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Amerikos Lietuvių Kon
gresas įvyksta lapkričio 4-6 
dienomis New Yorke. Į Kon
gresą suvažiuos visos Ameri
kos lietuviai. Hotel New Yor
ker, kur Kongresas įvyks, 
yra užprašyta pakankamai 
kambarių nakvynėms tiems 
svečiams, kurie atvykę iš to
liau neturės kur kitur apsi
stoti. Kongreso rengimo ko
mitetas dirba išsijuosęs. Ko
mitetas sudarytas iš newyor- 
kiškių. Pirmininkas — žino
mas visuomenės veikėjas J. 
B. Laučka, sekretorius — K. 
Jurgėla. Jau nuo šiandien vi
si turime pradėti rengtis į 
Kongresą.

• * •
Viena iš skaudžiausių vie

tų bendrojoje mūsų tautos 
tragedijoje yra mūsų kultū
ros trukdymas. Lietuviškoji 
knyga, besibaigiant ją spaus
dinti Vokietijoje, tiesiog bai
gia savo dienas. Tai baisus 
atsitikimas tautos gyvenime. 
Ypatingai baisu dėl priau
gančiųjų kartų. Ten, tėvynė
je, jaunimas, kuris dar likęs, 
penimas bolševikiškai rusiš
kais nuodais, laisvajame pa
saulyje esąs taip pat neturi 
kuo papildyti savo lietuviš
kos dvasios. Jis išaugs be
spalvis savajai kultūrai. O 
vieną sykį šiandieną beau
gąs mūsų jaunimas juk tu
rės paimti savosios tautos 
reikalus į savo rankas.

• * •
Chicagiškiai pirmieji susi

rūpino šita spraga. Jie įstei
gė ir nuolat stiprina lietuviš
kos knygos leidimui institu
ciją. Taip ir reikia, nes Chi- 
caga yra didžiausia mūsų ko
lonija, stipriausias kultūrinis 
centras. Antras židinys, dar 
vos tik besikuriąs, bet daug 
žadąs, yra Brooklyne, N. Y., 
kur planuojama serija lietu
viškų knygų vaikams. Prie 
šito židinio spiečiasi žymiau
sios mūsų pajėgos, išbandy
tos jau laisvoje Tėvynėje: 
Bern. Brazdžionis, Pov. Os- 
molskis, St. Zaborskas, L. 
Žitkevičius, Vyt. Tamulaitis. 
Tai tik branduolys, iš kurio 
turėtų išaugti didelės reikš
mės kultūrinis veiksnys. Šios 
knygos vaikams bus gražiai 
iliustruotos. Tai sveikintina 
iniciatyva, tiek Chicagoje, 
tiek ir Brooklyne.

• * ( •

Iniciatyvą pasveikinti, mū
sų turimomis sąlygomis, tai 
dar neužtenka, kad ta inicia
tyva išsivystytų iki gerų re
zultatų. Tą iniciatyvą reikia 
paremti. Kas ją turi parem
ti?. Pirmiausia mes, kurie 
turime knygą pirkti sau ir 
savo vaikui. Viską padėkime 
į šalį, bet knygą pirkime. Ne- 
siskųskime šiam reikalui ne
turį cento, kad ir tie, kurie 
neseniai atvažiavę. Ypač dėl 
vaikų. Raskime priemonių 
sutaupyti dolerį vaikui lietu
višką knygą nupirkti. Dėl lie
tuviškos knygos mūsų pro
tėviai daug kentėjo, daug 
aukų ir pasišventimo buvo, 
bet su knyga lietuvis nesi
skyrė. Nedarykime tad gėdos 
savo protėviams. Tūkstančiai 
laiškų, raginančių, stiprinan
čių ir drąsinančių iniciato
rius, turėtų jau dabar plauk
ti į redakcijas.-

Kremliaus bolševikinės 
agentūros visuose kraštuose 
praneša, kad ateinančio rug
sėjo pradžioje į Prahą, Čeko
slovakijoje, renkasi “iš viso 
pasaulio” atstovai į kongre
są “žmogaus teisėms” ginti. 
Mūsų valstybėje esanti 
Kremliaus agentūra, komu
nistų partija besivadinant, 
pranešė, kad šio krašto “at
stovai” ten taip pat bus. Ma
noma, kad ten bus įkurta “pa-
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BRANGIOJE LIETUVOJE

STALINO PASIŪLYMAI
Jungtinių Tautų organiza

cijos organas — United Na
tions World paskelbė, kad 
esą Stalinas pasiūlęs Ameri
kai “taikos sutartį” — Jaltos- 
Potsdamo sutarčių rėmuose.

Už šitą taiką jis siūlo pen
kis punktus: Jaltos sutartį 
pagrinde,- sutarimą ^-Vokieti* 
jos klausimu, Maskvos reika
laujamas reparacijas, naciš
ko elemento nepalaikymą iš 
US pusės ir Amerikos pasko
lą sovietams.

Valstybės departamento 
žmonės pareiškė, kad jie 
apie Stalino pasiūlymą nieko 
nežino, išskyrus tai, ką jie 
paskaitė minėtame laikraš
ty. Šito departamento pa
reiškimo tačiau nereikia im
ti už gryną pinigą. Prieš pu
sę metų buvo taip sakoma ir 
dėl vykusių derybų Berly
no blokados reikalu, o dery
bos tačiau vyko.

Įdomiau yra žvilgterti į 
viešosios opinijos komenta
rus šiuo klausimu. Tie patys 
valstybės departamento val
dininkai pareiškė, kad toks 
pasiūlymas tai būtų nieko 
naujo, kaip tik sovietų politi-

kos pakartojimas — noras iš
gauti iš Amerikos pripažini
mą sovietų įtakos rytų ir piet
ryčių Europoje, dominuoti 
Vokietijoje ir gauti paskolą. 
Šis planas šiandieną jau yra 
labąi pavėluotas, be to, jam 
atmosfera sudaryta nepalan-

stovi pasaulinė institucija 
žmogaus teisėms ginti.” Kas 
valdo šiandieną Pragą, pa
saulis žino. Taigi, žino ir kie
no tas kongresas ten bus. 
Prie Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisėms Ginti Komite
to Kremlius nesidėjo. Vadi
nasi, net žmogaus teisių gin
ti Kremlius negali kartu su 
laisvuoju pasauliu.

Ką Pragos kongresas kal
bės apie teises tų žmonių, ku
rių apie 15 milijonų šiandie
ną yra sovietų vergijoje? Gal 
tame kongrese bus nustaty
ta naujos žmogaus teisių nor
mos, t. y., paskelbta, kad tie, 
kurie nenori tikėti "taip kaip 
Kremlius nori, neturi ir žmo
gaus teisių? Faktiškai ir 
praktiškai sovietuose taip ir 
yra, tik jie to pasauliui nesa
ko. Liūdniausia bus, žinoma, 
jiems patiems, jeigu jie apie 
tuos 15 milijonų tame kong
rese nieko neprisimins. Tai 
bus panašu į tai, jeigu žmog
žudžių gauja susirinktų kur 
ir nutartų, kad jie skelbia 
kovą prieš žmogžudystes. Tai 
vis gyvosios knygos, iš kurių 
žmonija skaito, kas yra 
siškasiš komunizmas.

ru-

Padės Nusikratyti Jungą
Neramumai Ispa

nijoje
Pirinejų kalnuose, prie 

Prancūzijos sienos, dažnai 
sutinkama slankiojant būriai 
komunistų, persirengusių 
piemenų rūbais ir apsigink
lavusių automatiniais gink
lais.

Kitų kraštų komunistų re
miami, jie čia ruošiasi prie 
sukilimo, kai tik kraštą už
guls ekonominė krizė, kurios 
laukiama ateinančią žiemą.

Į Prancūzijos pasienį vy
riausybė pasiuntė dideles 
ginkluotas jėgas būk tai ma
nevrus daryti, bet tikrumoje 
sugaudyti opozicijonierius ir 
neprileisti prie sukilimo.

—New Yorko valstybėje 
skaičius bedarbių, imančių 
valstybinę pašalpą, pereitą 
.savaitę sumažėjo 10,000.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

PRANEŠIMAS APIE KINIJĄ
Amerikos vyriausybė išlei- c 

do vadinamą baltąją knygą oil Kilimai UZlllIgary 
apie Kiniją, šitame rašte A. -----------
J. V. vyriausybė pasisakė. Iš Kinijos ateina žinios, 
kad nėra jokios prasmės to- kad raudonosios kinų armi- 
liau remti Kinijos naciona- jos užnugary visur pastebė- 
linę vyriausybę. Tuo pačiu, ta stiprūs pogrindžio judėji- 
žinoma, pasakyta, kad išgel-|mai, nukreipti prieš raudo- 
bėti Kiniją nuo raudonųjų nuosius.
per rėmimą nacionalistų vai- tie judėjimai išsivystė į suki- 
džios, nėra jokios vilties.

Dėl Kinijos tragedijos ap
kaltintas Chiang-KaiShekas. 
Amerikos specialus tyrėjas 
Kinijos reikalų gen. Wede- 
meyer pareiškė, kad Chiang- 
Kai Shekas nepramatė savo 
tautos ateities, nenorėjo jos 
suprasti, bet vedė, kol prive
dė ją prie bankroto. Dėl to 
jo rėmimas iš JAV pusės pa
sidarė neįmanomas.

Pareiškime pasakyta, kad 
vietoje rėmimo nacionalisti
nės vyriausybės, reikia padė
ti tautai nusikratyti jai už
dėtą raudonąjį jungą, 
yra darbas rusiškojo 
rializmo.

Prieš šitą naująjį 
Kinijos atžvilgiu kilo 
Amerikos valstybės 
tarpe. Patys Kinijos vyriau
sybės nariai pareiškė, kad šis 
raštas galutinai atidarė jiem 
akis — nuo dabar jie turi pa
sitikėti tik savo jėgomis.

Keliose vietose ši-

limus. Raudonieji turi siųsti 
sustiprinimus atskiriems gar
nizonams, kuriems gręsia pa
vojus iš sukilėlių j usės. Ši
tas žinias patvirtina ir pačių 
komunistų, net gi iš Maskvos 
neretai, pranešimuose varto
jami posakiai: kova su “ban
ditais” “išlaisvintose” srity
se ir panašiai. Ką komunis
tai vadina banditais, pasau
lis jau žino.

Shanghajuje komunistų po
licija suėmė daug asmenų, 
įtariamų sukilimų dalyviais.

kuris 
impe- —Opladen, Vokietijoje,

traukinys užvažiavo ant au
tobuso, kuriuo vaikai grįžo 
iš vasarvietės. Užmušta 16 
vaikų, kiti sužeisti.

—Senatas priėmė Europos 
Pagelbai Teikti įstatymą. Ta
čiau opozicijai pavyko iš pa
skirtos sumos $5,647,724,000 
nubraukti 10 nuošimčių.

kursą 
audra

vyrų
Ekvadoro respubliką 

krėtė žemės drebėjimas, 
mas didelis smūgis buvo per
eitą penktadienį, o paskui 
dar šeštadienį ir sekmadienį 
vietomis pasikartojo.

Ši gamtos katastrofa pa
reikalavo netoli penkių tūks
tančių žmonių aukų. Tai už- 

" -j.. —.V.1 ž-.'j" -JLffjk*?--.
tęs rašant dar neturėjome 
tikro skaičiaus. Materialinių 
nuostolių padaryta už 20 mi
lijonų dolerių.

Pelleo miestas, trečias sa
vo didumu Ekvadore, visiš
kai sunaikintas. Iš 3,500 jo 
gyventojų, teliko 300. Prie 
Ambato miesto kalnas už
verstas ant upės, kas pakei
tė upės kryptį ir nutraukė 
miesto vandentiekį. Praneša
ma, kad nuo žemės veido iš
nyko dar trys mažesnis mies
teliai.

Paskutinės žinios skelbia, 
kad apie 100 tūkstančių šei
mų liko be pastogės.,

SU-
Pir- Ekspedicija į Pietų

—--------------------------— ----------- ------------------------ X —  

kir•*-V’?-mušti, x> sužeistų, šias eitu-

Žinomas ašigalių tyrinėto
jas, admirolas Byrd, ruošia 
naują ekspediciją į 
Ašigalį.

Dideli gaisrai
Šitie karščiai sudarė sąly

gas dideliems miškų gais
rams įvairiose krašto vieto
se. Padaryta kraštui milži
niškų nuostolių.

Vienas iš didžiausių gais
rų, išsivystęs apie 25 mylias 
ilgio plote, yra prie Helena, 
Montaną. Šį gaisrą begesi- 
nant žuvo jau 13 ugniagesių. 
Šį gaisrą gesina 4,500 ugnia
gesių. Karščiai trukdo gesi
nimo darbus.

Iš Europos gaunamomis 
žiniomis, ir ten liepsnoja dau
gybė miškų. Vienas iš di
džiausių, yra Prancūzijoje, 
netoli Bordeux miesto. Ten 
dirba taip pat tūkstančiai ug
niagesių.

Amerikos laivyno globoje. Jo
je dalyvaus 3,500 žmonių su 
8 laivais. Ekspedicijos tiks
las yra ištirti Pietų ašigalio 
žemyną, kuris užima plotą 
lygų visai Europai.

Jei ekspedicija gaus ata
tinkamų įstaigų leidimą, ke
lionėn išplauks pradžioje 
spalių mėnesio ir atgal grįš 
balandžio mėnesyje, 1950 m.

Pasirodė nuodingi 
vorai

—Rugpiūčio 10 d. buvu
siam prezidentui Hooveriui 
suėjo 75 metai amžiaus.

JUNGTINE EUROPA
Strasburge, Prancūzijoje, 

susirinko 10 Europos valsty
bių atstovai Jungtinės Euro
pos įkūrimo reikalu. Ši
tame suvažiavime dalyvauja 
87 tų dešimties valstybių pa
siųsti atstovai. Šias eilutes 
rašant, buvo minimi trys 
kandidatai į pirmininkus 
šiam suvažiavimui: Winston 
Churchill, E. Herriot ir P. 
Spaak.

Jungtinės Europos valsty
bės jau seniai buvo planuoja
mos. Jų pradžia vedama nuo 
pirmųjų politinių susidūrimų 
su sovietais. Didžiausias šios 
organizacijos kūrėjas yra W. 
Churchill. Manoma, kad jis 
bus išrinktas pirmuoju Jung
tinės Europos prezidentu.

Jungtinės Europos valsty
bes kuria šios tautos: Angli
ja, Prancūzija, Belgija, Olan
dija, Danija, Luksemburgas, 
Švedija, Airija, Norvegija ir 
Italija.

Komunistai pikie- 
tavo

Į Prancūziją atvykus Ame
rikos karo vadams, prancūzų 
komunistai buvo suruošę de
monstraciją, kurios tikslas 
buvo “parodyti”^ kad prancū
zai “nenori” Atlanto pakto, 
jų apginklavimo ir karo su 
sovietais, ši jų demonstraci
ja nepasisekė. Kai kuriuos 
demonstrantus turėjo paša
linti policija dėl jų neleisti
nos laikysenos viešoje vieto
je.

Komunistai tokią pat de
monstraciją suruošė ameri
konams ir Austrijoje, kur jie 
atvyko į vieną Amerikos ka
rių garnizoną prie Vienos. 
Komunistai čia iškėlė plaka
tus su užrašais, šaukiančiais 
prieš amerikonus, o už sovie
tus.

Long Island saloje pasiro
dė labai nuodingų Black Wi
dow grupės vorų. Ligi šiol 
jų sugauta daugiau 40.

To voro įkąstas žmogus 
pajunta didelius skausmus, 
ypač viduriuose, ir verčiama 
vemti. Įkąstos vietos smar
kiai sutinsta.

Suaugusieji smarkiai pa- 
sirgę pasveiksta, ypač jei 
vartoja nuo įkandimo tam 
tikrus vaistus, bet vaikų di
delis nuošimtis miršta.

Patariama tų vorų pasi
saugoti, nes jie neretai įslen
ka į gyvenamus namus.

—Omaha, Nebraska, išėjo 
streikan 259 Structural Uni
jos darbininkų už tai, kad 
fabrikas priėmė darban dy- 
jjuką, Eugene Stefan.

—Jungtinės Valstybės pa
siūlė kitiems kraštams savo 
kviečių perteklių. Kviečiai 
bus parduodami pigiau savy- 
kainos ir dėl to valdžia turės 
84 milijonus dolerių nuosto
lių.

Sugavo netikry pi
nige platintoją

Rytinėse valstijose, o ypač 
New Yorko apylinkėje, pas
taruoju laiku buvo gausiai 
paplitę netikri $10 ir $20 
banknotai.

Policija suskato ieškoti tų 
netikrų pinigų platintojų ir 
vieną jų, Michael Maione, 
neseniai sučiupo. Sakoma, 
kad Maione vienas yra apy
varton paleidęs arti $250,000 
netikrų pinigų.

Netikri banknotai buvo 
spausdinami Chicagoje, iš 
kur Maione juos pirkdavęs ir 
mokėdavęs $15 už $100.00.

—Rugpiūčio 15 d. Lake
wood parke, netoli Mahanoy 
City, Pa., įvyks Lietuvių Die
na. . .<$9%

• žurnalistai paklausė prezidentą Trumaną, ar tiesa, . 
kad ponia E. Roosevelt pasitraukia iš J. T. organizacijos 
Amerikos delegacijos dėl įsipainiojimo į polemiką su kar
dinolu Spellmanu. Prezidentas atsakė, kad p. Roosevelt 
atsistatydinimo priežasčių savo laiške nepaminėjo.

® Pasaulio žurnalistai mano, kad Kremlius “žmogaus 
teisių” kongresą šaukia Pragęje, o ne Maskvoje, bijodamas 
apie žmogaus teises kalbėti per arti tų milijonų beteisių 
žmonių, kurie sovietuose šiandieną kankinami ir dėl kurių 
pasaulis jau pradėjo triukšmą kelti.

• Respublikonų senatorių tarpe kyla balsai, kad gu
bernatorius Dewey turi būti išrinktas senatoriumi. Bet 
Dewey arti stovintieji asmens abejoja, ar Dewey sutiks 
eiti į senatorius.

• Jugoslavijos valdytojas Tito pareiškė, kad jis yra 
ištikimas marksizmui - leninizmui, bet dėl nutrūkimo san
tykių su Kremliumi jis nekaltas.

• Senatas atmetė pasiūlymą Ispaniją įtraukti į užsie
nio pagelbos planą ir suteikti jai 50 milijonų paskolą.

• Vatikano laikraštis — L’Osservatore Romano pareiš
kė, kad Pragos komunistų teismai yra pavyzdžiai negirdė
to teisių mindžiojimo kominformo kraštuose.

• Gen. O. Bredley Prancūzijoje buvo paklaustas, ar bus 
mėtomos atominės bombos gynimosi metu vakarų Euro
pos kraštuose. Bredley atsakė, kad atominės bombos yra 
strateginiai ginklai ir jas turėtų operuoti Amerika iš to
liau.

• New Yorko mayoras VV. O’Dwyer spaudos konferen
cijoje pareiškė apgailestavimą dėl kilusios polemikos tarp 
E. Roosevelt ir kard. Spellman.

• Prie Lawrence, N. Y. nukrito praeito karo laikų tipo 
bombonešis. Pilotai užsimušė. Lėktuvas pataikė į vieną vi
lą, kur gyveno dvi motinos su vaikais, kuriems tačiau nieko 
neatsitiko.

• Kalifornijos universiteto medicinos fakultetas įtem
pęs visas jėgas baigia nustatyti, ar negalima bus vėžio li
gos bacilų užmušti aukšto įtempimo X spinduliais. Šie spin
duliai gaunami atomo fabrikuose.

• Maskvos laikraščiai ir radijas labai piktai pasisakė 
dėl Churchillio ir Bevino pareiškimų, kad vokiečių besą- 
yginę kapituliaciją sugalvojo ir pravedė Rooseveltas ir kad 
tai buvo klaida.

• Hongkonge užsidegė Amerikos prekiniame laive pre
kės, kur buvo sunaikinta kokovo riešutų už $50,000. Laivas 
tačiau nuo gaisro nenukentėjo.

• Buvusio Hitlerio laivyno vado admirolo Raeder žmo
na yra paleista iš rusų kalėjimo. Ji papasakojo Berlyne apie 
išgyventas ten baisybes.

• Bedarbių skaičius Amerikoje pakilo iki 4 milijonų.
• Belgijos karalius Leopoldas, kurs dabar yra Šveica

rijoje, reikalauja, kad jo grįžimas į sostą būtų išspręstas 
tautos pasisakymu, dauguma balsų — jeigu daugiau 50% 
pasisakytų už grįžimą, jis grįžtų.

• Olandijos parlamentas ratifikavo Atlanto paktą.
• New Yorko valstijoje padaryta karščių ir sausrų 

žemės ūkiui milžiniškų nuostolių.
• Čekoslovakijos komunistų įsteigtos koncentracijos 

stovyklos yra Austrijos pasieny, čia laikoma žymiausios 
Čekoslovakijos asmenybės.
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Ramunėle tu baltoji, 
Kad išpuoštum mano kelią, 
Tu iš dulkių atsistoji, 
Skaisčią pakeli galvelę.

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

PRIEŠO POZICIJOS
Rusiškasis komunizmas šiandieną yra žmonių priešas 

numeris pirmas. Visų žmonių, pradedant eilinį darbininką, 
einant per amaitninką - profesionalą ir ūkininką iki aukš
čiausio intelektualo. Nes kiekvienam žmogui, kas jis nebū
tų ir kur jis nebūtų, kai tik jis pasidaro priklausomas nuo 
Kremliaus, atimama laisvė, jis padaromas fiziniu ir dva
siniu vergu. Dar daugiau: būdamas vergu, jis turi viešai 
sakyti, ir sako, kad jis gyvena rojaus gyvenimą, kad jis 
viskuo patenkintas, džiaugiasi savo laime.

Nuo Sovietų Sąjungos užgimimo iki antrojo pasauli
nio karo, pasaulyje buvo keista situacija, kuri padėjo su
stiprėti to žmonių priešo pozicijoms. Būtent, pasaulis lai
kė, kad rusiškąjį komunizmą daboti ir, jei bus reikalas, jį 
sunaikinti yra tai vokiečių dalykas. Vokiečiai padėjo jam 
gimti, vokiečiai turi jį ir nepavojingu padaryti. Vokiečių 
tauta geriausiai pažinojo bolševikus, nes jie jų pašonėje 
buvo. Vokiečių tauta jautė jai pasaulio primestą sunkų už
davinį — daboti bolševizmą. Pagaliau ta tauta tiesiog 
įpuolė į paniką, pradėjo bijoti, kad jos jaunutė demokrati
ja nepajėgi prieš grąsinantį raudonąjį despotizmą. Iš čia 
tai ir išdygo Vokietijoje rudasis despotizmas.

Reikia atsiminti, kad Hitleris į valdžią atėjo ne revo
liucijos, bet evoliucijos keliu. Taigi, vokiečių tauta pati jį 
pastatė savo priešaky. Anksčiau tautoje visai negirdėtą, 
tik staiga su triukšmu išėjusį šarlataną. Kodėl taip atsiti
ko? Todėl, kad jis pasišovė įvykdyti tuos uždavinius, dėl 
kurių šita tauta buvo baimėje. Per pusę dešimtmečio Hit
leris vokiečių tautą nuvedė tačiau visai kitu keliu, negu ta 
tauta pati manė ir negu vakarų pasaulis norėjo.

Šitas istorinis įvykis nepaprastai sustiprino bolševiz
mo pozicijas moraliniu atžvilgiu. Roosevelto formulė — 
vokiečių besąlyginė kapituliacija, tai- triumfalinis Krem
liaus laimėjimas. Lavonas, kuris Amerikos buvo atgaivin
tas, atšertas, atgabentas iki Elbės, pasiskelbė, kad karą 
laimėjo jis ir tik jis. Visame pasaulyje propaganda apie 
sovietijkąjį didvyriškumą kaž kodėl buvo tokia stipri, kad 
vidutinis žmogus ir tikėjo šituo Kremliaus demonstravi
mu. Kad tuo metu, kai sovietai parodė “nepaprastą didvy
riškumą,” vokiečių kareivis, kurio miestai buvo anglų - 
amerikonų į gyvėsius paversti, kurio ginklavimo centrai

(Pabaiga)
Lietuvių inteligentų aka

demikų JAV yra. Susidariau 
įspūdžio, kad tas būrys yra 
nemažas. Kuris jų nuošimtis 
priklauso katalikams, nega
lėčiau pasakyti, kaip lygiai 
negalėčiau pasakyti, kuri sro
vė jų daugiau tūri, žinau vie
na, kad inteligentų katalikai 
savo tarpe turi daug. Dalis 
jų dirba atsidėję įvairų vi
suomeninį darbą, kiti dėl tos 
ar kitos priežasties prie jo 
nesideda.

Seniai esu girdėjęs, kad 
lietuviai katalikai Amerikos 
Jungtinėse Valstijose yra 
skaitlingiausi iš visų kitų lie
tuviškųjų srovių, kad jie dau
giausia Lietuvos reikalui su
aukoja, pav. pirmojo pasau
linio karo metu Tautos Fon
das. Katalikų teigimu ir da
bartiniais laikais katalikai 
daugiausia suaukoją Lietu
vos reikalams ir tremtiniams

vynės, kurių daugelis žuvo 
kankinio mirtimi. Jų vieton 
atgabenami nauji kolonistai 
iš Rytų. Likę krašte lietuviai 
veda žūtbūtinę kovą su nely
giu sau priešu dėl lietuvių 
tautos egzistencijos ir krašto 
laisvės.

Akyvaizdoje šių liūdnų 
faktų ar mes, Amerikos lie
tuviai, begalime, tylėti ? Ar 
galime ramiai laukti, kada 
žūsta ir yra kankinami nie
kuo nekalti mūsų tėvai, bro
liai ir seserys Lietuvoje ar 
ištrėmime? Ne, ir dar kartą 
ne!

Susirinkę į Kongresą orga
nizuotos JAV lietuvių išeivi
jos atstovai turės vieningu 
ir* galingu balsu pasmerkti 
barbariškus Rytų despoto 
veiksmus ir visam pasauliui 
dir karią pareikšti, kad per

šelpti. Man išvažiuojant į J. 
A. Valst. apie katalikų jėgin- 
gumą ir stiprumą pasakojo 
dabar Vokietijoje esąs vienas 
Amerikos lietuvis nepriklau
sąs katalikų grupei. Tai aš 
pats pastebėjau nesunkiai 
lankydamasis po JAV įvai
rius kraštus. Iš to visai aiškė
ja ir toji lietuvių katalikų į- 
taka į visą Amerikds lietu
vių gyvenimą. Dairydamasis 
po katalikų gyvenimą ir jų 
užsimojimus priėjau išvados, 
kad dar ne visi turimi žmo
nių pajėgų šaltiniai jų yra 
išsemti ir panaudoti. Įrikia- 
vus tas visas pajėgas į dar
bą, katalikai pasireikštų žy
miai stipresniais ir įtakin
gesniais. Vadų katalikai turi 
gana gabių — ir kunigų ir 
pasauliečių tarpe. -

—Ar smarkiai jaučiamas 
lietuvių nutautimas JAV ir 
ar yra vilties tą nutautimo 
eigą sustabdyti ar susilpnin
ti?

— Klausiamas nutautimas 
smarkiai juntamas. Aš pats 
jaučiausi kaip tautoj be atei
ties. Tai mane labai slėgė. 
Juk JAV lietuviai sudaro 
mūsų tautos žymią dalį, ku
ria nekartą lietuvių tauta sa
vo nelaimių metu rėmėsi ir 
kuria dabartinių baisių ne
laimių metu remiasi, kaip 
vienatine ir stipria ir nenu- 
viliama atspara. Šis reiški
nys man buvo labai skaudus. 
Jį visur kietai ir visai aiškiai 
kėliau, šis klausimas mano 
plačioje kelionėje po lietuvių 
kolonijas buvo pasidaręs vie
nu pagrindiniųjų ir nebe rei
kalo. Į taip mano pastatytą
jį klausimą žmonės reagavo. 
Vieniems atrodė, kad aš be 
reikalo tą klausimą iškėliau, 
kiti gi džiaugėsi, kad bent da
bar tas klausimas pastatytas 
visame, tikrajame nuogume

Vargui — takui pro rugienas 
Tavo žiedas — džiaugsmo kraitis. 
Štai pasauly aš ne vienas, 
Jo bedugnėj ne našlaitis...
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buvo sugriauti, kurio susisiekimo ir tiekimo keliai buvo dau? ’ skaitlį • u • ’hnvn ir kaH tn« hmpriknnn nm.lf”?.. P. ,eta, ?ekaltH K baisume, pripažindami, kadsuardyti, buvo visiškai nepajėgus ir kad tos hmerikonų pro-Į žmonių kraujo, kad jau lai
teguojamos rusų masės su lazdomis galėjo tuos nepajėgius 
kareivius išvaikyti iš rytų plotų, į tai vidutinis žmogus ne
pajėgė įsigilinti. O Kremlius visa tai sunaudojo savo pozici
joms stiprinit.

Bet tai yra'formalinė pusė. Kas kita yra faktiškosios, 
arba materialinės, šito žmonijos priešo pozicijos.

Pirmiausia, visas pasaulis juos dabar pažinojo pilnoje 
jų nuogybėje. Šita jų nuogybė žmonijai dar ryškesnė pasi
darė, kai ji yra su kuo lyginti, atidengus nacių darbus ir 
žinant, kad sovietai dar daugiau yra pridarę. Barbariškas 
pavergtų kraštų naikinimas pasaulį varo prie desperatiš
kos baimės, šita žmonijos gaivališka baimė, iš vienos pu
sės, o bolševizmo, tiesiog gaivališkas siautėjimas, iš kitos 
pusės, subūrė tautas. Atlanto paktas, vakarų Europos šau
kimasis ginklų, Amerikos ginklavimo programa — tai vis 
dalykai, kurie anų raudonųjų pozicijų nestiprina.

Visi daviniai rodo, kad Sovietų Sąjungoje gyvenama 
desperatiška baimė. Negirdėtas skurdas, kuriame ten žmo
nių masės gyvena, iš kitos pusės, nepaprastas ginklavima- 
sis, kurį Kremlius vykdo, tas mases desperatiškai veikia. 
Tegul tos masės vergų yra, bet kai tiems vergams prižiū
rėtojų pritruks, nežinia kas ten atsitiks. Šitos desperaci
jos rezultate buvo paaukotas ir Ždanovas su Molotovu, Mi
ko j anas su Dimitrovu. Šiandieną niekam nėra paslaptis, 
kad už geležinės uždangos vyksta nuolatinės skerdynės žy
miausių bolševikinių prominentų. Tai dalykai, kurie liudi
ja jų pozicijų silpnumą. Ir dėl viso šito jie šiandieną yra 
defensyvoje. Laisvojo pasaulio išvystytoji ofensyva turės 
sugriauti tą despotizmą, kuris jau taip išvarginęs yra pa
saulį.

E. Urbonas

Ruoškimės prie Visuotino Kongreso
Broli" i ir sesės, Amerikos 

lietuviai ’.
Amerikos Lietuvių Taryba 

(ALT) metinis suvažiavimas 
pernai nutarė sušaukti šie
met Visuotinį Amerikos Lie
tuvių Kongresą New Yorke. 
Jis įvyks lapkričio 4, 5, 6 die
nomis “New Yorke” viešbu
tyje. Kaip žinia, 1945 metais 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas buvo sušauktas Chicago- 
je. Jis buvo gausus dalyviais 
ir svarbus savo tarimais. 
Dar sėkmingesnis turi būti 
šis Visuotinis Amerikos Lie
tuvių Kongresas New Yor
ke!

Jau dešimt metų sukaks, 
kai Lietuvos rytų kaimynas 
—Sovietų Sąjunga įvedė Tro
jos arklį savo įgulų pavidale

į Lietuvos teritoriją. Tai bu
vo pirmasis Lietuvos suvere
ninių teisių pažeidimas. Ne
reikėjo nei metų laiko, kai 
bolševikai užplūdo Lietuvą ir 
kitus Pabaltijo kraštus su 
savo ginkluota armija ir poli
cijos daliniais. Klasta sekė 
po klastos, apgaulė po apgau
lės. Sugriauti buvo nepri
klausomos Lietuvos pamatai, 
sunaikinta visa tai, kas bu
vo gražiu darbu ir pasiryži
mu per 20 metų sukurta. 
Krašte užviešpatavo prie
spauda, skurdas ir vargas. 
Maža to. žiaurusis okupantas 
pasiryžo išnaikinti ir krašto 
gyventojus masiniais trėmi
mais į Rusijos vergų stovyk
las. Jau netoli milijono lietu
vių yra ištremta iš •savo tė-

jei tas klausimas būtų seniau 
pastatytas taip, kaip dabar 
statomas, šio šiurpaus klau-

kas yra sustabdyti Stalino ti
ronijos siautėjimą. Lietuvių 
tauta buvo ir turi būti laisva simo šiandien nebūtų buvę, 
ir pati tvarkyti savo krašto j 
reikalus. Visuotinis Kongre
sas turės apeliuoti į Vakarų 
demokratijų vyriausybes, 
pirmoje eilėje į Jungt. Ame
rikos Valstybes, reikalauda
mas, kad jos imtųsi skubių 
ir efektingų žygių padėti lie
tuvių tautai jos kovoje -dėl 
gyvybės ir laisvės, nes bolše
vizmas, kuris terioja mūsų 
gimtąjį kraštą, yra viso pa
saulio grėsmė.

Sumobilizuokime tad visas 
gyvąsias lietuvių jėgas, kad 
Visuotinis Kongresas būtų 
įspūdingiausia demonstraci
ja prieš lietuvių tautos žudi
kus. Dalyvauti jame yra 
kviečiamos visos lietuvių 
draugijos, susivienijimai ir 
jų skyriai, klubai ir kitokios 
organizacijos, taip senosios 
kartos, taip naujai atvyku
siųjų tremtinių. Kiekviena 
draugija ar klubas, rinkdami 
delegatus, tepaskiria ir aukų 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Mūsų tėvai, broliai ir se
sės pavergtoje Lietuvoje ir 
tremtyje laukia mūsų pagel- 
bos. Neapvilkime jų! Sukrus- 
kime veikti tuojau. ALT sky
riai ir draugijų komitetai 
privalo nedelsiant pradėti sa
vo kolonijose akciją už daly
vavimą Kongrese. Visi sąmo
ningi JAV lietuviai turi būti 
šio Kongreso talkininkai!

Už lietuvių tautos išgelbė
jimą! Už Nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos atsta
tymą!

Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykd. Komitetas:

Leonardas Šimutis,
pirmininkas 

Antanas Olis, 
vicepirmininkas

Dr. Pijus Grigaitis,
sekretorius

Mikas Vai dyla,

Skurdo skausmas lyg pagijo, 
Skausmo ilgesys nurimo, 
Ir krūtinė jau nebijo 
Kryžiaus žemės ištrėmimo...

Saulės taurę tu pripylei, 
Ir tamsus žygiuoju drąsiai, 
Ir širdis tik klauso tyliai, 
Ką tu giedi'mano dvasiai...

J. Kuzmickis

“Jie jus visus norėtų., va taip”
Sov. Sąjungoje gen. Gustaičiui mirties bausmė pakeista iš

trėmimu. — Stalinas Estijos ministeriui: “Jie jus visus 
norėtų... va taip...”

ministerį apie estų koopera
ciją, ir ministeris apie valan
dą pasakojo jam apie koope
ratyvų plitimą baltų 
tuose.

“Stalinas klausėsi 
■susidomėjęs.

—Charašo, charašo,
sdielali, — pasakė, paskum 
paėmė po ranka tą estų mi
nisterį ir perėjo su juo per 
salę. Lenkė ždanovą ir Mo
lotovą, kurie, sėdėdami vie
nas šalia kito, gyvai tarpu
savyje kalbėjosi.

“Stalinas parodė juos pirš
tu ir šypsodamasis pasakė:

-—Jie jus visus norėtų., va 
taip, — ir padarė ranka ju
desį, tartum užgrobiantį, — 
nes jie yra didžiarusai, o jų 
ruki zagriebuščije, bet aš 
jiems neduosiu.”

“Praėjo vos trys mėnesiai 
po to pasikalbėjimo, — Esti
ja buvo aneksuota,” o svetin
gai Kremliuje priimtas koo- 
peracinio sąjūdžio organiza
torius Estijoje vėl atvažiavo 
į Maskvą, bet jau apkaltame 
vagone į Butirkas. (Butir-

tės, bet vietoj į požemio dė-lkas — žymus Maskvos komu- 
žutes, kaip pirmą kartą, į di
delę celę, kur buvo apie 40 
žmonių, kurių tarpe apie,.20 
lenkų, keliolika rusų ir vie
nas lietuvis.

Pirmasis lenkas, kurį suti
kau, buvo lvovietis kunigas 
Cienski. Vaikščiojo tarp mū
sų, klausė išpažinties, davė 
išrišimą. Kunigas ne tik bu
vo kankintas Lvove, bet jo
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Skaitau kritikos labai pa
lankiai sutiktą Jozef Czaps- 
kib knygą “Na nieludzkiej 
Ziemi” (Nežmogiškoj že
mėj”,). Pats autorius įžangi
niame žodyje rašo:

—Ši knyga neduoda jokių 
išvadų nei sintezių; ji yra 
tiktai pasakojimas apie len
ko metų pergyvenimus, ste
bėjimus ir mintis Sovietų Są
jungoje.

Kadangi knygoje liečiami |akyvaizdoje buvo kankinama 
ir lietuviai, duodu parengęs jauna moteris, kurios nepa

žino, kad tuo keliu priverstų 
jį papasakoti apie lenkų po
grindinę kovą.

“Po valandos durys atsida
rė ir pradėjo mus, lenkus, po 
vieną vesti į kitą celę. Ten už 
stalo sėdėjo enkavedistai, ap
kabinėti ordenais ir kiekvie
nam iš mūsų skelbė tą patį: 

—Sovietų Sąjunga, Angli
ja ir Lenkija bendrai kovoja 
su bendru priešu; nežudysi
me jūsų, nebijokite ir kant
riai laukite.”

ir lietuviai, duodu parengęs 
būdingesnes vieno skyriaus 
ištraukas, suskirstęs jas sa
vo antraštėmis.

Mirties vienutėje
Temo, Juozas nutilo — rei

kėjo jau grįžti, bet prikalbė
jau jį, kad baigtų dar savo 
paties kalęjiminę istoriją.

“Kaip tau sakiau, naktį į 
pirmą rugpiūtį (knyga rašy
ta 1942-47 m. — J. Kz.) iš
vedė mane iš mirties vienurV 1 *11 ■ ■ ’

nistinis kalėjimas, kur nu
kankinta daug tūkstančių ne
kaltų žmonių, kurių tarpe 
daug lietuvių — Ked.).

“Ruki zagriebuščije sunku 
išversti, o nemanau, kad tie 
rusiški žodžiai būtų žodyne; 
be abejo, čia kalbama apie 
rankas, kurios yra kaip grėb
liai.”

Tokia Sovietų Sąjungos 
tikrovė.

Tačiau autorius vienoje 
vietoje pastebi:

—Nepaisydami trėmimo, 
žiaurumo ir skriaudos, dau
gelis net nuskriaustųjų nuo
lat dar tikėjo į Sovietų Re
voliucijos “tiesą.”
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teršia...

ISIIH

n i i .l

Misi 
H

nep:

k lu b 
kui 
įteik 
dalis

da i 
t uvė 
vistu 
bažn 
prop

alda 
Kati 
ir m

Amerika sujudo. Man to te
reikėjo. Daug jau ar mažiau 
klausimas laimės. Sudaryti 
tai ten, tai kitur tam klausi
mui gvildenti ir spręsti tam 
tikri kolektyvai. Tai pačios 
pradžios laimėjimai. Aš su
prantu, kad tenykščiose gy
venimo sąlygose, kova su lie
tuvių nutautinimu yra sunki, 
net labai, bet ne be vilties. 
Kovai organizuot ir vadovaut 
yra kam. Reikia tik pasiryžt. 
Tame kovos fronte daug tei
giamo ir naudingo gali pada
ryti nukeliavę ten tremtiniai. 
Bet jie tai padarys tik tuo
met, kai susiras bendrąją 
kalbą su senaisiais, emigran
tais, kai nuo jų neatsitvers 
geležine tvora. Jei jie tos ben
dros kalbos neras, neatliks 
savo tautinės misijos, kokia 
jiems yra privali atlikti pa
keliui į tėvynę, sustojus J. 
Amer. Valst.

—Kaip patiko Amerikos 
lietuviai ?

—Yra dvejopi Amerikos 
lietuviai — išemigravę iš Lie
tuvos ir Amerikoj gimę ir au
gę. Pirmieji pasilikę tie pa
tys senieji patriarchališki lie
tuviai, kokie buvo anais lai
kais jų išėjimo metu. Kaip 
iš akies trauktas, nors be mi
linės ir be klumpių, o moder
niais Amerikos drabužiais 
dėvi. Bet siela pasiliko ta pa
ti lietuviška — kalbus, šir
dingas, gailestingas, vaišin
gas, nors prie žaizdos dėk. Jis 
pasiliko su visais savo “kab
liukais,” bet vistiek išbučiuo
ti norisi. Ot štai tas lietuvis 
— anų senųjų laikų lietuvis, 
kuris savo pinigais ir Lietu
vos meile rėmė ir teberemia 
savo senąją tėvvne ir jos var
gus švelnina. Tokiam lietu
viui priklauso ta didžioji tė- 

> vynės ir istorijos padėka.
| Nuo šių “senatarskų” lie- 

iždininkas tuvių, kurie ųors savo būdu
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1949 liepos mėn. 13 d., 27- 
i28 nr. “Keleivis” straipsnyje 

Amnestuojamas gen. Gus- Į “Pasikalbėjimas Maikio su 
Tėvu,” tarp kitko pamini 

J mūsų numylėtą Tėvynę. Čia 
1 autorius rašo, kad Lietuva 
nežinojo ir nežino, kad viš
čiukus galima perėti, anot 
jo, mašinomis. Mes žinome, 
kad Amerika yra pažangus 
kraštas, bet kodėl mes turi

zme žeminti savo kraštą? Aš 
taipU±pat,kaip ^aSr^nute^ti'^ik^u’ kada autorius apleido 

L -L ’ . x . .T lotnirn rrnl iv nnhinin hl
mirti ir taip pat, kaip man

taiiis
“Paskum mes lenkai vėl su

sitikome bendroje celėje. Po

pasiliko beveik nepasikeitę, 
bet yra padarę didelės pažan
gos, apsikultūrinę, didžiumoj 
nesiskiria, kaip peiliu už- 
brėžus “amerikoniukai,” čia
gimę ir augę, šie pastarieji' metų mačiau lenkus, po me- 
daugiau nuo senųjų skiriasi-tų galėjau kalbėti lenkiškai 
savo išsiprūsinimu, apsitry
nimu, išsikultūrinimu ir iš
viršine išvaizda — bet siela 
pasilikus ta pati — lietuviš
ka, tie patys papročiai, cha
rakteris. Net tokis lietuvis, 
kuris nebenori ar nebemoka 
lietuviškai kalbėti, net lietu
viu prisipažinti, jis yra lietu
vis visu kuo. Nebepaslėpsi
Dievo duotos dovanos, nebe- čiu metu mirties buasmė pa- 
išskusi to antspaudo, kurį y- keista ištrėmimu porai rusų 

ir lietuvių (lietuvių aviacijos 
šefas, inžinierius konstrukto- j 
rius, gen. Gustaitis), kuriuos1 
dabar atvedė į bendrą celę.

“Gal laikyta, jog jų profe-

ir tik dabar supratau, kodėl 
man nebuvo įvykdytas mir
ties sprendimas. Visi manoj 
bendrakaliniai lenkai buvo'

j

i Lietuvą, gal ir nebuvo tų 
sprendimai ‘buvo staiga su- mašinli’ bet klausimas, ar jis 
stabdyti ryšium su vykstan
čiais Sikorskio - Maiskio pa
sitarimais Londone. Tuo pa-

ra prigimtis įspaudusi. Ir šis 
yra mielas ir savas,' nors ne
kartą ir nemielą ir nelauktą 
žodį pasako apie savo tėve
lių žemę — Lietuvą ir jos 
reikalus.

—Paskutinis klausimas, ar 
tikrai Jungtinių Amer. Valst. 
lietuviai yra be ateities?

—Man tokį įspūdį padarė. 
Jei nieko nebus daroma lie
tuvystei gelbėti, tikrai bus be 
ateities. Dėl to aš nieko ne
žiūrėdamas visur šaukiau — 
“sukruskim savo brolių lietu
viškai sąmonei gaivinti. Ne
leiskim žūti stipriausiai mū
sų tautos atžalai.” Aš tikiu, 
kad tautinei mirčiai užtvan
ka bus pastatyta, ji statvti 
yra kam. Aš jau esu minėjęs 
tuos ir kitus, kurie tai gali ir 
privalo padaryti. Turiu jų 
tarpe dar paminėti ir Lietu
vos Vyčius. Tai didelė jėga su 
labai gerais norais ir pajėgo
mis. Tik jiems reikia ypatin
gai gerų atsidėjusių vadų. 
Vyčiuose dar slypi stiprūs 
tautinio susipratimo ir tėvy- bazėmis, o sovietų vyriausy- 
nės meilės ištekliai. Tas do
vanas įrikiavus į lietuvystės 
gaivinimo darbą stebuklai 
pasidarytu, nes “jei pasišven
tė jaunystė, kas pasauly gal (ir to krašto garsių veikėjų 
išdrįsti jai užtvenkti kelius.” pakviesta į Maskvą. Stalinas

rado jas tuo metu Ameriko
je? Prisiminkime Panevėžį, 
įkur buvo puiki, moderniška 
viščiukų perykla, be to, ne
pamirškime, ką Lietuva at
siekė per 20 nepriklausomy
bės metų.

Autorius tai rašo juokais, 
bet juo skaudžiau, kadangi 
jis iš to randa juoką. Ar au
torius žino, kokią nuomonę. - v 1.1 IV11U0 ZjJLLLVZ, iiuviiiviiysines žinios, nes tai buvo ypa- ie Li n sušidarvti

rincrni niilzcrn mfilraln x 0tingai aukšto mokslo žmo
nės, galės dar būti naudingos 
mirties pavojuje esančiai So-' 
vietų Sąjungai? Taip kiekvie
nu atveju galvojo du, tur būt, 
šauniausi rusai, kokius suti
kau kalėjime, o kurių abu 
praleido su mumis porą sa
vaičių — man paskutinių — 
Butirkose.
Estijos ministeris ir Stalinas

“Tose Butirkose sėdėjo nu
teistas vienas, iš svarbiųjų 
Estijos kooperatinio sąjū
džio organizatorių. Kaip ži
nia, estų, latvių ir lietuviu 
kooperacijos buvo vienos iš 
geriausiųjų Europoje. Sovie
tų — baltų santykių medaus 
mėnesių metu, 1940 metais, 
kada tos valstybės buvo jau 
priverstos sutikti su sovietų

jaupoji karta, žodžiu, tie, 
kurie Lietuvos nematę arba 
jos nebeprisimena?

Nors čia tai tik viena ma
ža smulkmenėlė, bet nepa
mirškime lietuviškos patar
lės: “Lašas po lašo ir akme
nį pratašo.”

V. T. Norandas

Nau jas laikraštis
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bė dar visa darė, kad įtikin
tų baltus, jog tų kraštų ne
priklausomybė nebus SSSR 
paliesta, eilė estų ministerių

Lietuviai Vokietijoj, Mem- 
mingene, pradėjo leisti naują 
laikraštį — “Lietuvis.” Jis 
leidžiamas vietoje buvusios 
“Minties” ir “Mūsų Kelio,” 
kurie abu yra sustabdyti ir 
jų skaitytojams pradėta 
siųsti “Lietuvis.” Laikraštį 
redaguoja Al. Laikūnas, V. 
Meškauskas, A. Musteikis ir 
J. P. Palukaitis.

—Sudetuose, kuriuos da
bar valdo komunistinė Čeko
slovakija, dar yra likę apie 

(Putinas). Amerikoje Antro- Kremliuje priėmė juos su di- 200,000 vokiečių, iš kurių 
ji Lietuva suspindėtų visu deliais pietumis. Tame priė- 55,000 prašo jiems leisti per- - . . — —1 • 11 • — • .1 11. -v- -r i • > • •savo grožiu ir jėgingumu. mime Stalinas klausinėjo sikelti Vokietijon.
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—: IŠ VISUR:-
— Prof. Dr. A. Maceinos 

“Didysis Inkvizitorius” ne
trukus išeis iš spaudos vo
kiečių kalba. Antroji laida 
lietuvių kalba taip pat bai
giama spausdinti.

—Labai gerai Amerikos 
lietuviams pažįstamas misi- 
jonierius kun. J. Bružikas, S. 
J., gyvenantis dabar Europo
je, bendradarbiauja Tėvų Jė
zuitų laikraštyje “žvaigždė
je” ir parašo labai puikių ir 
įdomių religinio turinio raši
nių.

—Bostone BALFas įsteigė 
buvusiems tremtiniams pa- 
gfelbėti biurą, kurio vedėju 
paskirtas adv. Ant. Juknevi
čius.

—Pereitų metų gegužės 
mėnesį bolševikai vien tik iš 
Kauno išvežė 20,000 lietuvių 
į Rusijos koncentracijos sto
vyklas, o į lietuvių vietas at
gabeno rusus.

—Pažaislio vienuolyną bol
ševikai išniekino, o vienuoles 
išmetė iš jų namų.

—Buvusių lietuvių tremti
nių draugijos Amerikoj kvie
čia visus esančius JAV bu
vusius tremtinius nedalyvau
ti “Vienybės” anketoje — 
“Pažinkime vieni kitus,” kad 
nepakenkus mūsų išeivijos ir 
iš viso lietuvių, interesams.

—Caieiros mieste, Brazili
joje, šv. Petro išvakarėse, 
klubo šventėje, šakmatinin- 
kui Edvardui Pažėrai buvo 
įteiktas vertingas aukso me
dalis.

—Lietuvos komunistai ve
da valdžios įstaigose, krau
tuvėse, spaudoje, teatruose ir 
visur kitur didžiausią anti- 
bažnytinę ir antikatalikišką 
propagandą.

—Kaune bolševikai paliko 
atdarą tik vieną bažnyčią - 
Katedrą, o visas kitas uždarė 
ir nusavino.

—Lietuvos Gen. Konsula
tas New Yorke turi jau suda
ręs 80,000 lietuvių adresų 
kartoteką ir ją dar vis nau
jais papildo.

NAUJAI ATVYKUSIEMS
Daugelis lietuvių atvyku

sių iš tremties tuoj pradeda 
klausinėti apie lietuvišką vei
kimą, prie kurio jie galėtų 
prisidėti. Nekalbant apie 
BALFą ir A. L. Tarybą, prie 
kurių dedasi visi patrijotingi 
lietuviai, katalikai turi čia 
visą eilę savo naudingų ir 
rimtų organizacijų. Viena jų 
yra Lietuvos Vyčiai, apie ku
riuos mėginsime čia trumpai 
atsakyti į dažnai girdimus 
klausimus.

1. Kas yra Lietuvos Vy
čiai? Lietuvos Vyčiai yra 
draugiška, socialė ir veikli 
organizacija, kurios vienas 
svarbiausių tikslų yra auk
lėti, ypač jaunimo tarpe, lie
tuvybės sąmonę.

2. Kur jie randasi? Vyčiai 
yra įsikūrę beveik prie visų 
lietuviškesnių lietuvių para
pijų ir parapijų ribose yra 
sukoncentravę savo didžiau- 
sį veikimą.

3. Kaip jie veikia? Kadan
gi gyvas, aktyvus jaunimas 
sudaro didelį nuošimtį na
rių, Vyčių kuopos yra bega
lo veiklios sporte ir socialio 
pobūdžio parengimais. Pas 
juos nuolatos rengiami šo
kiai, šeimyniški vakarėliai, 
išvažiavimai ir įvairios pra
mogos. Daugely vietų yra 
dramos, dainos ir tautiškų 
šokių sekcijos. Jie taip pat 
yra išvystę Lietuvos reika
lams rūpintis komisijas, ku
rios be didelės reklamos bet 
su didele energija dirba svar
bų, tautinį darbą po plačią
ją Amerikos visuomenę.

4. Mes esame maža grupė 
senesnio amžiaus žmonių, gi 
vietinė Vyčių kuopa susideda 
beveik išimtinai iš labai jau
nų amerikonų, kažin ar mes 
sutiksime? — Kodėl ne? Jau 
daugely vietų yra pavyzdžių, 
kur Amerikos lietuviškas

—Viso pasaulio lietuvių 
aukomis pastatytą Kaune di
delę Prisikėlimo bažnyčią, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminklą, bolševikai jau nu
savino ir atidarė joje komu
nistinę biblioteką.

—Kaunas dabar yra labai 
apleistas ir neturi panašumo 
į Nepriklausomos Lietuvos 
dienas.
—Amerikoje Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos pirmininku 
vėl naujam terminui vienbal
siai tapo išrinktas kun. Pr. 
M. Juras.

—Šiemet Lietuvos Vyčių 
organizacijos seimas bus 
Elizabethe, rugsėjo mėnesio 
pradžioje.

—Iki 1949 m. birželio mėn. 
1 dienos Lietuvoje bolševikai 
atėmė iš 110,000 ūkininkų 
žemes ir įsteigė 3,602 dvarus 
(kolchozus). Vienus ūkinin
kus sunaikino, o kitus išvežė 
j sunkių darbų koncentraci
jos stovyklas Sibiran.

.—Lietuvis rašytojas T. 
Angelaitis, gyvenąs Santia
go, Čilėje, išleido ispanų kal
ba knygelę apie bolševikų o- 
kupaciją ir jų sauvaliavimus 
Lietuvoje.

—Edvardas Naudžius, iš 
Highland Park, Ill., Willow 
Run aerodrome ir State Fair 
koliseume dalyvavo suruoš
toje lėktuvų modelių parodo
je ir laimėjo, antrą vietą.

—Lietuvos ministras Pietų 
Amerikai p. Graužinis (Urug 
vajuje) turėjo audijenciją 
pas Urugvajaus valstybės 
viceprezidentą ir kalbėjosi 
apie Lietuvą ir jos reikalus.

—Leitenante Alleen Pet
raitis iš Detroito gavo WAF 
sparnus, o administracijos 
konteste ji laimėjo pirmą vie
tą.

—Venezueloje tremtiniai 
susispietė šiose vietose: Ca- 
racos — apie 300, Valencija
— 350, Muracay — 250, Bar- 
guismeto — 200, Maracaibo
— 200.

jaunimas ir neseniai atvyku
sieji iš tremties labai sėk
mingai bendradarbiauja. Bet 
kur randasi didesnis skaičius 
senesnio amžiaus vyrų ir 
moterų, patartina suorgani- 
zuot Seniorų draugovę, ku
rioj jie laisvai gali veikti ir 
naudotis tomis pačiomis na
rystės teisėmis.

5. Kokia bus nauda priklau 
sant prie Vyčių? — Naudos, 
kaip ir kitose gyvenimo sri
tyse, bus tik tiek, kiek bus 
įnešta triūso ir pasiaukojimo 
organizacijos principams. 
Jūsų dalyvavimas Amerikos 
jaunimo tarpe duos jums pro 
gos būti lietuviškos dvasios 
ugdytojais, kas jauniems 
amerikiečiams labai naudin
ga. Be to, jūs susipažinsite 
su idealingu Amerikos jauni
mu ir per juos su platesniu 
Amerikos gyvenimu.

6. Kokios yra narystės 
duoklės ? — Metinė nario mo
kestis yra tik 3 doleriai. Jei
gu įsirašant yra nepatogu 
sumokėti visą mokestį vienu 
kartu, galima užsimokėti tik 
už pusmetį, t. y. $1.50.

7. Kiek narys moka už žur
nalą VYTĮ? — Visi organi
zacijos nariai VYTĮ gauna 
nemokamai.

8. Aš gyvenu su savo bro
liu, kuris irgi nori prisirašy
ti. Ar ir jo mokestis ta pati? 
— Antras šeimos narys — 
brolis, sesuo, žmona — moka 
tik du dolerius metams, žmo
na po vienų metų visiškai pa- 
liuosuojama nuo narystės 
mokesčių, bet skaitosi lygia
teise nare.

9. Ką daryti, jei mūsų ko
lonijoj nėra Vyčių? — Jeigu 
yra keletą kitų lietuvių jūsų 
kolonijoj, galima sutverti at
skirą kuopelę. Jeigu esate 
tik vienas ar du, galite Įsira
šyti tiesiog prie Centro.

P. Vengravis

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS — VIENA
IŠ DIDŽIAUSIU PROBLEMŲ

Homines historiarum ignari 
semper sunt pueri.

Panaudodamas kaip rašinio 
motto lotynų priežodį, kuria
me kalbama apie tuos žmo
nes, kurie, nepažindami isto
rijos, yra tarytum vaikai, 
pradžioje gal kai ką nuste
binsiu. Tačiau tikiu, kad tai 
bus toks vaizdas tik iš pir
mojo žvilgsnio, nes lietuvybė, 
lietuviškoji kalba • ir mūsų 
garbinga istorija — sudaro 
vieną ir neatskiriamą komp
leksą, kuriame bazuojasi jau 
trečią tūkstantį metų Balti
jos pajūryje gyvenančios se
nos ir darbščios mūsų tautos 
reikalai. Ir ne mes vieni taip 
teigiame ir taip galvojame. 
Tą patį sako ir mūsų kaimy
nystėje gyveną vokiečiai. 
Kultūringajam pasaulyje vo
kiečių posakis, kad: “Die 
Sprache ist unsere Geschich- 
te” — yra gerai žinomas.

LIETUVYBE AMŽIŲ 
EIGOJ

Viši mūsų priešai, kurie 
mus buvo pavergę ar ir da
bar tebesmaugia mūsų tautą, 
labai gerai žinojo ir tebeži- 
no, kad: “Atimk iš lietuvių 
kalbą ir rašytąjį savo kalba 
žodį — išnaikinsi ir visą lie
tuvių tautą.” Už tai ir tada, 
kada Lietuva gyveno “nakti
mi be ryto”, poeto žodžiais 
tariant, dar anais caro prie
spaudos laikais, rusas buvo 
uždraudęs lietuviškąją spau
dą ir lietuviškąsias knygas, 
brukdami po prievarta savo 
rusiškąją “graždanką.”

Tačiau mūsiškių, lietuvių 
patriotų, šviesios galvos per
nelyg gerai suprato tą pa
vergėjų klastą ir biaurius 
tikslus. Vyko didžiulė kova 
tarp caro žandarų ir lietuviš
kųjų knygnešių, kurių didelė 
dauguma ir tuomet (lygiai 
kaip ir šiandien) nuklojo sa
vo kaulais didžiulius Sibiro 
plotus. Kova buvo vedama 
nenutrūkstanti ir nesusto
janti, pakol, vis dėlto, buvo 
iškovotas lietuviškas žodis, 
lietuviška knyga ir laikraš
tis. Spaudos draudimas — 
buvo panaikintas.

Lietuvybę naikinančių vei
ksnių, deja, begaliniai daug 
buvo kaip seniau, taip jų 
daug yra ir dabar.

Labai būdingai tuo reika
lu yra pasisakęs mūsų Tau
tos Atgimimo Pranašas, Dr. 
Jonas Basanaviičus, savo 
“priekalboj” (mūsiškai išei
tų: vedamajam), parašyto  j į 
pirmąjį “Auszros” numerį 
(1883 m.), kur, tarp kita ko, 
sakoma: “Per ilgus tuos am
žius mūsų gimtinė taip buvo 
paniekinta ir prispausta, jog 
už tiesą, dyvitis reikia, kad 
tik per wieszpaties malonę ji- 
ji iki szei dienai dar gyva li
ko! Senowes gadynėse apgy
venus kone trigubą žemes 
plotą, ji sziandie taip didei 
wisose szalyse susimažino, 
jog prilygsta tiktai szeszeliui 

10. Kur galima gauti dau
giau reikalingų informacijų 
apie Lietuvos Vyčius? — Ge-' 
riausiai yra kreiptis pas bet 
kurį valdybos narį arba ad
resu: 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. New Yorko a- 
pylinkėje gyvenantieji neuž
ilgo turės nepaprastą progą 
arčiau su Lietuvos Vyčiij 
veikla susipažinti dalyvau
jant jų metiniame seime, 
rugsėjo 9, 10 ir 11 dienomis, 
Elizabeth, N. J.

11. Mačiau VYTYJE nepa
prastai > gražių straipsnių 
apie meną, Lietuvos rašyto
jus ir 1.1. Ar būdamas nena- 
riu galiu šį žurnalą užsipre
numeruoti? — Galima. Pa
siųskite $3.00 adresu: VY
TIS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Lietuvos Vyčiai

senosios mūsų Lietuwos. Tas 
sunykimas mūsų tautos nusi- 
dawe ipaczei del to, jog dau
gumas ‘Lietuwiu parubeziuo- 
se su kitomis tautomis gywe- 
nancziu, pasisawino per ilgus 
amžius svetimas kalbas.”

Taigi, kaip matome, ir tais 
laikais didysis lietuvis, Dr. 
J. Basanavičius, gerai supra
to lietuviškosios kalbos reik
šmę ir žinojo, kad, su lietu
viškosios kalbos praradimu, 
prarandamas ir lietuvių tau
tos triumfas, didybė ir žen
giama sutemų keliu...

Kita gi pastraipa, to paties 
straipsnio ir to paties auto
riaus “Auszroje,” šitaip nu- 
siskundžiančiai skamba:

“Jau daug szimtu metu 
praėjo, kaip paliowe Lietu
wos giedriose padangėse 
spindėjus zwaigzdele, kuri 
musų tewu tewams szwiete; 
tamsi neperregima ūkana ap
siautė musų linksma senowe- 
je žeme; wisokie wargai, sun
ki, o ilga, werguwe, iszdilde 
isz atminties atminima lai
mingesnio ir newargingo mu
su gywenimo; užmirszome, 
kuomi mes senoweje buwo- 
me, ir retoj jau dainoj, ar pa
sakoj, randi paminėta, mina- 
wota, “isz praeities musų”...

“...Szeip — wiskas pragai- 
szo, o ir tas musu wienintelis 
skarbas — kalba, teipogi nik- 
sta...”

Susigalvokim, lietuviai: ar 
nepritaikoma daugeliui iš 
mūsų šioji Dr. J. Basanavi
čiaus širdį verianti apeliaci
ja ir nūdien, kurią jis para
šė 1883 m., taipogi ne Lietu
voj — Prahoj?...

rrrR*;

LIETUVYBE ŠIANDIEN
Kai tik mūsų tautą ištinka 

didelė tragedija, savaime aiš
ku, visam aštrume stojasi 
prieš akis ir lietuvybės išlai
kymo klausimas. Nes, visi ge
rai žinome, kad: nebebus lie
tuvių, nebegalės būti ir Lie
tuvos. Tuo labiau toji prob
lema suaktulėja todėl, kad 
mūsų priešai, nežiūrint kokia 
kaina, stengiasi lietuvybę iš 
lietuvių išrauti su šaknimis...

Nūdien, sakyčiau, kankina- 
rpos ir kalamos prie kryžiaus 
Lietuvos akys yra atkreiptos 
į Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuvius, kur ir iš se
niau gyveno veik ketvirta
dalis mūsų tautos, o šiuo me
tu — tas skaičius vis didėja. 
Su pasigerėjimu skaitome 
spaudoje, kad jau devintas 
tūkstantis naujų lietuvių 
pradėjo atklysti į Ameriką. 
Tokiu būdu, tas kraštas ir 
turėtų likti, tarytum toji už
slėpta mūsų tautos atžala, 
kurios, nors tiesioginiai, dar 
priešas nenaikina. Deja, yra 
veiksnių, kurie ir čia paleng
va žlugdo lietuvybę...

KOKS GI STOVIS LIETU
VYBĖS AMERIKOJE?

Į šį klausimą — norėtųsi 
dviprasmiškai atsakyti: “Ir 
geras, ir blogas.” Senesnioji 
karta — kaip buvo, taip ir 
tebėra — grynai lietuviška. 
Juk jie, ne kas kitas, rinko 
milijoną • parašų Amerikoje 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės de jure pripažinimo, jie 
aukojo didžiules pinigų su
mas savo gimtojo krašto po
kariniam atsistatymui, jie 
pirko Laisvės Varpą Lietu
vai, kuris 1922 m. pasiekė 
Kauną ir kuriame iškalbin
gai bylojo reljefe iškalti šie 
žodžiai: “O, skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, 
Kad laisvės nevertas, kas ne
gina jos.”

Deja, vis dėlto, šito nebū
tų galima pasakyti apie Ame
rikos lietuvių jaunąją kartą...

Ne be reikalo prel. M. Kru
pavičius, stovėdamas ant kal
bėtojo platformos prieš lietu
vių klausytojų auditoriją 
Amerikoje, jautėsi stovįs ant 
lietuvybės kapinyno, ne be 
reikalo ir Lietuvių Kultūros 
Instituto pirmin. kun. P. M. 
Juras paskelbė anketą lietu
vybės reikalu ir t.t.

BET... AR TAI VISKAS?
Ar pakanka šių dviejų bal

sų tai didžiajai problemai 
spręsti, ar bent ieškoti būdų 
jai gvildenti? Ne ir, toli gra
žu, ne! Šis reikalas — yra vi
sos mūsų tautos reikalas. Ir 
jį spręsti — reikia visomis, o 
visomis jėgomis.

Dabar, žinoma, kils klausi
mas: nuo ko pradėti ir kaip? 
Čia kazusas — painus, prob
lematiškas ir labai didelis. 
Jį sprendžiant, vis dėlto, su 
apgailestavimu norėtųsi pa
sakyti ir net sušukti : “Lyg ir 
permaža šiandien kažkodėl 
pas mus beatsiranda Basana
vičių, Vaižgantų, Kudirkų!”

Dr. Basanavįčių — jau ci
tavome iš “Auszros,” pažiū
rėkime, ką kalbėjo mūsiškis 
Vaižgantas, bekovodamas 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės, 1917 m. birželio 3 d. Sas- 
naukoje, ties Petrapiliu, Lie
tuvių Seime:

“Gal 25 m., gal 30... o gal 
ir 35 metai baigia eiti, kaip 
aš aiškiai susidėjau su P. 
Matulioniu ir a. a. A. Marke
liu (paskui taip pat girinin
ku) į susipratusių lietuvių 
gurguolę. Per tą laiką aš 
tebuvau gyvas tik lietuvių 
reikalais. Nebuvo dienos, nė 
valandos, kad aš juos būč už
miršęs. Jei nedirbau, tai bent 
sielojaus ir šnekėjau, rieda
masis dėl menko daugio su 
priešininkais.

“Nebuvo nė metų, kad ne- 
būč prityręs ar šiokių ar to
kių persekiojimų. Kur buvus, 
kur nebuvus, rusų . .valdžia 
traukė tieson. Daug yra do
kumentų tam patvirtinta. 
Tik juo žiauriau ta valdžia 
slėgė, juo didėjo atsispyrimo 
pajėga, protestavimas ir ne
pasitenkinimo kėlimas ki
tuose. Imkite “Tėvynės Sar
gą,” ten rasite ištisais me
tais nepaliaujančią priešgi- 
nystę dėl opiausių anais lai
kais mokyklų dalykų. Išsiža
dėta paprastos autoriaus sa- 
vimylybės bent savo parašą 
padėti (žinoma, po tokiuo 
dalyku, kurs turi kūrybos žy
mę), bet tik versti akmenį po 
akmenėlio iš valdžios pama
to. Valdžios persekiojimai, 
lyg dantų gėlimas, tik padė
davo siusti ir pykti, tik tvir
tino tuos siekinius, kurie tau 
buvo brangūs, išnešioti, o ku
rių ji nepripažino. Visai ne
skauda, kai priešininkai ta
vo kūną naikina, sielos nepa
siekdami.”

(Cituota iš: “Tiesiant ke
lią Lietuvos Nepriklausomy
bei,” Vilnius, 1919 m.).

Ar bereikia gražiau pasi
sakyti dėl lietuvybės, dėl 
mūsų tautos reikalų? Tiesa, 
tai buvo kovota dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės, bet, taip 
tada, taip ir nūdien, mūsų 
laisvės kovos rišosi ir tebesi- 
riša ir su lietuvybės išlaiky
mu. Pradžioje jau minėjau: 
nebus lietuvių, nebereiks nei 
Nepriklausomos Lietuvos...

Arba. Tik prisiminkime 
Kudirkos Varpą, kuris galin
gai aidėjo Lietuvos laukais ir 
kloniais skelbdamas: “Kelki
te, kelkite, kelkite, kelkite...”

Tenka pripažinti, kad: 
“Reikia mums ir šiandien įsi
gyti tokį garsų Varpą, a la 
Kudirkos, kuris žadintų gęs
tančią lietuvybę užjūry...

NUO KO PRADĖTI?
Čia, žinoma, reikalas yra 

labai didelis ir labai kompli
kuotas. Jį sunku išgvildenti 
eilinio straipsnio rėmuose. 
Čia reikia ne vienos, bet dau
gelio galvų, ištiso reikalo

studijavimo ,gal net kokios 
nors konferencijos.

O kol kas bus pradėta pla
tesniu mastu, reikėtų kad į 
šią akciją įsikinkytų mūsų 
lietuviškoji spauda, ypač 
Amerikoje, taip pat, žinoma, 
ir kitur. Reikėtų kad įsijung
tų į šį darbą mūsų žurnalis
tai, rašytojai ir kiti intelek
tualai, kurių šiandien itin 
šeima padidėjo. »

Lietuvybės gaivinimą tek
tų pradėti, žinoma, nuo jau
nosios kartos, nes senieji, 
drąsiai galima teigti, ir taip 
grabo lentą pasieks tikrais 
lietuviais būdam.i Tebūna 
itin susirūpinta lietuviškųjų 
mokyklų steigimu, teskaito 
lietuviukai lietuvišką spaudą, 
knygas, kurių, žinoma, mes 
turime jiems parūpinti.

Ligi šiol, deja, nebuvo, 
kiek žinoma, Amerikoje nė 
vieno laikraščio, skirto ma
žiesiems ar jauniesiems, ne
turėjo vietos laikraščiai nei 
mažųjų skyrių įsivedę. Tokiu 
atveju, žinoma, jaunimas pri
verstas buvo skaityti angliš
kus laikraščius ir “komikų” 
knygeles...

Neiškenčiu ir dar truputį 
negrįžęs prie lietuvių žurna
listų, ypač prie naujai atvy
kusiųjų, o jų yra apsčiai ir 
ugningo žodžio meisterių. Ži
noma, neišmetinėju jiems, 
nes žmonės dar “kojų nespė
jo sušilti” Amerikoje, bet 
prašau: duokite mums ug
ningų žodžių, paskleiskite 
lietuvių širdis užvirinančių 
minčių lietuvybės ugdymo 
srity ir būkite, sakyčiau, jei 
ne visiškais Kudirkos Var
pais, tai jų nors antrinin
kais!”...

Gražų pavyzdį, sakyčiau, 
parodė ugningų minčių pa
bėręs senas “amerikonas” 
Petras Jurgėla, paklibinda
mas literatūrinę sritį. Nesi
imu aš čia spręsti: ar visiš
kai gerai “nurašė” gerb. 
straipsnių ąutorius ta tema, 
bet jo stilius — man patinka.

Taigi, prabilkite į senuo
sius, o kartu, ir į jaunuosius 
lietuvius savo galinga plunk
sna ponai: Cicėnas, Blazas, 
Vitėnas, Penikas, Narkeliū- 
naitė, Valiukas, Rocevičius, 
Žemelis, Vasaitis ir visa eilė 
kitų. Tai žurnalistai.

Ponai: Kirša, Brazdžionis, 
Tarulis, Gaučys, Nakaitė, Do
vydėnas, Alantas ir visa eilė 
kitų, apie kurių atvykimą 
dar nespėjau sužinoti. Tai 
poetai ir rašytojai. Jūsų bal
sas, tikiu, bus galingas ir vi
sų girdimas. Pateisinkit, 
nors neoficialiai kursuojamą 
posakį, kad “Naujieji lietu
viai — įlies naujo kraujo 
tarp senųjų”...

Pabaltijis “pro
gresuoja'”

Sovietų spauda plačiai ra
šo apie Pabaltijo kraštų (Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos) 
padarytą pramonės progresą.

Rusai giriasi, kad iš tų 
kraštų pernai jie gavę dau
giau gaminių, negu ten buvo 
pagaminta prieškariniais lai
kais. Kad rusai iš Pabaltijo 
kraštų labai daug išveža, 
mes tikime, bet kodėl jie ne
pasako, kiek prekių gyven
tojų reikalams jie tenai pa
lieka?

Mes gerai pamename 1940 
metus, kai visi iš Kauno į 
Maskvą einantieji traukiniai 
daug vėluodavo, nes jie buvo 
perkrauti kumpiais, lašiniais, 
sviestu ir sūriais. Bet užtai 
iš Maskvos į Kauną tie patys 
traukiniai grįždavę anksčiau 
nustatyto laiko, nes jie atveš- 
davę tik... tuščias dėžes!...

Rusų pasigyrimų pasiskai
tyti kai kada esti labai nau
dinga, nes jie, besigirdami, 
dažnai išsiplepa ir nemažai 
tiesos pasako.

Štai tuose pačiuose sovietų 
spaudos pranešimuose mes 
randame gana šiurpių vaiz
dų. Antai Latvijoje 82 nuo
šimčiai visų ūkininkų pada
ryti kumečiais ir suvaryti į 
4,000 kolchozų, kuriuose lė
bauja Stalino paskirti ponai 
— komisarai. Estijoje kume
čiais padaryti 80 nuošimčių 
ūkininkų, suvarytų į 3,000 
kolchozus. Lietuvoje gi kol
chozų skaičius siekia 4,100, 
kuriuose Stalino baudžiavos 
jungą velka 130,000 lietuvių 
ūkininkų, anksčiau buvusių 
savystovių ūkininkų!

Dauguma Lietuvos kolcho
zų padaryta dar šiais metais 
(po masinio lietuvių ūkinin
kų išvežimo į Sibirą — Red.), 
nes vasario pradžioje ten bu
vę tik 1,000 kolchozų su 23,- 
000 lietuviais - baudžiaunin
kais.

Gale savo pranešimo patys 
okupantai nusiskundžia, kad 
(po baudžiavos įvedimo) Pa
baltijy labai sumažėjęs nami
nių gyvulių skaičius. Pavyz- 
din, Latvijoje beveik visai 
nėra avių ir kiaulių, o Lietu
voje galvijų skaičius per pu
sę mažesnis, negu yra reika
linga pačių gyventojų reika
lams.

—Iš Jungtinių Valstybių 
kariuomenės suspenduoti du 
generolai, kol bus išaiškinta, 
ar jie nešališkai elgėsi, ati
duodami valdžios užsaky
mus.

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
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.

Tėvas Kazimieras 2‘ Lietuviams šią maldaknygę parinko, spau- 
Kapucinas 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 REMEJŲ-LEIDEJŲ skaičių ir 
gaus a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

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 ..................................................................... ....
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIU ŽINIOS ATVYKO IŠ TREMTIES

Lietuvių tremtinių imigracija įr mes
------------------ <s>-------------------------------------------------------------

Jau suvirš metai kai vyk- tinai reikalingas, kad jie ne- 
domas DP imigracijos įsta- palūžtų ir ištvertų. Kiekvie- 
tymas. Daug laiko užtruko nas BALFo siuntinys su mai- 
iki buvo sutvarkytas techniš-jstu ir kitpkiomis gerybėmis, 
kas aparatas jam vykdyti, i įgytomis už -suaukotus pini- 
Buvo numatyta, kad per pir-Įgus, atneša tremtiniams di- 
muosius metus atvyks apie ---------;i—j

100,000 tremtinių, tačiau iki 
šiol atvyko tik 50,000. Vadi
nasi, per ateinančius 11 mė
nesių, t. y. iki 1950 m. liepos 
1 d., reikia dar atgabenti 150 
tūkstančių žmonių. Per pir
muosius metus, pagal DP 
imigracijos įstatymą atvyko 
9,108 lietuvių, arba 20% visų 
atvykusių tremtinių. Tai gra
žus skaičius, nes lietuvių 
tremtinių nuošimtis Europo
je yra daug mažesnis. Po žy
dų lietuviai užima pirmą vie
tą, lenkų, čekų, estų ir kitų 
tautybių žmonių atvyko 
daug mažiau.

Atvykę į Jungtines Ameri
kos Valstybes lietuviai trem
tiniai gavo patarnavimą ir 
tarpininkavimą šių organiza
cijų: BALF ir War Relief 
Services (pagal veikiantį 
bendrą susitarimą) — 8,400 
lietuvių tremtinių; per IRRC 
— apie 300; per Displaced 
Persons Commission — apie 
300 ir per CWS — apie 100. 
Tokiu būdu per BALFą ir 
War Relief Services 
93% visų atvykusių 
lietuvių.

Mes esame labai 
Amerikos Episkopatui ir ka
talikams už jų nuoširdų ko- 
operavimą mums lietuvių 
imigracijos reikaluose. Man 
tenka ten būti vienam iš di
rektorių, o be to dar turime 
keturiųs lietuvius tarnauto
jus jų centre,, kur jie deda 
visas : pastangas lietuviams 
tremtiniams pagelbėti.

T" . , • ;
Šiuo; metu dar yrą apie 

25,000 lietuvių tremtinių Vo
kietijoje, Austrijoje ir Itali
joje, kurie laukia ir be palio
vos maldauja mūsų pagelbos 
juos atsikviesti. Brangūs lie
tuviai, būkite gailestingi, su
teikite pastogę tiems nelai
mingiems lietuviams, kad 
jie galėtų išsigelbėti iš trem
ties vergijos. Tiesa, vienas 
kitas iš atvykusių įsišoka, 
nemalonumų sudaro, bet to 
nereikia paisyti, nes turime 
atsiminti, kad jie yra labai 
išnervinti ir suvargę, kaip 
naujakuriams daug ko dar 
jiems reikia išmokti. Kai il
giau pagyvens, geriau pažins 
Amerikos gyvenimą, tuomet 
ir mes su jais suartėsime ir 
sugyvensime. Juk įsišokėlių 
skaičius, palyginti yra labai 
mažas, dauguma atvykusių 
tremtinių yra labai nuošir
dūs, darbštūs, kultūringi ir 
geros širdies žmonės. Juk 
pirmiausia jie yra mūsų lie
tuviai, todėl dėkime visas pa
stangas pagelbėti tiems, ku
rie laukia ir prašo mūsų pa
gelbos, siųskime jiems buto 
garantijas ir pasižadėjimus 
darbą surasti per BALFą, o 
mes pasistengsime ir toliau 
lietuviams tremtiniams gel
bėti.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas

dėlės paguodos ir vilties, kad 
ir jie susilauks šviesesnių 
dienų ir, išgiję iš negalavimų, 
galės išemigruoti lygiai su 
kitais tremtiniais.

Visų šelpiamųjų vardu 
BALFo centras širdingai dė
koja aukotojui gerb. Jonui 
Gustaįniui už jo gilų tremti
nių atjautimą ir už parody
mą didelio gailestingumo ir 
artimo meilės mūsų vargs
tantiems tautiečiams.

Tebūna šis gražus dosnumo 
pavyzdys paskatinimu ir ki
tiems lietuviams, kurie dar 
nėra atlikę savo tautiečiams 
tremtiniams gelbėti parei
gos.

BALFo Centras

Įsidėmėtina trem- 
' tiniams

VOSYLIUS, Monika, Vidmantas, 
Otilija, Nerimantas — Rochester.

ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

III.

Paieško

atvyko 
iki šiol

dėkingi

Tremtiniai, • lygiai kaip ir 
visi svetimšaliai, kada jie pa
keičia savo adresą, privalo 
laike 5 dienų apie tai praneš
ti Commissioner of Imigra- 
tion and Naturalization. Tas 
reikalinga atlikti tam tiks
lui, kad imigracijos įstaiga 
žinotų, kur tremtinys gyvena 
iki jis taps šio krašto pilie
čiu. Į . ..

Šiam tikslui kiekvienoje 
pašto įstaigoje galima gauti 
specialius atvirukus “Alien 
Registration Card, Form 
AR-11.” JeiJįęipaoje yra .vai
kų iki 14 metų, tai reikia 
pranešti toje pačioje atviru
tėje ir apie jjj adreso gakei-r 
timą. šeinfbš’ Bariai virš m.
metų ir senesni pasiunčia at-' 
virukus savystoviai. ,,->r • 

Praslinkus kelioms savai
tėms po atvykimo, Immigra
tion, and Naturalization įs
taiga prisiunčia tremtiniams 
Alien Registration Card, šias 
registracijos korteles reikia 
saugoti, kad nepametus, nes 
tai yra įrodymas apie sve
timšalio įregistravimą, apie 
padarytas pirštų nuospaudas 
ir išduotą vizą. Jei kas nega
vo tokios kortelės per 6 mė
nesius, reikia apie tai praneš
ti į artimiausią imigracijos 
ir natūralizacijos įstaigą.

Registracijos kortelė yra 
svarbus svetimšaliui doku
mentas, kurį reikės pridėti 
prie prašymo pilietybei gau
ti. Jei kas tokią kortelę pa
mestų, tai apie pametimą rei
kia pranešti ir prašyti išduo-, 
ti kitą, kreipiantis į arti
miausia imigracijos ir natū
ralizacijos įstaigą.

BALFo Vyriausiam 
Komitetui

Paaukojo $700.00 
tremtiniams remti

Ameriką,

Mūsų tautietis Jonas Gus
tainis, gyvenąs Melrose Park, 
Ill. š. m. liepos 28 d. prisiun
tė BALFui čekį sumoje 
$700.00.

Šią j a stambia auka trem
tinių šelpimo ir imigracijos 
darbas susilaukė didelės pa
ramos, kuris šiuo metu yra 
ypatingai reikalingas, nes 
tremtinių imigracija vyksta 
sparčiu tempu, o ligonys ir 
paliegėliai su šeimomis ir to
liau pasilieka dar vargti sto
vyklose. Jų šelpimas yra bū-

Brangūs Broliai Amerikie
čiai!

1949 m. liepos 29 d. mes, 
260 lietuviai - tremtiniai, pa
siekę laivu USA T. General 
C. H. Muir laisvės ir demok
ratijos šalį
džiaugiamės pasijutę tikrai 
laisvais žmonėmis, sveikina
me Jus ir reiškiame didžiau
sią padėką BALFo vadovy
bei ir visai Amerikos lietuvių 
patriotiškai visuomenei už 
suteiktą mums moralinę bei 
materialinę paramą mūsų 
sunkiose skurdo ir nevilties 
dienose ištrėmime.

Drauge pareiškiame, kad 
mes šiandien pat jungiamės 
su Jumis ir viso pasaulio lie
tuviais į bendrą kultūrinį 
darbą ir į kovą dėl mūsų Tė
vynės laisvės ir Nepriklauso
mybės.

Valio, mūsų broliai ameri
kiečiai!

Laivu General Me Rae j New Yor- 
ką atvyko šie lietuviai:

ADOMAVIČIUS, Kazys, Ona, Vik
toras — Boston.

AGURltlS, Juozas, Janina — Omaha 
ALDONIS Mečislovas — N. Y. 
ALISKAUSKAS Marijonas — iWs. 
ALIŠAUSKAS, Jonas, Ona — Mass. 
ANDRIUKAITIS, Bronius, Petronė, 

Aldona, Bronius, Daumantas — III.
ARLAUSKAS, Juozas, Eleonora, 

Juozas, Jonas — Baltimore.
ASTRAUSKAS Stasys — Mass. 
AUDEJIENE Danutė — Detroit. 
AUDEJIENE Česlovą — Detroit. 
AUGUSTINAITIS Albertas — Pa. 
BABARSKAS, Liudvikas, Elena, E- 

lena — Penna.
BACINSKAS, Uršulė, Viktoras, Eu

genija, Marija — Illinois.
BAGDONAS, Kazys, Ona, Marija— 

Chicago.
BAGDONAS Julius — Brooklyn.
BAKŠYS Jonas — Hartford.
BALSIUKEVICIUS, Bonifacas, Ade

lė, žibutė — Easthampton, Mass.
BEINORAS, Pranas, Monika, Dalia, 

Virginija, Laimutė — Delaware.
BOBRIK AS Jonas — Cicero.
BOKAS Henrikas — Chicago.
BORCHERT - Barint, Arsenijus, 

Marija, Ingeborga — N. Y.
BŪDVYTIS Baltrus — Illinois.
ČERNIAUSKAS Pranas — Chicago. 
GIRTAUTAS Mečys — Penna. 
CIPLYS, Kostantas, Pranė — N. Y. 
CYVAS, Juozas, Kaributas, Genė, 

Danutė, Kęstutis — Mich.
DAGYS Stasys — Chicago.
DAUKŠAITE Elena — Conn.
DULKYS, Algimantas, Adelė — 
DUNDULIS Balys — Nebraska.
EIDUKONIS, Kostas, Aldona, Kęs

tutis, — Wis.
FRONTCAKAS, Tadas, Vanda — 

Chicago.
GAVĖNAS Ona — No. Dakota.
GUSTAITIS, Antanas, Aleksandra, 

Algimantas — Boston.
JANUKAITIS, Marijonas, Vaclovas, 

Mamertas, Robertas — Michigan.
JARAS, Pranas, Klara —Vermont 
JASULAITIS Vytautas — N. Y. 
JUKNELIS, Kazys, Jadvyga, Rasa, 

—Indiana.
JURCYS, Tadas, Jadvyga, Linas — 

Chicago.
KALINAUSKAS Zigmuntas — III.
KEPENIS, Jeroslavas, Regina, Au

relijus — Brooklyn.
KRUšNIAUSKAS Juozas — N. Y. 
KUČAS Alfonsas — Vermont. 
KUDIRKA Algirdas — Philadelphia 
KUPČINSKAS, Kazys, Ona, Biruta, 

Juozai. — Pittsburgh.
KUFREf^AS,- Jadvyga,' Nijolė—Vd.
KURAPKA, Vaclovas, Matilda, Al

dona J— Philadelphia.
LELEVICIUS, Antanas, Anelė, — 

Rochester.
MARCIUKAiTIS, Antanas, Liucija, 

Benigna — Detroit.
MASEVICIUS Antanas — Montana.
MEMENĄS, Dalia, Viktoras — 

Worcester.
MIKOLAITIS, Jonas, Elzbieta, 

Klaus, Ella — Indiana.
MILVORTAS, Irena, Irena — 
NORKUS Vladas — Penna. 
ORINTAS, Vytautas, Regina, Regi

na — Mass.
PALIONIS Vincas — Conn.
PANKA, Ona, Kristina, Tomas — 

Chicago.
PAROKAS, Mykolas, Zofija, Danu

tė, Gražina — Chicago.
POCIŪTE Aniceta — Cleveland. 
POLUCKIENE Antonina — Mich. 
PIELIKYTE Valerija, — Mass. 
RAČIŪNAS Ona, — Chicago. 
RAČIŪNAITE Eugenija — Conn. 
RAZMINAS, Pranas, Birutė, Regi

na, L.- Illinois.
RYTMETIENE Stefanija — III. 
SABALIAUSKAS Joana — Mich. 
SABALIŪNAS, Zenonas ( Jadvyga, 

Leonas, Marija — Sodus, Mich.
SALAGUBA, Kostas, Ona' — III.
ŠALCIUNAS, Vincas, Ona, Nijolė, 

Ramutė — Philadelphia.
SCHNEIDERIENE Ona — N. Y. 
SENKUS, Ona, Juozas, — N. Y. 
ŠIPAILA, Juozas, Petronė, Salomė

ja — Baltimore, . ____
SKRINSKA Jurgis, — Illinois. 
SKRINSKA Petronė — Penna. 
SLAhKUftAS, Domas, Jadvyga, 

Domite, Gintaras — Brooklyn.
SLIŽYS, Jurgis, Mikalina, Zita — 

Waterbury.
STAČIOKAS Leonas, — Conn.
STOČKUS, Zenonas, Stasė — III.
STROCKAS, Juozas, Stasė, Saulius, 

— Chicago.
ŠEPKAUSKIENE Joana — Detroit. 
TIRVA, Kazys, Algimantas — Mich. 
"tORNAU Dagni — Chicago.
VAINAUSKAS, Pranas, Emilija — 

Rockford.
VAZNELIŠ Jonas — Chicago.
ŽILAITIENE Veronika — Phila.

ALEKSYNAS Jonas ir Aleksynalte 
Ona, iš Šilavoto vai., Marijampolės 
apskr., žarstos km.

BAKUTIS Jonas, iš Raseinių vai;
BALČIŪNIENE - SKODŽIUTE Ur

šule, iš Venslaviškių km., Panevėžio 
apskr.

BALEVICIUS Aleksandras ir Juo
zas ir jų seserys Kalpokienė-Balevi- 
čiūtė Anė ir Petrilienė - Balevičlūtė 
Morta, iš Mangaroto km., Seirijų vai. 
Alytaus apskr.

BARTASEVIČIUS Antanas, iš Vi
džiūnų km., Kuktiškių vai., Utenos ap., 
gyvenęs Dičiūnų - Narvydžių km.

CIUBERKIS Karolis, iš Trumpaičių 
km., Joniškio vai., Šiaulių apskr.

ERBREDERIS Juozas ir Pranas.
■ GAILIUS Petras, iš Grlbžėnų km., 
Kretingos apskr.

GAŲCIUS Stasys ir žmona Virke- 
taitė Sofija, abu iš Morkiškių kaimo, 
Nevarėnų vai., Telšių apsk.

GOGIS, žmona ir vaikai Stasio Go- 
gio.

GRIGŲTYTE Adolfą, iš Trumpaičių 
km., Joniškio vai., Šiaulių apskr.

JACINAVICIUS Domazas, iš Kai
šiadorių vai., Trakų apskr., Kiemelių 
vai.

JANCE iš Lazdijų vai., Seinų aps.
KALPOKIENE Balevičiūtė Anė ir 

jos sesuo Petrilienė Morta, bei bro
liai Balevičiai, Aleksandras ir Juozas, 
iš Mangaroto km., Seirijų vai., Aly
taus apskr.

MARKAUSKAS Adomas ir Vladas, 
sūnūs Jono ir Veronikos Gaužinaitės- 
Markauskienės.

MURAUSKAS Jonas, iš Komenkos 
km., Liubavo vai., Marijampolės aps.

PETRILIENE - Balevičiūtė Morta 
ir jos sesuo Kalpokienė Anė, bei bro
liai Balevičiai Aleksandras ir Juozas, 
iš Mangaroto km., Seirijų vai., Aly
taus apskr.

PETRULIS Karolis, iš Kadagynų 
kaimo, Darbėnų vai., Kretingos aps.

RINKEVIČIUS Balys, iš Ragožių 
km., Jonavos vai.. Kaimo apsk.

RIBINSKAS Pranas, iš Neravų km. 
Lazdijų vai., Seinų apsk.

RUDZINSKAS Jonas, Jurgis ir 
Martynas, iš Dzūkijos.

SKODŽIUTE - Balčiūnienė Uršulė, 
iš Venslaviškių km,. Panevėžio apsk.

VAITKUS Jurgis, iš Paplusčių km., 
Kražių vai., Raseinių apskr.

Ieškomieji arba apie juos žinantie
ji, maloniai prašomi atsiliepti J:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

Žaibas suskaldo medį
Dr. Arthur B. Francis aiš

kina, kad norint sužinoti, 
kaip toli nuo tavęs perkūnas 
trėnkė, reikia suskaityti lai
ko sekundes nuo sužaibavimo 
iki pasigirdimo balso, nes žai
bo balsui mylią nueiti- ima 
penkias sekundes laiko. Sa
kysim nuo sužaibavimo iki 
sugriaudėjimo praėjo dešimt 
sekundžių laiko, reiškia, kad 
griaustinis trenkė dviejų my
lių nuo tavę’s atstume.

Toliau, reikia neužmiršti, 
kad jei tave žaibas užgaus, tu 
jo nematysi ir nepastebėsi 
prie tavęs ateinant ir neuž
gersi jo balso. Pasijusi tik, 
kad tave žaibas jau trenkė.

Dažnai žmonės pastebi, 
kaip perkūnas trenkia į medį 
ir šis skyla pusiau išilgai ar
ba suskyla į mažus gabalė-

Tušti pasigyrimai

Pereitą metą, tuoj po rin
kimų, darbininkų unijų vadai 
per savo spaudą pradėjo la
bai girtis, būk, tik jų, orga
nizuotų darbininkų dėka, 
prezidentas laimėjo rinki
mus. Paėmus faktų šviesoje 
tuos jų pasigyrimus ir paly
ginus su rinkimų daviniais, 
pasirodo yra nesąmonė, nes 
iš 11 milijonų, turinčių tei
sę balsuoti unijistų, labai di
delis jų skaičius dėl tam tik
rų priežasčių visai net nei
na balsuoti, o kurie eina bal
suoti, taip pat ne visi už tą 
pačią ir vieną partiją atiduo
da savo balsus. Jų balsai par
tijomis labai susiskirsto. čia 
rinkimus jau nulemia ta ne-1 Delehanty Institute. Jo tėvas 
organizuota įvairių užsiėmi
mų žmonių masė. Politikie
riai tą labai gerai žino ir ne 
bereikalo prie jų kreipiasi ir
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įgaliotiniai:
VI. Nagius-Nagevičius

Ats. Brig. Generolas
Med. Dr. B. Matulionis,

Ats. Pulkininkas
K. Grifla,

Banko Direktorius
M. Pūrtihas,

Instituto Lektorius
J. K. Vembrė,

■ Dipl. Teisininkas

J. V. Andrews-Andrius- 
kevičius i,

Lietuvos Vyčių 41 kuopos 
(Brooklyne) sekretorius ir 
veiklus narys. Liepos mėnesį 
baigė architektūros kursą
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liūs, susprogsta lyg butų po dar0 jiems atsišaukimus nes 
r. _ _ nuo jų priklauso vienos ar ki-

Vr’ f.ra"cls aiSKina Veltos partijos rinkimuose lai
delių šimtų ampyrų elekt-1 J

yra ilgametis “Amerikos” 
skaitytojas ir rėmėjas, veik
lus siuvėjų unijos 54 lokalo 
darbuotojas. i!

juo dinamito padėta. Tą įvy
kį Dr. Francis aiškina taip-

ros srovė eidama medžiu 
ūmai įkaitina esantį medyje 
skystį ir sultis ir paverčia 
garu, kuris skėsdamasis ir 
susprogdina medį. Todėl, sto
vį pakilesnėse vietose me
džiai privalėtų būti, panašiai 
kaip ir pastatai, perkūnsar
giais nuo žaibų apsaugoti.”

Gyvatė nunešė dantis
Liepos 1 d. Erikas Carlson 

išėjo pas Storey ežerą, Gales- 
burgh, III. žuvauti. Jam be- 
žuvaujant, kaip jis pasilen
kė, ėmė ir išslydo jam iš ki
šenės jo dirbtiniai dantys ir 
įpuolė vandenin. Erikas tuoj 
nėrė savo ranką į vandenį, 
pasiimti dantis, bet, nelai
mei, pirm negu jis suskubo 
dantis ranka pasiekti, iš kur 
buvus nebuvus gyvatė pir
miau už jį griebė jo dantis ir 
vingiuodama, nuplaukė sau 
tolyn. Dabar tas žuvininkas 
dažnai vaikšto paežere ir ieš
ko gyvatės su dirbtinais dan
timis.

mejimas.

3 TEL. NE 9-3215

ff

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

Antanas C ii galis
Lietuvis Kontraktorius

Stato Namus, Bungalows, 1 
Vasarnamius ir taiso bei 
dekoruoja senus pastatus '

g Pasinau.lokit žemomis mūsų , 
» kainomis!

Del pavyzdžių ir informacijų '< 
kreipkitės šiuo adresu: ' j
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63-26 53rd Drive Maspeth, N. Y. (

AUGUST GUSTAS
Florist :—

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

r ai

žu 
sid—: Beltaire

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

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

Nuoširdžiai dėkojame pp. Ur
šulei ir Jonui Brokams, gyv. 22 
Ten Eyk St., Brooklyne, už iš
traukimą iš tremties skurdo, pa- 
rūpinimą buto su baldais, sutei
kimą piniginės pašalpos, pasirū
pinimą darbu ir brolišką malo
nų priėmimą bei vaišingumą. 
P. Birutei Pranskaitienei, p. 
Onai ir p. Vincui Abramaičiams, 
už įvedimą darban, pp. Marijo
nai ir Stasiui Senkams, gyv. Wa
terbury, už paramą tremty rū
bais ir maistu, p. Pranskaitienei 
ir p. Pr. Šuipiui už dovanotą a- 
valynę. P. Br. Mockevičiui už 
dovanotus rūbus. Taip pat ir vi
siems kitiems už visokeriopą pa
ramą, nuoširdus lietuviškas 
ačiū.

Senkų šeima

Rochester, N. Y<
Šv. Jurgio parapijos klebo

nui kun. J. Bakšiui, už suda
rymą reikalingų dokumentų 
atvykimui į JAV. Dėkojame 
mus pradžioje materialiai pa- 
rėmusiems: pp. Onai ir Pet
rui Duobams, Juozui Šauliui; 
pp. Marijai ir Juozui Jau
čiams už suteikimą buto, taip 
pat p. Petrui Norkeliūnui už 
padėjimą surasti darbą.
.........  Genovaitė, Kęstutis ir

Violeta Puodžiūnai

Tel. DEW 5136

jos. Kavaliauskas
taisnluotM

LIETUVIS GRABORIUS
| Penna Ir New Jertey valstijose « 
! , | 
f Nuliūdimo valandoje prašau M
( šauktis prie manes A

1601 - 03 So. 2nd SL į

£ Philadelphia, Pa.

1
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Apsaugos nuo žaibų
Apsaugoti namus ar tam 

tikras vietas nuo perkūno, 
žmonės išrado perkūnsar
gius, kurie saugo nuo žaibų 
ir sumažina nelaimes; Buvo 
pastebėta, kad iš 20 žaibinių 
trenkimų į perkūnsargiais 
apsaugotus namus, tik vie
nas tenka į apsaugotą namą. 
Pastatytas ant namo perkūn
sargis apsaugo ne tik jį nuo 
žaibo, bet ir tam tikrą plotą 
esantį aplink jį. Penkias de
šimties aukštų dangoraižis, 
apsaugotas gerai perkūnsar
giu, apsaugo aplink jį esan
tį tūkstanties pėdų žemės 
plotą. New Yorke esantis di
džiausias pasaulyje Empire 
State dangoraižis apsaugo 
nuo žaibų šimtus mažesnių 
namų, esančių jo pavėsyje.
H------------------------------------------------------

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

B ■S

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena 1$ 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

i

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Modernifita laidojimo įstaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

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

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

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783
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KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil„ 5000 w. 
Direkt. JOKŪBAS J. STEKAS

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

Philadelphia, Pa
Lankė Kanadą

Praeitą savaitę kun. kleb. Ign. 
Valančiūnas ir kun. S. Mažeika 
buvo išvykę Kanadon. Jie aplan
kė lietuvius ūkininkus ir ten at
keliavusius tremtinius. Savo ke
lionėj patyrė daug įspūdžių. 
Grįždami buvo sustoję kun. 
Coughlin parapijoj, kur pastaty
ta labai naujoviška ir graži baž
nyčia.

Lietuvių suvažiavimai
šį rudenį Philadelphijon kvie

čiamas BALFo metinis suvažia
vimas, kurs įvyks Benjamin 
Franklin viešbuty. Laukiama 
daug svečių iš visos Amerikos. 
BALFo skyriai rūpinasi, kad šis 
gailestingumo darbininkų suva
žiavimas būtų sėkmingas ir įs
pūdingas. Be to, čia dar laukia
ma Kunigų Vienybės seimo ir 
Amerkos Liet. Kat. Federacijos 
Tarybos ’ susirinkimo, žodžiu, 
Philadelphija pajudės ir paju
dins žemę.

Mokosi angliškai
Naujai atvykę lietuviai uoliai 

mokosi anglų kalbos. Štai prie 
šv. Jurgio parapijos jau veikia 
kursai, kuriuose moko angliškai 
kun. klebonas V. Martusevičius. 
Atsilanko tarp 12-20 studentų. 
Nuo rudens ten atsidaro ir ant
roji klasė — tik pradedantiems 
mokytis anglų kalbos. Juos mo
kys kun. St. Lukšys. Tai labai 
graži proga išmokti angliškai.

Sėkmingi bazarai
Šv. Kazimiero ir šv. Jurgio pa

rapijų 'metiniai bazarai ką tik 
pasibaidė labai sėkmingai. Gra
žus oras ir įvairumai suteikė vi
siems daug malonumo.

I ..L_
Vyčių pirmininkas' kariuomenėj

Lietuvos Vyčių 3 kuopos pir
mininkas, Juozas Janulaitis, jau 
antra savaitė kai tarnauja US 
kariuomenėj. Jis dabar Annville, 
Pa. “kariauja” ir mokosi kariau
ti. Visi vyčiai sveikina naują 
karį ir' linki greit sugrįžti pas 
savo kuopą vėl vadovauti vy
čiams. Jis yra atsarginių karių 
eilėse — National Guard.

Rengiasi Vyčių seimui
Vyčiai vyksta savo seiman, 

kurs įvyks Elizabeth, N. J. Va
žiuoja keli delegatai ir daug 
svečių, nes vieta nuvykti labai 
arti. Vyčiai turi labai daug su
manymų pagerinti savo organi
zacinį veikimą ir gyvenimą. De
legatai buvo rinkti Vyčių susi
rinkime, rugpiūčio 7 d. Vyčių 3 
kuopa |iuo metu labai gražiai 
auga ir plečia savo veikimą. 
Nuo rudens pradės dirbti tauti
nių šokių grupė ir vaidybos sek
cija, bė* to, darbelių, tautiškų 
drabužių, meno sekcija irgi ne
nori užsileisti. Vyčių choras irgi 
pradeda gyvuoti. Jis jau nori tu
rėti pirmą pasirodymą. rugsėjo 
8 d., lietuvių tautinės šventės 
minėjimo proga. .

Newark, N. J

AMERIKA ■ B -

klebonas kun. I. Kelmelis šven
tė savo gimimo, vardadienio ir 
33 metų kunigystės sukaktis. 
Ryte sveikino choristai, sugie
dojo “Ilgaiusių metų,” įteikė do
vaną. Parapijiečių vardu sveiki
no kun. Pr. Bastakys. Neatsili
ko ir buvę tremtiniai. Jie dėko
jo klebonui už visokeriopją jiem 
teikiamą paramą ir linkėjo il
giausių metų, sveikatos bei iš
tvermės ganytojiškame darbe, 
ilgus metus darbuotis lietuvių 
naudai. Pikniko metu choristai 
sugiedojo keletą dainų, minia 
karštai sveikino savo kleboną. 
Pikniko dalyviai jautė šventišką 
nuotaiką. Ilgiausių metų kun. 
klebonui Ignatiui Kelmeliui!

—Parapijos choras intensy
viai ruošiasi dainų ševntei. Ją 
ruošia New Jersey lietuviškieji 
chorai, vadovybėje prof. J. Žile
vičiaus. Newarko chorui vado
vauja energingas muzikas M. 
Bernotas. Parapijiečiai džiau
giasi gražiu giedojimu pamaldų 
metu. Dalyvauja daug naujaku
rių lietuvių.

Korespondentas

—Įsikūrimas eina pusėtinai. Iš 
90 vienetų, kurių tarpe labai di
delis nuošimtis viengungių, jau 
apie 15 turi savus butus, du yra 
įsigiję namus ir vienas batų tai
symo įmonę. Pasiryžimas, kaip 
pasikalbant pastebėta, yra dide
lis. Yra ir keletas nursių: vienos 
nuėjo į ligonines dirbti savo pro
fesijoje, kitos siūti ar saldainių 
į dėžutes dėlioti. Yra viena ap
sivedusi su čiagimiu lietuviu, ki
ta jau susižiedavo su vietiniu lie
tuviu, chemijos inžinerijos stu
dentu. Tai vis pažanga, kuri tei
kia kolonijai daug gražių vilčių.

Keleivis

Atsišaukimas

Bridgeport, Conn.
—Buv. tremtinių pirmas susi

rinkimas įvyko rugp. 1 d. parap- 
salėj, kur atsilankė gražus bū
rys inteligentijos. Susirinkimą 
atidarė buv. Lietuvos valstybi
ninkas Jonas Karys, raštininka
vo teisininkas Jonas Bigelis. Bu
vo visokio luomo žmonių, kur 
tik teko sutikti ir neseniai at
vykusias šeimas.

Į susirinkimą atsilankė klebo
nas kun. J. Kazlauskas ir pa
sveikino naujai besikuriančius 
tremtinius. Muz. A. Stanišaus- 
kas supažindino tremtinius su 
vietos organizacijomis ir kvietė 
į jas įstoti ir darbuotis Lietuvos 
labui. Buvo išrinkti du atstovai 
tarpusavinės pagelbos reikalam.

—Parapijos choras laiko saivb
atostogas ir pradės mamokas ■ laikraščius neima į rankas. Vi- 
rugsėjo 2 d,, kur choras rengsisjsoki menki magazinai jų skai- 
prie savo metinio koncerto. Į 
chorą pasižadėjo ir daugiau 
tremtinių prisidėti. Į chorą įs
tojo šie tremtiniai: P. Kliorikai- 
tis, P. Kukleris ir ponia Kukle- 
rienė, kuri giedojus Šiauliuose 
chore. Būtų gerai, kad, kurie tik 
balsus tori ir myli muziką, sto
tų į lietuvišką dainos darbą.

Elizabetho Lietuvių 
nių Draugijos valdyba 
si su prašymu į vietos (Elizabe
tho, Newarko, Lindeno, Roselle, 
Union, ir kt.) lietuvius ameri
kiečius ir šios draugijos narius 
tremtinius, pranešti jai apie 
kiekvieną žinomą laisvą darbą 
(fabrike, įmonėj, ar pas priva
čius asmenis), kur galėtų gauti 
bent kokį darbą (ypač vyrai) 
vietos tremtiniai bedarbiai. Pra
nešti atvirlaiškiu ar telefonu 
šiuo adresu: T. Petraitis, 141 
Rippley Place, Elizabeth, N. J. 
Tel. EL 54173 (tarp 4-8 vai. 
vakare).

Elizabetho Liet. Tremt. Drau
gijos nariai, palaikymui ryšių 
su valdyba, įvairiais reikalais 
prašomi kreiptis į budintį val
dybos narį lietuvių parapijos sa
lėj kiekvieną sekmadienį nuo 12 
iki 1 vai. dieną.

Tremti- 
kreipia-

Valdyba

New Britain, Conn.
New Britaine nėra parapiji

nės, lietuviškos mokyklos. Dėl 
to tėvai turime leisti vaikus į 
svetimo tikėjimo mokyklas. Aš 
pats išauginau 10 vaikučių ir tu
rėjau leisti į tokias mokyklas.

Iš šitokios mokyklos išėjęs 
vaikas vėliau gyvenime netinka 
nei Bažnyčiai, nei lietuvybei. Jis 
lietuviško laikraščio .nepaskaito, 
o ir' angliškai rašytus rimtus

tyba.
Kol katalikų parapijos nesta

tys mokyklų ir jose nemokys 
lietuviškai, tol mes čia dvasiniai 
skursime ir savo vaikus men
kais auginsime. Taigi, yra ko 
susirūpinti, kad šitame krašte 
nepasidarytų biauriau, negu Ru
sijoje.

M. Gut.

Elizabeth, N. J. KANADOS ŽINIOS

MARIANAPOLIO ATSIŠAUKIMAS 
Į TfiVUS IR JAUNUOMENĘ

Dažnai girdime nusiskundimų 
ir aimanavimų lietuvybės likimo 
šiame krašte. Ir ne be pagrindo, 
nes jau pirmoji čia gimusių lie
tuvių karta rodo labai aiškių iš- 
tautėjimo žymių, o antroji karta, 
neskaitant mažų išimčių, beveik 
visa nutautėja. Taip dalykams 
esant, susirūpinimas lietuvybės 
ateitimi turėtų būti visiems lie
tuviams bendras, aktualus ir 
opus. Giliau į dalyką pažvelgus, 
jis yra net tragiškas, o tragiš
kas jis yra ta prasme, kad pir
mieji lietuviai ateiviai parodė 
labai didelio tautinio susiprati
mo ir gajumo, kuris pasireiškė 
ne vien lietuvio sugebėjime pri
sitaikyti prie naujų gyvenimo 
sąlygų ir naujam krašte tinka
mai įsikurti, bet taip pat lietu
vis parodė nemažo organizacinio 
gabumo kurdamas draugijas, 
parapijas, vienuolijas, mokyklas, 
laikraščius ir kitas kultūrines 
bei visuomenines įstaigas. Yra 
pagrindo nugąstauti, kad visos 
mūsų ateivių padėtos pastangos 
ir jų nuveikti dideli darbai gali 
visai niekais nueiti, nes jau į lie
tuvių sukurtas mokyklas ir pa
statytas bažnyčias pradeda 
skverbtis svetimieji. Ypač kai 
kuriose mokyklose jau per pu
sę moksleivių yra svetimtaučiai. 
Taip dalykams esant, ilgainiui 
tas pats likimas gręsia lietuviš
koms parapijoms ir kitoms įstai
goms. Vadinas, visa mūsų atei
vių padėta energija ir milijonais 
investuotais kapitalais pasinau
dos tie, kurie nei sėjo, nei plo
vė, bet sau dabar į kluonus krau
na.

Mes galime ir turime pagrin
do gėrėtis ir didžiuotis, kad mū
sų bažnyčios ir mūsų mokyklos 
patraukia savęsp kitataučius, 
nes tai kaip tik liudija mūsų 
tautos organizacinį genijų. Lie
tuviai visada stebino svetimuo-

. . Į . . .

— Brovincijoš pMtatėjasir vie
nuolyno viršininkas.

Tėv. Jonas Dyburys.
Brolis Antanas Trumpa.
Pranciškonų Vienuolynas, 233 

Carlton St., Winnipeg, Manito
ba, Canada:

Tėv. Placidas Barisa — Lietu
vių Kolonijos dvasios vadas.

Pranciškonų Vienuolynas, 
575Q Boulevard, Montreal, Que., 
Canada:

Tėv. Klemensas Žalalis, OFM,
— Šv. Rašto profesorius Pran
ciškonų seminarijoje.

—Paskutinį sekmadienį - teko 
lankytis sumos metu Šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parap. bažny
čioje. Kai užtraukė atvykę iš 
tremties “Pulkim ant kelių,” o 
žemai esantieji irgi pritarė, tai 
net šiurpai per kūną bėgo. To
kio įspūdžio, iš keletos desėtkų 
krūtinių sutartinai giedant tik 
Lietuvoje teko girdėti. Po su
mos pasiteiravus, paaiškėjo, jog 
tai kas sekmadienį toks giedoji
mas vyksta, kuriam vadovauja 
ateivių moksleivija — jaunimas. 

,Tik nusiskundžiama, kad jauni
mo tarpe esama ir “slapukų,” 
neina prie šio prakilnaus giedo
jimo. Būtų kur kas daugiau. At
rodo, tos mišios virsta natūraliai 
naujakurių centrinėmis, kur jie 
turi progos susitikti, pasikalbė
ti, susipažinti, o jų ir yra. Pasi
teiravus, sužinojau, kad jau 175 
galvos, o vis dar naujų pribūna.

—Ateiviai turėję savo bendrą 
pirmą susirinkimą išrinkę val
dybą ir laukiama jos darbuotės. 
Esą didelių sumanymų: rengti 
susipažinimo vakarą, įsteigti 
biurą darbams paieškoti, kam
barių ir butų suradimui informa 
cijas, anglų kalbos kursus, įsi
jungti į vietinį parapijos chorą, 
Vyčius ir kitokių dalykų.

—Naūjakurių tarpe esama 8 
gydytojai, kurie visi turi ligoni
nėse darbus. Neblogai dirba mo
terys siuvyklose ir “ėmbrelinė- 
sd,” bet vyrams sunkiai su dar-

—Rugpiūčio 14 d., 11 valandą 
prieš pietus, parapijos salėj kvie
čiamas buvusių tremtinių susi
rinkimas. Visus narius ir naujai 
atvykusius kviečiame dalyvauti. 
Bus aptarti svarbūs reikalai.

—Liepos 28 d. mirė sena para
pijietė Karolina Maliušienė. Pa
laidota rugpiūčio 1 d. iš Šv. Tre
jybės bažnyčios. Nors ilgus me
tus gyveno toliau nuo Newar
ko, bet buvo susipratusi lietuvė 
ir aktyvi parapijietė.

—Newarke mirė žinomo pre
kybininko pono J. Kralikausko 
žmona.

—Liepos 31 d. įvyko parapi
jos piknikas. Dalyvavo daug __ ____________________
žmonių. Didelę dalį sudarė bu- bais. “Singerio” kompanijos ge- 
vę tremtiniai, kurie įnešė links
mo gyvumo it lietuviškos nutn 
taikos. Gauta gražaus pelno.

—Tą pačią diehą parapijos

Neseniai gyvenančių Kanado
je buvusių tremtinių lietuvių rei
kalais teko lankytis Toronte, On
tario ir kitose stambesnėse vie
tose.

Seniau čia atvykę lietuviai jau 
įsigyvenę, kiti net ir gerai pra
simušę. Naujai /atvykę, buvę 
DP, dar gana sunkiai vargsta. 
Kurie atidirbę jau sutarty pažy
mėtus vienerius metus, pradeda 
irgi atsikvėpti, pasiekti sau 
tinkamesnio darbo, organizuotis 
pagal savo išgales sau gyvenimo 
aplinkybes. Bet tie, kurie dirba, 
dar pagal sutartį, dažnai yra ir 
išnaudojami. Tiesa, pavalgę, ap
sirengę pakankamai. Gyvenamos 
patalpos geros. Bet darbo va
landos per ilgos ir atlyginimas 
per menkas. Visų svajonė—grei
čiau atidirbti sutarties laiką.

Butų stoka yra ir Kanadoje, 
gal kiek švelnesnė, negu Ameri
koje. Butų brangumas toks pat, 
kaip Amerikoje. Bet maistas per 
pus pigesnis, negu Amerikoje. Ir 
kitos gyvenimo reikmens yra 
pigesnės. Amerikos ir Kanados 
doleriai eina lygiomis.

Karščiai Kanadoje siautėjo to
ki patys, kaip ir čia.

Įdomu yra tai, kad į Kanadą 
atvykę tremtiniai mano, jog tie, 
kurie atvyko į JAV, yra laimin
gesni už juos. Kanadiškiai visi 
norėtų vykti į JAV.

' Pravažiavęs

Medellin, Columbia

heralitlis streikas tebesitęsia jau 
kelintas mėnuo. Kad pasibaig
tų streikas yra vilties gauti de- 
sėtkus įvairių darbų.

Vienuolynų vyresnybės
Lietuvos Pranciškonų Vienuo

lynas, 73 Kolis Ave., St. Cathe
rines, Ont., Canada:

Tėv. Juvenalis Liaųba, O.F.M.

Medelline lietuvių kolonija 
ima pralaužti pirmuosius imig
racinius sunkumus ir vis stip
riau įleidžia šaknis į vietos ūkį. 
Geriausiai laikosi “gaspadoriai,” 
kurių jau keturios šeimos rodo 
vietiniams, kaip reikia ūkinin
kauti. Kolumbiečiai į juos žiūri 
su žingeidumu, tam tikra pagar
ba ir reiškia jiems didelį pasiti
kėjimą. Yra ir kitų sričių spe
cialistų, k. a. veterinarijos ir 
dantų gydytojai ir technikai. Jie 
visi turi darbą valdiškose įstai
gose. Yra vienas dainininkas, 
jau porą kartų gana sėkmingai 
pasirodęs viešuose koncertuose.

Tačiau mušant pirmuosius le
dus kai kam susidaro ir didelių 
sunkumų, nes uždarbiai, palygi
nus su brangumu, yra nepapras
tai piaži. Taip pat šie pirmieji 
žingsniai mūsų žmonėms čia 
dar ir tuo sunkūš, kad tenka 
nugalėti ne vien ekonominiai 
gyvenimo sunkumai, bet ir žy
miai skirtingo naujo klimato, 
gamtos ir vietinių papročių są
lygas, turinčias stiprios įtakos 
kaip į fizinį, taip ir į dvasinį mū
sų žmonių gyvenimą. Gerai, kad 
lietuvis jau “vėtytas ir mėtytas” 
— atbukęs, užsigrūdinęs ir dėl 
to atsparus.

Kolonija jau turi virš 30 as
menų, o šiomis dienomis prisi
dėjo dar 4 stiprios jėgos ir lau
kiama greitu laiku daugiau. Jau 
kalbama apie savo parapijos, 
klubo ir kitų bendro gyvenimo 
įstaigų kūrimą.

į sius savo didžiadvasiškumu ir 
i didele tautine tolėrancija, kuri 
, siekė net paties savęs ir savo 

tautos aukos. Nėpaslaptis, kad 
tasai mūsų tautos bruožas am- 

, žiu amžiais mus silpnino ir žu
dė. Kiti mūsų tautos žygiais ir 

i darbais naudojosi, bet, aišku, 
mes nei dėkingumo, nei užuo
jautos už tai iš nieko nesulaukė- 

■ me ir niekad nesulauksime.
Vienas iš gražiųjų lietuvio bū

do bruožų yra jo veržimasis į 
šviesą ir į mokslus. Tenka pasi
džiaugti, kad ne tik tėvynėje, 
bet ir svetur augantis lietuviš
kos kilmės jaunimas, proporcin
gai imant gausiau už kitas tau
tybes lanko įvairių kraštų mo
kyklas, bet kartu reikia ir ap
gailestauti, kad tasai jaunimas 
mieliau pasirenka svetimąsias 
mokslo įstaigas.

Tuo būdu lietuvių pastango
mis sukurtos mokyklos dalinai 
netenka savo paskyrimo pras- ' 
mės ir tikslo. Jos buvo sukur
tos žadinti lietuvybę mūsų atei-1 
nančiose kartose, o dabar toly
džio jds yra priverstos derintis 
prie mokinių daugumos ir nie
kuo nuo kitų šio krašto mokyklų 
nesiskiria. ‘

TT. Marijonų 1926 m. įkurto
ji Marianapolio Kolegija ir Aukš 
tesnioji Mokykla kaip tik ir turi 
tikslą auklėti čionykštį lietuviš
kosios kilmės jaunimą katalikiš
koje ir lietuviškoje dvasioje. Mo
kykloje išeinamojo mokslo lygis 
yra tolygus gerųjų privatiškųjų 
šio krašto mokyklų lygiui, tik 
su širdgėla reikia konstatuoti, 
kad ir Marianapolį mieliau lan- . 
ko kitataučiai, negu lietuviai. 
Tas reiškinys ypač yra skaudus i 
dabar, kai mūsų tauta gyvena 
tokį didelį mėginimą ir kai pa- j 
čios tautos gyvybė ir jos kultu- i 
ros ateitis yra taip aptemusios. 
Marianapolis turi būti visų ge
ros valios Amerikos lietuvių pa- j 
sididžiavimas ir lietuvybės tvir- - 
tovė. : f:
, Paprastai mokykla ne tik mo- 1 
ko ir auklėja, bet taip pat ir su- j 
artina savo auklėtinius. Baigę , 
tą pačią mokyklą žmonės jau
čiasi tarsi vienos šeimos nariai 
ir dažnai visą gyvenimą palaiko 
glaudžius ryšius, dėl to kaip tik 
svarbu būtų, kad lietuviai nesi- 
blaškytų po visas šio plataus 
krašto mokyklas, o kaip galima 
gausingiau rinktųsi į vieną vie
tą, kad visą gyvenimą jaustųsi 
vienos lietuviškos mokyklos auk
lėtiniai ir vienos lietuviškos ben
druomenės nariai. Tai-yra ne tik 
tautybės ambicijos klausimas, 
bet ir bendras šio krašto lietu
vybės palaikymo reikalas.

Tai turėtų suprasti visi Ame- j 
rikos lietuviai ir raginti savo sū- | 
nūs stoti į Marianapolį. Mariana t 
polio vadovybė, kreipdamasi į • 
jus, brangūs tautiečiai, neturi < 
kito tikslo, nes visų norinčių įs- i 
toti į mokyklą kitataučių nestin- j 
ga, kaip tik tą vieną tikslą iš- < 
mokslinti ir išauklėti kaip gali- * 
ma daugiau lietuvių ir įdiegti J 
jiems lietuvybės jausmą. Nei vie- < 
nas mokyklinio amžiaus vaikų * 
tėvas lietuvis, kuriam rūpi lie- J 
tuviška sūnaus dvasia, neturėtų J 
būti kurčias šiam mūsų atsišau- į 
kimui, nes moralinė atsakomybė < 
dėl lietuviškosios jūsų sūnų at- J 
eities kris ne Marianapoliui, ku- l 
ris pirmoje vietoje atveria savo ( 
duris lietuviams, bet jums pa- J 
tiems, kurie dėmesio nekreipiate i 
į lietuvių sukurtą mokslo įstai- < 
gą.

Mokinių reikalais prašome » 
kreiptis į: Registrar, Marianapo- ( 
lis Preperatory School, Thomp- ( 
son, Conn.

Marianapolio Vadovybė

PASIŪLYMAS

E. P.

$15 - 25.00 premija už pri
rodymą buto 5 asmenų šei
mai su mažais vaikais už 30- 
40 dol. mėnesiui, arba 8 as
menų šeimai — iki $60.00 
mėnesiui. Rašyti: P. Ąžuolas, 
104-32 122nd St., Richmond 
HUI, N. Y.

Ktigpiūčib - August 14, 1949
VISI KELIAI VEDA Į

Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno Parką, 
KENNEBUNK PORT, MAINE

• ■ . ruošiamą
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA «

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:
11:00 v.—Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
12:30 “ “
3:30

v.—Svečių pietūs.
v.—Žymių asmenų kalbos; lietuviškos dainos; tauti
niai šokiai vadovaujant Mrs. Onai Ivaškienei, Boston, 
Mass.; įvairūs laimėjimai, skanūs valgiai ir gėrimai.

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti
LIETUVIŲ DIENOJE ir PIKNIKE

Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus, Bičiu
lius, — visus Amerikos Lietuvius.

NEPRALEISKITE PROGOS
Pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti ir pasimaudyti šalia 

vienuolyno parko esančiame Atlanto Vandenyne!
LIGI PASIMATYMO ATOSTOGŲ KRAŠTE MAINE

Visus

Visais reikalais kreipkitės:
FRANCISCAN FATHERS 

Kennebunk Port, Maine TeL 5.

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. WHITECAVAGE, savininkas

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-0220
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

' Dr. A. Petriką *
VALANDOS: 

(Dantų Gydytojas) ŠZ^vSkare
221 So. 4th Street ' Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

‘el. EVergreen 7-4335

tephen Arorniskis
(Armakauskas) , Matthew P. Ballas

(Bieliauskas).
Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė, 
Brooklyn, N. Y.

’ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsam no to Jas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y,

Tel. NEwton 9-4464

iTel. Virginia 7-4499 j

» F. W. Shalins i
j (Šulinskas)
į Lalsniuotas Graborius j
) Suteikiam Garbingas i
* Laidotuves

; —$150 — ■
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
j NEMOKAMAI '
) 84 - 02 Jamaica Avenue, i
* Brooklyn, N. Y.

Estate of A* J. Valantiejus j
VERONICA R. VALANTIEJUS j

Lateniuotas Graborius Į

GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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J. P. GINKI S
Direktorius

jeig
gus
pas

nė užsakė dukteriai “Ameri
ką.

jai.

siomis savaitėmis.

leidžiama Didzklc New

landą.

REFRIGERATOR

MODEL NG

NEwtown 9-5972

STarr 8-1454

Atlieka mūriniu namu ilenii iš
lyginimą, plasteriavimą, Šaligat
viu cementavima ir kt. darbus.

293 MAUJER ST
BROOKLYN 6, N. Y.

• Dr. K. Ambrozaitis, dir

sestadieniais ir sekmadieniais

dieniais nuo 7 vai. iki 8 vai.
vakare.

inz.
lankėsi

ties.
• P. Račkauskaitė is Brook

užsisakė

vęs Amerikos” redaktorius,

• E. Račiūnaitė su motina

ka rūta.
• K. B. Kriaučiūnas, is

Bronx, N. Y. lankėsi musų

• J. Stukas, lietuviško ra

dzio
pagilinti.

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

65 - 23 Grand Avenue
Maspeth, N. Y.

AS LITTLE AS

AFTER DOWN
PAYMENT

JERSEY PORK
428 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Didelis pasirinkimas
Lietuvišku dėsni ir skilandžių

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street

Tel. EVergreen 7-9394

rap

kai
kai
1US
k e
Acl

Williamsburge
1. Trijų šeimų, mūrmis, tuščias flo

ras, su 12 kambarių, su maudynėmis
ir su štymu. $4500, įmokėti $1,500.

2. Kampinis, trijų šeimų, mūrinis,
tuščias floras, 10 kambarių, štymas,
garažiai, $8,750.

renda $8,500. Kaina $35,000.
4. Prie parko, dviejų seimų, tuščias

floras, 11 kambarių, su porčiais, su

Piknikas pavyko
Pereitą sekmadienį' Įvyko

ir vieni kitus vaisino.

kiekvienam.
Bazaras tęsis dar iki rugpiu-
cio 15 dienos.

• Mrs. Ieva Rascius is

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

Tel. EVergreen 4-9737

IR BAIGSIS

laimėjimų kiekvieną vakarą

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
ciuose.

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

LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA

DAKTARAS

223 South 4th Street

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

DYKAIDYKAIDYKAI

KLASCIAUS CLINTON PARKE

496 GRAND STREET
Tel. EV 7-7411

ras, su 13 kambarių ir porčiais, alie
jum apšildomi, su garažiais, 60 x 120,
8th Ave. Subway.

Turime visokių namų, bungalow ir
naujų ir send Kings County, Queens
ir Nassau County. Priimam ir parda
vimams užsakymus.

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

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

PRASIDĖJO

— Įvyks —

Pradžia 1 vai. po pietų

Maspeth, N. Y.

DE LUXE TELEVIZIJOS APARATAS . 
RADIJO APARATAI

Programoj dalyvauja parapijos choras ir vaikų benas.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PIIILCO

ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ
Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti.

sad musų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu JOSEPH

N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą.

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimu Dir.

I

Mūsų Apylinkei

bęs St. Francis ligoninėje
Bronx, N. Y., yra susirgęs ir
atsigulęs St. Joseph ligoninėj
Bronxe. Lankymo valandos:

nuo 2 vai. iki 4 vai. popiet,
o antradieniais ir ketvirta

• Ponai Ratkeliai, brook-
lynieciai, lankėsi mūsų re
dakcijoj ir apsimokėjo už
“Ameriką.” Ponai Ratkeliai
pries porą mėnesių atvykę iš
tremties, bet jau turi butą,
darbą, jaučiasi patenkinti

• J. Averkienė, su
Švilpos dukromis,
mūsų įstaigoje. Pp. švilpai
yra neseniai atvykę is trem

lyn, N. Y., susirūpinusi trem
tinių is Vokietijos partrau-
kimu. Ji jau partraukė i čia
savo brolio sūnų,
laukia sesers šeimos.

o dabar

• Inz. L. Šimkus su seimą
apsistojo pas p. J. Gudelį,
Astoria, L. I., buvo užėjęs 1
mūsų įstaigą ir
Ameriką.”
• Dr. H. Lukačevičius, bu

suplanavęs eilę straipsnių
lietuvybės. išlaikymo klausi-*
mu. Dalį jų jau gavome.

atvyko is Europos. Trumpai
apsistojusi pas dėdę Kazį B.
Kriaučiūną Bronxe, išvyko j
Chicagą. Įdomų sentimentą
atsivežė į Ameriką panelė
Račiūnaitė: Lietuvoje sodin
tą rūtą, kurią ji išsaugojo
per penkeris tremties metus.
Taigi, į Chicagą atvyko vaza
hetuviskos žemės ir lietuviš

redakcijoje. Kriauciunas yra
didelis tremtinių rėpė j as.

• Bern. Brazdžionis; grįgęs
is kelionės po šiaurryčių lie
tuvių kolonijas, sėdi vėl prie
darbo: rengia spaudai knygą
vaikams. Be to, jis numaty
tas redaktorium vaikų žurna
lo, kurį rengia leisti Lietuvių
Kultūros Institutas.

• P. Augustinas, žinomas
mūsų fotografijos meno spe
cialistas, apsistojo pas pp.
Averkus, Brooklyne. Ponai
Averkai jį partraukė is Vo
kietijos.

dio programos vedėjas New
Yorke, šiuo metu yra Oxfor-
de, Anglijoje. Išvykęs su val-

stipendija studijoms

AMSSJ8X"

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

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

A. ir E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

galima pirkti su mažu įmokėji-
Brooklyno, N. Y. Apreiškimo lietuvių parapijos mokyklos vaikučių Pirmoji Komunija, 1949 m. pa

vasarį. Dešinėj matyt parapijos klebonas, kun. N. Pakalnis, o kairėje — sesuo Veanney, O. P.

• Maspetho lietuvių para
pijos bazaras vyksta labai
sėkmingai. Yra didelių dova

nų: naujas šaldytuvas, tele
vizijos aparatas, skalbimo
mašina ir daug kitų. Išmė-
gintina laime

• Kun. J. Sitavicius yra
paskirtas vikaru į St. Mary
Magdalene parapiją, Spring
field Gardens, N. Y.

• J. Gudelis, is Astoria, L.
I., su savo svečiais lankėsi
mūsų redakcijoje.

• M. Senkus buvo užėjęs į
mūsų įstaigą ir
Ameriką.

užsisakė
Senkų šeimą iš

Vokietijos partraukė pp. Bro
kai, is Brooklyno.

• Teisininkas Z. Steponavi
čius su seimą galutinai Įsikū
rė Darien, Conn, ir užsipre
numeravo sau Ameriką

Richmond Hill, N. Y. buvo iš
vykusi atostogų pas savo
dukten Aldoną; kuri yra iš
tekėjusi uz leitenanto H. L.
Foust ir gyvena Alameda,
Calif. Ponia Rascienė sako
mačiusi Kalifornijoje gražių
vietų ir linksmai praleidusi
laiką. Kelione lėktuvu ten ir
atgal buvusi labai maloni ir
įspūdinga. Grįžusi p. Rascie-

MASPETHO PARAPIJOSBAZARAS
Šeštadienį, Rugpiūčio-August 6 dieną

Pirmadienį, Rugpiūčio-August 15 dienri
PARAPIJOS SALĖJ IR DARŽE

Laimėjimo knygeles reikia grąžinti pries bazarą, nes bus

Pelnas naujos bažnyčios statybai. Visi kviečiami!

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

geriausios busies
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate 

------------------- OerjausjM pasirinkimaiPUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE.
AISKRYMAS gamintu* namie H geriausios Smetonos, ALUS 11 ge
riausiu bravoru. P»remrimern* priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius.
Namas geras, nebrangus ir gra Brooklyn 11, N. Y.
žioje vietoje.

• Gmkaus radio šį šeštad.,
rugp. 14 d., 2 vai. popiet, is
WWRL stoties, perduos iš
tremties dainų koncertą. Pir
mą kartą bus galima išgirsti
tokią dainų programą. Pasi
klausykite !

• Petras Klimas, musų
skaitytojas is Bayonnės, yra
išvykęs atostogų. Ta proga
jis prisiuntė Amerikai” nau
ją prenumeratą. Tai bus gra
žus atostogų prisiminimas
jam ir naujai mūsų skaityto

• T. Baktys, ilgametis mu
sų skaitytojas iš Brooklyno,
prisiuntė Amerikos” prenu
meratai $12.00. Nuoširdžiai
jam ačiū

• P. Vijeikienė, dail. V. Vi-
jeikio žmona, is Brazilijos
laukiama į Ameriką artimiau

Šv. Jurgio Parapija

metinis parapijos piknikas,
kuris puikiai pavyko visais
žvilgsniais. Pasitaikius gra
žiam, šiltam orui, publikos
buvo didelė minia, šokėjais
buvo perpildyta erdvi Klas-
ciaus svetainė. Parke buvo
užimti visi stalai, kurie bu
vo apkrauti jvainais val
giais, nes Šv. Jurgio parapi
jiečiai pasižymi vaisingumu

Įdomios buvo lenktynes
Karališkos Šeimos rinkime.
Karalienės vainiką laimėjo
Stepanija Kazlauskiene. Ka
ralium išrinktas Aleksandras
Spaicys, Karalaitė — Elaine
Farrell, Karalaitis — Jonas
Miltenis.

Šis sėkmingas piknikas 
duos gražaus pelno parapijai.

PARDAVIMAI

3. Apartametas 22 šeimų, 60 x 100,

garažais, aliejum apšildomas.
' 5. Jamaica, aukštumoje, 2 šeimų
mūrinis, atskirai statytas, tuščias flo

Angelu Karalienes ParapijosPIKNIKAS
Sekmadienį

RUGPIŪČIO-AUGUST 21 DIENA

KLASCIAUS CLINTON PARKE
Maspeth & Betts Avės

Dovanoms paskirta:

U. S. SAVINGS BONDS po $25.00
Pirkę laimėjimo knygeles įžangos nemoka. Kitiems—50c,

BUS RENKAMA KARALIŠKA SEIMĄ

Lietuvių namų savininkų, Kiekvieną sekmadieni, 1:30

Mamais yra namų ant biznių
ir faunų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas

Clement A. Voket

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

FOTOGRAFAS

IIY 7-4554 - 4555

Brooklyn and Queens Home
Owners, Inc. narių susirinki
mas įvyks trečiadieni, rug-
piūčio - August 17 d., 8 vai.
vakare, Leader Observer sa
lėje, 80-30 Jamaica Avenue,
Woodhaven, N. Y.

Visi lietuviai namų savi
ninkai yra kviečiami daly
vauti minėtam susirinkime,
kuriame bus įdomių praneši
mų ir svarbių pasitarimų na
mų savininkų reikalais.

J. P. Machuhs, pirm.

vai. po pietų, radijo bango
mis, is stoties WLIB, 1200

Yorko ir apylinkių Lietuvių
Biznierių Lietuviška pro

895 Broadway,
grama, kuri tęsiasi visą va

LIETUVIŲ BIZNIERIŲ PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugsėjo-August 28,1949

Maspeth, N. Y.Betts ir Maspeth Avės.
Gaukit tikėtus pas biznierius, šio pikniko rengėjus 
Norėdami daugiau žinių rašykit arba telefonuokit:

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
BROOKLYN, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr

—-Nebrangiausia—ir—Geriausia

411 GRAND STREET
pas ZEIDAT’S

TĖLEVIZUA KAS VAKARAS
BROOKLYN, N. Y.

John W. Anseli

EVergreen 4-0203

S. S. Lockett, M. D
Brooklyn, N. Y.

F. GRAŽYS ir SŪNŪS

GENERAL© ELECTRIC

NOW ONLY $ 189.75

$2.00 PER WEEK

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniu ir aliejum šildomu PhClį-

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ

SKALBIMO MAŠINŲ
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