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ŠTAI KAIP
Dvigubas mastas
Gal “Laisvė” žino

. i AMERIKOS LIETUVIU KATA- 
i; LIKŲ VISUOMENINi IR
i I KULTŪRINIO GYVE» MO
i 1 S AV AITRASTIS
; Į EINA KAS PENKTADIENI

Gegužės 1 d. savo kad ir skys
tose demonstracijose JAV ko
munistai reikalavo 30 valandų 
darbo savaitės ir atlyginimų 
padidinimo. Tuo pačiu metu Lie
tuvoje komunistai varo didžiau
sią propogandą už dar ilgesnes 
negu ligi šiol darbo valandas, 
darbo paspartinimą ir daugiau 
darbo dienų į mėnesį. Kitų 
įmonių darbininkai priversti net 
sutikti, kadi jie dvigubai daugiau 
padirbs.

Matyt, komunistai mano, jog, 
sovietams valdant, darbas pasi
daro tokia maloni pramoga, 
kaip koki šokiai ar piknikas, ir 
darbininkams tik džiaugsmas, 
komunistinių akamanų gena
miems spartuolišku tempu, dirb
ti be poilsio nepabaigiamas va
landas.
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SOVIETUOSE DINGO 1.500.000 VOKIEČIŲ BELAISVIŲ
Policija turi saugot komunistu įstaigas nuo Įniršusios minios. ' ' ‘i

“Reikalauju mirties 
bausmes...”

Komunacių “Laisvė” 82 nr. 
skelbia prasimanymą, kad “A- 
merika” stebisi, esą, kodėl “at
siranda naujųjų lietuvių emig
rantų arba “dypukų”, kurie 
pradeda pažangiai, blaiviai pro
tauti.” “Amerikai” tuo stebėtis 
netenka, nes jai žinoma, kad 
tokių dypukų, kurie glaustųsi 
prie “Laisvės”, nėra. Mes pa- 
žymėjom, kad gali būti, jog 
koks pasiųstas Sovietų agentas 
gal ir pralindo į JAV ir dabar 
nori vaidinti “Laisvę” garbinan
tį dypuką. Bet toki tipeliai nie
ko bendro su tremtiniais neturi. 
Tai Sovietų apmokami provoka
toriai, kaip ir jų bimbiniai bičiu
liai.

Prakaituoja “Laisvė” ir norė
dama paaiškinti, kodėl tie taria
mai jai palankūs dypukai ne
grįžo pas Staliną. Esą manę, 
kad Amerikoj rojus, tad čia ir 
atvažiavę. Tik lyg vandens bur- 
non paėmęs “Laisvės” rašeiva 
tyli, kodėl tie dypukai nemanė, 
jog Sovietuose rojus, nors viso
kios repatriacijos komisijos su
siriesdamos įtikinėjo, kad rojus programą įeina ir invazinio po- 
tik Stalino “saulės” apšviestuo- būdžio pratimai, naudojantis

x Sovietai paskelbė, jog pasku-, Turėtų būti dar apie 1.500.000, 
tinę vokiečių belaisvių 17.538 
asmenų grupė išsiųsta į Vokie
tiją. Likę esą Sovietuose tik 9,- 
717 asmenų, nuteistų už karo 
nusikaltimus, ir 3815 asmenų, 
kurių bylos dar nebaigtos.

šis Sovietų pranešimas nuste
bino visą pasaulį ir paskleidė 
gedulą vokiečių tautoje. Po ka
ro buvo paskelbta, kad Rusijoj 
yra 3.500.000 vokiečių belaisvių. 
Ligi šiol grąžinta tik 1.939.036 
asmens ir jau skelbiama, kad 
daugiau nėra. Kur jie dingo?

tarp kurių dešimtys tūkstančių 
internuotų civilių. Dėl to visoj 
Vokietijoj kilo didžiausias susi
jaudinimas. Vakarų Vokietijos 
parlamente kancleris Adenaue- 
ris pareikalavo, kad Kremlius 
pasakytų, kur dingo likusieji 
karo belaisviai. Socialdemokra
tų vadas K. Schumacheris siūlo 
uždaryti komunistų partiją ir 
spaudos konferencijoj pareiškė, 
jog galimas dalykas, kad arti
miausiomis dienomis parlamen
tas padarys tokį nutarimą.

Krikščionys demokratai ir libe
ralai padarę tokį pat pasiūlymą. 
Policija turi saugoti komunistų 
partijos būstines nuo įnirtusių 
minių keršto,

— Už kurstymą prie smurto 
veiksmų suimtas Saaro mirties 
komunistų vadas F. Nickolay. 
Ryšium su tuo suimti ir kiti še
ši komunistaf.

šveicaraF ruošiasi
NETIKĖTUMAMS

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO 
30 METŲ SUKAKTIS

Sovietai mokosi keltis į Skandinaviją
(K. Rauklaukis, mūsų korespondentas Švedijoje)

Tie naujieji laivai, kurie do
minuos manevrus Baltijos jūro
je, yrą savotiški pontoniniai lai
vai, dviejų rūšių. Vienas tipas 
sukonstruotas žmonėms gaben
ti, pirmoje eilėje pėstininkams, 
o antras pritaikytas sunkiems 
ginklams ir tankams gabenti.

Paskutiniu laiku sovietai pra-Į 
dėjo gaudyti švedų žvejų laivus 
Baltijos jūroje, matyt, bijo, kad 
žvejai nesuagituotų žuvų. Po vi
sokių demaršų vis dar šiaip taip 
pavyksta žvejams ištrukti iš 
vaišių. Greičiausia sovietai ne
mėgsta žvejų dėlto, kad jie ne
įtemptų savo žvilgsnio ir nepa-) Karui baigiantis, Vakarų a- 
žiūrėtų pro uždangą, kas ten 
tėvo ir mokytojo darželyje ana
pus balos dedasi. O kas ten de
dasi, pilna žinių visoje pasaulio 
spaudoje, štai ot ir š.m. gegužės 
2 d. švedų vakarinis laikraštis 
“Aftonbladet” įsidėjo specialią 
korespondenciją iš Berlyno apie į naujus tipus, 
didžiulius manevrus Baltijos jū-J 
roję sąryšy su naujai paskirtu denį invaziniuose manevruose 
rakietinių ginklų inspektorium 
V. I. Boresenko.

Įdomiausia, kad į manevrų

liantai paliko sovietams geroką 
skaičių invazinių laivų, o tais 
laivais pasinaudodami, sovietų 
karo laivyno mechanikai, pade
dant vokiečių ekspertams, Schi- 
chauer laivų''dirbtuvėse, Kara
liaučiuje, sukonstravo šiuos 

Pirmą kartą tie 
laivai buvo išmėginti pernai ru-

būdžio pratimai, naudojantis 
sė kraštuose. ArJTS.” nesutiks naujos konstrukcijos į sausumą 
su,mūsų mintimis, , kad jie žino
jo, jog ten rojus tik tuo atžvil
giu, kad visi nuogi vaikšto. Pa
galiau kodėl, “Laisvės” tvirtini
mu, nusivylę Amerika dypukai 
negrįžta dabar? Mūsų žiniomis, 
tai jie padalyti gali labai leng
vai. Užtenka tik prisistatyti So
vietų atstovams, ir tuoj galėsi 
grįžt. Gal “Laisvė” šią keistą 
paslaptį žino?

Frisches Haff ir Kuršių Nerin
goj.

Kad sovietai tiems naujiems 
invaziniams laivams teikia daug 
reikšmės, aiškėja jau iš to, kad

SIŪLO APGINKLUOT 
JAPONUS

Japonijos okupacijos laiku 
trejus metus vadovavęs 
mijai gen. R. Eichelbergeris 
Buffalo Rotary klubo susirinki
me pareiškė, kad turėtų būti 
apginkluoti japonai. Generolas 
pagyrė Japonijos pramonės pa
jėgumą bei j japonų kareivių 
narsumą ir.pažymėjo, kad ap
ginklavus japonus galima būtų 
išvengti trečiojo pasaulinio ka
ro.

8 ar-

išsikėlimo laivais, nors pats ma
nevrų svoris dedamas bend
riems pratimams tarp laivyno 
ir visu Baltijos jūros pakraščiu 
naujai įrengtų radarų stočių, o- 
ro laivyno bazių bei pakrančių 
artilerijos.

įsakyme taktiniai parengti 
manevrus minima Bomholmo 
sritis kaipo operacijų bazė. O 
tatai yra labai įdomu ir dėlto, 
kad sovietai prašė danų vyriau
sybės leisti, — o sutikimą, žino
ma, gavo, jiems iškelti prie 
Bornholmo nuskendusį sovietų 
žvejų laivą. Toje to laužo “gel
bėjimo” ekspedicijoje kaip tik 
ir įeina tie naujieji invazinių 
laivų tipai. Manevrai praktiškai 
užima visą Baltjos jūros pak
raštį nuo Wiemaro ligi Kara
liaučiaus.

I

invazinių laivų jau nugabenta j 
Ruegen ,o per šiuos manverus 
dar daugiau bus į ten nugaben
ta.

Pratęsiamas karinės

BERLYNE 40.000 PABĖGĖLIŲ 
IŠ SOVIETŲ ZONOS

Berlyne nesiliauja bėgimas iš 
Sovietų zonos į vakariečių val
domus sektorius. Vidutiniškai į 
dieną pabėga 22 asmens. Nuo 
balandžio 15 ligi 24 d. pabėgo 
1986 asmens, šiuo metu Berlyne 
yra 38 pabėgėlių stovyklos.

Iš viso yra vakarinėje Ber
lyno zonoj apie 40.000 pabėgė
lių iš Sovietų valdomų sričių.

IR 253 POSĖDIS BE 
PASEKMIŲ

Gegužės 4 d. Austrijos taikos 
sutarties klausimu 253 posėdy 
vėl nepasiekta jokios pažangos. 
Rusų atstovas Zarubin tik pa
reiškė, jog jis pasiruošęs disku
tuoti dėl 9 sutarties punkto, ku
ris liečia nunacinimą bei demi- 
litarizaciją. Amerikos atstovui 

• S. Reber paklausus Zarubiną, ar 
nori iš tikro Sovietai sudaryti 
su Austrija taikos sutartį, ar ne, 
Zarubinas nedavė tiesioginio at
sakymo.

BRITAI IŠPRAŠĖ LAUK SO
VIETŲ REPATRIACIJOS 

KOMISIJAS
Aukštasis britų komisaras 

balandžio 20 d. sovietus papra
šė, kad jie atšauktų iš britų o- 
kupuotos Vokietijos zonos sayo 
reparacijų ir repatriacijos ko- 1 
misijas, nes jų uždavinys jau 
atliktas. Tai privertė sovietus 
pagaliau tas savo komisijas, ku
rios iš tikro buvo sovietų šnipi
nėjimo lizdai, atšaukti, nors ir 
labai nenoromis. Sovietai vis 
tvirtino, kad britų zonoj esą dar' 
50.000 jų piliečių. Mat, jie savo 
piliečiais laiko ir tuos, kurie y- 
ra pabėgę iš Sovietų po 1939 m. 
okupuotų kraštų. Bet anglai ne
pripažįsta Sovietų okupuotų 
kraštų gyventojų sovietiniais 
piliečiais. Taip pat anglai kovo 
31 d. nutarė daugiau jokių pre
tenzijų dėl tariamai esančio jų 
zonoje sovietinio turto nepriim
ti. Jam identifikuoti ir- pasiimti 
jau buvę pakankamai laiko.

Taip priverstos tos Sovietų 
komisijos išsikrausyti. Prieš iš- 
vykdamos, jos dar išsiuntinėjo 
daugeliui tremtinių pranešimus, 
jog ruošiasi išvykti, ragindamos

G. Eisler svajoja karti Ameri
kos politikus ir generolus
Sovietų licencijuotame laik

rašty “Friedenspost” Vokietijos 
sovietų zonos informacijos biu
ro šefas Gerhard Eisler bando 
vaizduoti, kas lauktų amerikie
čius, jei komunistai pasauly įsi
galėtų. “Netoli Vašingtono, be
veik visai sugriautos JAV sosti
nės”, rašo Eisler, “posėdžiauja 
pasaulio tautų teismas prieš a- 
amerikiečių ir jų sąjungininkų 
karo nusikaltėlius. Ant kaltina
mųjų suolo sėdi Amerikos vy
riausybės nariai ir Amerikos 
generolai. Už jų sėdi prancūzų 
ir anglų politikai bei generolai, 
o už šių Adenaueris (vakarų 
Vokietijos kancleris, -red.), 
Berlyno vyr. burmistas Reute- 
ris ir kai kurie kiti vokiečių po- 
litikanai

Šveicarų vyriausybė įspėjo gy
ventojus, kad jie taupytų mais
tą ir žaliavas įvairiems “negali
miems pramatyti” atvejams. Ū- 
kio ministeris pažymėjo, jog 
tai esanti “normali atsargumo 
priemonė,” jei kas netikėto į- 
vyktų. Panašus įspėjimas buvo 
išleistas ir prįeš vienuoliką me
tų lygiai keturiais mėnesiais 
prieš karą. Žinovų nuomone, 
tuo būdu buvo sutaupyta še-[ Toliau vaizduojama šių “kal- 
šiems mėnesiams maisto ir ža- tininkų” apklausinėjimas, kuris 
liavų, kai Hitleris užpupolė Len- baigiasi 
kiją. Dabar Šveicarija taip pat “Kaltinamiesiems i _2Z__Z_ 
nori sudaryti tokius rezervus. I mirties bausmės pakariant. 

___________

bei generolai.

prokuroro žodžiais: 
reikalauju

Suomiai čaižo savo komunistus
(K. Rauklauskis, mūsų korespondentas Švedijoje)

Vaino Tanner, buvęs Suomi- būtų paprasta suomių partija, 
jos ministeris pirmininkas ir už- nebūtų jokio pavojaus, būtų ga- 
sienių reikalų ministeris, o pas- Įima pakęsti tą jų vaikišką pro- 
kui apkaltintus kaip “atsakin- | gramą ir iš jos pasijuokti. Bet 
gas už karo yeiksmus”, atlikęs 
savo bausmę, (Besitraukia iš po
litinės veiklosi š. m. gegužės 1 
d. socialdemokratų suruoštoje 
šventėje jią buvo,, svarbiausias 
kalbėtojas. į, 
aštrių žodžių lav$ komunistams gai ir kitiems liaudies demokra

’anner nesigailėjo

kadangi komunistų partija yra 
svetimo krašto vadovaujamo 
Kominformo skyrius, tai jos 
veikimas darosi pavojingas. 
Jiems nerūpi savo krašto gero
vė, jie tarnauja Sovietų Sąjun-

Gegužės mėn. 15-toji yra nepaprastai reikšminga data lietu
vių tautos atgimimo istorijoje.

1920 m. gegužės mėn. 15 d., t. y. prieš 30 metų, pirmą kartą 
Kaune susirinko Lietuvos Steigiamasis Seimas, susidedąs iš 112 
atstovų ir išrinktas slaptu ir visuotiniu balsavimu. Lietuvos istori
joje tai pirmutinė pačių gyventojų demokratiškai išrinkta tautos 
atstovybė. Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, turėjo lygų 
balsą ir betarpiškai rinko atstovus.

Pirmuoju Steigiamojo Seimo aktu buvo ratifikuotas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimas, demokratišką respubliką priimant 
kaip Lietuvos valstybės formą, šitaip buvo realizuotas vieningas 
ir nepalaužiamas lietuvių tautos troškimas visiems laikams atsi
kratyti svetimųjų priespaudos ir savo valstybinį gyvenimą tvar
kyti laisvai ir demokratiniais principais.

Šituo aktu užbaigęs Lietuvos valstybės atkūrimą, Steigiama
sis Seimas padėjo tvirtus pagrindus tolimesniam nepriklausomos 
Lietuvos politiniam brendimui, materialinei gerovei ir kultūrinei 
pažangai: davė kraštui valstybės konstituciją, kuri visiems pilie
čiams garantavo žodžio, spaudos, sąžinės, susirinkimų ir draugijų 
laisves; apgynė kraštą nuo išorinių priešų; tarptautinėmis sutar
timis įjungė Lietuvą į pasaulio valstybių šeimą; įvedė nuosavą 
valstybės valiutą; išleido Žemės Reformos įstatymą, kurį įvykdžius 
sustiprėjo ekonomiškai lietuviškasis tautos elementas sodžiuje; į- 
steigė Lietuvos universitetą, žodžiu, Steigiamajam Seimui vado
vaujant, Lietuva tvirtai atsistojo ant kojų kaip politiniai organi
zuota, pati sugebanti tvarkyti savo valstybinį gyvenimą ir visų 
kitų pasaulio kraštų pripažinta valstybė. Jungtinės Amerikos Val
stybės de jure pripažino Lietuvą suverenine valstybe 1922 m. lie
pos mėn. 28 d.

Per Steigiamąjį Seimą pareikšto savo troškimo būti laisva ir 
nepriklausoma lietuvių tauta niekuomet nėra atsižadėjusi. Tik 
smurtu ir klasta, prieš-tautos valią ir sulaužydama iškilmingai 
duotus savo pažadus bei tarptautines sutartis, Sovietų Sąjunga 
galėjo aneksuoti Lietuvos teritoriją ir krašte įvesti bolševikinę 
santvarką.

Ši reikšminga Lietuvos Steigiamojo Seimo sukaktis teprime
na kiekvienam sąmoningam lietuviui didžiąją Lietuvos bylą; tesu
stiprina kiekvieno lietuvio pasiryžimą visomis išgalėmis ir nepa
liaujamai kovoti, iki Lietuva vėl atgaus suverenines teises, ir da
bar jai tebepripažįstamas demokratinių kraštų vyriausybių; te- 
įsąmonina kiekvieną, kad atgimusioje laisvoje ir nepriklausomo
je Lietuvoje vėl būtų atstatyti tie demokratiniai principai, kurie 
buvo deklaruoti Steigiamojo Seimo priimtoje Lietuvos valstybės 
konstitucijoje.

Pasaulio padėtis esanti 
pablogėjusi

Gen. O. Ęradley atstovų rū
mų krašto apsaugos komisijoj 
pareiškė, kad reikalinga pratęs
ti karo prievolės įstatymą, nėr 
komunizmas tebesudaro grės
mę, siekdamas užvaldyti pasau
lį. Generolas priminė JAV lėk
tuvo ties Baltija pašovimą ir 
komunistų pastangas įsigalėti 
Tolim. Rytuose. Dabartinis į- 
statymas liepos 24 d. nustos ga- 
libjęs, bet jį norima pratęsti, 
kad reikalo atveju netektų truk
ti laiko.

Komisijos pirm. Vinson, D.- 
Ga., pasiūlė įstatymą pratęsti 
dvejiems metams, bet su sąlyga, 
kad be kongreso pritarimo ne- 

i būtų vykdoma mobilizacija. 
I Vinson pastebėjo, kad pasaulio 
padėtis yra pablogėjusi. Komisi
ja pasiūlymui vienu balsu prita
rė.

vietais turi būti kiek 
galint pavyzdingiau- 
s i , bet sąryšy su tuo yra 
mūsų pareiga visais atžvilgiais 
laikytis savo krašto įstatymų ir 
savo krašto laisvės patiems 
spręsti savo vidaus reikalus” — 
pareiškė Tanner. Jo kalba, be 
abejojimo, iššauks karčių ko
mentarų tiek Suomijoje, tiek 
Maskvoje.

Apie komunistų partiją Tan
ner savo kalboje pareiškė: “Jei
gu Suomijos komunistų partija

SOVIETAI PAGROBĖ ANGLI
JOS ŽVEJŲ LAIVĄ

Žiniomis iš Skandinavijos, 
Sovietai užpuolė šiaurėje žve
jojusį anglų laivą “Etruria” ir 
nugabeno į Murmansko ūostą. 
Paskutiniais mėnesiais panašiai 
buvo užpulti skandinavų ir vo
kiečių žvejų laivai, bet vėliau 
paleisti. Manoma, jog Sovietai 
nori įbaidyti žvejus, kad jie ne
drįstų žvejoti ties krantais, kur 
yra jų kariniai įtvirtinimai, nes, 
ten bežvejodami, žvejai gali ką 
nors slepiamo pastebėti ar gau
ti žinių anie karinius sovietų pa
siruošimus.

Anglai reikalauja, kad pa
grobtą laivą sovietai grąžintų.

tijų kraštams,” ,
Bet Suomijoje nėrii jatf taip 

ramu, kaip žmonės norėtų, vy
riausybė kovoja su dideliais 
sunkumais. Šias eilutes rašant, 
atrodo, kad nebėra jokio būdo 
dideliam geležinkeliečių strei-. 
kui sustabdyti, nes čia ima skil
ti profesinės sąjungos, banner 
palietė ir tą schizmą. “Siunčiam 
sveikinimus Sovietų Sąjungai, 
Kinijai, Korėjai, bet visai už
mirštame tuos kraštus, su ku
riais palaikome draugiškus san
tykius. Tatai gali būti paskuti
nis lašas, kurs susprogdintų 
Suomijos profesines Sąjungas— 
ekonominę organizaciją, kuri 
turėtų tenkintis vien tik darbi
ninkų profesiniais reikalais be
sirūpindama, o nesitrauktų į 
politinius ginčus.”

-t -.<?
Amerikos Lietuvių Taryba

■■<Ar ■_______
Tolerancija Uranijai yra beprotybe

FBI viršininkas J. E. Hoove-1 Amerikos laisvėmis, varo savo 
ris pareiškė, kad JAV komunis- griaunamąjį darbą. Bet tuo bū
tų partija, karo metu turėjusi 7- j 
5-100 tūkstančių narių, šiuo 
metu turi apie 50.000. Jų sim- 
patikų skaičius siekiąs apie 500 
tūkstančių. Tad tarp 150 mili
jonų krašto gyventojų komunis
tai sudarą dydžio atžvilgiu ne
reikšmingą grupę, kuri gali ir 
turi būti nugalėta. Bet dėl jos 
subversyvinės 'veiklos pobūdžio, 
Hooverio nuomone, vis tiek su
daranti JAV vidaus saugumui 
didžiulį pavojų. Amerikos ko
munistai esą su kūnu ir siela 
atsidavę Maskvos “raudonajam 
Hitleriui” ir,

IA SAVAITĘ

savo antidemokratine veikla nu
stoja teisės į konstitucines lais
ves. Tolerancija tironijai yra 
beprotybė, pažymėjo FBI vir
šininkas. Iš to daroma išvada, 
nors tiesiai to jis ir nepasakė, 
kad Hooveris yra už komunistų 
partijos uždraudimą.

NET AKLIEJI NEGALI 
PASINAUDOTI

Sovietu planai Aliaskai užpulti
Pabaltijy ir Naujojoj Žemėj rakietinių sviedinių stotys 

Skandinavijai ir Aliaskai pulti
kietinių sviedinių stotis, iš kurių 
galės pulti karo atveju Aliaską 
ir Skandinaviją. Tai jis patyręs 
būdamas Svirlano sunkiųjų dar
bų stovykloje. '

Martunuko pareiškimu, ’ jis 
buvęs nuteistas 25 m. už tai, kad 
kad vokiečių pusėje kovojęs 
prieš komunizmą. 1948 m. jam 

i pavykę kuju nudėti sargybinį ir 
' pabėgti.

— Sąjungininkų Aukštoji ko
misija Vakarų Vokietijoj išplė
tė mirties bausmę už šnipinėji
mą bei sabotažą ir okupacinių 

ti į tėvynę. Tokių paraginimų į loterijoj, kur galės laimėti 25.-1 pajėgų nariams bei jų šeimų 
gavo ir lietuviai. ^TOOO rublių premiją. nariams, v

į Į JAV pabėgęs Sovietų inži
nierius V. Martunuk pareiškė, 
kad Baltijos srity ir Naujojoj 
žemėj Sovietai yra įrengę ra-

VĖL 20 MILIARDŲ RUBLIŲ 
PASKOLA

Maskvos radijas pranešė, kad 
paskelbiama nauja valstybinė 
20 miliardų rublių paskola.

Panašios paskolos po karo 
Sovietuose jau buvo vykdomos 
keletą kartų. Paskola skelbia- 

-,------- ___________ ____ ma 20 metų. Paskolos lakštų 
dar pasinaudoti galimybe grįž- turėtojai dalyvausią kasmet

— Saaro srities parlamentas didele balsų dauguma pakvieti- 
įstoti į Europos Tarybą priėmė.
— Gen. McArthuras svarsto galimybę uždrausti Japonijoj 

komunistų partiją. Generolo nuomone, Japonijos komunistų par
tija yra aiškiai tapusi tarptautinių plėšikų satelitu ir iš užsienio 
diriguojama, siekia sudaryti tokią padėtį, kad japonai pakliūtu .į 
svetimųjų jungą.

— Nepavykus pašalinti iš posėdžio kinų nacionalistų atstovo, 
Sovietų delegatas Černlševas pats išėjo iš JT statistikos komisijos 
posėdžio. Dėl tos pačios priežasties Sovietai jau boikotavo 21 JT 
komisiją.-

— Du Vokietijos rytų zonos policininkai už atėjimą į vaka
riečių sektorių su uniforma ir ginklais amerikiečių teismo nuteisti 
po metus kalėjimo. Bylos metu teisiamieji patys paliudijo, kad 
.rytinės Vokietijos vadinama liaudies milicija yra iš tikro regu
liari kariuomenė, apginkluota tankais ir turinti karo laivyną bei 
karo aviaciją.

- — Šiaurės Indijos Patiala mieste sprogo šaudmenų sandė
lis. 32 asmenys buvo užmušti ir sužeista nemaža praeivių.

— Freiburge vokiečių teismas nuteisė gydytoją J. Schreck 12 
m. ir gyd. L. Brauer 11 metų kalėjimo. Minėti gydytojai Hitlerio 
laikais išžudė vienoj psichiatrinėj ligoninėj 3.000 protinių ligonių. 
Kaltinamieji aiškino, jog jie nepagydomus ligonius žudę pagal na
cių potvarkį. ,

— JAV atstovų rūmų krašto apsaugos komisija priėmė 350 
milijonų dolerių sąmatą atomine energija varomų povandeninių 
laivų ir bepilotiniams ginklams naudoti kreiserių statybai.

— Japonijai leista atidaryti JAV .prekybos atstovybes ir bus 
leista plėsti prekybinį laivyną. Tai padės Japonijai atsistatyti ir 
sumažins okupacines išlaidas.

mą

Iš Leipcigo, Vokietijos sovietų 
zonoj, pranešama, kad mieste 

pasinaudodami visai maža tėra taksi automobi- 
. lių, bet ir tais tegali pasinau

doti privilegijuoti komunistų 
partijos, nariai bei valdžios pa
reigūnai, turį atitinkamus pa
žymėjimus. Net aklieji negali 
taksi pagalba pasinaudoti nu
vykt į reikiamą vietą. Šoferiai 
nedrįsta to potvarkio nesilai
kyti, nes už tai keliems jau bu
vo atimtos mašinos.

— Berlyno rytiniam sekto
riuje veikusio cirko vadovybė 
buvo įspėta, kad jų cirkas pa
ryškintų politinį veidą ir laiky
tųsi liaudies demokratijos lini
jos. Cirko artistai, negalėdami 
sugalvoti, kaip tą cirko politinį 
veidą paryškinti, pabėgo į va
kariečių valdomą sektorių.

— Sicilijoj netoli Catania 
miesto sprogo aviacijos bombų 
(sandėlis, užmušdamas nemažiau 
kaip 14 asmenų. Sprogimas su
krėtė 245.000 gyventojų mies
tą. Griuvėsiuose ieškoma dar 
daugiau žuvusių.

— JAV 7 flotilės Tol. Rytuo
se vadas admirolas W. F. Boone 
vienam pasikalbėjime su spau
dos atstovais pareiškė, jog ka
ras galįs kilti “kiekvieną aki
mirksnį”. Tuo atveju JAV lai
vynas naudosis Singapuru.

i
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Raštus ir Italas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

Savaites politika
Trumanas optimistas, o Tydney pesimistas. — T. Lie darys “pas
kutinį bandymą. — Ir Rytai ir Vakarai tikrina savo ginklų san
dėlius. — Sovietuose ir satelitų kraštuose vyksta valymai.— Va
karai pradeda daugiau kreipti dėmesio į penktosios kolonos pa
vojų.

Prez. Trumanas spaudos 
konferencijoj bandė išsklaidyti 
karo su Rusija baimę. Jo žo
džiais, šiuo metu padėtis esanti 
geresnė, kaip 1946 m. pirmą 
pusmetį. Vis dėlto ne visi linkę 
su optimistiška prezidento nuo
mone sutikti. Jau ir pats prezi
dentas pastebėjo, kad tai gali išr 
rodytį optimistiškai, tik jis pri
dūrė, jog JAV prezidenas ir tu
rįs būti optimistas. Bet kiti nu
rodo, jog tai neląbąį besiderina 
su gynybos sekr. L. Johnsonp ir 
gen. Bradley pareiškimais. John- 
sonas ypą pažymėjęs, jog įvy
kiai Kinijoj ir rusų atominė 
bomba verčia peržiūrėti JAV 
karinius planus, o gen. Bradley, 
siūlydamas pratęsti
prievolės įstatymą, tai rėmė 
“kraštutiniškai bloga padėtimi 
pasaulyje.” Gi senatorius Tyd
ney net pareiškė, jog JAV yra 
netoli nuo karo su Sovietais.

karinės

Kad padėtis rimta, pripažįs
ta ir J. Tautų gen. sekret. T. 
Lie. Visa eilė reikšmingų daly
kų skiria Rytus ir Vakarus. Ki
nija, Vokietija ir

Už 100 darbo dienų 300 kllgr. Kiek ilgai bus—tai nežinau. NN . Stockholm (LAIC). _ ____
grūdų | irgi sveiki ir gyvi visi. Aš dar jus džiojoje Baltvėžio girioje, ypa-

Argentinos lietuvių laikraštis Prašysiu’ mūsų vardan per-.............................................. -
duotumėt linkėjimus Onytei su 
NN ir NN ir pabarsiu, dėlko 
taip visai užmiršo mus: ar jai 
taip tėvynės negaila ir giminių... 
Sudiev.* Likit visi sveiki. Lauk
siu atsakymo. Kad mes-turėtum 
sparnus, tai visi skristum pas 
jus, jau čia atsibodo...” 

Laiške išleista tik pavardės 
ir datos, kad rašiusis nepakliū
tų į. bolševikų kalėjimą. “Laiko” 
redakcija paskelbė, jog visi, 
norintieji įsitikinti laiško tikru
mu, gali jį pamatyti jų redak
cijoje.

laišką, 
tikroji 
Laiške

žemės.

Di-

sienos. Tie sviediniai ypač galės 
būti pritaikyti sunaikinimui 
priešo įrengimų kovai prieš 
bombonešius. Kartu statomi ra
daru aprūpinti sprausminiai 
lėktuvai priešo bombonešiams 
atremti. Priešo lėktuvams nai
kinti galės būti panaudotos ir 
rakietos, kurios pasieks ir 12 
mylių aukšty skrendančius prie
šo lėktuvus. JAV turi ir iš to
lo valdomų sviedinių, kurie ir 
aukščiau skrendančius priešo 
bombonešius pasieks. Yra ir ki
tų reikšmingų laimėjimų pa
siekta, kaip, pav., televizijos a- 
paratu aprūpintas sviedinys, 
kuris jo perskrendamos srities 
vaizdus tuojau pat perduos jį 
paleidusiam lėktuvui, radijo a- 
paratu aprūpintos 12.000 svarų 
iš tolo valdomos bombos ir t.t.

ši pažanga ir kiti jau išban
dyti ar bandomi dalykai leidžia 
tikėtis, kad JAV nebus nepasi
ruošusios užpultos. Tik tie visi 
išradimai turi būti kiek galima 
daugiau ištobulinti ir įtraukti į 
visą krašto gynybos sistemą. O

“Laikas” š. m. 6 nr. paskelbė 
neseniai vieno Buenos Aires lie
tuvio gautą iš Lietuvos 
kuriame atskleidžiama 
padėtis mūsų tėvynėje.
rašoma:

“Dabar mes gavom
Taip ligšiol nebuvo, žemės 50 
arų (aras lygus 100 kvadratinių 
metrų. Bus nors bulbėm pasiso
dinti. Turim 1 karvę. Darbo 
daug nėra. Namuos aš su tėte 
ėjau miškan normų kirst per 
žiemą, o vasarą ant lauko rugių 
rišt ar šiaip ką dirbt per dieną. 
Kada surišam 250 pėdų, tai 
skaito vieną darbo dieną, o kai 
mažiau surišam — skaito ma
žiau kaip dieną. Mes dabar per 
darbo dieną gavom 3 kilogra
mus grūdų. Aš turėjau 100 dar
bo dienų tai gavau 300 kilogr. 
visokių grūdų mišinio. Vis kaip 
nors išteksim. Mums brangiai 
nereik už darželį mokėti: kas
met pernai rudenį reikėjo pieno 
340 kilogramų, mėsos 60 kg., 
pinigų 40 rub., kiaušinių 50, vil
nų 550 gramų, skaitosi galvos 
mokesčių 25 rubl., Arklio nėra 
mums daugiau. I miestą pėsčio
mis einam. Dar bulbų 400 kilo
gramų: tai visa mūsų duoklė 
už 50 arų. Daugiau mums nėra. 
Geriau nereikia. Nė jokio klapa- 
to nėra. Visi vienodi. Taip nieko 
tokio pas mus nėra naujo. Visi 
sveiki ir kol kas gyvi. NN irgi 
sveiki. Jie dar nėra kolkoze.

tingai Hainowkos apylinkėse, 
lenkų pasienio kariuomenė ir 
policija tebevykdo dideles “me
džioklės”; gaudomi Lietuvos, 
Latvijos ir netgi Estijos atbėgė- 
liai. Tai esą daugiausia jauni vy
rai, prasiveržę per geležinę už
dangą po daugelio kruvinų su
sirėmimų, tikėdamiesi pasiekti 
Vakarų Europą. Daugelis žuvo 
prie sienos, betgi “stambesni da
liniai” buvo užtikti Baltvėžio 
girioje ir prasidėjo medžioklės. 
Lenkų daliniams irgi tenka nu
kentėti susirėmimuose su pasi
ryžėliais baltiečiais;

V. Čižiūnas

— - - ^ Austrija, su tuo negalima delsti, nes ag-
Trieštas, Dardanielaij nesutari- Įfesorius deda visas pastangas
mas dėl Atominės ’• energijos 
kontrolės ir' e-ilė panašių dalykų 
įtempimą hfe’tik1 palaiko^ bet ir 
didinat Kaip tik dėl to jis da
bar ir leidčsLt kelionei,ibandy-,, 
damas ieškoti būdo ,kaip gelbė
ti Jungt. Tautas, kurios, jo 
nuomone; vis dėlto esančios tin
kamiausia priemonė tarptauti
niams santykiams tvarkyti. Tuo 
reikalui po pasikalbėjimų su 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
politikais, užsimojo keliaut į 
Kremlių dar ir su-Stalinu pasi
kalbėti. Jis, mat, turįs taikos 
planą net “dvidešimčiai metų.” 
Bet didelis optimistas ir jis nė
ra, norįs, kaip pareiškė, tik 
“išbandyti paskutinį bandymą.” 
Nedaug ko iš iš to gero, išrodo, 
tikisi ir kiti. Vietoj laukę pagal 
T. Lie planą dvidešimt metų tai
kos, visi tikrina savo ginklų 
sandeliuš ir rūpinasi naujais 
ginklais. Sovietai gegužės 1 d. 
proga bandė Maskvoj paide-. 
monstruoti savo karinę galybę, 
leisdami pražygiuoti savo žemy
no daliniams, jūrininkams, pa
rašiutininkams, tankams, artile
rijai, priešlėktuvinei artilerijai, 
kavalerijai ir paleisdami skristi 
dvim o t o r i u s sprausminius 
lėktuvus bei 64 keturmotorius 
bombonešius. Ta proga jie ir 
pabrėžė, jog deda visas pastan
gas “būti saugūs nuo kapitalistų 
agresijos.”

Vakarai šių Sovietų pastan
gų nieku nelaiko ir, žinodami, 
kam iš tikro tos Sovietų pas
tangos skirtos, patys rūpinasi, 
kad netaptų tikrai gresiančios 
sovietinės agresijos aukos. Gy
nybos sekr. Johnson pažymėjo, ' 
jog vis ilgėja tarptautinio pavo
jaus zonos ir paprašė dar 350 
milijonų dolerių. Sovietai statą 
milžinišką laivyną, įsigijo ato
minę bombą ir provokuoja JAV, 
kaip rodo ir atsitikimas su JAV 
lėktuvu Baltijos jūroj. Reikia 
tad ir JAV pasirūpinti savo lai
vynu ir aviacija. Laivyno prog
rama dėl to apima 112 laivų 
statybą ir 30 sumodeminimą. 
Tarp jų ir 6 lėktuvnešių.

Kartu eina ir naujų ginklų 
gamyba. JAV aviacija prasita
ria, • kad pagamintas naujas 
lėktuvas, kuris iš tolo valdomus 
sviedinius galės paleisti į prie
šo taikinius, neperskrisdamas jo

pasiekti jėgų persvaros.
... Kartu abi pusės stengiasi, 

i kiekviena pagal savo sistemą, 
konsoliduotis viduje.
<, Sovietai, Kaip jau jų įprasta, 
vykdo valymus ne tik pas save, 
bet ir visoj savo įtakos zonoj.. 
Paskutiniu laiku yra aiškių žy- 
rpių, kad valymas yra palietęs 
sovietų aukštuosius kariškius. 
Tuo pat laiku “išvalyti” Estijos 
komunistiniai valdovai, padary
ta pakeitimų Vengrijoj ir yra 
žinių, jog bus valoma Lenkijos 
komunistų partija bei kariuome
nė.

Vakarai, išrodo, rimčiau pra
deda žiūrėti į komunistų penk
tąją koloną, kuri ne tik karo 
atveju galėtų žalos padaryti, bet 
ip taikos metu atkakliai sten
giasi sutrukdyti sveiką ūkinio 
gyvenimo raidą, griauti visuo
meninę moralę ir sėti tarpusa- 
vę neapykantą. Šių Kremliaus 
agentų griaunamojo darbo aiš
kesnis įžvelgimas visą eilę kraš
tų. kaip Austriją, Japoniją, Ka
nadą ir net JAV, skatina imtis 
priemonių juos sutriuškinti. Iš
rodo, kad neilgai trukus ne vie
nam krašte komunistų partija 
bus ir visai uždrausta, o kitur 
bus imtasi kitų efektyvių prie
monių jos žalingai veiklai už
kirsti kelią.

Taip pat labai aktualus Vaka
rams jų sferoje ūkinio gyveni* 
mo įstatymas į tinkamas vė
žes. Amerikiečius šiomis dieno
mis gerai nuteikė apklausinėji
mo duomenys, kad Vakarų Eu- 
i’opoj visuomenė yra palanki 
Europos ūkio unijai. Tam yr? 
aiškaus pritarimo Vakarų Vo
kietijoj, Prancūzijoj, Italijoj be' 
Olandijoj. Tikimasi, kad palan- 
kūs pasisakymai bus gauti ir iš 
Anglijos bei kitų V. Europos 
kraštų. Realizavus šią uniją 
jungiančią 153 milijonus gy
ventojų susidarytų tikrai pajė
gus ūkinis blokas ir atsirastų 
naujų galimybių ūkinei šio re
giono pažangai.

šie visi dalykai rodo, jog Va
karai šiuo metu yra sutelkę dė
mesį į savo ūkio, saugumo prie
monių ir savitarpio politinių ry
šių stiprinimą. Tai turį užtik
rinti laisvajai pasaulio daliai ne 
tik saugumą, o karinio konflik
to atveju laimėjimą, bet ir visų 
laisvųjų tautų gerovę.

Pėsti ėjo 600 
kilometrŲ

Prašo siųsti ne naujus drabu
žius, bet skudurus lopams 
Viena netoli. P-sko gyvenu

si lietuvių- šeima rašo savo pa
žįstamiems į New Yorką, kad 
jiems daugiau į ten neberašytų, 
nes-jieJau iš savo gyventos vie
tos kitur perkelti. Ųaiške sako-

Dail. A. Rukšleles paroda Australijoj
Kovo 15 d. Adelaidėje buvo 

atidaryta dail. A. Rūkštelės pa
veikslų paroda. Ta proga di
džiausias Pietų Australijos 
raštis “The Advertiser” 
dail. Rūkštelės kūrinius 
atsiliepė:

“Antano Rūkštelės akvareli- 
nių paveikslų paroda patvirtina 
plačiai pasklidusią nuomonę, 
kad naujųjų australų įsiliejimas 
iš Rytų Europos pasirodys kaip

laik- 
apie 
taip

TRŪKSTA POPIERIAUS
Nors bolševikai šaukia apie 

nepaprastai kylančią okupantų 
valdžioj gerovę, bet kartu laik
raščiai kelia triukšmą, kad mo
kiniai neša j rinką ir nelegaliai 
pardavinėja sąsiuvinius. Mat, 
popieriaus Lietuvoje-toks trū
kumas, kad daug kas dėl to ne
gali net laišką parašyti. Vaikai 
gauna šiek tiek rašomosios me
džiagos per mokyklas ir ją pas
kui brangiai pardavinėja juodo
joj rinkoj. '. , 
, . . ųaU'D
; : NAUJOJI ZEL
J ĮSILEIS ij^.1 j

Naujoji Zelandija

patvirtina jau ankščiau buvu
sias žinias, -jog kopiunistinė len
kų vyriausybė įš vadinamo Sei
nų trikampio lietuvius iškelia į 
tas sritis, iš kurių'po karo buvo 
išvaryti vokiečiai. Laiške mini
ma sritl#*tegali būt dabar lenkų 
valdomami pajūry.

Kartu laške prašoma, kad 
jiems nesiųstų naujų drabužių,, 
nes, matyt, toki drabužiai adre
satams neišduodami arba tiesiog 
pavagiami. Prašoma tik siųsti, 
jei turi, kokių skarmalų.

Pro jų dėvimus skudurus, sa
koma laiške, jau nuogas kūnas 
matyti, tad visokį skarmalai 
praverstų lopams.

IMA

--- m
esą-visąis -atžvilgiais tinkaųrf 
žmonės. Kanada tain pat įsitei
sianti daugiau DP. |'

' ...
1950 My JAV KATApKE

1? motina’
Našlė John Bauer iš Man

chester, Mich., kurios iš keturio
likos vaikų devyni yra Bažny
čios tarnyboj, yra išrinkta 1950 
m. JAV katalike motina. Keturi 
J. Bauer sūnūs priklauso Šv. 
Kryžiaus kongregacijai ir pen
kios dukterys Sisters of Mercy 
ordinui. J. Bauer jau dešimt 
metų yra pusiau invalidė.

vertingas indėlis kultūriniame 
šios šalies gyvenime.

“Nors dar nė metų Antanas 
Rūkštelė negyvena šičia, bet jau 
per tą trumpą laiką suskubo į- 
sigyventi į Australijos atmos
ferą, žadėdamas tapti vadovau
jančiu menininku.

“Jis turi' tikrą pastabufną 
grožiui, ir jo pasirinkti ■ objek
tai tiek akvareliniams, tiek- alie*- 
jiniams paveikslams yra parink
ti su pasitikėjimu ir patyrimu.! 
Darbas švarus, drąsus, susilai
kąs, kur reikalinga, bet visuo
met lengvas kompozicijos ir 
spalvų atžvilgiu.”

GUDAI KENČIA NUO MAS
KOLIŲ IR SATELITŲ

JAUNUOLIO AMŽIUS
Prie to, kas panagrinėta kalbant apie vaikystę ir paauglystę, 

reikia pridėti kelias pagrindines pastabas apie jaunuolio dvasinę 
raidą. Šis jaunojo žmogaus gyvenimo laikotarpis nemažiau reika
lingas tėvų ir vyresniųjų dėmesio, negu vaikystės amžius.

Trečiąjį pagrindinį psichines raidos laikotarpį (12 ir I I m. 
iki 18 ir 20 metų) jau esame pavadinę idealistiniu laikotarpiu. Tai 
jaunuolio amžiaus laikotarpis, kurio pradžia sutampa su lytinio 
brendimo pradžia (mergaitėms apie 12-13-tus melus). Baigiasi 
šis laikotarpis visišku fiziniu subrendimu (18 m. meraaitčms ir 20 
m. berniukams), kurį lydi ir maždaug tolygus dvasinis subrendi
mas. To brendimo metu vyksta svarbūs fiziniai (kūniniai) ir dva
siniai žmogaus asmens santvarkos pakitimai.

Puberteto (lytinio brendimo) amžius.
Prieš ateinant lytiniam brendimui, vaikas tarp 12-14 metų 

pergyvena antrąjį pasipriešinimo laikotarpį (negatyviąją fazę). 
Tai pereinamasis laikotarpis-į brendimo amžių. Paauglys grįžta iš 
išorinio pasaulio į savo paties vidinį pasaulį. Senas, vaikiškasis, 
pasaulis griūva, o į suaugusio pasaulį jam durys dar uždarytos. 
Tuo gyvenimo metu paauglys blaškosi nerimdamas, jame pradeda 
vyrauti šiurkščiosios jėgos gerbimas. Jam patinka jėga: jis nori 
būti karys ar koks nepaprastas- didvyris. Betikslis jo veržlumas 
į veiklą reiškiasi šiurkštoka forma. Jis nori būti savarankiškas, ta
čiau jis tai reiškia nevykusia forma.Dėl tbs'prcžasties levai ir mo- 
mokytojai jį dažnai laiko tinginiu, gremėzdu ir priešgina. Greitai 
pasiduodamas blogoms įtakoms, toks vaikas teikia tėvams ir auk- 
^ėfojimis hemažai rūpesčii}.

Mergaitėms šis laikotarpis trunka kiek trumpiau, berniu
kams — ilgiau, bet abiem lytim tie pereinamieji dvasiniai reiš
kiniai'lįaždaug panašūs.

Pagaliau ateina ir lytinis brendimas; Kaip vyksta jo fiziniai 
reiškiniai, čia nekalbesme. Psichologijai rūpi sielos reiškiniai, 
kurie lydi lytinį brendimą ir sudaro įdomų dvasinio g.\ veninio lai
kotarpį.

Šio laikotarpio pradžia — tai dvasinis berniuko ir mergaites 
atsiskyrimas. Mergaitė nusisuka nuo savo žaidimų draugo—ber
niuko, kaip nusisuka ir nuo savo lėlių pasaulio. Ji juokiasi iš ber
niuko, kaip iš nemiklaus vaikėzo. Tuo paču metu ir berniukas, 
kiek vėliau negu mergaitė, pradeda ja bodėtis ir ją niekinti. Vai
kystės žaislus palikęs, berniukas domisi gyvu arkliu, motociklu, 
automobiliu, lėktuvu, kelionėmis ir nuotykingais jų aprašymais. 
Jis godžiai skaito Robinzono gyvenimą, Kari May’o, Kooperio a- 
pysakas. • 1 > ■ t

Bręstančio jaunuolio dvasinis gyvenimas kur kas sudėtinges
nis, negu vaiko ar paaugusio. Jis jau giliau mąsto negu vaikas, ta- 
čiąUijaųie bųndą ir įigįšipl ęępąžinti jausmai4. Sunku jaunuoliui 
apvaldyti juos ir paslėpt nuo kitų. Jis atranda savyje tai, ko nebu- 

! vo anksčiau: jo vidinis “aš”, jo sielos gyvenimas atsiveria jam, kaip 
(neištirtų paslapčių*pasaulis! Jaunuolis pradeda'slėpti nuo kitų tai,

Benį, Šveicarija (LAIC).—Iš 
Prahos atbėgę žmonės pasakoja 
apie gudų tremtinių suiminėji- 
mą Čekoslovakijoje. Pav., inž. 
Vasyl Rusak buvo išvežtas į 
Minską ir ten nuteistas 10 m. 

| katorgos. Dr. Jan Geniuš ir jo 
žmona Larysa, žinoma gudų po
etė, suimti ir ištremti į Sibirą. 
Lenkijoje irgi gaudomi gudai. 
,Dr. Stasys Hryškievič, žinorpas 
pęichiatras, lenkų nuteistas ka
lėti (už “priešvalstybinę veiklą.”

. IShiiuje maskoliai suėmė ir iš-. m____r____ r__________________ _ _____ __ c.________
trSmė Sibiran kun. Adomą ^tan- Ras vykstą jo sieloje. Iš,to kyla jo užsidarym<t$ savyje. Tatai ypač 
jaučių ir knygininką Stasį žymu mergaitėse. Ieškoma progų būti vienatvėje, svajoti. Berniu- 
Stankevičių. Romanistas Dr. i p-aį mėgina rašyti jausmingu*; eilėraščius, mergaitės — dienoraš- 

1 Pranas Hrvškevičius užsimušė, , čius.
Kitas būdingas to amžiaus jaunuolio sielos gyvenimo biuožas 

— veržimasis prie savarankiškumo. Bręstąs jaunuolis t-le) bodisi 
.savo padėtimi šeimoje, nenori būti vaiku. Jam sunku pakęsti ki
to valią ir pripažinti vyresniojo autoritetą. Tačiau jis pats nežino, 
kodėl jis priešinasi prieš vyresnuosius, dažnai ir prieš tėvus bei 
mokytojus. To amžiaus jaunuolio piešginiavimas yra tik jo dva
sinio vystymosi reiškinys, noras kuo greičiau išsinerti iš vaikys
tės “kailio.” Deja, tas laikotarpis dažnai pridaro didelių nesusipra
timų šeimose, kai suaugusieji per lengvai įžvelgia jaunuoliuose 
blogą valią. Q

(Bus daugiau),

iššokdamas iš trečio auktšo, kai 
MVD at^jo jo suimti.

Iš kitos pusės, gudai susilaukę 
paramos Vatikane: praeitą mė
nesį Vatikano radio stotis kas 
penktadienio vakarą pradėjo 
transliuoti žinias gudų kalba. 
Tas labai pradžiugino gudus, 
bet sovietinės stotys tučtuojau 
pradėjo trukdyti transliacijoms.

—Sorbonnos universitete Pa
ryžiuje Ralys apgynė tezę “Eu
ropietiško romano technika” ir 
gavo daktaro diplomą..

LRKSA valdyba. Sėdi žiūrint iš kairės dešinėn:, prezidentas Leonardas Šimutis, 
dvasios vadas kun. Jonas F. Baltusevičius; sekretorius Vincas T. Kvetkas. Stovi (žiū
rint iš kairės dešinėn) Matas Zujus — organo redaktorius; iždo globėjas Jurgis K. Vens- 
lovas; vice prezidentas adv. Jonas J. Grigalius; iždo globėjas? Vincas Abromaitis; iždi
ninkas Petras Karašauskas.

LRKSA pernai prirašė rekordinį naujų narių skaičių — 963, kurių apdraudos suma 
siekia 991.000 dolerių. Viso LRKSA turilO.146 narius ir yra pereitais metais padaręs 
didžiausią pažangą iš visų lietuvių fraternalinių organizacijų.

■ ' Buenos Aires įvyko Lietu
vai Išlaisvinti Centrui priklau
sančių patriotinių lietuvių orga
nizacijų atstovų visuotinis susi
rinkimas. I naują centro valdy
bą išrinkti : pirm. J. Padvalskis, 
sekret. agron. A. šantaras, nro- 
pogandos sekret. L. Juknevičius, 
iždin. P. Sakalauskas, nariais 
J. Gilvydis ir A. Petravičius. 
Dvasios vadu ir toliau liko kun. 
P. Garšva, M.I.C.

— Į naują Buenos Aires Vy 
čių valdybą išrinkti: pirm. I 
Stankevičius, vicepirm. M. V 
lentinas, sekr. K. Balsis, seki 
padėjėjas E. Jukna, aktų seki 
J. Sarapinas, kasininkas P. B.i 
rišauskas, kasin. pad. A. Mikv 
čionis ir nariai A. Matulis, / 
Lopez ir J. Baliūnas.

— Toronto lietuvių parapijo 
komitetas nutarė imtis žygiu 
įsigyti parapijai didesnę bažny 
čią. Jau padaryti žygiai vieto 
parinkimo reikalu ir gautas ar
kivyskupo pritarimas.

— Bostono arkivyskupas ge
gužės 3 d. įšventino į kunigus 
lietuvį klier. J. Naudžiūną.

— Dievo Motinos Gvadelupc 
indėnų parapijos klebonas kun 
R. C. Klumbis j?alm Spring 
Calif., vienoj buvusių kareiviniu 
baigė įrengti bažnyčią, kurią 
pašventino San Diego vysku
pas.

— Urugvajaus koįrfunistų lie
tuvių organas “Darbas” prade
da jaudintis, kad vis daugiau 
buvusių suklaidintų lietuvių at
simeta nuo Stalino padlaižių ir 
dedasi prie patriotinės veiklos. 
Stalino garbintojai nerimsta, 
kad greit liks generolais be ar
mijos.

— Buenos Aires lietuviai no
ri surengti vakarinius kursus, 
kuriuose galėtų baigti gimnazi
jos kursą tie jaunuoliai, kuriie 
o nesuspėjo baigti tremtyje.

— Vargonininkų Sąjungos 
’hieagos ir Winsconsino pro- 

. Incijos ateinančią vasarą ma
no suruošti dainų švente. Tuo 
Jausimu greit būsiąs sušauktas 
atsirinkimas.

— Argentinoj gyvenąs pia
nistas A. Kuprevičius ruošia 
oncertus, kurie turi didelio pa

sisekimo ne tik lietuviu, bet ir 
trgentiniečių visuomenėj. Pas
kutinį savo koncertą surengė 
balandžio 4 d. Programoj buvo 
Bacho, Liszto, Schumann, De- 
r.issy, Chopino ir kitų pasauli

nio garso kompozitorių kūri
niai. Konceras susilaukė didelio 
pasisekimo.

— “La Vetrina di Chiurazzi”- 
Talerijoje Romoje atidaryta jau
no lietuvio tapytojo Antano 
Melninko darbų paroda. .
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P. Stravinskas

Tikroji Lietuviu Tautos valia
Prieš 30 metų susirinko Steigiamasis Seimas.

metų gegužės 15 d. Lie- 
Steigiamasis Seimas 

susirinko pirmojo posė-

1920 
tuvos 
Kaime 
džio.

Todėl šio mėn. 15 d. sueina 
30 metų nuo to didižai reikšmin
go mūsų valstybės gyvenimo į- 
vykio, kurį mes norime čia bent 
keliomis mintimis paminėti.

Steigiamasis Seimas buvo 
pirmoji visuotiniu Lietuvos gy
ventojų balsavimu išrinkta 
tautos atstovybė, kuri atliko 
didelius įstatymų leidybos dar
bus pačiu gražiausiu, labiausiai 
pakilusios nuotaikos ir kūrybin
giausiu mūsų valstybės gyveni
mo metu.

Steigiamasis Seimas buvo iš
rinktas laisvais, demokratiniais, 
jokia klasta, apgaule nepaveik
tais rinkimais, todėl jo darbai 
išreiškė tikrąją, neiškreiptą 
tautos valią.

Iš St. Seimo darbų mes mato
me, kuo gyveno, kokiu keliu 
pasiryžo eiti kokiais pagrindais 
pasiryžo eiti, kokiais pagrindais 
mą iš vergijos pančių išsivada
vusį mūsų tauta.

Pirmasis Steigiamojo Seimo 
aktas buvo

Svarbiausias demokratinės religinių įsitikinimų laisvę, žo- 
santvarkos pagrindas, kaip tei-Jdžio, spaudos, susirinkimų ir 

draugijų laisvę, buto neliečia
mybę, korespondencijų paslaptį, 
nuosavybės neliečiamybę ir kit.

Nors po kelių demokratinio 
valdymosi metų, kaip žinome, į- 
vykusiu perversmu ir keliolika 
metų besitęsiančiu vienos parti
jos valdymu ir buvo pajudinti 
demokratiniai mūsų valstybės 
pagrindai, nors ir buvo susiau
rintos demokratinės žmogaus 
ir piliečio teisės, bet atvirai ir 
nuoširdžiai turim pripažinti, kad 
ir to meto valstybės vairuotojai 
juto demokratinį tautos nusi
statymą, išreikštą St. Seimo 
Konstitucijoje, dėl ko ir tos par
tijos valdymas vis dėlto neišsi- 
gimė į barbariškumą ar į dan
gaus keršto šaukiantį nusikals
tamumą, kaip yra atsitikę kit. 
vienpartinių sistemų valstybėse, 
ypač Sovietinėje tiranijoje ar 
Hitlerio Vokietijoje.

Reikia tikėtis, kad, mūsų tau
tai antrą kartą iš vergijos pan
čių pinsikėlus, visi mes busime

singai sako Thom. Jefferson, y- 
ra tai, kad visi žmonės prieš savo 
Kūrėją yra lygūs; kad Kūrėjas 
yra jiems suteikęs neperleidžia- 
mųjų teisių, tarp kitų ir teisę 
gyventi, būti laisvam ir siekti 
savo laimės; kad valstybes val
džia žmonių yra įsteigta tik 
šioms Kūrėjo suteiktoms žmo
gui teisėms apsaugoti ir todėl 
tauta turi galią tą savo valdžią 
kontroliuoti ar pašalinti, kai ji 
pažeidžia tas žmogui Kūrėjo 
duotas teises.

St. Seimo Konstitucijoje pa
gal šią krikščioniškąją etiką bu
vo pravesta mintis, kad krašto 
šeimininkė yra pati tauta, o tie, 
į kurių rankas yra atiduota val
džios galia, yra tik laikini tau
tos patikėtiniai, jos tarnai, ku
rie visuomet turi jausti prieš ją 
savo atsakomybę.

St. Seimo Konstitucija toliau 
kiekvienam valstybės žmogui 
užtikrino žmogaus ir piliečio tei
ses, jų tarpe sąžinės, dorinių ir

vieningi savo demokratiniuose 
įsitikinimuose ir paniekintas, 
nužmogintas, visais atžvilgiais 
apiplėštas mūsų valstybės pilie
tis atgaus St. Seimo Konstituci
ja jam užtikrintas žmogaus tei
ses. Mes gi, rengdamiesi tam 
naujam gyvenimui, turime jau 
šiandien įsisąmoninti demokra
tinėje dvasioje, ugdyti savo tar
pe gražius, demokratinius pap
ročius, o ypač turime protingai 
naudotis šio krašto įstatymų 
suteiktomis mums demokratinė
mis laisvėmis, atmindami, kad 
kiekviena demokratinė laisvė 
turi savo ribas ir kad .mes ne
turime daryti nieko, kas pažeis
tų kito asmens laisvę ir teises. 
Iš lietuviškos spaudos turėtų iš
nykti kito asmens dorinių įsiti
kinimų niekinimas ir ypač reli
ginių jausmti įžeidinėjimas, ki
to asmens garbės ir vardo že
minimas, o taip pat ir piktais 
metodais vedama idėjinė ar po
litinė kova, nes visa tai neside
rina su tikrosios demokratijos 
dvasia.

Steigaimojo Seimo darbuose 
randame dar visą eilę socialinių 
reformų ir didelio ūkinio per
tvarkymo įstatymų, kurių bet
gi ryškiausias ir stambiausias 
yra žemės Reformos Įstatymas.

I šiuo įstatymu buvo paliesta

net 60% viso mūsų valstybės 
žemių ploto ir buvo įsteigta a- 
pie-40.000 naujakurių ūkių.

Naujakuriai, aprūpinti žeme, I 
gautą iš valdžios žemė mylėjo, i 
kaip savo maitintoją, prie jos 
prisirišo ir, sunkiai valandai už
ėjus, parodė didžiausio atsparu
mo prieš iš Azijos stepių atplū- 
dusius bastūnus, komunizmo 
vykdytojus.

Dar paminėtini Steigiamojo 
Seimo darbai

Lietuvos mokslo ir švietimo 
srityje

Steigiamasis Seimas, rūpin
damasis krašto švietimu, yra 
įsteigęs ir Lietuvos Universite
tą, kurį yra baigę ir daugelis į 
šį kraštą nuo politinio persekio
jimo iš Tėvynės atbėgusių lietu
vių.

Šalia minėtų didžiųjų darbų 
dar savos valiutos įvedimas, 
teismų organizavimas, tarptau
tinių sutarčių ratifikavimas ir 
eilės kitų įstatymų išleidimas 
mums liudija didelį mūsų Stei
giamojo Seimo darbų intensy
vumą, jo kūrybingumą ir pa
grindiniuose tautos klausimuose 
vieningumą, kuris ir mums, y- 
pač šiuo sunkiu mūsų tautai 
metu, turi būti šviečiančiu pa
vyzdžiu.

mir- 
yra 

var- 
sau-

Dažniausiai žemėje tariamas 
žodis yra “mama”. Tą žodį visi 
ir visų tautų vaikai pirmiausia 
ištaria, o ir nelaimėje bei 
ties patale jis dažniausiai 
žmogaus lūpose. Motinos 
das visiems ir visada kaip
lė šviečia vargo valandoje ir 
kaip švyturys vilties suteikia.

O taip yra dėl to, kad motina 
dega tyra meile savo vaikams. 
Šeimoje motina yra lyg deganti 
žvakė, kuri save naikina, kad 
tik kitiems būtų šviesu. Nora 
motina nuo rūpesčių ir vargų 
pavargsta ir sunyksta, tačiau 
jos meilė niekada neišsenka.

To motina niekada neįstengtų 
atlikti, jei pats Dievas nebūtų 
į jos širdį įdiegęs kilnios, pasi
aukojančios ir save užmirštan- 
čios meilės.

Tai, kad motinos meilės kyla 
iš paties Dievo, arabai išreiškia 
gražia legenda.

Dievas - Alachas sukūręs jū
ras bei upes, kalnus bei dyku
mas ir visą pasaulį pripildęs į- 
vairiais sutvėrimais. Tik žmo
gaus dar nebuvę pasaulyje. Ta-

Kun. Vytautas Pikturna

Tiktai Tave, Motule
Lietuvos Nepriklausomybės 

patvirtinimas
Steigiamasis Seimas, pirmiau

sia ratifikuodamas Lietuvos Ne
priklausomybės p a s k e Ibimą, 
mums ir mūsų kartų kartoms 
parodė, kad mūsų tauta savo 
nepriklausomybę laiko didžiau
siu savo turtu ir gėrybe, kuriai 
dirbti ir aukotis tos tautos vai
kams niekuomet neturi stigti 
pasiryžimo ir jėgų.

Toliau pagrindinis Steigiamo
jo Seimo uždavinys buvo priim
ti Lietuvos Valstybės Konstitu
ciją ir nustatyti ja valstybės 
santvarką.

Lietuvos Valstybės Konstitu
cija Steigiamojo Seimo buvo pa
rengta didžiausia atsakomybe 
ir kruopštumu, įdedant jos au
toriam į tą darbą daug valsty
binės išminties, kartu išryški
nant joje ir dorines tautos pa
žiūras.

Šiąja konstitucija St. Seimo 
buvo pasirinkta mūsų valstybei 
demokratinė santvarka, kuri rė
mėsi ne vien tik praktišku tiks
lingumu, bet ir krikščioniško- i 
sios etikos pagrindais.

D. Mickutė-Mitkienė

Tiktai Tavo, motule, tik tavo vienos 
Neužmiršiu žvaigždėtų akių.
Tau nebuvo nakties, tau nebuvo dienos, 
Tu dėl kūdikio mielo sapnų rytdienos, 
Ir džiaugeis, ir liūdėjai sykiu.

Aš užmiršt negaliu — Tavo žodžiai šventi, 
Kai sakei: žemėj klaidūs keliai...
Ir kai būdavo, rodos, bedugnėn krenti, 
Tu lyg Angelas Sargas staiga sušvinti, 
Savo meilės karštos spinduliais.

Buvo dienos — lig Stirnos gimtoj pašilėj — 
Jas grąžint ir geidžiu ir bijau...
Buvo mėnuo, gegužės ir medžiai.žali, • , 
Juodas karstas nuskendo gelsvame smėly... 
Tu likai, aš tremtin išėjau.

Niekas motinos meilės apimti nedrįs:
Nei tasai, kurs dar džiaugiasi ja,
Nei tasai, ką šventi atminimai vien riša— 
Pats Kūrėjas su kūdikiu amžiams surišo 
Ją palaiminto jausmo gija. MOTINOS LAIMĖ Nuotr. V. Maželio

da Alachas nusileido prie šven
tosios Nilo upės ir nutarė iš 
švento tos upės dumblo sutver
ti žmogų. Tik štai, kada Alachas 
bandė pakabinti upės dumblo, 
ten buvęs didelis vėžys įsikibo j 
ranką. Trys kraujo lašai ištryš
ko iš Alacho rankos ir susigėrė 
į rankoje buvusį dumblą. Iš tos 
dieviškojo kraujo prisisunku
sios žemės Alachas sukūręs mo
tinos širdį...

Tai pasaka. Bet ji išreiškia 
mintį, kad motinos meilė plau
kis iš Dievo—iš meilės šaltinio.

Iš tikrųjų, kas' išreikš moti
nos meilę, kurią ji jaučia, ry
modama prie lopšelio, penėda
ma kūdikį ar jį mokindama pir
mųjų žodžių?! Kas supras ir iš
matuos motinos liūdesį, jos 
skausmą, gilesnį už vandenynus, 
aukštesnį už dangų, kai ji turi 
pergyventi savo vaikų nelaimes 
ir skausmus?!

Taip, motinos meilė neišma
tuojama, žodžiais neišreiškiama, 
paties Dievo įkvėpta.

Ar nuostabu tad, kad bent 
vieną dieną metuose skiriame 
motinoms pagerbti, už vargus 
joms padėkoti ir pasimelsti, 
kad Aukščiausias suteiktų joms 
stiprybės taip dideles ir svar
bias pareigas eiti.

Tačiau motinos dienos šventi
mas nėra vien tik iškilmingas 
deklamavimas apie motinos 
meilę, bet drauge ir jos pareigų 
šventumo iškėlimas. Tą dieną 
moterims primenama, kad mo
tinystė yra kilnus pašaukimas 
ir kilniausia žmonijos paslaptis. 
Į motiną yra nukreiptos ir Baž
nyčios ir Tėvynės akys: Bažny
čia iš jos laukia sielos, o Tėvynė 
— tautos sūnų ir dukterų ug
dymo. Motina ne tik vaikus 
gimdo, bet ji juos ir auklėja, 
kad jie būtų tikri dangaus ka
ralystės vaikai bei tikri tautos 
didvyriai. Vadinasi, motina ne 
vien tik gyvybę vaikui duoda, 
bet ir dvasinę žmogaus pusę 
ugdo, žodžiu, motina yra Dievo 
pašaukta "savo meile ir gerumu 
pasaulį laimingą padaryti.

O tas pareigas gerai atliks tik 
tikinti, Dievą mylinti, savo pa
reigų atsakomingumą jaučianti 
motina.

Tad, minėdami motinos die
ną, turime visi — ir vaikai, ir 
tėvai, ir motinos — mylėti, 
melstis ir ryžtis.

A. Gražiūnas

KAIP MANE DĖDĖ SKRYNINGAVO
Su savo dėde ir krikštatėviu 

Anupru Rumziu iš žvikelių aš 
buvau maža teturėjęs reikalo. 
Kaip man pasakojo, savaitei po 
mano krikštynų praslinkus, Sei
rijuose prikibo prie jo žanda
ras, kai jis, užkabinęs ratu, nu
vertė f purvyną su visai pyra
gais ir riestainiais Šliomo Uga- 
vyžio stalą. Nuvertė netyčia, ne
galėdamas prekymečio kamša
ty pro kitų vežimus prasispraus- 
ti. Bet žandarui, žinoma, kad tik 
proga. Prikibo, kad jam statytų 
sotkę ir gana. Kitaip j kozą ve
siąs.

Be reikalo užpultas, dėdė jam 
ir sako:

— Kacape rudas, ko tu nuo 
manęs nori? Ar nematai, kad 
tas smarvė pats kaltas — pa- 
sirioglino savo stąlą pačiam vi
dury kelio.

Bet žandarui tik ir reikėjo, 
kad apie jį taip pasakytų.

— Aš tau, — sako, — rudas 
kacapas! Tai šitaip tu apie caro 
tarną šneki!

O jei caro tarną, gi per jį 
ir patį carą įžeidei, gero nelauk. 
Bet dėl tokio su juo elgesio kad 
supyks ir dėdė—net žodžio ne
sakęs, griebė burlioką, apvertė 
aukštyn kojom ir pakabino už 
kelnių praskiepo ant tvoros 
statinių. O paskui, kol žmonės, 
ligi soties prisijuokę, žandarą 
nuo tvoros nukabino, šokęs į ve
žimą, sukirto arkliams ir nudar

ai; pakeliui nuo įkarščio at
vėsęs; dėdė suprato, kad iš to

nieko gero nebus. Neduos jam 
žandarai ramybės. Tad parva
žiavęs, kol dar neatvyko žanda
rai gaudyt, atbėgo pas mus, o 
po poros dienų mano tėvas nu
vežė jį į Varnagirių smuklę,, iš 
kur žydeliai veždavo žmones į 
Ameriką. Iš ten dėdė ir išdūmė 
už vandenyno.

Taip aš savo dėdės Anupro ir 
neatsiminiau. Geriau atminiau 
tik du pinigu, ant kurių buvo 
kažkokio - žmogaus nupjauta 
galva. Man vis sakydavo, jog 
tai ciesoriaus ta galva esanti, 
nors ir negalėjo niekas paaiškin
ti, kodėl jam tą galvą nupiovė. 
Juos motina buvo gavusi pašte 
vietoj dėdės man dovanų atsiųs
to dolerio. Tuos pinigus ji laikė 
sudėjusi į skardinę dėžutę ir 
užrakinusi savo kraitinėj dėžėj. 
Tik kokių švenčių metu atneš
davo man pažaisti arba parody
ti svečiams, kokių dovanų esu iš 
dėdės gavęs. Tokia proga tie pi
nigai kartą man net daugiau 
pinigų uždirbo. Krikšto močia, 
nenorėdama nuo dėdės atsilikti, 
padovanojo man kad ir mažes
nius, bet taip pat du pinigu— 
dvadzeską ir auksiną.

Už visą tą lobį paaugęs aš tu
rėjau nusipirkti naują kepurę 
ar kitą kokį gerą daiktą. Bet 
tuo tarpu prasidėjo karas, o po 
jo ruso pinigas niekais nuėjo, ir 
kepurės už tą su ciesoriaus gal
va pinigą niekas nenorėjo duo
ti, nors jis ir sidabrinis buvo, 
šiaip taip vieną tik iškišau už 
lūpinę armonikėlę. O antrasis,

gali sakyti, visai niekais nuėjo. 
Buvo, mat, tuomet mada iš liku
siu rusų sidabrinių ir varinių 
pinigų kalti žiedus. Kaldavo ber
nai mergoms dovanoti. O juos 
pasekė ir piemenys, pradėję to
kius žiedus kalti piemenėms. 
Tiek tų žiedų prikalė, jog mūsų 
sodžiuj tik viena Kiliaus pieme
nė be žiedo vaikščiojo. Sugundė 
tad balvonai, kad aš jai žiedą 
nukalčiau. Ne todėl, kad ji man 
būtų patikusi. Buvo baisi kūt
vėla ir tokio nemazgoto snukio, 
kad reikėdavo ausis užsiimti, 
kai ji pradėdavo keikt gyvulius 
ar supykusi plasti kitus pieme
nis. Dėl to jai ir žiedo niekas 
nenukalė. Bet ji žadėjo paganyti 
mano gyvulius, kai nubėgsib su 
kitais piemenimis kiaulės dva
ran varyti. Tik tas žiedas išėjo 
toks kiuivas, jog buvo gėda ir 
piemenei jį dovanoti. Tad įsiki
šau į kišenę, pasiryžęs jį dar 
taisyti. Bet, norėdami iš manęs 1 
pasijuokti, nutvėrė tą žiedą kiti 
piemens, 6 Surdoko piemuo už
movė jį savo šeimininko šuniui 
ant uodegos. Gi tai buvo pik
čiausias šuo visam sodžiuj ir 
svetimo jokiu būdu artyn nepri
sileisdavo. Kad ir kiek aš apie jį 
vaikščiojau, atsiimti savo žiedą 
nepavyko. Vizgindamas žieduo
ta uodega, taip tas biaurybė ir 
nubėgo iš ganyklų į kažkokias 
šunų vestuves. •

Tokiu būdu pražuvo paskuti
nis mano dėdės pasauly buvimo 
ženklas. O jo nelikus, mažai ka
da tą savo dėdę ir prisiminda
vau. Nebent tik tuomet, kai bū
davo visai šeimai perskaitomas 
jo maždaug kas metai parašo
mas mano tėvams laiškas, ku
riame dėdė paprastai vis pa

klausdavo, ar jau didelis aš boi- 
sas ir ar labai išdykęs.

Bet štai atėjęs naujas karas 
mane išvietino. Pasidaręs dypu- 
kas, atsidūręs tarp svetimų, at
siminiau, kad turiu Amerikoje 
dėdę ir nutariau jį susirasti. 
Manau, vis būsiu ne toks kaip 
piratas vienas. O gal, sakau, su
sigraudinęs senis, jei ne visą 
ranką, tai bent pagalbos pirštą 
išties. Juk turėtų būti neblogas 
žmogus, jei man dar, atsipra
šant, nosies nusišluostyti nemo
kančiam jau dolerį atsiuntė.

Taip nutaręs, nuėjau-į UNR- 
RA, kur tarnautojas užpildė pa
ieškojimų blanką, ir tas blankas, 
priešingai tų tarnautojų princi
pams, vis dėlto kažkokiu būdu 
po metų ar daugiau laiko pate
ko į. Ameriką.

Kada aš jau seniai buvau tą 
blanką pamiršęs ir nustojęs vi
sų vilčių, jog mano dėdė kada 
nors atsilieps, jei dar nepersikė
lė į rojaus Sodus pas senolius, 
staiga gaunu jo laišką. “Radau 
popieriuose, rašė jis man, kad 
tamysta manęs ieškai ir kad aš 
esąs sveiko dėdė. Iš vardo išro
do, kad turėtumei būti mano se
sers Meri sūnus, o mano krikš
tasūnis. Jei taip, aš tave laikinu 
ir noriu padėti, o jei bus gali
ma, ir į šią kontrę atsitraukti. 
Bet aš noriu žinoti, ar tikrai tu 
esi mano krikštasūnis. Girdėjau, 
kad dabar atsirado visokių suk
čių, kurie rašinėja visiems, kie
no tik adresą turi, kad jie esą 
giminės ir prašo ne tik pakietų, 
bet net ir čia paršitraukt. Tai 
kad aš tikrai žinočiau, jog tu 
mano krikštasūnis, tu man pa
rašyk, ką nevalgomo valgei ma
žas būdamas, ką padarei tėvo

maldaknygei, kai reikėjo iš jos 
skaityt mokytis, ir kaip gaudy
davai kaimynų karvelius. Jei 
man galėsi tuos dalykus pasaky
ti teisingai, aš žinosiu, kad tas 
pats esi, kuo sakaisi.”

Perskaitęs tokį dėdės laišką, 
pagalvojau, ko jis čia nuo ma
nęs nori ir kokias kilpas man 
spendžia. Bene nori išsisukt, kad 
aš nesu jo giminė. Iš kur jis ga
li žinoti, ką vaikigalis būdamas, 
aš prasimanydavau? Bet ryžau
si vis dėlto parašyti. Pažiūrėsiu, 
manau,. ką senis tuomet sakys.

Nora jau nemaža laiko buvo 
nuo anų dienų praėję, aš tuos 
dėdės klausiamus dalykus dar 
puikiai prisiminiau. Dar mažas 
karapūzas būdamas, kai paso
dindavo mane užstalėj ant suo
lo, mėgdavau krapštyt iš sienos 
ii’ valgyt molius, už ką dažnai 
gaudavau per nagus, o kartais 
ir į uodegą įplodavo. Bet paskui 
senė Dzingelienė pertarė moti
ną, kad man nieko nesakytų. E- 
są moliai vaikams sveika —ne
gauną kaulų suminkštėjimo, ko
jos nepasidarančios kreivos. Tad 
paskui ir galėdavau tų molių 
valgyti ligi soties, kol paauguš 
praėjo noras.

O su tėvo maldaknyge buvo 
šitaip. Turėjo jis tokį milžinišką 
“šaltinį”, kurio tvirti apdarai 
buvo dar kraštais sutvirtinti ir 
geltonos skardos juostelėmis. 
Tai buvo tokia tvirta knyga, jog, 
gaisrui nepasitaikant, ne tik 
jam galėjo ligi amžiaus galo 
tarnauti, bet ir dar bent' trims 
kartoms jo vaikų ir vaikaičių. 
Dėl to suprantama, kad tomis 
savo maldaknygėmis mano tė
vas labai didžiavos ir saugojo 
jas kaip savo akį. Bet man ta-l 

sai “šaltinis” maža tesuteikė 
džiaugsmo. Kai mažas buvau, 
jis buvo man labai patrauklus. 
Tik kai kur nors aptikęs pradė
davau jį sklaidyti, ne tik tuojau 
iš manęs jį atimdavo, bet dar ir 
į uodegą įkirpdavo. O kai paau
gau ir man jis labai įdomus jau 
nebuvo, tuomet įdavė prieš ma
no valią į rankas. Kai tik praė
jau elementorių, tai ir pasodino 
mane prie to “šaltinio”. Sako, 
kai pereisi jį visą, tai jau bet ką 
galėsi paskaityt. Bet aš skai
tau, skaitau — ir galo nėra. 
Tad neapsikęsdamas aš ryžausi 
kaip nors gelbėtis. Kai nieks 
nemato, aš porą lapelių, kur jie 
siūlu persiūti, gražiai išpešu, kad 
žymės neliktų, ir — į krosnį. 
Manau, vis greičiau nuo tos 
maldaknygės atsikilposiu.

Bet nueina tėvas sekmadienį į 
bažnyčią, pradeda skaityt “mi- 
šiaunas” ir nustemba: kas čia 
yra, kad tos maldos tokioš 
trumpos pasidarė? Vos pusė 
mišių, o jis jau baigęs jas skai
tyti, nors šiaip, nebūdamas la
bai įgudęs skaitytojas, tik var
gais suspėdavo jas ligi pamaldų 
galo baigti skaitęs. Parėjęs na
mo, mano siaubui jis visą vaka
rą vartė savo “šaltinį”, žiūrinė
jo ir pagaliau susigaudę, kas čia 
yra. Ak, dar ir šiandien atsime
nu, kokio skonio buvo tuomet 
diržas. O paskui tėvas suskaitė 
visus dar likusius maldaknygės 
lapelius ir pasakė, kad jei nors 
vieno dar truks, tai aš jau su
žinosiąs nebe diržo, bet pabran- 
kyto pakinktų viržio skonį.

Nežinau, kiek tas “šaltinis” 
mane dar būtų kankinęs, tik at
sirado jau mokyklų, visi pradė
jo leist į jas vaikus, tai ir ma

nęs daugiau prie jo nebelaikė, 
bet išsiuntė į mokyklą.

Bet aš, matyt, nebuvau apsi
gimęs mokslininku. Man žymiai 
daugiau patiko ne prie knygos 
sėdėti, bet lakstyt paskui karve
lius. Ypač mėgau gaudyt at- 
skrendančius svetimus. Bet kar
velis patrakusiai gudrus paukš
tis — niekaip negali įvilioti į 
kilpas. Aplinkui sau vaikščioja, 
pabertus žirnius renka, bet prie 
kilpų neina ir tiek.

Senis žaliaduonis, matyda
mas, kaip man nesiseka juos 
pagauti, kartą nusijuokęs ir sa
ko:

— Duok tu jiems ne žirnių, o 
šnapso. Kai pasigers, be vargo 
galėsi juos užantin susidėti.

Žinoma, -jis norėjo* ir manęs 
pasijuokti. Bet pasirodė, kad 
tai tikrai geras būdas, tik rei
kia truputį galvos. Paklausęs 
senio žodžių, pradėjau galvoti, 
kaip jiems to šnapso įduot. Su
siradau motinos butelį trejų de- 
vynerių, kurių mums duodavo 
po gurkšnį, kai pilvą kuriam 
skaudėdavo, ir įpyliau į lovuką 
su vandeniu. Bet tie bjaurybės 
negeria. O jei kuris ir pavilgė 
snapą, nieko nesidaro.

— Na, — manau sau, — pa
laukit jūs biaurybės. Pabandy
siu kitaip.

Pridėjau butelin žirnių ir už
pyliau degtine, o kai tik atlėkė 
svetimi karveliai, jiems ir pabė
riau. žiūriu — lesa. O kuris tik 
palesė, tuoj pradeda svyruot, 
bandydamas skristi verčiasi per 
galvą ir žetnėn krinta. Taip at
radus man gerą būdą, iš mano 
rankų jau nebeištrūkdavo, jei 
koks svetimas karvelis užklys
davo. Tik kažkada netyčia apie



Lenku žinios apie 
Lietuvą

New York (LAIC).— Lenkų 
Inter - Catholic Press Agency 
žiniomis iš Varšuvos, Lenkijoje 
viešpatauja oficiali tyla apie į- 
vykius “išlaisvintoje” Lietuvo
je. Tiktai š. m. vasario mėn. vi
dury — mūsų Vasario 16 proga 
—tylą nutraukė pranešimai a- 
pie “Lietuvos tarybinės socialis
tinės respublikos išvadavimo 
penkmečio sukaktį”: 1945 m. 
sausio 28 d. buvo užimta Klai
pėda. Valdiškas pranešimas 
“taip surašytas, kad prislėgtų 
skaitytoją tariamomis reformo
mis ir tų kraštų pažanga sovie
tinėje valdžioje.” Girdi, pramo
nė išaugo “fantastiškai”, šiuo 
metu mokyklas lanko, kaip pra
neša komunikatas, keturis sy
kius daugiau vaikų nei prieš ka
rą.” Kolchozai Lietuvoje ’’bujo
ja”, ir žmonės “susilaukė ligi 
tol negirdėtos laisvės ir gerovės. 
Lenkų agentūra komentuoja: 
“žodžiu, tiek lenkai kaip ir lie
tuviai turį džiaugtis, kad didysis 
Stalinas jų tėvynės gabalą išva
davo. Tikrovėje, sovietinėje Lie
tuvoje viešpatauja baisus skur
das, kokio seniausi žmonės ne
atsimena. Nuolat nors pavieniui 
iš Lietuvos atbėgą žmonės pasa
koja, kad gyvenirpas visais at
žvilgiais taip pablogėjo, kad visi 
atsidūrė skurde. Daugelį tūks
tančių žmonių išvežė į Sibirą 
arba į Rusijos gilumą. Šeimos 
suskaldytos. Policinis teroras 
baisus. Visos statistinės skaitli
nės yra netikros ir sudarytos 
tiktai užsieniams mulkinti.”

PRIGLAUS 980 SENELIŲ
Prancūzų Mažosios Vargdie

nių Seselės yra paruošusios pla
ną priimti nuolatinei globai 980 
pabėgėlių senelių. Pabėgėliai 
bus parinkti iš DP stovyklų; 
turės būti ne mažiau kaip 60 
m. amžiaus.

IRO generalinio direktoriaus 
J. Donald Kingsley teigimu, tai 
yra didžiausias skaičius asme
nų, reikalingų nuolatinės glo-

-kuriuos paskirą agentūra 
ar organizacija sutiko priimti.

Kuomet daugelis jaunų ir pa
jėgių pabėgėlių seniai buvo pri
imti įvairių valstybių, likusieji 
17.000 senelių ir ligonių dar te
belaukė savo labai migloto liki
mo. Tačiau jei ir daugiau orga
nizacijų pasektų šių Mažųjų 
Vargdienių Seselių pavyzdžiu, ši 
problema nebūtų jau taip sun
kiai sprendžiama.

IŠKELTAS SOVIETINIS VAI
STŲ “RAKETAS”

New Lork (LAIC). — LAIC 
pastangų pasekmėje, Hearsto 
spaudoje per dvi dienas, penkių 
skilčių antraštėje, buvp komen
tuojamos Sovietų pastangos iš- 
sivilioti iš Amerikos juo dau
giau retų vaistų — streptomyci- 
no, aureomycino, ir 1.1. Kita 
spauda irgi apie tai plačiai ra
šė. Londono “Daily Telegraph” 
pasiuntė ilgą pranešimą. Ši ži
nia buvo plačiau komentuojama 
ir iš Fordhamo Universiteto ra
dio stoties, trumpomis bango
mis. šiuo metu vedamas pla
tesnis tyrinėjimas apie būklę 
kitose Amerikos vietose.

savo gudrybę prasitariau ku
riam ten vaikigaliui, o tuo būdu 
ir išėjo aikštėn, kur 
dingsta kaimynų kar
veliai, kuriuos sugavęs, at- 
parduodavau tik kokio trečio 
kaimo piemenims. Už tai supykę 
vaikigaliai ne tik pasigavę man 
kaili išskuto, bet šamatos Janka 
paleidęs akmeniu taip praskėlė 
antakį, kad randą ligi šiai die
nai nešioju.

Nelabai gražu buvo dabar tai 
prisiminti, o dar labiau viską 
ant popieriaus surašyti. Bet kad 
kitaip jau neišeina, surašiau ir 
išsiunčiau dėdei. Sakau, dėde, 
surašiau kaip buvo. Gal ir ne
gražu, kad taip dariau. Bet su
prask, kad tuomet dar vaikiga
lis buvau, druskos galvoj’trūko. 
Dabar jau esu į protą atėjęs. Jei 
mane į Ameriką parsitrauktu
me!, gėdos tau nepadaryčiau. 
Tuos kvailus daiktus surašiau, 
kad žinotumei, jog tikrai tavo

DEBESYS TIES
Neseniai skaitėme spaudoje, 

jog sovietai pasiūlė turkams į- 
vesti bendrą abiejų kraštų Dar- 
danielų sąsiaurio kontrolę. Tur
kai* sovietų pasiūlymą atmetė, 
ir išrodo, lyg visa byla tuo ir- 
pasibaigė. Tik atsimenant, jog 
toks pasiūlymas pakartotas ke
letas metų būvy antrą kartą, 
sunku tikėti, jog sovietai, išgir
dę turkų atsakymą, nurims. 
Greičiau galima tikėtis, jog 
anksčiau ar vėliau jie bandys 
vėl turkams apie tai kalbėti ir 
juos spausti, kad tasai ar pana
šus pasiūlymas būtų priimtas. 
Prie to Sovietus skatina jų po
litikos tikslai Viduržemio jūros 
srity.

Sovietai būtinai nori trimis 
kryptimis išeiti į jūras — pro 
Skandinaviją į šiaurės Atlantą, 
pro Persiją į Persų įlanką bei 
Indijos vandenyną ir pro Dar- 
danielus į Viduržemio jūrą.

Šiuo metu ypatingai nukrei
pę dėmesį .į Tol. Rytus. So
vietai lyg ir ne tiek aktingi 
Viduržemio jūros srity. Bet į- 
tempimas tarp jų ir Vakarų 
juos skatina nieko nelaukiant 
daryti žygių ir šiame regione. 
Viduržemio jūra yra vienas 
svarbiausių vakariečių kelių. 
Tad sovietams labai patiktų čia 
tvirtai padėti savo koją ir tą 
kelią nukirsti arba bent pada
ryti nesaugų. Ir tas tikslas iš
rodė esąs nebetolimas, kol Ju
goslaviją buvo jų satelitų tarpe. 
Bet pastarosios iškritimas iš so
vietinio bloko reikalą supainiojo 
ir aktualų sovietams Dardanielų 
klausimą dar labiau suaktuali
no. Albanija, tiesa, tebėra jų sa
telitų tarpe. Tuo naudodamiesi, 
Sovietai stiprinasi pačioj Alba
nijoj ir jos salose, statydami ten 
įtvirtinimus ir įsirengdami savo 
bazes. Bet ši Sovietų bazė yra 
izoliuota, ir jei iš Juodosios jū
ros negalės būti paremiama, ne
galės suvaidinti reikiamo vaid
mens.

Gavę laisvą išėjimą į Vidur
žemio jūrą ir joje įsistiprinę, 
Sovietai tuo pačiu, dar apsuptų 
kietasprandį lito ii*, remdamiesi 
Italijos bei Prancūzijos komu
nistais ,net visą Vakarų Euro
pą, ypač jei pro Skandinaviją 
pavyktų išeiti į Atlantą. 6 tam, 
išrodo, Sovietai taip pat ruošia
si. jų urzgimas ant Švedijos, 
kad neitralumo nebepakanka, 
rt)do jų užsimojimus šioj srity. 
Taip pat apie tai kalba ir pasi
ruošimai Baltijos jūroj.

Antras svarbus šioj srity Sovie
tų tikslas tai, įsitvirtinus Vidur
žemio jūroj, susidaryti prietiltį 
Afrikoj. Lig šiol, nors ir varo 
propagandą bei stengiasi įgauti 
įtakos arfrikiečių tarpe, Sovie
tams nėra pavykę Afrikoj iškel
ti koją. O šis žemynas juos la
bai vilioja ir jie tikisi, jog, pri
artėję prie jo krantų, žymiai 
lengviau ir greičiau ten įsiga
lėtų.

Šios priežastys skatinta skati
na Sovietus dėti pastangas, kad 
gautų laisvą kelią iš Juodosios 
jūros į Viduržemio jūrą. Gali
mas dalykas, jog, gavę neigia
mą atsakymą, bandys vėl spau
sti Turkiją. Tarp kita ko gali 
net atsiminti savo jau keltas 
pretenzijas į pasienio provinci- 

krikštasūnis esu, nors nesu
prantu iš kur dėdė, gali žinoti 
tuos netikusius mano prasima
nymus.

Pasiuntęs palaukiau kokį mė
nesį — o gi vėl gaunu dėdės 
laišką. “O yes, rašo jis, dabar 
jau aš žinau, kad tu mano Krikš
tasūnis. Taip apie tave man ka- 
dais rašė ir tavo mamė. Bet tu 
nebijok. Aš tave laikinu. Nors 
tavo mamė ir skųsdavos dėl ta
vo išdykimo, bet tas yra all 
right, kaip amerikonai sako. 
Tuoj matyt, kad nebuvai kokia 
šlapia višta, bet smart boisas, 
jei, dar vaikištis būdamas, to
kius dalykus sugalvodavai. Aš 
tau pasakysiu, kad tu beveik 
mane pralenkei, o aš jau taip 
pat nebuvau koše nuo piršto pe
nimas. Ir jei tu dabar, kaip ra
šai, dar esi geresnės galvos, tai 
visai tiksi šitai kantrai. Todėl 
aš sudariau tau assurance ir 
laukiu -tavęs atvažiuojant”

DARDANELAIS
jas. Savo laiku jie jau kalbėjo 
apie “išlaisvinimą” 24.000 kva
dratinių kilometrų Turkijos te
ritorijos su Trapezundo uostu. 
O turkams, turintiems tik 18 
milijonų gyventojų, žinoma, 
spirtis prieš sovietinį kolosą bū
tų sunku. Visa viltis, kad Vaka
rai, ypač JAV, nepaliks jų So
vietų malonei. Pereitą kartą, kai 
Sovietai iškėlė savo reikalavi
mus, ten pasirodė Amerikos lai
vynas ir valiau JAV taip pat 
neužmiršo* paremti turkų pas
tangas tvarkytis viduje bei stip
rinti savo saugumą. Daug pa
daryta ūkiui pakelti, o ne ma
žiau ir strateginiams keliams 
tiesti, apmokyti kariuomenei bei 
jai apginkluoti ir t.t Vis dėlto, 
žinant Sovietų atkaklumą, rei
kia manyti, jog čia jie dės ne
mažų pastangų ir teks pasauliui 
išgirsti apie kietas, nors gal ir 
nelabai triukšmingas, varžybas 
šiame regione ne tik tarp Sovie
tų ir Turkijos, bet ir tarp So
vietų su Vakarais.

Lenkijos vyriausybė tremtyje ieško
talkininku

London (LAIC). — Lenkijos 
Tautinėje Taryboje užs. reikalų 
ministerijos valdytojas M. So
kolowski (kauniečių sūnus) pa
darė ilgesnį pranešimą apie 
tarptautinę padėtį, ypatingai 
ryšy su įvykiais Vokietijoje.

Savo pranešime Sokolowski 
apsistojo ties “kelių pastarųjų 
mėnesių eigoje” palaikytus san
tykius su Vidurio-Rytų Europos 
kraštų atsakingais nepriklauso- 
mybinių sąjūdžių komitetais. Jis 
priminė apie Jungtinėms Tau
toms įteiktą memorandumą vie
nuolikos tautų vardu, kurį pasi
rašė ir VLIKo atstovas. Tąs 
veiksmas esąs “susilaukęs pa- 
palankių atgarsių, ir todėl-pra
dėjome tolimesnę veiklą ta pras
me, kad sukūrus nuolatinį tų 
tautų savitarpio bendradarbia
vimą. Iškalėme sumanymą su
daryti vykdomąjį komitetą bei 
tarybą .{quasi parlamentą).” 
Nepaisant daug kur rasto prita
rimo šiam sumanymui, tenka 
skaitytis su klintimis. Todėl, 
“papildomai pasiūlėme tuo tar

...... .  1 1 1 1 "-T’

MES JUOKIAMĖS :-

NAUJI TARYBINIAI 
IŠRADIMAI

Kalbama, kad greitu laiku So
vietai paskelbs vėl naujus nepa
prastus savo išradimus. Vienas 
tų išradimų tai naujas centrali- 
nis šildymas. Žmogui tik reikią 
susivynioti į kamuolį, ir pilvas 
šildo krūtinę, kojos galvą, ran
kos kojas, o pro tarpkojį iškišta 
barzda uždengia sėdynę. Šis iš
radimas turėsiąs Sovietuose ne
paprastos reikšmės, nes vienu 
kartu pašalina šildymui reika
lingo kuro trūkumą. Taip pat 
esąs išrastas termometras, ku
ris visuomet rodo 10 laipsnių 
daugiau šilimoj. Tai pašalins so
vietų* piliečiams pagrindą skųstis 
šalčiu, nes jie savo akimis ma
tys, kad yra šilta. Trečiasis iš
radimas yra padidinamasis stik
las, kuris dvigubai padidina 
maisto porcijas. Per jį pažiūrė
jęs, sovietinis pilietis galės tik 
džiaugtis savo didele maisto 
porcija.

KUO NORĖTŲ BŪTI
— Kas tavo tėvas? — klau

sia rusas inspektorius okupuo- 
toj Lietuvoj pradžios mokyklos 
mokinį.

— Didysis Stalinas, — atsako 
mokytojo įkaltais žodžiais vai
kas. ' '

— O kas tavo motina1' —- 
klausia toliau inspektorius.

— Sovietų Sąjunga, visų pa
saulio dirbančiųjų ir taiką my
linčių tautų motina, — vėl pa
kartoja vaikas mokytojo įkal
tus žodžius.

Kuo tu norėtumei būti?—j 
teiraujasi dar inspektorius.

•t- Našlaičiu, — greit atsako 
vaikas.

SURADO, KAM PANAUDOTI
Vienam nedideliam Danijos 

miestely prieš eilę metų bankas 
įsitaisė labai modemišką aliar
mo aparatūrą. Bet ligi šiol nie
kas dar nepasikesino į banką į- 
silaųžti, tad ir aliarmo sirenai 
neteko prabilti. Kadangi nema
ža pinigo sukišus įrengimas sto
vi nenaudojamas, nutarta rasti 
kokį kitą jam pritaikymą. Da
bar paleidžiama kaukti sirena, 
kai tik tarnautojai įsigeįdžia, 
kad iš netoliese esančios stoties 
bufeto jiems atneštų po stiklą 
šalto alaus. Taip ji kaukia kelis 
kartus į dieną, ir kiekvienu kar
tu iš stoties bufeto kelneris bė
ga su alum į banką. }

TIGRAS GATVĖJE
Kalkutoje išsiveržęs iš narvo 

7 pėdų , ilgio tigras labai išgąs
dino prekybos kvartalo gyven
tojus. žalos tačiau daug nepa
darė, apdraskė tik vienoj par
duotuvėj du žmones. Apie 40 
policininkų pavyko pagaliau 
žvėrį įvykti į kerti ir nušauti.

pu padaryti jungtinį pareiškimą 
apie bendradarbiavimą tarp
tautinėje arenoje visiems bend
rų problemų srityje, bei tuojau 
sudaryti du nedideliu teknišku 
sekretariatu Londone ir Wa
shingtone”. Galop, _ Sokolowski 
pareiškė didelio susirūpinimo 
dėl lenkų - vokiečių santykių.

Deja, bendradarbiavimo pa
siūlymai sunkiai įgyvendinami, 
kadangi lenkų tarpe tebesitęsia 
nesutarimai tiek krašte, tiek 
svetur. Galop, kol lenkų “lega- 
listų” sluogsniai siekia Oderio- 
Neisės sienų vakaruose, 1921 
m. Rygos sutarties sienų rytuo
se, ir proteguoja buv. komso- 
molco vadovaujamos baltgu- 
džių “vyriausybės” imperialisti
nę veiklą prieš Lietuvos integ
ralumą — atsakingieji lietuvių 
sluogsniai vargiai gali ■ rasti į- 
inąnomu “bendradarbiavimą” 
su tokiais gaivalais, Lenkijos 
problema yra raktas Rytų Euro
pos problemoms ir ąykiu suda
ro sunkiausią kliūtį kitų tautų 
sutelktinėms pastangoms.

PATS PASTOVĖTŲ
Kompozitorius Rossini, būda

mas visai be pinigo, išgirdo, kad 
vienas Italijos miestas ruošiasi 
statyti jam paminklą.

— Kiek atsieis tas pamink
las?—klausė Rossini.

— Mažiausia 20.000, — buvo 
jam atsakyta.

— Mano Dieve, — atsiduso 
kompozitorius,*— ar negalėtu
mėt tiems geriems žmonėms 
parašyti, kad už tą sumą aš ir 
pats kiek ant piedestalo pasto
vėčiau. - n-.

Konduktorius pastebėjo, kad 
traukinių į Londoną važįuojah- 
tis škotas kiekvienoj stoty išlipa 
ir’perka bilietą tik ligi arti
miausios stoties.

— Kodėl neperki bilieto iš 
karto į Londoną, o pirkjnėji 
kiekvienoj stoty tik ligi kitos 
stoties? — klausia kondukto
rius. • ,

— Sergu Širdies liga, — atsa
kė škotas, — o ligi Londono dar 
toli, galiu numirti. Kam tad be 
reikalo mėtyt pinigus!*

Padavėjas (prie bufeto): — 
Dvi dešreles ponui prie šeštojo 
stalo.

Šeimininkas: — Pakaks vie
nos. Jis tiek girtas, kad jam vis
kas dvigubai atrodo.''

Padavėjas: — Aš jau tai nu
mačiau: jis užsakė keturias.

'■ —------------
^Valgytojas: — Ką gi ^ūs man 

padąvėte? štai salotose yra slie
kas.- . v ‘

Padavėjas: — Tai gal mano
te, kad už dolerį galiu jums pa
duoti dramblį?

■ -*XW”r'-

MUSSOLINIO AUTOMOBILIU 
VAŽINĖJA VOKIETIS

Rotenburgo “automobilių ka
pinėse” taksi automobilių savi
ninkui Šneider krito į akį vienas 
automobilis, kurį jis nupirko už 
tuomet išrodžiusią labai didelę 
sumą — 20.000 markių. Auto
mobiliui trūko ašių, padangų, 
spyruoklių ir sėdynių, bet Šnei
deris jį užsikėlė ant sunkveži
mio ir nusigabeno į dirbtuvę. Po 
ilgo remonto savininkas dabar 
vėl turi iš jo elegantišką auto
mobilį. Bet ne tai svarbiausia. 
Tasai taksi dabar visų dėmesį 
kreipia, nes iš tikro tai yra vie
nas standartinių Musolinio auto 
parko automobilių. Už jį dabar
savininkui siūlo tiesiog fantastiš
kas sumas, bet Šneideris to au
tomobilio neparduoda. Jam la
bai pelninga turėt tokį visus 
smalsuolius dominantį taksi au
tomobilį. Visiems, mat. įdomu 
juo pavažiuoti.

PENKERIUS METUS PER 
BOMBĄ VAŽINĖJO

Buer miestely, Vokietijoj, 
vykdant vandentiekio taisymo 
darbus, darbininkai tarp tram
vajaus bėgių pusės metro gilu
moje aptiko centnerio svorio a- 
merikietišką bombą. Ši bomba, 
lakūnų numesta, nesprogusi į- 
smigo į žemę ii’ penkerius me
tus per ją važinėjo tramvajus.

NAUJAS VAISTAS PRIEŠ 
REUMATINĮ UŽDEGIMĄ 
“Association of American

Physicians” suvažiavime dr. A. 
M. Harvey pranešė, jog surasti 
vaistai prieš reumatinį uždegi
mą. Vaistas esąs pigus ir gali
mas gaminti dideliais kiekiais. 
Ligi šiol jis jau išbandytas su 
dvylika ligonių ir pasiekta labai 
gerų rezultatų, nors visuoti-\ 
niam naudojimui į rinką dar ne
išleistas.

J Tel. DEW 5136
1;
į Jos. Kavaliauskas 
|į!"’ i-'l Laisnluotaa .i-:. .... tl. 

g LIETUVIS GRABORIUS 
S Penna ir New Jersey valstijose 
Ž Nuliūdimo valandoje prašau 
K šauktis prie manes 

5 1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.
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Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
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Knyga puikiais viršeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., labai 
lengvai atsidaro ir skambinan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

866 West Broadway. . South Boston 27, Mass.

’au 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

| "Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ 

8 
^Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.
ĝ

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 

« JOK. J. STUKAS, Dir.
^429 Walnut St. Newark 5, N. J.

Tel. Market 2-5360
| SAVI, PAS SAVUOSIUS!
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SKAITYKITE labiausiai paveiksluotą lietuvių magaziną 
pasaulyje

“LIETUVIŲ DIENAS“
Kiekviename numeryje telpa apie 30 iliustraciją iš 

Amerikos bei kitą pasaulio kraštą lietuviu gyvenimo. Ben
dradarbiauja žymūs lietuviai: profesoriai — M. Biržiška, 
S. Kolupaila, K. Pakštas, gen. St. Raštikis, rašyt. Vincas 
Ramonas, P. Orintaitė, K. Bradūnas ir k.

Prenumerata metams $3.00 (visuose kraštuose).
ADRESAS — 9204 S. Broadway, Los^Ąngeles 3, Cal. 

Atsiuntus adresą vienas numeris siunčiamas susipažinti 
nemokamai. (
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Jį “MUZIKOS ŽINIOS” yna vienintelis perijodinis bažnytines, lietuvių 

tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
“MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 

veikimą, kiekviename numeryje telpa giesme arba daina (su gai
domis) parašyta solo balsui arba chorui.

“MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin-

S- kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.
k“. “MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 

Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu: 1

dar galima užsisakyti šiems metams

“MUZIKOS ŽINIOS”
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Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29. III. 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu: 
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.
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Gegužės 12, 1950 AMERICA

Tremtiniu draugijos koncertas
Sekmadienį, gegužės 7 d.,(“Tėvynę aš sapnuoju” vaizdin- 

New Yorko Lietuvių Tremtinių gai parodė giliausius lietuvio 
didžiulį kon- tremtinio troškimus bei tragiš

ką mūsų tėvynės likimą, daugu- 
rengėjai ne mai išspausdamas ne tik skau- 
ir turiningą

Draugija suruošė 
certą.

Šiam koncertui 
tik sudarė plačią
programą, bet ir sutelkė rinkti
nes pajėgas jai išpildyti.

Pradedant programą, į sve
čius tarė žodį dr-jos pirm. dr.
J. Pajaujis, pareikšdamas trem
tinių padėką Amerikos lietu
viams, tiek daug padėjusioms 
tremtiniams Vokietijoj begyve
nant ir keliantis į JAV. Kartu 
jis išryškino ir tremtinių užsi
mojimus tautinėje bei kultūri
nėje srityje.

Po pirmininko žodžio buvo 
parodyta N. Mazalaitės - Krū
minienės parašyta ir Lietuvos 
Valst. Teatro dramos aktoriaus
K. Vasiliausko režisuota dainų, 
muzikos ir eilėraščių pynė “Tė
vynę aš sapnuoju.”

Po pertraukos buvo dainos ir 
arijos, o baigė programą “links
mieji dvpukai” — K. Vasiliaus
kas ir V. Žukauskas, kurie ir 
visą programą konferavb..

šios programos išpildytojai 
buvo solistai
Krištolaitytė ir Ip. Nauragiš, 
pianistas A. 
mos aktoriai
K. Vasiliauskas ir V. Žukauskas
bei prof. K. V. Banaičio vado
vaujamas Operetės choras.

šis koncerto dalyvių sąstatas, 
žinoma, jau pats ūž save kalba, 
ir netenka jį visuomenei prista
tinėti ar kalbėti apie jo meninį 
paiėgumą. Labai gausiai susi
rinkusi publika turėjo tikrai ne 
kasdieninės progos pasidžiaugti 
lietuviškuoju menu. Montažas

V. Jonuškaitė, J.

Mrozinskas, dra- 
A. Dauguvietytė,

dų atodūsį, bet ir ašarų, žinomi 
mūsų operos solistai J. Kriš
tolaitytė, V. Jonuškaitė ir Ip. 
Nauragiš davė progos pasigė
rėti deramam meniniam lygy 
išpildytais didžiųjų muzikos kū
rėjų veikalais. Jiems akompo- 
navo Lietuvos Valst. Radiofono 
koncertmeisteris A. Mrozinskas, 
pritaikęs muziką ir N. Mazalai
tės montažui. O gale “linksmieji 
dypukai” K. Vasiliauskas su V. 
Žukausku ligi ašarų prijuokino 
publiką savo sąmojais.

Jei kas šiam koncertui būtų 
prikiština, tai pavėlavimas pra
dedant programą. Tik šiuo atve
ju bene kaltesnė publika, kuri 
virte virto į salę visu pusvalan
džiu pasivėlavusi. Pradėti kon
certą tokiais būriais gužant 
publikai į salę, kažin ar rengė
jai būtų galėję, jei ir būtų ban
dę. f

Antras, taip pat svarstytinas 
dalykas, tai programos ilgumas. 
Ne tik šiuo atveju, bet ir kitais 
panašių koncertų rengėjai nori 
susirinkusiems duot ne tik, kaip 
sakoma^ palaižyt, bet ir pasigar
džiuoti Tai, žinoma, intencija 
labai gera. Bet čia yra ir labai 
jautri tokių koncertą vieta.

Labai plati ir ilga programa 
gali publiką nuvargint ir tuo
met ji jau nebegali pilnai nei 
dalykus įvertinti, nei jais pasi
gėrėti. Tokio publikos nuvargi- 
nimo pavojaus jau beveik buvo 
ir šiame koncerte, nors progra
ma buvo tikrai puiki ir gerai iš
pildyta. J. A.

Philadelphia, Pa Newark, N.J

41REAT NECK, L. I., N. Y. 
NAUJIENOS 

BALF’as veikia
Great Necko BALF skyrius 

neveltui laikomas vienu iš veik
liausių Amerikoje. Štai dabar 
šis skyrius, gausiame gegužės 
m. 4 d. susirinkime nutarė su- 
rudšti didingą Sibiro tremtinių 
partiinėjimą, kuris įvyks tragiš
ką birželio 15 dieną. Specialiai 
sudarytas komitetas iš p. Kęstu
čio Miklaševičiaus, rašytojo Si
mo Urbono ir kt. minėjimo pro
gramai paruošti.

Great Necko BALFas taip 
pat nutarė ir šiais metais su
rengti didelį pikniką. Pernai su
ruoštas toksai piknikas buvo 
vienas iš didžiausių piknikų, 
koks kada nors šioje apylinkėje 
yra buvęs. Tą patį BALFas pa
siryžę padaryti ir šiemet, ir tai 
dar geriau!

Vietos BALFas savo susirin
kime išrinko du naujus organi
zatorius — p. O. Lažauninkienę 
ir P. Povilaitį, kurių pareiga y- 
ra pritraukti naujų narių. P. 
Lažauninkienė jau čia pat pri
statė tris naujus narius. BALF 
nariai (jų yra daugiau kaip 60) 
dabar be abejo dar padaugės.

Amerikiečiai laikraštininkai 
BALF susirinkime

Gegužės 4 d. BALF susirinki- 
man atvyko amerikiečių spau
dos korespondentai ir čia pra
vedė pasikalbėjimus su buv. 
DP. Ypatingai domėjosi masi
niai iš Lietuvos gaunamais laiš
kais, kuriuose prašoma strepto- 
micino ir kt. vaistų. Ta proga 
pasirodė visa eilė Lietuvai labai 
palankių straipsnių amerikiečių 
spaudoj, ryškiai .vaizduojančių 
Lietuvos baisią padėtį bolševikų 
okupacijoj. BALF nutarė spe
cialiu laišku padėkoti redakci
jai už tokį širdingą palankumą 
Lietuvos reikalams.

■ DĖMESIO.
Newarko ir Apylinkes Lietuviui 

Tremtiniu Draugijos

GEGUŽINE-PIKNIKAS 
įvyks šių metų gegužes 24 d.,

LINDENO LIET. LAISVES PARKE
340 Mitchell Avenue, Linden, N. J,

Meninę dalį išpildys iš Brooklyno p-lės Bichnevičiutės 
taut, šokių grupė, po to linksma programa su turtingais 
laimėjimais, muzika, šokiais, gėrimais ir užkandžiais.

Įėjimas 50 centų. Pelnas skiriamas šelpti pasilikusiems 
Europoje lietuviams tremtiniams seneliams ir ligoniams. 
Esant blogam orui, Gegužinė-Piknikas įvyks ten pat salėj

Privažiuoti: iš NewarkO Public Service Bus No. 62 iki, 
Wheeler Park - Wood Ave.

TĖVŲ MARIJONŲ STATYBOS 
VAJUI PRASIDĖJUS

SVEIKINAME IDĖJOS DRAUGUS

Juozą Rygelį ir Aldoną Tercijonaitę 
sukurusiuš naują a®tininkišką šeimą.

NEW YORKO ATEITININKŲ
JAUNIMO KUOPA

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI ?
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 7 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar vj 
Užsienių šalyse. - • n

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių N 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 2 
ekspertiakai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teises prakti- Z 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris v 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių f) 
ir mažų, visoju šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, a 
Asmeniški periodiniai ir <ju-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn II, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR aLVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

DIDELĖ MOTINOS DIENOS 
ŠVENTE

Philadelphia, Pa. — Vietos 
Pabaltijo Moterų Tarybos, Lie-, 
tuvių Atstovybės skyriaus val
dybos rūpesčiu, Philadelphijos 
lietuvių visuomenei - ruošiamas 
didelis Motinos Dienos pagerbi
mas.

Gegužės 13 d., šeštadienį, 8 
vai. ryte šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje bus atlaikytoos 
pamaldos už mirusias motinas. 
Tos pat dienos 7 vai. vakare 
Lietuvių Pašalpinio Klubo salė
je, 928-36 E. Moyamensing 
Avė., įvyksta * pagerbimas-kon- 
certas.

Oficialiąją dalį atidarys Lie
tuvių Atstovybės Philadelphijos 
skyriaus valdybos pirm. E. 
Musteikienė. Po to bus pagerb
tos daugiavaikės ir nusipelniu
sios iš tremties atvykusios ir se
nosios atnerikietės motinos. 
Prof. Vincas Krėvė-Mickevičius 
skaitys paskaitą apie motinas. 
Vietos lietuvių organizacijų at
stovai sveikins motinas.

Koncertinėje dalyje bus skau
tų ir skaučių gyvieji paveikslai, 
melodeklamacijos, operos solis
tės Juzės Augaitytės ir pianis
tės Galinos Leonienės dainų ir 
muzikos koncertas.

Gegužės 14 d., sekmadienį, 
10,50 vai. priešpiet bus padeda
mos gėlės prie Marijos alto
riaus šv. Kazimiero bažnyčioje. 
11 vai. ten pat įvykstančios su
mos metu motinų garbei gieda 
operos solistė Juzė Augaitytė. 
Per sumą Motinos Dienos pa
gerbimo organizatorės ir vietos 
organizacijų atstovės eina bend
ros Komunijos motinų intenci
ja. . .

Visame Motinos Dienos pa
gerbime rengėios kviečia daly
vauti visus philadelphiečius, ku
rie nori pagerbti savo motules.

ŠV. TREJYBES LIETUVIŲ 
,’Ų PARAPIJA
Newark, N. J. — Garsus mi- 

sijonierius Tėvas Jonas Bruži
kas, S.J., nuo gegužės 21 dienos 
iki birželio 4 dienos ves misijas 
Šv. Trejybės lietuvių parapijoje. 
Vieną savaitę specialiai skiria
ma vyrams, antroji — mote
rims. Smulkesnė misijų tvarka 
bus paskelbta vėliau.

Tėvas Bružikas šioje parapi
joje misijas yra vedęs jau tris 
kartus. Tikintieji buvo labai 
patenkinti ir gausiai šose daly
vavo. Tikimės, kad ir šiuo kartu 
tikintieji jomis pasinaudos, da
lyvaudami iš visų apylinkių. 
Taip senieji ,taip naujai atvy
kusieji yra kviečiami visi daly
vauti ir pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

— 40-ties Valandų Atiaįdai į- 
vyksta šiais metais 28, 29 ir 30 
gegužės mėn. dienomis, ti y.— 
Sekminių švenčių metu. Pa
mokslus sako Tėvas Bružikas, 
S.J.

— Balandžio 29 dieną Ignacas 
įr Ona Tomašiūnai minėjo iš
kilmingai 25 vedybinio gyveni
mo metų sukaktį. Iškilmingas 
pamaldas ir palaiminimus sutei
kė Rt. Rev. Msgr. I. Kelmelis. 
Vakare Parapijos salėje jųdvie
jų bičiuliai suruošė didžiules pa
gerbimo vaišes. I. O. Tomašiū
nai yra to verti, nes išaugino 
gražią katalikišką - lietuvišką 
šeimą, patys aktyviai dalyvauja 
įvairiose organizacijose. Viena 
duktė yra gailestingoji sesuo.

PAMINĖJO KUN. J. V. KAZ
LAUSKO KUNIGYSTES 

SUKAKTĮ 
Bridgeport, Conn. Praeitą

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
seimas įvyko šiais metais kovo 
5 d. Aušros Vartų parapijos sa
lėje Čikagoje. Per Seimą Tėvų 
Marijonų Statybos Komisija pa
sirinko Vajui šūkį: “Amerikos 
Lietuviai! Įamžinkime Arkivys
kupo Jurgio Matulevičiaus, MIC. 
ir lietuvių vardą Amerikoje!”

Su seimu ir šūkiu prasidėjo 
Statybos Vajus. Naujai statybai: 
aukštajai mokyklai, spaustuvei 
ir vienuolynui pastatyti, taip pat 
“įamžinimui Arkivyskupo Jurgio 
Matulevičiaus, MIC. ir lietuvių 
vardo Amerikoje” organizuoja
mas Fundatorių/Rėmėjų ir Ge
radarių Fondas. Fundatoriai yra

sekmadienį įvyko iškilmingas garbės ir eiliniai: Garbės, kurie 
bankėtas kun. J. Kazlausko 25 naujai statybai aukoja $1,000.00

ELIZABETHO, N. J., 
NAUJIENOS

RUOŠIA GEGUŽINĘ
Philadelphia, Pa. — Nauja

kuriai jau treti metai iš eilės 
Mykolaičio sode rengia šaunią 
gegužinę, kuri įvyks gegužės 14 
d. 12 vai. Rengėjai kviečia vi
sus, ypač motinas, atsilankyti. 
Vykti reikia 66 tramvajum 
(štritkariu) ligi galo. Iš ten au
tobusas nuveš svečius į Myko
laičio sodą. Tikimasi, kad pobū
vis bus labai smagus ir.Phila- 
delphijos lietuviai turės malo
nios progos atsigauti gamtoje 
bei pabūti savųjų tarpe.

Jos. Zeidat, Jr.

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

lės Nekalto Prasidėjimo ir Sek- 
minių šventėse bus laikomos šv 
Mišios. i • «.

3. Vėlinių dieną, lapkričio 2 d. 
ir per visą oktavą rytais gieda
mos šv. Mišios, o vakarais gedu 
lo mišparai, už visus mirusius 
Vienuolyno ir Statybos Gerada
rius.

4. Spalių mėnesį visuofee Tėw 
Marijonų vienuolynuose bus lai 
komos šv. Mišios už gyvus ir mi
rusius Fundatorius, Rėmėjus ir 
visus Geradarius. ’ iv

5. Fundatorių vardai (GAR
BES aukso raidėmis, Eilinių si
dabro raidėmis) bus įamžinti 
bronzinėje lentoje, kuri bus įmū
ryta vienuolyno koplyčios šieno 
je. Rėmėjų ir Geradarių vardai 
bus įrašyti Garbės Albume, kuri:__ _ ______ į-*Visi,kurie,_______ _____ _____ _____________ .

Stanišausko vado- prisideda pagal saVo išgalės kad' Būdys ir niiriės jų riuveiktiis'dar-i %
metų į kunigystės sukakčiai pa
minėti; Ą. Stanišausko 7 vado T --------
vau jamas choras pagiedojo “D-į ir mažiausia auka, laikomi Re
giausių metų” ir keletą kitų mėjais. Geradariai yra tie, kurie 
dainų. Viena buvusi tremtinė 
padainavo solo. Visa eilė svečių 
ir parapijiečių kalbėtojų palin
kėjo sukaktuvininkui ilgiausių 
metų ir įteikė dovanų. Banketo 
pasisekimui daug pasidarbavo 
A. Eloveskienė, O. Mačiukaitie- 
nė ir F. Andriushkevich, o ypa
tingai rengimui. vadovęs 
V. Pranskietis. Banketui 
vavo A. Tuska.

kun. 
vado-

savo darbą i? "laiką pašveričia 
statybos labui.’ °*'1

Kiekvienas rimtai galvojantis 
žino, kad sėkmingam šios didžiu
lės statybos pravedimui ir tam 
tikslui reikalingų Fondų sukėli
mui, reikalinga ne vien vieningai 
suburtų žmonių pastangų, bet 
taipgi ir Dievo palaimos. Taigi, 
Tėvai Marijonai, veikliai daly
vaudami Naujos Statybos darbe, 
pasižada prašyti Dievo palaimos 
Naujai Statybai, jos Fundato
riams, Rėmėjams bei visiems 
Geradariams.

Kokią dvasinę naudą susilauks 
Fundatoriai, Rėmėjai ir Gera
dariai šios Naujos Statybos?

1. Rytais ir vakarais Tėvų Ma
rijonų vienuolynuose kalbamose 
maldose bus prisimenami yisi gy-. 
vie ji ir mįrusięjį Statybos Fun
datoriai, Rėmėjai ir Geradariai.

2. Į Tėvų Marijonų vienuolijos 
geradarių eiles įjungiami Naujos 
Statybos gyvieji ir mirusieji 

| Fundatoriai, Rėmėjai ir Gerada-

PADĖKA
Reiškiu padėką savo gerada

riams, kurie visokeriopai padėjo 
man rengiant vestuves balan
džio mėn. 15 dieną.

Ypatingai labai nuoširdžiai 
dėkoju gerbiamam prelatui J. 
Balkūnui už duotą gražų šliū- 
bą ir brangiai p. Frank Jočio 
visai šeimynėlei už ilgalaikę 
paramą, prieglobstį ir visus rū
pesčius manimi. Mielai tetai'A- 
poljonijai Jočienei ir visoms šei
mininkėms už skanių valgių pa
ruošimą.
„Taip p^ P‘ Adolfui P-'riai, už kuriuos kiekvieną pirmą 

mėnesio penktadienį, švč. Pane-Norkevičiams, p. Norvilams, p. į 
Raymond Mesk, p: Karol.'Meš- 
kerevičiui ir visiems gerada
riams už dovanas, už prisidė
jimą prie vestuvių surengimo 
ačiū.

Ignas Zitikas.
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų
6—8 vakare

šventadieniais susitarus

5 Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

^ 'i!,W:Šo.' 4th Streėt

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS:

1 9—12 ryte
,1—8 vakare
, Penktadieniais uždaryta

— Balandžio 23 d. įvyko ope
retės vaidinimas parapijos nau
dai. Publikos susirinko gana 
daug ir gausiai parėmė parapi
jos reikalus.

— 40 Valandų Atlaidai gra
žiai praėjo. Seserų pranciškie- 
čių baltomis lelijomis papuoštas 
altorius ypatingai darė gražų 
įspūdį. Taip pat daug prie pa
maldų iškilmingumo prisidėjo 
prof. J. Žilevičiaus gražiai pa
ruoštas choras. Dalyvavo daug 
svečių kunigų, tarp kurių ir pre- 
lat. Ig. Kelihelis bei kan. dr. J. 
Končius.

— Šv.'Vardo Draugija, turin
ti daugiau kaip du šimtu narių, 
planuoja pradėti kovą su jauni
mą tvirkinančia nepadoria spau
da.

44Amerikos” Rėmėjai j
—K. Sufrončildenė iš Great 

Neck, N. Y. užsimokėjo prenu
meratą už 3 metus ir $1.00 pa
skyrė laikraščio pagerinimo 
fondui.

— Kazimieras žudžius iš 
Richmond Hill, N. Y., atnaujino 
savo prenumeratą ir $1.00 pa
skyrė laikraščio reikalams.

•— A. Mockevičienė iš Brook
lyno prisiuntė savo prenumera
tą ir $2.00 laikraščio fondui.

— Visiems “Amerikos” bičiu
liams yra išsiuntinėtos Lietuvos 
Dienos knygelės.

Knygelės su mūsų rėmėjų au
komis jau pradeda plaukti at
gal. Sekančiame “Amerikos nu
meryje jau pradėsime skelbti jų 
vardus.

btis.Ų'3. ' -A’t-
■" Lietuviai! UŽ kiekvieną, kad 
ir mažiausią Statybos Fondui 
auką Statybos Vadovybė ir Tė
vai Marijonai bus Jums nuošir
džiai dėkingi. Į Statybos Fonde 
priimami taipogi visi U S A bo- 
nai ir pomirtiniai palikimai, šior 
aukos yra atskaitomos nuo In
come Tax. Įamžink savo miru
sius artimuosius ir įrašyk save 
į Fundatorių ar Rėmėjų eiles 
Tik tuo padėsi, Amerikos lietuvi 
“įamžinti Arkivyskupo Jurgi* 
Matulevičiaus, MIC. ir lietuviu 
vardą Amerikoje”.

Visais Statybos Fondo reika; 
lais malonėkite rąžyti: ” 
Rev. Dr. Vincent Andriuška,MIC

2334 So. Oakley Ave.
Chicago, Illinois. ,, '

.r '■
KAMBARYS su baldais rvynf 

200 So. 2nd St. Skambinti skle 
pan. Kreiptis vakare. t -*

Brooklvno Lietuviai Graboriai

i

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Grabo rius—BalsamuotojasREIKALINGI jaunai porai 8 
ar 4 garu apšildomi kombariai 
Nuomos dydis nesvarbu. Skani 
binkite telef. LA 5-1821. 231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

|Tel. Virginia 7-4499

' F. W. Shalins
Į (Šalinskas) ■
i Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Pel. NEwton 9-4464

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav

E. POVILANSKŲ
f,. '

Baras ir Restoranas
t,...''/ . :

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

TeL EVergreen 4-9737

Telefonas: EV 7-7411 
itf' KLEEN KOL COAL CO. X

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. į
Anglys, Coke ir Aliejus

& 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. T.
Gyvenimo vieta

53-82 72nd PL TeL HA 6-8406 Maspeth, N. y'
Telefonuoti po 5 vaL vakarais •

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ. SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų,

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avęnae Rochester, N. Y.
' Tel.; Main 7646



Maspetho Žinios
MASPETHE ĮVYKS DIDELIS 

MENO VAKARAS
Gegužės 20 d., šeštadienio va

kare, 6:30 vai., V. J. Atsimai
nymo parapijos choras parapi
jos salėje 64-25 Perry Avė., 
Maspeth, N. Y., rengia didelį 
meno vakarą, susidedantį iš 
linksmos komėdijos ir koncerto. 
Pamatysite linksmą, ištisai pil
ną juoko komediją “Mirta 
činčibiraitė.” Koncertui chorą 
ruošia muzikas Antanas Vismi
nas. Išpildys lietuvių garsiųjų 
kompozitorių, Gruodžio, Žilevi
čiaus, Banaičio ir St. Šimkaus 
veikalus.

Taip pat dar pirmą kartą 
Maspethe pasirodys su tautiš
kais šokiais buvusių tremtinių 
šokėjų grupė, vadovaujama 
Bichnevičiūtės ir Dr. Žukauskie
nės. Pašoks įvairių tautinių ra
telių - šokių. Pabaigoje bus 
bendri šokiai prie gero moder
niško orkestro. Choras nuošir
džiai kviečia visus atsilankyti.

GRAŽIAI PAMINĖTA STRĄN- 
CEVICIŲ SUKAKTIS

Maspeth, L.„I. — Balandžio 
29 d. Navicko salėje įvyko jau
kus balius Emilijos ir Boleslovo 
Strancevičių, gyv. St. Albans, 
L. I., 40 metų vedybinio gyve
nimo sukakčiai paminėti. Svočia 
buvo Liucija Vaiginis iš 'Bell- 
rose, L. I., o piršlys J. Budrys iš 
Elizabeta Port, N. J.- Dalyvavo 
apie 300 žmonių iš visų apylin
kių ir net iš Albany, New York. 
Sukaktuvininkams svečiai su
dainavo ilgiausių metų. Stalai 
buvo gražiausiai papuošti. Ypač 
dabino rožių puokštė, atsiųsta 
iš Detroit, Mich, ir penkių aukš
tų tortas. Šį puikų bankietą ren
gė sukaktuvininko brolis J. 
Strancevičius, p. J. Moskevičie- 
nė ir kiti sukaktuvininkų drau
gai.

MINES PARAPIJOS 
" "SUKAKTĮ

Aušros Vartų parapija šven
čia savo 45 m. gyvenimo su
kaktį. Šiam jubiliejui paminėti 
gegužės 28 d. 5 vai. po pietų 
ruošiamas„religinis koncertas. 
Dalyvauja solistai S. Griškaitė 
ir Ipolitas Nauragis bei violen- 
čelistas L. Mannucci. Vargonais 
akomponijuos J. Žukas.

6 vai. vakaro įvyks iškilmin
ga vakarienė, o po jos šokiai.

Įėjimas į koncertą nemoka
mas. Bilietas vakarienei 3.50 
dol. ir šokiams 1 dol. Bilietu 
dar galima gauti klebonijos raš
tinėj.

Vienas iš dalyvių.

Angelu Kar. parapija
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
m. gegužės mėn. 14 d. 12 
tuojau po sumos, Karalie-

BROLIŲ MOTUZŲ - BELECKŲ 
SPALVOTOS LIETUVOS 

FILMOS:
Paterson, N. J. šeštadienį ge

gužės 13 d., 7 vai. vak. 27 No 
Main St.

Cliffside, N. J. sekmadienį 
gegužės 21 d., 6:30 vai. vak. 
Russian Club Salė, 235 Cliff St. 
Įžanga 50c.

AMERIKA

KARALIENES ANGELŲ PARAPIJOS ŠV. VARDO 
' DRAUGIJA RENGIA

PAVASARINĮ BALIŲ
Su užkandžiais, gėrimais, muzika ir šokiais

Penktadienį, gegužes-May 26 d., 1950 m.
Karalienės Angelų Parapijos Salėje

SO. 4th ir ROEBLING ST. kampas, BROOKLYN, N. Y.
Įėjimas iš Roebling St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. —:— Įžanga 50 cent

PAVASARIO ŠOKIAI
LIETUVIŲ ALIUMNŲ IR STUDENTŲ KLUBO

— bus —

Gegužes 12, 1950

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Viettiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-9293

AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

Naujoji Sodalicijos valdyba
Šv. Onos Sodalicija geg. 1 d. 

metiniame narių susirinkime iš
rinko naują valdybą: pirm. Olga 
Brady, vicepirm. Teklė Vismi- 
nienė, sekr. Marie Napoleon, 
kor. sekr. Nelie Wassel, kasin. 
Lenkevičienė ir maršalka B. 
Jasinskienė, šiemet sodalicija 
mini 10 metų sukaktį. Tai vie
na gražiausia moterų draugija 
parapijoje.

Š. 
vai., 
nės Angelų parapijos salėje yra 
rengiamas motinos dienos minė
jimas. Kviečiami dalyvauti visi-’ 
motinos, vyrai ir vaikai. Įėjimas 
nemokamas.

Šeštadienį, gegužes 27,1950 
AMERICAN COMMONS HALL 

40 EAST 40 ST., NEW VORK CITY 

Grieš.Puiki Orkestrą

Spaudos Darbai

Novena angliškai
Geg. 21-28 dienomis bus lai

koma iškilminga novena į Pan. 
Švenč. Stebuklingą Medaliką. 
Pamokslus sakys kun. Raymond 
E. Reicherter, C. M. Kadangi 
jaunimas ir lanką lietuvišką 
bažnyčią kitataučiai nori angliš
kų rekolekcijų, tai ši novena at
stos rekolekcijas. Pamaldos bus 
tik vakarais 8 vai.

Laimėjo dovaną
"ŠV' Vardo . bowling team lai

mėjo CYO Queens County Nor
thern Division bowling league 
ketvirtą vietą' Lietuvių tymui 
įteikta graži dovana bal. 25 d. 
šie yra pirmieji metai lietu
viams. Vyrai pasiryžę daugiau 
tymų organizuoti ir geresnes 
premijas laimėti.

Daugiau sporto
Be wobling Maspethe yra ir 

krepšininkų komanda, kuri dar 
silpnai rodosi. Kat. veteranai 
rems lietuvišką baseball koman
dą. Basebalninkai dedasi į CYO 
lygą. Liet. Vyčiai taipgi spor
tuoja. Jie turėtų daugiau pasi
sakyti apie save.

Mirė
Geg. 4 d. mirė a.a. Gabrijelius 

Dapkevičius iš Blissville, L. I. ir 
palaidotas Kalvarijos kapuose 
geg. 6 d.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS PER RADIJĄ

J. Ginkaus vadovaujamos lie
tuviškos radijo valandos rėmuo
se gegužės 13 d., šeštadienį, bus 
transliuojama speciali Motinos 
Dienos minėjimo programa, ku
rios metu kalbės kun. Vytautas 
Pikturna, dainuos Moterų Har
monijos Ansamblis, solistai Vio
let Prunskienė ir Aleksas Vasi
liauskas. Programa bus trans
liuojama nuo 2 vai. iki 3 vai. 
popiet iš WWRL stoties (1600 
klc.),'kuri dabar savo galingu
mą iš 250 vvat’ų sustiprino iki 
500, taigi, net 20 kartų. Dabar 
ši stotis yra galingiausia visame 
New Yorke. Tuo pačiu ir lietu-

BUS BENDRA ŠV. KOMUNIJA 
IR SUSIRINKIMAS

Gegužės 14 d. Karalienės An-! 
gėlų parap. Šv. Vardo draugijos 
nariai per 9 vai. pamaldas eis 
bendros Šv. Komunijos. Tuoj po 
pamaldų, 10 vai., parapijos sa
lėje įvyks draugijos mėnesinis 
susirinkimas.

ALUMNŲ IR STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmądienį, gegužės 14 d., 
6:30 vai. po pietų įvyks Lietu
vių Alumnų ir Studentų Klubo 
susirinkimas Woodrow Wilson 
Foundation, 45 E. 65 st., NYC. 
Dr J. Pajaujis kalbės lietuvybės 
klausimais. Visi kviečiami daly
vauti. *' /

Pradžia 8:30 vai. vak. Įžanga su taksais $1.20

RUOŠIAMAS GRAŽUS 
KONCERTAS i

Angelų Karalienės parap. 
Gyvojo Rožančiaus Draugija 
parapijos salėj gegužės mėn. 14 
d. 5 vai. po pietų rengia laimė
jimų vakarą. Įėjimas 60 centų. 
Visus širdingai kviečiame atsi
lankyti. Valdyba

4preiškimo Parapija
Moterų Sąjungos .29 kuopą 

gegulės 17 d. 8 yąl. vakaro šau
kia svarbų susirinkimą. Valdy
ba prašo visas nares atsilanky
ti. ' •- " ’ 5 '

SLRKA 135 kuopos susirinki
mas įvyks gegužės mėn. 14 d. 
Apreiškimo parap. salėje tuoj 
po sumos. Valdyba

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kat. Darbininkų Klu

bo mėnesinis svarbus susirinki
mas bus gegužės 12 dieną, 1950., 
penktadienį, 7:30 vai. vakare, 
'“Amerikos” patalpose, 417 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti. Yra 
daug svarbių reikalų apsvarsty
ti ir aptarti. ■ '!

SIUVĖJŲ DĖMESIUI
Gegužės 24 dieną, 7:30 

vakaro, A.C.W. of A. Unijos 
patalpose, 11-27 Arion Place, 
Brooklyn, N. Y., įvyksta svar
bus mėnesinis Lietuvių siuvėjų 
54-to skyriaus narių susirinki
mas.

Svarbiausiu punktu bus svar
stoma ateinantiems mūsų sky
riaus delegato rinkimams slapto 
balsavimo reikalas.

Nariai yra. kviečiami ko gau
siausiai. atsilankyti, nes jeigu 
nutarsite, kad mūsų skyriaus 
delegatas bus renkamas, slaptu 
balsavimu, tai,,tą, pačią tsusirinr 
kimo,'dienąr reikes . išstatyti ir 
kandidatus.. . .

Tuo pačiu laiku bus ir dau
giau-svarbių reikalų aptarti.

Į susirinkimo salę bus lei
džiami tik tie skyriaus nariai, 
kurie -turės su savim social se
curity ir 1949 m. gruodžio mėn. 
apmokėtą unijos kortelę.

Lietuvių Siuvėjų 54 skyriaus
Pildomoji Taryba

vai.

Elizabetho Lietuvių Tremti
nių Draugija gegužės 14 d. 6 
vai. po pietų Lietuvių Laisvės 
salėje ruošia Motinos Dienos mi
nėjimo proga koncertą. Progra
moje A. Škėmos montažas “Prie 
malūno”, režisuojamas paties 
autoriaus. Tautiniams šokiams 
vadovaus A. Cvirkaitė. Dekora
cijas piešia dail. J. Petraitis. 
Taip pat dainuos prof. J. Žilevi
čiaus vadovaujamas mišrus cho
ras ir deklamatoriai padekla
muos parinktų eilėraščių. Šo
kiams gros garsus Šulcų orkes
tras. Bus su lietuviškais už
kandžiais bufetas. Įėjimas 
doleris.

1

RUOŠIAMAS GRAŽUS 
PIKNIKAS

Newarko ir jo apylinkės lie
tuviai tremtiniai rengia gegužės 
21 d. didelę gegužinę.— pikniką. 
Programoje meninį dalis su Bik'- 
nevičiūtės vadovaujamos broo- 
klyniečių grupės tautiniais šo
kiais ir linksmu šiupiniu. Pikni
kas įvyks Linden at Lithuanian 
Liberty Park. Bus turtingas bu
fetas. Šokiams gros'puiki kapela. 
Blogam orui esant, viskas vyks 
erdvioje ir gražioje salėje.

Pelnas skiriamas Vokietijoje 
likusiems tremtiniams šelpti.

Valdyba.

PARDUODAMAS
labai pigiai 8 šeimų namas

Williamsburge. • •
Telefonas: LA 5-3638.

LRKSA. 135 KP. NARIAMS 
NARIAMS

LRKSA 135 kuopos svarbus 
priešseiminis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, gegužės 14 d., 
tuojau po 11 vai. šv. mišių, 
Apreiškimo parap. salėj, Brook
lyne.

Visi nariai yra kviečiami da
lyvauti susirinkime ir patiekti 
savo sumanymus sekančiam 
Suš-mo Seimui, kuris įvyks lie
pos 10-13 dd., Detroit, Mich. .

Kp. Sekr.

EVergreen 7-1423

NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

viškoji radijo programa dabar 
girdima ir toliausiose vietovė
se.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Jau-New Yorko Ateitininkų 
nimo Kuopa rengia Motinos 
Dienos minėjimą. Paskaitą skai
tys p, Gražiūnas. Programą iš
pildys moksleiviai ateitininkai ir 
lietuvių šeštadienio mokyklos 
mokiniai.

Minėjimas įvyks šį sekmadie
nį, gegužės 14, Apreiškimo pa
rapijos patalpose Brooklyne. Mi
nėjimo pradžia 5 vai. p.p.

Kuopos Valdybą

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROMES
Laagvl Užkandžiai, Kava. Arbata, Bot Choeotat* 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKA1UENS. Gariaurias paiMnldmaa 
AISKRYMAS gaminta* narni* U geriausio* snetoMa, ALUS ii go- 
liausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KMSnOTMi

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

.PARENGIMAI
Maspeth, N. Y. šeštadienį, ge

gužės 20 d. V. Atsimainymo pa
rapijos choras parapijos salėje 
statys scenoje 3-jų veiksmu 
komediją “Mirta činčlbiraitė.” 
Be to bus koncertinė dalis ir 
tautinių šokių grupė, vad. Dr. 
Žukauskienės.

Vakaro pradžia 6:30 vai., o 
nuo 8:30 vai. bus šokiai.

Brooklyn, N. Y. Sekmadienį, 
gegužės 21 d. Tretininkų Drau
gija ruošia Laimėjimų Vakarą 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje. Pradžia 5 vai. popiet.

New Yorko Aušros Vartų pa
rapijos religinis koncertas įvyks 
sekmadienį, gegužės 28 dieną, 
5 vai. popiet. Po koncerto bus 
vakarienė ir šokiai.

Šis parengimas ruošiamas 
Aušras Vartų parapijos 45 me
tų sukakties proga.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

Joseph Vastunas 
IMS G»U» Ava. BrMklyn SI, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

REIKALINGI
garu apšildomi 3 ar 4 kambariai 
jaunai porai. Nuomos kaina ne
svarbu. Skambinkite telefonu 
LA 5-1821*.’ , .

“GABIJA” IŠLEIDO PIRMĄ
JA KNYGĄ

Lietuvių Spaudos Centras A- 
merikoje — “Gabija” (412 Bed
ford Ave., Brooklyn 11, N. Y.j, 
prieš pusmetį pradėjusi lietuviš
kų knygų platinimą, išleido pir
mąjį savo leidinį — G. A. Buer
ger “Barono Miunchhauzeno 
nuotykiai”, pagal kurią savo lai
ku buvo pastatyta spalvota fil
mą. Knyga gausiai iliustruota ir 
turi 115 psl. Kaina $1.25.

KLAUSYKITE NAUJOS VA
KARINES PROGRAMOS

Klausykite naujos vakarinės 
Radio Programos, kuri prasidės 
kevirtadienį, gegužės 18 d. š. m. 
iš stoties WLIB, 1190 kc., 6:30 
vai. vakare.

Petras Lisauskas dabar duos 
dvi lietuviškas programas kiek
vieną savaitę. Spkmadieniais, — 
1:15 vai. po pietų ir ketvirtadįe- 
niais — 6:30 vai. vakarei Šioje 
programoje nebus jokių skelbi
mų. Ji bus žinoma kaipo Lietu
vių Radio Klausytojų Programa

P. Lisauskui pravesti progra
mas padedk V, Bukšnaitis ir A. 
Andrulis.

NAMAI PARDAVIMUI
No. kalnuose

Visas tuščias namas su vie
nuolika kambarių. Atskirai sta
tytas - mūrinis. Aliejum apšildo-
mas. Garažai. 60x120. Du blo
kai nuo 8th Ave. subway. Taip
gi turime ir naujų namų.

ZINIS
REpublic 9-1506

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

PIGIAI PARSIDUODA Plant-

nas ir Player Piano. Labai ge
rame stovyje. Skambinti telefo
nu: Michigan 2-4465.

Geriausias vasaros poilsis

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)
(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio) 

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKES, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 
šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir Lt.

Tik vasarą: birželio-June, liepos-July, rugpijūčio-August ir 
rugsėjo-September mėnesiais.

Vietos užsakomos iš anksto: telefonu —
Torrington, Conn. 9655, arba laišku:

K. BUTAN, Torrington, Conn., RFD 1, Mountain Rd.
K < .-‘T* \ ' S

• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

"AMERIKA”
417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

| Stephen B r edes Jr. |
ADVOKATAS g

$ 197 Havemeyer Street $ 
Brooklyn 11, N. Y. |

I Tel. EVergreen 7-9394 |

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Didelis pasirinkimas
S i S
S į 
įį R i i g S 
t

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu Tel.
WO 2-3497 NE 9-5684

S 
S i
5

X 3 S

Lietuviškų dešrų ir- skilandžių

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th Št.,

EVergreen 4-0203
. ‘‘ ' DAKTARAS

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

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

8Ta« 2-14M ,

F. GRAŽYS Ir SŪNUS J 
KONTRAKTORIAI k

Atlieka mūrinių namu (ieną iš- r 
lyginimą plaateriavima, šaligat- « 
▼ių cementavimą ir kt. darbu*, f

29 J MAUJER ST, (J
BROOKLYN «, N. Y. f)

Woodhaven 21, N. Y. 
(Prie Forest Parkway stoties— 

BMT Jamaica linija)
Parduoda namus — ap

draudžia nuo ugnies. 
Pagelbsti gauti pilie

tybes popieras 
Tel. Virginia 7-1896

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

YOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,

i

Brooklyn 6, IN. Y,
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

R E F R I G E K A T O R I U S
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasinių ir aliejum šildomų PEČIŲ 

RADIO APARATŲ 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirkaite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
Kad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

Jau nuo 1 
žės men. sel 
am an ameri 
mena, kad k 
tis visomis 
tinkamai atl 
Ši diena yj 
šiuo metu, k 
damos visam 
ratin. pasaul 
klastingu ir 
kančių pave 
Tokiu reikšm 
būtina, kad i 
kietis visomis 
prie krašto ū 
tų politiškai 
ryžęs ginti Ai 
demokratijos 
savo krašto 
šiuos idealus 
kesinimų. Tik 
bar vykstanti 
pasiekta visi 
taika.

Prezidentas 
nurodęs, jog 1 
vajus už teisy 
ir kitose šalys 
gų informaciji 
demokratija, 
turi prisidėti ■ 
mokratinę sa 
žmonės. Juo 1; 
kad totalistini 
nori laimėti, si 
tus apie demol 
Ypač piktų žoi 
prasimanymų 
JAV adresu, 
akciją ir turi 1 
sos vajus.

Šiam reikalu 
naudotos jvaii 
Bet viena jų j 
siems prieinam 
Rašome savo c 
žįstamiems j jv 
tus. Jais mes 
sudaryti teisinu 
gą vaizdą apie 
nas daug prisit 
vės bei demoki 
bei laimėjimo, 
kokių tuščių se: 
šviesime tikruoi 
bei tą pažangą, 
padariusi save 
santvarkos dėk;

*
Lietuviškieji 

dar vis stengia: 
jiems lygiai 1 
gerai sekasi s 
žmonių būrelį t 
ti, bet užsimiršt 
patys prasitaria 
jiems prastos c 
88 numery, ša 
bičiulių pagalbi 
juos “kryžiokai 
puolė, tad turi 
susirūpinti finar 
raščiui paramai, 
šydama apie s 
labai giria po 
čius kelis seniu 
ma, jog tie seni 
pasenę.”

Matyt, pataik 
bežengiantiems : 
kams dar tikisi 
kokį dolerį savi 
remti. Be to, ir 
tų įsikalbėti, jo 
seniai nė kiek : 
ji tik ir remias 
seneliukų, ir kt 
iš tikro "pasens 
“pasens" ir visa 
reikalas.

CEKOSLOVAJ
NEMS BYLOM!

Čekoslovakijo, 
šnipinėjimą JA5 
ti V. Lucki. Jan 
kad jisai buvęs 
mirti pasmerkti 
Nechanskio ber 
ni Litvini taip 
asmens, iš kur 
gas, ligi gyvos | 
šių dar 21 asn 
9 mėnesių ligi 
Kunigas Tomir: 
tas kurstęs sa 
žmones prieš 
riausybę ir org 
jimą.
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