Šv. Mykolo
ditorijoje į susirinkusius, msgr. 
M. Krupavičius, VLIKo pirminin
kas, vykusiai /nusakė tarptauti
nę padėtį, kada jis pabrėžė, jog 
pasaulis turi pasirinkti išeitį 
tarp Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Sovietų Sąjungos. Jis 
yra teisus.

Kurį laiką daugelis tikėjosi, 
kad demokratija (Amerikos sti
liaus) ir komunizmas galės šalia 
vienas antro sugyventi. Bet įvy
kiai parodė, kad tai negali būti 
pasiekta. Tai galėtų būti, jeigu 
Sovietų Sąjunga atsisakytų ag
resoriaus rolės, bet tada ji nu
kryptų nuo komunizmo linijos, 

Išėjęs Utenos gimnaziją, Kauno'kuris siekia pavergti visas lais- 
Universitetą baigė 1936 m. Po vas tautas ir įvesti pilną Kram
to gilinosi Luovaino, Paryžiaus115""" —*"■"— 
ir Frieburgo universitetuose. 
Kauno Unievrsitete dėstė psi
chologiją ir filosofinius moks
lus. Bendradarbiavo “židinyje” 
Ir Kat. Mokslo Akademijos su
važiavimų darbų leidinyje. Be 
to, yra parašęs nemaža svarių 
straipsnių filosofijos bei litera
tūros klausimais tremties spau
doje. Dabar turi paruošęs spau
dai: Psichologija ir Filosofija ir 
lietuvio charakterio problemati
ką.

Kennebunk Port
MAIN

Prof. Juozas Girnius Amerikoj
Gegužės 5d. iš Vokietijos į 

New Yorko uostą atvyko prof. 
Juozas Girnius su šeima ir apsi
gyveno pas Tėvus pranciškonus 
Kennebunk Porte. Prof. J. Gir
nius kaipo mokslininkas yra lie
tuviams gerai pažįstamas. Tai 
vienas giliausių mūsų filosofų.

L. A.

Joa-Kanadoje, Rapides des 
chims (Moor Lake) apie 35 lie
tuviai dirba prie užtvankos — 
pylimo statybos, vedamos AT
LAS Construction bendrovės. 
Pylimas statomas kaip šalutinė 
užtvanka sulaikyti Ottawos upės 
vandeniui, ant kurios bus įreng
ta (ant Ontario ir Quebec pro
vincijos vienos) didžiulė 480,000 
arklio jėgų galingumo elektros 
jėgainė. ATLAS — tai gana 
tvarkinga ir gera darbininkams 
(ir DP!) bendrovė, tačiau turint 
ir vieną mums nesuprantamą mi
nusą: mažai kreipia dėmesio į 
atsargumą.

štai gegužės 6 d. sugriuvo jau 
trečia betono forma (į jas pila
mas betonas, daromas pylimas). 
Viena žema forma sugriuvo per
eitą rudenį (žmonių aukų nebu
vo), antra — gruodžio 14 d: (1 
vietinis darbininkas, turįs šei
mą, žuvo betono masėj ir vie-

Boston, Mass
Iš ALT veiklos

liaus viešpatavimą.
Lietuva yra tragiškas likimo 

pavyzdys, kuris gali ištikti kiek- nam, irgi vietiniam, nutraukė 
vieną kraštą, neišskiriant ir mū-' abi kojas). Trečia sugriuvo šį 
sų pačių, jeigu nebus sustabdy-' pavasarį. Laimingas atvejis: nie- 
ta sovietų agresija. Dabartiniai 
įvykiai Kinijoje patvirtina msgr. 
Krupavičiaus išvadų teisingumą.

Nebegalima daugiau tvirtinti 
šiame krašte ar kur kitur, sa
kant, kad tai negali įvykti. Pa
tvinusi komunizmo banga, kuri 
paglemžė Lietuvą prieš dešimtį 
metų, užlieja vis naujus kraštus, 
sunaikindama juos. Tai ir yra 
geriausias katastrofos įrodymas.

Įžymus Lietuvos prelatas ir 
valstybės vyras neperdėjo, per
spėdamas apie grėsmės pavojų, 
netgi mūsų pačių gyvenimui. 
Nieko nėra taip svarbaus pa
skiram amerikonui, kaip kad šis

kas nežuvo, net sunkiau sužeis
tas, nors galėjo būti keliolika 
aukų. Kai kurie darbininkai iš
liko gyvi po rąstais arba tarp 
jų, juos glaudžiai apsupusių iš 
visų pusių, bet nespėjusių su
spausti. Tik Dievo ranka juos 
galėjo apsaugoti!

Pereitą metą pagrindinėj hyd
ro elektros statyboj lūžo geleži
nis tiltas ir žuvo 6 darbininkai 
(irgi vietiniai). Šioj statyboj 
dirbo apie 100 lietuvių.

Visų griuvimų, atrodo, yra 
viena ir ta pati priežastis: - dėl 
perdidelio skubėjimo ir nepilnai 
skiriamo dėmesio atsargumui, 

pavojus, kuris paliečia jį patį, jo' formos per mažai suvaržomis ir 
vaikus ir net negimusią kartą.1 paremiamos. Sunku įsivaizduoti,

Bostono ALT gegužės 5 d. bu
vo sušaukusi didelį mitingą Lie
tuvos laisvinimo reikalams ap
tarti. Mitingas buvo pradėtas 
prelato Urbonavičiaus malda už Negali jis būti ignoruojamas ar kas įvyktų, jei griūtų 80-100 pė- 
Tėvynę ir Amerikos ir Lietuvos į šalį pastumiamas, bet turi bū-' dų aukščio forma, ir 5,000-6,000 
himnais. Mitinge kalbėjo Lietu- ti išspręstas. Nėra vietos kom- tonų svorio betono masė, sulau- 
vos Vykdomosios Tarybos pirm, promisui, negalima atidėlioti. žius geležinius rėmus ir sienas,

dar dėsto Pedagogijos Institute tūkstančių viršijanti DP parti- 
ir Mergaičių Mokytojų Seminari- ja- Lygiai 20,000-tasis DP—De
joje. Taip pat jo žmona Pedago-, tuvaitė, Janina Vaitkevičiūtė, 5 
gijos Institute akompanuoja pi- metų amžiaus blondinukė, su tė- 
janinu baleto skyriuje. Neseniai vėliais ir broliuku ^vykstanti į 
jie atvykę iš tremties.

Lietuviai inžinieriai
Gražiai kuriasi Bogotos mies

te prieš kelis mėnesius atvykę 
lietuviai profesionalai. Jie visi _ 
dirba savo srityse. Inž. Eduar-1 New Yorko, Bostono 
rlnn ČOnn/Jnrrn nlnn vm’rvnr- ' lAQnn llOCltllC Anin h

Valley City, North Dakota.
Ketvirtadalis — lietuviai

das šviedrys eina inž. pareigas 
viename dideliame baldų fabri
ke ir veda savo privatinę dirb
tuvėlę. Inž. Adolfas Tylius dir
ba vienoje amerikiečių bendro
vėje, kaipo inž. skaičiavimo sky
riaus šefas. Be to, jis dar yra ir 
privačių statybų rangovas; tarp 
kitko, stato vienai komercijos 
bendrovei 12 aukštų namą. Inž. 
Viktoras Trejus dirba didelėje 
statybos bendrovėje, kaipo skai-
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Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
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Lietuviu
Yorke yra] 
ti 60.000, 1 
timesnentil 
75,000. Vii 
gi gegužėsl 
lio metrol 
apie 500. 1

Daugiau! 
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Grand Si 
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apie 30 mylių. I

Kad greitai,! 
giai nugalėjus 
liūs, yra sūdai 
nių traukinių I 
pai vadinamas! 
kia įsidėmėti,! 
yra trijų sister! 
ir IND. Kieki 
turi savo linijai 
tyse, kur šios 1! 
jasi, galima pel 
sistemos į kitą, 
Norint pasinau 
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reikia nusipirk! 
tus. Geriausia t 
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Pačiame 
kia skirti
kryptys: “Dowt 
myn ir “Up To1 
tyn. Down Towi 
ne nuo viršaus 2 
Bronxo į senam 
City Hali (ro 
traukiniai, ant 1 
ta “Local,” sto; 
stoty, o kiti — ‘ 
stoja rečiau. Už

Rūpinasi žmonių sveikata
Katalikų Labdarybe, palaiky

mui tarp žmonių sveikatos, net 
19-koje ligoninių, neatsižvelgiant 
į sergančiųjų rasę, spalvą ir jų 
tikybinius įsitikinimus bei gyve
nimo pažiūras, suteikė sergan
tiems reikalingą gydytojo pa- 
gelbą, ir rūpinasi jų sveikata. 
Ypač ta draugija kreipia daug 
dėmesio į asmenis, turinčius 
nervų pakrikimą, ir juos gydo.

i Pernai ji gydė 1,878 asmenis 
| sergančius nervų pakrikimo li
gomis, ir iš jų 406 pilnai pagy- 

, , . , dė ir paleido namo.
, Ne vienam iš mūsų tenka kiek Brooklvne Kataliku Labdarv- 
arčiau su ta katalikų labdarybe b-g raštfn- ran(Įasi ]91 Joraį0. 
susidurti ir ją savo aukomis pa- mon st Brooklvn 2, N. Y., o 
remti, arba, nelaimei ištikus, (elcfonas Vi.a TR 5.0S00 
kreiptis prie jos ir prašyti ko-' 
kios nors pagelbos, kurios ji j---------------------
niekados neatsako. 'aidui? ,vi •Pavyzdžiui, galima paimti -A-LiKKl p«ll CISKIIHHS 
New Yorke Brooklyno vysku-J 
pystės katalikų labdarybę, ku
riai šįmet jau sukanka lygiai 50 
metų, kaip ji gyvuoja ir veikia 
geros valios ir širdies žmonių 
dėka. Ją palaiko savo aukomis 
ne vien tik katalikai, bet ir ne- 
katalikai gailestingos širdies as-

Pašventinime dalyvavo ir 
vių katalikų atstovai.

Kataliku labdarybė

lietu-

IRO ir Amerikos kariuome
nės laivų vidutiniai plaukia apie menys, kurie myli savo artimą 
po 3 per savaitę.' Jie plaukia į

»ir New Or
leano uostus. Apie ketvirtadalis 
visų plaukiančiųjų yra lietuviai.

Grohn tarpzoninėj stovyklo,
kuri yra 10 mylių į vakarus nuo tuomet, sužinojus apie tai, Kata- 
Bremeno ir 35 mylios į pietus likų Labdarybės tam tikra šei- 
nuo Bremerhaven, iš kur laivai mos komisija ištiesia nelaimingai 
plaukia — keliaujantiems tenka šeimai pagelbos ranką. Praeitą 
pabuvoti apie tarp 7 ir 10 die-' metą toji šeimos komisija sušel- 
nų. Čia Jungt. Valst. imigraci
jos valdininkai jau galutinai pa
tikrina ir keleiviai vežami į lai
vą. BALFui visą laiką keliau
jančiųjų pasiunčiami sąrašai. Jie 
New Yorką pasiekia apie savai
tę prieš atplaukiant.

Grohn stovyklos kapelionu yra 
kun. šarka, o gydytoju Dr. Bla
žys. Jie daug lietuviams pagelbs
ti.

x ....
X II neapsiimu.

Mažas biznierius
Tėvas sako išdykusiam Pe- 

trukui:
—Petruk, jeigu šiandien 

būsi geras ir neišdykausi, tai 
vakare gausi pusę dolerio.

—Ne, tėte! Aš taip pigiai
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HY 7-4555

Radios

895-897

JOSEPH N. ZAYAN
Television — Refrigerators

• WASHING MACHINES
• ELECTRIC APPLIANCES
• GAS and COMBINATION RANGES

ILARDI CO.
Broadway Brooklyn 6, N. Y.

Kalbame lietuviškai

T

ir nori jam nelaimėje pagelbėti.
Dažnai atsitinka, kad kurią 

nors šeimą ištinka kokia nors 
baisi nelaimė ar liga ir ji atsidu
ria sunkioje ir keblioje padėtyje,

pa 5,257 nelaimingas šeimas ar
ba 20,292 asmenis.

Pagelbsti jaunimui
Brooklyno Katalikų Sargybos i 

draugovė praeitais metais pri
žiūrėjo net virš 19 šimtų jau- j 
nuolių, o katalikų jaunimo orga- 
nizacijoje virš 85 tūkstančių jau-, 
nuolių dalyvauja įvairiose prog- , 
ramų sudarymuose ir jų įvyk-' 
dyme, dvasiniai, kultūriniai iri 
kūrybiniai auklėjant iki jų su
brendimo.

Be to, dar Katalikų Labdary
bė prižiūri paleistus iš pataisų 
namų vaikus ir padeda jiems ne
iškrypti iš gero kelio, kol jie už
augs ir galės jau patys savimi 
s- n

Tel. Market 2-5172
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Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street

Newark 5, N- J-

■a

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga 

Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacija nemano, kad jai ir 
kitoms Amerikos lietuviij or
ganizacijoms dera kištis į vi
dujinius ir grynai politinius 
tremtinių Europoje, ar kitur, 
reikalus. Tačiau paskutinieji 
įvykiai Vyriausiame Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete, liečia 
jo struktūrą ir tautos vieny
bės klausimą, atkreipė ir A. 
L. R. K. Fed. dėmesį ir tai dėl 
to, kad partiniai VLlKe gin
čai bandomi išpūsti ir Ame
rikos lietuvių spaudoje, kad 
ir mūsų visuomenė j tuos gin
čus įvelti.

ALRKF Centro Valdyba, 
1949 m. gegužės mėn. 11 d. 
laikytame susirinkime Chica- 
goje, nusistebėjo patyrusi, 
kad kai kurios Amerikos lie
tuvių grupės tam tikrais sa
vo lyderių pareiškimais jau 
įsijungia į VLIKą sudaran
čių partijų ginčą dėl Klaipė
dos lietuvių atstovo priėmi- 
mo į VLIKą.

j ALRKF Valdyba pastebi, 
kad patsai klausimo kėlimo 
būdas prieštarauja visų gru
pių susitarimo dvasiai ir rei
kalavimas, mums atrodo, yra 
pagrįstas partiniais intere
sais, ko šiuo tragingu lietu
vių tautos gyvenimo momen
tu neturėtų būti.

ALRKF Centro Valdybai 
yra visai aišku, kad priimti 
Klaipėdos krašto atstovą, 
kaipo tokį, į VLIKą, reiškia 
tepripažinti jam autonomijos 
teises, bet nesiekti visiško jo 
įjungimo į nepriklausomą 
Lietuvą ir, be to, sudaryti 
precedentą Vilniaus kraštui 
ir kitoms Lietuvos sritims 
reikalauti atskirų atstovybių.

ALRKF, kuri nuo 1940 m. 
birželio 15 d. (Lietuvos oku
pacijos) rūpinosi sujungti vi
sas patriotines lietuvių gru
pes Lietuvos išlaisvinimo 
darbui ir kuri visuomet troš
ko, kad visi tremtiniai Euro
poje ir kitur įsijungtų į ben
drą tautai gelbėti centrą, 
prašo visų tremtyje veikian
čių partijų ir organizacijų 
vadų nekelti tokių klausimų 
ar reikalavimų, kurie vienu 
ar kitu būdu pažeistų tautos 
vieningumą, taip reikalingą 
Lietuvos išlaisvinimo pastan
gose.

rei 
kur

Ma: 
dv

Stasys Pieža, 
ALRKF pirmin. 

Leonardas šimutis, 
ALRKF sekret.
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j IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

LIETUVIAI NEW YORKE

ATVYKO IŠ TREMTIES
Lajvu General Holbrook I New Yor- 

ką atvyko Šie lietuviai tremtiniai:
ABAKANAVIČIUS Eugenija, 99 Ri

ver View Circl., Little Falls, N. Y.
ALEKNA, Jonas, Sofija, Alvldas, 

Rexford, N. Y.

Lietuvių kolonijoj New kestį (10c) galima važiuoti, 
Yorke yra mūsų tautiečių ar- kiek tik nori, bet pakeliui ne- 
ti 60,000, o su New Jersey ar- galima išlipti į gatvę, 
timesnėmis vietovėmis — per Strytkariais ir autobusais 
75,000. Vien tik tremtinių Ii- važiavimas trunka daug il
gi gegužės mėn. šiame pašau- giau. Tačiau šių susisiekimo Į 
lio metropolyje apsigyveno priemonių tinklas yra daug 
apie 500. lankesnis, nekaip požeminių

Daugiausia lietuvių rasime ir tose vietose, kur nėra Sub- 
Brooklyne, ypačiai jo senojo- way, tenka jomis naudotis, 
je dalyje — Williamsburge, j Norint susirasti kurią nors

ANDRIUKAITIS Agota, Branch, 
Michigan.

ANDARSIUNAS, Jonas, Veronika, 
Dalia. Thompson, Conn.

ANTAKAUSKAS, Vladas, Petronėlė, 
Arūnas. 141 Ripley Pl., Elizabeth, N.J.

BAKANAVICIUS, Liudvikas, Teresė, 
; Marija. Chester, Pa.

BALALIS Vladas, 57-13 58th Street, 
Maspeth, N. Y.

BALENIUNAS Bronius, Lake 
mouth, Plymouth, Conn.

BALTAKEVIČIUS Stasė, 809
7th St., LaCrosse, Wis.

BALTUŠKAS, Liucijonas, Ona,

Ply-

So.

Liu-
( _ . cijonas. 2120 Forbes St., Pittsburgh,

kur dar ir šiandien eidamas vietą pačiame Manhattane, Pa.
Grand St. dažnai užgirsi kai-'reikia pirmiausia žiūrėti — I B,ALZ^uSc’ Marii°na, vy- 
bant lietuviškai, šioje gatve- ar prie gatves numerio yra, BAnaitis, Juozas, Elzbieta, Biru- 
je dar ir dabar koncentruoja-1 raidė E (East — rytai), ar tė, intautas, Bronius. 325 Wood Ave., 
ŠA^<AkUltŪfOS„Veil?TS-|^ (-WeSt V Va^araP- Mat^HBANEVlėlurAdomas, Lionė. 4027 
BALF, Amerikos’ redakci- , žiūrint į planą kairėje nuo Brighton pi., Chicago, iu.
ja ir spaustuvė yra taip pat Fifth avė. yra W, o dešinėje barcas, Antanas, Elena, Nijolė, 
čia. o abinus ios vra lietuviu1__ K! Vytautas. Scottville, Mich.čia, o abipus jos yra lietuvių 
Apreiškimo ir Angelų Kara
lienės bažnyčios.

Grand St. yra nemaža ir 
lietuviškų biznio įmonių — 
krautuvių, saliūnų, kirpyklų 
ir užkandinių, iš kurių plačiai 
žinoma yra J. Ginkaus sal
dainių krautuvė ir valgykla.
Kitos dvi kaimyninės lietuvių 
bažnyčios yra šv. Jurgio — 
senamiestyje, netoli garsiojo 
Brooklyno tilto ir antroji — 
Atsimainymo bažnyčia — 
Maspethe, kuris pasiekiamas 
nuo Grand St. strytkariu. Pa
čiame New Yorke yra liet. 
Vilniaus Aušros Vartų baž
nyčia. Prie pat New Yorko 
yra lietuvių bažnyčios: Ba- ‘ 
yonne, Jersey City, Elizabeth, 
Newark, Harrison . ir Pater-' 
son, N. J.

Prie šių bažnyčių kaupiasi 
pagrindinis lietuvių tautinis 
veikimas su savo mokyklo
mis, jaunimo organizacijom, 
sporto klubais ir parapijinė
mis įstaigomis. Dėl to naujai' 
atvykusiam tremtiniui ir de-: 
ra pirmiausia prisijungti prie 

’ artimiausios parapijos ir pra- 
< dėti dirbti tautinį darbą.

Tremtiniai yra atleidžiami 
nuo įstojimo ir parapijinio 
mokesčio.

Patriotinis New Yorko lie
tuvių jaunimas susibūręs į > 
Lietuvos Vyčių sąjungą. Mū-1 
sų tremtinių jaunimo yra tau 
tinė pareiga stoti į šią taip 
garbingą, mūsų tautai nusi
pelniusią, organizaciją ir su
silieti drauge su čia gimu
siais ir augusiais jaunaisiais 
lietuviais. Vyčiai laukia! i

KAIP VAŽINĖTI 
NEW YORKE?

Didysis New Yorkas susi
deda iš 5 administracinių vie
netų: Manhattan, Brooklyn, 
Queens, Bronx, ir Richmond. 
Jis yra didelis netik savo gy
ventojų skaičiumi (su New 
Jersey gretimesnėmis apy
linkėmis apie 10 mil.), bet ir 
plotu: išilgai tiesia linija yra1 
apie 30 mylių. į

Kad greitai, patogiai ir pi-

„I , , . I SARTININKAS Danguolė.
Vienas pavyzdys, kaip J baublys, Bronius, Ona, L

naudojantis planu važiuoti Bayway Ave., Sljzabeth, N. J. 
Subway. Sakysime, mes esą-' 'Dt'KTT'*TT,e T- 
me BALFe, 105 Grand Street, 
Brooklyn, ir norime pasiekti 
Lietuvos Konsulatą, 42 W. 
82nd St.. Atsivertę planą, 
matome, kad artimiausia iš

BAUBLYS, Bronius, Ona, Leonas.

Rd.,BENDŽIUS Jurgis, Litchfield 
Watertown, Conn.

BIELIAUSKAS, Balys, Prane, 
na. Rd. 2, Easton, Pa.

BLAŽYS Juozas, Barre Plains, Mass.
BORTKEVIČIUS Petras, Rochester, 

N. Y.
BRAZAUSKAS Petras, 121 Storms

čia yra Canarsie Line, Bed
ford Ave. stotis. Įlipę į apa
čią, imame traukinį, ant ku
rio užrašyta 8th Avė. Priva
žiavę 8th Avė., persėsdami, 
palipame aukštyn ir paieško- 
me, kur užrašyta prie įėjimo 
angos — IND. Būtinai reik 
daboti, kad būtų užrašas — 
up town. Įsėdus važiuoti iki 
81st St., išlipti, paeiti iprmyn 
ir jau esi kur reik. Tiesa, va
žiuojant šia linija, 59th St. 
reikėtų persėst į — “Local,” 
kad nenuvežtų į šalį.

Tremtiniai laiškas
Mes 356 lietuviai tremtiniai— 

1949 m. gegužės 10 laivu Willard 
A. Holbrook pasiekę laisvės šalį 
Amerikos Jungtines Valstybes, 
džiaugiamės pasijutę vėl laisvais 
žmonėmis ir reiškiame padėką 
BALFui už tą moralinę ir mate
rialinę paramą, kurią iš Ameri
kos lietuvių patyrėme mūsų 
skurdo ir nevilties dienose.

Jeigu mes šiandien sveiki kū
nu ir siela, išlipę į Amerikos 
krantą, jungiamės į visų pasau
lio lietuvių laisvės kovą, tai di
džia dalimi esame dėkingi BAL
Fui, kurio globojami ir remiami 
galėjome išlikti nepalūžę.

Dėkojame ir jungiamės į ben
drą darbą.

Brooklyn, N. Y.
(seka parašai)

Amerikos lietuviij 
spaudai

Tremties laikraščių ir žurnalų 
leidėjai — redaktoriai, drauge 
su 356 lietuviais tremtiniais ge
gužės 10 d. laivu Willard A. 
Brook” pasiekę laisvojo žemyno 
krantą, siunčia linkėjimus ir pa-

Ele-

Valdybai 
d priimti 

atstovą, 
į, reiškia 
onomijos 
risiško jo 
klausomą 
sudaryti 

i kraštui 
sritims 

įtovybių. 
1940 m. 
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pastan-

; Pieža, 
pirmin. 
Simutis, 
sekret.

giai nugalėjus šiuos nuoto
lius, yra sudarytas požemi
nių traukinių tinklas, trum
pai vadinamas Subway. Rei
kia įsidėmėti, kad subway 
yra trijų sistemų: BMT, IRT 
ir IND. Kiekviena sistema 
turi savo linijas, bet tose sto
tyse, kur šios linijos kryžiuS- 
jasi, galima pereiti iš vienos 
sistemos į kitą, neprimokant. 
Norint pasinaudoti subway, 
pirmiausia reikia gerai įsi
žiūrėti į linijų planą, kurį 
reikia nusipirkti už 25 cen
tus. Geriausia pirkti — Hag- 
strom’s, Map of New York 
Subways and Elevated lines. 
Važiuojant reikia sekti ke
lias plane, kuris iškabintas 
vagone.

Pačiame Manhattane rei
kia skirti dvi priešingos 
kryptys: “Down Town — že
myn ir “Up Town” — aukš
tyn. Down Town reiškia pla
ne nuo viršaus žemyn — nuo 
Bronxo į senamiestį, kur yra 
City Hali (rotušė). Vieni 
traukiniai, ant kurių užrašy
ta “Local,” stoja kiekvienoj 
stoty, o kiti — “ekspresai”— 
stoja rečiau. Už tą patį mo-

dėką Amerikos lietuvių spaudai. 
|UŽ taip sėkmingai pravestą šal-' 
pos ir tremtinių gelbėjimo pro-Į 
pagandinę mintį.

Amerikos lietuvių spaudai lin
kime ir toliau nenuilstamai ža
dinti tautiečių širdis artimo pa- 
gelbai ir tėvų žemės laisvinimo 
kovai.

; Tikime, kad iš tremties atvyks 
tantieji kolegos, užgrūdinti var- 
'gų su nepalaužta energija jung
ais 'į bendrą Amerikos lietuvių 
spaudos darbą lietuviškos kultū- 

jros ir demokratijos geresnei at
eičiai.

Buvę tremties laikraščių re
daktoriai:

“Žiburių” — V. Rocevičius 
“Minties” — J. Vasaitis 
“Aidų” — K. Bradūnas 
“Mūsų Kelio”—D. Penikas

Ave., Jersey City, N. J.
BRADUNAS, Jurgis, Ona, Ona, Ka

zys, Kazė, Elena. Middleborough, Md.
BROEL Aleksandras, 4352 S. Tal- 

man Ave., Chicago.
BROEL Laime, 4352 S. Talman Av., 

Chicago.
BULGARAUSKAS, Leonas, Stasė, 

Dalia, Rita. 2207 Jackmann Blvd., 
Detroit, Mich.

BURKUS Jonas, 72 Seymour St., 
Worcester, Mass.

BAKAS Jonas, R R 2, Chilton, Wis.
BALČIŪNAS Valerijonas, 7 Hanka- 

way Rd., No. Andover, Mass.
CEPLIAUSKAS Kostas, 2061 Gates 

Ave., Brooklyn 27, N. Y.
ČERNIUS Jonas, 1302 N. 35th Ave., 

Melrose Park, Hl.
ČERNIUS Kazys, 2434 W. 69th St., 

Chicago, DI.
ČERŠKUS, Antanas, Ona, Raimun

das, Vita. 1311 Gross Ave., E. St. 
Loujs, Hl.

CHAINAUSKAS Vytautas, Mt. An
gel, Oregon.

DABRIKAS, Rokas, Birutė, Mirga. 
955 Ansell Rd., Cleveland, Ohio.

DABULEVICIUS, Jadvyga, Danutė.
937 Jackson St., Easton, Pa.

DAGYS, Jaunutis, Antanina. 1510 
Lake St., Melrose Park, Ill.

DANIUSEVICIUS, Juozas, Ona, Bi
rutė, Irena. 1200 N. Main St., Racine, 
Wis.

DAPKUS, Engelbertas, Irena. 1303 
E. 68th St., Cleveland, Ohio.

DAV ALIS Henrikas,.69 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y.

DAVICKAS, Jonas, Adelė. 176 Ply
mouth St., Bridgewater, Mass.

DOBKEVIČIUS - DAPKUS Tomas, 
1303 E. 68th St., Cleveland, Ohio.

ERČIUS Mamertas, 8003 So. May 
St., Chicago, Ill.

FRANKAS, Kosmas, Rozalija, Regi
na, Gražina. 58 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.

GALINIS, Vytautas, Ona, Regina.
2906 Pitkjn Ave., Brooklyn, N. Y.

GELDAUSKAS Stasys, 2352 Spring
wells Ave., Detroit, Mich.

GERULAITIS Aldona, 400 S. Ster
ling Rd., Elkins Park, Pa.

GIDEIKA Alekas, 41 Berkeley St., 
Lawrence, Mass.

GIEDRAITIS Kazimiera, 298 Penn
sylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

GOCELTAS Juozas, 343 Fairmont 
Ave., Philadelphia, Pa.

GORAS, Agota, Vladas, Marija. 107 
Sayre St., Elizabeth, N. J.

GRAKAVINAS Aleksandra, Broad 
Brook, Conn.

GRICIUS, Kazys, Juzė, Gražina, Ce- 
lestina, Algis, Marija. Box 583, New 
Orleans, La.

GRIGANAVICIUS Petras, 699 East

Česlovas, Sofija. 10 Michigan Avenue, 
Dorchester, Mass.

KLEPECKAS, Kazys, Ona. 551 
Pequolg Ave., Athol, Mass.

KLIKNA, Alfonsas, Stepas. Water
bury, Conn.

I KRONKAITIS, Juozas, Konstancija. 
53 Willis St., New Haven, Conn.

KUPČINSKAS Juozas, 435 3rd St., 
Elizabeth, N. J.

KULBOKAS, Vladas, Veronika. Box 
863, Southern Pines, N. Carolina.

KVIESKA Vincas, 438 Hillside Av., 
Hartford, Conn.

LAUKUS, Viktoras, Emilija, SigĮtas, 
Gediminas. 156 Falls Ave., Oakville, 
Conn.

LINARTAS, Vytautas, Irena.-
MAČIULIS, Jonas, Apolonija, Al

girdas. 818 W. 34th Pl., Chicago.
MAČIULIS, Algirdas, Felicija, Ri

čardas, Robertas. 4536 S. Paulina St., 
Chicago, Hl.

MACYS, Stasys, Stasė, Aurelija. 930 
E. 141st St., Cleveland, Ohio.

MARCIJONAS, Aleksas, Marija. 
RFD, Broad Brook, Conn.

MARKULIS Edvardas, 1645 Mar
garet St., Philadelphia, Pa.

MASIOKAS, Evelina, Bronius. 242 
Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

MASIULIS Vladas, 1136 Avenue D, 
Rochester, N. Y.

MATULEVIČIŪTE Regina, 1212 E. 
87th St., Cleveland, Ohio.

MATUšAITIS Mikalina, 298 Penna. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

MEMENĄS, Kazys, Rachela, Graži
na, Milda. 1998 25th St., Detroit.

MEŠKAUSKAS, Juozas, Dalia. 222 
Berry St., Brooklyn, N. Y.

MIKALONIS, Vincas, Klemensas, 
Magdė. Baltimore, Md.

MILIUS Juozas, 57-13 58th Street, 
Maspeth, N. Y.

MILINAVIČIUS, Adolfas, Elena, 
Eglė. 230 L St., So. Boston, Mass.

MORKŪNAS, Kazys, Ona, Laimu
tis, Romanas. Lily Hill Rd., East 
Hampton, L. I., N. Y.

NAVICKAS, Stasys, Albina. 419 
Fowler Ave., Pelham 65, N. Y.

NENORTAS, Vytenjs, Gintaras, Vac 
lovas, Konstancija, Dalia. Colchester, 
Conn.

OSTEIKA, Aleksandras, Emilija. 
12158 N. Martindale Av., Detroit.

OSTEIKA, Antanas, Valentina, An
tanas. 1258 N. Martindale Av., Detroit

OŽELIS, Kazys, Sofija, Kazys, So
fija, Dalia. 411 Summit Ave., Villa 
Park, Chicago.

PACEVICIUS Vincas, 8061 Grisdale 
Ave., Detroit, Mich.

PAKALKA Petras, Sheyenne, North 
Dakota.

PAKNYS, Steponas, Teklė. 89-39
175th St., Woodhaven, N. Y.
Į PAVILIONIS Danutė, Baltimore.

PEČIUS, Jurgis, Johana, Edvinas, 
Otto, Ričardas, Ema, Jurgis, Augus
tas, Arną. 5843 S. Carpenter Street, 
Chicago, HI.

PEČKAITIS, Justinas, Marija, Gin
taras. 417 W. Pratt, Baltimore, Md.

PEčKYS, Vladas, Faustina, Irena, 
Laimutė, Algirdas, Genovaitė. 1699 
Van Ness Ter., Union, N. J.

PENIKAS, Domas, Teodora, Geri
mantas, Romualdas. Bethlem, Conn.

PETOKAS, Stasys, Aleksandra, 
Mindaugas. Box 235, Rt. 1, Lockport, 
m.

PETREIKIS Antanas, Detroit.
PETRAITIS Viktoras, 222 Linden 

St., Brooklyn 21, N. Y.
PETROLIUNAS, Pranas, Albjna, 

Vytautas. 660 S. Jackson St., Wauke
gan, Ill.

PETRINIUNAS Paulina, 107 Shore
view Rd., Mineola, L. L, N. Y.

PLEČKAITIS, Vincas, Aleksandra, 
Juozas, Vidūnas. Granby, Conn.

PLIUPELIS Leokadija, Maspeth.
PORUTIS Aleksandras, 1645 Marga

ret St., Philadelphia, Pa.
PRAPUOLENIS Bronius, War, W. 

Virginia.
PRAPUOLENIS, Augustinas, Bro

nė, Donatas. 7004 S. Maplewood Ave., 
Chicago.

PUPKA Aleksandras, 6739 South 
Rockwell St., Chicago, Hl.

RAJECKAS, Gediminas, Faustas.
307 Water St., Brooklyn, N. Y.

RĖKLAITIS Mikas, Worcester.
REPČIENE Elzbieta, 2207 Oakman 

Blvd., Detrojt, Mich.
REPŠYS Kostas, 2619 E. Ontario 

St., Philadelphia, Pa.

tas, Juozas. 54 Arthur St, Brockton, 
Mass.

ŠEREIVA Jonas, 1521 Greene Ave., 
Brooklyn, N. Y.

ŠIDLAUSKAS, Stasys, Stasė, Audrė, 
Jonas. 511 W. Candy St., Springfield, 
Ill.

ŠIDLAUSKIENE Ona, 141 Ripley 
Pl., Elizabeth, N. J.

ŠILEIKYTE Adelė, Detrojt, Mich.
SKAČKAUSKAS, Petras, Jadvyga. 

815 Congress Ave., Waterbury, Conn.
SRUGIS, Jonas, Imma, Regina, Ron- 

mas. 149 Sunnyside, Waterbury, Conn.
STANKAITIS, Jonas, Izabela, Kri- 

sina. 54-02 39th Pl., Maspeth, N. Y.
STRIMAITIS Anicetas, Cleveland.
SVEIGERIS, Valteris, Raisa. Pater

son, N. J.
TALANDIS, Eugenijus, Jonas. 4619 

S. Hermitage Ave., Chicago.
TAMAŠEVIČIUS, Juozas, Jadvyga, 

Jurgis, Edmundas. 409 W. Paris Ave., 
Peoria, Ill.

TAMULIONIS, Aldona, Audronė, 
Robertas. 2207 Oakman Blvd., Detroit

USEVICIUS Antanas, Prospect, Ct.
VAICEKAUSKAS, Kazys, Marija, 

Vytautas. 12 Crescent St., Worcester.
VAICEKAUSKAS Algirdas, 44 Har

rison St., Worcester, Mass.
VAMBUTAS, Martinas, Emilija, 

Edmundas. 253 Scholes St., Brook
lyn, N. Y.

VARIAKOJIS Stasys, 20 Frost Ave., 
Dorchester, Mass.

VASAITIS, Jonas, Anelė, Alvydas, 
Alė. 1423 S. 51st Ct., Cicero, Hl.

VAZNONIS Alfonsas, 18 Jackson 
Hill Rd., Gardner, Mass.

VENCLOVAS, Stasys, Bronė. 5051 
North Side Dr., Atlanta, Ga.

VĖBRAS, Petras, Irena, Romana. 
2646 S. Tripp Ave., Chicago, Ill.

VERBICKAS, Adelė, Dalia, Anta
nas. Weberville, Mich.

VERESILKAS Kleofa.
VILKAS, Danutė. 6807 S. Wash

tenaw, Chicago; Ill.
VITKUS Jonas, Dorchester, Mass.

ŠYPSENOS
Maža Onytė, pamačiusi šu

nį, įsikibo į motinos priejuos
tę. Motina mergaitę ramina:

—Ko tu, Onyte, bijai? šu
nelis tau nieko blogo nepa
darys. Matai, kaip jis uode
gaite mosuoja?

—Aš, mamyte, jo iš to ga
lo ir nebijau.

Pasirodė mokytu
Nemokytas žmogelis klau

sia mokytojo:
—Ponuli, pasakyk man, 

kas tai yra subjektas?
—Subjektas, — pagalvojęs 

ir nenorėdamas daug aiškinti 
pasakė: — tai yra žmogus.

—Dėkui. O objektas?
—Objektas, tai yra daik

tas.
—Daiktas? Tai kas tada 

bus idėja?
—Tas, kas galvoje yra, — 

pasakė ponaitis.
—A-a! Tai dabar žinosiu.
Tuoj žmogelis, norėdamas 

pasirodyti mokytas esąs, nu- 
ėjęs į krautuvę prašo:

—Subjekte, duok man ob
jektą idėjoms iš galvos šu
kuoti...

Nuraminimas
Žmona: — Aš noriu su ta

vim pasikalbėti apie naują 
skrybėlę.

Vyras: — Ką, tu jau vėl 
nori pirkti naują skrybėlę?

Žmona: — Ne, ne, — nenu
simink: jau ši nupirkta, da
bar dalykas tame, kad reikia 
krautuvei pinigus sumokėti.

Apie garnį
Zoologijos pamokoj moky- 

'tojas klausia gimnazistę: 
i —Prašau man pasakyt, ką 
, Tamsta, žinai apie garnį ?
I —Pone mokytojau, aš gir
dėjau,, kad visa, kas pasako
jama apie gArnį, yra grynas 

.žmonių prasimanymas.

7th St., So. Boston. Mass.
GRUDZINSKAS Rapolas. Eastman, 

Wis.
GRYBAUSKAS. Bronė, Aleksandras, 

6440 S. Maplewood Ave., Chicago.
JAKUBAUSKAS, Stasys, Ljda, Al

gimantas, Sigita. 1733 W. 33rd PI., 
Chicago 8, Ill.
'■ JAMEIKIS, Macyc; Kazė, Saulius, 
Dalia. 137 Searle St., Pittston, Pa.

JANčAUSKAS, Ovilas, Stasė, Dona
ta. 1010 Mt. Vernon St., Philadelphia.

JANUšEVIčIUS, Liucija, Aleksand
ras, Arūnas. 410 E. 4th St., Frank
furt, Hl.

JANUŠKEVIČIUS Adolfas, 5922 33rd 
Ave., Kenosha, Wis.

JUKNAITE Antanina, 6322 Ellis 
Ave* Chicago.

JUODENAS, Jurgis, Gintautas, Ed
mundas, Birutė. 1047 E. 169th Street, 
Cleveland, Ohio.

JURJONAS, Domįninkas, Filomena, 
Gailutė, Pranas. 2625 W. 40th Place, 
Chicago 32, Hl.

JURJONAS, Stasys, Aleksandra, 
Dangerutis, Edmundas. 10748 S. Mi
chigan Ave., Chicago.

JURKŠTAS, Antanas, Marija, Algi
mantas. Lewiston, Maine.

KALVAITIS, Mykolas, Kazė. 5715 
White Ave., Cleveland, Ohio.

KANAUKA, Vincas, Ona, Algirdas, 
Aldona. 3736 Pulaski St., East Chica
go, Ind.

KAPECKAS Vytautas, 214 Farn
ham St., Lawrence, Mass.

KASELIONIS Simas, 101-43 114th 
Street, Richmond Hill, N. Y.

KASINSKAS Kazys, 53 Wįllis St., 
New Haven, Conn.

KAZLAUSKAS Stasys, Detroit.
KAZLAUSKAS Antanas, Phila, Pa.
KILIULIS, Steponas, Romualdas,

ROCEVIČIUS Vaclovas, 1436 East 
82nd St., Cleveland, Ohio.

RUDVALIS, Zita, Aušrelė, Arūnas, 
Juozas. Branch, Mich.

RUKšTELE, Ona, Balys, Rimantas, 
Ona. 8685 Elvira Ave., Detroit, Mich.

RUŠKYTE Magdalena, 1701 E. Ce
dar Ave., Denver, Colo.

ŠALČIUS Algimantas, 8 Bennett St. 
Pittston, Pa.

SALUCKA, Juozas, Marija, Vytau-

Namai—Apdrauda
J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. VI 7-1896

A. ir E. POVILANSKŲ
f Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737
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KLAUSYKITE ■
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
B 

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

Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. | 
Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. |

Direkt. JOKŪBAS J. STEKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. ■ 

Tel. MArket 2-5360
lyiinmmmMMiMmiMimMmiMimimiimiiinmiaimniiaiiiiiaiif aiMniiaimiiaiiMiiiiaiiiMiimBliiMlllllBMlBiim1

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

U Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių ir biznių: W
A Mūrinių ir medinių namų, su visais Įtaisymais; 7
m* krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų,
k) gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt. 7
? MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS ?
? J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC j
Z Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s. 4
a 573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y. 7
r Telefonas: Stone 3783 v

--- ---------------

‘ LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

LITBALT CO.
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.

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

Tel. EV 8-2954

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
JUOZAS MOCEJCNAS, Sav. |

VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenue Rochester, N. Y. I
Tel.: Main 7646 |

-J

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Laidotuvių Direktorius

Tel. STagg 2-5043

Notary Public

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Tel. Virginia 7-4499

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

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
i KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

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

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

| PAUL GUSTAS FUNERAL HOME me. |
X LAISNIUOTAS GRABORIUS Ž

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

S Paul Gustas Funeral Home, Ine. j
4 354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y. Ž
X (Prieš Armory) * EVergreen. 7-4774 į
Y Mūsų telefonas nemiega X
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Iš Lietuvių Dienos Komiteto veiklos Mūsų Apylinkėje Maspetho Žinios
Didž. New Yorko katalikiš- JAU PRASIDĖJO DARBAS 

kų draugijų atstovų ir visuo-! 
menės veikėjų susirinkimas 
Lietuvių Dienos reikalu įvy
ko “Amerikos” įstaigoje ge
gužės 6 dieną.

Susirinkusieji užgyrė su
manymą Lietuvių Dienos Rė-

Pirmieji Lietuvių Dienos 
knygeles ir pinigus prisiuntė:

B. Adomaitienė, Brooklyn, 
N. Y.................................$3.00

Adelė August, Brooklyn, N.
3.00

mėjams šiemet skirti dides-1 J^dy Druktenis, Brooklyn, 
nes dovanas, būtent: Į v

Pirmoji Dovana bus puikus1 
Televizijos aparatas, 52”.

Antroji Dovana — Sporti
nis Radijo aparatas, ir

Trečioji Dovana — Elek
trinis laikrodis.

Norint dalyvauti tų dova
nų paskirstyme užtenka įsi-, 
gyti bent vieną bilietą, kuris 
kainuoja tik 25 centai.

Kas gali, pageidaujama, 
kad daugiau bilietų paimtų.

Visa knygutė iš 12 bilietų 
kainuoja 3 doleriai. Kas visą 
knygelę išplatins arba pats 
paims, skaitysis Lietuvių Die
nos Garbės Rėmėju ir jo var
das bus paskelbtas laikrašty
je.

Visi susirinkusieji nutarė 
aktyviai pasidarbuoti Lietu
vių Dienos suruošime ir pa
siskirstė pareigomis.

Lietuvių Dienos reikalų ve
dėju ir tvarkdariu paskirtas 
K. Baltrušaitis, jo pagelbi- 
ninku — V. Urbonas, kasi
ninku — P. J. Montvila, jo 
pagelbininku — Ed. Tthnaso- 
nis. Prie baro tvarkai prižiū
rėti — V. Žemantauskas ir J. 
Butkus. Prie įžangos vartų 
reikalus tvarkyti pavesta M. 
Mykolaičiui.

Pintinę (basket) su val
giais ir gėralais pagamins J. 
Skarulienė, F. Plaktonienė ir 
M. Žemaitienė. O gėrimų iš
leidimu pasirūpins O. Sijavi- 
čienė, B. Adomaitienė, A. 
Butkienė, M. Putinienė ir Ur. 
Šarkus.

Knygeles platinti iš anksto 
pasižadėjo Jadv. Staškienė.

Posėdy gegužės 6 d. daly
vavo šie asmenys: Kaz. Bal
trušaitis, Urš. šarkus, B. A- 
domaitienė, A. Butkus, F. 
Plaktonienė, Dr. A. šerkšnas, 
Matas Milukas, J. Skarulienė, 
M. Žemaitienė, J. Butkus, V. 
Urbonas, M. Mykolaitis, Ona 
Sijavičienė, M. Putinienė, J. 
Staškienė, P. Montvila, St. K. 
Lukas, V. Žemantauskas ir V. 
Vitkus.

Be šių asmenų jau yra 
daug pasižadėjusių prisidėti 
prie Lietuvių Dienos ruoši
mo. Kiti, norintieji pasidar
buoti prašomi taipgi savo 
vardus priduoti, kad galėtu
me paskelbti sekančiuose 
“Amerikos” numeriuose.

Liet. Dienos Rengėjai

jN. Y................................ 3.00
į Prel. J. Balkūnas, Maspeth, 
N. Y........................   3.00

I M. Kanapinskas, Brook
lyn, N. Y......................... 3.00

P. P. Jencius Brooklyn, N.
Y......................  3.00

Julia Skarulienė, Brook
lyn, N .Y......................... 3.00

I O. Panatauskienė, Brook
lyn, N. Y........................ 3.00

Petras Montvila, Brooklyn, 
N. Y............................... 15.00

“Amerikos” Administr.

Katalikų manifes-

Pereitą sekmadienį (gegu
žės 15 d.) visų Brooklyno 
Kat. parapijų šv. Vardo drau 
gijos nariai turėjo viešą su
sirinkimą Ebbets Sports sta
dione. Dalyvavo apie 20,000 
vyrų. Apreiškimo parapijos 
Kat. .vyrams vadovavo kun. 
Pakalniškis. Pagrindinis kal
bėtojas Rev. Garey, kalbėda
mas apie katalikų kančias 
rytų Europoj, paėmė pavyz
džiui Lietuvos ir Lenkijos 
katalikiškas tautas. Tai buvo 
vyrų susikaupimo ir maldos 
demonstracija.

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS

New Yorko Lietuvių Tary
ba VLIKo Atstovams rengia 
išleistuvių prakalbas gegužės 
24 d., 7 vai.'vakare, Apreiš
kimo parapijos salėje, N. 5th 
ir Havemeyer Sts., Brookly
ne. Kaip jau daugumui žino
ma, VLIKo atstovai prel. M. 
Krupavičius ir p. V. Sidzi
kauskas išvyksta į Europą 
gegužės 25 d. Todėl New Yor
ko ir apylinkės lietuviams 
yra paskutinė proga juos pa
matyti .išgirsti jų kalbas ir 
palinkėti jiems laimingos ke
lionės ir gerų pasekmių ko
voje už Lietuvos nepriklau
somybę. Be prakalbų, bus pa- 
marginimų — dainų.

Kviečiame dalyvauti visus 
ir nevėluoti.

New Yorko Liet. 
Tarybos Valdyba

• Prel. M. Krupavičius, 
prieš išvykdamas į Europą, 
kalbės per J. Stuko vedamą 
radiją.

• Prof. Kananka, žymus 
Lietuvos chirurgas, su šeima 
atvyko iš tremties ir laikinai 
apsistojo pas Dr. V. Slavins
kus, Brooklyne. >

• Vysk. E. Molloy, gegužės 
22 d., suteikia Sutvirtinimo 
Sakramentą net 800 konverti
tų.

• Mr. ir Mrs. J. Venslaus- 
kai iš New Yorko lankėsi 
“Amerikoje” užsimokėti pre
numeratą ir $3.00 paskyrė 
laikraščio fondui.

• Vytautas Milukas, tar
naująs U. S. kariuomenėj ,su 
savo daliniu išvyko į Kalifor
niją, o iš ten trauks į Toli
muosius Rytus.

• O. Raulinaitė, iš Brook
lyno, didelė tremtinių šelpė
ja, laukia net poros šeimų iš 
Vokietijos.

• J. Stukas, iš Newark, N. 
J., žinomas lietuvių radio va
landų vedėjas, artimiausiu 
laiku išvyksta į Angliją, kur 
apsistos Oksfordo universite-

• V. Žemantauskas, mūsų 
darbuotojas iš Richmond 
Hill, N. Y., užsakė “Ameri
ką” savo pažįstamiems Fo
rest City, Pa.

• A. Antanaitis, nuolatinis 
mūsų skaitytojas ir rėmėjas 
iš Rocky Point, N. Y., atnau
jino savo prenumeratą ir 1.00 
prisiuntė laikraščio fondui.

• K. Damašienė iš Brook
lyno, ilgametė mūsų skaity
toja, prisiuntė savo prenume
ratą iš kalno už dvejis metus.

• Aldona Tercijonaitė, ne
seniai atvykusi iš tremties ir 
apsigyvenusi Brooklyne, lan
kėsi “Amerikos” įstaigoje ir 
ta proga užsiprenumeravo 
laikraštį sau ir savo draugei, 
gyvenančiai New Yorke.

Kun. R. Galčiaus primicijos
Geg. 29 d. 11 vai. ryte, Mas

petho lietuvių bažnyčioje pir
mąsias mišias laikys kun. R. 
Galčius, C. M., žinomo Kaspe- 
ro Galčiaus sūnus. Tai ant
ras sūnus kunigas ir abu yra 
tėvai Vincentijonai. Primici- 
jantui tarnaus jo brolis kun. 
Vincas Galčius, C. M., Niaga
ros Universiteto profesorius. 
Pamokslą pasakys kun. prel. 
Jonas Balkūnas. Primicijų 
pietūs bus Al. Navicko salėj, 
Maspethe.

—Jonas Vilutis, marijonas, 
geg. 1 d. priėmė subdiakona- 
tą. Šiomis dienomis priima 
diakonatą, o kunigystę su
teiks jam vysk. P. Būčys, M. 
I. C., birželio 5 d. Primicijos 
bus Maspethe birželio 12 d., 
11 vai. ryto.

—Geg. 15 d. sodalietės gra
žiai atliko Apvainikavimo 
gegužines apeigas.

—Geg. 11 d. palaidota a. a. 
Rožė Kazlauskienė.

—Pirmoji šv. 
bus geg. 29 d. 9 vai. ryto. 
Apie 30 vaikučių priims Pir
mąją Komuniją. Sutvirtini
mo Sakramentą vyskupas su
teiks rudenį.

—Liet. Auditorijos Bend
rovės metinis seimas įvyks 
gegužės 20 d., Liet. Pil. Klu
bo salėj, 60-39 56th Dr., Mas
pethe, 8 vai. vakare.

Visi šėrininkai būtinai pri
valo būti. Kas negali seime 
dalyvauti, tai išpildykit vadi
namus “Proxy”, įgalodami ki
tą savo draugą už jūsų šėrus 
balsuoti.

—Liet. Audit, bendrovės 
poseiminė vakarienė bus šeš
tadienį, geg. 21, parapijos sa- 
sėj, Maspethe, 7:30 vai. vak.

Sveikinimai gener. 
konsului J. Budriui

šventi šitą gražų 
išbuvęs Lietuvos 
daugiau kaip 25

Ponas Generalini Konsule,
Dėl Tamstos 60 metų am

žiaus sukaktuvių siunčiu šir
dingus sveikinimus ir linkėji
mus.

Tamsta 
jubiliejų 
tarnyboje
metus ir pasižymėjęs tiek už
sienio, tiek vidaus tarnyboje, 
o ypač — Klaipėdos Krašto 
gyventojų sukilime, kuriuo 
šita sena lietuvių žemė buvo 
grąžinta Lietuvai. Lygiu bū
du man yra malonu priminti 
šia proga Tamstos tamprų 
bendradarbiavimą su mūsų 
diplomatijos centru užsieny 
tragiškomis 1940 metų die
nomis, kai sovietai puolė Lie
tuvą.

Nuoširdžiai linkėdamas 
Tamstai ilgiausių metų, daug 
asmeninės laimės ir tolimes
nio pasisekimo užsienio tar
nyboje bei darbe Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti, 

Komunija jungiu mano gilios pagarbos 
žodžius.

St. Lozoraitis,
Lietuvos Diplomatijos 

Užsieny šefas.

s

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ

PARAPIJOS VAKARIENE
- įvyks

Sekmadienį, Birželio 5 dieną, 1949 m.
PARAPIJOS SALĖJE 

570 Broom Street, New York City
6 vai. vakare

Bilietų (po $3.50) dar galima gauti Aušros Vartų klebonijoj

ŠVENTO VARDO DRAUGIJOS

PAVASARINIS BALIUS
Su užkandžiais, gėrimais, muzika ir šokiais

Šeštadienį, Gegužes-May 21,1949
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS SALĖJE

Roebling ir So. 4th Streets Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakare

' 50c.ĮŽANGA

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava. Arbata. Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS «- VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS U ge- . 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

AMERICAN LEGION 
LITHUANIAN MEMORIAL 

POST

Angelų Karalienės 
Parapija

P. Jonui Budriui, New Yorke.
Nenuilstamam darbuotojui 

ir daug nusipelniusiam Lietu
vos valstybės laisvės ir lietu
vių tautos labui, o ypač lie
tuvių tremtinių, dėl bolševi
kinio teroro, netekusių tėvy
nės, užtarėjui ir rėmėjui, 60 
metų sukaktuvių proga siun
čiu Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės vardu nuošir
džiausius sveikinimus. Lin
kiu jėgos ir sveikatos dar il
gai ir sėkmingai dirbti savo 
tautos ir tėvynės labui, o as
meniškai laimės ir džiaugs
mo savo darbo vaisiais.

P. Gaučys, 
LTB Centro Komiteto 
Pirmininkas Vokietijoj.

—Šį sekmadienį 9 vai. mi
šiose bus Amžino Rožančiaus 
Draugijos bendra Komunija.

r __ __ ____ _ | Visos narės prašomos daly-
g^zuojamoliAmeriko7 Lė-|vauti- Po 4 vaL pamaldų bus 

' svarbus susirinkimas, tai bus

YMCA auditorijoj, Brook- 
lyne įvyko susirinkimas or-

giono Lietuvių posto. 
Kings Co. Leg. atvykę pp. 
Curren ir Schultz patikrino 
įstojusių veteranų discharge 
certifikatus ir paėmė ant 
charterio aplikacijos para
šus. Po to davė platų prane
šimą apie Amerikos Legiono

paskutinis susirinkimas prieš 
vasarą.

P. O. Sijevičienė

APSIVEDĖ
Gegužės 14 d. 5:30 vai. po 

pietų šv. Tamoišaus Romos

Automobilis ir žmogus
Girtas pilietis, apkabinęs 

stulpą, samprotauja:
—Tie automobiliai turi jė

gų, kaip velniai. Įpili jiems 
galioną gazolino, tai ir nešasi 
šimto mylių greitumu. O čia 
žmogus išsimesi tik vieną 
kvortą, tai ir iš vietos pasi
judinti negali.

S
a

tikslus ir veiklą amerikoniz-; Katalikų bažnyčioje įvyko su- 
mn ir vpfpranii apmupc ari-1t..„__t> __mo ir veteranų gerovės sri
ty. Toliau atsakinėjo į įvai
rius klausimus.

Dalei veteranų jau įstoju
sių į organizuojamą postą ne
galėjus šiame gusirinkime da
lyvauti, nutarta šaukti kitą 
susirinkimą L. A. C. klube, 
168 Marcy Ave., Brooklyne, 
gegužės 17 d., kad duoti pro
gos jiems atvykti ir pasira
šyti ant aplikacijos.

Pereitam susirinkime nau
jai įstojo veteranai daktarai 
— Akelaitis ir Vencius, inž. 
Baltus ir Vitkus, kap. Dubin 
(Dubinskas) ir E. Molyn, M. 
Zuza, Blažinskis, LAC mgr. 
Osipauskas, Kuras, Kruzas, 
V. Matulionis, Tvaskas ir 
Venis.

ĮSISTEIGĖ DARBININKŲ 
KLUBAS

Pirmadienį Brooklyne įvy
ko lietuvių katalikų darbinin
kų susirinkimas, kuriame bu
vo įsteigta Lietuvių Katali
kų Darbininkų Klubas. Išrin
kta klubo valdyba ir komisi
ja statutui paruošti. Į valdy
bą išrinkta: P. žėruolis—pir
mininku, p. Urbonas — vice- 
pirmin. ir p. Žukas — sekret 
Statuto komisija: P. Milas, 
D-Averka ir Dr. A. šerkšnas.

Klubo tikslas — ginti lie
tuvių katalikų darbininkų rei
kalus, organizuoti kultūrines 
ir socialines sąlygas. Į klu
bą bus sutraukti New Yorko 
ir jo apylinkių katalikai dar
bininkai tiek seniai čia gyve
ną, tiek ir naujai atvykstan- 
tieji.

tuoktuvės Juozo B. Shalins 
(Šalinsko) su p-le Marija An
tanaityte. Ceremonijų liudi
ninkais buvo gausus būrys ar 
timų giminių ir draugų.

Juozas B. Shalins iš profe
sijos yra gerai žinomas lai
dotuvių direktorius, sūnus 
Pijaus ir Frances Šalinskų, 
plačiai žinomų biznierių. Jo 
žmonelė yra duktė Jono ir 
Cecilijos Antanaičių, gyvenu
sių Forest City, Pa. Jauno
sios tėvelis numirė 1941 m., o 
mamytė vėl ištekėjo už Vin
co Venskaus ir dabar gyvena 
Philadelphijoje. Jaunoji po
nia Shalins yra nepaprastai 
švelnaus būdo nuoširdi lietu
vaitė ir gera katalikė.

Gegužės 15 d. jaunavedžiai 
lėktuvu išskrido į Bostoną, iš 
kur vyks Kanadon praleisti 
vestuvines atostogas.

Geriausios kloties, ilgo ir 
gražaus sugyvenimo naujai 
lietuvių šeimai!

Įgimti gabumai
Finansininko sūnus:— Ma

ma, aš turiu puikią idėją.
Motina: — Kokią ?
Sūnus: — Tu man pasko

link dešimt dolerių, bet duok 
tiktai penkis. Tada aš tau 
būsiu skolingas penkis ir tu 
man penkis skolinga ir mes 
būsime kvit.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKĄ”

ii

J. P. M.

PARDAVIMAI 
NAMŲ 

■„is. Cypress Hills 
Visi turi po tuščią floorą

1. Dviem šeimom, mūrinis su
kambarių, šiluma, maudynėm. $9,500

2. Trim šeimom, su 17 kambarių 
mūrinis, su maudynėm, šonas atvi
ras su langais, lots 27 x 100. $10,500.

3. 24 šeimų, mūrinis, kampinis, 
50 x 100, renda $12,500, turi būti par
duotas.

4. Taipgi turime parduoti visokių 
naujų namų, visose dalyse miesto.

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

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: E V 4-3487 — RE 9-1506

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Metinis Kat. Fed. New Yor
ko ir New Jersey apskr. su
sirinkimas įvyks gegužės 27, 
penktadienį, 8 vai. vakare, 
Apreiškimo parap. salėj, No. 
5th ir Havemeyer Sts., Brook
lyne.

Visos draugijos malonėkite 
į šį susirinkimą savo atsto
vus atsiųsti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti 
ir naują apskrities valdybą 
išsirinkti.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.

Valdyba Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai ?

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke \
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI J
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW 7

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą J)

80 ST. MARKS PLACE N EW YORKE S
(8th Street ir 1st Ave. kampas) 4

Tel. Gramercy 7-9765
n

Atlik
Skirti
Amžii

Mūsų 
vadai iš 
čia daug 
nijų. Dė. 
degančių 
turėjo iš; 
negalėjo I 
kyti. Bet 
nijų, į ki 
jo atsila 
žino — I 
ką jie pe 
iš čionyk:

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

VLIKo 
M. Krup? 
žius Ame 
nėję. Jis < 
tik nupas 
tuvių tau! 
rodė budi 
gelbėti, b 
ir į nutai 
lietuvius, j 
nė vienos 
nebūtų lie' 
blemos. J: 
Amerikos 1 
nę. Po jo 
suomenė, j 
gų įgavus: 
ziazmu gri 
ti savo tat

AUGUST GUSTAS
—: Bei tai re Florist :—

6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų ? 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat » 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Inc. Y 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774 A

Telefonas- EVei'green 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMI*.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. įėjimas—Nemokamai!

& f XI$ 489i
K

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Arti Union Avė.

D. WHITECAVAGE, savininkas

-

Clement A. Vokei I
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972
i

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Stephen Bredes Jr. į
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394
l

John W. Ansell
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5689

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

J STagg 2-1454 i
5 F. GRAŽYS ir SŪNUS X 
<F KONTRAKTORIAI Z 
zį Atlieka mūriniu namu sienų iš- į) 
S lyginimą, plasteriaviiną, šaligat- A 
L vii) cenientavimą ir kt darbus. A 
S 293 MAU.JER ST., N 
įl BROOKLYN 6, N. Y. »

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
•Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

Ar Ame: 
užmigę bu 
jiems reikė 
kurią išsp 
M. Krupav 
kos lietuvi; 
triotai, aul 
savo tautai, 
rią išspro; 
laisvės kov 
ga buvo, 
mūsų jauni 
jo apsimą 
pradėjo pei 
nę tėvų šal 
kalbos kel 
dirva naši, 
mūsų ranki

O dabar 
bingiems v 
darubotės i 
nėse paziciji 
vėti mūsų 
kaip stovėj( 
ti, nepasidu 
vokacijomis 
struktyvinėr 
jos bebūtų - 
savųjų. Jūsų 
ki linija ir n 
bas padarė t; 
tos pozicijos 
arenoje laba; 
šitų pozicijų 
mėti!

Vieno Ame 
Maskvos leidi 
redaktorius i 
Grigaitį, kur 
pasisakė prie; 
tą Eislerį. šis 
brėžė, kad I 
taip pat bėgt 
caro valdžioi 
anais laikais. 
Mykolaičikas, 
na, kodėl tai 
bėgimą kalbė

Tarp anų bi 
skirtumas ir 
bėgo iš savo 1 
ditų, jų krašti 
šis bėgo iš s 
kuris jam pris 
po kurio pam? 
Nemanykite, ; 
redaktoriai, ka 
pranta, ko jū 
norėjo, ką jis 
jį šio krašto 
Svetimo kraš 
šnipas nelygii 
bingais patrio 
iš savo krašto

Žinių agent 
kad vėl vienas 
nas nusileido š 
prašė ten egzili 
sileidimai — k 
lykas. Bėga lai 
kai ir pėstinin 
pulkininkai ir 
matai, kariški? 
masėmis į visu 
langus šoka i;
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