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Amerikos lietuviams lei
džiami Maskvos du dienraš
čiai — vienas Chicagoje, ki
tas Brooklyne, vienu iš di
džiausių uždavinių turi-—sek
ti Amerikos lietuvių spaudą 
ir, kur tik galima, savaip ją 
iškomentuoti, iškraipyti gar
singu komunistų cinišku me
todu. Jie, žinoma, liečia tik 
tokias vietas iš mūsų spau
dos, kurios nėra konkrečios 
ir dėl kurių jie gali savo skai
tytojams meluoti, kiek tik no
ri. Bet tokių vietų mūsų spau
doje, kurios pačios kalba 
apie jų melą ir suktumus, ši
tie Maskvos tarnai bijosi 
kaip ugnies ir jų neliečia. Pa
vyzdžiui dėl jų “lietuviškojo 
prezidento” J. Paleckio strai
psnio, kurį mes neseniai esa
me atspausdinę, jie tyli, kaip 
vandens prisiriję.

Vienas iš šitų maskvinių 
redaktorių savo prieteliams 
yra pasakęs: Liesdami J. Pa
leckio straipsnį, mes nieko 
daugiau nelaimėsime, o savo 
skaitytojus paskatinsime pa
siieškoti tą “Amerikos” nu
merį ir paskaityti patį strai
psnį, kuris, žinoma, sugadin
tų įspūdi kiekvienam mūsiš
kių... Dėl B. Dauguviečio ir 
gi tas pat: jie ten drauge Lie
tuvoje su juo gyveno, jie jį 
pažino, sunku būtų juos ap
rėkti...

Vadinasi, jie bijo tokių da- 
dykų, kurie aiškiai kalba. Tik 
dėl šito ir pati Sovietų Sąjun
ga atitverta geležine uždan
ga. Sunkiausiai sovietai į sa
vo valstybę įleidžia užsienio 
komunistus, ypač atkaklius 
kovotojus dėl Maskvos inte
resų: bijoma, kad jiems nea
tidarytų akis.

GRASINA PLIENO STREIKAS
Plieno fabrikų darbininkų 

streikas kabojo ant plauko. 
Buvo laukiama jį pradedant 
praeitą trečiadienį. Atlygini
mo pakėlimo komitetas, po
sėdžiavęs ilgai su unijų atsto
vais, paskelbė savo nusista
tymus prieš atlyginimų pakė
limą.

Šias eilutes rašant, jąii bu
vo paskelbta žinia,, kad CIO- 
United Steel Workers priėmė 
prezidento Trumano pasiūly
mą streiką nukelti 11 dienų.

Per šitą pertrauką bus da
romos pastangos streiko iš
vengti. Daug milijonų darbi
ninkų, svarbiausia — plieno, 
automobilių ir anglių gamy
bos darbininkų — įtemptai 
laukia, kuo baigsis šis grą- 
sinimas, ar pasiseks šis ket
virtasis mėginimas iškovoti 
atlyginimo pakėlimą. Murray 
su savo 170 asmenų komite
tu posėdžiauja.

—Etiopija turi savotišką 
kalendorių. Rugsėjo 11 dieną 
jie iškilmingai šventė Naujus 
1941 metus. Ta proga impe
ratorius Haile Selassie įsakė 
paplauti 1,000 avių svečių pa
vaišinimui.

—Kariuomenės sekretorius 
G. Gray rengiasi vykti į Vo
kietiją, aplankyti amerikonų 
zoną.

Karalius Abdullah 
pas Franco

Transjordanijos karalius 
Abdullah padarė valstybinį 
vizitą Ispanijos valdovui gen. 
F. Franco. Priėmimas' įvyko 
generalisimo vasaros reziden
cijoje Corunna. Transjorda
nijos karalius buvo labai iš
kilmingai ir šiltai priimtas. 
Manoma, kad ta proga įvyko 
toli siekiančių diplomatinių 
pasitarimų.

Tai pirmas karališkasis vi
zitas Ispanijoje per paskuti
niuosius dvidešimt metų.

Amerkonai gali par 
duoti vokiečiams

Amerikos valdininkai, 
esą Vokietijoje, nuo dabar 
jau gali parduoti savo nuosa
vybes vokiečiams už vokiš
kas markes. Iki šiol ameriko
nams Vokietijoje tai buvo 
draudžiama.

Taigi, nuo dabar ameriko
nai gali vokiečiams parduoti 
savo nuosavus automobilius, 
drabužius, aparatus už mar
kes, o Už tas markes gali pir
ktis sau ką nori vokiškose 
krautuvėse.

POPIEŽIUS GINA DARBININKUS

Atsake persekio
jimais .

Prieš mėnesį, kaip mes esa
me jau pranešę, Čekoslovaki
jos vyskupai ašleido atsišau
kimą, kuriame7 buvo ragina
ma komunistinė vyriausybė 
liautis persekioti kunigus ir 
kitus tikinčiuosius. Į tai ko
munistai atsakė sustiprintu 
puolimu prieš Bažnyčią ir jos 
žmones.

Ano prieš mėnesį -išleisto 
vyskupų atsišaukimo neleido 
komunistai skelbti. Tik šian
dieną sužinotas to rašto turi
nys. Ten buvo reikalaujama 
popiežiaus autoriteto katali
kams pripažinimo, arkivys
kupo Baran pilnos laisvės ir 
grąžinimo laisvės religiniam 
gyvenimui.

Atsakydami į tai, komunis
tai Olmuetz arkivyskupą J. 
Matoską, kurs yra Čekoslova
kijoje pirmas po arkiv. Ba
ran, paėmė pilicijos priežiū
roje, daug kunigų nubaudė 
pinigine pabauda ir turto kon 
fiskavimu, o kitus į kalėjimą 
sukišo. Daugybė kunigų nu
bausta ir persekiojama, kam 
jie perskaitė bažnyčiose vys
kupų laišką.

Revoltas Prieš Kominformą
Vokiečiai išsirinko

Vokiečių parlamentas Bon- 
noje išrinko prof. dr. Th. 
Heuss pirmuoju federacinės 
vokiečių respublikos prezi
dentu. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad naujoji respublika 
bus tikroji demokratijos mo
kykla vokiečiams. Tuojaus 
buvo prisaikdintas savo par
eigoms.

Heuss yra 56 metų amž. Jis 
yra pirmininkas FDP (lais
vųjų demokratų partija), ku
ri per rinkimus į parlamentą 
atsistojo trečioje vietoje. Jo 
konkurentas į prezidentus 
buvo Dr. K. Schumacker ,so- 
cialdameokratų partijos pir
mininkas.

Heuss buvo profesorium 
Berlyne, nacių buvo išmestas 
ir persekiotas. Parašęs daug 
knygų, kurios nacių buvo už
draustos. Išrinktas preziden
tu 5 metams.

DP PADĖTI IŠTIRS

BALKANUOSE PLEČIASI T1T0IZMAS
---------------------------------------------------- * 

“Tanky” diena

Teko kartą liudininku būti 
tokio įvykio. Fanatiškiausia 
bolševikinė davatka, gerokai 
pagyvenęs vyras, susiginčijo 
su neseniai iš tremties atvy
kusiais lietuviais, kurie pa
sakojo tikrus vaizdų iš bolše
vikinės okupacijos Lietuvoje 
1940-41 m. Kai tremtinė se
nutė ir šešiolikmetė mergai
tė patvirtino savo akimis ma
čiusios bolševikų nužudytųjų 
lietuvių lavonus, kurie rodė, 
kad jie buvo nužudyti, prika
lant juos prie medžio, ir kai 
jos papiešė jam 1941 m. 
birželio 14-16 d.. baisenybes 
Kaune, jis tiesiog susijaudi
no ir pareiškė: reikia sušauk
ti čia didelis lietuvių mitin
gas, kur turi dalyvauti A. 
Bimba, R. Mizara ir kiti ko
munistai, o iš kitos pusės — 
tremtiniai ir viešai diskutuo
ti šiuos klausimus. Ir pasiža
dėjo padaryti žygių tokiam 
mitingui. Po kelių dienų, ta
čiau, jis pareiškė: mums už
drausta tokios diskusijos...

Pereitą sekmadienį apsiau
tė apie pusantro tūkstančio 
darbininkų minia popiežiaus 
vasaros rezidenciją. Darbi
ninkų minia giedojo katali
kiškas giesmes ir kėlė ovaci
jas popiežiui.

Popiežius pasakė kalbą, 
kurioje griežtai pasisakė 
prieš unijų panaudojimą poli
tiniams tikslams siekti, o dar 
bininkams į vergiją vesti, ši
tą išsigimimą išugdė komu
nistai, kurie sukurtas darbi
ninkų vardu institucijas pa
naudojo savo politiniams 
tikslams siekti prievartos bū-

du. Tokių unijų darbininkai 
yra apleisti ir niekinami.

Toliau popiežius pabrėžė 
privatinės iniciatyvos ir 
žųjų ^pramonininkų sva: 
Popiežius iššakmiai perspėjo 
pasaulį dėl darbininkų judė
jimo ir jų vardo panaudoji
mo piktiems politiniams tik
slams, o taip pat ir dėl priva
tinių kapitalų nešvarių kėsi- 
nimusi ir išnaudojimų darbi
ninkų reikalų.

Minios tarpe buvo ministe- 
rių kabineto narių iir labai 
daug angliakasių su savo mė
lynomis uniformomis ir ka
syklų lempomis.

McCarran, Senato teisių ko
misijos pirmininkas, demok
ratų atstovas iš Nevados, de
leguotas trims savaitėms į 
Europą vietoje ištirti išvie- 
tintųjų padėtį.

Senatorius išvyko sąryšy 
su debatais dėl naujo DP įsi-

Pasitarimai del To 
limp Rytij

Achesonas ir Bevinas pra
dėjo pasitarimus Washingto
ne Tolimųjų Rytų reikalais,

Sovietai už savo geležinės 
uždangos visuose kraštuose 
šventė tanki} dieną. Tą dieną 
buvo atiduota didžiausia gar
bė Stalinui ir geležiniams 
tankams. Visi sovietų laikraš 
čiai buvo pilni Stalino, milži
niškų plieninių tankų paveik
slų. Tai buvo tikra bolševikų 
“taikos” demonstracija, apie 
kurią jie tiek daug kalba ir 
visame pasaulyje konferenci
jas šaukia. Tą dieną jų krašto 
apsaugos ministeris išleido 
atsišaukimą, kuriame pabrė
žė, kad tankai — tai sovietų 
ateitis.

“Pravda” ir kiti sovietų 
laikraščiai tą dieną įsidėjo 
maršalo S. I. Bogdanov 
straipsnį, kuriame jis įrodi
nėja, kad rusai turėjo jau 
tankus pusantrų metų prieš 
tai, kai pirmas tankas buvo 
pagamintas Anglijoje. Kodėl 
tų rusiškų tankų tada niekas 
nematė ir negirdėjo frontuo
se, Bogdanovas nekalba. 
Juokdariai sako, kad marša
las turi galvoje skardines dė
žes, kurias rusų kareiviai 
priedangai pasistatydavo pri- 
šakinėse linijose jau 1915 m. 
— tai buvo jų “tankai.”

Bulgarijos komunistų va
das Vylko Chervenkov pasa
kė kalbą, kurioje jis pabrėžė, 
kad Tito šnipai knibždėte 
knibžda Bulgarijoje ir kitose 
Balkanų šalyse. Šitą kalbą 
persispausdino Maskvos 
“Pravda” ir kiti komunistų 
laikraščiai. Prie to dar Mask
vos spauda įdėjo Tito kari
katūras, kur jis vienur vaiz
duojamas kaip apsivyniojusi 
klastinga gyvatė, kitur—kaip 
klastingas šuo. Visi šitie 
ženklai rodo, - kad Balkanų 
komunistų revoltas prieš ko
minformą buvo ruoštas labai 
plačiu mastu.

Tas revoltas laiku buvo 
pastebėtas Kremliaus, kuris 
išėjo prieš jį su stipriausio
mis naikinamomis priemonė
mis. Daug Balkanų komunis
tų vadų turėjo paaukoti sa
vo galvas, kuriems Kremlius 
jas nutraukė už neištikimy
bę. Tų aukų tarpe laikomi 
net Ždanovas ir Dimitrovas.

Tačiau revoltas plečiasi to
liau. Vokiečių komunistų pa
vyzdys, judėjimas prancūzų 
ir italų komunistų tarpe kal
ba apie tai.

ARTIMIAUSI SUVAŽIAVIMAI

leidimo i Ameriką. Nors įsta- 
Tifą. fVTnA nrnfakf.Aa Stotui tn tmanitymo projektas Senato teisių 

komisijoje jau apsvarstytas, 
Senato plenumui jis tačiau 
nebuvo patiektas dėl didelių 
nuomonių skirtumų. Po se
natoriaus McCarran išvyki
mo, senatorius Lucas (Ill.) 
pareiškė, kad greičiausia DP 
įstatymo projektas bus išim
tas iš Senato teisių komisi
jos ir perduotas Senato ple
numui. Senatorius McCarran 
telegrama pareiškė, kad jis 
norįs asmeniškai dalyvauti, 
kai šis projektas bus svars
tomas.

cia Ir prancūzų užsienio mi
nisteris R. Schumanas. Svar
stomi keturi klausimai: 1. 
Kiek toli reikia remti Tolimų
jų Rytų nacionalines jėgas, 
kurios turėtų atremti ten ko
munizmą; 2. Ar prileisti so
vietus ir būsimą Kinjjos ko
munistinę vyriausybę darant 
taikos sutartį su Japonija; 3. 
Kokių priemonių reikėtų Va
karams imtis komunizmui 
Kinijoje sulaikyti; 4. Kokios 
linijos reikėtų prieš Kinijos 
komunistus laikytis.

—Mirė aukščiausiojo teis* 
mo teisėjas .utledge.

—Specialistai sako, kad 
Amerikos oro laivynas per 
penkeris metus bus toks, kad 
galės atremti pavojų kiek- 
;vien a m e.. žemėss

ŠIA SAVAITĘ
t. >•*>------------ ' -

Kunigų Vienybės seimas: spalių 5’ d., 1913 Wallace 
Street, Philadelphia, Pa. Pamaldos 9 vai. ryte, sesijos — 
10 vai. ryte.

ALRK Federacijos Tarybos posėdis: spalių 6 d. 10 vai. 
ryte, Hotel Benjamin Franklin, Chestnut and 9th Streets, 
Philadelphia, Pa.

BALFo seimas: spalių 7 ir 8 dienomis, Hotel Benjamin 
Franklin, Chestnut and 9th Sts., Philadelphia, Pa.

New Yorko ALT šaukiama draugijų konferencija: spa
lių 9 d., Hotel New Yorker, New York City.

Amerikos Lietuvių Kongresas; lapkričio 4, 5, 6 dieno
mis, Hotel New Yorker, New York City.

IŠ WASHINGTONO POSĖDŽIO
Į visus komunistinės vy- vyriausybei ir paskelbtas Va- 

riausybės spausdinius ir per
sekiojimus Čekoslovakijos 
kunigai atsakė savo griežtu 
protestu, kur jie pabrėžė, 
kad jie priešinsis pavesti Če
koslovakijoje Bažnyčią vals
tybės kontrolei, kaip kad pro
jektuojama nauju įstatymu.

Čekoslovakijos dvasiškuos 
1 protestas buvo pareikštas

karų spaudoje. Jį pasirašė 
5,000 kunigų.

Naujasis komunistų įstaty
mas numato, kad kunigų pa
skyrimas turės būti daromas 
vyriausybės valdininkų, o- 
bažnytinė vyriausybė neturė
sianti vyriausios skyrimo ga
lios. Kunigai šį dalyką atme
tė ir pasmerkė.

Daug gražių minčių kilo 
sėdint Vyčių seimo posėdžiuo 
se ir bendraujant su šiuo 
mielu jaunimu ir jų vadais. 
Bet viena mintis vis prasi
kišdavo pro visas kitas: ach, 
kad taip greiičau šis jauni
mas susijungtų su naujai at- 
vykusiuoju mūsų jaunimu. 
Jie tos pačios tautos vaikai, 
tas pat kraujas teka jų gys
lose, jų net veidai ir laikyse
na, gestai ir manieros pana
šūs — lietuvės kaimietės mo
tinos įkvėpti. Džiaugsmas 
širdi apima, kai matai šiuose 
posėdžiuose jau ir naujųjų 
nemaža. Jie vieni kitus ger
bia ir myli. Čia-gimiai džiau
giasi, kad ju tarpe yra nau- 
jai atvykusiu, žingsnis po| 
žingsnio ir visi kartu, petys! 
petin ,ranka rankon, eisime | 
drauge į didžiąją misiją dėl. 
savo tautos Nepriklausomy
bės.

■

Brangioje Lietuvoje, Kauno Karo Mokykla

> 1 oA š i f

• Garsus vokiečių kompozitorius Richard Strauss, su
laukęs 85 metų amžiaus, rugsėjo 8 d. mirė.

• Kantone, Kinijoje, vienas anglas nušautas, o du ame
rikiečiai sunkiai sužeisti. Nukentėjusieji yra mokslinės eks
pedicijos nariai, tyrinėję dar neištirtas viršiukalnių vietas.

• Korėjoje bijomasi, kad neužsiliepsnotų pilietinis ka
ras. Komunistai prie to provokuoja.

• Jugoslavija gavo iš Amerikos $20,000,000 paskolą, 
Šios paskolos buvo paprašęs Tito, kai įsitempė jo santykiai 
su Maskva.

• Tito pareiškė spaudos atstovams, kad Jugoslavija 
visų Maskvos grąsinimų ir ūkinių spaudimų nesibijo.

• Rugpjūčio mėnesį Amerikoje bedarbių skaičius su
mažėjo 406,000. Darbai pakilo industrijos įmonėse.

• Čekoslovakijoje 4,900 kunigų pasirašė protesto raš
tą, kuriuo protestuojama prieš komunistų rengiamą baž
nytinį įstatymą. '

• Europos Taryba Strasburge nutarė įsteigti tarptau
tinį teismą žmogaus teisėms apsaugoti.

• Vokiečių naujame parlamente nesusitariama dėl sos
tinės federalinei vyriausybei: vieni nori, kad sostinė būtų 
Frankfurtas, o kiti — Bonna.

• Iš Berlyno pranešama, kad sovietai jau nepatenkinti 
ir savo kūriniu — vokiečių komunistų partija rytų zonoje, 
kuri vadina save SĖD. Ji esą neatliekanti sovietams reika
lingo patarnavimo.

• Amerikos pasiūlymą leisti Vokietijai statyti didesnį 
prekybos laivyną, Prancūzija ir Anglija atmetė — jie apie 
tokį laivyną nenori nieko girdėti.

• Kolumbijos parlamente Bogotoje, vienų debatų tarp 
liberalų ir konservatorių metu, įvyko susišaudymas, kurio 
rezultate vienas atstovas užmuštas ir du sužeisti.

• Pietro Nenni, italų socialistų parti jos,. draugingos 
komunistams, vadas, grįžęs iš Maskvos, pareiškė, kad tarp 
Stalino ir Tito nebus karo.

• Amerikos okupacinė valdžia Vokietijoje pareiškė 
kad visi nacių aukų kapai Dachau ir apylinkėse bus ištirti.

• Camden, N. J. karo veteranas H. Unruh išėjo iš pro
to ir gatvėje ėmė šaudyti į žmones. 13 žmonių liko šios ne
laimės aukomis.

• Vokiečių federalinio parlamento pirmininku išrink
tas krikščionių demokratų atstovas Dr. E. Kohler, 56 metų 
amžiaus. Federalinės tarybos pirmininku išrinktas Dr. K. 
Arnold.

• Amerikiečių bibliotekai, esančiai Pragos mieste, ko
munistai trukdo veikti. Sulaikomi į biblioteką einą net Ame
rikos piliečiai.

• Valstijos mugėje Syracuse, N. Y. gubernatorius 
Dewey pasakė dvi kalbas.

• Amerikonų generolas W. W. Hess, atstovas prie 
sovietų karo valdžios Potsdame, gavo pasimatymą su rusų 
suimtais amerikiečiais dviem studentais, kuriuos sovietai 
pažadėjo jau paleisti, bet iki šiol dar nepaleido.
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AMERIKA Rugsė j o 16, 1949 f
Ben. Rutkūnas

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

PER DEŠIMT METU
irt-1* 1 , - 1 ----------------------------

Prieš dešimt metų šiomis savaitėmis ėjo karo viesu
las per Lenkiją. Tai buvo pirmoji kibirkštis, uždegusi pa
saulį antrojo pasaulinio karo gaisru, kuriame tas pasaulis 
liepsnoja dar ir šiandieną, šis pasaulio gaisras surijo labai 
daug milijonų gyvybių, paliko daug našlaičių, išliejo daug 
ašarų, suteikė daug skausmų. Ir visa tai buvo pareikalau
ta iš nekaltų žmonių.

Pirmas ir antras pasaulinis karas — gyvenamosios ge
neracijos įvykis, šis baisus istorijos įvykis, su mažom per
traukėlėm, vykstą jau 35 metai. Sudėjęs visas šito laiko
tarpio žmonių aukas, kančias, vargą ir skurdą, gauname 
pasibaisėtinus davinius. Žiūrėdami į šiuos' davinius, tiesiog 
neaprėpiame protu realybės: ar galėjo žmonės patys orga
nizuoti tokius baisius naikinimus pačių žmonių ir jų su
kurtų gėrybių? Taip, mes gi patys tuos naikinimus pergy
venome, daugumas iš mūs — nuo pat 1914 metų iki šian
dieną.

Ir vis dėl to, kas nors turi būti atsakingi už šitų nai
kinimų organizavimą. Sutriuškintieji ir savo žygiais nusi
vylę vokiečiai mėgsta šiandien išsisukinėti, sakydami, kad 
šituos karus organizavo anglų diplomatija ir amerikonų pi
nigai. Vokiečių šviesuomenės atstovai eina net taip toli, 
kad jie atvirai dėl abiejų pasaulinių karų kaltina anglo- 
amerikonus. Šių dienų rusai kalba lygiai tą patį, ką ir vo- 

. kiečiai, tik jie neskiria anglų diplomatijos ir amerikonų pi
nigų, o sako vienu beridru posakiu: už šiuos karus atsakin
gi anglo-amerikonų kapitalistai.

Jau patys šitie kaltinimai išduoda tų tautų, kurių at
stovai kaltina, nusikaltimą. Nei Anglija, nei Amerika nė 
vieno iš šių karų nepradėjo. Ji jų nei neprovokavo. Jeigu 
tam nors krislas medžiagos būtų, tai šiuo metu Kremlius 
tą medžiagą pūstų visomis triūbomis. Ypač po to, kai 
Amerika ir Anglija paskelbė Kremliaus provokacijas ir žy
gius antrojo pasaulinio karo kryptimi. Juk Molotovas ta 
proga, kai amerikonai rengėsi skelbti jų nusikalstamus do
kumentus, grąsino “irgi paskelbsiąs” vakariečių kompro
mituojančius dokumentus. Tačiau jis, kad ir labai įsiuto, 
neturėjo ko paskelbti, išskyrus tai, kad... sovietų nepakvie
tė į Muencheną, Čekoslovakijos žaizdas taisant.

Už dvidešimtojo amžiaus pasaulio tragediją yra atsa
kingos dvi tautos: rusai ir vokiečiai. Kitos agresingumo pa
rodžiusios tautos, kaip Japonija ir Italija, jeigu Rusija ir 
Vokietija būtų nedrumsčiusios pasaulio tautų bendradar
biavimo, būtų buvusios nepajėgios savo agresijos žygiams. 
Prancūzija niekada neturėjo jokių užmačių prieš taiką. An
glija jau visa eilė dešimtmečių kai eina tautų, kurios nori 
atpalaidavimo nuo savo imperijos kryptimi. JAV nuoširdų 
veikimą taikos kryptimi dabar gyvenanti žmonių genera
cija pati patyrė. Prisiminkime tik prezidento D. Roosevel- 
t laišką Hitleriui 1939 m. vasarą, kai Hitleris tarėsi su Sta
linu pasaulį įstumti į baisią nelaimę. Laišką, kuriame bu
vo išreikštas žmonijos skundas ir prašymas pasigailėti ne
kaltų vaikų ir motinų, bet kurį Hitleris išjuokė ir po kelių 
savaičių su Stalinu uždegė pasaulį.

Per dešimt metų vokiečių tauta liko nubausta už nusi
kaltimus. Tur būt, jai jku nesusidarys greit proga traukti 
vėl senomis savo vėžėmis pasaulinių nusikaltimų kryptimi. 
O per tą laiką, reikia tikėtis, ši tauta pastebės savo nusi
kaltimų pragaištingumą ir liausis ardžius pasaulio tautų 
ramybę veiklos.

Rusija savo nusikalstamą darbą pasaulio tautų šeimo
je varo toliau. Per šį dešimtmetį įvyko istorinis paradok- 

' sas, kuris šią tautą dar labiau paskatino nusikaltimų kryp
timi. Tas paradoksas įvyko tada, kai Vakarai sutriuškino 
Vokietiją, o Stalinas pasisavino sau laimėjimo laurus.

Prieš porą metų E. Bevinas pasakė posakį: mūsų tiks
las — kova dėl paprasto žmogaus teisių. Paprastu žmogum 
jis laiko visus tuos, kurių vardu kalba despotai, nesiskaity
dami nei su jų teisėmis, nei su jų gyvybėmis. Bevino pa
skelbtoji kova plečiasi. Apie paprasto žmogaus teises kal
bama Jungtinių Tautų organizacijoje, Europos Taryboje ir 
gyvenime. Paprasto žmogaus teises šiandieną mindo Krem
lius. Kai jam bus sutrukdyta tai daryti, įvyks pasaulyje 
taika.

Prof. Dr. J. Venckus, S. I.

DP MOKSLAS IR STUDIJOS
Šito straipsnio autorius bu

vo daug kartų iš Europos at
vykusių žmonių klaustas, 
kaip patiems ar jų vaikams 
patekti čia, Amerikoje, į mo
kslo įstaigas. Klausimas yra 
labai rimtas ir svarbus. Jo
kia tauta niekados nėra bu
vusi stipri ir sąmoninga, ku
ri neturėjo savosios inteli
gentijos. Ir Amerikoje mūsų 
lietuvių kolonijų gyvenimas 
būtų buvęs kitoks, jeigu bū
tų išleidę iš savo tarpo dau
giau mokytų žmonių. Kalbė
kime dabar apie mokslo gali
mybes tiems, kurie pateko į 
patį1 jauniausį kontinentą — 
Ameriką.

VAIKAI IKI 14 METŲ
Jie neturės didelio vargo. 

Yra parapijos mokyklos, se
selių vienuolių vedamos. Tie
sa, nors tos mokyklos yra 
lietuvių vienuolių vedamos, 
bet, deja, dažnai maža ar be
veik nieko lietuviško nebetu
ri. Atsitinka, kad ir lietuvai
tės vienuolės prastai lietuviš
kai jau tebekalba.

Galima suprasti tėvų no
rus: jie nori,' kad jų vaikai 
puikiai angliškai išmoktų, 
bet kad lietuviškai irgi gra
žiai ir taisyklingai kalbėtų. 
Lietuvis yra gabus. Yra dau
giau lietuvių, kurie, be savo

IŠLEISKIT MANE!
Mano nerimstančią, jautrią krūtinę 
gula gilus liūdesys — 
tarp slogiančių sienų, niauriojoj vienatvėj 
užblėso padangė šviesi.

O žemė ir žydi, ir kvepia, ir gieda — 
masinanti, graži — 
ir laisvė it stirna ten žaizdama laipo, — 
o kas man ją grąžins?

Išleiskit mane vienam mirksniui, sekundei 
į laisvę paukščiu paskraidyt — 
taip ilgis, taip ilgisi džiaugsmo ir saulės 
pabugu patamsių širdis.

kalbos dar kelias kitas kal
bas išmoksta. Mokėti dvi kal
bas yra tikrai ne perdaug. 
Teko girdėti iš gerb. klebo
nų, kad jie žada įvesti lietu
vių kalbos pamokas į savo 
mokyklas, mano turėti moky
tojus, lietuviškai gerai mo
kančius.

Žinoma, ten, kur nėra lie
tuviškų parapijinių mokyk
lų, bus sunkiau, reikės siųsti 
į tas mokyklas, kurios yra. 
Bendrai tariant, vaikai leng
vai išmoksta svetimas kal
bas, bet taip pat greitai už
miršta ir savąją. Dėl to, tė
vai turi būti atsargūs ir dė
ti pastangas, kad taip neatsi
tiktų.

NUO 14-18 METŲ*
Tai tie vaikai, kurie yra 

lankę europiškas gimnazijas. 
Amerikiečiui “Gymnasium” 
yra kokia sporto salė su 
maudymosi prūdu. Bet mūsų 
pilna gimnazija yra daugiau 
negu High School Amerikoje. 
Gimnazistai buvę nuo 1 iki 4 
klasės, tur būt, turės eiti il
gesniam ar trumpesniam lai
kui dar į parapijos mokyklą, 
bent vieniems metams, kad 
pramoktų anglų kalbos.

Kas daryti su gimnazistais- 
gimnazistėmis, kurie baigė 5- 
7 klases? Savaime jie pilnai 
tinka į High School, kai ku
riuose dalykuose net viršija 
High School programą, ypa
tingai kalbomis. Visgi manau, 
kad maža atsiras H. School, 
kurios be baimės priims mū- 
gimnazistus, nes bijos, kad 
anglų kalboje nesugebės stu
dijuoti. Man rodosi, kad gal 
būtų galima sudaryti iš tų 
mokinių atskirą grupę prie 
parapijos mokyklos. Reikėtų 
dėstyti jiems angliškai mate
matikos, fizikos ir kitus ele
mentus. Įvesti Amerikos isto
riją. Per vienus metus daug 
galima pasiekti. Laikas nesi- 
gaišins, paskui padarys pa
žinčių su High School, kurios 
sutiks ar į vieną ar kitą kla
sę priimti juos.

Aš manau, kad gerb. klebo
nai, susitarę su seselėmis, tą 
dalyką padaryti.

BAIGĘ AR BEBAIGIĄ 
GIMNAZIJĄ

Jie gali patekti į Colleg. 
Jau čia prasideda specializa
cija. Galima pasirinkti kal
bas, literatūrą. Po keturių 
metų gali gauti laipsnį B. A. 
—Bachlor of Arts. Paskui 
gali būti High School moky
tojais. Taip pat galima pasi
rinkti Science, kuris tui*i ke
lis skyrius: biologiją, fiziką, 
chemiją ir inžineriją. Vieną iš 
tų dalykų galima pasirinkti 
kai major specializacijos da
lyką, o kitus du — kaip ša
lutinius (minor). Po ketverių 
metų gaunasi laipsnis B. S.— 
Bachelor of Science. Baigu
siam Science atsiveria plačios 
galimybės.

UNIVERSITETAI
Gali stoti į Medical School, 

kaip pas mus sakydavo, į me
dicinos fakultętą. Čia labai 
mažai net ir pačių amerikonų 
tepatenka. Priežastis yra ta, 
kad Amerika labai daug gy
dytojų turi — apie 200,000. 
Vienas gydytojas — 700 gy
ventojų. Vokietijoje ir tai 
vienam gydytojui tenka maž
daug 900-1,000 gyv. Į medi-

cinos mokyklas patenka jau
ni žmonės su labai gerais pa
žymėjimais ir stipriom reko
mendacijomis. Lietuviai me
dikai studentai, žinoma, turi 
mėginti įstoti. Būtų gaila, jei
gu jie mestų savo gražią pa
sirinktą profesiją. '

Kiti gali stoti į Graduate 
School, kur specializuojasi 
fizikoje, chemijoje, bakterio
logijoj, zoologijoj, botaniko
je, fiziologijoje, farmaciolo- 
gijoje ir t. t. Per vienus me
tus, įmant vasarą, galima iš- 
klaušyti 3 semestrus. Ameri
koje mėgstama viską skai
čiuoti daugiau “credits,” ar
ba “points,” mūsiškai — se
mestrinės valandos.” Kaip 
tie kreditai skaitomi? Kaip 
bendra taisyklė: viena savai
tinė paskaita per semestrą 
duoda “2 credits.” Gauti 
Masters Degree reikia apie 
“24-30 credits,” kuriuos gali
ma gauti per du semestrus ir 
parašyti tezę, kurią galima 
atlikti per pusę metų. Su tuo 
“Masters Degree” galima mo
kytojauti kolegijoje. Ameri
koje yra tai labai geras laips
nis. Europoje, baigęs univer
sitetą ir gavęs licencijatą, 
sunkiau būsi čia priimtas, ne
gu su Amerikos “Masters De
gree.” Europos licencijatas, 
arba “licenciate”, yra 
mažai suprantamas, bet 
rumoje anas licencijatas 
daug aukštesnis, negu 
“Masters Degree,”

čia 
tik- 
yra 

jų
Masters uegree.
Jeigu kas išgali, gauna ki- 

tus 24-30 “credits,” po ko, pa
rašęs disertaciją, gauna dak
taratą, arba Ph. D. — Doctor 
of Philosophy. Tai yra labai 
brangus ir visų pageidauja
mas laipsnis, kurio jauni a- 
merikiečiai visomis išgalėmis 
siekia. Tai yra labai garbin
gas titulas. Jei tą titulą kas 
turi ir dar be to “nice perso
nality,” lengvai pateks į mo
kyklas ir tyrinėjimų institu
tus.

KAIP PATEKTI Į MO
KYKLĄ?

Kas nori patekti į High 
School, tėvas, motina ar koks 
didelis globėjas, kuris ang
liškai moka, turi eiti su kan
didatu ir kalbėtis su “Head 
Master,” arba “Principal.” 
Mokyklos atlyginimas arba 
“tuition” yra apie 300 me
tams. Į valdžios High School 
einant, nereikia mokėti. Dau
gelis tų mokyklų turi visokių 
rūšių egzaminų konkursus. 
Tėvai ir kandidatai turi iš 
anksto susižinoti su mokyk
los praktikomis.

Į kolegijas patekti savaime 
nėra sunku. Geriausia kalbė
tis su “Head of the Depart
ment,” arba su “Registrar.” 
Tie žmonės labai gerai gali 
nurodyti praktiškus kelius, 
ypatingai gali rekomenduoti 
“Dean’ui” mūsiškai — fakul
teto dekonui. Galima taip pat 
eiti tiesiai pas patį “Dean’ą.” 
Reikia patiekti dokumentus 
ir susitarti, kiek “credis” jie 
galį užskaityti, tada savaime 
bus aišku, kiek reikia imti. 
Paprastai, nereikalaujaiha, 
kad dokumentai būtų išvers
ti į anglų kalbą, tik reikia 
sakyti, kokie dalykai klausy
ti ir kiek ilgai. Mokslas me
tams yra apie 500 dol., jeigu 
semestrui imi 12 arba dau
giau “creditų.” Jeigu ma
žiau teimi, tai tada, tereikia 
mokėti už individualinius 
“creditus” po 15 dol. Jeigu

kas teima, pav. tik 9, tai mo
kės 9 x 15—135 dol. semest
rui arba 270 visiems metams. 
Kad neatsitikus su “credi- 
tais,” paima “Summer Ses
sion,” o už tai galima gauti! 
6 “creditus.” Taigi, per vie
nus metus turės 24 “credi
tus.”

Daugelis pačių amerikonų 
studentų negali viską sumo
kėti. Kaip jie užsidirba pini
gų? Daugelis gauna stipendi
ją, už kurią reikia dirbti mo
kykloje — plauti mėgintuvė
lius, valyti laboratorijas, 
aukštesniuose semestruose 
jau gali profesoriui padėti su
statyti instrumentus, reagen
tus paruošti ir 1.1. Jeigu ga
lima, geriau neprašyti viso
kių lengvatų pirmą semestrą, 
nes gYeitai atsako jas, bet to
liau, ypatingai kada pamato 
mokykla, kad mokinys yra ‘ 
labai geras, tai ji pati domi
si tokį mokinį pasilaikyti 
sau, jo nebepaleisti. Kadan
gi mokykloje ir sportas yra 
labai svarbus faktorius, tai 
geri sportininkai labai daž
nai turi visokias finansines 
lengvatas. Kiti studentai dir
ba bet kur ir kartu mokina
si.

Man norėtųsi pasiūlyti vie
ną mintį. Būtų gera, kad su
sidarytų komisija iš vietos 
žymesnių žmonių, kuri ap
klausinėtų apylinkėje mokyk
las ir paklausinėtų jų, ar ne
sutiktų duoti kokių lengvatų 
DP vaikams. Jeigu tos mo
kyklos yra vedamos vienuo
lių, tai koks nors žymus ku
nigas gali susilaukti labai 
palankių atsakymų. Būtų ge
ra atsiklausti, jeigu negalima 
visiškai nemokamai, tai ko
kią būtų galima nuolaidą 
gauti. Aš esu tikras, kad ta 
minimali suma pasirodys pa
keliama tėvams, kurie jau 
šiokį tokį darbą turi. Dauge
lis kolegijų ir universitetų 
turi dvi serijas paskaitų: vie
na dienos metu, kita vaka
rais. Pasiprašius mokyklos 
katalogą arba paskaitų sąra
šą, galima sukombinuoti sa- 
—) “schedule.” Jeigu negali 
Jeną, tai ima vakare. Kole
gijose ta praktika yra labai 
praplitusi. Tik reikia žinoti, 
kokie dalykai pasirinktam 
ciklui yra būtini ir kokie yra 
fakultete.

Yra žmonių, kurie jau ko
kį nors mokslą baigęs, bet 
norėtų kokias sritis pagilinti. 
Jiems yra labai lengva. Iš ka
talogo pasirenka sau įdomius 
dalykus, užmoka nustatytą 
“creditui” sumą ir gali klau
syti. Nuo mokslo mokesčio 
jie paprastai neatleidžiami. 
Jeigu kas nori tik teoretines 
paskaitas lankyti ir atsisako 
nuo laboratorijos, tai visiš
kai mažai tereikia mokėti. 
Yra patartina lankyti tokias 
paskaitas. Yra geras būdas 
užmegsti ryšius: pats pasiro
dai ir kitus pamatai.

Teko girdėti iš kitų, kurie 
jau klausinėjo universitetuo
se apie sąlygas, kai jie išgir
do tokias nepakeliamas sąly
gas, kad nuleido rankas ir 
visas savo svajones ant gem
bės pakabino. Nereikėtų nu
siminti. Mokslo įstaigos ne
nori sudaryti įspūdžio, kad 
viskas bus labai lengva, bet 
iš kitos pusės rimtam ir ener
gingam jaunam žmogui pa
sisekimas yra galimas, tik 
tegul nenuleidžia rankų. Jei
gu nepasisekė vienoje mo
kykloje, tegul mėgina kitoje 
— drąsiems ir Dievas pade
da, tegul tik gina savo inte
resus.

Jeigu kiti laikraščiai norė
tų perspausdinti pilnai ar da
linai šitą straipsnį, aš nema
tau tam kliūčių.

POPIEŽIUS PIUS XII PRIVAČIAI
Popiežius Pius XII yra vie-Į Montini tik kartą per 10 me

nas iš nedaugelio kilmingų!tų yra susilaukę tos garbės. 
Kai Romoje viešėjo kardino
las Spellman, laikraščiai jau 
iš anksto buvo pranešę, jog 
amerikietis bus pakviestas 
pietų. Deja, taip neįvyko.

Popiežiaus apartmente yra 
kambarys svečiams. Per pas
kutiniuosius 50 metų tuo 
kambariu tik kartą buvo pa
sinaudota. Tai buvo 1930 m. 
vasarą, kai popiežių Pijų XI 
aplankė vienas senyvas len
kų dvasininkas, savo laiku 
tuolaikinį popiežių astuonias 
dienas išglobojęs kalnuose 
per audras. Dvasininkas pil- 
grimo keliu buvo atvykęs į 
Romą ir norėjo atnaujinti 
pažintį su buv. nuncijum Len
kijoj. Pilgrimas buvo nuste
bintas, kai popiečius jį ne tik 
pakvietė vakarienės, 
pasiūlė pernakvoti 
kambary.

Po pietų popiežius 
prie darbo. Daug reikalų jis 
atlieka pasigelbėdamas tele
fonu. Tarp 4 ir 6 vai. Pins 
XII eina pasivaikščioti po 
Vatikano sodus. Jį lydi vie
nas iš kardinolų ar koks sve
čias.

Popiežiaus sargybiniai, 
šveicarų gvardija, yra suda
ryta daugiausia iš jaunų vy
rų. Mažai kam žinoma, kad 
Vatikanas turi septynias fut
bolo (soccer) komandas ir 
sekmadieniais jos turi rung
tynes. Sportininkų didysis 
troškimas yra, kad popiežius 
kada nors teiktųsi pažiūrėti 
rungtynių. Jų troškimas 
grindžiamas tuo, kad popie
žius savo jaunystėje buvo di
delis sporto mėgėjas ir alpi
nistas. Dėl to Vatikano sluok
sniuose kalbama, kad popie
žius tikrai teiktųsi žiūrėti 
žiemos sporto rungtynių,—jei 
tokias Vatikano teritorijoje 
būtų galima surengti...

Monsignoras Montini, ku
ris tarp kitų pareigų atlieka 

, ir popiežiaus privatinio sek- 
pirmenybėslret°riaus užduotis, aplanko jį

Rug

—Bostoną užpylė čia jau 
daugel metų nematyto stip
rumo lietus. Taip staiga ir 
taip stipriai ūžtelėjo, kad po 
lietaus ištisas valandas ne
galėjo veikti geležinkeliai, te
lefonai ir kitos viešo aptar
navimo įstaigos. Prilijo 394 
colius.

iičls neuctuguiiu muilinių i 
Romos gyventojų, kurie anks1 
ti keliasi. Tarnai niekad ne
turi progos jį pažadinti, ir 
6 vai. popiežius pradeda die
nos programa.

Apie 7 vai. jis atlaiko mi
šias privatinėj koplyčioj, o 
po to pereina į prįvatinę stu
diją, kur skaito ar rašo kele
tą privačių laiškų. Jau kuris 
laikas jis nerašo ranka, bet 
naudoja rašomąją mašinė
lę.

Vėliau popiežius pusryčiau
ja. Pusryčius jam paduoda 
tarnas Giovanni Stefanori ir 
jie labai kuklūs — stiklinė 
pieno ir pora sviestainių. 
Kiekvieną penktadienį popie
žius griežtai pasnikauja, o ir 
šiaip mėsos valgo labai ma
žai. Valgį popiežiui gamina 
vokiečių seselės. Jos tą dar
bą atlieka jau nuo to laiko, 
kai popiežius yra buvęs dele
gatu Berlyne. Tos virėjos po
piežių lydi į jo vasarinę rezi
denciją Castel Gandolfo ir 
gerai nuvokia, ką kokia pro
ga jam pagaminti.

Po pusryčių, popiežius 
grįžta į savo studiją ir kurį 
laiką praleidžia vienišas, šią 
valandą jo niekas netrukdo, 
nebent išimtinais atvejais. 
Vienas tokių atvejų buvo 
1939 m. rugsėjo 1 d., kai kar
dinolas Maglione pranešė 
apie vokiečių įsiveržimą į 
Lenkiją.

Apie 8:30 vai. Pius XII pa
sikelia į antrąjį aukštą, į sa
vo privatinę biblioteką. Ta
da jį aplanko keli jo artimie
ji bendradarbiai - monsigno- 
ras Mantini ar monsgr. Tar- 
dini. Jie abu užima 1944 m. 
mirusio Vatikano sekreto
riaus kardinolo Maglione vie
tą. Tiesioginio, vieno, mirusio 
kardinolo įpėdinio iki šiol po
piežius nėra paskyręs ir abu 
monsignorai atlieka visas rei
kalingas pareigas. Juos abu 
popiežius vertina ir nė vie- > 
nam' neduoda [’ y’ " 
prieš kitą.

Monsignoras Tardini yra 
romietis, didelis komunizmo 
priešas, linkęs į monarchiją 
ir Bažnyčioje daugiau atsto
vauja dešinįjį sparną. Mon
signoras Montini yra asketi
nės išvaizdos italas, kilęs iš 
šiaurinių provincijų ir dau
giau reprezentuoja katalikiš
kąją darbininkiją. Retkar
čiais jų nuomonės nevisiškai 
sutampa, bet popiežius aty- 
džiai išklauso abu ir pats da
ro sprendimus.

Abu bendradarbiai pas po
piežių užsibūna iki dviejų va
landų. Kartu studijuojama 
spauda, aptariami dienos įvy
kiai, nuncijų pranešimai iš 
įvairių kraštų, peržiūrimas 
sąrašas’ asmenybių, kurios 
prašo audiencijos. Šis sąra
šas paprastai susideda iš po
ros kardinolų, kelių diploma
tų* ir kitų aukštesnių Bažny
čios atstovų. Tokios audien
cijos vyksta mažojoj karūna
vimo salėj.

Po viešųjų ir privačių au
diencijų, popiežius eina pie
tauti. Pietūs kuklūs, kaip ir 
pusryčiai. Nors gydytojas 
jau ilgokai pataria daugiau 
valgyti, bet popiežius į valgį 
mažai kreipia dėmesio.

Popiežiaus asmeninis gydy
tojas yra akių specialistas, 
bet visokeriopai priežiūrai jis 
turi tik vieną pacientą — po
piežių. Kai popiežius buvo 
dar prelatu, kartą, begrįžda
mas iš pasivaikščiojimo, pa
juto skaudulį akyse. Eida
mas Via Sistina, jis pastebė
jo gydytojo iškabą ir užsuko 
į kabinetą. Taip susipažino 
su akių specialistu, jį pamė
go ir nuo to laiko Dr. Lisi 
tapo dabartinio popiežiaus 
asmeniniu gydytoju.

Popiežius valgo vienui vie
nas. Tas įprotis galioja jau 
nuo Leono XHI laikų. Tik la
bai retais atsitikimais popie
žius ką nors pakviečia prie 
stalo. Monsignorai Tardini ir

bet ir 
svečių

grįžta

tarp'6 ir 7 vai. Tašyk apta
riami įvairūs prašymai, fi
nansiniai reikalai. Finansi
nėm problemom popiežius la
bai domisi, ypatingai dabar, 
kai paskelbta idėjinė kova 
prieš komunizmą. Dabartiniu 
laiku daugiausia pajamų gau
nama iš JAV — 67G, kai iš 
daugio Europos kraštu, juos 
atskyrus geležine uždanga, 
paramos ne taip daug susi
laukiama.
• Vėliau popiežius vakarie
niauja ir po to pasitraukia į 
savo privačius kambarius, 
kur darbuojasi iki vėlyvos 
nakties. Retkarčiais jis pasi
žiūri vienos kitos filmos, ku
rios jam rekomenduojamos. 
Ypatingai jam yra patikę dvi 
amerikiečių filmos: “Berna
detos daina” su Jennifer Jo
nes ir “Going My Way” su 
Bing Crosbv ir Barry Fitzge- 
ald. Popiežius dar nėra ma
tęs “Joan d’Arc” su Ingrid 
Bergman, bet ta filmą numa
tyta pademonstruoti šį rude
ni, kai popiežius bus grįžęs 
iš savo vasarinės rezidenci
jos Castel Gandolfo.

J. K. Č.

Į visas draugijas

Lietuva pavergta. Lietuva 
persekiojama ir naikinama. 
Jos vaikai miršta Sibire ar iš
blaškyti po visą pasaulį.

Šiuo tragišku Lietuvai mo
mentu, kiekvieno lietuvio — 
ar jis būtų atvykęs prieš ke
liasdešimt metų, ar jis būtų 
čia gimęs-augęs, ar jis būtų 
tik vakar atvyks, jo didžiau
sia pareiga kovoti už Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą.

Šiai krovai sustiprinti, New • 
Yorko Lietuvių Taryba šau
kia Draugijų Konferenciją, 
įvykstančią sekmadienį, spa
lių 9 d., Hotel New Yorker, 
8th Ave. ir 34th St. Prasidės 
1:30 vai. po pietų.

New Yorko Liet. Taryba
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—New Yorke išeinąs stam
bus vokiškas dienraštis yra 
jsidėjęs nepaprastai gražy 
straipsnį apie Balty universi
tetą Pinneberge, prie Ham
burgo. Straipsnis parašytas 
vokiečio korespondento iš Vo
kietijos. Suminėta daug lietu- 
viy profesoriy ir studenty.

—Waterbury, Conn, ateiti- 
ninky šventė rugsėjo 4 dieną 
nepaprastai gražiai praėjo. 
Ateitininkiškąjį ratą ten su
ka nepailstamos energijos 
vyras Dr. V. Šmulkštys.

—Kolumbijoje, Piety Ame
rikoje, yra įsikūrusi ateitinin- 
ky kuopa.

—Lietuvos delegatai Euro
pos Taryboje, Strasburge, 
Prancūzijoje, suėjo į gerus 
santykius su daugelio krašto; 
žinomais diplomatais, kurie 
žada remti Lietuvos bylą.

—Amerikos Jungt. Valsty
bėse jau gerokas skaičius lie- 
tuviy akademiky profesoriau
ja aukštosiose mokyklose. 
Amerikos aukštosios mokyk
los iš užsieniečiy, norinčių 
dirbti profesūroje, pirmoje 
vietoje reikalauja daktaratų.

—Toronto, Kanadoj, tarp
tautinėje parodoje Lietuvos 
žinomos tautinių rūbų audė
jos P. Tamošaitienės skyrius 
taip gražiai atrodo, kad jame 
daugiausia užtruko parodą 
lankiusi generalgubernato
riaus maršalo Aleksander 
žmona.

—J. Šalna Chicagiškėse 
“Naujienose” yra surinkęs 
daugybę faktų apie tai, kaip 
lietuviai gelbėjo žydus vokie
čių okupacijos metu Lietuvo
je! Pasirodo, kad už šitą kil
nų žmoniškumo darbą yra 
žuvę nuo vokiškos kulkos ne
maža lietuvių.

—Chicagos “Sun-Times”, 
rašydamos apie Lenkiją, pa
brėžė ir apie Lietuvos naiki
nimą. Pažymėjo Pabaltės gy
ventojų baisius trėmimus ir 
žudymus.

—Argentinoje taip pat, 
kaip ir JAV, yra gerai įsikū
rusių lietuvių biznierių. Rug- 
piūčio 14 d. Buenos Aires lie
tuviai biznierįai suruoš šau
nų banketą.

—Buenos Aires geležinke
lių inspektorius Ed. Vaitke
vičius sunkiai sužeistas auto
mobilio katastrofoje.

—Argentinos visokiose vai 
džios įstaigose yra jau lietu
vių, net ir kariuomenėje. Kai 
kurie net aukštus laipsnius 
pasiekę.

—Argentinoje yra mirę šią 
vasarą lietuviai: P. Šlepaitie- 
nė, iš Šiaulių, B. Aldonis, iš 
Kėdainių, J. Janulevičius, nuo 
Merkinės, V. Martinonis, nuo 
Ukmergės, Juozas Ostraus
kas (automobįįio katastro
foje). —5

—Petr. Kanopkienė mirė 
Urugvajuje, o Ona Trečiokai
tė - Plečkaitienė — Brazilijo
je-

—Urugvajuje veikia Urg. 
L. Taryba. Ji surengė gražų 
minėjimą — Išeivių Dieną. 
Programą atliko studentai 
lietuviai. Kalbas pasakė buv. 
Seimo narys Pr. Vikonis ir 
ministeris Dr. K. Graužinis.

—Melbourne, Australijoje, 
įsteigta lietuvių skautų drau
govė. Čia įvyko ir visų Aust
ralijoje esančių lietuvių skau
tų vadų suvažiavimas. Vado
vauja A. Pocius.

—Australijos lietuviai, sa
vojo Kultūros Fondo rėmuo
se, nori steigti lietuvių vai
kams lituanistikos mokyk
las, kur būtų dėstoma'lietu
vių kalba, Lietuvos geografi
ja, Lietuvos istorija.

—Ed. Pažėra laimėjo Bra
zilijos Coiciros klubo suruoš
tame čachmatų turnyre pir
mą vietą ir aukso medalį.

—Vienas DB lietuvis, Ed. 
Pažėras, turnyro metu laimė
jo lažybose iš brazilų 2,000 
kruserų, žinoma, lažydama-

ir visur
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LIETUVIŲ KONGRESE ŠIS MARGAS PASAULIS
; Rašo GINTRŪNAS j

sis už Ed. Pažėra, kad jis lai
mės.

—Mikas Rusgys yra Mad
ride, Ispanijoje, geriausias 
krepšinio treneris. Anksčiau 
jis treniravo Monako krepši
nio komandą.

. —Iš Švedijos labai mažu 
laiveliu į Argentiną atvykęs 
P. Kulvinskas jau įsikūrė. 
Dirba tekoriaus darbą.

' —Dr. P. Neveravičius, Ar
gentinos sveikatos ministeri
jos paskirtas į La Mazują gy
dytoju, gerai įsikūrė.

—A. Barsanti, buvęs Ar
gentinos konsulas Kaune, pa
rašė dramą: La Vida Frente 
a la Ley, kur įžangoje mini 
ir Lietuvą.

—P. Vidūnas Buenos Airė
se turi puikią menišką brai
žyklą ir stikhj auksavimo 
darbus atlieka. Turi daug už
sakymų ir gerai verčiasi.

—Lietuvoje plėšikauja
raudonarmiečii; disertyrai ir 
patys raudonarmiečiai. Mies
tuose vakarais išrengiami 
žmonės.

—Alg. Mykolaitis baigė 
biologiją St. John Universi
tete, JAV.

—Kauno dramos režisie
rium paskirtas Stalino laure
atas Radzevičius.

—Lietuvių Žodis, ėjęs ang
lų zonoje, Vokietijoje, susto
jo-

—D. J. Kareiva baigė Au
rora karo akademiją, Illinois 
valstijoje.

Italai rems Lietuvos 
reikalus

Lietuvių delegacijos narys 
Europos suvažiavimui darbų 
eigai sekti Krivickas rugsėjo 
3 d. turėjo pasimatymą su 3 
žymiais italų delegatais, Fr. 
Dominedo, A. Azara ir Al. 
Casati. Buvo pristatyta italų 
delegacijai lietuvių rūpesčiai, 
liečią Europos Susivienijimą 
ir prašyta italų delegacijos, 
kuri yra skaitlinga ir turi 
švarių postų Tarybos institu
cijose, kad ji kiekviena pasi
taikančia proga remtų lietu
vių reikalus, kai tik paliečia
mas kurs nors klausimas, lie
čiąs negalinčių dar šiuo laiku 
Europos Seime dalyvauti tau
tų.

Delegatas Fr. Dominedo, 
Romos demokratų deputatas, 
Turino universiteto politinės 
ekonomijos profesorius, regu- 
liamino ir privilegijų komisi
jos pirmininkas Europos Ta
ryboje, parodė nepaprastą 
susidomėjimą mūsų reikalais, 
pasisakė, kad jis remia ir at
eityje, kuo tik galėdamas, 
rems lietuvių reikalus seime 
ir kitose institucijose.

Antonio Azara, Romos se
natorius, žymus teisininkas, 
kodekso komisijos reformos 
generalinis sekretorius ir 
“Georgonilli” akademijos na
rys, parašęs daug veikalų 
įvairiais teisiniais klausi
mais, Europos Taryboje juri
dinės komisijos žymus atsto
vas, dėkojo už gautą lietuvių 
reikalais juridinę medžiagą, 
randa ją labai panaudotiną 
įvairiomis progomis ir pa
reiškė didelį pasiryžimą kuo 
tik galės remti Europos šiau
rus katalikus, lietuvius ir ki
tas panašaus likimo susilau
kusias tautas.

Al. Casati, Milano senato
rius, teisės daktaras, kara
liaus Karolio Alberto seimo 
pirmininkas, buvęs švietimo 
ministeris, vokiečių laikais 
Tautinės Laisvės Komiteto 
narys ir liberalų partijos įga
liotinis, Bonomi kabineto ka
ro ministers, Europos pata
riamojo seimo kultūrinių rei
kalu komisijos pirmininkas, 
kaip ir kiti delegacijos nariai 
parodė didelį dėmesį mūsų 
klausimais ir garantavo iš 
savo pusės visapusišką para
mą.

Broliai ir Sesės, Amerikos Lietuviai!
Mūsų tėvų kraštas, Lietuva, jau ištisą dešimtmetį yra 

svetimųjų pavergtas ir teriojamas, Be> jokio pateisinimo ir 
kaltės jame ligi šiol tebešeimininkauja sovietų armija ir 
policija. Tariamoji Lietuvos vyriausybė yra akla Maskvos 
užgaidų vykdytoja. Krašte viešpatauja neapsakomas skur
das ir vargas, kaip kad ir pačioje Rusijoje. Lietuvos vals
tiečiams atimta yra jų žemė, jie suvaryti į bolševikinius ku
metynus, vadinamus kolūkiais,, ir paversti naujais bau
džiauninkais. Darbininkai negailestingai išnaudojami; jie 
turi dirbti ilgas valandas už menką atlyginimą. Krašte per
sekiojamas bet kuris tautinis, politinis ar religinis judėji
mas, už mažiausį nusikaltimą skiriamos didelės bausmės, 
vykdomi “nusikaltusių sovietinei santvarkai” masiniai areš
tai. Raudonasis okupantas yra pasiryžęs išnaikinti visą 
lietuvių tautą, kaip kad jis jau išnaikino penkias Kaukazo 
tauteles. Kasmet dešimtimis ir šimtais tūkstančių nekaltų 
Lietuvos gyventojų išsiunčiami į Sov. Rusijos darbo stovyk
las, kur jų daugelis jau žuvo kankinio mirtimi. Jų vieton 
atgabenami nauji kolonistai iš Rytų. Paslėpti šioms visoms 
žiaurybėms Stalinas yra užsitvėręs geležine uždanga, kad 
niekas nežinotų ir nematytų, kas jo užimtose žemėse daro
ma. Nuvykti ar bet kurią pagelbą artimiesiems suteikti yra 
uždrausta.

Šių pasibaisėtinų faktų akyvaizdoje ar mes, Amerikos 
lietuviai, galime ramiai laukti ir žiūrėti, kaip žudomi mūsų 
tėvai, broliai ir seserys Lietuvoje?

II-sis Pasaulinis Kąrąs jau seniai baigėsi, bet taikos ir 
laisvės pasaulyje ligi šiol nėra. Jos ir negalės būti, kol Ry
tų tironas laikys pavergęs ištisus milijonus svetimų tautų 
ir įvairiais būdais rausis po kitų valstybių nepriklausomy
bės pamatais. Jungt. Amerikos Valstybės ir kt. demokrati
niai kraštai pamažu pradeda suprasti šiuos tikruosius gro- 
boniško bolševizmo tikslus ir tą grėsmę, kurią bolševiz
mas neša laisviesiems kraštams. Todėl ir Lietuvos išlaisvi
nimo klausimas darosi visos pavergtos Europos reikalu. Tai 
mums teikia naujų vilčių, juo labiau, kad Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės tebėra ligi šiol JAV ir kb. demokratinių 
kraštų pripažįstama. Štai prieš porą mėnesiu Washingtone 
Valst. Departamentas paskyrė net naują Nepriklausomos 
Latvijos ministerį. Pastaraisiais metais yra juntamas tiek 
JAV vyriausybės, tiek ir Amerikos visuomenės vis didėjan
tis susidomėjimas ir pritarimas mūsų pastangoms atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę. Bet tuo mes negalime pasiten
kinti, nes už šį demokratinių kraštų pasyvumą ir delsimą 
okupuotiems kraštams gali tekti apmokėti savo gyvybe. 
Mūsų pareiga yra reikalauti skubių ir efektingų žygių so
vietų terorui ir sauvalei sustabdyti Lietuvoje ir kituose Pa
baltijo kraštuose.

Turėdama visa tai galvoje, Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALT) šiemet šaukia Visuotinį Amerikos Lietuvių Kongre
są, kurio svarbiausi tikslai bus;

1. Pareikšti nepalaužiamą organizuotosios Amerikos 
lietuvių išeivijos nusistatymą išlaisvinti savo senąją Tėvy
nę iš priešo okupacijos ir tuo būdu apsaugoti lietuvių tautą 
nuo pražūties.

2. Pareikalauti JAV ir kitų demokratinių kraštų vy
riausybes bei Jungtinių Tautų organizaciją pasmerkti ne
kaltų žmonių žudymą, genocido vardu vadinamą, ir pada
ryti visa, kad tolimesnis žmonių naikinimas tuojau būtų 
sustabdytas. .

3. Pareikalauti, kad Amerikos valdžia verstų Sovietų 
Sąjungą nedelsiant atitraukti savo kariuomenę ir policiją iš 
jos neteisėtai okupuotų Pabaltijo žemių.

4. Apeliuoti į pasaulio sąžinę ir kviesti visų demokra
tinių kraštų visuomenę prisidėti savo pastangomis prie šių 
reikalavimų įvykdymo.

Šiame Kongrese negalės būti pamiršti ir mūsų kultūri
niai, organizaciniai ir kt. reikalai. Išsami Kongreso darbo
tvarkė bus pranešta vėliau.

Visuotinis Amerikos Lietuvių Kongresas įvyks lapkri
čio (November) 4 ir 5 dd., New Yorke. Yra paimtas didžiu
lis šiam reikalui “New Yorke” viešbutis. Jame bus rezer
vuotos nakvynės Kongreso dalyviams. Prie New Yorko Lie
tuvių Tarybos yra sudarytas Kongreso Rengimo Komite
tas, kuris yra pradėjęs savo darbą. Jo adresas yra Lithua
nian Congress Committee, 3012 Woolworth Bldg., New York 
7, N. Y. (Liet. Informacijos Centro patalpoje).

Jau laikas nedelsiant pradėti visose lietuvių kolonijose 
akciją už aktingą dalyvavimą šiame Kongrese. Sumobili
zuokime visas gyvąsias Amerikos lietuvių jėgas, kad Visuo
tinis Kongresas būtų įspūdingiausia demonstracija prieš 
lietuvių tautos žudikus! Jame jau yra pasižadėję dalyvauti 
ir tarti savo svarų žodį JAV vyriausybės, Kongreso ir kitų 
svarbių organizacijų atstovai.

Trumpai, lietuviams pasi
sekė užmegsti su italų dele
gacija labai nuoširdžius, ar
timus ryšius. Italai, išgvvenę 
patys daug panašu; sukrėti
mų, pasikalbėjimo metu nu
rodė netik pritarimą ir davė 
įvairius pažadus, bet. galima 
sakyti, dar kartą iš^’^cnn 
prispaustos tautos kanči-q 
su susijaudinimu bei vidiniu 
karščiu garantavo gnU™'1 m. 
gelbą visais mūsų reiks U’s

V. J.

—Japonijoje kas antri na
mai turi radijo aparatą. Ra
dijo laikytojų skaičius prieš 
karą buvo 5 milijonai, o da
bar ta skaitlinė prašoko 8 mi
lijonus.

—Krašto gynimo sekreto
rius Johnson pranešė, kad 
aukšti karo ministerijos žmo
nės išvyko į Alaską apžiūrė
ti ten gynybos įrengimų.

Vaclovas Zalamunčikas
Omske gimiau, Pinske už

augau, o Minske gimnaziją 
baigiau. Bet bolševikai neda
vė man ramybės ir pasprukau 
į Ameriką. Man buvo aišku, 
kaip vištai grūdas, kad ne
prieteliai man kilpą taisė. O 
kilpos ant sprando nemėgstu.

Švanmpūdlės miestelyje į- 
sikūriau ir ten tuojau “biznį” 
variau. Porą rublių teturėda
mas, nusipirkau kurpių raš
telių ir juos pardavinėjam 
“Gešeftas” buvo geras. Šiek 
tiek pralobęs, įsigijau dviratį 
ir daugiau pelno uždirbau, 
nes daugiau žmonių aplanky
ti, ir net į kitus kaimus va
žinėti.

• Taip sekėsi užsiėmimas, 
kad neužilgo turėjau arklį ir 
vežimą. Augo “bumaškų” 
krūva, nes ką uždirbdavau, 
daugiau “majentkos” nusipir
kau. Maitinausi duona ir sil
kėmis.

Pradėjau naują “biznį” — 
daržoves pardavinėjau. Per 
kaimus ir kaimelius važinė
jau, vis tą pačią dainą dai
nuodamas: “Kručkų, morkvų 
ir pašternokų.”

Visos lietuvių organizacijos — tautinės, politinės, kon
fesinės, susivienijimai, savišalpos draugijos, kuopos, klu
bai, kultūrinės organizacijos ir laikraščių redakcijos — yra 
šiuo kviečiamos atsiųsti savo atstovus į šį Kongresą ir skir
ti aukų tolimesniam Lietuvos išlaisvinimo darbui. Mūsų tau
tiečiai Lietuvoje veda žūtbūtinę kdvą su nelygiu sau prie
šu. Mūsų pareiga yra jiems padėti, ne tiktai paremiant jų 
reikalavimus, bet suorganizuojant ir reikiamų lėšų, be ku
rių joks darbas nėra įmanomas.

Delegatų rinkimams siūloma tokia tvarka:
Organizacijų centrai, iš kurių yra sudaryta Amerikos 

Lietuvių Taryba, siunčia po 4 atstovus; ALT skyrių ir drau
gijų komitetai kolonijose — po 4 atstovus; susivienijimų 
kuopos, draugijos, klubai ir kt. organizacijos — po 1 atsto
vą iki 50 narių, nuo kitų 50 narių ar jų didesnės dalies — 
po 1 papildomą atstovą; laikraščių redakcijos — po 1 at
stovą. t $

Yra kviečiami dalyvauti šiame Kongrese ir paremti jį 
aukomis taip pat ir atskiri asmenys — tiek senosios kartos, 
tiek ir naujai atvykusiųjų tremtinių. Kiekvieno visuomenės 
veikėjo ir geros valios lietuvio žodis bus išklausytas ir jo 
parama įvertinta. Tad būkime visi šio Kęmgreso talkinin
kai!

ŠALIN ŽIAURUSIS OKUPANTAS IŠ LIETUVOS!
TEGYVUOJA LAISVA DEMOKRATINĖ LIETUVOS 

RESPUBLIKA!
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

VYDOMASIS KOMITETAS:
Leonardas Šimutis—pirmininkas 
Antanas A. Olis—vicepirmininkas 
Dr. Pijus Grigaitis—sekretorius 
Mikas Vailyda—iždininkas

VALDYBA:
. V. G. Abraitis—vicepirmininkas

J. J. Grigalius—vicepirmininkas 
.s W. F. Laukaitis—vicepirmininkas

Dr. A. Montvidas—vicepirmininkas 
P. L. Pivaronas—vicepirmininkas 
V. T. Kvetkas—iždo globėjas 
J. J. Stilsonas—iždo globėjas 
A. S. Trečiokas—iždo globėjas 
Dr. M. J. Vinikas—iždo globėjas.

Aukas prašoma siųsti Lithuanian American Council, 
Inc., 1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.
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Kaimo moterėlės sakyda
vo: “Zalamunčiko morkvos 
ne iš šio pasaulio. Gal tik 
prie Nemuno auga 'panašios 
morkvos ir pasternokai.”

Aišku, kaip Tamošiui per 
pamokslą, kad neužilgo turė
jau pirkti naują automobilį. 
Gardžiau ir sočiau net ir pa
valgiau. Taip ir kroviau tur
telį per 15 metų.

Vieną gražią dieną neatsi- 
kėliau. Žinia pasklido po visą 
Švampūdlės miestelį: “Vaclo
vo nebėr. Juk jis pas Abrao
mą nukeliavo.”

Dabar amžinu miegu užmi
gęs šiose kapinėse. Ką man 
reiškia, ir kas man darbo? 
kad žmonės sako: “Čia ilsisi 
Vaclovas —turtingiausias ir 
mokyčiausias numirėlis šiuo
se kapuose.”

Juk prasta tokia garbė, ir 
nėra kuo didžiuotis. Plikas 
atėjau pasaulin ir plikas jį 
apleidau. Tik gaila, kad din
go tie mano doleriai. Geriau 
būtų buvę, jei būčiau juos 
palikęs našlaitnamiui ar ko
kiai. vertingai mokyklai sti
pendijoms. Vien tik geri dar
bai turi vertės amžinybėje.

ALRKF Tarybos 
suvažiavimas

Pasiremdamas Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos 
konstitucijos dėsniais, kvie
čiu ALRK Federacijos Tary
bos suvažiavimą 1949 metų 
spalių 6 d., 10 vai. rytą, Ho
tel Benjamin Franklin, Chest 
nut and 9th Sts., Philadel
phia, Pa.

Konstitucijos VII straips
nyje nurodoma, kad Federa
cijos Tarybą sudaro:

a) Federacijos Centro Val
dybos nariai;

b) Liet, katalikų laikraščių 
redaktoriai;

c) Centralinių organizaci
jų pirmininkai ir sekretoriai;

d) Federacijos apskričių 
pirmininkai ir sekretoriai.'

Federacijos Tarybos suva
žiavimo darbotvarkėje yra 
numatyta: 1. ALRKF Centro 
Valdybos raportai; 2. Lietu
vių Kultūros Instituto ir Lie
tuvių Centralinio Knygyno 
i F Archyvo direktoriaus pra
nešimai; 3. Liet. Kat. Akci
jos ir jos fondo reikalai; 4. 
Liet. Kat. Akcijos direkto
riaus kum Petro Patlabos žo
dis; 5. BALF seimas ir kan
didatų į direktoriatą parin
kimas; 6. Visuotiinas Amerų 
kos Lietuvių Kongresas ir 
kandidatų į ALT centro na
rius numatymas; 7. Sumany
mai; 8. Rezoliucijos.

Neabejoju, kad pasitarimų 
eigoje iškils ir daugiau aktu
alių klausimų, kuriuos Fede-’ 
racijos Tarybos nariai turės 
apsvarstyti. Todėl svarbu, 
kad visi Tarybos nariai į šį 
susirinkimą atvyktų.

Ta pačia proga primenu, 
kad ALRKF Kongreso ir Fed. 
Tarybos nutarimus vykdant, 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Akcijos direktorium yra pa
kviestas kun. Petras Patlaba, 
kuris darbuosis glaudžiame 
kontakte su ALRKF sekreto
riatu.

Stasys Pieža, 
ALRKF pirmininkas

Kultūrininko 
laiškas

Brangus Redaktoriau:
Prieš mane antN stalo guli 

pluoštas palaidųltųpeliū' Juo
se netvirta, kiek drebinama 
ranka surašyta tekstas man 
primena mano pirmąją oro 
kelionę per Atlantą. Tai tie 
patys žodžiai, kuriuos rašiau 
lėktuve sėdėdamas. Rašiau, 
pasidėjęs ant kelių knygą, ir 
pats labai stebėjausi, kaip 
lengvai formuojasi mintys 
galvoje. Dviejų su viršum ki
lometrų aukštumoje jaučiau
si galįs be nuovargio rašyti 
ir rašyt. Tik apie 12 vai. (Vo
kietijos laiku) pradėjo tem
ti ir maži lėktuvo langeliai 
pradėjo šykštėtis šviesos.

Bet gi ne apie kelionę no
rėjau čia rašyti. Atleisk! Šių 
lapelių, kuriuos minėjau, tek
stą, perrašęs mašinėle, pa
siunčiau jau iš Amerikos į 
Vokietiją, kai pužbaigiamąjį 
skyrelį ten paliktai išleisti 
knygelei. Apie ją dar pilnos 
žinios neturiu, nors kartu su 
tekstu siunčiau ir gana platų 
laišką p. M. K. Vakar para
šiau jam dar laišką toje dva
sioje, kurią inspiravo Tava
sis patarimas, būtent — vi
somis išgalėmis stengtis ten 
išleisti knygutę.

Vakar parašiau antrąją da
lį savo straipsniui. Nuste
bau pats: užvakar rašytame 
laiške pasisakiau, kad II-ji 
dalis galėsianti būti trumpes
nė. Deja, taip neišėjo: ji yra 
dar ilgesnė už pasiųstąją I-ją 
dalį. Vaizduojuosi sau, kad 
abi dalys sutilptų rugpiūčio 
mėn. “Amerikoje.”

Tiesa, aš labai daug tikiuo
si iš Amerikos Lietuvių Kon
greso. šalia protesto dalykų 
reikėtų įvesti į dienotvarkę 
mūsų kultūros dalykus svar
styti.

Jūsų,
Vaclovas

i
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Sykį svarstė lietuviškumo 

išlaikymo klausimą būrelis 
jaunų amerikiečių lietuvių. 
Pirmas jų klausimas buvo — 
kas yra tas lietuviškumas, 
kurį mes turėtumėm palaiky
ti, ugdyti ir juo gyventi. La
bai svarbus ir pagrindinis 
klausimas. Lietuviškumo ir 
lietuvybės išlaikymo bei ug
dymo reikalas ir turėtų būti 
pradėtas tuo klausimu. Duo
ti mūsų jaunuomenei aiškų, 
suprantamą, apčiuopiamą ir 
patrauklų lietuviškumo vaiz
dą. Nupiešti mūsų tautos ir 
mūsų lietuviško charakterio, 
lietuviškos kultūros, meno, 
muzikos ir kitų mūsų verty
bių pilną vaizdą. Tai prieš 
akis turėdami, jie galėtų gal
voti ir svarstyti, bei didžiuo
tis, kad jie gali tai suprasti, 
pažinti ir mylėti bei siekti 
kaip idealo. Tai būtų pradžia. 
Sukurti, geriau pasakius, iš
leisti lietuviškumo “vadovė
lį,” pagal kurį ir būtų galima 
vesti mūsų lietuviškumo pa
laikymo bei ugdymo progra
mą. Kol to neturime, neretai 
sunku ir pradėti to siekti. 
Toliau duoti idealų — iš da
bartinio gyvenimo paimtą as
menį, kaip pavyzdį, kurio 
mes galėtumėm siekti aiški
nant kitiems. Atvaizduoti 
gyvą charakterį, galimą ir 
tikrai gyvenimišką, kuriuo 
galėtumėm nuolat veikti dau
giau panašių pavyzdžių ieš
kojimui.

Praktiškai galvoju šitaip. 
Lietuviškumo ugdymą jung
ti su gyvenimu, padaryti gy
vą, o ne tik teorija vadovau
tis. Jei nebus lietuviško gy
venimo, tai vargiai bus gali
ma išlaikyti ar išugdyti tik
rą lietuviškumą. Todėl reik
tų ir kreipti visą mūsų lietu
viškos visuomenės dėmesį. į 
lietuvišką gyvenimą. Pradė
kime šeimos lietuvišku gyve
nimu. Paskelbti lietuviškos 
šeimos — visų narių — vai
kučių ir jaunimo lietuvišką 
bendravimą. Kad visi mokė
tų ir norėtų lietuviškai kalbė
ti, brangintų tą kalbą, dai
nuotų lietuviškas dainas, 
skaitytų lietuviškas knygas, 
bendrautų su lietuviškom 
šeimom. Kas metai išrinkti 
šeimą kaip pavyzdį, plačiai 
paskelbti lietuviškai visuo
menei, gal apdovanoti ir vėl 
rengtis kitiems metams, ki
tų metų lietuvio profesiona
lo, ar studento ar darbininko 
pavyzdžio iškėlimui. Taip da
ryti be perstojimo, vis nau
ju, iš gyvenimo paimtu lietu
viškumo “čiampijonu” kelti 
mums taip svarbų lietuvišku
mą.

Gyventi mūsų lietuviškais 
papročiais. O jų tiek turime. 
Kur yra daugiau. lietuvių, 
metuose sykį turėti lietuviš
kumo “šventę” — kur susi
rinkti pagyventi lietuviškos 
dvasios nuotaikoj, žaidžiant, 
dainuojant, vaidinant, pasa
kojant, vaizduojant mūsų 
gražiuosius papročius, vieną 
ar kitą šventę, tautiškumo 
motyvais surengtą programą 
ir t.t. Už gražiausią surengi
mą vėl skirti premijas, sta
tyti pavyzdžiu kitiems, ir vėl 
metų bėgyje siekti panašaus 
pobūvio^

Vienas lengviausių būdų 
pamilti lietuviškumą, yra per 
dainą ir giesmę. Todėl viso
mis pajėgomis gaivinti lietu
viškos dainos bei giesmės 
praktikavimą. Netik viešai, 
bet ir namuose, jaunimo su
sibūrimuose, kelionėj, ugdyti 
mūsų dainos mėgėjus ir duo
ti jiems progos pasireikšti, 
kad jie galėtų tuo pasidžiaug
ti. Palaikyti lietuviškos dai
nos bei giesmės muzikos lei
dimą, kad visi lengvai galė
tų įsigyti ir praktikuoti. Dai
nų šventės, pradedant pra
džios mokyklos mokyklų dai
nų šventėmis, būtų viena nau
dingiausių ir reikalingiausių

(Lietuviškumo ugdymo klausimu)

uždavinių. Nykimas dainų ir 
giesmių yra vienas mato
miausių ženklų mūsų tautos 
ypatybių silpnėjime. Užžieb
ti dainos meilę, būtų vienas 
svarbiausių uždavinių.

Remti mūsų lietuviškas 
šeimas, naujas, jaunas šei
mas. Kai susijungia abu lie
tuviai, tai tokius iškelti, kaip 
lietuvių tautos ir mūsų bran
genybių palaikytojus. Kokie 
nors centrai turėtų veikti 
taip, kad paragintų kurti lie
tuviškas šeimas. Kiekvieną 
naują šeimą tuoj įtraukti į 
lietuviškumo ugdymo ratą.

Pagaliau labai svarbu auk
lėti jaunų lietuvių vadų. Su
daryti sąlygų karštiems lie
tuviams baigti mokslus, kad 
jie kaip profesionalai ir įta
kingi lietuviai, galėtų vado
vauti mūsų lietuviškumui ug
dyti šioje šalyje ar visame 
pasaulyje. Be vadų ir pasiau
kojusių darbininkų nebus 
lengva išlaikyti ar ugdyti 
mums rūpimą tautos gyvybi
nį lietuviškumą.

Dabartiniu laiku svarbiau
sia būtų visą dėmesį kreipti 
į tai, kad tikrai verta rūpin
tis ir dirbti lietuviškumo iš
laikymo reikalui. Kelti tą 
mintį, kad dar galima ir yra 
tikrai verta sielotis mūsų 
tautos ir protėvių vertybių 
išlaikymu ir jų gyveniman 
sugrąžinimu, nežiūrint, kad 
tai daug darbo ir pasišventi
mo kaštuotų.

Rasa

AM ERIKA

Amerika, Amerika, 
Ar būsi man sava? 
Ar būsi man, Amerika, 
Antroji Lietuva?

Tau nepavydžiu turtų aš, 
Netrokštu jų nei kiek — 
Širdim už širdies dovanas, 
Širdim man užmokėk.

O nežinau, ar moki tu 
Širdim mylėt, kaip aš, 
Ar būsi man atokaita, 
Kai vargas vargą neš:

Ar būsi man, Amerika, 
Nors pamotė gera.
Nešuos tik skausmo kieliką 
Bedale šypsena.

P. B. Audronė

—New Yorke yra 600,000 
puerto-rikiečių, arba 5% vi
sų miesto gyventojų, tačiau 
nedarbo pašalpą imančių 
New Yorke sudaro 11% visų 
gaunančiųjų puerto-rikiečiai.

—Didžiojo New Yorko mo
kyklose šiemet buvo įregist
ruota 886,503 vaikai.

Laivu General Sturgis j New Yor- 
ką atvyko šie lietuviai tremtiniai:

BRUZGIENE Konstancija, — N. Y. 
BUKAUSKAS, Jonas, Magdalena, 

Kazys, — Cicero.
EžERSKIS Ona, — North Dakota.
GASIUNAS, Juozas, Julė, Leonora,

— Chicago.
JABLONSKIS, Leonas, Elena, Ele

na, Nijolė, — Chicago.
JAKUBONIS, Jurgis, Stasė, — 111. 
JANUŠAITIS Gryta, — Conn. 
MILKINTAS Vytautas, — Ohio.
PAŽEMENAS, Kazys, Vytautas, — 

Pennsylvania.
PETRUŠKIENE Pranė, — Pa.
ROZNICKAS, Edgardas, Ona, Lilija,

— Philadelphia.
RUTKAUSKAS, Jonas, Veronika, 

Grasvydas, Margarita — Conn.
ŠLEKYS Petras, — Ohio. 
STASIULIS, Marijona, Jonas, An

tanas, Vladas, Stasys, — Pa.
STASIULIS Aldona, — Brockton.
STARAS, Magdalena, Petras, — 

Waterbury.
VIERAITIS Kęstutis, — Maltimore.
PLtOPLYS, Valentinas, Aldona, 

Saulius, — Illinois.
Laivu Gen. Heintzelman j New 

Yorką atvyko šie lietuviai:
ANDRULIS Kazys, Illinois.
CERKAUSKAS Janina — Chicago.
GOTCEITAS, Antanas, Marijona, 

Scitrus, — Indiana.
KVIECINSKAS, Alfonsas, Jadvyga,

— New York.
MARKAUSKAS, Juozas, Konstanci

ja, Irena, Nijolė, — Cicero.
MATULEVIČIUS Anelė, — Mich. 
MICIULIS Valentinas, — Indiana. 
MIKOLAJUNAITE Marija, — New 

York.
MURAŠKAUSKAS, Vytautas, Biru

tė, Danute, — Philadelphia.
PATLABA, Stasys, Pranė, Laimute,

— Chicago.
PETRUŠKEVIČIUS, Juozas, Bronė, 

Salomėja, — Ohio.
RAČKAUSKAS Eugenija, — III. 
RADŽIUS, Teklė, Regina, — III. 
RAMANCIONIS, Leonas, Eleonora, 

Kęstutis, — Brooklyn.
RASUTIS Petras, — Chicago.
ŠABLINSKAS, Benediktas, Morta,

— Cicerp, III.
SLOVIKAUSKAS Stasys, — Ore.
SULAITIS, Marija, Vadas, Antani

na, Vytautas, Angelika, — Chicago.
VASIKAUSKAS, Vladas, Stefanija, 

Nijolė, — Brooklyn.
VITKAUSKAS, Česlovas, Elena, An

drius, — Mich.
UGINTAS Rapolas, — Phila, Pa. 
URBAITIS Antanas, — Mich. 
URBUTYTE Bronė, — Cicero. 
ŽEMANTHS Petras, —• Rochester. 
ŽUKAS, Antanas, Sofija, — Chicago

GUOBAITIS, Vincas, Nadėžda, Vin
cas, Jūratė, — Minn.

JAKŠTAS, Juozas, Vilhelmina, Lu- 
cija, Gediminas, Jurgis, Romas, — 
Tennesee.

JANKEVIČIUS, Paulina, Pika, — 
Chicago. ,

JANUŠKEVIČIUS, Regina, Kęstutis, 
Vytautas, Birutė, — New York.

JUOZAITIS Jonas, — Elizabeth.
JUREVIČIUS, Povilas, Julė, — Ill. 
KASIULAITIS Petras, — Chicago. 
KAVALIŪNAS Jonas, — Ohio. 
KEMEKLYTE Olga, — New York. 
KIJAUSKAITE Ona, — Hoboken. 
KURSCHUS, Ivan, Stanislava, — 

Chicago.
KUČINSKAS Boleslovas, — Chicago
LAUŽIKAS, Petras, Adelė, Adele,— 

Connecticut. •
MARKEVIČIUS Algirdas,—Chicago. 
MASILIONIS Adolfas, — Conn. 
MIKELĖNAS, Jokūbas, Jonas, Kat

rė, — Ohio.
MILIŪNAS Kostas, — Minn.
MUSCHINSKIS Valentin, — N. Y. 
PAULIKAITIS Albertas, — III. 
PETERIS, Jurgis, Janina, Viktoras, 

— Brooklyn.
PETRUŠAITIS, Petras, Stasė, — 

Massachusetts.
POLIKAITIS Bronius, — Mich.
POšKAITIENE, Anelė, Aušrelė, — 

Paterson, N. J.
POŠKUS, Balys, Nijole, — Illinois. 
PRASAUSKIENE, Petronė, Ona, — 

Worcester.
RAMANCIUKAS Antanas, — Brook

lyn, N. Y.
SEREPKA Matas, — Mich.
SRUOGIENE Vanda, — Mich. 
SLIVINSKAS Žefiras, — Cicero. 
TUšIS Genovaitė, — Indiana. 
UBUTIS Algimantas, — Cicero. 
ŪSELIS, Pranas, Juzefą, — III. 
VAICEKONIS, Jonas, Ona, — Pa. 
VALAITIS, Antanas, Veronika, An

tanas, Veronika, Petras, Juozas, Jur
gis, Jonas, — Amsterdam.

VENCKUS Vladas, — Linden. 
ŽIDONIS Aleksas, — Chicago. 
ŽILINSKAS, Vladas, Eleonora, — 

Waterbury.

Kaip čigonas vogė mėsą
Vieną kartą čigonas ėjo 

mėsos vogti. Prisikrovęs mai
šą norėjo išeiti laukan, bet, 
nepataikęs durų, įsmuko į 
trobą. Įėjęs čigonas nusigan
do, bet susigriebęs tarė:

—Va, tėvai, ar nori, tau 
velnias iš' pragaro mėsos 
siunčia.

Šeimininkas, pažvelgęs į 
sumišusį čigoną, pabūgo ir 
atsakė:

—Eik su savo mėsa pats į 
pragarą; aš iš velnio jokių 
dovanų nenoriu.

—Kad nenori, tai sudie.
Ir čigonas su mėsa išėjo.

Yra laiko
Vienas ponas sušilęs pri

bėga prie gelžkelio kasos ir 
klausia:

—Ar da laiku atvykau į 
greitąjį traukinį?

—O, dabar jūs turite dar 
daug laiko!...

—Kelinta dabar valanda?
—Dabar yra dešimta va

landa. Artimiausias gi grei
tasis traukinys išeina rytoj 
dešimtą valandą.

SKAUTĖMS IR SKAUTAMS

Laivu Gen. Taylor j New York:: at
vyko šie lietuviai:

« s

!
* Tel. DEW 5136

S
Jos. Kavaliauskas |

Lalsnluotaa

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes
1601 - 03 So. 2nd St,

Philadelphia, Pa.
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Laivu Gen. Ballou j New York:: at
vyko šie lietuviai tremtiniai:

ADOMONIS, Jonas, Veronika, Jo
nas, — Massachusetts.

BIELSKIS, Juozas, Aldona, Ona,— 
Illinois.

BRAZDŽIONIS, Jonas, Ona, Elena, 
Viktorija, — Illinois.

BRAZLAUSKAITE Ona, — Mass.
BREIMERIS, Feliksas, Eugenija, 

Irena, Antanas, — Chicago.
BYLAITIS, Jonas, Dalia, Aušrinė,

— Chicago.
DAPSYS, Aleksandras, Pranė, Rim

tautas, — Wis. .
DIMAVICIUS, Adolfas, — Brooklyn.
DŽIUVE Voldis, — Chicago.
EDELIS, Romualdas, Marija, Tadas,

— Worcester.
ElMAITYTE Elena, — Worcester.
GIRDŽIUNIENE, Emilija, Arūnas,

— Chicago.
GIRULIENĘ, Ona, Aldona, — Mass.
.GOBIS Jonas, t- Mich.
GRIKINAITE Julė, — Wis.

BALFo pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius sveikina 
tremtinį Kazį Skinkį ir jo šeimą, dirbančius pas ūkininką 
Mr. H. Gale. Pastarasis pareiškė: “Jei Amerika galėtų pa
kviesti bent 50,000 tokių ūkininkų, kaip Skinkis, tai būtų 
Amerikai Dievo palaima. Tokių gerų darbininkų jis dar ne
turėjo.” Panašiai apie lietuvius atsiliepė ūkininkai Johnson, 
Green ir kiti.

ADOMAITIS Jonas, — N. Y.
ANUšKEVICIUS, Marija, Mečislo

vas, eslovas, — Brooklyn.
ARAMINAS, Bronius, Angelė, — O. 
BEREIKA, Pranas, Ona, — Wis. 
BLINSTRUBAS Vladas, — Mass. 
BUBNYS, Jurgis, Veronika, Algi

mantas, — Wis.
BUDREVICIUS, Juozas, Zofija, yi- 

talis, — New Haven. ., 
BŪDVYTIS Kazys, — Easton, Pa. 
CIPLYS Jurgis, — Waterbury. 
CZARKOWSKA Stasė, — Chicago. 
DABKEVICIUS, Kazys, Zita, Kasty

tis, — Indiana.
DAPKUS Jonas, — So. Boston.
GASIUNAS, Jurgis, Viktorija, Dai

nora, — Chicago.
GRADINSKAS, Jonas, Ona, — Ind. 
GUMAUSKAS Janina, — N. Y. 
INDRASIUS, Jurgis, Ona, — Md. 
KALMANTAS Mykolas, — Chicago. 
KALVAITIS, Adolfas, Emma, Liu

cija, Leonas, — JWich.
KIŠKIS Stasys, — Dorchester.
KLAUSUTIS Gediminas, New York.
KLIMAS, Anupras, Stefanija, Rim

gaudas, Dalia, — New Hampshire.
LABUCKAS, Jonas, Zofija, Aldona, 

— Brockton.
LEŠČINSKAS, Jerimanas, Stasė, — 

New Jersey.
LIORMANAS, Raimundas, Stefani

ja, — Philadelphia.
MARTIONIS Vigilius, — Pittsburgh. 
MATEKUNIENE Emilija, — Ind. 
MARKELIS Justas, — Phila, Pa. 
MATULAITIS Alfonsas, — Boston. 
MILIAUSKAS Aleksandras, — Pa. 
MOTIEKAITIS, Vladas, Teresė, Zi

ta, Jurgis, — Detroit.
PALILIONIS Antanas, — Chicago.
PENKEVICIUS, Julius, Albina, Vy

tautas, — N. Y.
PRANISKAS, Eduardas, Elena, Ju

dita, Edmundas, — N. Y.
PACKAUSKAS, Vytautas, Birutė, 

Margarita, — Ohio.
RADZIŠAUSKAS, Stasys, Juzefą, 

Petras, Paulina, — Virginia.
RAUDONIS, Stasys. Zuzana, — Pa.
REDIKIS, Bernardas, Felicia, Loli

ta, — Maspeth. ,
ROZINSKAS Adolfas, — Detroit.
SKIBARKA, Benjaminas, Emma,— 

Chicago.
ŠNIOLIS Vladas, — Cleveland.
ŠLEPETYS Vladas, — Rochester.
STEINYS, Antanas, Teofilė, Danu? 

tė, Angela, — Wis.
ŠUMSKIS Vladas, — Brooklyn.
ŠVELNYS Jonas, — Chicago.
TAMULIUNAS, Petras, Jonas, — 

N. Y.
TONKŪNAS, Mykolas, Ona, Ritonė, 

Algis, — Waterbury.
TITAS, Petras, Marijona, Veroni

ka, Marija, Mykolas, Petras, Gedemi- 
nas, — Ohio.

TRIUKAS Jeronimas, — III.
TOMAITIS Augustas, — Chicago.- 
VAIŠNORAITE Emilija, — Conn. 
VAITKUS, Pranas, Bronė, Algirdas, 

Joana, Romualdas, — Chicago.
VAIŠVILA, Borisas, Terezija, Povi

las, Rasa, — So. Boston.
VIKARAUSKAS Juozas, — Chicago.
VILIMAS, Liudas, Kotrlna, Vikto

ras, — Rochester.
WALACHOVICZ, Erna, Erika,'— 

Brooklyn.
ZALEPUGA Leonas, — Wis. „

Geras patarimas
—Žinai, drauguži, ir turiu 

gi aš nemalonumų su tuo sa
vo broliu. Matai, mudu esa
me dvynai. Ir jis taip daug 
panašus į mane, kad mus daž
nai sumaišo. Dar mokykloj, 
kada brolis ką nors padary
davo, man tekdavo atsakyti. 
Kartą gatvėj su kaž kuo su
sipešė, o policija vietoj jo 
areštavo mane. Suradau sau 
paną su gera pasoga, o jis, 
biaurybė, nuėjo vietoj ma
nęs ir apsivedė. Jis man tie
siog gyventi neduoda. Pats 
nežinau, ką ir bedaryti.

—Petrai, aš tau galiu pa
tarti tik viena: kaip tu nu
mirsi, pasistenk, kad jį vietoj 
tavęs palaidotų.

Kviečiame visus skautus ir 
skautes, skautininkes ir skau 
tininkus susirinkti sekmadie
nį, rugsėjo 18 d., 10 vai. ryte, 
Apreiškimo parapijos salėj. 
Visi dalyvausime 11 vai. pa
maldose.

E. Putvytė,
Vyresnioji Skautininke

Skaitykit ir platinkite sa 
vaitraštį “Ameriką.”

Tei. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir nakti

“Amerikai” reikalingi ener
gingi įgaliotiniai rinkti pre
numeratas.

Gera proga liuosiaikiu eks
tra užsidirbti.

Telegrama iš peklos
Vienas pirklys iškeliavęs 

Pietų Afrikon ir nuvykęs vie
ton siunčia telegramą savo 
žmonai, likusiai Europoje. 
Bet paštininkas telegramą 
nunešė kitai moteriškei, tu
rinčiai tokią pat pavardę, ku
rios vyras buvo neseniai mi
ręs. Našlė išsigandusi skai
to: “Atvykau laimingai. Bai
siai karšta. Tavo vyras.”

—Oi', tu, Dievulėli, tai te
legrama iš peklos! — persi
gandusi suriko moteris.

“Pamačijo”
—Pirkau tad miltelių nuo 

girtavimo. Įdėjau savo vyrui 
į kavą, kurią jis gėrė.

—Na, ir mačijo?...
—Taip, jis dabar visai ne

geria kavos.

Reikia tikėti čigonams
—Ką tau šiandien čigonė 

išbūrė? — klausia kaimynė.
—Pasakė, kad tuojau tu

rėsiu gyvo nuostolio.
—Na, ar nepamelavo?
—Kur tau. Vos tik prany

ko, žiūriu — ir nebėra dvie
jų vištų.

2EMECKAS Kazys, — Chicago.
ŽILINSKAS, Jonas, Antanina, — 

Sodus, Mich.

Laivu Gen. Howze j New Orleans 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

ALEKSIEJUS Stasys, — Texas.
AUKŠTAKALNIS Kazys, — Calif.
BALSKUS, Jonas, Jadvyga, Visval

das, — Mississippi.
DIKMANAS Ričardas, — Calif.
JUODEIKA Jonas, — Texas.
KAMINSKAS, Petras, Teresė, Jo

nas, Stasys, Marija, — Mississippi.
LITVINSKAS, Pranas, Vally.
MARKVALDAS, Jonas, Sabina, To

mas, Kristina, — Mississippi.
MISEVIČIUS, Antanas, Olga, Emili- 

jonas.
MIKAITIS, Simas, Magdalena, — 

California.
NAUJOKAS, Kristopas, Elena, An

tanina, — Calif.
NUTAUTAS, Alfonsas, Ona, — Cal.
ONAITIS, Anicetas, Luise, — Miss.
PLEIKYS, Augustas, Elze, Margot,

— Mississippi.'
SELENIŠ, Vladas, Bronė, — Miss.
SIMOKAITIS, Stefa, Audronė, — 

California.
ŠKEMAITE Marija, — Calif.
ŠLEKYTE Kotryna, — Missouri.
STAKE, Petras, Marija, Audronė, 

Dalia, — Louisiana.
STONGVILA, Antanas, Aurelija, 

Irena, Algimantas, Aurelija, — Miss.
STEPONAVIČIUS Grasilda, — Col.
ZABALONSKIS Julė, — Miss.
KONTRIMAS Vytautas, — La.
LASAS, Longinas, Ina, Algimantas,

— Los Angeles, Calif.

GUSTAS
Florist :—

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

AUGUST
—: Beltaire

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

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

ALLIANCE NITE CLUB J
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai J

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

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą J
80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE j

<8th Street ir 1st Ave. kampas) (
Tel. Gramercy 7-9765 J

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

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

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

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”

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

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

429 Walnut St., Newark 5, N. J. I
Tel. MArket 2-5360
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Prasidėjo mokslas

Rugsėjo 1 d. prasidėjo katali
kiškose mokyklose mokslo me
tas. Lietuvių parapinėse mokyk
lose susirinko nemažas skaičius 
naujų lietuvių mokinių. Jų tė
vai dėjo visas pastangas, kad jie 
patektų lietuviškų1 parapijų mo
kyklon, kur šalia bendro moks
lo galės gauti ir lietuviškumo. 
Juk visi žino, kaip greit gali nu
silpt! jauni žmonės netik kūnu, 
bet ir' lietuviška dvasia be tin
kamos paramos ir globos. Iš Vo
kietijos atvykę lietuviai čia pra
dės savo mokslą. Jie turės mo
kytis kaip valdžios nustatyta, 
bet jie galės ir palaikyti savo 
lietuviškumą lietuviškose katali
kiškose mokyklose.

jas Pr. Norkūnas, prel. J. Bąl- 
kūnas, kuris paskaitė labai gra
žią, patriotišką paskaitą, daug 
dvasiškių, katalikų laikraščių 
redaktorių ir kitų garbingų sve
čių.

Seime priimta gražių rezoliu
cijų, nutarimų, pasiryžta dirbti 
Dievui ir Tėvynei Lietuvai.

Centro valdybos pirmininku 
išrinktas J. Juozaitis iš Chicago.

Newark, N. J
Tautos šventė

ikti
43

gi ener- 
:ti pre-

Toronto, Ont. *■

VIETOS ŽINIOS kviečiameParapija

Toronto parapijai didėjant sa
vaitėmis ir dienomis, tikintieji 
sekmadieniais nebesutelpa į sa
vo mažą bažnytėlę. Daugeliui 
tekdavo stovėti gatvėje. Naujos 
bažnyčios įsigyti laikinai nepa
vykus, teko imtis bėdos priemo
nių. Vyskupui leidus, rugsėjo 4 
d. suma buvo laikoma 2 vietose 
kartu: bažnyčioje ir bažnyčios 
salėje, pogrindy.

Parapija vis dar organizacijos 
stadijoje, šiuo metu vykdoma 
parapijos narių registracija.

Parapijos klebono pareigas jau 
metai laiko eina kun. P. Ažuba
lis. Jam labai sėkmingai talki
ninkauja prof. kun. Gutauskas. 
Darbo pakanka ąbiems. Vienas 
iš didžiausių uždavinių jiems 
krintančių ant pečių, yra vaikų 
auklėjimas, šeštadieniais po pie
tų kelios dešimtys vaikų susi
renka į par. salę, kur turi pro
gos pažaisti, pabendrauti savų
jų tarpe, o taip pat mokomi reli
gijos bei lituanistinių dalykų. 
Nepajėgiant dar organizuoti lie
tuviškos mokyklos, buvo susli- 
tarta su kaimyninės italų para
pijos mokyklos vadovybe, kuri 
sutiko priimti lietuviukus ir leis
ti po keletą valandų savaitėje 
mokytis lituanistinių bei tikybos 
dalykų gimtoje kalboje. Tėvai 
raginami šia proga pasinaudoti, 
leidžiant savo vaikus į šią mo
kyklą. V. A.

Kanados Lietuvių Są-gbs su
važiavimas įvykęs Toronte rugs. 
4-5 d. praėjo sklandžiai ir darbo 
nuotaikoj. Sekmadienio ryte, pa
rapijos salėje vyko atstovų re
gistracija. Mandatų kom. prane
šimu šiame suvažiavime dalyva
vo 22 įgalioti atstovai iš KLS 
skyrių: St. Catherines, Montreal, 
Sudbury, Toronto, Welland ir 
Winnipeg, be to pasyvūs delega
tai iš neutralių bendruomenių: 
Rolphton, Norauda, Ottawa bei 
Hamilton. Savo atstovus prisiun
tė Kirkland Lake, Moor Lake 
bei neutralūs: Vai d’Or ir Tim
mins. . . *»

N- .
Suvažiavimą sveikino: įgaliot. 

ministeris Žadeikis, gen konsulas 
Budrys, Lietuvos konsulas Pet
ras Daužvardis, LAS raštu, o 
LKM draugija, “Verslas,” To
ronto skautai bei Liet. Rezisten
cijos atstovas žodžiu.

Pirmosios dienos posėdy buvo 
išnagrinėta Sąjungos veiklą pra
eity. Tuo reikalu pranešimus pa
darė CV pirm. agr. Rudinskas, 
CV sekretorius Dr. Sungaila, CV 
iždininkas p. Sakalas, bei skyrių 
atstovai. Iš jų paaiškėjo, kad 
KLS, nežiūrint stiprių užsipuoli
mų bei propagandos per NL ir 
“Naujienas,” ypač ją apkalti
nant sroviškumu, savo bandymo 
laiką išgyveno ir dabar, turėda
ma 9 skyrius su maždaug 600 
narių, yra vienintelė pilnai cen
tralizuota organizacija.

Antros dienos posėdžiai buvo 
skirti ateities veiklos aptarimui 
bei nustatymui, čia labai išsa
mų pranešimą skaitė KLS CV 
vicepirmin. p. Rinkūnas. Suskir
stęs visą veikimą į 2 pagrind. 
tikslus: 1) kovą už Lietuvos Ne
priklausomybę ir 2) lietuvybės 
išlaikymą, jis dar detalizuoda
mas tikrai labai turiningai nu
švietė klausimą, kuris sukėlė ne
paprastai gyvų diskusijų. Priė
mus tą matą, buvo nutarta KLS 
CV būstinę iš Montrealo perkel
ti į Toronto.

Į naują centro valdybą buvo 
išrinkti: Rinkūnas, Jokubynas, 
Abromaitytė, Karka, Adomonis 
M., Dervinis ir Norkus M. Kan
didatais liko: Blužas, Toliušis K. 
ir Alonderis. Rev. komisijon pa
teko! Juozapavičius, Stankevi
čius ir Rudinskas. Garbės teis
mą sudaro: Užupis, Daukša ir 
Blužas.

šio suvažiavimo svarbiausia 
gaida: siekiant vienybės atstaty
mo! Kanados lietuvių tarpe, kuo 
greičiau pradėti organizuoti PL 
Bendruomenę. Linkėtina, kad 
naujoji centro valdyba, suside
danti iš įvairų pasaulėžiūrų žmo
nių; savo tikslą pasiektų ir pa
teisintų į ją visų Kanados lietu
vių, dedamas viltis.

SEKTINAS PAVYZDYS
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKA”! C

“AMERIKA” *
★ yra geriausias savaitraštis,—sako kiekviena# 

turėjęs progos su ja susipažinti. L
Ne paslaptis, kad gausios visiems kitiems lietuvių kolo- 

Amerikos lietuvių katalikų nijos visuomeniniams reika
lams.

■ Palietus per pasikalbėjimą 
lietuvių giesmių per lietuvių 
pamaldas praturtinimo reika
lą, gerb. klebonas prašė nea- 
tidėliojant-pradėti giedoti vi
siems bažnyčioje “Pulkim 
ant kelių” sumai prasidedant, 
ir “Marija, Marija...,” sumai 
baigiantis. Vargonų pritari
mas bus užtikrintas.

Šiuo būdu Apreiškimo pa
rapijos bažnyčia ir mokykla, 
kurios jau ligi šiol sutrauk
davo didžiausį vietos ir nau
jai atvykusių lietuvių skai
čių, tampa klebono Pakalnio 
patriotiškumo, gilaus lietuvy
bės supratimo ir paramos dė
ka, tikru lietuviškos ir kata
likiškos dvasios centru, vi
siems lygiai prieinamu ir vi
siems lygiai brangiu, artimu 
ir mielu.

Tokie Apreiškimo parapi
jos klebono reikšmingi ir kil
nūs žygiai neliks be teigiamų 
vaisių lietuvybei palaikyti, 
jai ugdyti ir plėsti. Jie nedve- 
jotinai padės apjungti ne tik 
tikinčiuosius, bet ir visus ki
tus geros valios lietuvius. 
Norėtųsi taip pat viltis ir ti
kėtis, kad ši lietuviškos šir
dies ir gilaus proto padiktuo
ta svari iniciatyva susilauks 
gausių pasekėjų ir kitose 
Amerikos lietuvių kolonijose.

Ant.

“AMERIKOJE” ■
★ visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų lt 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

įsteigtos, laikomos ir veda
mos mokyklos buvo beišslys- 
tančios iš lietuvių rankų. Jas 
lankė daugiausia ne lietuvių 
tėvų vaikai arba lietuvių vai
kai, kurie nebemokėjo savo 
tėvų kalbos. Lietuvių kalba, 
be abejo, buvo iš tų mokyklų 
išstumta, kadangi nebeatsira- 
do pakankamo mokinių skai
čiaus, kas ją mokytųs ir ja 
įdomautus.

Šiandien tų mokyklų reika
lai ima, ačiū Dievui, keistis. 
Svetingoji Amerika, priglau
dusi tūkstančius bevargstan- 
čių, po visą pasaulį išblašky
tų, mūsų tautos vaikų, leido 
čia jiems laikinai dirbti, 
šviestis ir toliau plėsti savo 
kultūrinius turtus. Šis faktas 
iškėlė visą* eilę naujų klausi
mų, susijusių su mūsų vaikų 
tolimesniu mokslinimu ir au
klėjimu. Tuo susirūpinusi, 
tremtinių vaikų tėvų delega
cija, susidedanti įš advokatės 
p. Mačiūnienės, inž. Kizlaus- 
ko ir prof. A. Trimako nese
niai atsilankė pas gerbiamą 
ir labiausiai tremtinių tarpe 
populiarų Brooklyno Apreiš
kimo parapijos kleboną, kun. 
N. Pakalnį. Per ilgą, išsamų 
ir tikrai nuoširdų pasikalbė
jimą buvo aptarta daugel su
minėtų reikalų*

Iš pasitarimo paaiškėjo/ 
kad kun. klebonas N. Pakal
nis, kaip tikras lietuvybės 
pionierius, daro istorinės 
reikšmės žygius įvesdamas iš 
naujo į savo parapijos mo
kyklą lietuvių kalbos, dėsty
mą. šalia kalbos bus nepa
miršta nė Lietuvos istorija, 
kraštotyra ir kultūriniai rei
kalai. Tiems dalykams dėsty
ti yra pakviesta iš Lietuvos 
atvykusi ir ten 14 metų dir
busi pedagoginį darba, paty
rusi mokytoja. Pradžiai nu
matomos dvi vaikų grupės, 
kurios vėliau, pagal reikalą, 
galės būti plečiamos. Be re
guliarių klasių, kurios dirbs 
nustatytomis pamokų valan
domis, bus papildomi lietuvių 
kalbos kursai mokyklos dės
tytoju seselių lietuvių kalbos 
mokėjimui pagilinti.

Į mokyklą yra priimami be 
jokio skirtumo visi lietuvių 
tėvų vaikai. Ne lietuvių bus 
priimta tik tiek, kiek liks 
laisvų nuo lietuvių vietų. Tuo 
būdu Apreiškimo parapijos 
mokykla tampa pirmoji tik
rai lietuviška mokykla ne 
vien savo programa, dėstyto
jomis, bet ir mokinių sudėti
mi. <

Priimant, tremtinių vaikus, 
bus žiūrima nė tiek to, kiek 
jie yra pažengę anglų kalbo
je, bet kiek ir kokias mokyk
las jie yra išėję Europoje. Jų 
išeitas mokslas ir metai bus 
pilnai užskaitomi. Tie vaikai, Į 
kurie dėl bet kurių priežasčių 
turėjo ligi šiol sėdėti žemes
nėse klasėse, galės avansuo- 
tis- į aukštesnes, prisilaikant 
išeito mokslo kitur principo.

Reikalingų lietuvių kalbai 
vadovėlių manoma ieškoti 
čia, Amerikoje, o kurių truks 
ir Europoje. Be to, manoma 
kreiptis į Lietuvių Kultūros 
Institutą, paskatinant jį im
tis iniciatyvos skubiai išleis
ti lietuvių kalbos vadovėlį 
angliškai, kad pamiršusieji 
savo kalbą lietuvių tėvų vai
kai, kurie panorės, o tokių 
neabejotinai atsiras, galėtų 
lengviau ją išmokti.

Lietuvių kalbos dėstymui 
pagyvinti gerb. klebonas pa
žadėjo užleisti parapijos salę 
nemokamai, kad mokiniai ga
lėtų ten ruošti vaidinimus, 
deklamuoti, dainuoti ir dary
ti susirinkimus. Kadangi 
Brgoklyno lietuviai kitos to
kios geros salės neturi, tai I 
klebonas sutinka užleisti ją ir |

“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.

Praeitą sekmadienį Newarko 
lietuvių kolonija surengė rugsė
jo 8 dieną. Tautos šventės minė
jimą. Minėjimas buvo parapijos 
salėje. Prisirinko pilnutėlė salė 
žmonių — senų amerikonų ir 
naujai atvykusių.

Paskaitą skaitė apie rugsėjo 
8 d. reikšmę P. Dzikas. Sveikini
mo kalbas pasakė žinomi Newar
ko lietuvių visuomenės veikėjai.

Buvo parengta nepaprastai 
graži lietuviška, patriotiška sce
nos programa: dainos, muzika, 
deklamacijos ir tautiniai šokiai. 
Vaidino čiagimių lietuvių ir nau
jai atvykusių jaunimas. Režisa
vo naujai atvykę. Šventei suren
gti labai daug pasidarbavo bro
liai Kungiai.

“AMERIKA”
★ metams kainuoja tik

• Užsienyje ..................

Šmeižė buvusius DP

Rugp. 31 d. laikrašty Dayton 
Journal, kaž koks “Second Ge
neration” bevardžiai ir be jokio 
pagrindo mėgina kai tint Phi- 
ladelphijon atvykusius lietuvius 
DP, kaip nacius ir nesugyvena
mus su vietiniais lietuviais. Ne
žinia, kodėl jis atrado tik taip 
toli laikraštį ir ten parašė prieš 
savo tautiečius. Matyti, bijojo 
kad vietiniai laikraščiai netal
pins tokių prasimanymų ir šmeiž 
tų. Iš tikrųjų, Philadelphijon at
vykę labai gražiai sugyvena. Vie
tiniai labai nuoširdžiai remia at
vykusius, o atvykusieji yra dė
kingi ir malonūs savo gerada
riams. Asmeniškai pažįstu virš 
200 atvykusių ir nežinau jokių 
didesnių nesusipratimų, išsky
rus mažus dalykėlius, kurie ir 
turi būti tarp žmonių, jei jie pa
silieka žmonės. Politiniai jie visi 
demokratiniai nusiteikę ir lygiai 
prieš nacius kaip ir prieš komu
nistus. Būtų geriau, kad rašyto
jas dar patyrinėtų ir pamatytų, 
kaip atvykusieji kilniai sugyve
na su savo tautiečiais, anksčiau 
čia htvykusiais. Gaila, kad tai 
iškėlė net amerikoniškoj spau
doj.

Užsakymus ir pinigus siųskite:
« a ™ : L „ ”

$3.00
$3.50

;iu eks-

New Haven, Conn.
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Pavyzdinga lietuvaite
Neseniai asmeniškai ir arčiau 

susipažinau su jauna, vos 5 metų 
lietuvaite, Julija Baranauskaite, 
219 Wharton St. Ir kaip malonu 
net viešai spaudoj parašyti, kad 
ta jauna mergaitė gražiai kalba 
lietuviškai ir džiaugiasi, kad gali 
taip kalbėti. Mat, jos tėveliai ir 
močiutė ją išmokė. Ji jau pra
dės lankyti lietuvišką darželį— 
mokyklą ir taip visiems paro
dys, kad ir čia gimę dar gali iš
mokti lietuvių kalbos ir ja pasi
naudoti, jei tik vyresnieji pa
gelbsti ir moko juos. Garbė pp. 
Baranauskų šeimai ir jos močiu
tei p. E. Tribulienei už jaunuo
lės išauklėjimą. Dabar pas juos 
apsigyveno dvi DP, pp. Eitmina- 
vičiūtės, kurios su didžiu džiaug
smu ir laime pasakoja, kaip jos 
patenkintos ta jauna lietuvaite 
ir jos gali iš jos mokytis angliš
kai, o juddvi toliau kalbėsis su 
jauna mergyte lietuviškai, kad 
palaikytų tą gražią amerikoniš
ką lietuvišką dvasią.

Puikus 'seimas

' Lietuvos Vyčių seimas šiemet 
praėjo su nepaprastu pasiseki
mu. Seimo (organizacija buvo 
puiki ir pavyzdinga. Prie orga
nizavimo prisidėjo daugiausia 
Elizabetho kunigai su kleb. kun. 
J. Simonaičiu priešaky, vietiniai 
Vyčiai ir visi katalikai.

Seimas tęsėsi tris dienas. Pen
ktadienį ir šeštadienį posėdžiai 
vyko parapijos salėje. Atstovų 
dalyvavo tiek, kad, su svečiais, 
būdavo pilna salė. Atstovais bu
vo mergaičių ir vyrukų iš fab
rikų iš įstaigų, iš mokyklų, o 
taip pat ir aukštų profesijų — 
advokatų, gydytojų, inžinierių. 
Posėdžiai buvo vedami lietuvių 
kalba. Seimas baigėsi Newarke. 
puikiu bankietu sekmadienį.

Seime dalyvavo Vyčių įkūrė-

—Rugpiūčio 27 d. geroji teta 
ir dėdė, Elzbieta ir Juozas Ka
zokai, suruošė jaukias vaišes — 
shower pagerbimui savo gimi
naitės ir augintinės Onutės, ku
ri ruošiasi ištekėti rugsėjo mėn. 
Susirinko labai skaitlingai gimi
nių, draugių ir draugų, kurie ap
dovanojo Onutę gražiomis ir 
brangiomis dovanomis.

Sveikinam Onutę ir linkim lai
mės ir saulėto gyvenimo.

—Rugs. 25 d., sekmadieni, 
mūsų parapijos svetainėje įvyks 
nepaprasta staigmena. Moterų 
Sąjungos 33 kp. ruošia meno va
karą .kuris susidės iš koncerto, 
kurį išpildys pasižymėjusi Stul- 
ginskų šeima iš Waterbury. Jau 
nekartą teko pasiklausyti šios 
šeimos gražaus dainavimo, bet 
dėl šio koncerto, kaip girdėti, yra 
pasiruošę su naujomis dainelė
mis, kurių dar niekas negirdėjo.

—Nagi, mūsų vietinių tremti
nių jaunamečių ir augusių grur 
pė ruošiasi pasirodyti su tauti
niais šokiais ir kitais talentais. 
Bus ir įvairių pamarginimų, ku
riuos išpildys vietos jaunimas. 
Programai pasibaigus, bus šo
kiai, kuriems gros smagus or
kestras. .... ......... .....................

—Mokytoja Jadvyga Stulgi ns- 
kaitė, kuri šiuo tarpu lankosi 
Europoje ir aplankys įvairias 
tremtinių stovyklas, daug ką tu
rės pranešti apie mūsų brolių ir 
sesių padėtį tremtyje.

—Kviečiame ir apylinkės ko
lonijų lietuvius atsilankyti ir ma
loniai laiką praleisti mūsų kon
certe. Programa prasidės 6 vai. 
vakare. Įžanga — 50c.

—New Haveniečių skaitlingas 
būrelis dalyvavo ateitininkų su
ruoštam vakarėly, kur labai ma
loniai laiką praleido lietuviškoj 
nuotaikoj ir pasigėrėjo vaidini
mu ir tautiškais šokiais, kurie 
tikrai visus stebino.

—Rugs. 15 d., 7:30 vai. vaka
re, parapijos svetainėje įvyko 
svarbus Moterų Sąjungos 33-čios 
kuopos mėnesinis susirinkimas.

Susirinkimui užsibaigus įvyks 
vaišės, kurias pagamins kuopos 
raštininkė M. Ramanauskienė ir 
sąjungietė Petravičienė.

—Šv. Kazimiero Vyrų klubas 
turi nuosavą namą, kuris yra 
106 William St., New Havene.

Būtų abai malonu, kad dabar 
visi mūsų kolonijos vyrai su
prastų svarbą šib taip naudingo 
klubo ir prisirašytų prie jo ir 
padarytų jį skaitlingą ir pasinau
dotų klubo nauda. M.

Šį šeštadienį, rugsėjo 17 d., 
Vyčių 41 kuopa turės sma
gius šokius Angelų Karalie
nės parap. salėje, Roebling ir 
So. 4th Sts., Brooklyne. Joe 
Thomas orkestras gros sma
gius lietuviškus ir ameriko
niškus šokius, šokiai praside
da 9 vai. vakare. Įėjimas — 
$1.00. Vyčiai kviečia visus 
lietuvius dalyvauti jų šokiuo
se.

Rugsėjo 17 d., 5 vai. popiet, 
Apreiškimo parap. bažnyčio
je, Brooklyne, klebonas kun. 
N. Pakalnis sutuoks Geno
vaitę Ambraziejūtę, žinomų 
Brooklyno biznierių, Ameli
jos ir Juozo Ambraziejų duk
terį, su Albertu Čižausku, sū
num Onos Čižauskienės. Jau
nojo tėvelis Mykolas yra jau 
miręs.

Genovaitė, jauniausioji 
Ambraziejų duktė, yra baigu
si Brooklyno kolegiją baka- 
lauriato laipsniu. Studijavo 
anglų kalbą. Jos sužieduoti
nis Albertas yra baigęs Man
hattan kolegiją, kiek laiko 
dėstė anglų kalbą Notre Da
me universitete., kur jis įsi
gijo magistrato laipsnį. Da
bartiniu laiku jis turi Vice
konsulo vietą State Depart- 
mente, Washingtone. Mano
ma, kad jis greit bus paskir
tas diplomatinėje tarnyboje 
užsieny.

Pamergėmis bus Isabelė 
Russel iš Pleasantville, N. Y. 
ir jos sesuo Mrs. Albina Venc- 
lauskienė iš Elmhurst, N. Y. 
Jaunojo pabroliais bus Leo
nard Sabis, Antanas Kruzą, 
Michael Čižauskas ir Petras 
Venclauskas.
&

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius sifeipažinimui

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

i? PAUL GUSTAS FUNERAL HOME w
5 LAISNIUOTAS GRABORIUS •

I

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) i

ergreen 8-9770 iTel. Virginia 7-4499

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

Suteikiam Garbingas
• i Laidotuves
i - $150 -
I KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI 
i 84 - 02 Jamaica Avenue,
• Brooklyn, N. Y.
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AMERIKA' Rugsėjo 16, 1949

J^APYLINKĖJE
• Dr. A. Kudirka, Mėginęs 

įsikurti Philadelphijoje, per
sikėlė į Bropklyną.

• Kun. St. Raila, mūsų ben
dradarbis ir rėmėjas, pereitą 
savaitgalį lankėsi New Yor- 
ko rajone ir dalyvavo Vyčių 
seime Elizabethe.

• Muz. Kučiūnus gavo var
gonininko darbą Rochestery.

• P. J. Labanauskas, buvęs 
laivo “Prezid. Smetona” ka
pitonas, dabar Milwaukee, 
Wis. universiteto profeso
rius, lankėsi mūsų redakcijo
je.

• Kun. Pikturna, atvykęs 
iš tremties ir apsistojęs Ap
reiškimo parapijos kleboni
joje Brooklyne, išvyko į ry
tines lietuvių kolonijas.

• Prof. Dr. kun. J. Venc
kus, S. J., mūsų bendradar
bis, dirba Georgetown Uni
versity Washingtone. Anks
čiau dirbo Scrantono univer
sitete.

• V. Matonienė ir B. Vy- 
čienė iš Paterson, N. J., lan
kėsi Tėvų Pranciškonų rezi
dencijoje Kennebunk Port, 
Me., jau grįžo į Patersoną. 
Kartu su savim jos turėjo 
pasiėmųsios p. Masionių, ne
seniai iš tremties atvykusių, 
dukrelę — Teresę.

• Angelų Karalienės para
pijos Tretininkių laimėjimų 
vakaras įvyks rugsėjo 18 d. 
parapijos salėje.

• J. B. Laučka tremtinių 
reikalais lankėsi New Orleans 
kaip NCWC atstovas.

• Prof. Dr. Pr. Jucaitis ir 
toliau palieka profesoriauti 
Erie, Pa. kolegijoje.

• A. Mažeika, buvęs ilga
metis Vyčių centro pirminin
kas,, vykdamas į Vyčių seimą, 
aplankė mūsų redakciją.

• Ieva Trečiokienė iš New- 
arko grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Menderių ūkyje.

• Dr. Vyt. Majauskas, dir
bęs Jamaicos ligoninėj, dabar 
persikėlė į Schenectady, N. 
Y. ligoninę. Ten gyvena ir jo 
šeima.

• Pr. Morkūnas, Lietuvos 
Vyčių įkūrėjas, lankėsi New 
Yorke ir dalyvavo Vyčių sei
me Elizabethe.

• Great Neck lietuvių kolo
nija surengė tautos šventę, 
kuri gražiai praėjo. Aprašy
mas bus kitame numeryje.

• C. Vaičikonis, neseniai 
atvykęs iš tremties, apsisto
jo Brooklyne pas gimines.

• Toronto lietuvių Tautos 
šventės minėjimo aprašymą 
gavome baigiant spausdinti 
numerį. Įdėsime kitame num.

Apreiškimo 
Parapija

—Moterų Sąjungos 29 kuo
pa turės svarbų ąusirinkimą 
rugsėjo 21 d., 8 vai. vakare. 
Prašom ko daugiausia narių 
susirinkti.

—Mokslas parapijos mo
kykloj jau prasidėjo. Įsira
šė nepaprastai daug vaikų. 
Paimta dar naujų mokytojų.

—Bažnyčioje per pamaldas 
norima įvesti visų dalyvių 
giedojimą, Pulkim ant kelių, 
Marija, Marija ir kitas gies
mes.

—Parapijos bazarui ren
giamasi visomis jėgomis.

—Parapijoje veikią Vyčiai 
pradeda susiartinti su ateiti
ninkais. Jiems tarpininkauja 
kun. J. Pakalniškis ir J. Bau- 
žinskas.

“AMERIKOS” BAZARAS

Parengimų Komiteto susi
rinkimas įvyko pirmadienį. 
Dalyvavo: J. Baltrušaitis, M. 
Milukas, Butkus, Baciška, 
Gudaitienė, Poderis, Adomai
tienė, Plaktonienė, J. Stoš
kus, O. Sijevičienė,. Ponetaus- 
kienė, M. Putinienė, Butkie
nė, Pūkas, Gražienė, šarkaus- 
kienė, Stravinskienė ir šerkš
nas. Pirmininkavo St- Luka'S.

Aptarta smulkus bazaro 
pravedimo planas. Nutarta 
nupirkti gerų laimėjimams 
dovanų. Pasiskirstyta parei
gomis bazaro metu.

“Amerikos” bazaras bus 
Apreiškimo parapijoj salėjfe 
rugsėjo 23, 24 ir 25 dienomis.

Šv. Jurgio parapija

—Rugsėjo 10 d. su 3 šv. 
mišiomis palaidota a. a. Mi
kalina Milkevičienė, jau gra
žaus amželio sulaukus. Rū
pestinga duktė ir geras žen
tas Kardokas gražiai seną ir 
sergančią motinėlę prižiūrė
jo. Ją slaugyti paėmė iš trem
ties atvykusią p. Stulgaitie- 
nę - Čiurlionytę, tikrą gar
saus mūsų dailininko Mika
lojaus Čiurlionio seserį. Lai
ke pamaldų puikiai giedojo 
rinktiniai artistai, vargonais 
akompanuojant J. Brundzai. 
Palaidota Šv. Kryžiaus ka
puose. Į laidotuves, buvo atvy
kę iš New Britain, Conn. Kar- 
dbkų, Vyšniauskų iri kti gen
tys.

Reiškiame Kardokams gi
lią užuojautą.

—Sekmadienį, rugs. 11 d., 
mirė Emilija Klumbienė. Pa
laidota rugs. 14 d. su 3 šv. mi
šiomis Šv. Jono kapuose. Ve
lionė buvo pamaldi moteris ir 
žymiai savo duosnumu prisi
dėjo prie parapijos palaiky
mo. Paliko nuliūdime 2 sūnus, 
dukterį ir kitus gimines.

—Sekmadienį, rugs. 11 d., 
laike 11 vai. mišių Moterys
tės Sakramentą priėmė Mor
ta Karpiūtė su Murphy, šliū- 
bą teikė kun. Masiulis. '

—Rugs. 10 d., 25 metų ve
dybinio gyvenimo atžymėji- 
mui Veronikai ir Juozui Ka
raliams buvo surengta puo
ta, kuri įvyko Navicko sve
tainėje Maspethę.

—Šį sekmadienį, rugs. 18 d. 
pamaldos — suma vėl bus 11 
vai. Palaiminimas 3 vai. Lai
ke vasaros suma būdavo 9 
vai. ryte. '

INŽINIERIAMS, ARCHI
TEKTAMS IR TECH

NIKAMS

REIKALINGA PAGYVE
NUSI MOTERIS

Norinti gauti pragyvenimą lie
tuvių šeimoje pagyvenusi mote-
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STUDENTŲ DĖMESIUI
. 'Į t/

Lietuvių Studentų New 
Yorko būrelio valdyba prane
ša, kad rugsėjo 17 d. (šį šeš
tadienį) 7 vai. vakare, Ap
reiškimo parapijos salėje, No. 
5th ir HaVemeyer Sts., Brook 
lyne įvyks studentų, gyve
nančių New Yqrke ir apylin
kėse, visuotinas susirinkimas

Studijuoją arba buvę, bet 
dar nebaigę a. mokslus stu
dentai ir. bebaigianti gimna
zijas jaunuomenė — tai yra 
visi tie, kurie Amerikoje nu
mato toliau tęsti studijas, bet 
neturi tam lėšų, atsilankyki
te į šį susirinkimą, kur vi
siems bus paaiškinta, kaip 
galima gauti stipendijas, pa
šalpas ir kitokią materialinę 
pagelbą. Bus nagrinėjami ir 
kiti labai svarbūs ir aktua
lūs šių dienų moksleivijai 
klausimai. '

ATEITININKŲ DĖMESIUI

šeštadienį, rugsėjo 17 d. 6 
vai. vakare, Apreiškimo pa
rapijos salėje, No. 5th ir Ha
vemeyer Sts., Brooklyne, šau
kiamas New Yorko ateitinin
kų kuopos susirinkimas, į 
kurį prašomi visi kuopos na
riai ir dar norintieji prisira
šyti. Maloniai prašomi į sve
čius ir New Yorko ateitinin
kai sendraugiai.

N. Y. At-kų kuopos 
Pirmininkas

Tel. ST 2-3108

JERSEY PORK 
Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

428

..... .

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 t.t.

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

Tel. EVergreen 4-7142 .
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBARF.VJOIU8

Direktorius Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.

% - .. — 

PARSIDUODA SU PASI
AUKOJIMU

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

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:30 

vai. po pietų, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va
lanti. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

&

A. ir E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737 $

Rugs. 17 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak., New Yorker vieš
butyje, 8th Avė. ir 35th St., 
New Yorke, įvyks visuotinas 
Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų susirinkimas. 
Bus svarbūs pranešimai inži
nierių įsikurdinimo, darbo 
gavimo ir kt. reikalais. Kvie
čiami visi dalyvauti.

Valdyba

REIKALINGI KAMBARIAI
Šeima, be vaikų, ieško buto iš 

3-4 kambarių, Brooklyno apy
linkėje. Pranešti “Amerikos” re-ris, atvykusi iš tremties, gali linkėję. Pranešti “Amerik 

kreiptis j “Amerikos” redakciją. I dakcijai. Tel. EV 8-7012.

“AMERIKOS” PARENGIMŲ KOMITETAS
MALONIAI JUS KVIEČIA'ATSILANKYTI Į JŲ RUOŠIAMĄ

KURIS ĮVYKS

Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį

Rugsėjo-Sept. 23-4 ir 25
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

No. 5th ir Havemeyer Streets , Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 16* d. (penktadie
nį) 7:30 vai. vakare, “Ame
rikos” patalpose, 417 Grand 
St., Brooklyne, šaukiamas 
Katalikų Federacijos New 
Yorko apskrities seimelio iš
rinktos lietuvybei ugdyti ko
misijos susirinkimas, į kurį 
prašomi būtinai atvykti visi 
tos komisijos nariai.

PARDAVIMAI
WILLI AMSBURGE

1. Du namai po tris šeimas, du flo
rai tušti, po 11 kambarių, visi geram 
stovy, su kampiniais kambariais, mau
dynėm. Kaina $7.500 už abu namu.

2. Trim šeimom, mūrinis, su 13 kam
barių, su štymu, su maudynėm. Kai
na $5,900.

3. Keturiom šeimom, mūrinis, 19 
kambarių, maudynėm, atskirai staty
tas. Kaina $6.500.

RIDGEW00DE
1. Trim šeimom, mūrinis, su 15 

kambarių, aliejum apšildomas, 3 ka
ram garažas, atskirai statytas.

2. Dviem šeipiom, kampinis, mūri
nis, 11 kambariu, moderniški įtaisy
mai, 2 karam garažai.

3. 16 šeimų, kampinis, mūrinis, po 
3 ir 4 kambarius, su 
na $19,150.

4. Aštuonių šeimų, 
maudynėm, mūrinis, 
na $17,800.

Visi šitie namai turi tuščius florus. 
Turime ir daugiau namų su tuščiais 
florais.

Z I N I S
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namą 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

Į| Stephen B redes Jr.
į ADVOKATAS

< 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

i Tel. EVergreen 7-9394

IJETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

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

maudynėm. Kai-

su 40 kambarių, 
su garažu. Kai-

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

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

DAvenport 6-0259 
RALPH K E U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS Ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavlmų, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER STn 
BROOKLYN «, N. Y.

★ Daug vertingŲ fanty
★ Įvairūs pamarginimai

VIS4 LAIK4 VEIKIA PUIKUS BUFETAS ir BARAS

Įžanga nemokamai. Vaikai įleidžiami tik su tėvais

BAZARO PRADŽIA: PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ 6 V AL. VAKARE, SEK
MADIENĮ — TUOJ PO MIŠPARŲ, APIE 4 VALANDĄ.
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SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom. visokios rūšies taksus visu jurisdikcijų: Federalius štato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavieniu 
bizniu, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

' RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. V.

Telefonas: EV 4-3049

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
jy ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia  *^£3

pas ZEIDAT’S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

: TELEVIZIJA KAS VAKARAS

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO.
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y.

S 
5

MODEL NG J

NOW ONLY $ 189.75
AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN 

. PAYMENTI

GENERAI ELECTRIC 
• ~ REFRIGERATOR

&

a a

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIUS

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniii ir aliejum šildomu PEČIŲ |

RADIO APARATŲ I

TELEVIZIJOS APARATŲ į
SKALBIMO MAŠINŲ |

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

Kad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. <
Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu JOSEPH 2

N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą. į
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