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Dėl Stasio Ylos straipsnio 
“Drauge,” kur buvo išreikšta 
apgailestavimas dėl Pietų A- 
merikos respublikų nusista
tymo neįsileisti pas save su 
imigrantais jų kunigų, Cleve-' 
lando “Dirva” kelia audrą1 
stiklinėje vandens. Jie puolė 
St. Ylą, esą jis apkaltinęs iri 
J. A. Valstybes dėl tokio ne-Į 
įsileidimo ir dėl varžymo 
tautinės ir religinės laisvės. : 
Bet tame straipsnyje St. Yra1 
puse žodžio nepalietė A. J. i 
Valstybių. Iškraipymas daly
kų, žinoma, turi savo tikslą 
— pulti kunigus ir jų veda-, 
mas institucijas.

Tolimesni “Dirvos” išve
džiojimai siekia sudaryti 
skaitytojui iliuziją, kad ka-. 
talikų dvasiškija trukdo šitą 
katalikų kunigų įsileidimą į 
JAV. Dėl to mes “Dirvą” no
rime perspėti: būkite tikri, 
katalikų dvasiškija turi pa
kankamai artimo meilės, dėl 
kurios jūs ją norite juodinti: 
reikiamą kunigų skaičių iš 
tremties ji jau atgabeno į čia, 
o kitų, kai jau nereikės ten, 
irgi neapleis, jūs tuo nesirū
pinkite. Dar daugiau: ta dva
siškija ir jūsų daugumą at
gabeno į čia. Afideivitus ir 
garantijas, kunigų ir vienuo
lių jums sudarytas, ar jūs, 
ponai, jau užmiršote? Gerai 
jūs jiems už tai šiandieną at
sidėkojote!

BRANGIOJE LIETUVOJE

Naikina Pabaltas Tautas
Europos Taryba

Strasburge Europos tautų 
atstovų suvažiavime, apie ku
rį mes jau rašėme, yra suda
ryta Europos Taryba, kurios 
pirmininku išrinktas garsus 
Belgijos politikas Paul Henri 
Spaak.

Šita taryba turės išsivys
tyti į Jungtinių Europos Val
stybių parlamentą. Išrinkti 
keturi vicepirmininkai: ang
las, prancūzas, italas ir da
nas.

Gen. MacArthur 
negrįžta

MILŽINIŠKI TRĖMIMAI

Memorandumas del 
trėmimu

Visuotinis Amerikos Lietuvių Kongresas

St. Yla skundžiasi, kad į 
Pietų Ameriką nenori įsileis
ti kunigų tų respublikų vy
riausybės, ne dvasiškija. O 
tas vyriausybes sudaro, kaip 
jūs Žinote, toli gražu, ne dva
siškiai. Jeigu ten šituos'daT T 
lykus tvarkytų dvasiškiai, 
būkite tikri, kad taip nebū
tų. Taigi brolau, tai ir yra ne
laimė, kad ten tuos reikalui 
tvarko tokie, kurių tikslai 
dvasiškijos atžvilgiu yra pa1- 
h?šūs į jūsiškius. Jūs matėte 
statistikose, kiek, pavyzdžiui, 
į Ameriką atgabeno iš trem
ties nelaimingųjų katalikai ir 

' xiek atgabenote jūs! Turėtu
mėte nutlti, lygindami šiuos 
įkaičius, jeigu turėtumėte 
gėdos.

Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukia Visuotinį Kongresą 
New Yorke, š. m. lapkričio 
4-6 d. Kongresas įvyks Ho
tel New Yorker patalpose. 
Kongreso darbotvarkę ir at
stovų taisykles netrukus pa
skelbs ALT ir į kolonijas iš
plauks šimtai kvietimų orga
nizacijoms, kurių adresai jau 
turimi. Betgi, kadangi toli 

morandume nusakyta nežino- gražu ne visų organizacijų

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. L. šimutis ir sekr. 
Dt. P. Grigaitis įteikė Vals
tybės Sekr. Achesonui memo
randumą, kuriame nuodug
niai išdėstytos baisiosios so
vietų okupantų masinės de
portacijos lietuvių iš Lietu
vos į Sibirą.

Sekretoriui įteiktame me-.

siiiį lifetuvių, latvių ir estų iš
trėmimą iš Baltijos valsty
bių į Sibirą ir kitas Rusijos 
dalis./ • .»

ros ir dainų vakaras. Progra
moje dalyvauti, kviečiami ly
giomis lietuvių senų ameri
kiečių menininkai ir naujai 
atvykusiųjų. ‘

Planuojama išleisti progra
minį leidinį su biznierių skel
bimais. Vėliau, ALT planuo
ja išleisti kongreso darbų 
knygą.

Iš Tokio generolas Douglas 
( MacArthur pranešė Washing- 
tonui, kad jis dabar dar ne
grįš į Ameriką. Jis sako, kad 
jo pažiūros į strateginę situ
aciją Tolimuose Rytuose yra 
Armijos Departamento ran
kose.

MacArthuras savo poziciją 
išryškino po to, kai senato
rius W. F. Knowland (R.-Ca- 
lif.) įteikė rezoliuciją Wa- 
shingtonui, kad gen. MacAr
thur būtų pašauktas į Wa- 
shingtoną pasisakyti dėl už
sienio šalių ginklavimo, ku
rio bilius dabar yra svarsto
mas Senate.

Sudėjus ir išanalizavus vi
sus pranešimus, atrodo, kad 
nuo Karelijos ligi Juodųjų 
Jūrų sistematingai vykdomas 
visų pavergtų tautų naikini
mas. Metodai visur vienodi, 
kadangi ta pati MGB vienin
gai planuoja ir vykdo.

Lietuvoje jau įvykdytos 
septynios masinių trėmimų 
“bangos”: 1) 1941 m. birže
lio 14-22 d.; 2) 1945 m. rug
sėjo mėn.; 3) 
rio 16 d.; 4) 
džio 19 d.; 5) 
žės 22 d.; 6) 
24-37 d 
mėn. Pati stambiausia MGB 
“operacija” buvo 1948 m. ge
gužės 22 d., kai Lietuva ne
teko virš 100,000 savo gerųjų 
sūnų ir dukterų. Tremiami 
jau ne “politikai” ar “vadai,” 
bet paprastos niekam nenusi
kaltusios smulkių ūkininkų 
šeimos, daugiausiai moterys 
ir vaikučiai. Apie^šių depor
tacijų eigą gauta visai tiks
lių žinių, kurios LAIC bus 
paskelbtos kiek vėliau, kai 
jau bus painformuotos tarp
tautinės įstaigos.

kimus, būk jie vykstą Rusi
jon “savanoriškai,” kad apsi
saugojus nuo “banditų.” Ke
li šimtai pasirašė, bet dešim
tys tūkstančių atsisakė. Net
gi Sibire lietuviai atsisakė 
dalyvauti “rinkimų” komedi
joje, netgi pasirašiusieji. Uk
rainoje trėmimai labiausiai 
palietė Karpatorusus.

i

1946 m. vasa-
1947 m. gruo-
1948 m. gegu-
1949 m. kovo

7) 1949 m. birželio

Tremtini ųį gimines

Latvijoj stambiausia “ope
racija” atlikta š. m. birž. mėn. 
buvo ištremta. 10.000 vien iš 
Rygos miesto. Estijoje, stam
biausia operacija buvo pla
nuojama atlikti pernai. Esti
jos “prezidentas”. Dr. Johan
nes Varės, nusižudė, kai su
žinojo apie operacijos dydį. 
Ši aplinkybė sutrukdė trėmi
mus, betgi dėl to nukentėjo 
estai komunistai, kurie drįso 
protestuoti prieš trėmimus. 
Netgi patys patikimieji ko
munistai, 1940 m. padėję 
aneksuoti kraštą, kaip Nigol 
Andresen ir Oskar Sepre, din 
go iš aukštų pareigų, jų vie
tas užėmė maskoliai.

SENOVĖS LIEKANA

įtikinti,

)SEPli

“Dirva” šitai “audrai” 
didinti net du liudininku 
sovietus, kurie išdrožė 
atskirą straipsnį, remiantį 
redakcijos vedamą mintį. 
Vienas iš tų liudininkų sako, 
Kad St. Yla puola “nekaltus^ 
kraštus” už neįsileidimą “ne
sirengiančių dirbti materia
liai produktingo darbo.” Jis 
kalba apie kunigus ir gina 
tuos “nekaltus kraštus.” Su
gestija aiški: nesirengiančių 
dirbti “materialiai produk
tingo darbo,” taigi kunigų, 
įsileisti ir nereikia. Liudinin
kas per savo atvirumą atiden
gė “Dirvai” nereikalingą kor
tą.

pa- 
pa- 
po

Antro liudininko tikslas 
'"įrodyti,” kad Amerikos lie
tuvių parapijines mokyklos 
ir, iš viso, parapijos, nutau
tino mūsų jaunąsias kartas. 
Jis sako: “O kas atsitiko su 
jaunimu, net ir tų parapijų 
mokyklose auklėtu? Kiek lie
tuviško susipratimo dabarti
niai lietuvių vaikai gauna 
lietuviškų parapijų bažnyčio
se ir mokyklose?” Taip, pa
rapijų mokykloms čia nepa
sisekė išlaikyti lietuviškumo, 
kaip kur nors Kauno Žalia
kalnyje ar Biržuose. Na, o 
jūsų mokykloms kaip pasise
kė lietuviškumą išlaikyti? 
Ach, jūs jų neturite! Kodėl? 
Kas jums neleido jų įsteigti 
ir ten lietuviškumą ugdyti, 
jeigu jis jums ištikrųjų bran
gus buvo? “Nelieka nieko kito 
pasakyti, kaip tik... gaila,”

Rugpiūčio 17 d. į. New Yor- 
ką iš Chicagos atvyko J. E. 
vysk. P. Būčys ir apsistojo 
pas prel. J. Balkūną Maspe- 
the. Per dvi dienas aptvar
kęs reikalus šiame rajone, iš
skrido į savo rezidavimo vie
tą — Romą. Pakeliui sustos 
Anglijoje, kur aplankys lietu
vių įstaigas. Ekscelencija 
lankėsi Pietų Amerikoje ir 
JAV. Su juo vyksta kun. Mar
čiulionis, MIC.

jįl- ,
New Yorko lietuviai jau 

sudarė Amerikos Lietuvių 
Kongreso komitetą, kuris 
vykdo paruošiamuosius- dar
bus ir bus atsakingas už 
tvarką. Numatoma, kad pen
ktadienio vakaras, lapkričio 
4, bus laisvas ir delegatai ga
lės arba miestą lankyti arba 
dalyvauti susipažinimo vaka
rėly — bufete. Lapkričio 5 
d. vakare numatomas dide
lis bankietas, kuriame tiki
masi turėti pačių žymiausių 
kalbėtojų. Sekmadienį, lapk
ričio 6 d. popiet numatomos 
pamaldos Šv. Patriko Kated
roje, gi vakare bus Ii tėra tū-

Šiais metais Lietuvoje di
džiumą aukų sudarė tremti
nių ir partizanų giminės. Vi- 

*4š-4?emmm«jų-b<ivo*reh

Viduržemio jūroje, arti 
Prancūzijos pakraščių, parai 
užtiko jūros dugne 176 svarų

Jau 10 tūkstančiu

Rugpiūčio 17 d. į New Yor- 
ko uostą atplaukė transpor
tas, kuriame buvo 10 tūks- 
tatasis lietuvis tremtinys. Tą 
skaičių atstovauja Krivickai- 
tė Aldona, kuri vyksta į Wa
terbury, Conn., pas ponią An- 
ną Jonaitis.

kad jūs, ir visi tie, kurie .dėl 
jaunimo nutautėjimo kaltina
te tik parapijines mokyklas, 
nei piršto nepakėlėte tam 
jaunimui gelbėti. O juk mds 
viskam čia “turėjome pilnu
tėlę laisvę” — tai jūsų pačių 
žodžiai.

Teko daugiau patirti apie 
lietuviškij knygų leidimą vai
kams. Į tą būrelį, kurį praei
tame numeryje minėjome, 
įeina ir D. Averka, kuris ves 
visą šito reikalo techniškąją 
pusę: spaudą, administraci
ją. Paruošiamieji darbai 
baigti, einama prie spausdi
nimo pirmosiom knygelėš, ku
ri bus Bern. Brazdžionio pa
rašyta, kurią dail. P. Osmols- 
kis jau iliustruoja. Antroji 
būsianti St. Zobarsko, o tre
čioji — L. Žitkevičiaus, ku
rie jau turį ir gi parašę.

—Vokietijoje sekmadienio 
balsavimuose dalyvavo 3 mi
lijonai buvusių nacių, kuriem 
nebuvo atimta balsavimo tei
sė. ■■

Dar 1941 m. pradžioj, mas
koliai Lietuvoje kėlė sumany
mą lietuviškąją rašybą pa
keisti rusiškomis raidėmis. 
Anuomet maskoliai dar ne
drįso viešai atgaivinti Mu
ravjovo projektą. Šiuo metu 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje jau pusiau viešai kalba
ma apie abėcėlės pakeitimą.

Ryšy su tuo galima prisi
minti, kad uzbekai, kazachai, 
azerbaidžaniečiai, kirgizai, 
tadžikai ir turkmėnai turėjo 
lotynišką raidyną. “Tėvynės 
karo” metu-lotyniškiejie rai
dynai tų tautų kalbose prany
ko ir buvo įvestos rusiškos 
raidės. Baltgudžių literatūro
je,1 lotyniškos raidės buvo 
vartojamos Vilniuje ir lenkų 
okupuotojo dalyje, betgi po 
karo viskas rašoma rusiško- 

Imis raidėmis.

Popiežius priėmė

kalaujama pasirašyti pareis-Į laikų.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
• Nuo to laiko, kai New Yorke pradėta temperatūra 

matuoti, šiemet yra karščiausias rugpiūtis. Praeitos savai
tės vidury būdavo New Yorke 98 laipsnių šilumos.

• Berlyne yra dažnas dalykas, kad darbininkai, kurie 
I dirba rusų sektoriuje ir atlyginimą gauna rytų markėmis, 
sukelia demonstracijas, kad jiem būtų visos tos markės iš
keičiamos į vakarų markes. Mat, pagal valdžios nuostatus 
vakarų zonose jiems iškeičiama tik 60% uždirbamų rytų 
markių.

• Garsusis Atlanto nugalėtojas Lindbergh šiuo metu 
važinėja po Vokietiją, kur domisi vokiečių pabėgėliais iš 
rytų zonos.

• Gaisras “Midtown” prekybos namuose Philadelpn|f 
joje padarė $100,000 nuostolių.

• Mayoras O’Dwyer reikalauja buvusį gubernatorių 
Herb. H. Lehman statyti savo kandidatūrą į senatorius nuo 
New’ Yorko valstijos.

• Londone J. Haigh, kuris nužudė devynis žmones, jų 
kraują išgėrė,, o lavonus sieros rūkštim sunaikino, buvo pa
kartas.

• Ed. Allcard, vienas anglų architektas, iš Gibraltaro 
leidosi 29 pėdų laiveliu į New Yorką, kurį jis pasiekė per 
81 dieną.

• Driscoll, New Jersey gubernatorius, pats vedė dery
bas su Singerio kompanijos atstovais ir unijų žmonėmis dėl 
streiko baigimo. Rezultatų neskelbė.

• Garsioji Kosenkina, kuri prieš metus iššoko pro lan
gą iš rusų konsulato New Yorke, nenorėdama būti išvežta 
į sovietų vergiją, pabaigė savo dienoraščių knygą, kuri bus 
išleista šį rudenį. Už knygą ji gavo $45,000.

• Amerikos valdininkai Vokietijoje negalės gauti dau
giau, kaip po vieną kambarį su vonia savo reikalams, pa
reiškė kariuomenės kvartirmeisteris. Tai yra dėl nepapras
tos butų stokos.

• Prie Bloomingtono (Ind.) autobuso katastrofoje su
degė 15 keleivių. Kiti 12 liko labai sužeisti.

• Vaikų paralyžium susirgimų skaičius šių metų pra
šoko jau 1,200. New Yorke iš jų yra 770, o kiti kitose 57 
vietose.

• Rusai nepaprastu tempu išmontuoja ir išveža Aust
rijos fabrikus. Austrai protestuoja.

• Vokietijoje, Muenchene, didelė minia žydų pabėgėlių 
demonstravo prie “Sueddeutsche Zeitung,” kuris įdėjo 
straipsnį prieš žydus. Demonstrantai apmėtė policiją akme
nimis. Policija pavartojo ginklą, trys demonstrantai sužeis
ti.

• Viduržemio jūroje, Kretos salos rajone, vyksta Ame
rikos laivyno manevrai. Manevrus sekti pakviesti graikų 
karininkai.

• Amerikos tyrinėjimų laivas “USS Simon New’comb” 
Labradore audros užmestas ant seklumos. Žmonės išgelbėti.

• Garsus Amerikos psichologas, Columbia Universiteto 
profesorius Dr. E. L. Thorndike turėjo stiprų širdies prie
puolį, kaip praneša universitetas. Profesorius yra 75 metų.

Rugpiūčio 13 d. Jo švente
nybė popiežius Pijus XII pri
vačioje audiencijoje priėmė 
Stasį Piežą, Am. L. K. Fede
racijos pirmininką.

Popiežius labai džiaugėsi 
Amerikos lietuvių katalikų 
ištikimumu Bažnyčiai ir veik
la. Jis suteikė specialų palai
minimą “Draugo” dienraš
čiui, leidėjams 'ir skaityto
jams, ryšium su. “Draugo” 40 
metų sukaktimi. St. Pieža at
kreipė Popiežiaus dėmesį į 
tai, kad ’’Draugas” šiandien 
yra vienintelis pasaulyje lie
tuvių katalikų dienraštis.

Stasys Pieža yra atvykęs į 
Romą drauge su keturiais 
Chicagos laikraščių kores
pondentais,; kurie atlydėjo 
kardinolą Samuel Stritch.

Būdamas Romoje, Pieža 
kalbėjo per Vatikano radiją

VOKIETIJOJ LAIMĖJO KATALIKAI
 _ ♦-------------------------------------

—Atstovų Rūmų užsienio 
komitetas patvirtino pilną Rietuvių kalba. Jis yra stam- 
sumą Atlanto pakto valsty
bėms apginkluoti.

—Iš Italijos į JAV skridęs 
lėktuvas su 58 DP naktį turė
jo nusileisti Atlante prie Ai
rijos. Žuvo 9 asmenys.

—Manoma, kad vakarų Vo
kietijos naują vyriausybę su
darys krikščionys demokra
tai su socialdemokratais. Pir
muoju premjeru minimas Dr.
K. Adenauer.

—Rugpiūčio 3 dieną Angli
joje pirmu kart padarytas 
dirbtinas lietutis. Rugpiūčio 
8 dieną dirbtino lietaus ban
dymai sėkmingai pakartoti.

—Prie Frankfurto, Vokieti
joje, nukrito US lėktuvas F- 
47. Juo skridęs leitenantas R. 
Miller iš Ąltoona, Pa., užsi
mušė.

—Kinijoje, Hong Kongo 
vandenyse siaučia piratai. Vi
si keleiviniai laivai apgink
luojami apsigynimui nuo jų 
puolimo.

Pereitą sekmadienį vakarų 
Vokietijos zonose buvo rinki
mai į federalinį vokiečių par
lamentą. Rinkimuose pirmą 
vietą laimėjo katalikai. Ko
munistai šituose rinkimuose 
buvo tiesiog išjuokti — tiek 
maža už juos balsavo.

Tai pirmi laisvi rinkimai 
Vokietijoje nuo nacių val
džios užgrobimo 1933 metais.

KOVOS GRAIKIJOJE

Graikijos kariuomenės šta
bas pranešė, jog Vitsi kalnų 
rajone^ valdžios kariuomenė 
netikėtai įsiveržė į komunis
tų įsitvirtinimus ir jų frontą 
perskėlė į dvi dalis. Kovose 
užmušta apie 200 komunistų 
ir daugiau kaip 300 paimta 
nelaisvėn.

—Vakarų Vokietijoje stei
giantis pačįų vokiečių val
džiai, Amerikos kariuomenės 
štabas iš Berlyno keliasi į 
Frankfurtą.

bių Amerikos katalikiškų 
laikraščių bendradarbis.

Įvykiai Syrijoje

Rugpiūčio 14 d. anksti ry
tą atvyko grupė karininkų 
prie Syrijos prezidento Zaim 
namų, ginklu privertė sargy
binius įsileisti, suėmė prezi
dentą, nuvyko į ministerio 
pirmininko Berazi rūmus, su
ėmė ir jį ir nusivežė savo ap
saugom Greit buvo sudary
tas karinis tribunolas, kuris 
paskelbė prezidentui ir prem
jerui mirties sprendimą. Po 
kelių valandų jie buvo abu 
sušaudyti. Krašto valdžią tu
ri savo rankose karinė tary
ba, su pulkininku S. Henna- 
vi priešaky.

Šias eilutes rašant, dar ne
buvo visai išryškėjusi padė
tis. Komunikatuose sukilėlių 
buvo apkaitinti sušaudytieji 
valdžios pasisavinimu.

*:
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Saulute, mano ryto saule,
Ar sodą ir gėles lankyt dąr leidžia Tau?
Pro dūmus ir liepsnas, pro verksmą ir dejavimus — 
Jau nįęjįio aš nebegirdžiu ir nebmatau...

Pavasarį ^arnėnai grįžta,
Palaima ir džiaugsmu vėl skamba inkilai...
Kodėlgi mes rugių lauke kūkaliai?

• Kodėl, o mano laime, tu per ugnį lėkti pakilai?...

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

EUROPOS FEDERACIJA

Sauluže, mano ryto saule,
Jei sodą ir gėles lankyt dar leidžia Tau — 
Nueik, ir mano vargšei motinai praneški, 
Kad aš gyvenimą, kad vaizdą jos dar aš matau...

Naujicji technikos išradimai .ir jų pritaikymas karo 
reikalams privertė pasaulį rimtai ieškoti būdų, kad karams 
būtų padarytas galas. Ypatingai susimąstyti žmoniją pri
vertė mūsų amžiaus politinės ir militarinės avantiūros, ku
rias kai kurios tautos išbandė, o kitos ir dabar dar bando. 
Kiekvienam šiandieną aišku, kad nėra baisesnio dalyko pa
saulyje, kaip politinio avantiūristo despotiškose rankose 
masės žmonių ir patys baisieji ginklai.

Karai ant žemės veido išnyks tik tada, kai visas že
mės paviršius bus vienose politinėse ir militarinėse rankose. 
Tokia mintis šiandieną nėra fantazija, o tikra realybė. Erd
vė šiandieną jau nugalėta, distancijos vaidina nelabai di
delę rolę. Šiandieną sprendžiamas tik klausimas, kaip pri
eiti prie to, kad pasaulis liktų vienose politinėse ir milita
rinėse rankose.

Jungtinių Tautų organizacija turėjo būti tikras bran
duolys, iš kurio turėjo išsivystyti ta politinė galybė, kuri 
turėtų apjungti visą pasaulį. Bet ir čia kuolą į ratus įkišo 
rusiškasis komunizmas. Kremlius, pasirodo, kitaip nori pa
saulį į vienas rankas suimti, negu vakarų pasaulis. Kai 
Anglija visiškai iš savo globos paleido Indiją, pasitraukė 
iš Palestinos ir atsisakė nuo bent kokių pretensijų Airijo
je, kai Amerika niekur nepareiškė jokių teritorialinių pre
tensijų okupuotuose kraštuose, tai Kremlius netik paglem
žė Pabaltį, prisijungė Rytprūsių dalį, bet padarė visiškais 
savo vasalais ir tuos kraštus, kurie pakliuvo jų įtakos sfe
roje. Pasauliui pasidarė aišku, į kokias rankas pasaulį no
ri paimti Kremlius.

Šituo būdu išryškėjo dvi aspiracijų rūšys suimti pasau
lį į vienas rankas: despotiškoji, siekianti jėga pasaulį pri
versti paklusti vienai valiai, ir demokratiškoji, siekianti su
organizuoti pasaulį taip, kad ta visa žemės paviršių api
pavidalinanti jėga išeitų iš jo paties. Taigi, pasaulinė galia 
iš viso pasaulio, kaip tautinė galia iš visos tautos. Netaip, 
kaip Kremlius nori, kad pasaulinė galia tik iš Politbiuro.

Tarp šitų dviejų koncepcijų šiandieną vyksta gigantiš
ka kova, šiandieną reikalas eina ne dėl Berlyno, Vokietijos 
ar Kinijos, bet dėl viso pasaulio.. Vakarų pasaulis, kurda
mas Jungt. Tautų'organizaciją, be abejo, tikėjosi prisijau- 

' kinti* ir Kremlių eiti jų koncepcijos kryptimi. Bet vakarie- 
čiaiapųiriko, nes jię neįtytfkftiiayo dyiejų dalykų, dėį ku
rių Politbiuras,negali eitiČia vakariečių siūlomais keliais: 

i. pirma, tab primityvus, dviem šimtais metų atsilikęs, rusiš
kasis ambicingumas ir, antra, Kremliaus nusikaltimai žmo- 

, nijai. Pirmasis motyvas vertė Politbiure esantį rusą siekti 
- to, ko nepasiekė Romanovai per 300 metų, ypač kai dabar, 

jų manymu, atėjo tam puikus momentas. Antrasis moty
vas vertė ir verčia Staliną ir jo bendradarbius laikytis iki 
paskutinio kraujo lašo, kad už nusikaltimus, paleidus va
deles iš rankų, nebūtų nubausti. Ypač kai tam Nuerenber- 
ge sudaryta gera prejusdikcija.

Kai vakariečiams pasidarė šitas aišku, jie nutarė prie 
didžiojo tikslo eiti be sovietų. Šitokioje situacijoje tačiau 
žengti prie pasaulinės federacijos neįmanoma, kai šešta
dalis pasaulio yra tokių rankose, kurie nori savo pasauli
nės federacijos. Štai kodėl Bevinas ir Attlee, kurie prieš po
rą metų iškilmingai kalbėjo apie pasaulinį parlamentą, 
šiandieną apie tai tyli. Matyt, nutarta prie šito didžiojo da
lyto eiti per regionalines federacijas. Taigi, pirmiausia Eu- 
rt^Kis Federacija, kurią dabar ofrmuoja prancūzų Stras- 
burge dešimties vakarų Europos tautų atstovai.

Mažoms tautoms pasaulihė federacija vakariečių pras
me sveikintinas dalykas. Ateities pasaulio tautų šeimoje 
mažos tautos politiniu ir militariniu atžvilgiu atskirai jo
kios rolės negalės vaidinti. Joms bus svarbu tik kultūrinė 
jų egzistencija ir pažanga. Pasaulinės federacijos rėmuose 
mažos tautos turės būti ne tik laisvos savo tautinės kultū- 

. ros ir savojo ūkio atžvilgiu, bet dargi apsaugotos.

Akimirką, tiktai akimirkos akimirką —
Pro debesis ateinančią aš trokštu pamatyt tave...
Bet kasgi aš, jei guli tankai, armotos ir guli generolai 
Baisiam sugriauto vieškelio purve...

KŪRYBINIŲ JĖGŲ SUTELKIMAS
PASIKALBĖJIMAS SU BERN. BRAZDŽIONIU

Pusantros valandos reikėjo, —Kokia mūsų tautos kul- 
važiuoti traukiniu iš Jamai-| tūrinės kūrybos padėtis yra 
cos stoties prie Brooklyno 
iki Stony Brook stotelės. 
Nuo stotelės penkios minu
tės pėsčiam ir prieini medžių 
apglobtą medinį namą. Pa
beldžiau į duris. Atidarė pats 
poetas. Liesas, kiek pablyš
kęs, bet judesiai ir kalba liu
dija energiją, atkaklumą, 
pasiryžimus. Priėjo ir ponia. 
Ji dirba netoli vienoje siu
vykloje, bet tada buvo per
trauka. Vyriausias berniukas 
išsiveržė dirbti pas kaimynę 
darže... tik kol dviračiui už
sidirbs.' Kitas berniukas—po
nų Lapių mylimasis, jis gy
vena pas juos didžiojoje vi
loje, 25 minutes kelio nuo 
čia. Jauniausias šeimos na
rys, dukrytė, žaidžia kieme. 
Namelis gražus, erdvės daug, 
aplinka — kaip rojus. Tai 
ponų Lapių nuosavybė, kurią 
jie šiuo metu pavedę savo gi
minėms Brazdžioniams.

Nedrąsiai pradedu sakyti, 
ko atvykęs, nes ant stalo ma
tau ^rįiyą rankraščių ir jau
čiu, kad esu nutraukęs 
įtemptą kūrybinį darbą.

—A, su klausimais, — iš
girdęs, ko noriu,, pratarė di
dis mūsų poetas. — Aš taip 
susitelkęs savo minčių rate, 
kam man sunku būtų 
staiga atsakinėti į jūsų klau
simus, ypač jei jie bus poli
tinio pobūdžio.

Įtikinus, kad klausimai nė
ra politiniai, poetas tarė šyp
sodamasis:

—Na, tai sakyk pirmą 
klausimą.

W. Broadway, So. Boston, 
Mass.), bet kartu skirkime 
taip pavieniai, taip draugijos, 
aukas per L. K. Akcijos Fon
dą.” ‘

Pripažinkime, kad tai rei
kalingi, svarbūs ir paramos 
verti dalykai.

šiandieną?
—Jūs žinote visus kultū

ros elementus? — staiga pa
klausė.

Man grditai nesusigriebus 
atšauti į klausimą, poetas 
mokytojo dikcija (jis buvo 
ilgus metus gimnazijos mo
kytoju) pradėjo:

—Mokslas, menas (litera
tūra, muzika, tapyba, skulp
tūra, arkitektūra) ir teatras. 
Lietuvoje šiandieną šitoms 
kultūros šakoms kurti nėra 
jokių sąlygų. Mokslas Lietu
voje, kaip ir visoje Sovietų 
Sąjungoje, yra suniekintas. 
Ten mokslininkas gali išras
ti kad ir giliausį išradimą, 
bet jeigu jis, tas išradimas, 
neremia Kremliaus teorinės 
ir politinės linijos, moksli
ninkas negali jo niekam net 
pasakyti, ne tik skelbti. In
telektualai ten šitai žino ir 
dėlto jie net nesistengia ty
rinėti tikrojo mokslo praš
iną. Ten apsiribojama valsty
bės nustatytų doktrinų aiš
kinimu : politinė gramata, 
valstybės aprobuotas gamta
mokslis, komunistinė (dia
lektinio materializmo) filo
sofija — tai pagrindiniai da
lykai šiandieniniam Lietuvos 
intelektualui. Kiti visi daly
kai — tai tik priemonės ši
tiems dalykams “stiprinti.” 
Kas šito nesilaiko, atimama 
teisė gyventi.

Menas ten taip pat tarnau
ja komunizmui. Ne tiesai, ne 
žmogaus jausmams švelninti 
ir tobulinti, kaip kad yra 
laisvajame pasaulyje. Vie
nintelis dalykas, kuo tenka 
džiaugtis, tai mūsų kai ku
rių klasikų išleidimas naujo
mis laidomis. Kodėl jie juos 
išleido? Todėl, kad Lietuvoje 
pasidarė literatūrinė nyku
ma. Net pats Cvirka savo 
valdymo laikotarpy nieko 
naujo nesukūrė. Likę ten mū
sų rašytojai partijos yra iš
prievartauti. Prievartavimas

MŪSŲ ATSAKYMAS!
Laisvuose kraštuose gyve

ną lietuviai turi laikyti savo 
pareiga savo vaikus ir moky
ti ir auklėti gryniausia lietu
vių katalikų dvasia. Tai šven
čiausia pareiga. Todėl ir čia, 
Amerikoj, ir kitur esamas 
lietuvių mokyklas reikia su
stiprinti, kur jų nėra — bū
tinai įsteigti. Be to, jaunimui 
reikia kursų, globos ir t.t. 
Lietuvių Katalikų Akcijos 
Fondas yra užsimojęs parem
ti ir Lietuvių Katalikų Mo
kyklą.

Spaudos vaidmuo taip pat 
yra didelis ir garbingas. Kaip 
seniau, taip ir dabar ji reika
linga yra pagelbos. LKAF sa
vo programoje yra numatęs 
paramą ir lietuvių katalikų 
spaudai.
KULTŪRINIAI DALYKAI *

Apie Lietuvių Kultūros In
stituto vaidmenį LKAF lape
lyje yra pasakyta:

“Lietuviškoji knyga Ame
rikoje užmiršta. Aukštos kai
nos ir mažas skaitytojų kie
kis knygų leidimą visiškai 
užslopino. Lietuvių Kultūros 
Institutas, Federacijos glo
bojamas ir Kat. Akcijos Fon
do šelpiamas, turėtų vėl at
gyti ir leisti bei platinti lie
tuviškas knygas. Sveikinti
nas yra Lietuvių Katalikų 
Spaudos draugijos užsimoji
mas spausdinti ir platinti 
knygas.

“Išgelbėti ir ateičiai išlai
kyti kultūrines Ąmerikos 
lietuvių vertybes, kultūros 
Institutas atidarė
Amerikos Lietuvių Kultūros 
archyvą. Archyvas yra labai 
reikalingas ir naudingas. Ar
chyvo išlaikymas surištas su 
didelėmis išlaidomis. Kas šią 
įstaigą parems, jei ne patys 
lietuviai? Siųskime visokius 
dokumentus, draugijų užra
šus ir liekanas ALKAi (366

Bostone

RIMTAI SUSIDOMĖKIME
Be to, juk negalima po vi

są pasaulį išblaškytų lietuvių 
studentų, klierikų, būsimų 
tautos vadų, veikėjų, kurie ir 
tebekovojančiai dėl laisvės 
tautai reikalingi ir kurie bus 
reikalingi laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui prisi
kėlusiai Lietuvai. Į Lietuvos 
prisikėlimą mes lietuviai ka
talikai tikime ir tikėsime!

Šiame rašinyje tik keli pa
tys aktualieji reikalai tėra 
suminėti. Jų yra daugiau. 
Nė vieno iš jų nevalia užmirš
ti, Lietuvių Katalikų Akcijos 
Fondas jų ir neužmiršta.

Jei kurie ir negavome fon
do lapelio ir jo pirmininko 
prel. J. Balkūno laiško, vis- 
vien nepasitikime neprisidėję 
savo auka, kurią pasiųskime 
ALRKF ir LKAF ižd. kųn. 
Ig Albavičiui (1515 So. 50th 
Avė., Cicero 50, III.).

Šis momentas svarbūs ir 
rimtas. Mūsų tautos reikalai 
svarbūs ir rimti. Todėl rim
tai į jw ir atsižvelkime.

L. šimutis, 
ALRKF ir LKAF Sekret.

sunaikinta. Bet dvasiniai yra 
padaryta nepaprastai skau
džių nuostolių. Lietuvoje likę 
menininkai dvasiniai ne tik 
nužudyti, bet ir išniekinti. 
Galite įsivaizduoti, ne komu
nistui rąšyti komunistiškai! 
O kai, pavyzdžiui, Boruta tu
rėjo drąsos nerašyti, jis tu
rėjo išnykti. Laisvajame pa
saulyje dabar esą mūsų kūrė
jai ir gi negali pasireikšti pil
numoje. Vargas, skurdas, ne- 
dateklius, pavojai — tai jų 
kūrybinių jėgų stabdžiai. Bet 
jie turi pirmenybę: galėjo 
susidaryti pasaulio kūrybos 
gerą vaizdą, kuris jiems pa
dės ateity platesniu mastu 
pasireikšti.

—Kokia dalimi gali atstoti 
sunaikintuosius priaugantie
ji?

—Šis tragiškas dešimtme
tis atsiliepė į prieauglį. Jei 
laikyti prieaugliu tuos, kurie 
jau išryškinę buvo savo vei
dą prieš tragedijos pradžią, 
prieauglis gal ir atsvertų su-1 
naikintuosius. Kai inkibs į
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LIETUVIŲ VAIKUČIAI VOKIETIJOJE
Dar daug jų pusbadžiu gyvena ten su savo tėvais. Gel

bėkime juos — rašykime atvykimui garantijas.

“DIDŽIAUSIAS SOVIETU PRIEŠAS”
Aštri nota Jugoslavijai. Maskva ją vadina didžiau

siu savo priešu. Stalinas ryžtasi sunaikinti neklusnų savo
• nepaiso sabotažožemę į JAV atvykėliai, kai gizelį. Jugoslavija nebijo grąsinimų ir nepaiso sabotažo 

su senais Amerikos lietuviais aktų. Stalinas ruošiasi ginkluotai avantiunu. Tito pasiry-
sudarys didesnę masę, kai 
susitvarkys spaudos reikalai, 
tada bus sąlygos ir naujam 
prieaugliui.

—Kaip galima būtų po vi
są pasaulį išblaškytas mūsų 
kūrybines jėgas suburti su
telktiniam darbui?

—Jeigu kuriamai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei pasi
seks apjungti visus pasaulio 
lietuvius, kada ir kur tik jie 
be atvykę, tai mūsų kultūri
nės kūrybos procesas turės 
vystytis pagal tos bendruo
menės vystymąsi. Bet jei tą 
bendruomenę sudarys tik 
naujieji emigrantai, tai sun
ku bus imti kūrybinio proce
so vystymosi pagrindu šią 
bendruomenę. Tada turės bū
ti paimta pagrindu Amerikos 
lietuvių masė. Kuriamai PLB 
net ir vadovauti neturėti} 
vien tik naujieji emigrantai.

—Ar nėra šia kryptimi dar 
nieko daroma? ■, ,

■—Rašytojų Draugija — tai 
pirmas žingsnis šia kryptimi. 
Jps senoji valdyba iš Vokie
tijos jau beveik visi čia. Ru
denį persiorganizuos ir im
sis darbo plačiu mastu.

-i-Kokie turėtų būti šito 
sutelktinio darbo pagrindi
niai uždaviniai?

—Tęsti mūsų kultūros pro
cesą, neatleidžiant įtampos, 
buvusias Lietuvoje. Visi kul
tūrininkai, kaip vienas, turi 
įsijungti į šį procesą. Tiesa, 
mūsų emigracinė kultūra bus, 
tarytum savotiškumo an- 
spaudu atžymėta, nes nieka
da dar jokia tauta nėra bu
vusi tokiose sąlygose, kokio
se šiandieną mes esame: iš
vykusių kūrėjų yra didesnė 
pusė, kontakto su metropoli
ja nėra.

_■—Koks, iš viso, šitokio su
telktinio darbo turėtų būti 
bendras tikslas tautos dabar-

žęs gintis. Tikisi paramos iš kitų pavergtų tautų.

Tito neklusnumas labai todėl jos turinys nėra žino- 
įsiutino garbėtrošką Staliną mas. Tik iš Maskvos “Prav- 
ir jis, turėdamas savo ranko-j dos,” kuri Tito vadina di- 
se baisų ginklą — kominfor-'džiausiu Sovietų Sąjungos 

priešu, galima spėti, kad no
ta yra suredaguota gana ašt
ri.

mą, pasiryžo neklusnų gizelį 
sunaikinti.

Grąsinimai ir sabotažas
Pradžioje Stalinas tikėjosi 

neklusnų mokinį priversti nu
silenkti grasinimais ir sabo
tažo veiksmais. Kitiems savo 
satelitams Maskva įsakė nu
traukti su Jugoslavija preky
bos sutartis, tai yra nieko iš 
jų nepirkti ir jiems nepar
duoti. Bet Tito pasiskubino 
užmegsti prekybą su kaiku- 
riais Vakarų kraštais. Tuo
met griebtasi antrojo, komu
nistų galingiausio ginklo — 
kominformo.

Per viso pasaulio komunis
tiškąjį pasaulį nuskambėjo 
kominformo įsakymas ne
klusnųjį Tito pražudyti, tam 
panaudojant visokiausias ga
limybes, žinoma, neišskiriant 
jo nugalabijimo.

Bet Tito apdairus ir ne-
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tai nėra kūryba. Vaikų lite- tinęs tragedijos aky vaizdo- 
ra Fnma viani norą TnaFrao ’ • o

Tito pasiryžęs gintis
Paprastai griežti ultimatu

mai yra paremti ginklo jėga. 
Ar šią notą Jugoslavi
jai atmetus Sovietų Sąjunga 
ją puls ginkluotomis jėgomis, 
sunku atspėti. Bet Tito tiki
si, kad sovietai gali jo kraš
tą pulti. Savo kalboje, pasa
kytoje Skoplje generolų ir 
aukštų karininkų susirinki
mui, patarė budėti ir būti pa
siruošusioms priešo puolimui.

—Mes nepasibijosim grieb
tis ginklo net ir tada, jei mū
sų kraštan įžengusi armija 
bus sovietų armija, — kalbė
jo Tito.

Tikisi pagelbos
Toliau savo kalboje Tito 

_ _ x nurodinėjo apie galimą Jugo- 
lengvai sučiumpamas. Stali-Jslavijai pagelbą iš kitur, 
no Jugoslavijon pasiųstus Mes neturime su nie- 
agentus, viso apie 30 žmonių, • kuo padarę pagelbos pakto, 

bet mums pagelbon galėtų at
eiti kiti sovietų pavergti 
kraštai, ypač Bulgarija ir Al
banija, kur žmonėms įgrisęs 
vergijos jungas. Be to, jei 
priešo armija, mus nugalė
jusi, atsidurtų prie Italijos 
sienos ir Pietinėje Austrijo
je, tas išjudintų likusį pasau
lį daugiau, negu militariai 
paktai, — kalbėjo Tito.

Savo kalbos pabaigoje Tito 
pareiškė, jog nepavykus ru
sų užpuolimo sulaikyti, jis su 
savo ištikimais ginklo drau
gais pasitrauks j kalnus ir 
tęs partizaninį karą, kaip 
prieš Hitlerio ginkluotąsias 
jėgas.

agentus, viso apie 30 žmonių, 
kurie turėję ten paruošti su
kilimą. Tito suėmė ir sukišo 
kalėjiman, kur jie laukia teis
mo.

Paliko tik ginklo jėga
Maskva pareikalavo suim

tuosius paleisti. Bet Tito 
griežtai atsisakė. Taigi dabar 
Stalinui neliko kitos išeities, 
kaip tik ginklo jėga neklus
nų savo mokinį suvaldyti.

Pereitos savaitės pabaigo
je viso pasaulio spauda pra
nešė apie Sovietų Sąjungos 
pasiųstą Jugoslavijai aštrią 
notą. Paprastai, kol į ją<Tu- 
goslavija nedavė atsakymo, 
toji nota neskelbiama ir

imat
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ratūros visai nėra. Teatras, 
kurio centrinė dvasia šiandie
ną yra Dauguvietis, tai gyve
nimo karikatūra. Ta karika
tūra juo ryškesnė, kad jau
čiama Dauguviečio persisten
gimas, norint įtikti.

Muzikos kultūroje 
misiją atliko švedas, 
nizuodamas liaudies 
savajam liaudies ansambliui. 
Daugiau apsiribojama Stali
nui kantatų rašymų.

Iš Lietuvos pasišalinę kū
rėjai buvo jau įsibėgėję Vo-

didelę 
harmo- 
dainas

je?
—Išlaikyti gyvą mūsų lie

tuvišką dvasią (o ji bus iš
laikyta tik tada, kai bus ku
riamos naujos vertybės) ir 
atgauti Lietuvos nepriklau
somybę.

Minėtieji rankraščiai ant 
stalo nedavė drąsos man to
liau varginti gerbiamą mūsų 
poetą. Padėkojau ir ryžausi 
atsisveikinti. Bet ponia ir 
pats poetas nugabeno mane 
pas ponią Lapienę. Ir džiau-

gavau pasikalbę-

1JTER ATGROS KO N K11 RS AS
NOVELEI PARAŠYTI

kukviJ 
mų v 
penktą

riusios gana palankios sąly
gos kūrybai ir yra daug pa
daryta. Bet dabar viskas iš
blaškyta emigracijos. Mūsų 
kultūrinės kūrybos procesas 
yra kryžkelyje. Jokios abejo
nės nėra, kad pagrindinė mū
sų tautinės kūrybos bazė tu
rės susidaryti čia, Amerikoje.

—Ar didelė '.dalis mūsų 
menininkų yra sunaikinta 
nuo tragedijos pradžios ir da
bar?

'—Fiziškai nėra taip daug

ti su pačia ponia .Lapiene ir 
su poetu Faustu Kirša, apie 
ką skaitytojas ras sekančiuo
se šio laikraščio numeriuose.

E. Š.

—Anglijoje vėl įvesta su-i 
varžymas pirkti saldainius. 
Kiekvienam gyventojui lei
džiama pirkti tik % svaro per 
savaitę.

—Anglijoje “De Haviland 
Comet” bandomasis lėktuvas 
pasiekė 38,000 pėdų aukštį.

Literatūros Draugija skelbia 
konkursą novelei (short story) 
parašyti. Už geriausias tris no
veles Literatūros Draugija ski
ria premijas:

Pirmoji premija — $50.00.
Antroji — $25.00.
Trečioji — dienraščio “Nau- 

'jienų” metinė prenumerata.
1. Konkurso dalyviai turi tei

sę pasirinkti temą, bet jie priva
lo prisilaikyti šių sąlygų:

a) rankraštis turi būti pasira
šytas slapyvarde;

b) kartu su rankraščiu turi 
būti įdėtas užlipdytas vokas, ant 
kurio turi būti užrašyta auto
riaus slapyvarde, o voko viduje 
įdėtas raštelis su tikrąja auto
riaus pavarde ir adresu;

c) rankraštis turi būti prisiųs
tas ne vėliau 1950 metų vasario 
mėnesio 1 dienos tokiu adresu:

■Literatūros Draugija, 
konkursui,

1739 S. Halsted St., Chicago, Ill.

II. Literatūrinę novelių vertę 
spręs šie teisėjai:

Jonas Aistis-Aleksandravičius
Nora M. Gugienė
Vincas Krėvė-Mickevičius
Sonia Pipiraitė
Antanas Vaičiulaitis ir
Juozas P. Varkala.
Teismo pirmininke paskirta 

Sonia Pipiraitė. Teisėjų balsams 
pasidalinus lygiomis, nusveria 
pirmininkės balsas.

III. Premijuotos novelės bus 
spausdinamos Literatūroje ir Li
teratūros Draugijos Metraštyje. 
Draugija pasilieka sau teisę 
spausdinti ir kitas, nors nepre
mijuotas, noveles.

Rankraščiai bus grąžinami tik 
autoriui pareikalavus.

Literatūros Draugija kviečia 
konkurse dalyvauti visuose pa
saulio kraštuose gyvenančius 
lietuvius.

Literatūros Draugija
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IŠ VISUR
—Lietuvių Kalbos Vadovas 

eina stipriais žingsniais pir
myn. Jo išleidimu dabar rū
pinasi L. T. B. centro komite
tas.

—Winipego, Kanadoje, lie
tuviai gavo St. Paul College 
koplyčią savo pamaldoms.

—“Winnepeg Tribune” įsi
dėjo gen. St. Raštikio paveik
slą ir charakteristiką apie jį. 
Gen. St. Raštikis dabar dirba 
Los Angeles, Calif.

—G. I. židonytė Paryžiaus 
universitete įgijo daktaro 
laipsnį. Dizertaciją parašė 
apie garsų lietuvį poetą, pran
cūziškai rašiusį, O. V. Mila
šių.

—Dr. . D. Narutavičiūtė, 
mokslus baigusi Šveicarijoje, 
profesoriauja Medellin uni
versitete, Kolumbijoje. Dės
to žurnalistiką.

—Heibrono, Vokietijoje, 
IRO sanatorijoje yra dar ne
mažai lietuvių iš tremtinių 
tarpo.

— Heilbrono, Vokietijoje, 
kapinėse lietuviai tremtiniai 
pastatė gražų lietuvišką pa
minklą. Tose kapinėse yra 
palaidota keletas lietuvių.

—Prel. M. Krupavičius, grį
žęs iš Amerikos, padarė daug 
prainešimų tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. Dabar pre
latas taiso sveikatą vienoje 
sanatorijoje.

—Apie lietuvį smuikininką 
Iz. Vasiliūną vokiečių laik
raščiai parašė puikias recen
zijas.

—Santiago universitete, 
Čilėje, studijuoja trys lietu
viai: J. Kakarieka, P. Stelin- 
gis ir kun. L. Zaremba. Visi 
jie nuvykę iš tremties.

Andre Visson

Europos Parlamento Pirmininkas
(Sutrumpinta iš “Men Who Make Your World”)

“Sovietų delegatas teneieš- 
ko komplikuotų mūsų politi
kos aiškinimų. Aš jam pasa
kysiu mūsų politikos bazę 
žodžiais, kuriuos tik mažos 
tautos atstovas gali vartoti. 
Tai mes bijome, bijome jūsų 
valdžios, jūsų politikos!”

Paul Henri Spaak, Belgijos 
ministeris pirmininkas ir užs. 
reik, ministeris tokiais žo
džiais kreipėsi į Jungt. Tautų 
visuotiną susirinkimą Pary
žiuje. Jo atsakymas į A. Vi
šinskio koliojimus buvo stip
riausias Sov. Sąj. apkaltini
mas, kada nors oficialiai iš
tartas atsakingo politiko.

Kalbėdamas milijonų ne
laimingų europiečių vardu, 
Spaakas barė sovietų delega
ciją. “Jūs mums keliate neri
mą,” kalbėjo jis, “kadangi 
kiekvienoje iš čia atstovauja
mų valstybių jūs laikote 
penktąsias kolonas, su kurio
mis palyginus, Hitlerio penk
tosios kolonos atrodo tik 
skautų būreliai.”

Spaak yra stambus šešių 
pėdų aukščio, 230 sv. svorio 
vyras, labai primenąs Wins
ton Churchillį, tokia pat atsi
lošusiu kakta, toks pat susi
raukimas, tie patys raginiai 
akiniai, kovinga’ apatinė lū
pa, dvigubas smakras, net 
toks pat rankų išmetimas, 
lyg mėginant sekti savo 
Įkvepiančios kalbos skridi
mą.

Jo iškalboje nėra puošnios 
romėnų retorikos. Labiausiai 
jis apeliuoja į sveiką žmo
gaus protą. Visgi jis negalė
jo paslėpti savo jausmų sro
vės, gindamas Paryžiuje 
Marshalio planą, “žinau, ry
toj aš būsiu vadinamas Ame
rikos imperializmo tarnu, 
parsidavėliu Wall Strytui! 
Tačiau aš jums sakau: be 
Marshalio plano Europa 
žus!”

GABUS POLITIKAS
Tiek diplomatų, tiek žur

nalistų skaitomas gabiausiu

—Garsus lietuvis fotogra
fas — filmuoto  jas A. Žibąs 
gyvena Sao Paulo, Brazilijo
je. čia apsigyveno ir žinoma 
mūsų menininkė, vaikų lite
ratūros iliustratorė, V. Stan- 
čikaitė.

—Pianistas A. Kuprevičius 
Buenos Aires su pasisekimu 
koncertavo svetimtaučių tar
pe. Jis į Pietų Ameriką nuvy
kęs iš Vokietijos.

—Dr. A. Paplauskas - Ra
mūnas su šeima apsigyveno 
Kanadoje.

—Ed. Turauskas, buvęs 
Lietuvos pasiuntinys Šveica
rijoje, dabar gyvena pietų 
Prancūzijoje. Jis rengia spau
dai savo atsiminimus.

—BALFo atstovė Europoj 
Iz. Rovaitė susituokė su trem 
tiniu veterinarijos gydytoju 
Dr. Vileita. Vestuvės buvo 
Muenchene.

—Lietuviai tremtiniai Vo
kietijoje verčiami IRO įstai
gų paduoti savo giminių ad
resus Lietuvoje. Tai sudaro 
didelį pavojų tiems giminėms 
Kitų tautybių tremtiniai ir
gi reikalaujami to. Įtariama, 
kad tai komunistų ranka IRO 
įstaigose.

—Australijos lietuviai įs
teigė Kultūros Fondą, kurio 
tikslas bus lietuviškos mo
kyklos, spauda, biblioteka.

—Tremtyje, Vokietijoje, 
mirė prof. Dr. inž. V. Jako- 
vickas. Jis buvo Lietuvos 
universiteto profesorius, ir 
drauge dėstė aukštesnėje 
technikos mokykloje Kaune.

— Pr. Grenis, Bostono 
lietuvis, apdovanotas darbo
vietėje dovana už darbo me
todų patobulinimą.

Europos politiku ir patva- 
rausiu darbininku už Euro
pos vienybę. 50-metis Paul 
Henri Spaak yra permažai 
čia žinomas, išskiriant grupę 
žmonių, kurie seka veiklą J. 
Tautų, kurios jį buvo išrin
kusios pirmojo visuotino su
sirinkimo pirmininku. Jo an
glų kalbos mokėjimas yra ri
botas, gi jo įgimtas kuklu
mas ir gilus jumoro pajuti
mas verčia vengti asmeniškų 
ginčų.

Nepaisant to, kad jis yra 
belgų darbo partijos vadas, 
Spaakas savo kraštą įgalino 
pasiekti pokarinio klestėji
mo ne per soicalizmą, bet per 
laisvąjį ūkį. Jo įsitikinimu, 
Belgijos, kaip ir kitų kraštų, 
tolimesnė pažanga gali būti 
pasiekta tik didesniu politi
kos bei ekonomijos apjungi
mu. Vienas Amerikos valdi
ninkas pastebėjo: “Spaak su
gebėjo mus priversti užmirš
ti jo tautybę. Mums jis ne 
belgas, o europietis.”

Europos Ekonominės Koo
peracijos Organizacija, įstei
gta Paryžiuje tvarkyti Mar^ 
shalio plano europinę pusę, 
jam yra dalykas, iš kurio jis 
tikisi pamatyti išneriant nau 
jąją Europą.

* Kažkam paklausus, kurios 
ypatybės Spaakui suteikė to
kio politinio pasisekimo, jis 
nedvejodamas atsakė: “Kan
trybė ir troškimas surasti 
bendrą vardiklį. Svarbiau 
yra pabrėžti tai, ką įvairių 
nuomonių, įsitikinimų bei 
tautų žmonės turi bendro, nei 
iškelti tai, kuo jie skiriasi.”

Jo ištisas gyvenimas tikrai 
yra pažymėtinas troškimu 
atrasti “bendrą vardiklį.” 
Pirmiausia jis to siekė savoj 
partijoj, kur jam pavyko iš
laikyti kartu ne tik vadina
muosius intelektualus bei 
profsąjungininkus^ bet taipo
gi ir flamandus su valonais. 
Tai buvo svarbu, kadangi 
abiejų karų tarpo* Belgijai 
grąsino auganti praraja tar
pe prancūziškai kalbančių 

valonų, kurie ligi 1914 m. tu
rėjo dominuojančią poziciją, 
ir flamiškai kalbančių fla
mandų, kurie reikalavo “kul
tūrinės autonomijos.”

BENELUX KŪRĖJAS
Vėliau, koalicinėse vyriau

sybėse Spaakui reikėjo išlai
kyti kartu darbiečius, libera
lus bei katalikus, su konser
vatoriais ir progresyviais 
sparnais. Tuo metu jis pama
tė reikalą sutaikyti savo par
tijos socialistinę programą su 
kitų partijų laisvojo ūkio fi
losofija, kad užtikrinti Bel
gijos vienybę sunkiais prieš
kario bei pokario metais.

Jis yra tėvas Benelux: 
ekonominės Belgijos, Olandi
jos ir Luksemburgo unijos— 
kuri juokais vadinama “Spa- 
akistan.” Tuojau po II pasau
linio karo jis ėmė siūlyti re
gioninę vakarų Europos są
jungą, ir 1948 m. kovo mėn. 
ji buvo dalinai pasiekta. 
Skeptikams klausiant Spaa
ko, kokia bus nauda jei susi
jungs Britanija, Prancūzija, 
Belgija, Olandija ir Luksem- 
burgas, kurių kariniai poten
cialai daugiau ar mažiau yra 
lygūs nuliams, jis atkirto: 
“Mūsų kraštai gali būti pen
ki nuliai, bet jei JAV sutiks 
pastatyti šių nulių priešaky 
bent vieną vienetą, tai gausi
me gana reikšmingą skai
čių.” Ir jis pasirodė teisus, 
kai Kanada ir JAV prisidėjo 
prie šiaurės Atlanto pakto.

EUROPOS FEDERACIJOS 
KŪRĖJAS

Spaakas buvo vienas iš 
pirmųjų parėmusių Europos 
Tarybos idėją, išdirbti kons
tituciją Europos Federacijai. 
Jis ryškiai mato kliūtis truk
dančias federacijai ir mAno, 
kad gali reikėti dar ištisas 
kartas jų nuvėikimui. Ry
šium su tuo Spaakas mėgsta 
cituoti Olandijos princo Will- 
hemo posakį: “Nereikia tikė
tis pasisekimo prieš mėgi
nant ką daryti nei turėti pa
sisekimo tęsiant mėginimą.” 
Ši pažiūra gali taip pat pa
aiškinti, kodėl Spaako neat
baido daugybė Jungt. Tautų 
nepasisekimų.

FLAMANDAS IR VALONAS
Kaip ir j,o tauta, Spaakas 

yra dviejų tautinių protėvių 
išdava. Jo tėvas, poetas ir 
Briuselio Karališkos Operos 
direktorius, buvo flamandų 
kilmės. Jo motina, žymaus 
Belgijos liberalų partijos va
do duktė ir pirmoji moteris, 
patekusi į Belgijos senatą, 
yra valone.

Pirmojo karo metu Paul 
Henri, būdamas 17 m., ban
dė prisijungti prie belgų ar
mijos Prancūzijoj. Vokiečių 
pagautas, du metus praleido 
nelaisvėje. Po karo, būdamas 
veteranu, per 2y2 metus su
gebėjo užbaigti teisės studi
jas. šeimos pažintys jam siū
lė pinigingą teisės praktiką, 
bet vietoj to jis sekė savo 
motinos pavyzdžiu ir stojo 
į politiką. 1932 m. jis buvo 
išrinktas į Belgijos atstovų 
rūmus.

Revoliucinės audros virė 
Europoje. Komunizmas Rusi
joje, fašizmas Italijoje bH-J- 
galintis nacizmas Vokietijo
je grūste grūdo iš F’1T’or--'' • 
demokratiją lauk. žr-n- -P 
kalbėjo apie naują coc'nl’ 
demokratiją. *

Atsimindamas rov'-'!’”-" ’••m 
politinės demokratijos kilme 
Spaakas kurį laiką svar’f" 
ar naujoji soc. demokratija 
neturėtų ateiti revoliucijos 
būdu. Tačiau neilgai trukus 
jis suprato, jog jį supančios 
revoliucinės jėgos yra antili- 
berališkos ir totalitariškos. 
Gi jis buvo nusprendęs neap
leisti laisvių, laimėtu jo libe
rališkų protėviu. Kelionė į 
Maskvą sustiprino jo valią 
atmesti totalitarinę sistemą. 
Jis įsitikino, kad socialinė de
mokratija gali būti pasiekta

tik evoliucijos būdu. Nutrau
kęs ryšius su kraštutiniais 
savo draugais jis pradėjo 
propaguoti darbo partijos da
lyvavimą koalicinėje vyriau
sybėje su vidurio kelio libe
ralais ir konservatyvais ka
talikais.

“Politiniai bei ekonominiai 
faktai yra daug svarbesni 
nei visos politinės ideologi
jos,” sako Spaakas.

1935 m. kovo rhėn. jis te- 
lefonavo savo motinai — se
natorei: “Mama, jei suges 
jūsų « telefonas, skųskitės 
man. Aš esu naujasis Ryšių 
Ministeris!” Premjeras Paul 
van Zeeland buvo jam davęs 
transporto, pašto bei telegra
fo departamentą. Po metų, 
37 metų Spaakui buvo pati
kėta užsienių reikalų minis
terija. Ir nuo to laiko, per 
karą, tremtyje ir po išlaisvi
nimo, jis neša atsakomybę 
už savd krašto užsienių poli
tiką.

TENISISTAS
Jis tapo karaliaus Leopol

do draugų bei patikėtinių, 
neprarasdamas savo papras
to, demokratiško elgesio, 
jam suteikiančio . didelio po
puliarumo. Būdamas puikus 
tennis žaidėjas, kartą jis žai
dė su vizituojančiu Švedijos 
karalium. Spaudos atstovų 
klausiamas apie rezultatus, 
Spaakas pridėjo pirštą prie 
lūpų: “Prašau, ponai! Tai di
plomatinė paslaptis.” Vienam 
draugui raginant, jo akyse 
sužibo geraširdis plepumas: 
“Kuo gi mane laikote, dva
siškiu ar sąžiningu teniso 
žaidėjus?” t

Bet besirenką debesys ne
paliko daug laiko Spaako 
mėgiamam sportui. 1940 m. 
gegužės 10 d. rytą Vokietijos 
ambasadorius atėjo į jo įs
taigą paskelbti apie jau pra
sidėjusią invaziją. Spaakas 
neleido -jam skaityti specia
laus karo ‘paskelbimo. “Ne, 
aš kalbėsiu pirma,” jis per
traukė ir aiškiai nedailinda
mas pareiškė savo nuomonę 
apie Hitlerio agresiją ir bū
simą Vokietijos bausmę už 
tai.

Su kitais kabineto nariais 
jis pasitraukė į Angliją. Ke
turi praleisti Londone metai 
ir keturios kelionės į USA jį 
parengė pokarinei veiklai. 
Jis niekad neturėjo abejonių 
apie karo pabaigą, bet buvo 
susirūpinęs taika. Tuoj po 
Pearl Harbor jis rašė vienam 
savo draugui Washingtone: 
“Nuo šiol mes turime rūpin
tis ateitimi. Ji, man regis, la
bai komplikuota ir aš bijau, 
kad mes galime pralaimėti 
taiką. Išrodo lyg karas nepa
kankamai pakeitė žmoniją, o 
ypač politikus!”

SU AMERIKA
Spaakas ' gerai sutardavo 

su amerikiečiais. Jo pokari
nio pasaulio koncepcija bu
vo taip artima amerikietiška- 
jai, kad kai kurie europiečiai 
net kaltindavo jį esant per 
daug pasirengusiu priimti vi
sus amerikiečių nurodymus.

Vieną dieną, išklausęs vieno 
žymaus Amerikos komentato 
riaus žiaurios kritikos prieš 
JAV Valstybės Departamen
tą, Spaakas plačiai šypsoda
masis pastebėjo: “Jis į Vals
tybės Departamentą žiūri lyg 
į savo pamotę. Man tai tik 
turtinga svetima našlė. Kar
tais galiu su ja nesutikti, 
bet, pamatęs kad jos tiesa, 
nematau reikalo to nepripa
žinti.”

Šalia darbo kaip užs. reik, 
ministeris, Spaakas buvo už
imtas ir Belgijos vidaus rei
kalais. Jam pavyko savo 
kraštą padaryti hujojančia 
laisvojo ūkio sala pokario 
Europoje, daugiau arba ma
žiau palenktas griežtom vals
tybės kontrolėms. Tačiau jis 
nepajėgė suvienyti savo tau
tiečių vienu labai opiu klau
simu — karaliaus Leopoldo 
grįžimu, kuris buvo pasili
kęs Belgijoj okupacijos metu, 
bet nacių išgabentas į Aust
riją prieš karo pabaigą. So
cialistai ir dauguma liberalų 
buvo nusistatę prieš Leopol
do grįžimą, o katalikai buvo 
jam ištikimi. Flamandai bu
vo už karalių, o valonai prieš. 
Susitarimui nepavykus, Spa
akas nutarė, kad šios vasa
ros parlamento rinkimai su
teiks progos belgams demo
kratiškai išreikšti savo nuo
monę visais svarbiais klausi
mais, įskaitant ir karaliaus.

SPAAKO ŠOFERIS
Du žmonės, jis sako, nelei

do jam susidaryti per gerą 
nuomonę apie save: “Mano 
motina ir Albertas, mano šo
feris.” Kai 1944 m. Spaakas 
grįžo į laisvą Belgiją, jį pa
sitiko ilgametis šoferis ’Al
bertas tokiais žodžiais: “Jau 
pats laikas Jums grįžti, nes 
man per sunku išlaikyti tris 
moteris.” —“Kokias tris mo
teris?” — paklausė Spaakas. 
“Nugi, jūsų motini jūsų 
žmoną ir manąją.” Okupaci
jos metu Albertas graibė 
kaip ir kur įmanydamas, sun
kiai gaunamą maistą Spaako 
motinai bei žmonai. Spaakas 
pažymi, kad Albertas yra 
vienas iš kelių vyrų, kuriems 
jis neturi jokių paslapčių, ir 
kurio sveikas sprendimas pa
deda jam įvertinti tautos re
akcijas.

SENAS AUTOMOBILIS IR 
AMERIKA

Spaakas dažnai yra pareiš
kęs troškimą nusipirkti var
totą automobilį ir lankyti su 
paskaitomis Ameriką. Jis 
papasakotų amerikiečiams 
apie europiečius ir rinktų 
medžiagą knygai geresniam 
amerikiečių supratimui Eu
ropoje. Klausinėjamas, kada 
jis galvoja įgyvendinti šią 
savo ambiciją, Spaakas pri
merkia vieną akį; “Kai mano 
bosai — Belgijos ir vakarų 
Europos žmonės — mane at
leis iš darbo!”

Mažai demokratiškų Euro
pos vadų išsilaikė valdžioje 
ilgiau nei Spaakas. Jis kele
tą kartų bandė atsisakyti 
premjero posto, kad visą sa-

Lietuvių Kolegija Mariana polyje. Lietuviai tėvai kviečiami užrašyti į ją savo vaikus, kuriems nori duoti aukš
tąjį mokslą. Kolegijoje yra puikūs bendrabučiai, geras išlaikymas.

Padėkime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero
Amžinam Paminklui

■M

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

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

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

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 ii- be to — bus įskaitytas į REMĖJŲ-LEIDEJŲ skaičių ir 
gaus a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

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

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

Vardas ................................................................ —......
Adresas ..................................................................... ....

SVARUS

Ko gali pasiekti laisvėje 
gyvenanti tauta, valdanti že
mės turtų neturinčią terito
riją ir nedraugiškų kaimynų 
apsupta — pasako musm 
Aniceto Simučio veikalas: 
Thė Economic Reconstruct
ion of Lithuania After 1918.

Šis 148 puslapių veikalas 
yra Lietuvos ekonominių lai
mėjimų sintezė. Panaudojant 
apie 50 bibliografinių šalti
nių ir tinkamai susumavus 
davinius, gautas pilnas Lie
tuvos ekonominio gyvenimo 
vaizdas. Veikalo kalba—sta- 
tistiko kalba. Čia neapeliuoja 
ma j jausmus ir nėra politi
nio pamfleto požymių. Trum
pai ir įtikinančiai kalba skai
čiai, diagramos.

Ir skaitytojas mato, kad 
per 22 laiško gyvenimo me
tus, darbšti, gabi tauta gali 
sėkmingai kurtis, statyti 
stiprius pamatus savo rū
mams.

A. Simutis sugriauna mūsų 
nedraugų tvirtinimus, esą 
mažoje teritorijoje tauta ne
galinti pasiekti gerbūvio. Lie
tuvos litas buvo viena iš stip- 
riaushj valiutų pasaulyje. Tai 
įrodymas mūsų valstybės ga
jumo.

Ne žemės turtais ir ne pla- 

vo darbą galėtų pašvęsti 
tarptautiniams reikalams, ta
čiau vis būdavo grąžinamas. 
Nežiūrint to, jis griežtai pro
testuoja prieš jo vadinimą 
nepamainomu. “Demokrati
joje nėra tokio dalyko, kaip 
nepakeičiamas arba neklys
tantis žmogus,” sako jis. “Aš 
esu padaręs visą eilę klaidų, 
bet mane lydėjo laimė, ka
dangi kiekvieną kartą man 
suklydus ir dauguma mano 
tautiečių padarydavo tą pa
čią klaidą!”

V. Aušrotas

G1NKLAS

čia teritorija gyva valstybė. 
Matome žemės turtais turtin
gą Venezuelą, bet tuos turtus 
kontroliuoja ne venezuelie- 
čiai.

Lietuvos turtai buvo mėsos 
produktai, sviestas ir kiauši
niai. Ir už tai lietuviai gavo 
viso pasaulio gėrybes. Savo 
dąrbo produktus lietuviai 
kontroliavo patys. O iš kny
gos davinių visai aiškėja ko 
verti šmeižtai, kad nepriklau 
soma Lietuva buvusi svetim
šalių kapitalistų kontroliuo
jama. Lietuvos gerbūvio pa
grindas buvo žemės ūkis. Jis 
buvo išimtinoje lietuvio kon
trolėje. Užsienio paskolos te
buvo tiktai kelių nuošimčių 
pozicija biudžete.

Knygos pabaigoje telpa su
sitarimų tekstai su mūsų 
“gerais” kaimynais — len
kais ir rusais. Tie susitarimai 
lenkų ir.rusų buvo pasirašyti 
tiktai tam, kad jie galėtų 
juos sulaužyti. Pridėtas ir re
tas savo brutalumu lenkų ul
timatumas, įteiktas Lietuvai 
1938 metais kovo mėnesį. (O 
rugsėjo mėn. 1939 m. jau 
100,000 lenkų pabėgėlių atbė
go Lietuvon prieglaudos ieš
koti!).

Tie knygos priedai, politi
nio pobūdžio tekstai, ryškiai 
rodo, po kieno smūgiais griu
vo taip gražiai klestėjusi eko 
nominė Lietuvos pažanga.

A. Simučio veikalas pui
kus, autoritetingas atsaky
mas į klausimą — o kaip se
kėsi Lietuvai tvarkytis lais
vės metais? Dažna didžioji 
tauta gali pavydėti lietuviui 
iniciatyvos ir sugebėjimo to
kiu trumpu laiku tiek daug 
pasiekti.

A. Simučio veikalą naudin
ga platinti. Tai svarus gink
las kovoje dėl laisvės.

J. Gliaudys

V
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Sukeikime 10,000 Naujų Garantijų

PASKUTINIO DP LIKIMAS

FELJETONAS

Išsiskirstė, išvažinėjo bro
liai tremtiniai į visus pasau
lio pakraščius. Vieni atsidū
rė tarp Amerikos dangorai
žių, kiti nuvažiavo susipažin
ti su Kanados miškų lokiais, 
treti — savo nervų užgrūdin
ti Australijos gyvatynuose, 
ketvirti — Brazilijos saulėje 
pakeisti savo baltos odos ir 
t.t. Nespėjo apsidairyti Jur- 
gilas, kai pasijuto beesąs vie
nas ištuštėjusioje stovykloje. 
Kodėl taip atsitiko? Nežinau. 
Tiesa, Jurgilas ir šeimoje at
sirado paskutinis, todėl pa
granduku buvo vadinamas. 
Pagaliau, ir taip aišku, kad 
kas nors turi likti paskuti
niu.

Taip pasisukus likimo ra
tui, Jurgilas nenusiminė. Jis 
tuoj pat sušaukė visuotinį 
stovyklos gyventojų susirin
kimą. Į susirinkimą atvyko 
jis pats ir visa jo šeima. At
likus demokratinius rinki
mus, Jurgilas pateko į komi
teto pirmininkus, jo žmona 
— komiteto sekretorė, o pa
auglys sūnus liko komiteto 
pasiuntiniu. Darnią rinkimų 
nuotaiką kiek sugadino uoš
vės pasisiūlymas būti revizi
jos komisijoj. Jurgilas pasi
priešino, bet žmonai stojus 
motinos pusėje, negavo jo 
partija balsų daugumos.

Naujasis komitetas griebė
si darbo. Tuojau išleido į uŽt 
jūrius labdaros organizaci
joms daugelį laiškų, patvir
tintų komiteto antspaudu ir 
pirmininko bei sekretoriaus 
parašais. Ir — kaip iš maišo 
pradėjo plaukti siuntinėliai, 
didesni ir mažesni Jurgilos 
šeimai, šeima atkuto, atsiga
nė, žmona mažne kas savaitę 
turėjo sukneles platinti. O 
komiteto pirmininkui darbo 
vis buvo. Reikėjo gi padėkoti 
už siuntinius, prašyti naujų. 
Atsirado ir laiko. Likus vie
nam, niekur nebereikėjo 
gaišti eilėse, visur jis buvo 
laukiamas. Ar aprangos san
dėly, ar prie maisto — kada 
ateisi, vis būsi pirmutinis. 
Mat, visas aparatas tremti
niams globoti vis dar sukosi 
pirmykščiu smarkumu.

Bet vieną kartą globos par
eigūnui nusibodo žiovauti ar 
stebėti į mašinininkės kojas. 
Panorėjo jis pats pamatyti 
paskutinį likusį savo globoti
nį dypuką ir, gal būt, naują 
veikimo planą sudaryti. Ir lie 
pė pašaukti Jurgilą.

Sujudo visa įstaiga, sukru
to pasiuntiniai, ir netrukus 
automobilis atvežė Jurgilą, 
gerai nežinantį kuriam tiks
lui kviečiamas.

—Kur rengiesi emigruoti? 
—paklausė angliškai. Vertė
ja išvertė.

—Niekur nesirengiu. Man 
ir čia gerai, — paaiškino Jur
gilas.

—Kodėl nesimokai angliš
kai? — pakeitė temą parei- j 
gūnas.

—Yra dvi priežastys, dėl 
kurių neverta mokytis ang
lų kalbos.

—Kokios tos priežastys?— 
pasidomėjo.

—Matai, aš čia, Vokietijoj, 
vis laukiu, kas pagaliau lai
mės pasaulyje. Jei tiesa lai
mės, tai aš grįšiu tėvynėn ir 
man anglų kalba nebus daug 
reikalinga. O jei netiesa — 
tai taip pat anglų kalba ne
bus reikalinga, nes ir jums 
tada teks mokytis rusų kal
bos, kurią aš jau šiek tiek 
moku, — ramiai* paaiškino 
Jurgilas.

Audiencija pasibaigę. Parei 
gūnas nepatenkintas užsirū
kė ir pradėjo galvoti, kaip 
čia paskutiniajam DP apkar
tinus dienas stovykloj. Puiki 
mintis atėjo: skryningas! Ir

įstaiga pagyvės, nes tarnau
tojams bus darbo.

Išgirdęs apie naują skry
ningą, Jurgilas nelabai susi* 
rūpino. Tuščia jo! Kiek jau 
tokių apklausinėjimų buvo, 
o jis vis sausas išėjo. Bet dėl 
viso pikto vėl pradėjo dėlio- 
tis savo popierius. O jų turė
jo visą pluoštą. Nekalbant 
jau apie ankstybesniuose 
skryninguose rodytus nuo 
čiupinėjimo pajuodusius do
kumentus, per stovyklos bu
vimo laiką prisidėjo ir daug 
naujų, štai siuvėjo diplomas, 
automechaniko, mūrininko, 
elektrotechniko pažymėjimai, 
ūkininko liudijimas ir kt. At
siminė dar, kad kadaise mo
kėdavo namie naktimis per 
vamzdelius puikiausią sama- 
goną varyti. Gal iš tikrųjų 
užsirašyti spirito varytoju? 
Dėl sveikatos liudijimo nėra 
bėdos: turėjo dvi plaučių nuo
traukas. Vienoje plaučiai aiš
kiai džiovos bakterijų su
kramtyti, o kitoje — pasak 
paties gydytojo, plaučiai kaip 
dumplės.

Bet iš dokumentų krūvos 
apsispręsti nebebuvo kada: 
tuojau reikėjo stoti prieš 
skryningo komisiją. Tos ko
misijos pirmininkas patap
nojo jam per petį ir pranešė, 
kad dabar neklausinėsią nei 
kada jis gimęs, nei kodėl gi
męs. Visa tai jau esą atmin
tinai žinoma. Juk jis esąs 
paskutinis Mohikanas iš gau
sios ir kadaise garsios DP 
padermės. Todėl jam būsiąs 
iškeltas tik vienui vienas 
klausimas. Jurgilas visomis 
išgalėmis įtempė ausis, o ko
misijos pirmininkas pradėjo:

—Paaiškink, Mr. Jurgilas, 
kokiu būdu sugebėjai pralįsti 
pro visas apklausinėjimo ko
misijas, ligi šiol likai neiš- 
skryninguotas ir net pasilikai 
paskutinis stovykloje?

Susiūbavo žemė po Jurgilo 
kojomis. Klausimas atrodė 
toks suktas, jog jis nieko ne
galėjo atsakyti ir tylėjo. To 
buvo ir gana: tylėjimas ko
misijai įrodė jo kaltumą, ir 
pirmininkas jau rengėsi da
ryti nutarimą atimti DP sta
tusui ir globai.

Bet įvyko kažkas netikėta. 
Komisijos nariai, užraudę, 
kažką ėmė pirmininkui poty- 
liai į ausį aiškinti. Šio nuotai
ka atslūgo, ir Jurgilą išgirdo 
spreidimą: Dėl nesugebėjimo 
atsakyti į klausimą, Jurgilas 
rastas kaltu. Bet atsižvel
giant į lengvinamas aplinky
bes (čia pirmininkas užsiko
sėjo), gali paduoti apeliaciją. 
Apeliacijai įteikti skiriama 
metai laiko. O ligi to termino 
Jurgilai paliekama ir statu
sas, ir globa.

Su gera nuotaika Jurgilas 
išeidamas iš globėjų įstaigos, 
niekaip negalėjo išsiaiškinti, 
kodėl taip gerai pasisekė ir šį 
kartą pralįsti. Pirmą kartą 
ėmė gailėtis, kad angliškai 
nemoka: būtų gi supratęs, ką 
komisijos nariai šnabždėjo 
pirmininkui į ausį. Tik parė
jus į tuščią stovyklą, uošvė 
— kaip žinom, opozicijos iš
rinktoji į komiteto revizijos 
komisiją — nė nepagalvojusi, 
rodos, teisingai atspėjo tą 
sunkią mįslę sakydama:

—Na, ir vyro galva! Juk 
viskas čia aišku: jei tavęs 
nebebūtų, tai Ųr jų nebebūtų!

J. Tamaitis

Jau baigėme pasiekti 10,-išėjo mėnesiais garantijų va- 
000 lietuvių tremtinių, kurie jų.’ Mes kreipiamės į Ameri- 
atvyko į Ameriką. Tai dide- kos lietuvius prašydami ra
lio masto žygis, padarytas syti daugiau garantijų. Į ga- 
dėka Amerikos lietuvių pasi- rąntijų parūpinimo darbą tu- 
šventimui, kurie nepabijojo rime įsijungti visi lietuviai, 
sunkumų ir išrašė laiku ga-^iek senesni gyventojai, tiek 
rantijas. Šis įvykis parodo, naujai atvykusieji. Kiekvie- 
kad lietuvių tautos sūnūs ir, no naujai atvykusio yra šven- 
dukros noriai ištiesia pagelsta pareiga išsikviesti ir savo 
bos ranką savo tautiečiui gel-1 draugą bei pažįstamą, su kli
bėti. i riuo gal bendrą vargą pakė-

Tačiau darbas dar nebaig-llė begyvendamas stovyklose.
Jei kas pats dar nepajėgia, 
tai tegu suranda savo naujų 
draugų ir pažįstamų tarpe 
nors pastogę pirmomis dieno
mis prisiglausti. Mes neturi
me pilnos laimės, jei mūsų 
broliai tebevargsta.

Tremtinių gelbėjimo dar
bas yra šiuo metu pagrindi
nis mūsų tautinis uždavinys. 
Neleiskime tremtinių atvyki
mui nutrūkti. Gelbėkime vie
ni kitus! Vykdykime garan
tijų vajų! Tenebūna nė vie
no lietuvio tremtinio, kuris 
liktų neišgelbėtas.

Tat į darbą, kas gyvas!
BALFo Valdyba

tas. Dar daugelis tūkstančių 
lietuvių tremtinių tebelaukia 
darbo ir buto garantijų, be 
kurių jie negali patekti į mū
sų kraštą. Visos sąlygos 
tremtiniams atsikviesti yra 
labai palankios. Amerikos 
valdžia atveža iki pat Ame
rikos krantų be jokio atlygi
nimo. Būtų labai didelis nuo
stolis mūsų tautai, jei mes 
nesugebėtume atsikviesti ir 
likusių . Europos stovyklose 
tautiečių,

Mums reikia dar 10,000 
naujų garantijų iki spalio 
mėnesio. Todėl BALFo valdy
ba skelbia rugpiūčio ir rug-

ATVYKO IŠ TREMTIES
Laivu General Haan j Bostoną 

vyko šie lietuviai tremtiniai:

ALBUŠAITIENS Ona, Maspeth.
AMBRAZIUNAS, Adomas, Eugeni

ja, Rimvydas, — Illinois.
ANDRIUŠIS Marija — Baltimore.
BABIANSKAS, Stasys, Elena, Sta

sė, Genovait, — Dayton, Ohio.
BAKŠYS, Viktoras, Sofija, Milda — 

Wilkes-Barre.
BASIULIS, Bronius, Petrė, Algirdas 

— Worcester.
BENEŠIUNAS Juozas, — Maine. 
BACEVIČIUS Algirdas, — Illinois.
BLIUDININKAS, Engelbertas, Vdn- 

da, Arūnas — Michigan.
BRAZAITIS, Henrikas, Tamara, — 

Chicago.
CEGLOKOVAS Liuza — Chicago.
EIDRIGEVIENE Marija — III. 
GASPARAITIS Albertas,—Chicago. 
GAUDUŠAS Juozas — Mich. 
JANKAUSKAS Longinas — Mass. 
JANKAUSKAS ętepas, — Wis. " 
JARAŠIŪNAS, Edmundas, Janina, 

Edmundas — Chicago.
JANUŠKA, Antanas, Aniceta — Me. 
JATULIS Gediminas — Illinois. . 
JUOZUVAITIS Endrikas, — N. Y. 
KASULAITIS, Vincas, Stefanija, 

Vytautas, Jonas — Maspeth.
KOPPAS, Vsevoldas, Liudvika, Tan- 

kredes — Brooklyn.
LEPARSKAS Vaclovas — Detroit.
LISAUSKAS, Mikas, Veronika, — 

Waterbury.
MOCKIENE Eufemija — Md.
PASTUKAS Jonas — Chicago. 
PRAPUOLENIS Aldona, — Cicero. 
SORIUS Antanas — N. Y.
STANKEVIČIUS, Bronius, Rozalija, 

New Jersey.
STONCIUS, Pranas, Bronė, Pranas, 

Stasys, Birutė, Vytautas, — N. H.
STRAVINSKAS, Stasys, Bronė, — 

Chicago.
STUPELIS, Pranas, Gražina,—Pa. 
TAMOŠIŪNAS Vaitiekus — Iowa.
TERVYDIS, Vladas, Vanda, Rūta, 

Danutė — Illinois.
USINAS Antanas — Brooklyn.
VAIČIŪNIENE Teklė,—Hartford.
VALANTIEJUS Jonas — Maspeth. 
VAŠKEVIČIUS, Bronius,- Elena, 

Marija, Aldona — Philadelphia.
VEGELIS, Jonas, Elena — N. Y.
VENCIUS, Juoozas, Ona, Aldona,— 

Chicago.
VILKANECKYTE Stefanija, — 

Mass. •
ZARAUSKAS Juozas — Conn.
ZAVICKAS, Petronė, Bronius — 

Hartford.
ZNOTAS Jonas — Philadelphia.

at-

Ni-

Nl-

nas, — Brooklyn.
RĄUDUV.E Antanas — Chicago.
RAUKTYS, Juozas, Ona, Juozas, 

Vida, — Worcester.
RAZMINAS, Pranas, Birutė, Regi

na, — Illinois.
SAKALAUSKAS Vytautas — Md.
SAKALAUSKAS, Juozas, Teresė,— 

Baltimore.
SAULIUS, Romas, Konstancija, — 

Waukegan.
SKRINSKAS, Jurgis, Petronė, — 

Illinois.
SEFLERIENE, Magdė, Elvyra — 

Illinois.
SENULIS Marcelinas — Paterson.
ŠEPETYS Povilas, — Chicago. 
ŠEŠPLAUKIS Alfonsas, — Chicago. 
ŠIDLAUSKAS Adomas — Cicero. 
SIMANAVIČIŪTE Elena — Mass. 
SKEMIENE Agota — Virginia.
SKEMAITE, Antanina, Veronika,— 

West Virginia.
STUKAS Donatas — Chicago.
ŠULSKIS Ričardas — Michigan.
ŠVECAS, Antanas, Marija, Elkč — 

Chicago.
TIŠKUS, Julius, Severiną, Gražina, 

— Brooklyn.
URBAS Stasys — Chicago. 
URBONAVIČIUS Jonas — N. J. 
VADEIŠA, Viktoras, Petrė, Vikto

ras, Vincas, Algimantas — Boston.
VEITAS, Brutenis, Romaldas —Del. 
VENCLOVAS Uršule — Nebraska. 
VIRBICKAS Kazys — Mass. 
VIRKETIS, Vladas, Kapitalina, — 

Michigan.
ZDANCEVICIUS, Juozas, Stefanija. 
ZDANCEVICIUS, Alfonsas, Janina. 
ZDANCEVICIUS, Jonas, Algiman

tas.
ZDANCEVICIUS Rhmutė — visi nu

vyko į Vermont valstija.

PRISGINTAS, Vaclovas, Petronėlė, 
Rimvydas, Rita — California.

RAMEIKA, Vytautas, Ona, Tomas, 
Viktorija, Ona — Calif.

SEFLERIS, Magde, Elvyra — Cal.
SKRUZDYS, Antanas, Prazinska, 

Texas.
TAMSEVIčIUS, Feliksas, Jadvyga, 

Vanda, Juozas — Texas.
Laivu General Ileintzelman j New 

Yorką atvykę šie lietuviai:
ADOMAITIS Jonas — Rochester.
ANTANAITIS, Kazys, Vaidutis, - 

Wis.
ATKOČAITIS, Pranas, Petronė, Jo

ana — Wis.
BAUŽA, Jurgis, Sofija, Vytautas, 

Valentinas, Nijole — Michigan.
BUDELSKIS, Zigmas, Eugenija, 

Leta, — Dayton, O.
BUDREV1Č1US Stasys — Wis. 
DOMASEVICIENE Zuzana — Conn. 
DUMPIS, Jurgis, Ona — Cicero.
GRIEŽE -

sys, Barbora, 
Boston.

JAZBUTIS,
Chicago.

JURŠĖNAS
KACINAS, Jonas, Birutė. Gedminas 

— Chicago.
KARAZIJA, Juozas, Danutė, Sau

lis, Arvydas — Michigan.
KAZLAUSKAS Kotryna — Boston.
LABANAUSKAS, Stasys, Brone, 

Vytautas — Mich.
LEMBERTAS, Pranas. Monika, Vi

talis — Conn.
LUKAITIS, Jonas, Margarita, Vla

das, Gintaras, Kristyna — Cicero.
MEJERIS, Juzė, Janina — III.
MICKEVIČIUS, Bronė. Genovaitė, 

Kęstutis — Massachusetts.

MOLIEJUS Alfonsas — Wis.
NAVICKAS Angelė — Rochester.
PAULIKAITf; Sofija Minn.

vydas, - Del ro
SLEPAKOVA: 

te, Dalė, Ange 
Paterson.

STANAITIS, 
tUS, Edit ha. Si;

zefa, -

URBšAlTlS. Kazy.- 
Wat< rbury.

VAIčlULAITYTE .

Violeta

Mich.

w š\. I
1 'irm.

gunih 
n.- isia1 
nizaci

das, Romualdas K-ntucky.

Laivu General Eltinge j New 
leans atvyko Me lietuviai:

AUGUSTAITIS, Vilius, Adelė 
Missouri.

BALSEVIČIŪTE Joana — Arkansas
BRAZAUSKAS, Motiejus, Eufrazi- 

na, Nijolė, Babija — Baltimore.
DABRILA,

Texas.
GEČIONIS
JAKAITIS,

tas — California.
JURKINAITE Aurelia — Missouri.
KAREIVA, Jonas, Antanas — Tex.
KARUŽA, Kazys, Jadvyga, Šarūnas, 

Giedrė — California.
KESERAUSKAS Mečislovas — III.
KLEIZA, Antanas, Elzbieta, Vaclo

vas — Mississippi.
KARSOKAS, Apolonija, Ada — Cal.
KUBILIUS, Adomas, Vytautas — 

California.
KYBARTAITE Adolfina — Calif.
MEJERĮS, Jonas, Elzbieta, Marta, 

Juozas, — California.
MILIAUSKAS, Eufrozine, Ona, — 

Missouri.
MITKUS, Juozas, Domicėlė, Teresa, 

Giedrutis — California.
MUCHLA, Aleksandra, Elena — 

California.
NAVICKAS, Jonas, Ona, Jonas, Pet

ras — California.
PATALAUSKAS Elena — Calif.
PETRONIS, Antanina, Julė, Geno

vaitė, Antanas, Angelė, Janina.—Cal.
PIVORIŪNAS, Zigmas, Aleksandra, 

Ilona — Cleveland.
POVILAITIS, Viktoras, Elena, Al

dona — Cleveland.

Kostancija, Edvardas,—

Vincas — California.
Kajetonas, Ona, Modes-

JURGELEVIČIUS Sta-
Irena, Algimantas -

Mindaugas, Emilija.

Ealys -- Chicago. TREMTINIŲ ŽINIAI
Pagelbime sutvarkyti do

kumentus, išpildomo ir nota- 
rizuojame Įvairius blankus, 
Amerikos pilietybės aplika
cijas ir kitais reikalais. Su
teikiame visokios apdraudos 
informacijas, parūpinam gy
vybes sveikatos, baldų ir k.

J. P. MACHULIS.
Real Estate and Insurance, 

8656 85th St.. Woodhaven, N. Y.
Tel. VI 7-185)6

Or-
N l’EL. NE 9-3215

I’asinau.lokit ienomis mūsų 
kainomis!

Dėl pavyzdžių ir informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

,iet u vis Kon trakt orius
Stato Namus, Bungalows, 

X iisarnainius ir taiso bei 
di koruoja senus pastatus

'/ K4W,W.

as Grizlis

63-26 53rd Drive Maspeth, N. Y. I
AUGUST GUSTAS

—: Beltaire Florist :—
6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330

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

ALLIANCE NITE CLUB

Vie 
džii

rengti, 
riainei 
gi irime 
užsiimi

vykusi 
yra d; 
eitinin

mes tu 
sesių, 
dešimti 
skaičia 
sma, k

Visi, 
moti i 
kaipo

Bond !į

S 1(1.00

dienom
minima

gramą.

S
t)

—Ku 
atostogi

—Pai 
rtigpiūč: 
Laukiai 
yonnes i 
susidom 
suvažiuc 
žmonių, 
sipažinir

Tel. DEW 5136

KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai
Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

Vytautas, Marija,

Balys, Ona, Ed- 1

Jos. Kavaliauskas
L&lsnluotas

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

Tel. Gramercy 7-9765

—Bax 
gėrio : 
streikas 
darbe t; 
čia buve 
gėrio fal 
atsiliepė 
va jsita 
Žmonėsx

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St
JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS

Nev

IZOKAITIS, Viktoras, Eugenija, 
Viktoras, Vincas — Illinois.

JABLONSKIS Liudvika — Penna.
JAKAITIS, Kajetonas, Ona, Modes

tas — Indiana.
JAKUBAUSKAS, Viktoras, Uršulė, 

Jonas — Ohio.
JANKAUSKAS, Danutė, Ona — 

Chicago.
JANUŠAITIS Juozas — Illinois.
JURKEVIČIUS, Kostas, Juzė — 

Hartford.
KALNIKAS Zuzana, Vermont.
KARALIENE Stefanija — iMch. 
KAROBLIS Kostas —■ Boston. 
KAVOLIUNAS Vytautas — N. J. 
KIRKLYS, Edvardas, Monika, Hen

rikas — Maine.
KRIAUČIŪNAS, Vaclovas, Viktori

ja, — Detroit.
KRIAUčELIUNAITE Antanina, — 

North Dakota
KREISMARAS, Leonas, Juzefą, — 

Detroit. ? _ . ,
KUBILIUS, Vytautas, Adomas, 

Detroit.
KUZELIS, Adolfas, Kazimiera, Vid

mantas, Rymantas — Illinois.
LAPAČINSKAS, Viktoras, Pranė, 

Dalia — Chicago.
LAUTAITYTE Pranė — N. Y.
LENDERSKIS, Jonas, Elzė, Juozas, 

Zelma — Wis.
LEVICKAITE Marijona — Iowa 
LAUGALIENE Marija — N. Y. 
LISTANDERYTE Aldona, — Conn. 
LIUTIKAITE Evelyna — Iowa. 
LUKOŠEVIČIUS Mykolas, — Ohio. 
LŪŠIS, Teresė, Teresė, Regina — 

Waukegan.
MACELIS, Algirdas, Stefanija, 

jolė, — Brooklyn.
MACKEVIČIUS, Juozas, Stasė, 

jolė, Irena, Birutė, Dalia — Pa.
MALčIAUSKAS, Stasys, Rozalija, 

Dalia — Illinois.
MARCINKUS Elena — Kearny.
MARČIULIONIS, 

Rimantas — Wis.
MARKEVIČIUS,

mundaš, Marija — Worcester.
MARKUZA, Pranas, Antanina, — 

Brooklyn.
MARTINKUS Klemensas, Chicago.
MASLIANIKAS, Adomas, Karolina,

— Illinois.
MELINIS, Vladas, Veronika, Remi

gijus, Valentinas, Vladas, Marija, — 
Pennsylvania.

MICKUS, Matas, Morta, Ona — 
Massachusetts.

MIKAšAUSKAS, Stasys, Raimun
das, Ona, — Illinois.

MIKULENAS, Emilija, Vytautas — 
Chicago.

MILAŠEVIČIUS, Albertas, Janina, 
Mingaila, Ligija, Regina — Penna.

MISIŪNAS, Kazys, Adolfina, Roma, 
Vida, — Baltimore.

MOCKUS, Pranas, Stefanija, Vita
lijus, — Chicago.

MOCKUS Kazys, — Indiana.
MONKEVIČIUS Mečislovas, — III.
MURINAS, Juozas, Adelė, Antanas,

— Detroit.
MYKOLAITIS Liudvikas — N. Y.
NAJOKAS Dovas, — California.
NEMICKAS, Romualdas, Elena, 

Rimgaudas, Vidas — East Chicago.
ORENTAS Leonas — Mass.
PALIONIS Vincas — Conn.
PEMPE, Erich, Sofija, Rūta, Sau

lius — Long Island.
PIKTURNA, Juozas, Jadvyga, Hen

rikas, — Pittsburgh.
PETRAITIS Ada — Illinois.
PLEČKAITIS, Pranas, Anastazija, 

Vitas, Juozas, Eugenija — Baltimore.
PRŪSAS Zenonas — Maspeth.
PUIDOKAS Juozas —- Cambridge. 
RACIBARSKAS Juozas — Conn.
RAČKAUSKAS, Elena, Balys, — 

Chicago.
RAKIECIUS Teodoras — Chicago. 
BALKEVIČIUS, Irena,- Ona — Ill. 
RAMONAS, Antanas, Marija, Anta

Philadelphia, Pa.

a-----------------------------------------m

Tel. Market 2-5172

—Lie] 
parap.. 1 
darbavii 
kun. A 
BALF i 
kun. A 
rinkliava 
šelpimo 
tremtyje 
ir kitata 
bažnyčią 
sudėjo $: 
liaus v; 
ačiū klel 
prisidūju

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

■a
H

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

( Laivu General Howze Į New Yorkų 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

AGLINSKAS, Algirdas, Ona — Chi
cago.

ANTANAITIENE, Julė, Antanina,- - 
Connecticut.

BABRAUSKAS Kostantas — Mass.
BALČIŪNAS, Stasys, Stasė, Remi

gijus — Penna.
BALTRUKONIS, Petras, Monika — 

Conn.
BANKAUSKAS, Mečislavas, Valeri

ja, Danguolė — Penna.
BEIGA Kazys — New York.
BOLMONTAS, Barbora, Ričardas^ — 

Brockton, Mass.
BOTYRIUS Algimantas, — N. Y.
BRIDŽIUS, Andrius, Elena, Andrius, 

— Cleveland.
BRUOŽ1S Kazys — Cleveland.
DŪLYS, Kazys, Monika, Aldona, 

Danutė, Birutė, Vytautas, Nijolė, To
mas, — Baltimore.

ENDRIULAITIS, Jonas, Vanda, Ir
ma, — Indiana.

GALIŪNAS, Klemensas, Irena, Re
migijus, Živilė — N. Y.

GAUDUŠAS Liudvikas — Conn.
GUDAUSKAS Kostas — Indiana.
IVANAUSKAS Povilas -* N. Y.

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street

Newark 5, N. J.

B?

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

Per mumis galite gauti pirkti {vairiausių nuosavybių ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais {taisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, sallūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų Ir kt.

MOSU 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 3783Tel. POPlar 4110
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—Popiežiaus paskelbtoji 
ekskomunika visiems komu
nistų rėmėjams, smarkiai pa
veikė Italijos komunistų šali
ninkus, kurie, būdami katali
kais, pataikavo komunistam 
ir skaitė jų spaudą. Dabar 
komunistų laikraščių tiražas 
smarkiai mažėja.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Modemiška laidojimo {staiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktj

KLAUSYKITE
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

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

Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. I

Tel. MArket 2-5360 1

—Kiek 
miestą a 
tinių iš 1 
rūpėsi ing 
nijoj. šit: 
tremtiniu 
čia jsikui 
veikimų.

—Patii 
tinius in

meruoti 
Tremtini; 
nuo bolš 
Lietuvos, 
jūsų.

-—Mūs 
tuvių šv. 
katalikišl 
nizaeijos, 
jungos k
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KORESPONDENCIJOS :

Elizabeth, N. J,
Šie metai yra gan iškilmingi 

Šv. Petro ir Povilo parapijoje. 
Pirmiausia buvo minėta klebono 
J. Simonaičio 25-kių metų kle
bonavimo jubiliejus. Vėliau, 
prof. J. Žilevičiaus 20 metų var- 
goninkavimo, ir dabar labai greit 
prisiartina Lietuvos Vyčių orga
nizacijos seimas. Šis seimas įvyks 
rugsėjo 9, 10 ir 11 d.

Vietinė 52 kuopa labai nuo
širdžiai ruošiasi šiam seimui ir 
tikisi susilaukti daug atstovų bei 
svečių.

Nuo 1927 m. tai pirmą kartą 
Elizabeth gavo progos ir garbės 
rengti metinį Vyčių seimą, ku
riame susirenka visos kuopos ra
portuoti praeitų metų veiklą ir 
užsibrėžti ateinančio meto pla
nus.

Šia proga, elizabethiečiai pra
šo visus atsilankyti. Ypatingai 
mūsų gerbiamą dvasiškiją ir at
vykusius tremtinius, kurių tarpe 
yra daug pavasarininkų ir at
eitininkų, kurie praeityje domė
josi Vyčių organizacija.

Praeitame seime, Detroite 
mes turėjome keletą tų brolių ir
sesių, bet šiemet mes lauksime by, netoli jūra, maudymosi pa- 
dešimteriopo ir net didesnio'”'"**"" 
skaičiaus. Mums būtų labai link
sma, kad šis seimas įvyktų vie
nas iš skaitlingiausių.

Visi, kurie norėtų užsiregist
ruoti iš anksto visam seimui, 
kaipo svečiai ar atstovai, gali 
rašyti dėl Anne Mitchell, 552 
Bond St., Elizabeth, N. J., su 
$10.00 mokesčiu. Ši mokestis 
padengs išlaidas pietums trim 
dienom ir vakariniams pasilinks
minimams.

Neužilgo paskelbsime visą pro
gramą.

Vyčių Seimo Komitetas

ja, Liet. R. Kat. Susivienijimo 
116 kuopa, Darb. Sąjungos 28 
kp., Jaunų Vyrų šv. Kazimiero 
klubas, šv. Kazimiero parapijos 
choras, kuris pasišventęs yra 
garbinti Dievą savo giesmėmis ir 
kelti meną savo tautiečių tarep. 
Kviečia visus, kurie mėgsta dai
nuoti, prisirašyti prie choro.

—Pas mus ateina šie lietuviš
ki laikraščiai: “Amerika,” “Mo
terų Dirva,” “Darbininkas,” 
“Draugas” ir “Amerikos Lietu
vis.”

• Komp. J. Stankūnas

LIETUVIAI BRAZILIJOJ

Lietuvis

Stony Brook, L. I
—Tai vasaros vilų rajonas, 

apie 50 mylių nuo Brooklyno. 
Čia savo vasarvietes turi ponai 
Lapės. Dėl to ši vieta ir minėti
na lietuviams.

Ponų Lapių vasarvietėse va
saroja daug lietuvių. Ypač sa
vaitgalių metu j čia atvyksta 
lietuvių. Per parą visas išlaiky
mas asmens kaštuoja nedaug. 
Maistas labai geras, valgyk, kiek 
nori. Kambariai puikūs, patar
navimas taip pat. O aplinka — 
tiesiog nepaprasta: medžių glė-

Muz. Bronius Nekrašas, 
sėkmingai dalyvavęs Penn- 
sylvanijos Lietuvių Dienos 
programos išpildyme rugpjū
čio 15 d., Lakewood, Pa.

su uždarbiais. Ypač brangūs bu
tai.

Bet vistiek tie sunkumai, su 
kuriais lietuviai tremtiniai tik 
atvykę čia susidūrė, daugumoje 
yra jau nugalėti. Visi jau da
bar linksmesni, apsipratę, šiaip 
taip įsikūrę.

(Tęsinys)
O fazendų ver

giškas gyvenimas, kur juodi 
žmonės su bizūnu valdė ir 
tvarkė dvaro darbus, aišku, 
buvo sunku pernešti ateiviui, 
<bėgo kur kas galėjo, ne vie
nas naktį bėgdamas per miš
kus krito nuo užvaizdos žvė
riškos rankos, kur žmogus 
jokios teisės neturėjo, žūda
vo šuns vietoj. Nors tais me
tais jau . buvo paliuosuota 
vergija, bet darbininkas dar 
priklausė nuo pono malonės, 
kaip jis norėjo, taip pasiel
gė, niekur nepasiskųsi. To
kioj padėty, aišku, lietuviai 
nieko negalėjo nuveikti, nė 
manyti apie organizacinį gy
venimą.

v. š.

Kanada

kraštys.
—Ponios Lapienės dėka, čia 

jau gyvena ir tremtinių. Ponia 
Lapienė juos į Ameriką ir par
sitraukė. Gyvena poetas 
džionis su šeima, poetas 
tas Kirša, dar laukiama 
Santvaro atvykstant.

Braz-
Faus-
Stasio

Putnam, Conn
—Moterims rekolekcijos įvyks 

rugpjūčio 26, 27 ir 28 d., Nekal
to Prasidėjimo Vienuolyne, Put
nam, Conn. Rekolekcijos prasi
dės penktadienį vakare ir baig
sis sekmadienį rytą. Taigi, net ir 
dirbančios gali jose dalyvauti. 
Atsilyginimas ųž visą rekolek
cijų laiką tik $5.00.

t Norinčios dalyvauti rekolek- 
—Parapijos piknikas įvyks’ 

rugpiūčio 21 d. parapijos sode. 
Laukiama daug svečių iš Ba- 
yonnės ir iš apylinkių. Pikniku 
susidomėjimas labai didelis. Čia 
suvažiuoja kasmet labai daug 
žmonių. Tai gera susitikimo, su
sipažinimo, pasibičiuliavimo pro
ga.

—Bayonnės gyventojams Sin- 
gerio kompanijos darbininkų 
streikas ir dėl jo atsitikus be
darbė taip pat atsiliepė, nes iš 
čia buvo taip pat dirbančių Sin- 
gerio fabrikuose. Ypač skaudžiai 
atsiliepė tremtiniams, kurie bu- 

_vo įsitaisę Singerio darbuose. 
Žmonės labai skundžiasi.

Bayonne, N. J.
—Kun, J. Karalevičius išvyko 

atostogų.
cijose prašome skubiai regist
ruotis šiuo adresu: Rev. Sister 
Superior, Immaculate Concep
tion Convent, R. F. D. 2, Put
nam, Conn. Telefonu 1451.

Bogota, Columbia

die-

New Haven, Conn.
—Liepos 31 d. šv. Kazimiero 

parap. bažnyčioj, dideliu pasi
darbavimu mūsų gerojo klebono 
kun. A. Gradecko, kuris yra 
BALF narys, taipgi ir vikaro 
kun. A. Zanavičiaus, antroji 
rinkliava buvo padaryta dėl su- 
šelpimo mūsų brolių ir sesių 
tremtyje. Geros širdies lietuviai 
ir kitataučiai, kurie atsilanko į 
bažnyčią ant paskutinių mišių, 
sudėjo $100. BALF vietinio sky
riaus valdyba taria nuoširdų 
ačiū klebonui ir vikarui, taipgi 
prisidėjusiems aukomis prie šio 
naudingo darbo.

—Kiekvieną savaitę į mūsų 
miestą atvyksta daugiau trem
tinių iš Vokietijos, kurie bando 
rūpestingai įsikurti mūsų kolo
nijoj. širdingai sveikinam visus 
tremtinius ir linkim laimingai 
čia įsikurti, ir stoti į lietuvišką 
veikimą.

.—Patiriame, kad mūsų trem
tinius imasi vaišinti “Vilnies” 
draugai, siūlydamiesi užprenu
meruoti bolševikišką laikraštį. 
Tremtiniai, apsižiūrėkite, juk 
nuo bolševikų reikėjo bėgti iš 
Lietuvos, o jie čia gretinasi prie 
jūsų.

—Mūsų mieste yra graži lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčia ir 
katalikiškos draugijos bei orga
nizacijos, kaip tai: Moterų Są
jungos kuopa, šv. Onos draugi-

Bogota yra šio labai didelio 
krašto sostinė. Joje ir jos apy
linkėse yra viso krašto geriau
sias klimatas. Mat, yra labai di
delė aukštuma, dėl to nekaršta.

Pačioje Bogotoje lietuvių ne- 
taip daug. Daugiau yra jų įsi
kūrę apylinkėse ir Medellin 
mieste, kur yra jau gerokai 
karštas klimatas. Bogotoje yra 
besiformuoją lietuvių^ centrai — 
Lietuvių Sąjunga, parapijos 
užuomazga, kuriai vadovauja 
kun. Vaičiūnas, daugiau lietuvių 
kunigų ir didysis lietuvių mece
natas kun. N. Saldukas.

Kolumbijoje uždarbiai menko
ki. Jeigu dirba keli šeimos as
mens, tai galima pragyventi, bet 
jei didesnė šeimos dalis nedar
binga, tai sunku. Labai nepro
porcingos pragyvenimo išlaidos

Iš New Yorko, liepos 26 
ną, traukinys bego Montrealo 
link. Po mažų sienos formalu
mų, dešimties valandų kelionė 
baigta. Montreal miestas, kaip 
Vilnius, nes daugybės bažnyčių 
bokštai rodo, kad čia katalikiš
kas kraštas.

Montrealyje dypukų visa eilė. 
Jie tvarkosi, ieško kambarių ir 
darbo. Kiti dar nusiskundžia, 
kad išvarginti tarpusavio nusu- 
tarimų.

Iš Montrealo į Torontą kelio
nė autobusu šv. Lauryno upės 
krantais. Vaizdai primena Lie
tuvą. Dažnai matyti avižų lau
kai, rugių ir kviečių gubos. Ga
nyklos su gyvuliais ir sodybos 
su vaisių sodais. Torontas—Ka
nados^ lietuvių sostinė. Sostinės 
centras; tai lietuvių Šv. Jono pa
rapiją. Važiuojant strytkariu 
Dundas gatve, veik visi lietuviš
kai kalba. Šioji gatvė, tarytum, 
Laisvės Alėja Kaune. Čia nuola
tos vaikšto lietuviai. Čia ir susi
tinka savo pažįstamus. Šioje 
gatvėje dypukai turi savo resto
ranus ir dirbtuves. Tačiau iš pa
viršiaus atrodo jie daug skur-, 
džiau, negu Amerikoje. Salėje, 
šokių metu, matosi daug vien
gungių. žinant, kad daugumoje 
inteligentai, buvę studentai, 
liūdna darosi, kad supilkėjo.

Lietuviai visi laukia laisvos 
Tėvynės. Keleivis

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame pp. Ro

žei ir Jurgiui Diržiąms, gyv. 
115-17, 118th St„ Ozone Park, 
N. Yįi už sudarymą sąlygų at
vykti i iš tremties į laisvą Ame
rikos žemę, malonų priėmimą, 
suteiktą medžiaginę'ir moralinę 
paramą, nuolatinį rūpinimąsi ir 
teikiamą tėvišką globą. Jų dėka 
jau esame įsijungę į naują ir sa
vitą gyvenimą.

Balys Bobelis su šeima

LIETUVOS, LENKŲ 
EMIGRACIJA

Lietuvai pradėjus statyti 
dar tik pirmuosius savisto
vaus valstybinio gyvenimo 
pagrindus, prasidėjo ir emig
racija. Tiksliai nežinia kada.

Lietuvos konsulate yra už
registruota lietuvių ateivių iš 
1923 metų, ir taip kas metai 
ji didėjo ir 1925-26-27 m. lie
tuvių emigracija Brazilijon 
pasiekė didžiausį skaičių. 
Tūkstančiai lietuvių šeimų 
buvo atgabenta veltui į fa
zendas.

Daugiausiai lietuvių priva
žiavo į Braziliją tarpe 1925- 
1927 m. Tūkstančiai lietuvių 
šeimų buvo atgabenta veltui 
kavos plantacijų darbams, 
tūkstančiai vyko pavienių 
asmenų, kurie daugiausiai 
apsistojo miestuose.

Pirmieji daugiausiai nu
kentėjo: fazendų gyvenimas 
buvo lietuviui katarga. Karš
tas atogrąžų klimatas, blo
gas, savotiškas maistas (tik 
ryžiai ir pupelės,* ryte* ir va
kare)-Visai nuvarė nuo koto 
jų sveikatą; daug apsirgo vi
durių ligomis, daug iš jų mi
rė. Geriau maitintis buvo ne- 
įmanortia, fazendų krautuvė
se viskas dvigubai, darbinin
kams pinigų neduodavo, tik 
korteles, su kuriomis privers
tas pono krautuvėj pirkti.

, Lietuviai pabuvę kelis mėne
sius pamatė, kad kuo toliau, 
tuo giliau brenda į skolas. 
Atsidūrė beviltiškoj padėty, 
pradėjo naktimis bėgti kur 
kas išmanė. Ne vienas buvo 
ir nušautas arba peiliu pa
plautas, kuris mėgino pasi
priešinti užvaizdai.

Sao Paulo yra industrijos 
miestas, todėl lietuviai ir 
spietėsi iš visų kraštų, kur 
galėjo lengviau kąsnį duonos 
užsidirbti. Netrukus čia pa
sidarė lietuvių centras: pra
dėjo dygti įvairios idėjos: or
ganizacijos, spauda, mokyk
los, Chorai ir kiti meno an
sambliai. Tarp pilkųjų Lietu
vos kaimo ateivių, atsirado 
vienas - kitas inteligentas.

Naujas gyvenimas žadino 
Brazilijos lietuviuose ir nau-

BAYONNES PARAPIJOS

Piknikas
RUOŠIAMAS MOTERŲ SODALIEČIŲ DRAUGIJOS 

įvyks v ■ , > ,

SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO-AUGUST 21 DIENA
PARAPIJOS DARŽE

Bayonne, N. J.
PRADŽIA — 2:30 VAL.PO PIETŲ • ĮŽANGA — 75c.

Įvairi ir įdomi programa. Gera proga maloniai ir gražiai praleisti laiką 
Visi esate kviečiami atsilankyti

RENGĖJOS
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jas mintis — burtis, dirbti 
kultūros darbą. Pirmaisiais 
metais sugyvenimas lietuvių 
tarpe buvo didelis. Atsidūrę 
svetimoj šaly, jautėsi tikrai
siais broliais, vieni kitais pa
sitikėjo, vieni kitiems padė
davo. Bet tai buvo tik pirmai
siais metais. Kaip Evangeli
ja sako: “Nedoras žmogus 
atėjęs nakčia pasėjo kviečių 
dirvoj piktžoles.” Tarp ra
miųjų avių atsirado vilkų. 
Pirmiausiai jie stengėsi įgy
ti išeivių tarpe pasitikėjimą, 
o paskui grobį paimti. Tai 
buvo įvairūs nusikaltėliai, 
pabėgę iš Lietuvos išvengti 
bausmės, kalėjimo.

Kaip “išlaisvinti” žomnės, 
jie atsistojo naujai kuriamų 
organizacijų priekin. Jie va
dovavo visuomeniniam lietu
vių judėjimui, kūrė visokias 
išeiviams “patarnauti” įstai
gas. Daug lietuvių pateko 
ant šios meškerės — nuken
tėjo. Nesąžininga kišeninė 
politika sugriovė pirmas 
draugijas ir pačių išeivių tar
pe pasitikėjimą vieni kitais.

Ir nenuostabu, kad dabar 
lietuvis Brazilijoj pasidarė 
labai atsargus, abejihgas, 
šaltas; kiekvieną naujo dar
bo idėją sutinka labai pasy
viai. (Turiu pasakyt, kad ir 
Š. Amerikoj daug tokių yra 
tautiškumo spekuliantų, ku
rie iš to didelius kapitalus su- 
sikrauja savo naudai, išnau
dodami žmonių nuoširdumą, 
pasitikėjimą).

1929 m. įsteigus Lietuvos 
konsulatą ir atvažiavus ener
gingam, gabiam konsului, Dr. 
P. Mačiuliui (dabar jis ran
dasi Chicagoj), kišenvagiai 
išnyko, kolonijos gyvenimas 
įėjo į geresnes vėžias, bet ant 
nelaimės atsirado kita bėda: 
varžybos tarpe vadų į kolo
nijos pirmenybę. Nepasidali
nimas bei nenusilenkimas vie
ni kitiems, kolonijai padare 
daug nuostolių. Lietuviai pa
sidalina į atskiras grupes, 
leido kiekviena savo laikraš
tį, tariamam “apsigynimui” 
nuo priešų, nuo tokių pačių 
vargo žmonelių, darbininkų. 
Galima įsivaizduoti, koks bu
vo turinys tų laikraščių, ku
riuose aprašydavo vieni kitų 
nuo . užgimimo visus “grie- 
kus.” Jei kas nemokėjo keik
ti, užteko pasiskaityti lietu
viškus laikraščius.

Tais pačiais metais atvy
kus kun. J. Valaičiui į Sao 
Paulį, jo rūpesčiu buvo suor
ganizuota pirma Pietų Ame
rikoj lietuviška parapija. Ta
da kontakte su konsulu su
stiprino lietuviškos katalikiš
kos veiklos frontą: susiorga
nizavo šv. Cecilijos choras, 
atsirado lietuvių klubas ir k. 
Be šių trumpai yra egzistavę 
“Aušra,” “Br. Liet. Susivie
nijimas” ir k.

1931 m. pasikeitus koloni
jos kapelionams, tai yra, at
vykus naujam darbščiam ku
nigui B. Sugintui, sparčiau 
pagyvėjo parapijos veikla: iš
augo parapijonų skaičius iki 
3,000 asmenų. Iš Šv. Cecilijos 
choro pasidarė “Vilties” Jau
nimo Sąjunga, kurios gabus 
vyras, pirmininkas V. God- 
liauskas išvystė į stiprią me
no organizaciją.

Kun. B. Sugintas būdamas 
milžiniškos sveikatos, apibė
ga visus parapijonis — sure
gistruoja, šaukia viešus di
džiulius susirinkimus ir nuta
ria statyti bažnyčią. 1933 m. 
klebonas apvažiuoja Lietuvą, 
Š. Ameriką ir 1934 m. grįž
ta su didele suma pinigų į 
Brazilija.

(Bus daugiau)

KVIEČIAF4E- - - - - -
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

“AMERIKOJE”
■jjf visada rasi įdomių, naudingi] pasiskaitymų ir 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

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

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

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite:

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos*' 
numerius susipažinimui

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk-
161 No. 6th Street

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

Šventadieniais susitarus

'6

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Rrookhno Lietuviai Graboriai

I
PAUL GUSTAS FUNERAL HOME^ |

LAISNIUOTAS GRABORIUS J
Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir V 

dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 4 
Paul Gustas Funeral Home, Ine. ?

354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y. į(Prieš Armory) EVergreen 7-4774 v

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—BaLsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis1
(Armakauskas) i

Tel. STagg 2-5043 .

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Negali būti
Gydytojas:
—Tamstai bloga, nes turi 

skilvy vėžį.
Ligonis: ,
—Tas negali būti... Aš nie

kuomet vėžio nevalgiau, tai iš 
kur galėjo atsirasti... Negali 
būti.

EVergreen 8-9770 X

) Joseph Garszva J

> Graborius—Balsamuotojas X

231 Bedford Avenue, y

Brooklyn, N. Y. y

iTel. Virginia 7-4499

» F. W. Shalins
Į (šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; -$150-
* KOPLYČIA SUTEIKIAM
> NEMOKAMAI
) 84-02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus Į
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius I
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.



Mūsų Apylinkėj
• Kun. S. Raila ir pp. Bres- 

lauskai iš Philadelphijos su 
savo giminaičiais iš tremties 
buvo atvykę į New Yorką ir 
ta proga lankėsi pas “Ameri
kos” administratorių. Kun. 
S. Raila yra “Amerikos” Phi
ladelphijos Žinių redaktorius, 
o p. Breslauskai — plačiai ži
nomi DP rėmėjai.

• V. Lelevičius atvyko iš 
tremties ir apsistojo Roches
ter, N. Y. pas gimines. Jis tik 
atvykęs jau rašo mums: 
“Siunčiu $3.00 prenumeratos 
ir prašau siųsti mums “Ame
riką” — negalime nei dienos 
būti be laikraščio.” Mus džiu
gina toks atvykusiųjų jaut
rumas spaudos reikalams.

• Dr. V- Slavinskas iš 
Brooklyno su žmona atosto
gauja Kanadoje. Mums rašo 
iš Niagaros apylinkių.

• V. Valantiejienė, laidoji
mo įstaigos direktorė iš Mas- 
petho, lankėsi mūsų įstaigo
je ir supažindino su savo sve
čiais, kuriuos ji partraukė iš 
tremties.

• J. Valantiejus, žinomas 
ateitininkų veikėjas, atvykęs 
į JAV apsistojo pas ponią V. 
Valantiejinę Maspethe.

• J. Kranklys iš Brookly
no buvo išvykęs į Chicagą 
savo giminaitės laidotuvėse.

• J. Z. Lukoševičius iš Bra
zilijos vieši Brooklyne. Jis 
tarnavo Panamos prekybos 
laivyne, bet kompanijai par
davus laivą, kuriame jis dir
bo, atgal vyksta privačiai.

• M. Tamašickas, atvykęs 
iš Vokietijos, apsistojo pas 
inž. Butkų Brooklyne ir užsi
sakė “Ameriką.”

• Inž. Butkus lankėsi mū
sų įstaigoje, kur buvo atlydė
jęs savo, svečius, atvykusius 
iš tremties.

• J. Vilpišauskas jau įsi
kūrė Brooklyne. Ponia Vilpi- 
šauskienė yra gydytoja, dir
ba ligoninėje.

• K. Žukas, buvęs Kauno 
karo mokyklos profesorius, 
dirba Brooklyne, lankėsi mū
sų įstaigoje ir užsisakė mū
sų laikraštį.

• M. Mikalauskienė iš Lo
rimer St., Brooklyne, lankė
si mūsų įstaigoje su savo 
svečiais iš tremties.

• Z. Prūsas, žymus ateiti
ninkų veikėjas, teisininkas, 
apsistojo Great Necke, kur 
gavo darbą ir pradeda kur
tis.

• Inž. J. Guntulis iš Hart
fordo, Conn, siunčia mums 
geriausius linkėjimus ir pre
numeratą.

• Dr. A. Trimakas, profeso
rius vienos ‘kolegijos Michi- 
gano valstijoje, dabar ato
stogaująs Brooklyne, mūsų 
korespondentui davė inter
view šių dienų pasaulinės si
tuacijos klausimais, kurį 
skaitytojai patirs artimiau
siuose mūsų laikraščio nume
riuose.

• V. Milukas, kurs šiuo 
metu yra U. S. Armijoje, ra
šo mums iš Tokio, Japonijoj.

• Vincas Vaitkūnas, mūsų 
nuolatinis skaitytojas ir uo
lus rėmėjas iš New Yorko, 
prisiuntė $9.00 prenumera
tos ir užrašė vieną naują 
skaitytoją.

Pr. Vainauskas ( 
Amerikoje

Į Ameriką iš Vokietijos at
vyko Pr. Vainauskas su žmo
na ir apsistojo Brooklyn, N. 
Y. Pr. Vainauskas yra plačiai 
žinomas katalikų visuomenės 
veikėjas. Jis yra Lietuvos ka
riuomenės savanoris kūrėjas, 
baigęs pirmąją karo mokyk
los laidą, dalyvavęs Nepri
klausomybės kovose.

Jis buvo žemės ūkio depar
tamento direktorium tuo me
tu, kada buvo vykdoma’ že
mės reforma, Lietuvos dva
rų žemių atidavimas žmo
nėms. Jis turėjo didelį pasiti
kėjimą žemės reformos auto
riaus kun. M. Krupavičiaus.

Vėliau jis buvo Klaipėdos 
muitinės direktorium, kol na
ciai užgrobė Klaipėdą.

Lietuvos laikinojoje vy
riausybėje 1941 m. jis buvo 
prekybos ministeris. Jis buvo 
vienas iš griežčiausiai pasi
sakiusių prieš bendradarbia
vimą su naciais mūsų laiki
nosios vyriausybės, kuriai 
naciai buvo tokį pasiūlymą 
padarę. Dėl to, ta vyriausy
bė buvo likviduota, o jos na
riai persekiojami.

Tremtyje jis dirbo Lietu
vos Raudonajame Kryžiuje, 
dažnai pavaduodavo VLIKo 
pirmininką. .

MIRĖ P. KAIRIENĖ

Rugpjūčio 10-d. skaudi ne
laimė aplankė žinomo lietu
vių veikėjo Juozo Ginkaus 
šeimą ir gimines. Po sunkios 
ir ilgos ligos atsiskyrė su 
šiuo pasauliu mylima motina 
ir uošvė Paulina Kairienė, 68 
metų amž., gyv. 495 Grand 
St., Brooklyne. Velionė pali
ko giliam* nuliūdime penkis 
gražiai lietuviškoj dvasioj 
užaugintus ir išmokslintus 
vaikus, Julę Jurevičienę (adv. 
Jurevičiaus žmona) ir jos vy
rą su šeima; Oną Ginkienę 
su šeima, Veroniką Kairytę, 
Joną Kairį su šeima ir Dr. 
Lt. Cdr. Antaną Kairį su šei
ma. Buvo pašarvota Juozo 
Garšvos koplyčioj, Brookly
ne.

Rugp. 13 d. Angelų Kara
lienės parap. bažnyčioj buvo 
egzekvijos ir gedulingos šv. 
mišios, kurias celebravo kle
bonas kun. J. Aleksiūnas, 
prel. J. Balkūnas ir kuri. Ant. 
Pažereckas. Per mišias labai 
gražiai ir jautriai giedojo 
katedros Pietro Jon sekstetas 
iš New Yorko. Bažnyčioj bu
vo daug giminių, pažįstamų 
bei draugų.

Velionę į St. John kapines 
palydėjo kleb. kun. Aleksiū
nas ir kun. A. Pažereckas, bei 
giminės su šeimom ir pažįs
tami.

Pietūs įvyko Neidersteins 
restorane, kur kun. Pažerec
kas padėkojo visiems už užuo 
jautas, užprašytas mišias, 
gėles ir už atsilankymą į lai
dotuves. Nuliūdusi šeima pa
dėkojo kunigams laikiusiems 
mišias, varg. P. Dulkei ir 
giesmininkams, taip pat pa
dėkojo giminėms ir pažįsta
miems pareiškusiems užuo
jautą liūdnoj valandoj.

V. V. Dalyvavęs

♦

Rugpjūčio 19, 1949

REIKALINGI
“Amerikai” reikalingi ener

gingi įgaliotiniai rinkti pre
numeratas.

Gera proga liuoslaikiu eks
tra užsidirbti.

Dėl sąlygų kreiptis:
“AMERIKA”

417 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PASIŪLYMAS

$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 
Hill, N. Y.

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES d
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate R

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie 11 geriausios Smetonos, ALUS 1S ge- į 
riaušių bravorų, parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: §

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 2

Angelų Karalienes 
Parapija

SUSIDOMĖJIMAS PIK
NIKU

Angelų Karalienės parapi
jos pikniku, kuris įvyks rug
pjūčio 21 d. Klasčiaus parke 
Maspethe, jaučiamas didelis 
susidomėjimas. Ypač domina- 
si, kas laimės karališkos šei
mos vardą. Jau dabar kandi
datais yra:
Ona Sijevičianė — 150 balsų 
Anelė Butkienė — 150 balsų 
P. Janušienė — 150 balsų 
Juozas Žukas — 100 balsų 
Vincas Dailyda — 100 balsų.

Šv. Jurgio Parapija
—Parapijos piknikas pui

kiai pavyko ir parapijai liko 
netoli $1,000 pelno.

—Kun. A. Petrauskas išva
žiuoja atostogoms. Jį pava
duos kun. Pr. Bulovas, MIC. 
Bet šeštadieniais ir sekma
dieniais parvažiuos ir kun. 
Petrauskas. Atostogaus tris 
savaites ir vieną savaitę iš
vyks rekolekcijoms, tai ne
bus namie visą mėnesį. Kas
dien mišios bus dvejos — jas 
laikys kun. Bulovas ir kun. 
V. Masiulis.

—Pereitą sekmadienį pa
krikštijo Nerovų pirmagimį 
sūnų. Motina — buvusi St. 
čiasi stiprūs.
Gužauskaitė — ir sūnus jau-

—Prasidėjo kasimas rūsių 
naujiems miesto namams, ku
rie užims keletą gatvių. Bus 
12-14 aukštų. Darbą pradėjo 
prieš pat Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, šiai kolonijai 
šviečia graži ateitis.

—Sunkiai susirgo p. Zuze- 
vičienė. Ji žinoma kaipo gera 
ir prityrusi didelių puotų šei
mininkė. Linkėtina greito pa
sveikimo.

IŠ BALE 100 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMO

Pereitą penktadienį BALF 
Centro raštinėj ivyko BALF 
,100-jo skyriaus susirinkimas, 
kuriame buvo svarstomi ei
namieji skyriaus reikalai ir 
numatytieji artimos ateities 
darbai. Susirinkimas, tarp 
kitko, nutarė rengti koncertą 
ir šokius, kurie įvyks spalių 
1 d. (šeštadienį) Assumption 
Auditorium, Cranberry St., 
tarp Henry St. ir Hicks St., 
Brooklyne, du blokus nuo 
Hotel St. George.

—Rugpjūčio 18 d. (ketvir
tadienį), 7 vai. vakare, 105 
Grand St., Brooklyne, įvyko 
kitas BALF 100-jo skyriaus 
susirinkimas, kuriame buvo 
renkamos komisijos ir svars
tomi kiti svarbūs klausimai. 
Visi seni ir nauji nariai, taip 
pat ir naujakuriai, kviečiami 
į darbą.

BALF 100 Sk. Valdyba

REIKALINGAS

Reikalingas patyręs mėsinin
kas (bucheris), kuris norėtų ei
ti į partnerius ir atidaryti švie
žios mėsos krautuvę, gerai iš
dirbtame grosernės biznyje, šal
dytuvas įrengtas. 256 Union Av., 
Brooklyne. Tel. EV 7-8524.

PARDAVIMAI
VVilIiamsburge

1. Trijų šeimų, mūrinis, 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.

3. Apartametas 22 šeimų, 60 x 100, 
renda $8,500. Kaina $35,000.

4. Prie parko, dviejų šeimų; tuščias 
(floras, 11 kambarių, su porčiais, su
garažais, aliejum apšildomas.

5. Jamaica, aukštumoje, 2 šeimų 
mūrinis, atskirai statytas, tuščias flo
ras, su 13 kambarių ir porčiais, alie
jum apšildomi, su garažiais, 60 x 120, 
8th Ave. Subway.

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

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

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

DIDŽIULIS
Angelu Karalienės ParapijosPIKNIKAS

— Įvyks —

Sekmadienį
RUGPIŪČIO - AUGUŠT 21 DIENĄ

Pradžia 1 vai. po pietų

KLASČIAUS CLINTON PARKE

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
3. P. GINKUS 

Direktorius

Maspeth, N. Y.Maspeth & Betts Avės.
Dovanoms paskirta:

DE LUXE TELEVIZIJOS APARATAS
RADIJO APARATAI
U. S. SAVINGS BONDS po $25.00

Pirkę laimėjimo knygeles įžangos nemoka. Kitiems—50c. 
Programoj dalyvauja parapijos choras ir vaikų benas.

BUS RENKAMA KARALIŠKA ŠEIMA

1

4

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

\ X
Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP |
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. WHITECAVAGE, savininkas

r—

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DARBININKŲ KLUBO 

NARIŲ DĖMESIUI

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus narius dalyvauti Angelų 
Karalienės parapijos piknike, 
kuris įvyks šį sekmadienį, 
rugpiūčio 21 d., Klasčiaus 
Clinton parke, Maspethe.

Turėsime savo stalą, taigi 
nariai, kurie norės prie jo pri
sidėti, tai padaryti galės par
ke. '

Iki smagaus pasimatymo.
Valdyba

AMERIKA” LEIS KALEN
DORIŲ 1950 M.

Rugpiūčio 12 d. įvykusia
me “Amerikos” direktorių 
susirinkime buvo įneštas su
manymas išleisti Amerikos 
lietuvių informacinio turinio 
kalendorių 1950 metams.

Direktoriai tam sumany
mui pilnai pritarė, jei tik bus 
visuomenės pageidavimas tą 
kalendorių leisti.

Išrinkta redakcinė komisi
ja, kuri ruoš tam kalendo
riui medžiagą ir rinks 
tytojų pageidavimus.

PAIEŠKOJIMAS

skai-

Ieškau savo brolio Adolfo Šal
kausko ir Julijos Samsonaitės. 
Mano adresas: Paulina Šalkaus- 
kaitė, Dillingen a. Donau, Lud
wig Kasernen, Germany, USA 
Zone.

Tel. ST 2-3108

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

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

PARSIDUODA SU PASI
AUKOJIMU

8 šeimų namas Williams- 
burge lietuvių rajone. Tei
rautis telefonų: LA 5-3638.

REIKALINGI KAMBARIAI
Šeima, be vaikų, ieško buto iš 

3-4 kambarių, Brooklyno apy
linkėje. Pranešti “Amerikos” re
dakcijai. Tel. EV 8-7012.

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

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

(Prie Forest Parkway stoties)

Apsiriko
—Pirkau šunį. Sakė, jis po

licijos šuo. Bet, bestija, visai 
neloja. , .

—Tai bene bus tik jis bu
vęs slaptosios policijos šuo.

Ištikimas, žmogus
—Dėde, ar jūsų dantys dar 

sveiki ?
—Oi, vaikeli, jau nebeturiu 

nė vieno.
—Tai palaikyk, dėde, mano 

riešutus, aš einu malkų atsi
nešti.

I
 DYKAI ------ DYKAI ------ DYKAI! X

LIETUVIŲ BIZNIERIŲ PIKNIKAS j 
Sekmadienį, Rugsėjo-August 28,1949 | 

KLASČIAUS CLINTON PARKE |
Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

X Gaukit tikėtus pas biznierius, šio pikniko rengėjus | 
X Norėdami daugiau žinių rašykit arba telefonuokit: X 
I LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA | 

496 GRAND STREET . BROOKLYN, N. Y. |
S / Tel. EV 7-7411 S

Jos. Zeidat, Jr.

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

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

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

ii Stephen Bredesjr. į
ADVOKATAS

• 197 Havemeyer Street j
• Brooklyn 11, N. Y.
; Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York 
Telefonai:

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

a

<6

Clement A. Voket
(VOKETAIT1S)

ADVOKATAIS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N, Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

203 MAIMER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Siūlo Geriausių Firmų
R E F K I G E R A T O R I U S

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
® WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ

RADIO APARATU
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ g

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, ® 
kad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. X

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu JOSEPH X
N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą. £
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