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Bolševikai persekioja lie
tuvius pragariškom jėgom ir 
priemonėm. Tie, kuriems pa
sisekė pasprukti iš savo tėvy
nės nuo bolševikų teroro, bu
vo visaip persekiojami trem
tyje. Bolševikai neduoda ra
mybės net ir čia, į Ameriką 
atvykusioms tremtiniams. 
Jie akiplėšiškai grūda atvy
kusioms Maskvos leidžiamus 
čia lietuvių kalba laikraščius. 
Paima iš lietuviškų laikraš
čių atvykstančių adresus ir 
siunčia jiems tais adresais 
savo maskvinius laikraščius. 
Negalėdami niekaip nusikra
tyti šituo akiplėšiškumu, 
girdėti, New Yorko rajono 
lietuviai tremtiniai rengiasi 
prašyti teismą, kad šis apsau 
gotų juos nuo bolševikų lin
dimo su savo propaganda j 
jų namus.

• * •
Teismo pagelbos čia reikia 

prašyti netik dėl to, kad bol
ševikai su savo melo propa
ganda lenda į akis, bet ir dėl 
to, kad nekaltam atvykusiam 
į čia tremtiniui nebūtų suda
ryta dėmė, kad jis, štai tik 
atvykęs, jau “skaito” bolše
vikų laikraščius. Skaitančių
jų šiuos laikraščius sąrašai 
juk vistiek kur nors daromi. 
Tie, kurie tuos laikraščius 
skaito sąmoningai ar dėl ne
supratimo, teatsako jie patys 
už save. Bet dalykus giliai 
suprantą tremtiniai nori ap
sidrausti. Amerika juk ne 
Sovietų Sąjunga, čia jėga he- 
priversi “tikėti” melu, kaip 
ten.

Lietuvių Kultūros Institu
to pirmininkaą_kun. P. Juras 
sielojasi lietuvybės reikalais 
Amerikoje. Jis paskelbė an
ketą, kuria nori surinkti ži
nias fcpie dabartinę lietuvy
bės padėtį ir patarimus, kaip 
padėti lietuvybei čia. Kiek 
girdėti, šio kilnaus darbo or
ganizatorius turi surinkęs 
šiai problemai spręsti puikios 
medžiagos. Kun. J. Jurui tal
kininkauja šiame darbe Dr. 
J. Leimonas.

• * •
Norėdamas plačiai išnagri

nėti lietuvybės gaivinimo ir 
palaikymo klausimą, Kultū
ros Instituto pirminirtkas pa
skelbė konkursą, kuris turės 
paskatinti parašyti šiuo klau
simu savo pasiūlymus. Už ge- 
riausį šiuo reikalu straipsnį, 
bus išmokėta autoriui $25, 
už antrą $15, o už trečią ir 
ketvirtą — po $10. Reikia ti
kėtis, kad šios Kultūros Ins
tituto pirmininko priemonės 
duos gerų vaisių. Būtinai tu
rėtų pasisakyti abi lietuvių 
dalys — seniai atyykę ! ir nau 
jeji tremtiniai. Bet visų svar
biausias žodis čia turėtų bū
ti Amerikoje gimusių ir au
gusių lietuvių.

Korėjoje, kaip ir Vokieti
joje, kraštas perskeltas į dvi 
dalis: amerikonų okupuotoji 
pietinė dalis ir sovietų oku
puotoji šiaurinė dalis. Korė
joje bolševikai vedė ir veda 
prievartos sovietizavimo po
litiką. Pietinės dalies korėjie
čiai, būdami amerikonų zo
noje apsaugoti nuo bolševikų 
teroro, išsirinko sau parla
mentą ir susitvarkė vyriau
sybę vakarinių demokratijų 
pavyzdžiu. Bolševikai nenuri
mo ir jau pranešama, kad ten 
esama pilietinio karo išvaka
rėse tarp pietinės ir šiauri
nės Korėjos gyventojų. Tai 
vėl aukos randonųjų intrygų.

• * •
Praeitą sekmadienį visais 

keliais traukė New Yorko a- 
pylinkių lietuviai į Dexter 
Park, kur įvyko “Amerikos” 
darbuotojų rengta Lietuvių 
Diena. Jau nuo antros valan-

Kiti trys vyskupai, kuriuos 
Rumunijos komunistai jau 
anksčiau suėmė, yra: Msgr. 
A. Cisar, Bukarešto arkivys- 
kupaSj Msgr. A. Pacha, Tri- 
miscaros vyskupas ir Msgr. 
Schefler, Satu-Mare vyskur 
pas.

Šitas Rumunijos vyskupų 
terorizavimas supuola su į- 
vykiais Čekoslovakijoje prieš 
katalikų Bažnyčią. Tas rodo, 
kad visų šitų įvykių šaknis 
yra dygusi iš tos pačios vie
tos — iš Kremliaus.

Pasaulio žinių agentūros 
paskelbė, kad du Rumunijos 
unitų vyskupai komunistų 
buvo kankinimais verčiami 
atsisakyti popiežiaus priklau
somybės. Šie du kankiniai 
yra: Msgr. I. Šučius, apašta
liškasis administratorius ir 
jo padėjėjas vysk. B. Aftenie.

Unistų bažnyčia, kuri Ru
munijoje turi apie pusantro 
milijono narių, yra Vatikanui 
priklausanti rytų apeigų ka
talikų šaka. Lotyniškųjų ap
eigų katalikų Rumunijoje yra 
irgi per pusantro milijono. 
Taigi, iš viso Rumunijoje yra 
per tris milijonus katalikų. 
Kiti 12 milijonų rumunų pri
klauso prorusiškajai ortodo
ksų bažnyčiai. Kadangi šie 
rytų ortodoksai yra palinkę 
į vadinamąją panslavizmą

dos pradėjo telktis žmonės į 
parką. Apie ketvirtą valandą 
parke buvo jau tokia masė 

I žmonių, kad, žinovų liudiji
mu, dar niekada šiame par
ke lietuvių nebuvo tiek susi
telkę. Apie šeštą valandą, kai 
pasiekė susirinkusiųjų skai
čius aukščiausį tašką, visi 
stalai, visi kampeliai buvo 
užimti ir dar gerokai trūko 
vietos. Svečių buvo net iš ga
na tolimų vietų. Labai daug 
buvo ir naujai atvykusių lie
tuvių, buvusių tremtinių. 
Svečių tarpe buvo prel. J. 
Balkūnas, buvę “Amerikos” 
redaktoriai J. B. Laučka, Dr. 
H. Lukaševicius, L. Žitkevi
čius, buvę administratoriai 
— D. Averka ir J. Mačiulis.
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VISI VYSKUPAI SUIMTI
Associated Press atstovas (rusų dominavimas pasauly- 

yra gavęs iš Vatikanui arti- je), tai jie, tikėdamiesi, kad 
mų sluoksnių žinių apie tikrą bolševizmas kada nors gaus 
padėtį Rumunijoje. Komunis- galą ir dominavimą perims 
tai suėmė ten šiomis dieno- rusų nacionalistai, žaidžia su 
mis paskutiniuosius du lais
vėje likusius katalikų vysku
pus. A. Marton, 53 metų am
žiaus, Alba Julia diacezijos 
vyskupą, ir A. Durcovici, 61 j 
m amžiaus .Tassn diarpziins’ •

Kremliumi, o Kremlius su 
jais. Užimtųjų, kraštų katali
kus jie verčia atsisakyti po
piežiaus ir pereiti pas juos.

„. _ ,. ... Pačių komunistų iš Rumu-
m. amžiaus, Jassu diacezijos njjOs apje katalikų vyskupus 
vyskupą.

Rumunijos spauda paskel
bė, kad šie du vyskupai iš są
rašo išbraukti, nes “jie eks- -ge įvairiose krašto vietose, iš 
komunika grąsino ir ūkinin- " —----

yra padaryti toki pareiški
mai : šeši unitų vyskupai yra 
“apgyvendinti” vienuolynuo- 

kur jiems uždrausta išeiti be 
kus prieš yyriausybę kurstė.” specialaus teiditįfc Trys iš voti.su Rtmjcrtdr jos satelitų ti • prie tranfciitfų ir tiek “sktr
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namuose, iš kurių jie negali 
išeiti be specialaus leidimo. 
Apie paskiausiai suimtus vys 
kupus — Marton ir Durovici 
— komunistų pranešimas nie
ko nekalba — nežinia, kur jie 
“apgyvendinti.”

Vatikano spaudos biuras 
apie katalikų padėtį Rumuni
joje rašo: “Daug kurijų yra 
suimta ir žiauriai kankina
mi. Kasdieną nauji suiminė- 
jimai kunigų, o apie suimtų
jų likimą jokių žinių. Unitų 
jėga varymas į ortodoksų 
bažnyčią baigiasi ištrėmimu 
į Sibirą, kankinimu kalėji
muose ir sušaudymas. Visą 
šitą akciją organizuoja ir ve
da komunistų vyriausybė, 
Maskvos inspiruojama.-”

bedievyste, kad išlaikyti savo 
demokratiją.

New Yorke Madison Sq. 
Parke, prie E. 24 gatvės, taip 
pat vyko paminėjimas, kuria
me dalyvavo karinių jėgų da
liniai su vėliavomis.

Taip pat kitose miesto da
lyse visur įvyko iškilmingi 
N epriklausomybės paminė j i- 
mai.

Didelė audra
Liepos 4 d. ryte kilęs ryti

nių didžiųjų ežerų srityje au
dros vėjas, pučiantis apie 60 
mylių per valandą pietų rytų 
kryptimi, pasiekė New Yorko 
miestą 4:10 vai. po pietų ir 
per 10 minučių, kaip dyku
mose smėlio audra sukilo

JUDITH COPLON NUTEISTA
Praėjusią savaitę pasibai

gė beveik 10 sąvaičių besitę
susi Judith Coplon byla. Ji 
pripažinta kalta pasisavini
mu slaptų valdžios dokumen
tų ir mėginimu išduoti savo 
kraštą. Teismo ji nuteista 
kalėti nuo 40 mėnesių iki 10 
metų. Įdomu pastebėti, kad 
nuteistoji, prieš paskelbiant 
sprendimą, teisėjui pareiškė, 
kad ji neprašo pasigailėjimo. 
Po sprendimo jį pareiškė, 
kad bylos pravedimas nebuvo 
bešališkas ir kad “valstybės 
gynėjai buvo užsispyrę ją su
gniužinti.” Jos advokatas 
taipgi pasižymėjo arogantiš
kumu ir nesiskaitytmu su tei
sėju, taip kad jis buvo du 
kartus teisėjo nubaustas po 
100 dolerių, ir vienu momen
tu teisėjas pasakė, kad jis 
darys žygius, kad šiam ad
vokatui būtų suvaržyta teisė 
vesti bylas federaliniuose 
teismuose. Nežiūrint, kad 
Coplon turėjo aukštą ir gerai 
atlyginamą valdišką tarnybą, 
kur ji gaudavo beveik 100 do
lerių algos savaitei, jai kaca- 
piški Stalino batai laižyti bu
vo maloniau, ir ji net nebijo
jo bandyti savo valstybę iš-

Vispusiškas Banditizmas
Žuvo 523 žmonės PUOLA KOMUNIZMĄ
Liepos 4 d. milijonai Ame

rikos žmonių traukė iš mies
tų į laukus ir pamarius, kad 
atvėsus nuo kaitros.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet tie išvykimai neapsi
ėjo be aukų. Daugiausia 
žmonių žuvo ant vieškelių 
automobilių nelaimėse, ku
rios nusinešė 245 aukas. Be- 
simaudydami prigėrė 145 as
menų, nuo kaitros žuvo 26, 
orlaivių nelaimėse žuvo 10 
žmonių, o kituose įvairiuose 
nelaiminguose atsitikimuose 
žuvo 97 asmenys. Viso žuvo 
523 žmonės. Apytikrėmis ži
niomis Kanadoje žuvo apie 
100 asmenų.

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖ
 <-■ ■ - ■ ■

JAV Nepriklausomybės nuo gatvių dulkėmis ir suo- 
Šventė New Yorke buvo iškil- džiais aptemdė dangų ir pri- 
mingai atšvęsta su ceremoni- darė daug nuostolių. Dau- 
jomis ir paradais. Didžiau
sias tos šventės paminėjimas, 
įvyko Prospect Park, Brook- 
lyne, kur minėjime dalyvavo 
virš 3,000 asmenų. Minėjimas 
prasidėjo paradu nuo Empire 
Boulevard ir Flatbush Ave.

Svarbiausias kalbėto j a s' 
buvo šv. Juozapo parap. kle
bonas kun. Ed. L. Curran, 
Katalikų Tiesos dr-jos prezi
dentas, kuris sa^o kalboje pa
brėžė, kad mes privalome ko-

giausia nukentėjo Long Is
land Sound, Nassau, West
chester, Connecticut ir Ja
maica Bay pajūriai, kur dau
gybė mažesnių laivelių pa
gauti netikėtai audros buvo 
apversti, kilusių bangų ir su
lamdyti. Apytikrėmis žinio
mis 7 žmonės, apvirtus jų 
laiveliams, prigėrė.

Coney Island pajūryje bu
vo apie IV2 mik žmonių, ku
rie, kilus audrai, pradėjo bėg- 

bino, kad 50 policininkų turė
jo darbo neprileisti prie su
sigrūdimo nelaimių.

G. Dimitrovas mirė
Bulgarijos komunistų mi- 

nisteris pirmininkas G. Di
mitrovas, kurs prieš kiek lai
ko paskubomis išvyko į Ru
siją, ir kurio toji kelionė su
kėlė daug spėliojimų, paga
liau, kaip pranešė žinių agen
tūros, Maskvoje mirė. Miru
sio kūną sovietų valdžios 
žmonės patys nešė į stotį 'ir 
išlydėjo į Sofiją. Dimitrovo 
lavonas iš Maskvos parvež
tas į Sofiją specialiu rusų 
traukiniu.

Dimitrovas buvo 67 metų 
amžiaus, kilęs iš Bulgarijos, 
gyvenęs Rusijoje, paskui — 
Vokietijoje, kur 1933 m. buvo 
teistas Reichstago padegimo 
byloje. Buvo sovietų pilietis, 
1945 m., sugriuvus Vokieti
jai, iš Maskvos nuveštas į So
fiją ir padarytas ministeriu 
pirmininku. Nužudė daug 
bulgarų patriotų, jų tarpe 
savo geradarį Petkovą.

duoti. Coplon liepos 11 dieną 
New Yorke stos teisman an
troje byloje, kur ji bus kal
tinama kartu su V. Gubit- 
chev mėginus perduoti svar
bius valstybinius dokumen
tus sovietams.

Ši ir kitos paraleliai einan
čios bylos aiškiai parodo, 
kad Amerikos valdžios įstai
gos pagaliau suprato komu
nistinius siekimus ir pasiry
žo Stalino “rojaus” garbin
tojus ir kacapiškus batlai- 
žius, šio krašto išdavikus, su
tvarkyti ir' patupdyti ten, 
kur jiems vieta.

ir

PereitŲ metu de
ficitas

Nuteisė 13 metu 
kalėjimo

Italijos komunistų vado 
P. Togliatti pašovėją Antonio 
Pallante, 23 metų amžiaus 
studentą, teismas nuteisė ka
lėti 13 metų. Teisme A. Pal
lante pareiškė, kad jis labai 
gailisi nenudėjęs Togliatti. 
Jeigu jam pasitaikytų proga, 
pasakė .jis, Togliatti jis kiek
vieną momentą nudėtų.

•Pasikėsinimas buvo įvyk
dytas 1948 m. liepos 14 d.

Jungtinėse Valstybėse apy- 
skaitiniai metai visada bai
giasi birželio 30 dieną. Tą 
dieną suvedama valdžios ir 
daugelio didesnių firmų ba
lansai ir išduodama apyskai
ta.

Iš valdžios paskelbtos apy
skaitos aiškėja, kad pereiti 
metai Amerikai buvo nesėk
mingi. Pajamų turėta $38,- 
246,000,000, o išlaidų buvę 
$40,057,000,000. Taigi metai 
baigti su $1,811,000,000. Tuo 
tarpu pereitais metais buvo 
likę gerokai pelno.

ATSIIMKIT DOVANAS
—Lietuvių Dienos dovanų 

paskirstyme Televizijos apa
ratas teka No. 90075, Radijo 
aparatas — No. 4473, Laikro
dis — No. 97663.

Generolas D. MacArthur, | 
Amerikos karinių jėgų vadas ( 
Japonijoje, liepos 3 d., Nepri
klausomybės. šventės išvaka
rėse, pasakė kalbą, kurioje 
jis smarkiai puolė komuniz
mą. Jis pabrėžė, kad “komu
nizmas, kiek jis iki šiol pa
spėjo save parodyti pasauliui, 
yra nacionalinis ir interna
cionalinis banditizmas. Jeigu 
jis ir toliau tęs savo išdavi
kišką darbą tautoms ir žmo
nijai, pasislėpęs už laisvės 
obalsio, siekdamas savo tiks
lo, pirma griaudamas visa 
tai, kas sukurta, tai klausi
mas, ar jis galima bus toliau 
laikyti teisių apsaugoje.”

Japonijos komunistai, ku
rių eiles sustiprino Maskvoje • 
išdresiruotų ir specialiai į Ja
poniją paleistų japonų komu
nistų būriai, kurie buvo su
rinkti japonų belaisvių tar
pe, kaip tik tuo pačiu metu 
pradėjo kelti galvas ir orga
nizuoti neramumus Japonijo
je. Generolas pareiškė: “Čia 
Japonijoje yra didelės masės 
žmonių, komunistinės propa
gandos nepaliestų, kurie turi 
pilną supraitmą komunisti
nio pavojaus. Tai yra bolver- 
kas prieš bolševikinę ekspan
siją į rytus. Čia turės būti su
laikytas jų plėtimasis į pie
tus.” i

St. Louis mieste mirė 82 
metų amžiaus sulaukęs kun. 
A. Deksnys. Į Ameriką velio
nis buvo atvykęs 1909 m. Pa
statė trims lietuvių parapi
joms bažnyčias. Klebonu bu
vo Utica, N. Y., Grand Ra
pids, Mich., Kewanee, Ill., 
Spring Valley, Ill., Westville, 
Ill. ir Schenectady, N. Y. Da
bar gyveno St. Louis pas sa
vo brolio sūnų kun. Dr. A. 
Deksnį, kurs yra ten klebonu.

Velionis

KAS NAUJO ŠLĄ SAVAITĘ
• J. L. Lewis, angliakasių unijų vadas įsakė, kad visi 

angliakasių cechai laikinai dirbs tik tris dienas per savai
tę. Šis įsakymas liečia visus angliakasius į rytus nuo Mis
sissippi, ir palies apie 400,000 darbininkų.

• D. E. Lilienthal pranešė, kad jis, remdamasis FBI 
informacija, iš Atominės Energijos Komisijos 39 tarnau
tojus atleido, kurie tačiau “jokiu būdu nėra špionaže įvelti.”

• Bostone suimtos dvi įtartinos moterys, pas kurias 
rasta pistoletai, sąryšy su peršovimu Ch. Klevis iš Frack
ville, Pa. Manoma, kad šios jaunos moteriškės (viena 18 m., 
kita 26 m.) bus tą pasikėsinimą {vykdžiusios.

• Pilietinio karo vyriausiasis veteranas J. A. Hard, ku
riam sukako 108 metai amžiaus, pareiškė, kad jis ir šiemet 
lėktuvu skris į Indianapolį (iš Rochester, N. Y.), “Grand 
Army of the Republic” dieną.

• Trentono teismas nuteisė mirti 28 metų H. Aul už 
nužudymą kelnerės R. McDade.

• Buvo pranešta, kad Wildwood, N. J. Nemours Co. 
pražuvo 108 svarai sprogstamosios medžiagos. Tą medžia
gą dabar atrado netolimame miške. Tos medžiagos užtek
tų sugriauti vidutiniam miestui.

• Tokio, Japonijoje, mirė Amerikos korespondentas 
Samuel Dashiele.

• Baldwino Locomotive fabrikams Edystone, Pa., grė
sė 7,000 darbininkų streikas, kurio tačiau buvo išvengta.

• Garsusis senatorius Wagner dėl senyvo amžiaus ir 
silpnos sveikatos iš senatoriaus pareigų atsisakė.

• W. F. Tobey iš Chicago Cornell Universitetui užrašė 
$600,000.

• Iš Slovakijos pranešama, kad ten vyksta neramumai, 
kilę iš kovos tarp komunistų ir Bažnyčios. Pragoję šitie 
gandai grieštai dementuoti, bet policija juos vienok patvir
tina.

• U. S. Armijos žinių agentūra praneša, kad sovietai
visu Vokietijos Baltijos pakraščiu stiprina karo laivyno ba
zes; Sovietų šiam darbui sutelkta daug technikų ir tarp 
Rostocko ir Stralsundo griežtai apsaugotoje zonoje jau keli 
mėnesiai atkakliai dirbama. ,

• Prie Washingtono esančiose maudyklėse įvyko muš
tynių tarp juodųjų ir baltųjų. Vienas vyras reikėjo net į 
ligoninę nuvešti.
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Šis MacArthuro pareiški
mas yra rimtas perspėjimas 
pasaulio dėl bolševizmo pliti
mo Azijoje, šis pareiškimas 
yra ženklas, kad Amerika 
leis Japonijai kurti atsparą 
prieš bolševizmą rytuose, 
kaip leidžiama tok ą pat at
sparą vokiečiams organizuoti 
x akaruoė.

Reikalinga skubi

Užsienių Reikalų Ministe- 
ris Achesonas pareiškė, jei 
Korėjai skubiai nebus suteik
ta finansinė parama, Korėja 
turės pasiduoti komunistų 
•spaudimui. Anot jo, toks Ko
rėjos pasidavimas sukeltų di
džiulę baimės bangą Filipi
nuose, pietryčių Azijoje ir net 
Indijoje, ir galutiname re
zultate uždarytų Jungtinėms 
Valstybėms kelią bet kokiom 
pastangom išlaisvinti Toli
mųjų Rytų .tautas. Acheson 
reikalauja priimti vyriausy
bės siūlomą planą suteikti 
Korėjai 150 milijonų dolerių 
pašalpą.

—Baigiant laikraštį, gauta 
žinia, kad Panevėžio vysku
pas K. Paltarokas bolševikų 
suimtas.

Lietuvos metu gyveno Lietu
voje. Bet 1940 m. turėjo nuo 
bolševikų išvykti iš savo 
krašto.

Palaidotas Chicagoj, Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Velionies brolis bolševikų 
1940 m. buvo suimtas ir nu
kankintas. Kun. Dr. A. Deks
nys, tėvą suėmus, turėjo bėg
ti iš Lietuvos, iš kur jis, per 
Šveicariją, atvyko pas dėdę

Nepriklausomos kunigą į USA.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

NEDARYKIME PROBLEMOS
Į Ameriką važiuoja mūsų broliai iš tremties. Baigia 

važiuoti aštuntas tūkstantis. Apie 12 tūkstančių laukia ei
lės. Tai tie, kurie jau turi garantijas. Yra gi dar daug ir 
tokių, kurie garantijas dar tikisi gauti. Taigi, DP įstaty
mas mums žada ’20-25 tūkstančius naujų lietuvių į šį kraštą.

DP yra žmonės, kuriais daug kas domisi. Domisi įvai
riais būdais. Maskvos įsakyti, buvę lietuviai, bet savo tė
vynę ir tautą pardavę, vadinami Amerikos lietuviai komu
nistai, dėjo milžiniškas pastangas, kad DP į Ameriką ne
patektų. Tos jų pastangos nuėjo niekais — DP važiuoja į 
Ameriką. Važiuoja į čia tos gyvosios tiesos, kurios liudija 
apie šių Maskvai tarnaujančių išsigimėlių melą iir apga
vystes, kuriuos jie skleidžia čia už Maskvos pinigus, šitų 
gyvų liudininkų šitie išsigimėliai taip bijojo! Bet jie va
žiuoja į čia. Tai rakštis komunizmo akyje.

Lietuviai iš tremties važiuoja į čia savo brolių Ameri
kos lietuvių pastangomis. Amerikos lietuviai padėjo mil
žiniškas pastangas, kad įstatymas būtų priimtas, jie pada
rė, kad įstatyme pabaltiečiams pirmenybės būtų suteiktos, 
jie darė ir daro, kad ko daugiausia garantijų lietuviams 
būtų sudaryta į čia atvykti. Jie juos globoja ir padeda jiems 
čia. BALFo pirmininkas, sužinojęs apie varge patekusias 
mūsų DP šeimas pietinėse valstijose, viską metė ir šoko jas 
gelbėti. Išgelbėjo! Į mūsų redakciją užeina daug amerikonų 
lietuvių, susirūpinusių įvairiais atvykusių ir tebevykstan
čių reikalais, kuriems mes turime patarti, padėti. Džiaugs
mas apima, matant lietuvį taip besirūpinant lietuviu.

Bet žmogus lieka žmogumi. Taigi, iri lietuvis žmogus. 
Smalsumas smalsumu ir pasiliks. Šitas smalsumas verčia 
čiabuvius domėtis atvykėlių smulkmenom, o atvykėlis-čia- 
būviu. Besidomėdami vieni kitų smulkmenomis, kartais ir 
per toli nueina. Smalsumas per smulkmenas iki intrygų. O 
jau intrygos — negaras dalykas. Nuo jų tik vienas žings
nelis iki kibimo į vienas kitą. Laikas, pats laikas, mesti 
čiupinėjus vienas kito smulkmenas. Mes pakankamai turime 
didelių dalykų, kuriais turime domėtis, bet ne pro rakto 
skylutę į vienas kito kambarį stebėti.

Mes nemanome, kad tai yra tikslu mūsų spaudoje už
siimti šiomis smulkmenomis. Kas kita būtų principinio po
būdžio dalykas. Bet intymūs asmeniški reikalai ir reikalė
liai reikėtų palikti ramybėje, nes į juos įsipainioję, neišsi- 

! painiosimą. Vienau iš mūsų visuomenės prominentas, p. Pr. 
Narvydas teisingai pasakė tiems, kurie stebisi naujai at
vykusių darbo kaiteliojimu: o mes prieš 40 metų atvykę 
ar jau buvome rinktiniai žirniai? O mes seni amerikiečiai 
ar nekeičiame kartais darbo? Taigi, kaip teisingai p. Nar
vydas parodė, lazda turi du galus, jeigu tik mes ją pano
rėsime sukalioti.

Pažinkime vieni kitus — tai geras dalykas. Bet svar
bu — kuriuo būdu mes turime vieni kitus pažinti. Noras 
vienas kitą pažinti turi turėti tikslą — su vienas kitu susi
artinti. Bet knisimasis vienas kitam už kalnieriaus mūsų 
nesuartins, o nutolins. Ieškokime tat‘ mus jungiančių, ne 
skiriančių dalykų. O problemos iš nieko nedarykime.

Dr. Ag. Jukna

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS 
PIRMIEJI MINĖJIMAI

Liepos 2 d., 1776 m. JAV 
Kontinentinis Kongresas už- 
gyrė rezoliuciją, kuri patvir
tino, kad “šios jungtinės ko
lonijos yra, ir turi teisę būti 
laisvos ir nepriklausomos.” 
Tas įstatymas atskyrė 13 
valstijų nuo Didžiosios Brita
nijos. Bet šiam įstatymui Ne
priklausomybės Deklaracija 
davė didesnę reikšmę: ji ko
vojantiems patriotams netik 
išdėstė įvykius, kurie priver
tė atsiskirti nuo Didž. Brita
nijos, bet žadėjo įsteigti to
kią valdžios formą, kurioje 
žmonių teisės viršijo viską— 
visokias kitas teises ir privi
legijas.

Kadangi Nepriklausomy
bės Deklaracija buvo priim
ta liepos 4 d., ta diena skai
toma tikras JAV gimtadie
nis. Liepos 8 d., 1776 m. tą 
“gražią, saulėtą” dieną nuo 
Nepriklausomybės Namo laip 
tų buvo perskaityta žmonėm, 
kurie džiaugsmingai ją iš
klausė. Nepriklausomybės 
Namas yra Philadelphijoj. 
Jis yra kuklus, labai senas 
mūrinis pastatas su bokštu.

Deklaracija išdėsto moty
vus, dėl kurių JAV, tuo me
tu tik 13 valstijų, nusprendė 
atsiskirti nuo Didž. Britani
jos. >

“Mes laikome savaime aiš
kiomis šias teises — visi 
žmonės sukurti lygiais, ir Kū-

rėjas suteikė jiems nekurias 
neliečiamas teises, tarp kurių 
—gyvybė, laisvė ir laimės sie
kimas. Toms teisėms apsau
goti yra sukurtos valdžios, 
savo galią išvedančios iš val
domųjų valios. Kai bet kuri 
valdžios forma virsta priešta
ringa tiems tikslams, žmonės 
turi teisę ją pakeisti ar lik
viduoti ir sukurti naują val
džią.”

Iš prigimties visi žmonės 
yra lygūs. Dievas jiems sutei
kė kaikurias neliečiamas tei
ses, kurios negali būti at
imtos. Svarbiausios teisės 
yra gyvybė, laisvė ir teisė bū
ti laimingu.

Šis svarbus dokumentas 
suminėjo daug skriaudų ir 
neteisybių.

Kongreso atstovai dar pa
reiškė: “Todėl, mes JAV at
stovai, susirinkę Visuotiniam 
Kongrese, kreipdamiesi į pa
saulio Aukščiausiąjį Teisėją 
išklausyti mūsų intencijas, 
gerosios šių Jungtinių Kolo
nijų tautos vardu ir autori
tetu iškilmingai ir viešai pa
reiškiame, kad šios kolonijos 
yra ir turi teisę būti laisvo
mis ir nepriklausomomis val
stybėmis, jos išlaisvinamos 
nuo priklausomybės Britų 
karūnai ir visi politiniai ry
šiai tarp jų ir Didž. Britani
jos yra ir privalo būti nu
traukti, kaip laisvos ir nepri-

t

klausomos valstybės, jos tu
ri pilna teisę skelbti kąrą, su
daryti taiką, pasirinkti są- 
jungininkiis, vesti prekybą ir 
daryti visus kitus veiksmus 
bei žygius, kuriuos turi teisę 
Nepriklausomos Valstybės.

Šią deklaraciją pasirašė vi
si 56 Kongreso atstovai.

John Adams, garsus diplo
matas iš Massachusetts, ku
ris vėliau tapo mūsų antras 
prezidentas, raportavo, kaip 
iškilmingai pirmas Kontinen
tinis Kongresas 1777 m. ap
vaikščiojo nepriklausomybės 
minėjimą Philadelphijoj.

“Buvo visai netikėtas įvy
kis,” — jis rašė savo dukrai. 
“Tik liepos 2 d. kai kurie Kon
greso nariai sugalvojo turėti 
kokias nors iškilmes. Nebuvo 
laiko paruošti pamokslą, kaip 
daug žmonių pageidavo.” De
legatai, tarp kurių buvo ir 
Adams, “pertraukė posėdį 
papietauti kartu — lengva 
buvo suruošti tokius pietus, 
kadangi delegatų buvo 
50.”

Kontinentinio laivyno 
laivai buvo vėliavomis 
puošti ir pirmą valandą, lie
pos 4 d. prasidėjo ceremoni
jos su šautuvų triukšmu. Mi
nios žmonių susirinko prie 
kranto dainuodami, šaukda
mi vienas į kitą ir minėjimas 
“suteikė didelio džiaugsmo 
kiekvienam šalies draugui.

Nepriklausomybės Dienos 
minėjimas vėl įvyko Philadel
phijoj 1778 m., kada Kong
resas po kiek laiko ten sugrį
žo iš Baltimorės, kur karas 
privertė Kongresą įsisteigti.

Po trijų metų įvyko galu
tinas Revoliucijos karo lai
mėjimas, ir tada įvairios vie
tos šalyje pradėjo iškilmin
gus minėjimus. Pav., New 
Yorko miesto tėvai pavėlino 
degtinės pardavėjams pasta
tyti privatiškas būdeles gat
vėse išvakarėse, žmonės čia 
susirinkdavo ir ligi vidurnak
čio gėrė, valgė ir linksmino
si. Vidurnaktį jau pulkai jau
nų vyrų pradėjo patruliuoti 
gatves, šaudydami iš šautu
vų ir darydami fajerkrekė- 
rius.

Per metų metus visokį fa- 
jerkrekeriai buvo svarbi da
lis visų' minėjimų. Po kiek 
laiko jų tiek daug buvo var
tojama, kad įvyko daug ne
laimių, vis daugiau ir daugiau 
vaikučių susižeisdavo ir net 
mirtinai. Pradžioje šio šimt
mečio žmonės pradėjo reika
lauti saugesnių minėjimų. 
Šiandien mažai nelaimių teį
vyksta ir triukšmas ne toks 
didelis. CCPR

tik

keli
pa-

Naujas “Lithuanian 
Bulletin”

Tik ką išėjo iš spaudos Am. 
Liet. Tarybos leidžiamas ir 
LĄIC redaguojamas “Lithua
nian Bulletin” numeris—jau 
septinto tomo 4-6 nr. (1949 
m. balandžio - birželio mėn.).

32-se puslapiuose sudėta 
apsčiai medžiagos: Rusų po
litinė baudžiamoji teisė — 
Sov. baudž. kodekso 58 str.” 
— pagal kurį nukentėjo de
šimtys tūkstąnčių lietuvių, 
nes, pav., bet kuris svetimša
lis skaitomas “tėvynės išda
viku,” nusikaltusiu prieš Ru
siją, jei jis prieštaravo komu
nistams.

8-se pusi, slaptais , įsaky
mais gausiai iliustruotas 
straipsnis “Policijinės valsty
bės vidujinis režimas,” — 4 
pp. “Prįverstina bet kokios 
religijos priespauda,” irgi 
pavaizduota slaptais doku
mentais. Fotografiniai re
produkuota “Kasdieninė san
trauka,” kuri sužymi įvai
rius “liaudies priešus” (9 p.). 
Santrauką papildo keturi ki
ti dokumentai — “primini
mai.”

Leidinys iliustruotas — at
vaizduota “Mirties kamera” 
Kaune, nulupta lietuvio kan
kinio rankos oda su nagais, 
medis su daugeliu “skalpių,” 
ir 3 Lietuvos Laisvės Kovo
tojų vaizdai, su trumpu vaiz
du, keli lietuviai prasiveržė

K Jūra

Daug sielvartų amžių bedugnėje rymo, 
Vai daug nutekėjo skriaudų nemunais; 
Jau buvom nuplovę mums svetimą grimą —
Ir kilom į saulę, dar taip neseniai...

Ir vėl surakinti, prislėgti, bedaliai, 
Skriaudas ir pagiežą sukaupiam širdy — 
Mačiau, vakar brolį sušaudė prie kelio, 
Rytoj jo likimo sulauksim — kiti...

Nutilo skambėjusios graudžiosios kanklės, 
Ir laisvei neošia žalieji šilai...
Aplinkui — kraujuota mirtis ir šešėliai...
O, Protėvių Gande, kodėl nutilai?

Ir vėliai šiaurinis sparnuotas demonas 
Po Romuvų žemę bešėlsta- plėšrus, 
Tik vyrus nešaukia narsus Gediminas — 
Ir kuorai nešviečia pavojų gaisrų...

Pakilkit, seni tauriaširdžiai iš kapo, 
Pakilkit, iš dulkių galiūnai šalies! 
Senoji tėvynė jau alpsta be kvapo,— 
O meškos riaumoja ant kuorų pilies...

Ak, Lietuva, žeme, vargais nurasojus! 
Kada gi išgirsi laisvuosius varpus ? 
Kada nusipurtys lietuvis — artojas 
Tą baisią nedalią, kančias ir vargus?

KRUPAVIČIAUS ATSISVEIKINIMO 
ŽODIS

Brangūs Broliai Lietuviai! 
Mielos Sesės Lietuvės!
Keturis mėnesius su jumis 

bendravau. Tai buvo sielos 
puota. Per keturis mėnesius 
apvažiavau didžiumą Jūsų ko
lonijų. Per keturis mėnesius 
kalbėjosi mūsų širdys ir mū
sų protai. Per keturis mėne
sius bendrai tarėmės, kaip 
laisvinti mūsų brangiąją Tė
vynę iš tos nelaimės, į kurią 
ji yra įkliuvus. Per keturis 
mėnesius mes, sujungę bend
ras jėgas, tą kelią suradom.

Aš norėčiau trumpai pri
minti, kuriuo keliu mes tu
rim eiti ir ką mes turim pa
daryti. Lietuvos laisvinimo 
darbas yra tas darbas, kuris 
šiandien, turi užvaldyti kiek
vieno lietuvio protą ir širdį. 
Lietuvos laisvinimo darbas 
šią valandą yra vyriausias 
uždavinys mūsų žemiško gy
venimo. Lietuva, Tėvyne mū
sų, šiandien iš mūsų to rei
kalauja. Šitą aš visur pa
brėždavau ir visur rasdavau 
gyvą atbalsį eiti tuo keliu iri 
visa padaryti, kad greičiau 
išvaduotumėm savo tėvynėlę.

Mano brangūs lietuviai ir 
lietuvės! štai tie keliai, ku
riais mes turim eiti. Pirmoj 
eilėj, aš turiu priminti, kad 
mūsų Tėvynė ne mirties pa
tale guli, bet tik sunkios li
gos parblokšta, o tą sunkią 
ligą atnešė mums ir mūsų 
tautai svetimas elementas — 
priešas iš Maskvos—amžina
sis Lietuvos priešas.

Ta liga yra išgydoma, jei
gu mes visa padarysim tai li
gai nugalėti. Tam pirmiausia 
reikalinga noro ir pasiryžimo. 
Tam reikalingas paširyžimas 
nenuleisti rankų tol, kol Lie
tuva sugrįš atgal į savo lais
vąjį gyvenimą. Tam reikalin
ga taip pat net tokio savęs 
atsižadėjimo, kad nuo savęs 
atitraukę duonos kąsnį ati
duotume jį Močiutei, kuri rei
kalinga tos pagelbos ir kuri 
reikalinga iš mūsų paguodos 
ir pašalpos.

Doleris kitas taip pat reika 
lingas vesti tai didžiai laisvi
nimo kovai. Jūs tą, brangieji, 
padarėt. Jūs savo susirinki
muose aukojote kiekvienas 
pagal savo išgalę ir aš Jums 
tariu labai didelį ačiū.

Amerikos lietuviai ne pir
mu kartu tiesia savo Tėvynei 
pagelbos ranką. Stiprios pa
gelbos ranką ir šiuo metu iš
tiesiate. Aš prašau vieno: 
nenuleist ir nenuleist tos ran
kos, kol jį bus reikalinga Tė
vynei! Šiandien kai kuriems

per “Geležinę uždangą.” Ga
lop, 32-me puslapy yra “Kai 
jūs svarstysite taiką Pary
žiuje...” — ALT memorandu
mas Valstybės Sekretoriui.

iš mūsų jau atrodo, kad per 
ilgai nusitęsė toji kova, šian
dien kai kam atrodo, kad toji 
kova jau kaip ir beviltiška 
tampa, dėl to ir rankos nusi
leidžia. Bet tas, kuris ne lai
ku nuleidžia ranką padeda 
priešui. Jis kaip tiktai silpni
na kovotojų eiles. Ištesėkim! 
Kas pirmutinis nustos nervų, 
kas pirmutinis nustos vilties, 
tas pralaimės tą didžiąją ko
vą. O mes lietuvišką kovą pri
valome laimėti. Ir mes laimė
sim, kaip laimėjom kovą su 
carais, anais juodaisiais, taip 
lygiai laimėsim kovą ir su 
šiais raudonais bolševikiškais 
carais.

Antras dalykas, kurio šau
kiasi mūsų Tėvynė — tai lie
tuviškos vienybės, lietuviškos 
karštos širdies ir lietuviškos 
šeimos, šeimos su gražia aiš
kia lietuviška širdimi ir šei
mos, lietuviškos, su lietuvių 
grynąja gražiąja kalba, šitai 
kaip tiktai tinka jums, mano 
brangieji amerikiečiai. Šitai 
ypatingai jums reikalinga ži
noti ir į tai atkreipti dėmesio. 
Mes kai kur šitą frontą aplei
dom, mes kai kur susilpnė- 
jom savo lietuviškąja sąmo
ne ir lietuviška kalba. O tė
vynė, pati negalėdama užim
ti šitų pozicijų, pati šaukda
mos! kaip tik lietuviškos šir
dies, lietuviškos sąmonės ir 
lietuvių kalbos, mums sako, 
kad jūs, Amerikos lietuviai, 
turite šiandien užimti jos vie
tą.

Jūsų Amerikoje yra apie 
milijonas — tai yra didžioji 
Lietuva, kurią mes vadiname 
Antrąja Lietuva. Jūs silpną
sias mūsų pozicijas turite už
pildyti ir sustiprinti, pašali
nę savo silpnybes. Tai yra an
tras uždavinys. Lietuvis pri
valo pasilikti lietuviu nežiū
rint, ar jis gimęs Lietuvoj, ar 
jis šičion būtų gimęs. Tai mū
sų didžioji pareiga, kurios rei
kalauja netiktai Tėvynė, bet 
ir Dievas!

Štai du uždaviniai, mano 
brangieji, kuriuos mes atlie
kam kiek galim, bet kurių už
miršti šiandien dar ne laikas. 
Ne laikas niekados, bet ypa
tingai šiandien, kada Tėvynė 
laukia iš mūsų atlikti savo 
pareigų, dėl jos sukaustymo 
eiti negali.

Mano brangieji, per keturis 
mėnesius aš, bendraudamas 
su jumis ir atjausdamas vie
ningumą minties ir vieningu
mą pasiryžimo, atjausdamas 
tas didžiąsias viltis, kurios 
gaivina Jūsų širdis, kaip tik 
noriu pažymėti, kad tuo vie
ningumu ir ta bendrąja lietu
viška širdimi mes nugalėsim 
priešą ir Lietuvai grąžinsim 
laisvę!

Aš jums noriu padėkot už 
visa tą, ką suteikėt Aš no-

St Multinas

KAIP MES KŪRĖME KOLKOZ)
(Atsiminimų žiupsnelis)

(Tęsinys)
Kažin kodėl tos raudonosios 
divizijos tada buvo į miškus 
Lietuvoje sulindusios? Vie
ni kalbėjo, esą dėl to, kad vo
kiečiai iš lėktuvų nepastebė
tų, kur ir kiek jų čia yra, ki
ti sakė, esą todėl, kad jie no
rėjo stipriai įgązdinti Lietu
vos kaimą, kuris juk tik ir te
sudarė Lietuvą — Lietuvoje 
miestų daug juk nebuvo. Tų 
raudonųjų gaujų užuovėjoje 
ir vyko viskas “pagal vien
balsius liaudies nutarimus.” 
Iki šio istorinio mūsų ir abie
jų kaimyninių kaimų susirin
kimo jau buvo dingę iš gyve
nimo 13 ūkininkų, štai kodėl 
susirinkime nei vienas ran
kos nepakėlė prieš kolkozą.

TARP TIESOS IR MELO
Rytojaus dieną visi Lietu

vos laikraščiai stambiomis 
antraštėmis paskelbė, kad B., 
N. ir S. kaimų valstiečiai 
vienbalsiai, su džiaugsmo 
ašaromis akyse, nutarė steig
ti kolkozą. Sąryšy su tuo, bu
vo pradėta spaudoje aiškin
ti kolkozų nauda, jų santvar
ka ir reikalas juos steigti. 
Spauda visa tuo metu jau bu
vo komunistinė. Visi ne ko
munistiniai laikraščiai pir
momis raudonosios armijos 
įžygiavimo dienomis buvo už
daryti, ar paversti komunis
tiniais. Visi redaktoriai ir 
bendradarbiai suimti, įkalin
ti ar išvežti.

Tą pačią naktį, po susirin
kimo, buvo suimti šeši ūki
ninkai, dalyvavę tame susi
rinkime. Ūkininkas P., 15 ha 
žemės savininkas, gavęs tą 
žemę per 1922 m. reformą iš 
J. dvaro kaip Lietuvos ka
riuomenės savanoris, po “bal
savimo” buvo surikęs: “į ma
no namus tik per mano lavo
ną teįeisite!” Jis pirmas bu
vo suimtas, jam einant iš su
sirinkimo į namus. Niekam 
iki šiandien nepasisekė suži
noti, kur dingo ūkininkas P. 
Kiti penki buvo naktį išvežti 
iš namų. Du iš jų — L. ir K. 
— abu mažažemiai, 1941 m. 
birželio mėn. pabaigoje, bol
ševikams išbėgus iš Lietuvos, 
grįžo iš Kauno kalėjimo. 
Apie savo nelaimės kitus 
draugus jie nieko nežinojo— 
kur ir kas su jais atsitiko.

GYVENAME KOLKOZE
Buvęs “seniūnas” liko pa

skirtas organizuojamo kolko- 
zo vedėju. Anoji moteris, kal
bėjusi susirinkime partorge

— jo pavaduotoja. Kolkozo 
buhalteriu (visą ūkio atskai
tomybę vedantis žmogus, 
faktiškai kolkozo šeiminin
kas) paskirtas atvyko iš ap
skrities miesto rusas, lietu
viškai visai nemokąs.

Tuo tarpu užėjo žiema. Pa
grindinis kolkozo administra
cijos uždavinys— sutikrinti, 
kiek kuris ūkininkas turi ja
vų, pašarų, gyvulių, kad ga
lima būtų nustatyti, kiek ko 
atiduoti valdžiai, kiek palik
ti sėklai. Pradėjo eiti po na
mus ir tikrinti, surašinėti. 
Žmonės pradėjo javus, mėsą 
slėpti — vežti į laukus, kasti 
žemėse. Bijota bado, kai vis
ką atims. Prasidėjo gaudy
mai, grasinimai, nauji suimi- 
nėjimai, pabaudos. Pastebė
ta kaime pogrindinė spauda. 

t Suimti ir išvežti du studentai, 
kilę iš N. kaimo ir gimnazis
tas iš B. kaimo. Įtarti plati
nus minėtą spaudą.

Pagaliau nustatyta ir pa
skelbta, kiek kuris ūkinin
kas, dabar jau kolkozo narys, 
turi pristatyti valdžiai javų, 
pašarų, mėsos, pieno. Žmo
nės liko visiškai priblokšti— 
jie tiek neturi, iš kur jie iš
pildys? Prasidėjo teroras ne
pajėgiantiems išpildyti nu
statytų pyliavų. Vėl suiminė- 
jimai. Taip atėjo ir pavasa
ris, sėjos metas.

Kolkozo vadovybė sušaukė 
visus ūkininkus į susirinki
mą ir štai ką pranešė, šiais 
metais kolkoziniu būdu dar 
nebus galima apsėti žemės, 
nes tam nepasirengta. Kiek
vienas valstietis turės apsėti 
buvusią jo žemę atskirai. Ap
sėti ir apsodinti turi taip ir 
tiek, kaip ir kiek jis apsėda- 
vo ir apsodindavo anksčiau. 
To neišpildęs bus griežtai 
baudžiami.

Prasidėjo sėja. Darbo jė- 
igos visais atžvilgiais suma
žėję: daug darbininkų Visai 
išbraukti iš dirbančiųjų tar
po — vieni suimti, kiti išvež
ti, dar kiti išlakstė į kitu^ap- 
skričius, į miestus. Dar tuo
met nepajėgė bolševikinė val
džia sukontroliuoti ir sutruk
dyti žmonėms keisti vietas. 
Likusiųjų moralinės jėgos 
palaužtos — darbingumas 
menkas. Be to, sėklų trūksta. 
Išvežta, atiduota...

Visi kolkozo pareigūnai, 
puikiai įsitaisę J. pavyzdinio 
ūkio rūmuose, visas jėgas su
kaupė “prižiūrėti,” kad būtų 
gerai apsėta, kad “sabotažų 
nedarytų.” Vėl teroras, vėl 
kančios, nauji suėmimai.
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Liepi

KOLKOZO (JALAS IR 
UŽKULISIAI

Laukai, toli gražu, nepasi
sekė apsėti taip, kaip jie bū
davo apsėti — trūko jėgų ir 
sėklų. Bet laikraščiai skelbė, 
kad kolkoze apsėta 25G dau
giau, negu “prie buržujų bū-

riu pasakyti atsisveikinimo 
žodį. Pasakyt, kad grįžtu į 
savo pareigas, į Europą, su
stiprintas viltimi. Grįžtu su 
sustiprinta viltimi dėl to, kad 
jumyse radau stiprią atramą 
tai didžiai kovai. Jūs esat
šiandien vienatinė Lietuvos i davo apsėjama.” Taip atėjo ir 
šaka, atrama, kuria pasirė
mus galima laimėti Lietuvos 
laisvinimo kovą. Ir jūs neap
vylė! mano vilčių! Tik tai pa
sistenkim, tik tai įtempkim 
jėgas, tik tai daugiau pasiry
žimo, tik tai daugiau pasiti
kėjimo Dievu — ir mūsų ko
va bus laimėta! ,

Dar kartą jums dėkoju. Aš 
išvažiuoju iš jūsų padangės 
atgimęs. Išvažiuoju atgimęs 
dėl to, kad mano viltis, su ju
mis sustiprėjo.

Gigi pasimatymo! Ligi pa
simatymo ten, mūsų laisvojoj 
Lietuvoj —

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia. 
Kur broliai artojai lietuviš

kai šneka... 
ir kur vėl pradės skambėti 
Birutės daina. Ten ir mes ki
tokia kalba pakalbėsim ir su
rasim mūsų Tėvynę lailnin- 
gesnę, gražesnę ir jaukesnę.

Tik nenusileiskim — ir ko
va bus laimėta!

birželio mėnesis 1941 metų. 
Vieną sekmadienį išgirdome 
— pabėgo kolkozo buhalteris, 
rusas. Kas atsitiko? Karas! 
Ar gi tai tiesa? Atsisukame 
radijo — iš tikrųjų!

Po dviejų dienų Hitlerio 
divizijos jau buvo į rytus nuo 
mūsų “kolkozo.” Vadinasi, 
mes jau likome užfrontėje. 
Susirūpinta, kur kolkozo ve
dėjas, buvęs “seniūnas.” Pa
aiškėjo, kad šis ir išskrido 
su raudonąja armija. Liko 
tik jo padėjėja. Ši, pasislaps- 
čius savaitę laiko, atėjo į val
sčiaus raštinę, kur buvo be
sitverianti prieškarinė vals
čiaus administracija, ir pasi
davė. _ Reikia atsiminti, kad 
tada penkias savaites veikė 
laikinoji Lietuvos vyriausy
bė, Lietuvos partizanų pasta
tyta, prof. J. Ambrazevičiaus 
vadovaujama, kuri daug pa
tvarkymų paspėjo padaryti, 
ypač kaime, kol naciai ją pa
naikino.

(Pabaiga 3 pusi.)
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(Tęsinys)
Tuo tarpu jaunimo organi

zacijos turi dalinius ir, daž
niausia, kintamus uždavi
nius. Jos sąmoningai ir tiks
lingai išskiria vieną kurį as
menybės bruožą, pasirenka 
atitinkamą brendimo laiką ir 
labai dažnai — vieną kurią 
lytį. Tuo būdu siekiama iš
vystyti tiktai kai kurie pri
gimties polinkiai iri įdiegti 
tokie nusiteikimai, kurie ge
riausia tiktų organizacijos 
specialiams uždaviniams Įgy
vendinti. Gali tai būti labai 
geri ir būtinai reikalingi nu
siteikimai, kurie praturtina 
kiekvieną asmenybę, tačiau 
esti ir laikinų, nepatvarių ir 
nereikšmingų.

Gana dažnai laiko madni 
dvasia iškelia vieną arba ant
rą patrauklią jaunimo orga
nizaciją ir su pasrūvančia ak
tualija vėl ją nugramsdina. 
Gyvenamojo meto aktualijos, 
be abejo, pagauna taip pat 
šeimas ir suaugusius. Tačiau 
organizuotam jaunimo sam
būryje laiko tendencijos stip
riau sukaupiamos ir labiau 
išgyvenamos. Iš to jaunosios 
kartos ugdymui gali būti nau
dos, kada pasigaunamos idė
jos arba priemonės yra tei
giamos, bet gali būti ir ne
mažos žalos, kada įsivyrauja 
kurios blandžios ir kraštuti
nės tendencijos.

Šeimos židinys yra mažiau 
lankstomas. Jis paprastai iš
lieka nuosaikesnis, konserva- 
tyviškesnis ir mažiau blaš
kus. Taip yra dėl to, kad šei
ma iš prigimties turi staman
tresnį išvidinį ryšį, šeimos 
narius suglaudina kraujas ir 
savųjų įgimta meilė. Juos su
sieja bendras gyvenimas ir li
gi tam tikro laiko — bendras 
likimas, šeimos nariai nepa
kartojami, nepakeičiami ir 
lengvai neišskiriami. Jie, ta
rytum, įauga vieni į kitus, 
tad jų išskaidymas, nelaimės 
ar konfliktai visada giliau ir 
sunkiau išgyvenami, dažnai 
ligi tragizmo, kuris nevisada 
apsireiškia regimu būdu. Jis 
nusėda į dvasią ir ją sukre
čia. Juo tie išvidiniai šeimos 
ryšiai yra stipresni ir gajes
ni, juo vertesnė ir darnesnė 
išauga jaunoji karta, šeima, 
bendrai, daro žmogų pakan- 
tesnį ir socialesnį. Čia jau
nuolis yra palenktas morali
niam tėvų autoritetui ir klus
numui, kuris atsispiria į tėvų 
meilę ir dorinę pareigą.

Organizacijoje nariai susie
jami daugiau išviršinės draus 
mės. Bendra veikla, teisybė, 
sumezga ir dvasinius saitus, 
skatina pasiaukoti, prisitai
kyti prie kitų ir susibičiuliuo- 
ti, bet šie išvidiniai ryšiai 
būva palaidesni negu šeimo
je. Organizacijos narių jie 
taip tvirtai neriša, kaip bro
lių bei seserų. Organizacijų 
nariai, ypač jaunimas, suda
ro bėglią srovę: vienus pa
keičia kiti, kartais veiklesni 
už pirmuosius, ir dėl to la
biau iškeliami.

Todėl organizacijoje nesti 
ir negali būti tokio pastovu
mo bei lygybės, kaip šeimoje, 
nei josios meilės ar pasiauko
jimo. Be abejo, organizacija 
pajėgia kai kada savo narius 
tvirtai suveržti ir patraukti, 
įkvėpti herojiško pasiaukoji
mo ir tauraus draugiškumo, 
bet tatai esti arba griežtai 
idealistinės organizacijos ar
ba konspiratyvūs kurios nors 
kovos junginiai. Pastarieji 
sudaro jaunimui tą grėsmę, 
kad dažniausia peranksti jį 
patelkia suaugusiųjų rungty
nėms.

Nepribrendusi jaunoji kar
ta tegali būti tiktai palaips
niui ir apdairiai bei kultūrin
gai pratinama prie visuome
nės veiklos, nenardinant jos 
masės aistrose ir neatitoli
nant nuo šeimos. Masėje suy
ra jau visi dvasiniai ryšiai— 
ir šeimos ir organizacijos;

ne, kai tiktai išleidžia iš akių 
bendrąjį ugdymo tikslą ir per 
toli nurieda nuo šeimos.

Reikiamai pusiausvyrai iš
laikyti šeima daugiausia ir 
gali padėti. Ji pati yra įsiter
pusi tarp individo ir kolekty
vo. Individui ji yra pererdvi, 
kolektyvui — perankšta. Ego 
centriškas asocialus žmogus 
šeimoje turi išsitempti ir 
daug kur savęs išsižadėt. Ma
sėje paniręs žmogus ir nuas- 
menėjęs, šeimoje yra verčia
mas susitelkti ir susivaldyti. 
Abu kraštutinumai suseina 
po vienu šeimos stogu.

Taigi šeima daug kuo pra
noksta jaunimo organizaci
jas. Ji rymo ant prigimto ir 
pastovaus pagrindo, turi tvir
tą išvidinį ryšį, apima visą 
žmogų su jo individualiniais 
skirtumais ir ji išlaiko pu
siausvyrą tarp pavienio žmo
gaus ir apstaus kolektyvo. Ji 
taip pat grįsta pamatus tau
tiniam, moraliniam ir religi
niam auklėjimui.

To nepaisant viena šeima 
negali pilnai apkėsti ir gerai 
atlikti visų ugdymo uždavi
nių, kuriuos stato dabartinė 
kultūra.- Būva taip pat šei
mų, kurios iš viso nukrypsta 
nuo savo pašaukimo. Čia yra 
pagrindas visuomenei domė
tis jaunosios kartos ugdymu 
ir jį organizuoti, šiam reika
lui be mokyklos, valstybės ir 
Bažnyčios — taip pat pa
šauktųjų ugdymo veiksnių, 
gali būti dar talkinamos or
ganizacijos, kaip atsitiktiniai 
ir paramstomieji.

Tuo būdu kai kurie ugdy
mo uždaviniai, ypač visuome
ninio auklėjimosi, atitenka ir 
jaunimo organizacijoms. De
ja, ne visos jaunimo organi
zacijos “palieka savam bare 
ir pagerbia kito sritį” (Fr. 
W. Foerster 80). Tad susida
ro net trejopas jaunimo or
ganizacijos ir šeimos santy
kis: priešingumo, neutralu
mo ir paslaugumo. Priešinga 
šeimai jaunimo organizacija 
neigia įgimtąją tėvų teisę 
auklėti savo vaikus. Neutra
li šeimai organizacija namų 
židinio neneigia, bet ir savo 
veikimo prie šeimos interesų 
netaiko. Ir tiktai sutari su 
šeima organizacija stengiasi 
turėti artimą kontaktą su tė
vais.

ŠEINIAI PRIEŠINGOS JAU
NIMO ORGANIZACIJOS
Šeimai priešinga yra kiek

viena jaunimo organizacija, 
kuri savo siekiamuoju tikslu 
arba veikimo būdu pažeidžia 
įgimtąsias tėvų teises ir sten
giasi peranksti jaunimą ati
tolinti nuo šeimos židinio. 
Vienos to siekia prievarta ir 
atvirai, atsiremdamos net 
valstybe ir jos pačios organi
zuojamos, antros užsidangs
to nekaltu jaunuomenės lavi
nimu. Pirmąsias daugiau ap
tinkame totalinio režimo 
kraštuose, kur jos yra vals
tybinės ir tiktai tokios telei- 
džiamos, o antrąsias — libe
ralinės demokratijos šalyse.

Abejose vyrauja šeimai ne
palanki dvasia, kuri vienu ar 
kitu būdu užgauna tėvų au
toritetą. Ji galutinėje išvado
je neigia įgimtąjį šeimos pa
šaukimą ir jos neardomumą. 
Ta drumsti dvasia yra bran
dinama laicistinių bei mate
rialistinių pažiūrų į gyveni
mą, nors jos būtų apklotos 
humanizmo ar modernios kul
tūrinės pažangos apvalkalu.

Kai jos pilnai sunoksta, tai 
prasiveržia kuriuo nors kraš
tutinumu, — mūsų laikais fa
šizmu ar bolševizmu, — ku
ris nuplėšia lą gležnų apsiau- 
talą ir atskleidžia nuogą rea
lybę. Tada paaiški, kad žmo
nės patys yra išėję prieš savo 
prigimtį ir tuo klaidžių ke
liu nukreipę, jaunimą. Dėl to

MŪSŲ JAUNIMAS
S. Sužiedėlis TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS... KALTINIMAI GENOCIDUI

lieka viena inertinė trauka. O 
kiekviena jaunimo organiza
cija yra linkusi išvirsti masi-

Per langą matau, kaip, kiek 
kojos neša, atlekia Taradai- 
kienė. Gal jau vėl koks pri- 
potkas ištiko tą bolševikišką 
cypdavatkę, pagalvojau. Per 
paskutinius mėnesius ji man 
nebeduoda šventos ramybės, 
kad ir su “Amerikos” skaity
tojais nebeturiu laiko pasida
linti įspūdžiais. Ji į savo bu- 
čį turi susivariusi ružavų, 
raudonų ir visai palšvų lie
tuvių būrį. Atrodo, kad ir 
mane ji skaito savo krepšyje, 
o aš jai daugiausia trobelio 
pridariau, nes, anot jos, bai
giu tą Čarlį išpaikyti fašisti
ne propaganda. Dabar tai Ta- 
radaikienė ir storavojas, kad 
mane atversti į bolševikišką 
vierą. Ir, žinoma, jai to ne
gana — pradėjo baisiai kibti 
prie dypukų: pasidarė nesvie
tiškas saldumynas tiems dy- 
pukams. Žiūrėk, jau Taradai
kienė ir laksto dypukų reika
lais, jau ir gieda dypukui la
pės giesmelę: “Dabar užsi
prenumeruok darbininkų ga- 
zietą “Nelaisvę,” nes juk da
bar visi darbininkai...”

Vieną kartą nebeiškentęs 
ir paklausiau:’

—Na, o koks bimbalas tau 
dabar įkando, kad tokia gera 
tiems dypukams pasidarei. 
Juk dar visai neseniai keikei 
juos, kad tai žmogžudžiai, 
plėšikai, naciai ir panašiai?

—Matai, Pliumpi — čia yra 
aukštesnė politika...

Toliau nebepasakojo, bet iš 
to aiškiai supratau, kad jau 
iš aukštybių gavo kitokias 
instrukcijas, kad su dypukais 
reikia elgtis “draugiškai.” 
Taradaikienė pasigyrė, kad 
toks elgesys esąs jiems nau
dingas, nes viena dypukė jau 
ir tikietus pradėjusi platinti 
į bolševikų Sietyno choro pa
rengimą, o keli kiti dypukai 
dar ir “Nelaisvę” užsiprenu
meravę. Aš tuo, žinoma, ne
tikiu ir skaitau, lead Taradai
kienė yra tikras pąkolkos 
maišelis, kaip ir visi bolševi
kai.

Kai tik Taradaikienė pasi
gauna kokį bolševikišką ko* 
zerį į rankas, tai taip ir sku
ba pas mane: jeigu tik mane 
subytįs, tai jau jai ir Čarlis 
ir Maikis ir visa ta ružavoji 
kompanija išgelbėta... Taigi, 
įvirsta Taradaikienė per du
ris ir, nė labas nepasakiusi, 
prapliumpa:

—Ar aš nesakiau, Pliumpi, 
ar aš nesakiau?...

—Sėsk, atsikvėpk, ir atsi
leidusi pasakyk, ko čia nesa
kei...

—Matai, Pliumpi, tik pa
skaityk: Mizerija Nelaisvėje 
rašo kad Lietuvoj farmos su- 
kolektyvintos ir dėl to gas- 
padoriams baisiai gerai.

—Ar tu žinai, ką reiškia 
farmų sukolektyvinimas? — 
klausiu.

—O kaip nežinosi: susiren
ka būrys farmerių, sudeda 
savo žemes, gyvulius ir pa
dargus į daiktą ir taip sau 
visi kartu gaspadorauja, o iš 
to visiems naudinga ir sma
gu.

nors tėvai būtų tų'pačių ne
nuosaikių pažiūrų kaip ir 
jaunimo organizacijos, į ku
rias savo vaikus pasiunčia 
arba jų nesulaiko, jie nepa
siekia šeimos ir organizaci
jos sutarimo.

Tariamas išviršinis sutari
mas anksčiau ar vėliau iš
blanksta. Jis sunokina vaikų 
neklusnumą ir pasipriešini
mą tėvams. Tėvai patys įduo
da vaikams ginklą prieš save 
ir paskui veltui gailauja ir 
skėčioja rankomis. “Tu nega
li savo pyragaičio suvalgyti 
ir kartu jį turėti,” — teisin
gai pastebi anglų tautos są
mojus. Negalima yra puose
lėti grynai laicistinės bei ma
terialistinės pasaulėžiūros ir 
ramstyti ja jaunimo organi
zacijas, o paskui kaišioti, kad 
gyvenimas subiuro ir žmogus 
žvėrimi pavirto.

—Juk taip kumečiai Lietu
voje gaspadoravo, kol Lietu
va priklausė maskoliams, bet 
jie nebuvo patenkinti — at
sakiau.

—Tai čia kita rokunda — 
ten viską ponas pasiimdavo, 
o kumečiai tik ordinorijas 
gaudavo.

—Kokia čia kita rokunda? 
Dabar vietoje pono stovi bol
ševikų pastatytas komisaras, 
kuris labai daboja, kad val
džiai kaip galima daugiau 
liktų, o į kolektyvus suvary
tiems gaspadoriams duoda 
tik gyvybę palaikyti. Tas su
kolektyvinimas yra baisiau
sia Lietuvos ūkininkų nelai
mė.

—Ar gali būti? — susirū
pino Taradaikienė.

—Ne tik gali būti, bet taip 
yra, — atsakiau. Ar prisime
ni feodalizmo gadynę ? — pa
klausiau.

—Kas tas toks feodaliz
mas?

—Matai, nori būti bolševi
kų agitatorka, o dargi nė fe
odalizmo gadynės nežinai.

—Ko čia dabar mane ka
mantinėj!, jei žinai, tai pasa
kyk, — pradėjo niršti Tara
daikienė.

—Matai, feodalizmo siste
moje visa žemė ir turtai pri
klausė karaliui arba kuni
gaikščiui, panašiai kaip da
bar visa žemė Rusijoje ir jos 
užgrobtose šalyse priklauso 
Stalinui. Viduramžiais kara
liai ir kunigaikščiai daug ka
riaudavo ir daug žemių užsi
kariaudavo, tai patys negalė
dami visko aprėpti pasiskir- 
davo vasalus, panašiai, kaip 
Stalinas dabar Lietuvoje yra 
paskyręs savo vasalu Palec
kį. Vasalai iš jų priežiūrai 
pavestų karaliaus žemių tu
rėdavo surinkti duokles, duo
ti kareivių ir taip toliau, pa
našiai, kaip dabar Paleckis 
kad turi atimti iš gaspadorių 
Lietuvoje javus, arklius, kar
ves ir atiduoti Stalinui. Va
salai irgi negalėdavo visko 
aprėpti, todėl pasiskirdavo 
dar vasaliukus, kurie pasi
skirdavo dvarų užveizdas, 
panašiai, kaip dabar Stalino 
vasalas Paleckis pasiskiria 
apskričių komisarus, o tie 
apskričių komisarai pasiski
ria " kolektyvinių ūkių vedė
jus.

—Ei, Pliumpi, ką čia šne
ki, išeina, kad tarp viduram
žio dvaro ir kolektyvinio 
ūkio jokio skirtumo nėra!

—Teisingai — jokio skir
tumo ir nėra.

—Bet senovėje tai vergai 
ir baudžiauninkai iš dvarų 
pasitraukti negalėjo — mėgi
na sprečytis Taradaikienė.

—Bet ir dabar kolkoznin- 
kas, arba kolektyvinio ūkio 
“dalininkas,” kaip bolševikai 
juos Lietuvoje vadina, nega
li jokiu būdu pasitraukti. Už 
mėginimą pasitraukti ne tik 
jis badu bus marinamas, bet 
dar ir į kalėjimą pateks.

—Tai, pagal tave, Pliumpi, 
išeina, kad dabar bolševikai 
į Lietuvą vergijos laikus grą
žino.

—Taip, ir dar net blogiau. 
Viduramžiais ponai bent šiek 
tiek su sąžine skaitėsi, nes 
dauguma buvo tikintys ir 
Dievo bijojo, o dabar bolševi
kas nieko nepaiso: jam žmo
gų užmušti tiek tereiškia, 
kiek musę sutraiškyti.

—Aš negaliu tavim tikėti, 
Pliumpi, nors tu taip įtiki
nančiai kalbi.

—Jei netiki, tai nuvažiuok 
į Lietuvą ir pati pamatysi.

—Bet kad į Lietuvą dabar 
neleidžia įvažiuoti — atsako 
bolševikų davatka Taradai
kienė.

—Tai bandei ir nepavyko?
—Bandžiau, bet neleidžia 

dėl to, kad inturistas dar ne
atsidarė, o, be to, sovietai 
šnipų bijo.

—Tai ir tave už kapitalis
tų šnipę laiko?

—Manęs gal ir nelaiko, bet 
šnipų bijo.

Šio laiško autorius yra Es
tijos Tautinės Tarybos gene
ralinis sekretorius. Laiškas 
rašytas “The New York Ti
mes” redaktoriui, kurs at
spausdino jį savo laikrašty.

Vieno svarbesniųjų straips
nių, tilpusio gegužės 11 die
nos laidoje, “Veikla prieš ge
nocidą” antrašte, yra šiek 
tiek klaidinanti. Straipsnis 
tiktai pamini, kad Jungtinių 
Valstybių ratifikacija Geno
cido Konvencijos, kuri buvo 
praeitų metų gruodžio mėn. 
Paryžiuje priimta 55 valsty
bių, vyksta labai pamažu.

Tuo pat laiku veikla prieš 
genocidą yra skubiai reika
linga, norint išvengti visiško 
išnaikinimo civilizuotų tautų 
okupuotoje Europoje. Ar lais
vasis pasaulis žino, koks 
žiaurus likimas gręsia sovie
tų pavergtom Pabaltijo vals
tybėm?

Sovietų vedama politika, 
siekianti sunaikinti Pabaltijo 
tautas deportacijomis, kurios 
pradėta vykdyti sovietų pir
momis okupacijos metu 1941 
metų vasarą, ir apie kurią 
Komitetas Tyrimui Prievar
tos Darbų, esantis New Yor
ke, turi autentiškus ir doku
mentuotus davinius, tebetę- 
siama net ir dabar, sovietam 
autru kartu šias valstybes 
okupavus. Ypač smarkiai pa
spartinta nuo 1948 m. rude
nio ūkininkų likvidacija. Pri
verstinas sukolkozinimas ir 
tuo surišti “valymai,” pra
vesti Pabaltijo valstybėse su 
tokiu kruopštumu ir žiauru
mu, kad aiškiai matosi, jog 
sovietai yra nusprendę išnai
kinti šias senas civilizuotas 
Europos tautas.

Šių metų kovo ir balandžio 
mėnesį nauja ištrėmimų ban
ga nusiaubė per Pabaltijo 
valstybes.

Pabaltijo tautinės tarybos 
atkreipė Jungtinių Tautų dė
mesį į šį įvykį, kai Pabalti
jo diplomatiniai atstovai įtei
kė Jungt. Tautų pirmininkui 
šiuo reikalu memorandumą. 
Be to, Estijos Tautinė Tary
ba įteikė užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijai papil
domą memorandumą su do
kumentuotais įrodymais apie 
paskutines deportacijas. Tarp 
kitų memorandume yra se
kantis posmas:

“Pabaltijo rajonas, kur šie 
dalykai vyksta, yra herme
tiškai uždarytas nuo likusio 
pasaulio. Dėl to didžiųjų de
mokratijų vyriausybės ir Va
karų Europos valstybės be
veik nežino apie tarptautinį 
nusikaltimą, kuris yra vyk
domas šiuo metu Pabaltijo 
valstybėse. Estijos Tautinė 
Taryba Vokietijoje neseniai 
apklausinėjo nemažai paleis
tų vokiečių karo belaisvių, 
kurie belaisvę praleido Esti
joje.

Mes turime savo rankose 
slaptai iš Estijos išsiųstus 
laiškus, kurie patvirtina vo
kiečių karo belaisvių duotus 
parodymus ir mes nedvejo
dami tvirtiname, kad masi
nės Pabaltijo civilinių gyven
tojų deportacijos į tolimus 
Rusijos kampus buvo vykdo
mos 1949 metų kovo mėnesį. 
Šių nelaimnigų civilinių gy
ventojų deportacija, kur mo
terų ir vaikų procentas buvo 
ypač didelis, yra visais at
žvilgiais lygus nusikaltimas 
prieš žmoniškumą, kurie bu-

—Vargše mizerija tu, ar 
dar ir dabar nesupranti, kad 
bolševikai tavęs į Lietuvą ne
leidžia todėl, kad bijo, jog 
ten baisią žmonių vergiją pa
mačiusi, ne tik pati nuo bol
ševikų pasitrauksi, bet ir ki
tus atkalbinėsi.

—Pliumpi, tu man didelę 
mįslę uždavei, aš turiu bėg
ti su kitais draugais pasikal
bėti. Gud bai.

’Tai taip Taradaikienė, ma
nęs nesubytinusi, ir išėjo.

Jūsų nesubytinamasis,
Telšių Pliumpis 

vo pasmerkti ir nubausti 
Nuerenbergo Tarptautinio 
Tribunolo.”

Kokią veiklą ir pagelbą 
planuoja Jungt. Tautų Eko
nominė ir Socialinė Taryba ir 
Žmonių Teisių Komisija pa
gelbėti Pabaltijo tautoms jų 
žiaurioje padėtyje? Argi gali 
vakariečių skaitlingos huma
nitarinės ir šalpos organiza
cijos būti kurčios maldavi
mams, ateinantiems iš Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos mo
terų ir vaikų, kurie siunčia
mi mirčiai į laukines Sibiro 
dykumas gyvuliniuose vago
nuose ?

Iš tikrųjų, veikla prieš ge
nocidą yra reikalinga.

Arvo Horm
Stockholm, May 20, 1949.

Kaip mes kūrėme 
kolkoza «.

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
Šita moteris papasakojo 

šiurpių dalykų. Ji pati buvo 
prieš 15 metų iš gimnazijos 
antros klasės išmesta už pa
laidą gyvenimą ir tinginiavi
mą. Ją panaudojo apskrities 
komunistų pogrindis — ji pri

KVIEČIAME 
Užsisakyti-“ AMERIKĄ” 1949 Metams!

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

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

“AMERIKA”
-fa yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 

bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik ......................... $3.00
Užsienyje ............................................ $3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 
numerius susipažinimui

Padėkime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
z Amžinam Paminklui

J

r TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tu
rininga maldomis maldų knyga “ATLAIDŲ ŠAL
TINIS.” Tai yra viena iš pačių vertingiausių 
maldaknygių, nes joje surinktos maldos yra su
kurtos garsių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma tų maldų, esanti 
toje maldaknygėje, yra paties popiežiaus apdo
vanota specialiais atlaidais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spau
dai paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazi

mieras Kapucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspūdį.
3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių maldų į Dievišką 

Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelaimėje, prašant ramybės, ve
dusiųjų maldos už tėvu s, mirties atvejuje. Visos tos maldos po
piežiaus apdovanotos atlaidais.

5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis” turės net 560 puslapių, bet 
bus patogios išvaizdos, prabangiais viršeliais, auksuotais kraštais. 
Kaina $3.50. Kas ją užsisakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už 
$3.00 ir be to — bus įskaitytas į ReMĖJŲ-LEIDEJŲ skaičių ir 
gaus a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardinių, gimta
dienio, sukaktuvių proga. Kreiptis adresu:

DARBININKAS
366 West Broadway (A) So. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti di

delėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — AT
LAIDŲ ŠALTINIS, — man atsiųsti.

Vardas ............................................................................
Adresas ..........................................................................

sidėjo prie jų. Atlikdinėjo 
jiems tamsiausius patarnavi
mo darbus. Per 10 metų jai 
taip įkyrėjęs ir įsišlykštėjęs 
komunistų melas, kad ji pa
norėjusi pasitraukti nuo jų. 
Bet jau nebuvo kelio atgal— 
jai buvo pasakyta, kad už 
“pabėgimą” ji atsakys savo 
galva. Kartą ji turėjo būti nu 
nuodyta — jos “artimas drau 
gas” įpylė kavinėje į stikli
nę kaž ko, ir ji pradėjo alpti. 
Išbėgusi pasistengė išsivem
ti ir taip išsigelbėjo.

Užėmus Lietuvą raudoną
ja! armijai, “prisijungus” 
prie Maskvos, jai buvo paža
dėta aukštos vietos, kad tik 
imtųsi darbo “savame kraš
te.” Ji ir ėmėsi. Pirmas užda
vinys jai buvo skirtas — pa
dėti suorganizuoti kolkozą. 
Antras turėjo būti — panai
kinti katalikų parapiją, iš 
bažnyčios padaryti teatrą. 
Visa turėjo eiti pagal nūsta- 
tytą planą, pagal instrukci
jas iš partijos centro. Visa 
turėjo būti įvykdyta pačių 
žmonių “balsavimu,” su 
džiaugsmo ašaromis akyse”...

Mokytojas: — Jonuk, jei į 
tavo kišenę Petrukas įdėtų 
dešimt centų, Kaziukas pen- 
kioliką, kiek pinigų tavo ki
šenėj būtų?

Jonukas: — Nei cento.
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIO ŽINIOS ATVYKO IŠ TREMTIES LAIŠKAS Iš JAPONIJOS

Tremtiniai išgabena- CJ 
mi iš Louisianos

BALFo pirmin. kun. Dr. J. 
Končius, pertraukdamas sa
vo atostogas sveikatai patai
syti, aplankė tremtinių šei
mas, įsikūrusias Louisianos 
valstijoje, kurios buvo ypa
tingai sunkiose gyvenimo są
lygose. Trys šeimos buvo jo 
pastangomis tuoj aus išgaben
tos į šiaurines valstijas.

Tolimesnėms DP įkurdini
mo galimybėms patikrinti ir 
ištirti gyvenimo sąlygoms 
buvo pasiųstas iš NCWC par
eigūnas- mūsų tautietis K. 
Baltramaitis, kuris ištyrė 
reikalus vietoje, aplankyda
mas įvairias plantacijas, ku
riose «gyveno tremtiniai. Kai 
kurie tremtiniai yra įsikūrę 
pakenčiamai ir jie nenorėjo 
keisti darbovietes. Kiti trem
tiniai prašė pakeisti jiems 
darbovietes, nes jų gyvenimo 
sąlygos buvo nepakenčiamos. 
Tokios šeimos buvo išvežtos 
į kitas valstijas.

Išgabentos buvo šios šei
mos ir pavieniai asmenys:

Babušis Petras su šeima iš 
4 asmenų.

Lukavičius Antanas su šei
ma iš 6 asmenų.

Naruševičius Fridrikas su 
šeima iš 4 asmenų.

Prekšaitis Pranas su šeima 
iš 5 asmenų.

Šaulys Vytautas su šeima 
iš 3 asmenų.

Bilūnas Vanda.
Vedegys Antanas su šeima.
Dabar atvykstančius lietu

vius tremtinius, kurių kvietė
jai gyvena Louisianoje, sten
giamasi jau uoste nukreipti 
į patogesnes klimato ir gyve
nimo sąlygas. Dar kartą/ 
kreipiamės į visus lietuvius 
prašydami pranešti, kur ir 
pas ką galima būtų pasiųsti 
tremtinių, kad tokiu būdu iš
vengus jų pasiuntimo į Loui- 
sianą.

Žinias siųskite: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

BALFo Imigracijos ir 
įkurdinimo Komitetas

lios tik kelius mėnesius ir 
pratęsiamas paskutinį kartą. 
Tuo norima pagreitinti jų iš
vykimą. Tokiomis aplinkybė
mis lietuviai, kas tik gali, ap
leidžia Šveicariją ir stengia
si emigruoti pirmon eilėn į 
Kanadą, Argentiną, Kolum
biją, x Australiją.

Tenka pastebėti, kad tas 
pats taikoma ir kitiems pa- 
baltiečiams, kurių čia visai 
mažai ir buvo, o taip pat len
kams, jugoslavams. Iš kitos 
pusės šveicarai priima nau
jus tremtinius iš Vengrijos, 
Jugoslavijos, bet pirmon ei
lėn tokius, kurie turi pinigų 
ar brangenybių ir pajėgūs to
liau išvykti.

Kad sudaryti daugiau sun
kumų ir pagreitinti išvykimą, 
šveicarų šalpos organizacijos 
sumažino pašalpas tiems, ku
rie buvo atleisti nuo darbo 
arba kuriems nebuvo darbui 
leidimas pratęstas.

Nuo 1945 m. lietuvių trem
tinių skaičius jau sumažėjo 
bent 40-50%. Artimiausiu 
laiku, šveicarų įstaigų pa
stangomis, žadanti į Šveica
riją atvykti Australijos ko
misija. Kiekvienam tremti
niui šveicarų įstaiga išsiunti
nėjo aplinkraščius, skatinda
mi atvykti į tą komisiją, kad 
galėtų emigruoti, kitaip pa
sakius, apleisti kuo greičiau 
Šveicariją.

Lietuviu būklė 
Šveicarijoje

Pastaruoju laiku šveicarų 
įstaigos daro sunkumų trem
tiniams darbo leidimui pra
tęsti ir skatina juos Šveicari
ją apleisti. Kiekviena proga 
ir visur tremtiniams prime
nama, kad šis kraštas gaii 
būti tik tranzito kraštu. 
Toks šveicarų spaudimas tuo 
labiau nesuprantamas, kad 
tremtinių skaičius, turint 
galvoje atbėgusius 1944-45 
metais, yra palyginamai ma
žas, nesiekia net 4,000 ant 
4.5 • mil. gyventojų. Tiesa, 
žiemą buvo kiek sunkumų 
tekstilės ir statybos pramo
nėje, bet tai buvo tik sezo
ninis apsireiškimas. Turint 
galvoje, kad iš Italijos dar
bams yra atgabenta virš 
140,000 darbininkų ir darbi
ninkių, tai dirbantieji trem
tiniai, apie 1,800, sudaro ne
žymų skaičių. Atleidžiami 
nuo darbų net tokje tremti
niai, kurie yra vedę šveicarie- 
tes, turi vaikus. Skatina ap
leisti ne tik vyrui-tremtiniui, 
bet ir šveicarietei kartu su 
vyru, siūlydami ir šveicarie
tei apmokėti kelionės išlai
das. •

Dėl tokios šveicarų įstaigų 
politikos yra gandų, jog jos 
nori pataikauti bolševikams, 
kad senasai tremtinių ele
mentas apleistų šį kraštą. 
Šveicarai tikisi neva didesnių 
iš bolševikų užsakymų. Kiek 
tai liečia mūsų lietuvių padė
tį, tai aiškiai jaučiama, kad 
jiems sąmoningai nepratęsia- 
mi darbui leidimai arba sta
toma sąlyga, kad leidimas ga-

Naujas “Baltic 
Review”

Gautas naujas Švedijoj lei
džiamo “The Baltic Review” 
numeris (antrojo tomo Nr. 
3). Numerį sudaro 52 pusi, 
ir 3 pusi, viršelis. Straips
niai: prof. N. Kaasik “Neda
lomoji Europe,” Mintauts 
Čakste ‘‘Sovietinė agresija ir 
jos istoriniai ir ideologiniai 
pamatai.” Prof. A. P. Aizssil- 
nieks “Ar EHP gali pagy
dyti Europą”; “Kova už ge
ležinės uždangos” iš 2 straip
snių: Tadeusz Norwid - No- 
wacki “Pogrindžio Sąjūdžiai 
sovietų dominuojamoje Eu
ropoje” (kame atžymėtas ir 
Lietuvos pogrindis) ir Ar
nold Purre “Pasipriešinimo 
sąjūdžiai kariniu požiūriu.”

Kronikoje nupasakota Bal
tijos universiteto veikla (“3 
tautos dvasinės laisvės neieš- 
kodamos,” Baltijos valstybių 
atstovavimas liberalų trem 
tinių Koferencijoj Londone 
(priimta rezoliucija pagal ku
rią Europos sąjūdis ragina
mas suteikti reprezentaciją 
Estijai, Latvijai iir Lietuvai, 
korespondencija iš Washing- 
tono apie Baltijos Skandina
vijos Draugiją,.ir Dr. F. W. 
Pick parašytas William Fid- 
dian Reddaway nekrologas.

Knygų apžvalgoje prof. 
Pick supažindina su Ants 
,Oras “Baltic Eclipse” (Lon
don 1948, p. 307) iri Miko- 
lajčiko “The pattern of So
viet Domination”; Endel Ka- 
reda apžvelgia Ant. Ekarto 
“Direkt fran Ryssland” 
(Stockholm, 1949 m., 104 p.). 
Galop, doc. Juozas Lingis la
bai simpatiškai atsiliepia 
apie Dr. Jono Balio “Lietu
vių tautosakoje 
(Tuebingen, 1948 
pusi.)

Redakcijinėje
dalyvauja adv. R. K. Jurgėla, 
prof. P. Kazlauskas, K. Ma
tusevičius ir pulk. O. Urbo
nas, gi doc. Juozas Ling yra 
vienas 4 redaktorių. Leidinys 
kainuoja $1 ir galima užsisa
kyti LAIC, 233 Broadway, 
New oYrk 7, N. Y.

skaitymai” 
m. 248-272

kolegijoje

Laivu General Ilolmbrook į New 
Yorką atvyko šie lietuviai:

AKELAITIENE Elzbieta, Cleveland 
ALEKNAVIČIENE Petronė, — Mo. 
ANDRIUŠIS, Aleksas, Janina, Olga,

— Cambridge, Mass.
ANDRIUŠIS Viktoras, — Mass.
ASTARSKAS Antanas, Chicago
ATUTIS .Aleksas, Jadvyga, Vytau

tas, Donatas, — Chicago.
BALCAUSKAS Adolfas — Chicago.
BALICIUNAS, Bronius, Algimantas, 

Ona, — Newark.
BATURA Stasys — Chicago.
BANKAUSKAS, Česlovas, Stasė, Er

dvilas, — Detroit.
BAZARAS, Zigmas, Antonina, Al

girdas, — Chicago.
BERNOTIENE Adelė — Brooklyn.
BERŽINIS, Kostas, Stasė, — Va.
BIČIŪNAS, Juozas, Bronė, Aristi

das, Vida, — Philadelphia.
BRADUNAS Juozas, — Baltimore.
BRAZAITIS, Antanas, Teofilė, Al

girdas — Cleveland.
BRONSKIS Pranas, — Maspeth.
CHODECKAS, Sergėjus, Ona, Vir

ginija, Aleksandra — Pittsburgh.
ČIBIRAS Jeronimas, Worcester.
CIKOTAS, Kazys, Bronė, Zinaida, 

Bronius, Marija, Julija, — Penna.
CIŽAUSKAS, Domas, Valerija, Ri

čardas, Alvydas, — Philadelphia.
DAMBRAUSKAS Juozas, Chicago.
DAMBRAUSKAS Juozas, Chicago.
DAGYS, Kazys, Povilas, Bronė, Au

relija, — Cleveland.
DISKEVICIUS Antanas, Brooklyn.
GAIŽUTIS, Kazys, Uršulė, — Ohio.
GAVELIS, Zigmas, Veronika, Šarū

nas, — Dorchester.
GEDGAUDAS, Viktoras, Rūtė, Ma

rijus, Irena, — Massachusetts.
GELEŽIŪNAS, Algirdas, Vytautas, 

Bronė, Vincas, Magdalena, — Mo.
GERUTIS, Emilija, Jonas, Aleksas, 

Regina, Jonas, — Amsterdam.
GRUZDYS, Antanas, Vanda — Conn 
GURSKIS, Antanas, Agota, Birutė, 

Regina, — Bayonne.
JANKAUSKAS, Juozas, Ona, Salo

mėja, Marijona, — Boston.
JANUŠAUSKAS, Jonas, Birutė, Al

girdas, Irena, Romualdas, — Conn.
JOKŪBAITIS, Pijus, Romas, Albina

— Sodus, Mich.
JUODVALKIS, Anastazija, Tauris, 
Gediminas, — Chicago.
JUOZAITIS, Antanas, Juzefą, Bi

rutė, — Mississppi.
JUOZAPAITIS, Andrius, Petras, Ge- 

difninas, — Massachusetts.
KARALIUS, Vincas, Ona, Vincas, 

Albina — Baltimore.
KARMAZINAS Eduardas, — Burl

ington.
KEBLINSKAS, Pranas, Kunigunda, 

Algirdas,. Kęstutis, Dalia — Conn.
KILIKĖVICIUŠ, Jonas, Bronė, Tzo- 

lina, Vytautas, Aldona, Jonas — Mich.
KIZLAITIS Viktoras, — Chicago.
KIRKUTIS, Antanas, Julė, Birutė, 

Bronė, Jurgis, Marija — Conn.
KLEINOTAS Peter, — Chicago.
KOLAKAUSKAS, Pranas, Traudė, 

Kristina, — Waterbury.
KONDRATAVIČIUS, Jonas, Jieva,

— Brooklyn.
KUPCIKEVICIUS, Antanas, Ona, 

Algirdas, Gražina, Kazys, — Penna.
LINAUSKAS, Petras, Ona, Vida, Bi

rutė, — New Jersey.
LEIMONAS Juozas — Cleveland.
LIAUDANSKAS Juzefą, — Mass.
LINKIS, Zenonas, Stasė, Stasys, 

Elena, — Newark.
LIUBERTAS Vladas, — Arizona.
LIUTERMOZA, Albertas, Ona, Jo

nas, — Hartford.
MACYS - MACINSKAS Povilas, — 

Chicago.
MAILAITE Elena, — Chicago.
MARKEVIČIUS, Alfredas, Teresė, 

Diana, — Chicago.
MASLAUSKAS, Adolfas, Marija, 

Faridas ■— Massachusetts.
MATULKA, Leonora, Benita, — 

Detroit.
MAURUKAS, Kazys, Stasė, Algi

mantas, Asta, Halina — Shenandoah.
MENDELIS Antanas — Chicago.
MIKALONIS, Aloyza, Liudas, — 

Boston.
MIKŠIENE Zuzana, Detrpit.
NAVICKAS, Petras, Adelė, Jūratė, 

Dalė, — Chicago.
NEVERDAUSKAS, Alfonsas, Meilu

tė, Reimutis — Chicago.
PETRAUSKAS Zofija, — Mass.
PILMONAITE Emilija — Cicero. 
POCEVICIUS Viktoras, — N. Y. 
POŠKUS, Stasys, Elzbieta, Regina, 

Vytautas, Laimutė — Rochester.
PULKAUNINKAS, Bronius, Marija, 

Ona, — Chicago. '
RIMAšAUSKAS Jonas, Cleveland.
RŪKAITE Johana — N. Y.
SADAUSKAS, Antaonas, Janina — 

Chicago.
ŠATAS Bronius — Waterbury.
SKRABULYTE Emilija, 
SOPIENE Anastazija —

• STATKEVICIUS, Matas, 
Stefanija — Scranton.

STONCIUS, Justinas, Regina, Nijo
lė — Chicago.

SUDZINSKAS, Bronius, Elena, Bro
nė ‘— Newark.

ŠUKYS, Kazys, Genovaitė, — N. Y.
ŠVILPA, Jadvyga, Irena, Rita — 

New York.
TUKAITE Eugenija — Brooklyn.
VALĖNTUKEVICIENE Vera, III.
VASILIAUSKAS, Antanas, Alek

sandra, — Schenectady.
VENCKUS, Stasys, Kazimiera, Kasr 

tė, Vladas — Chicago.
VIZGIRDA, Juozas, Domicėlė, Vy-

tautas — Illinois.
VIZGIRDA, Egidijus, Romualdas — 

Illinois.
ZENKEVIČIUS, Romualdas, Elena, 

Winchenden, Mass.
ŽILINSKAS, Elena, Irena, Edmun

das, — Chicago.
ŽILYS, Marija, Povilas — Chicago.
ŽYGAS, Laima, Gražina, Vytautas, 

Juozas, Apolonija, Danutė — Chicago.
GOŠTAUTAS, Domicėlė, — Conn.

Cleveland.
Detroit.
Marija,

Laivu General Howze i New Yorką 
atvyko šie lietuviai:

ABELKIS, Alfredas, Elena, Rūta, 
Povilas — Chicago.

AUKŠTUOLIS Pranas, — Worces
ter, Mass.

BAJALIS, Vladas, Anelė — Phila.
BARAUSKAS, Kazys, Ona, Vytau

tas, Marija — California.
BAREISA, Elzbieta, Stasys — Chi

cago.
BARMUS, Leonas, Stefanija, Dalia,

— Chicago.
BARZDUKAS, Stasys, Albina, Arvy

das, Gytautas, Oušra — Ohio. 4
BLAŽAITIS, Vincas, Valentina, Ma

rija, — Waterbury.
BORTKEVICIUS Marija — Penna.
BUKYS, Antanas, Ona, Sofija, Eu

genijus — Cleveland.
BUTKUS, Henrikas, Marija, Dalia, 

Jurgis — Chicago.
BUZAS Aleksandra, — Ohio.
CIGAS Jurgis, Chicago. 
DALINKEVICIUS Kazys, Penna. 
DANGLERIENE Olga, Cleveland. 
DIČIUS Marija, Chicago. 
DUNDULIS Klemensas, Chicago. 
DZIRVONAS, Albinas, Monika, —

Chicago.’
ELZBERGAS, Antanas, Vincė — III.
GAMZIUKAS, Petras, Valerija, Al

girdas, Marija, — Buffalo.
GAMZIUKAS, Bronė, Audronė, — 

Chicago.
GARNIENE Bronė, Philadelphia. 
GAURANSKIS Aleksas — Chicago. 
GERBUTAVIČIUS Stepas, Indiana. 
GIEDRAITIS, Antanas, Zuzana, 

Gražvydas, Irena, Algimantas, Danu-
— New Britain.

GRIGALAUSKAS Povilas, Maine.
JASAS Vincas, — Chicago. 
JASINSKAS, Justinas, Stefanija, 

Egidijus — Michigan.
JASINSKAS, Jurgis, Lidija,— Mass. 
JASIULEVICIUS Juozas, — Wash. 
JATULIS Vytautas, Worcester. 
JONKUTE Augustina — Chicago. 
JONYNAS, Kazys, Sofija, Rūta, — 

Illinois.
JUOZAITYTE Pranė — Baltimore.
JUŠKA, Juozas, Genovaitė, Gedimi

nas — Chicago.
KAMINSKAS, Kazys, Marijona, — 

Vermont.
KAZLAUSKAITE Marija, — T$. Y. 
KONČIUS Juozas — Washington. 
KONCIUTE Emilija, Philadelphia. 
KOšIUBIENE Adelė, Mich. 
KRASAUSKAS, Valerija, Birutė, 

Praurina — Chicago.
KUKNAITYTE Elvyra, Brooklyn.
KULVEfJENE Stasė, Brooklyn.
LANDSBERGIS, Jeronimas, Emili

ja, Algimantas, Gražina, Algirdas — 
Brooklyn.

LAPINSKAS Stasys, Illinois.
LAUČIENE Juzė, Buffalo.
LEIPUS, Petras, Salomėja, Nijolė,

— Chicago.
LAUKAITIS, Stasys, Marijona, — 

Indianapolis.
LAURAITIS Aleksas, Massachusetts. 
LUKOŠEVIČIUS Jonas, N. Y. 
LINGIS, Vincas, Albina — Mich. 
MACKELYTE, Liude, Rimvydą, — 

Pennsylvania.
MACIJAUSKAS, Vytautas, Irena, 

Danutė, Jonas, — Philadelphia.
MIKĖNAS Elizabeth, — N. J.
MIŠKINIS, Napoleonas, Motina, 

Danutė — Detroit.
NACAS Vincas — Chicago.
MARKEVIČIUS Liudas, — N. Y. 
MARKELIUNAS Aleksas — Conn. 
NEMANIS Fabijonas, — Mich. 
OLŠAUSKAS, Antanas, Felicija —

Detroit.
PARŠELIS Leonardas, Long Island. 
PABRIEŽA, Leonas, Adelė — N. J. 
PAŠKEVIČIUS, Juozas, Bronius, Al

girdas, Danutė — Illinois.
PAŠKEVIČIUS, Antanas, Aldona, 

Juozas — Michigan.
PAULIONIS Benjaminas, Chicago. 
RAKŠTYS Juozas, — Illinois. 
RAMANAUSKAS Pranas, Brockton. 
RAMANAUSKAS, Kostas, Sofija, 

Aldona, Danutė, Birutė — Detroit.
RAUBA Felicijonas — N. H. 
RAUDYS Antanas, Chicago. 
RAŽUTIS Mykolas — Chicago. 
RUDYS, Stasys, Akvilė, Algiman

tas, Kęstutis — Chicago.
SABLEVICIUS Juozas — Mass.
SAKADAUSKAS, Antanas, Magda

lena — Brockton.
SCIUKAS Viktoras, Rochester. 
SEREIKA Bronius — N. Y.

, SKRINSKA, Juozas, Birutė, 
muntas, Antanas — N. Y.

ŠLAPELIS Skaistutis — Chicago.
STALGYS Antanas, Penna.
STANIšKIS, Julius, Petronėlė, Ju

lius, Roma — Ohio.
STRAZDAS Pranas, Philadelphia.
SIAMONOVIC, Mecislav, Antonija,

— Delaware.
SKARUPKA Mykolas, Santa Paula.
SMELSTORIUS, Mykolas, Albina,

— Yonkers.
SUOPIS, Antanas, Elena, Eligija, 

Teresė — Chicago.
TAMOŠAUSKAS, Vladas, Stasė, 

Vladas, Stasė, Juozas — Pittsburgh.
TAMULIS Elena — St. Louis.

Pagaliau atsidūriau Japo
nijoje.

Kelionė iš San Francisco 
iki japonų sostinės, Tokijo, 
truko 15 dienų. Nors Ramu
sis okeanas šį kartą buvo ne
ramus ir audringas oras nuo
latos blaškė mūsų laivą, bet 
sirgti jūrų liga beveik nete
ko. Tik gerokai privargome 
nuo susikimšimo, nes nedide
liu laivu važiavome apie 1,000 
karių, jų tarpe — aš vienas 
lietuvis.

Iš įdomesnių kelionės epi
zodų buvo ta, kad, pravažiuo
jant per 180° Meredijaną, 
mums dingo viena diena. Bu
vo taip: Tos atmainos iš 
anksto nenumatydami, mes 
ramiausiai nuėjome gulti bir
želio 8 dieną, o kai atsibudo
me, buvo jau birželio 10-ji 
diena. Taip kad šių metų bir
želio 9-ji diena iš mūsų gyve
nimo išnyko, nes laikrodis vi
są parą buvo pavarytas pir
myn.

Vienos dienos dingimas 
mums visiems didelio nema
lonumo nesudarė, išskiriant 
du kareivius, gimusius birže
lio 9 dieną. Jie labai apgailes
tavo, kad šiemet neturėjo 
“happy birthday.”

Kelionės gale, kai jūra nu
rimo, laive buvo suruoštas 
ping-pongo turnyras, į kurį 
aš per neapsižiūrėjimą neįsi
rašiau. Bet po to, kai aš len
gvai nunešiau turnyro nuga
lėtoją, buvau įtrauktas į se-

tnoder- 
basei- 
aikštė- 
kiną ir

Ra-

ATEITININKAI
EMIGRACIJOJE

AMERIKOJE
Praeitais metais įsisteigė 

Amerikos Ateitininkų Są-ga, 
kuri organizuoja ir buria apie 
save visus iš Europos naujai 
atvykstančius ateitininkus.

Sąjungos valdybą sudaro: 
pirmin. J. Br, Laučka, vice- 
pirmin. prof. Dr. A. Salys, 
sekret. Dr. V. Šmulkštys, na
rys inž. P. Minkūnas. Sąjun
gos Dvasios Vadas kun. F. 
M. Juras.

ANGLIJOJE
1949 m. sausio 22 d. įvyko 

steigiamasis ateitininkų su
važiavimas, kuriame dalyva
vo apie 10 ateitininkų atsto
vų. Buvo išrinktas organiza
cinis komitetas, kurio užda
vinys yra paskirose vietovė
se suoorganizuoti ateitinin
kus ir centralizuoti jų veik
lą.

KANADOJE
Viskas organizacinėje sta

dijoje.
KITUR

Ateitininkų turima tik po 
keletą, kurie yra išblaškyti 
po didelius plotus ir organi
zuotos veiklos išvystyti kol 
kas nepajėgia.
ATEITININKAMS ŽINOTI

NI ADRESAI

Gera Bronytė
—Bronyte, kodėl nesisten

gi būti gera mergaitė?
—Aš labai stengiuos, ma

mytė. .
—Prastai tau sekasi.
—Bet tik įsivaizdink, ma

myte, kokia aš būčiau nege
ra, jei visai nesistengčiau. ,

Sąjungos
Sendraugių Ateitininkų Są 

junga Vokietijoje: Dr. A. Va
siliauskas, 13 b, Augsburg- 
Haunstettėn, Fleckstr. 50, U. 
S. Zone.

Studentų Ateitininkų Są
junga Vokietijoje: Dr. P. Ki
sielius, 14 b, Tubingen, Me- 
lanchtenstr. 18, French Zone.

Moksleivių Ateitininkų Są
junga Vokietijoje: Pr. Joga, 
13 a, Marienstein 8, Eichstat 
(Bay) U. S. Zone.

Ateitininkų Sąjungos Ame 
rikoje gen. sekr. Dr. Vincas 
Šmulkštys, 179 Congress Av., 
Waterbury, Conn., USA.

TAUTVILAS, Narcizas, Bronė, Da
nute— Camden.

URBONAVIČIUS Vladė,. Romanas, 
Alfredas, Zigmas — Chicago.

VAITKEVIČIUS Vincas — Ohio.
VAITKUS, Juzė, Vytautas, Rimvy

das-— Chicago.
VALONIS, Augustis, Zuzana, — 

Chicago.,
VAREVICIUS Alfonsas, Penna.

Padėka
Ponams Andriejui ir Magdei 

Stučiams, 293 Maujer St., Brook 
lyn, N. Y., kurie mane šelpė bū
nant tremtyje Vokietijoje, kurie 
sudarė dokumentus atvykti į 
Ameriką, kurie globojo ir glo
boja mane j čia atvykus, nuošir
džiai dėkoju. Jų nuoširdi pagal
ba tremtiniams tebūnie gražus 
pavyzdys kitiems.

Just. šiugžda

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Pas \V. Galiauską, 261 52nd 

St., Brooklyn 20, N. Y. išnuo
mojami atskirai du kambariai 
viengungiams. Vienas pirmame, 
o kitas antrame aukšte.

kantį lošimą, kuriame laimė
jau skutimuisi setą.

Iš Tokijo mus nuvežė į Eta 
Jima salą, netoli Hiroshima, 
kur per karą amerikiečiai bu
vo numetę atominę bombą.

Vieta, kur mes apsistojom, 
yra pasakiškai graži. Anks
čiau čia buvo įrengta japonų 
aukštesnioji jūrininkų mo
kykla.

Pastatai 3 aukštų, 
niški, su maudymosi 
nais, pliažais, sporto 
mis. Čia turime savo 
puikią skaityklą.

Pati svarbiausioji mūsų k a 
reivių pareigose atmaina yra 
ta, kad čia gyvename daug 
lengviau, negu USA kempėse, 
nes esame paliuosuoti nuo 
daugelio ruošos ir kitų sun
kesnių darbų, kuriuos čia at
lieka pasamdyti japonų dar
bininkai. Kiek daug jie mums 
padeda jau galima spręsti iš 
to, kad čia esamam daliniui 
iš 1,800 kareivių patarnauja 
net 4,000 japonų.

Toks gausus patarnautojų 
skaičius pateisinamas tuo, 
kad čia žmonės labai skur
džiai gyvena ir darbininkas 
yra labai pigus.

Kaip ilgai čia mes pasilik-' 
sime, sunku pasakyti. Bet kai, 
reikės išvažiuoti, gailėsimės,' 
nes kitą tokį gražų kraštą' 
vargiai kur rasime.

Šiuo laišku linkėjimus siun 
čiu visiems savo pažįsta
miems.

Kareivis Vytas Milukas

TREMTINIŲ ŽINIAI

Pagelbime Sutvarkyti do
kumentus, išpildome ir nota- 
rizuojame įvairius blankus, 
Amerikos pilietybės aplika
cijas ir kitais reikalais. Su
teikiame visokios apdraudos 
informacijas, parūpinam gy
vybės sveikatos, baldų ir ki
tokių nuosavybių apdraudą.

J. P. MACHULIS,
Real Estate and Insurance, 

8656 85th St., Woodhaven, N. Y.
Tel. VI 7-1896

Liet m
Ei ep

k e rin« 
delphij

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga

Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne
Viskas nemokamai

Kreipkitės dieną ir naktį

| Tel. DEW 5136 į£

a 
K £ 
K £ £ £ £ 
ti £
k 
k 
k 
k 
k

Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas S

LIETUVIS GRABORIUS g
Penna ir New Jersey valstijose S

Nuliūdimo valandoje prašau S 
šauktis prie manes S

1601 - 03 So. 2nd St. I
S £ £ *>

Philadelphia, Pa.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJUNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue

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

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

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IK ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena Iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
,(8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w.
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS 

429 Walnut St., Newark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5360
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jau nuvykus 
ekskursantų 
komų kun.
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Liepos 8, 1949 - S

Philadelphia, Pa
Lietuvos kančios minėjimas

Liepos 1 d. philadelphiečiai 
labai rimtai ir liūdnai nusitei
kę rinkosi gražiausioj Phila- 
delphijos salėj, kad paminėti 
birželio mėnesio skaudžius 
įvykius mūsų tautai ir kraš
tui. Tai buvo paminėjimas 
lietuvių nelaimių ir žuvusių 
už Lietuvos laisvę. Salėn pri
sirinko apie 300 naujų ir se
nesnių lietuvių. Minėjimas 
pradėtas Amerikos himnu. 
Minėjimo vedėjas adv. K. Ku- 
petis nusakė kodėl mes čia su
sirinkome. Kalbėtojai p. A. 
Jurskis ir adv. St. Mankas, 
iškėlė kovojančios Lietuvos 
ir lietuvių dabartinį kelią ir 
pareiškė nuomones, kaip 
amerikiečiai lietuviai galėtų 
veikti Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atgavimui.

Nuotaikingą ir jausmingą 
meninę programos dalį atliko 
p. Mykolas Saulius violenče- 
le ir Lietuvos valstybės ope
ros solistė p. Južė Augaitytė. 
Jų parinktos melodijos ir iš
pildymas visus nuteikė labai 
gerai.

Scena buvo 
nos nuotaikai, 
viški kryžiai 
Todėl ir buvo
taikyta malda, kurią atkalbė
jo jaunas kun. Dr. Pranas 
Statkus. Pabaigoj buvo pri
imta rezoliucija. Bendrai mi
nėjimas praėjo labai geroj 
tvarkoj ir nutaiko j. Po minė
jimo nauji lietuviai dar ilgai 
pasiliko pasikalbėti ir pasi
dalyti savo įspūdžiai.

Krikštynos
Lietuviai, Jurgis ir

Uždaviniai susilaukė sūnaus, 
kurs buvo pakrikštytas birž. 
26 d. šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj. Tai antras jų šei
mos jaunas narys. Krikštatė
viais buvo Mykolas Uždavi- 
nis ir Ona Germanavičiūtė.
Gelbsti naujiems lietuviams

Senieji Philadelphijos gy
ventojai lietuviai labai nuo
širdžiai remia naujus savo 
brolius ir sesutes čia ką tik 
atkeliavusius. Jie suranda 
jiems kambarius, ieško darbo 
ir remia visokiais būdais, kol 
jie pradeda gyventi. Jei rei
kėtų visus sužymėti, kiek 
daug gero padaro, sunku bū
tų ir surašyti.

Be jau anksčiau minėtų, la
bai daug pagelbsti pp. Valai
čiai, p. Kristina Miežius, pp. 
Bekeriai, p. M. Bigenis, p. M. 
Žemaitienė ir daugybė kitų 
geradarių. Visi tremtiniai tai 
įvertina.

bažnyčioje. Gal pirmą kartą is
torijoje šioje visam pasauly gar
sioje vietoje pasklido lietuviškų 
giesmių garsai.

Pasimeldę bei pasistiprinę iš
kylautojai leidosi žemyn į slėnį, 
kur akį būrė didingų vandens 
masių kritimo vaizdai bei gar
sai. Nevienas susigundė pamaty
ti krioklius ir iš visai arti, tad 
leidosi į tunelį bei plaukė spe
cialiu laiveliu, šiems teko para
gauti krioklio vandens skonio 
bei būti apipraustiems nuo krin
tančio vandens susidarančio lie
taus. Smalsesnieji bandė tiltu pa 
siekti Ameriką, tačiau kelionė 
baigėsi priėjus JAV valdininkus, 
kurie pasirodė negailestingi šiuo 
atveju. Iškylautojus, kurių 
ko virš 100 akordionu visą 
ką linksmino p. Narbutas.

Toronto skautai šią dieną
vo išvykę į Welland, kur lietu
vių suruoštoje gegužinėje atliko 
programą. V. A.

Hamilton

vy- 
lai-

bu-

BALTIJOS GRAFIKŲ PARODA 
ROMOJE

papuošta die- 
Matėsi lietu- 

ir koplytėlės, 
sukalbėta pri-

“Toronto Telegram” praneša, 
kad Hamiltone, viename name 
sprogus vandens katilui, 3 asme
nys stebuklingai išvengė mirties. 
Jų tarpe ir vienas lietuvis DP, 
Stasys Senkus, to namo gyven
tojas, kuris tuo metu miegojo. 
Senkus pareiškęs, kad sprogimas 
jį išbudinęs iš miego. Jis griebęs 
kelnes ir bėgęs laukan, nežino
damas, kas darosi. Namas tapo 
smarkiai apgriautas. V. A.

Ona

Newark, N. J.
Rugsėjo 18 d. ruošiama 6-toji 

metinė Lietuvių Radijo Diena - 
piknikas. Rengia J. Stuko lietu
viško radijo “Rūtos” organiza
cija. Įvyks Lietuvių Laisvės 
Parke, 340 Mitchell Ave., Lin
den, N. J.

Birželio 14 d. tapo atidary
ta Romoje grafikų V. K. Jo
nyno, Viktoro Petravičiaus ir 
Eduardo Wiiralto kūrinių pa
roda, surengta A. Rannito, 
po Pasiuntinybės prie šv. So
sto globa ir italų valstybės 
raižybos Įstaigos,' vad. Cal- 
cografia, direktoriaus nuo
širdžia pagelba.

Toji Kalkografija yra se
na, dar Popiežių Valstybės 
laikais Įsteigta, specialiai 
skirta grafikos meno pažan
gai remti Įstaiga, kurios var
das tuomet buvo Calcografia 
della Reverenda Camera Apo- 
stolica.

Romai tapus Italijos kara
lystės sostine, Įstaigos var
das'pasikeiti Į Reale Calco
grafia, o dabar ji vadinasi 
Calcografia Nazionale.

Turint senų garbingų tra
dicijų, toji įstaiga ir šiandien 
vykdo savo senąją paskirtį 
bei tikslus, kad visus neminė
jus, svarbiausias yra — pa
dėti grafikams spausti savo 
raižinius, kas, o ypač vario 
graviūras spaudžiant, yra dėl 
aukštų kalkografiškų presų 
kainų nevisada prieinama be
pradedančiam menininkui.

Be to jos užduotis yra rū
pintis parduoti tiek gyvenan
čių grafikų eštampus, tiek 
patiekti mėgėjams autentiš
kų atspaudų praeities meni
ninkų raižytų originalų, ku
rių Calcografia turi gausią 
kolekciją ir kuriuos ji ski
ria supirkinėti, rinkti ir sau
goti.

Pavyzdžiui, autentiškus Pi
ranesi (kurio raižytas vario 
lentas ji saugoja galvaniškai 
plienu padengusi) estampus 
tegalima gauti pirkti išimti

nai tenai, o taip pat ir visos 
eilės kitų žymių grafikų. Jos 
tikslas yra taip pat šiai aris
tokratiškai meno šakai išlai
kyti prideramas kainas už 
graviūras, kurias parduoda
ma ji oficialiai nustato.

Još dabartinis direktorius 
yra žymus vario grafikas, 
prof. C. A. Petrucci.

Iš tų trumpų pastabų aiš
ku, jog ne bet kurioje priva
čioje parodų galerijoje yra 
Įvykusi dabartinė baltiečių 
grafikų paroda ;o globa ir 
pretenzija iš pusės tos įstai
gos yra tai tam tikra konse
kracija bei oficialus pripaži
nimas vertingumo jos patal
pose išstatytų kūrinių ir at
seit jų autorių, kuo negali 
nepasidžiaugti kiekvienas šių 
eksponatorių tautietis, bei 
šiaip kiekvienas kultūrinin
kas bei meno mėgėjas.

Tad paties Įvykusios paro
dos fakto pakaktų išvadai dėl 
pagrįsto motyvo tautiniam 
jausmui paguosti. Bet nega
na to, šiuokart pripažinimas 
mūsų dailininkų vertingumo 
nėra vien tik implikuotas pa
rodą surengusios autorite
tingume: jos direktorius Pet
rucci expressis verbis yra 
iškėlęs nedviprasmiai išimti
ną meistriškumą baltiečių 
menininkų, kurių kūrinius, 
jis prezentuoja Romos visuo
menei puikiai išleisto kata
logo įžangoje, kaipo reto su
sidomėjimo ir net pasimoky- 
mo vertus grafikos meno pa
vyzdžius. Trys raižytojai, ra
šo prof. Petrucci, kuriuos 
Calcografia Nazionale turi 
garbės prezentuoti publikai 
ir meno kritikams; turi ben
drą, be savo baltiškos kilmės,

kurią jie stropiai išsaugo ir 
kuri aiškiai matoma pas vi
sus tris, ir tobulumą, kurį 
jie pasiekė ekspresyvinėmis 
priemonėmis, o taip pat rim
tumą, su kuriuo kiekvienas 
jų kultivuoja savo meno ša
ką, kad ir ryškiai individua
liais pagrindais. Estampai 
Jonyno ir ypač Wiiralto, yra 
technišku požvilgiu verti dar
gi visai ypatingo dėmesio dėl 
išimtino meistriškumo, su ku 
riuo jie yra realizuoti.

Šioji Romos paroda be sa
vo kultūrinės reikšmės, gar
sindama Baltijos valstybių 
vardą, turi mums taip pat ne
mažos politinės reikšmės, ir 
galėtų jos dar daugiau turė
ti, jei turėtume lietuviškai 
kultūrinei propagandai bent 
kiek lėšų, kad ją perkėlus į 
kitus žymius Italijos centrus, 
kuriam dalykui jau gauta eilė 
pakvietimų.

Paroda buvo oficialiai ati
daryta švietimo vice-ministe- 
rio p. Mario Vendetti, minis- 
terio Gonella, buvusio tuo 
metu partijos kongrese Vene
cijoje, vardu. P. vice-ministe- 
ris buvo lydimas tos pačios 
ministerijos muzėjų ir meno 
departamento direktoriaus 
prof. De Angeli D’Ossat. Ati
daryme dalyvavo Ministeris 
S. Lozoraitis su žmona, daug 
Romoje gyvenančių lietuvių 
ir visa eilė žymių Italijos so
stinės asmenybių, italų ir ki
tataučių menininkų, meno 
kritikų, keli muziejų direkto
riai, žymus skaičius spaudos 
atstovų ir gausus būrys rink
tinės meno mėgėjų publikos.

Juozas F. Mačius

ĮVAIRENYBES
Gali pavardes pasi

rinkti

IŠ COPLON
PROCESO

KANADOS ŽINIOS
“Aidų” vakaras

Birž. 25 d. “Aidų” atstovybė 
Kanadoje surengė vakarą - šo
kius, kurių pelną paskyrė žurna
lui, einančiam Vokietijoje, pa
remti. Paskaitą pažadėjusiam 
skaityti p. P. Babickui staiga iš
vykus, jo vietoj labai aktualią 
paskaitą davė, neseniai iš Ko
lumbijos atsikėlęs, kun. J. Gu
tauskas. Po paskaitos vyko pa
silinksminimas, lenkų šv. Stanis
lovo parapijos erdvioje salėje.

Tenka paminėti, kad šios pa
rapijos klebonas 1939 m. besi
lankydamas Lenkijoje buvo už
kluptas karo ir gelbėjosi, bėg- 
damaš į Lietuvą, kurios vaišin
giems gyventojams* ir dabar pa
reiškė savo simpatijas.

Iškyla į Niagarą
Kanados Lietuvių Studentų 

Sąj. valdybos rūpesčiu bei inicia
tyva, birž. 26 d., buvo surengta 
ekskursija į Niagara Falls, ap
lankyti garsiųjų krioklių. Buvo 
plaukiama garlaiviu ir keliones 
galas atliktas autobusais. Tuo
jau nuvykus į vietą daugumas 
ekskursantų išklausė mišių, lai
komų kun. Gutausko šv. Onos

Birželio 29 d. Coplonaitės 
špionažo byloje pasakė bai
giamąsias kalbas valstybės 
gynėjas ir teisiamosios advo
katas. Valstybės gynėjas bu
vo J. Kelly, o jos vyriausias 
gynėjas — adv. A. Palmer.

Valstybės gynėjas pavadi
no kaltinamąją “apsukria 
šnipe, kuri dirbo Sovietų Są
jungai, nes ji nekenčia Ame
rikos Jungtinių Valstybių.” 
Nereikia manyti — tęsė vals
tybės gynėjas, kad rusų agen
tai pasirinko ,ją savo bendra
darbe neapgalvoję, atsitikti
nai. Jie joje rado tikrai tą, ko 
jie ieškojo. Jie rado merginą, 
kuri pasiryžo savo kraštą 
parduoti. Jie rado tikrai šni
pę.

Coplanaitės advokatas pa
reiškė, kad šis procesas buvo 
teisingumo departamento už
riestas tam, kad apėjus Kon
greso kritiką. “Nei pėdsakų 
įrodymų nerasta,” — tęsė ad
vokatas. “Vyriausybė šią by
lą remia melu, neaiškiais įro
dymais ir prielaidomis.”

Valstybės gynėjui kalbant, 
adv. A. Palmer kelis kartus 
įsikišo, jam pertraukdamas, 
už ką teisėjo buvo perspėtas. 
Prokuroras pareiškė: “Pal
mer sako, kad mes, esą nesi
laikome jokių mandagumo ir 
garbės dėsnių. Jeigu ponas 
advokatas taip mano, tai pra
šome kreiptis į Grand Jury 
ir apskųsti mus už tai. Ad
vokatas pareiškė, kad mes vi
si šokame iš eilės išsirinkda
mi, tik J. Coplon ne. Tuo tar
pu ji yra sukta mergina ir 
rusai pataikė puikiai pasi
rinkti. Ji tvirtina, kad ji įsi
mylėjo rusiškąjį inžinierių, 
bet kai palygini pas ją rastus 
dalykus, pasirodo, kad ji me
luoja. Aš atstovauju valsty
bę ir tautą ir jų vardu reika
lauju nusikaltėlei atitinka
mos bausmės.”

' fc' - J'

BROOKLYN© BIZNIERIAI

AUGŲST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—

6762 FOURTH AVĘ. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyt} gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ąve. TeL EVergreen 7-4774

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 GRAND STREET f BROOKLYN, N. Y.
■ Arti Union Avė.

D. WHITECAVAGE, savininkas

Brooklyn© 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

ŽINIOS IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
VOKIETIJOJE

MOKYKLOS
Šiuo metu yra prasidėjusi 

platesnio masto į JAV emig
racija, kuri neigiamai atsilie
pia į visą kultūrinį gyvenimą. 
Mokyklose ir gimnazijose 
sparčiai mažėja moksleivių ir 
mokytojų skaičius. Veik vi
sur pradėti 1949-50 m., bet 
nežinia, kiek jie bus ištęsėti. 
Universitetuose studentų 
skaičius taip pat sparčiai 
nyksta.

SPAUDA
Šiuo metu Vokietijoje išei

na šie laikraščiai: “Žiburiai,” 
“Mūsų Kelias,” “Lietuvių Žo
dis” ir “Mintis.” Iš žurnalų, 
“Žingsniai,” “Aidai,” “Atei
tis” ir “Tėvynės Sargas.” 
“Aidai” ir “Ateitis” dėl sun
kių materialinių kliūčių nega
li reguliariai lankyti savo 
skaitytojų.

Kartas nuo karto pasirodo 
naujos knygos. Mažėjant pir
kėjų skaičiui, knygų ir laik
raščių išleidimas darosi kas 
kart sunkesnis.

VEIKLA
Statistiką MAS šiuo metu 

sudaro 25 kuopds su virš 600 
narių (viso gimnazijose apie 
1,900 moksleivių), kurie yra 
pasiskirstę į 61 būrelius bei 
sekcijas, žymesnę bendro na
rių skaičiaus dalį sudaro jau
nesnieji ateitininkai (virš 
400). Į anksčiau minėtus skai 
čius neįskaitoma apie 250 e- 
migravusių moksleivių ateiti
ninkų bei apie 150 gimnazi
jas baigusių. Sąjungos eiles, 
nežiūrint emigracijos, vis di
dėja.

Stud. At-kų Sąjungoje šiuo 
metu yra apie 350 narių. Emi
gravusių skaičius siekia virš 
100.

ko moksleivių ateitininkų va
dų parengimo kursai, kuriuo
se dalyvavo apie 100 mokslei
vių ateitininkų. Buvo išnag
rinėta ideologiniai, organiza
ciniai, socialiniai ir emigraci
niai klausimai. Be teorijos 
buvo atliekami ir praktikos 
darbai.

MAS CV DARBAS
Išleistos naujos darbo pro

gramos, MAS įstatai ir vi
daus darbo statutas. Šiuo me
tu rotatoriumi spausdinama 
vadovėliai pritaikyti naujo
sioms programoms ir MAS 
ceremonialo statutas. Spau
dai ruošiamas stambesnis 
veikalas, kuris apims ateiti
ninkų ideologiją, istoriją, or
ganizacinius tikslus bei orga
nizacinę santvarką, o taip pat 
ir trumpą ateitininkiškos Vo
kietijoje apžvalgą. Leidinys 
bus gausiai iliustruotas; yra 
leidžiamas bendromis MAS ir 
Stud. At-kų S-gos jėgomis;

Inter-Catholic Press prane
ša iš Varšuvos, kad mišri 
lenkų komisija baigė įstaty
mo projektą, kuris turi ketu
rias dalis: sutuoktuvių, tur
to, giminingumo ir globos. 
Sutuoktuvių dalis leidžia ga
na laisvai išsiskirti: sutuok
tuvės esančios gana palaidi 
sutartis. Pagal įstatymo pro
jektą, žmona galinti prisiim
ti vyro pavardę, arba savąją 
pasilaikyti. Lygiai taip pat ir 
vyras, vesdamas žmoną ga
lįs savo pavardės išsižadėti 
ir priimti žmonos pavardę. 
Vaikai nešios, tėvų susitari
mu, arba tėvo arba motinos 
pavardę. Projektas nepripa
žįsta bažnytinių sutuoktuvių, 
betgi leidžia tuoktis bažny
čioje po to, kai įvyks civilinė 
ceremonija. Povainikiai vai
kai visiškai sulyginami su su
tuoktuviniais, kiek tai liečia 
teises į pavardę ir paveldėji
mą. LAIC.

Santykiai su Kinija

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno lietuviai Graboriai

I
PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 

dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 

Paul Gustas Funeral Home, Inc.

354 MARCY AVE- BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774'M nemiega

i?

'ei. EVergreen 7-4335

tephen Aromiskis
(Armakauskas) i

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Graborius—Bajsamuotojas

Moderniška Koplyčia

ei. STagg 2-5043

Notary Public

660 Grand Street, ’ 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

i

KURSAI
1948 m. gruodžio 27 d. iki 

sausio 1 d., 1949 m. Memmin- 
gene (amerikiečių zonoje) ir 
Diepholze (anglų zonoje) vy-'4savo bylą.

KONFERENCIJA
1949 m. vasario 23 - kovo 
d. Garmische įvyko Stud. 

At-kų S-gos studijų savaitė
ir metinė konferencija. Ka
dangi buvo gauta, Pax Ro
manai tarpininkaujant, kelio
nės palengvinimai iš IRO, tai 
stovykloje dalyvavo beveik 
150 studentų ateitininkų. 
Studijų savaitės pagrindinės 
temos: 1. Katalikiškos - lie
tuviškos šeimos problema, ir 
2. Katalikiškoji akcija.

Suvažiavimas, išklausęs 
pranešimų, apsvarstė visą ei
lę klausimų, priėmė atitinka
mas rezoliucijas ir išrinko 
naują C. Valdybą. Iš priimtų 
rezoliucijų emigravusiems 
viena svarbesnė: kiekvienas 
studentas ateitininkas (ė) su
darąs mišrią šeimą tautiniu 
atžvilgiu ir tuo pačiu šalina
mas iš Stud. At-kų S-gos. Pa
liestasis gali kreiptis į Fede
racijos Garbės Teismą ginti

Valstybės Sekretorius D. 
Acheson pranešė, kad iki šiol 
paslapty buvęs generolo A. 
Wedemeyer pranešimas apie 
USA santykius su Kinija bus 
viešai paskelbtas. Vyriausy
bė tai padaryti planuoja 
“Baltąją knygą,” kur bus iš
dėstyti mūsų santykiai su 
Kinijos centrine vyriausybe, 
pareiškė Achesonas. Laiko, 
kada ši “Baltoji knyga” bus 
išleista, Sekretorius nepasa-

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
-$150-

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Tel. NEwton 9-4464
♦ L . .r

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

i , 
i

ir

REAL ESTATE
RICHMOND HILL, N. Y.

Parsiduoda namai, visi su šiluma
garadžiais, visi tušti. Mažai tereikalau
jama įnešti.

6 kambarių, $6,000.
6 kambarių mūrinis, $7,500.
Dviejų šeimų, 11 kambarių, $9,990.
Dviejų šeimų, mūrinis, atskirai sta

tytas, 40 x 100. .
Turiu visokių naujų namų visose 

miesto dalyse. Taipgi turiu pardavi
mui visą setą barų dėl Bars & Grills.

Turiu gerą pasirinkimą pardavimui 
Bars & Grills biznius nuo $5,00 iki 
$15,000.

ZINIS
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EV 4-3487
I Tel. RE 9-1506

Maspeth, N. Y.

TEL. NE 9-3215

63-26 58rd Drive

Antanas Grigalis
Lietuvis Kontraktorius

Stato Namus, Bungalows, 
Vasarnamius ir taiso bei 
dekoruoja senus pastatus

Pasinaudokit žemomis mūsų 
kainomis!

Del pavyzdžių ir informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

'• v K
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AČIŪ VISIEMS

New Yorko apylinkės Lie
tuvių Diena gražiai praėjo.

Gražus oras ir šventadie
niška nutaiką į Dexter Parką 
sutraukė visus, kas tik turė
jo galimybės atvykti. Čia su
sirinko kilniausia publika ne 
tik iš šios apylinkės, bet ma
tėsi svečių iš Waterburio, Ro- 
chesterio, Washingtono, Phi- 
ladelphijos ir nuo Michigano 
ežero krantų.

Bet visi pastebėjo, kad ši 
mūsų metinė šventė labai 
skyrėsi nuo visų iki šiol bu
vusių — tai gausus būrys 
mūsų brolių, neseniai atvyku
sių iš užjūrio. Kai kurie jų 
buvo vos prieš pora valandų 
išlipę iš laivo. Jie susirinko, 
tarsi, disciplinuoti kariai, nes 
lietuviui svetimo gaivalo pa
rengimai jų nesuviliojo.

Kadangi šis Lietuvių Die
nos parengimas buvo suruoš
tas “Amerikos” naudai, tai 
šiuomį visiems tariame nuo
širdų lietuvišką ačiū, kad sa
vo atsilankymu teikėtės pa
gerbti šį mūsų kuklų pobūvį.

Didžiausia padėka priklau
so mūsų bičiuliams — Rengi
mo Komiteto nariams, kurie 
šį pobūvį suruošė ir, kaip ma
tėme, ištisą dieną, be jokio 
poilsio, dirbo. Tai nemažas 
pasišventimas. Taip pat ačiū 
visiems, kurie savo aukomis 
medžiaginiai šį parengimą 
parėmė.

Ačiū, ačiū visiems!
Pilnas Lietuvių Dienos 

rengimo aprašymas bus 
kančiuose numeriuose.

“Amerikos” Redakcija 
ir Administracija

pa- 
se-

GERAI ORGANIZUOJASI

Praeitam siuvėjų susirinki
me birž. 9 d., buvo rinkimai 
6 darbininkų ir 2 į politinį 
konsulj. Jau taip iš kalno bu
vo nustatyta, kad iš “ne sa
vų” nei vieno neįsileido. “De
mokratiškai” nieko negalima 
pridėti, bet ant tokių svarbių 
rinkimų taip neskaitlingai 
narių atsilankė, tai ką reiškė 
komunistų su tautininkais 
įtaka. Net pats tautininkų 
galva buvo žemutinėje salėje.

Siuvėjus paleido dviem sa
vaitėm atostogų, bet daugu
ma labai mažai dirbo, tai jau 
kitiems ir perilgos atostogos.

Darbų mažai pas siuvėjus
4 Apie 3 siuvyklos lietuvių 

distrikte šiek tiek dirbo, ki
tos ir dabar neturi darbo. 
Daugelis senesnio amžiaus iš
ėjo į pensiją. Jeigu kiek ir 
dirbs, tai nebus uždarbis, o 
tik pasilaikys, kad kitą metą 
gaut bedarbės apdraudą.

Kriaučius

Mūsų Apylinkėj

• Danieliaus ir Jadvygos 
A verkų jaunoji dukrelė birže
lio 26 d. pakrikštyta Angelų 
Karalienės parap. bažnyčioje 
Aldonos Pranciškos vardais. 
Krikšto tėvais buvo Izabelė 
Laučkienė ir prof. Pr. Padal- 
skis. Krikštijo kun. J. Alek- 
siūnas.

• Dr. R. Sidarayičius ir Dr. 
G. Sidaravičienė - Šalčiūtė ap
sistojo Brooklyne ir pradėjo 
darbą vienoje Brooklyno li
goninėje. Jaunieji medikai 
lankėsi ir mūsų redakcijoje. 
Pradžioje juos globoja Dr. 
Vencius, Dr. Sidaravičienės 
dėdė.

• A. Masionis su žmona ir 
dviem dukrelėm atvyko iš 
Vokietijos ir apsistojo Pater
son, N. J. •

• Dr. J. Šmulkštys iš Wa- 
terburio šiomis dienomis lan
kėsi Brooklyne ir ta proga 
dalyvavo Lietuvių Dienoje.

• Muz. Pr. Dulkė su žmo
na, atšventę savo vedybų 25 
m. sukaktį, išvyko atostogų į 
Kanadą.

• St. Lukas, “Amerikos” 
leidėjų direkcijos narys, žy
mus mūsų bendradarbis, pra
dėjo savo dviejų savaičių ato
stogas.

• Adv. K. Jurgėla, lietuvių 
informacijos centro vedėjas 
New Yorke, ką tik išleidęs 
naują numerį “Lithuanian 
Bulletin,” susirūpinęs sekan
čio numerio medžiaga. Šis nu
meris yra labai turtingas do
kumentais iš bolševikų “dar
buotės” Lietuvoje.

• P. Dailidėnas, nuolatinis 
mūsų skaitytojas iš Brooklyno, 
apsilankęs “Amerikos” įstaigoje, 
įteikė $2.00 laikraščio pagerini
mui ir $3.00 Lietuvių Dienos rei
kalams.

• V. Kuzmickis iš Water
bury lankėsi New Yorke trem 
tinių reikalais ir drauge da
lyvavo Lietuvių Dienoje.

• P. Lisauskas, Maspetho 
biznierius sėkmingai organi
zuoja lietuviškas radijo va
landas, kurias pradės atei
nantį sekmadienį ir ves kiek
vieną sekmadienį ištisą va
landą. Teko patirti, kad nau
jos lietuviško radijo valandos 
stengsis padėti lietuvių biz
nierių reikalus garsinti.

• O. Raulinaitė, žinoma 
tremtinių globėja Brooklyne, 
susilaukė iš Vokietijos naujų 
svečių — savo giminaičių 
Bagdonų, kuriems ji jau se
niai kambarius yra parūpinu
si. Ji yra partraukusi ir ap- 
rūpnusi jau kelintą šeimą.

• Eugenija Bajorienė iš St. 
James, Missouri, prisiuntė savo 
prenumeratą ir $3.00' Lietuvių 
Dienos reikalams.

• Mrs. Sal. Vielis iš Brookly
no, lankėsi “Amerikos” įstaigo
je ir ta proga įteikė $3.00 Lie
tuvių Dienai ir $1.00 laikraščio 
reikalams.

• St. Misiūnas, žinomas Brook 
lyno biznierius ir “Amerikos” 
skaitytojas, lankėsi mūsų įstai
goje užsimokėti prenumeratą ir

tą ir $3.00 už Lietuvių Dienos 
knygutę.

• Br. Menderis, mūsų skaity
tojas iš Brooklyno, prisiuntė 
$3.00 Lietuvių Dienai ir atnauji
no “Amerikos” prenumeratą.

• Mrs. J. Obelenis iš Brook
lyno prisiuntė prenumeratos 6 
dolerius.

• Kazys Kairis, mūsų skaity
tojas ir rėmėjas iš Brooklyno, 
prisiuntė savo prenumeratą ir 
$3.00 Lietuvių Dienos reikalams.

• Mrs. Petronėlė Gagas, nuo
latinė mūsų skaitytoja iš Brook
lyno, atnešė $3.00 Lietuvių Die
nos reikalams ir atnaujino pre
numeratą.

• Vytautas Subačius, mūsų 
skaitytojas iš Brooklyno, atnau
jino savo prenumeratą ir $3.00 
prisiuntė Lietuvių Dienos reika
lams.

• Mary Papečkienė, uoli mū
sų laikraščio rėmėja iš Pater
son, N. J., prisiuntė savo meti
nę prenumeratą ir $3.00 už. Lie
tuvių Dienos knygelę.

• Aleksas' Matonis iš Water
bury, Conn., prisiuntė $3.00 už 
Lietuvių Dienos knygutę ir $2 
“Amerikos” laikraščio reikalam.

• Mrs. Z. Close, mūsų skaity
toja iš Ridgewoodo, prisiuntė 
prenumeratai $6.00.

• Ona Baniulienė, ilgametė 
“Amerikos” skaitytoja ir uoli 
rėmėja iš Brooklyno, per p. Oną 
Sijevičienę mums pridavė savo 
prenumeratą ir $3.00 • Lietuvių 
Dienos reikalams.

Pasikeitimai dėl pikniko 
tvarkos

Kaip žinome, praeityje Ap
reiškimo parapijos pikniko 
rengėjai, laukdami mielų sve
čių, juos sutikdavo su val
giais ir gėrimais.

Bet šiemet mes gavom lei
dimą tik gėrimus pardavinė
ti, o valgių gaminimo teisę 
parko savininkas pasiliko 
sau. Ką jis gamins, mes ne
žinome. Kad piknike niekas 
alkanas nebūtų, prašome ger
biamas šeimininkes ir 
užkandžių atsivežti.

savo

Garbės Rėmėjai

Joe Beganskas, Wood-
N. Y......................... 3.00
C. Klekavas, Brooklyn, 

..... ................  3.00

Apreiškimo 
Parapija

už- 
sek-

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius
3.00
3.00

I

f

Paža 
Epoc 
Komi 
Jau i 
šiuru

LEGIONO VALDYBA
Lithuanian Memorial post 

1763 American Legion gavo A- 
merikos Legiono charterį ir! pri
ėmė posto statutą? Pągal naują 
statutą išrinkta ir posto vadovy
bė. Posto commender išrinktas j $3.00 paskyrė Lietuvių Dienos 
adv. Clem. Voketaitis, vice-com- 
mender išrinkti: 1. Alekas Va
siliauskas, 2 J. Mačukas, 3 V. 
Bukšnaitis. Adjutantu C. Mar
ma, iždin. — J. Garšva, Jr., is
toriku — P. Vance, kapelionu— 
A. Pupchis ir\ maršalu — M. 
Steinis. J ekzekutyvį komit., be 
vadovybės, išrinkti: adv. F. A- 
leksis, pirm. ir. V. Vedegys. 
Public Relations komit. pirmin.
— D. Klinga.

Naujos vadovybės įvadas, bus 
liepos 22 d., 8 vai. vakare, Pilie
čių Klubo salėj, 280 Union Avė. 
Įvado apeigoms vadovaus New 
York departamento adjutantas. 
Bus užkandžiai ir šokiai. Sve
čiams įžanga $1.

Amen 
žiniškai 
krašto I 
šiandien 
kad kas 
gyventa 
motorizl 
monė, A 
reikalui! 
gali iš | 
rizuotus 
tai tas I 
tas savd 
tumu y 
vieną p 
važiavin 
žvalgę r 
pastebės 
ūkis, k 
— visa 
pūdj pril 
tų j šį 
kuris m; 
kaip yd

Frank Kurmis, Woodhaven, N. 
Y........................................... 3.00

Tofilė Stučienė, Brooklyn 3.00 
Anna Banning, Brooklyn 3.00 
Ant. Mickevičius, Brooklyn, 

N. Y........................................3.00
Marijona Kižytė, New York 

City .............................. 3.00
A. Pateckis, Hartford, CL 3.00 
Joseph Markūnas, Brooklyn, 

N. Y..................  3.00
Mrs. V. Šlikas, Brooklyn 3.00 
K. Rupelis, Woodhaven 3.00 
St. Misiūnas, Brooklyn 3.00 
M. Morkūnas, Maspeth 3.00 
Mrs. Mary Kiaukaras, Brook

lyn, N. Y............................. 3.00
J. V. Kudirka, Norwood, 

Mass...................................
J. Jeselskienė, Brooklyn
Saly osk, Athol, Mass..... 3.00
J. Adams, Maspeth, N. Y. 3.00 
Jonas Galinis, Brooklyn 3.00 
H. Vaitekūnienė, Brooklyn

N. Y.................................... 3.00
P. Dailydėnas, Brooklyn 3.00 
Mrs. Mary Urban, Maspeth, 

N. Y...................................... 3.00
Mrs. C. Stelmoką, Brooklyn, 

N. Y.................................... 3.00
Rozalija Diržis, Ozone, Park, 

N. Y....................................  3.00
E. VI. Pivoriūnas, Brooklyn, 

N. Y...................................... 3.00
Theodoras šlapšys, Richmond 

Hill, N. Y......... ................... 3.00
A. Januškevičius, Riverside,

N. J....................................... 3.00
Stella Strazdas, Linden, N. J. 

.......................... 3.00
Bessie Waitiekus, Gardner, 

Mass.....................................  3.00
S. I. Paltus, Los Angeles,

California ......................  3.00
Kazys Poderys, Brooklyn 3.00
T. Stučius, Brooklyn, .... 3.00 
Mrs. C. Pilotas, Brooklyn 3.00 
Mrs. A. Ražickas, Maspeth,

N. Y........................................3.00
Br. Mender, Brooklyn*.... 3.00 
Mr. M. Varnis, Brooklyn 3.00 
Mrs. Plaktonienė, Brooklyn, 
..........................................3.00 
Ona Šarkaitė, Brooklyn 3.00 
C. Kairis, Brooklyn, N. Y. 3.00 
E. Walters, Brooklyn .... 3.00 
Petronėlė Gagas, Brooklyn,

N. Y........................  3.00
Mrs. A. Twaskas, Brooklyn,

N. Y........................................3.00
Vyt. Subačius, Brooklyn 3.00 
Miss H. Danielas, Passaic, N.

J...........................................  2.00
Aleks. Noakas, Ozone Park,

N. Y..................................... 1.50
Mrs. Dome, Brooklyn .... 1.50 
Domas Norvilas, So. Ozone 

Park, N. Y...................  1.00
J. Motecus, Elizabeth .... 1.00 
S. Samotauskas, Fanwood, N.

J........................................... 1.00
Fr. Skwar, Brooklyn, .... 1.00 
J. Kizlauskas, Brooklyn 1.00 
Visiems jiems nuoširdžiai 

dėkojame ir laukiame vardų 
naujų darbuotojų.

“Amerikos” Administr.

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

j

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

r-^i------------------- ■ „—- t . uJi

j Stephen Bredesjr. j
ADVOKATAS ]

l 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

; Tel. EVergreen 7-9394 ;

Šią savaitę prisiuntusieji 
pinigus už išplatintas knyge
les:

Ona Sijevičienė, Brooklyn 6.00
Ona Raulinaitė, Brooklyn 6.00 
V. Viliamas, Dayton, Ohio 5.00 
Eugenija Bajorienė, St. James, 

Missouri .............  $3.00
Joe Yucaitis, Bronx, N. Y. 3.00
Mrs.

haven,
Mrs.

N. Y.
Mrs. Sal. Vielis, Brooklyn 3.00
Mrs. Urš. Karpavičius, Brook

lyn, N. Y............................. 3.00
Mrs. V. Kirvelis, Brooklyn, N. 

Y? ...................................... 3.00
Mrs. H. Herbačauskas, Rich

mond Hill, N. Y.................  3.00
J. K. Matusevičius, Maspeth, 

N. Y.................................... 3.00
. Mrs. U. čižauskienė, Rich
mond Hill, N. Y................. 3.00

Mrs. A. Garliauskas, Brook
lyn, N. Y. ..;..........  3.00
Eleoonra Burienė, Brooklyn 3.00

J. Zabarauskas, nrooklyn 3.00 
Mary Bilinskas, Kearny 3.00 
Frank J. Gudiškis, Waterbu

ry, Conn.................................3.00
Vincent Witkus, Woodhaven, 

N. Y.................................... 3.00
Mrs. V. Grevis, So. Boston 3.00
A. Petronis, Brooklyn .... 3.00 
John Kuodis, Brooklyn .... 3.00 
Vytautas Subačius, Brooklyn,

N. Y. ...x....:.^. ........... 3.00
Mrs. Peter Lenk, Brooklyn,

N. Y...................  3.00
Mary Papečkis, Paterson 3.00
V. Pečiukevičius, Philadelphia,

Pa. ..-................................ 3.00
Kun. J. Misius, Pittsburgh, 

Pa..................... /.................. 3.00
Aleksas Matonis, Waterbury, 

Conn.................................... ‘ 3.00
W. Maciokas, Woodhaven 3.00
T. Luciwnas, Broooklyn 3.00
Mrs. A. Markūnas, Bayonne,

N. J........................................ 3.00
Mrs. M. Pužauskas, Brooklyn, 

N. Y....................................  3.00
A. Kaminskas, Newark 3.00
Mrs. E. Ambrose, Brooklyn,

N. Y..................................... 3.00

Nelaiil 
jeigu ji! 
pradėtų I 
tų, man I 
koje tail 
si, kur dl 
do ir kai 
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tų stati 
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snausti I 
mėta, ši 
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šeimų išil 
vendinti 
tuose. Ši 
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nijusių pj 
ti sveika] 
si įvykdl 
kas.

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai: 

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

baigimo iškilmės įvyko 
madienį, birž. 26 d. Prieš 9 
vai. mišias baigusiems mo
kyklą (28 vaikai) klebonas 
kun. N. Pakalnis išdalino di
plomus, palinkėdamas visiem 
neužmiršti maldos ir būti ge
rais katalikais.

Vakare, 7:30 vai., pilnutė 
salė žiūrėjo vaikučių progra
mos. Tur būt, įdomiausia da
lis visiems buvo vaikų darže
lio pasirodymas. Iš jų pačių 
tarpo viena aprengta seserų 
dominikonių habotu — sese
lė, o berniukas — kunigiš
kais rūbais — kunigas. “Se
selė” pristatė vaikų darželio 
mokinius “kunigėliui,” kaip 
sunkiai dirbančius, baigusius 
vaikų darželį ir tinkamus 
kandidatus pradžios mokyk
lai. “Kunigėlis” išklausė vai
kučių pasiruošimą ir pripa
žino tinkančiais pradžios mo
kyklai, pakviesdamas parapi
jos kleboną kun. N. Pakalnį 
padėti jam išdalinti diplo
mus.

Įdomu buvo klausyti gra
žiai muz. P. Sako paruoštų 
dainų, o įdomiau, kai dides
nė dalis vaikų chorelio sve
timtaučių puikiausiai atmin
tinai padainavo lietuviškų 
dainelių ir pašoko lietuviš
kus tautinius šokius.

Visa programa buvo labai 
puiki. Nežiūrint karšto oro, 
2 vai. programos laikas pra
bėgo labai įdomiai ir greitai. 
Daug darbo ir vargo šiai pro
gramai paruošti įdėjo visos 
mokytojos seserys dominiko- 
nės.

Clement A. Voket
(VOKET AITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259 
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

METINIS

APREIŠKIMO PARAPIJOS

Piknikas

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STase 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SŪNŪS -j 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių namų (ienų H- f 
lyginimą, plasterlavimą, šaligat- ( 
vių cementavimą ir kt. darbus, f

293 MAUJEK ST., (
BROOKLYN «, N. Y. f.

g DYKAI ----- DYKAI ----- DYKAI!
| LIETUVIU BIZNIERIŲ PIKNIKAS

i Sekmadienį, Rugsėjo-August 28,1949
I KLASČIAUS CLINTON PARKE
© Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.
t Gaukit tikėtus pas biznierius, šio pikniko rengėjus
ę Norėdami daugiau žinių rašykit arba telefonuokit:

| LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
S 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
B Tel. EV 7-7411
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Liepos - July 17 dieną, 1949 mreikalams. f

• Jonas Galinis, mūsų skaity
tojas iš Brooklyno, prisiuntė sa
vo prenumeratą ir $3.Q0 Lietu
vių Dienos reikalams.

• Mrs. H. Vaitekūnas, ilgame
tė mūsų skaitytoja iš Brooklyno, 
lankėsi “Amerikos” redakcijoje 
ir ta proga įteikė visą dešimt do
lerių prenumeratai, laikraščio 
pagerinimui ir Lietuvių Dienos 
reikalams.

• Mrg. Mary Urban iš Maspe- 
tho, atsilankiusi mūsų įstaigon, 
atnaujino savo prenumeratą ir 
$3.00 įteikė Lietuvių Dienos rei
kalams.

• Mrs. C. Stelmokas iš Brook
lyno atnaujino savo prenumera
tą ir $3.00 paskyrė Lietuvių Die
nos reikalams.

• Mrs. Rose Diržis, ilgametė 
“Amerikos” skaitytoja ir uoli 
rėmėja, atsilankiusi redakcijon, 
įteikė $3.00 Lietuvių Dienos rei
kalams $2.00 laikraščio pageri
nimui ir atnaujino savo prenu
meratą. /

• Mrs. V. Pivoriūnas iš Brook
lyno, prisiuntė savo pfenumera-

Jamaica Ave. ir Elderts Lane, Woodhaven, N. Y.
Vartai atsidarys 1 vai. po pietų

HY 7-4554 - 4555 -■

ILARDI CO v>

©

RčAVicforMetinis piknikas įvyks lie- 
pos-July 17 d., Dexter Parke. 
Vasara yra smagiausias lai
kas įvairiems parengimams 
tyrame ore. Lietuviai ruošia 
daug visokių parengimų, bet 
vienas iš smagiausių ir skait
lingiausiai lankomų yra Ap
reiškimo parapijos piknikas.

Čia netrūksta nieko, o 
skaitlingai susirinkę žmonės 
smagiai ir nuoširdžiai links
minasi ir daug turi įdomybių 
varžytinėse, renkant karališ
ką šeimą.

Prašome visi parapijiečiai 
ir apylinkės lietuviai atsilan
kyti į pikniką. Gražioj nuo
taikoj praleisime dieną ir pa
simatysime su daugeliu atvy
kusių mūsų brolių iš tremties, 
kurių yra čia jau gana daug. 
Rasime ir savo gerų pažįsta
mų

J
Jos. Zeidat, Jr. — Radios

— Television
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

—-Nebrangiausia—ir—Geriausia Refrigerators

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

WASHING MACHINES 
ELECTRIC APPLIANCES 
GAS & COMBINATION 

RANGES

Daugėja bedarbiu

Kalbame lietuviškai

JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas)

Skaičius bedarbių Jungti
nėse Valstybėse vis didėja. 
Birželio mėnesyje jis pašoko 
iki 3,788,00 bedarbių, arba 
pusantro milijono daugiau, 
negu pereitais metais tuo lai
ku,

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintai namie U geriausios Smetonos, ALUS tt ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

895-897 Broadway 
Brooklyn 6, N. Y

Pasaulio 
skelbė siu 
kos tran 
“Britanic,’ 
Atlantą, 1 
paprastoje 
je, valtyje 
riančius” < 
pitonas C 
laivui sus 
denio desj 
šaukiančiu 
rodo — di 
rusų bolše

Tai šiui
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