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Liepos 4 d.— JAV nepriklau
somybės paskelbimo diena — 
šiuo laiku gal daugiau kaip kada 
nors prisimintina visiems šio 
krašto gyventojams. Tą dieną 
kiekvienas amerikietis teisėtai 
gali pasididžiuoti, kad liepos 4 
d. deklaracijos pagrindais su
kurta ir tvarkoma jo tėvynė ta
po taurių laisvės ir demokrati
jos principų įkūnytoja savo pa
čios gyvenime ir gynėja bei pa
laikytoja visame pasaulyje, kad, 
šiais dėsniais besitvarkydama, 
ji pasiekė ligi šiol pasauly nebu
vusį pažangos ir gerovės laips
nį. Tai turi visus paskatinti ir 
toliau tų principų laikytis bei 
juos ginti, nes patirtis parodė, 
jog tai teisingi ir tautos gerovę 
laiduojanti principai. Tai turi 
paskantinti ir budėti, nes šian
dien totalistai su visu įžulumu 
puola amerikinius laisvės idea
lus ir puoselėja viltį ne tik kitur 
pasauly juos sunaikinti, bet il
gainiui ir pačiai amerikiečių 
tautai smurto santvarką pri
mesti.
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Liepos 2 d. šįmet vėl įvyksta 
tradicinė New Yorko lietuvių 
kultūrinė šventė — Lietuvių 
diena.

ši šventė yra vienas ypatin
gai džiugių mūsų visuomenės 
gyvenime reiškinių, šiandien 
lietuvių kultūrai gresia didžiau
si pavojai. Tėvynėje ji žiauriusiu 
būdu naikinima. Palaikoma ir 
ugdoma ji tegali būti laisvame 
pasaulyje gyvenančų lietuvių, y- 
pač jau nuo seno gausios JAV 
lietuvių kolonijos.

Be to, ji mūsų savaitraščiui 
dar ypatingai brangi, nes ren
giama kaip tik “Amerikos” bi
čiulių ir pelnas iš šios* dienos 
parengimų skiriamas jos para
mai ir tobulinimui. Visi žinome, 
jog lietuviškoji spauda yra vie- 
nas didžiausių, mūsų tautinių, 
religinių bei kultūrinių idealų'Ir 
tradicijų palaikytojų, tad ir 
džiugu, matant, jog visuomenė 
šią spaudos reikšmę įvertina ir 
rūpinasi jos išlaikymu. Džiugina 
ypač dar ir tai, kad mūsų vi
suomenė nežiūri į lietuviškąją 
spaudą kaip į vienų redaktorių 
ir leidėjų reikalą, bet laiko savo 
pačių reikalu, ja rūpinasi, ir 
redaktoriai, leidėjai bei skaity
tojai sudaro vieną glaudžią 
bendruomenę, jungiamą susirū
pinimo, kad mūsų tautinės kul
tūros židiniai neišblėstų, bet 
priešingai — stiprėtų ir augtų. 
O ši šventė ir yra proga visai, 
šiai bendruomenei susirinkti, 
pasikalbėti ir, atgaivinus dvasią 
malonių tautiečių tarpe, tęsti 
toliau savo darbą. Kaip tik dėl 
to ir laukiame visų mūsų bičiu
lių atsilankant į Lietuvių Die
ną. Ligi malonaus pasimatymo!
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VLIK© ATSTOVAI ROMOJE
Kaip jau'buvo minėta, Romoje 

lankosi VLIKo delegacija iš prel. 
M. Krupavičiaus, prof. J. Brazai
čio ir V. Sidzikausko, kur jie 
atliko jau visą eilę žygių — bu
vo priimti Vatikano valstybės 
sekretoriate, kalbėjosi su Italijos 
vyriausybės atstovais ir aptarė 
tolimesnės veiklos reikalus su 
min. St. Lozoraičiu. Taip pat 
VLIKo pirm. prel. M. Krupavi
čius pasakė į pasaulio lietuvius 
kalbą ir per Vatikano radiją. 
Taip pat svečiai dalyvavo ir Ro-

mos lietuvių suruoštame birželio 
įvykių minėjime, kur pasakė kal
bas šiuo metu mūsų tautai ak
tualiais klausimais.

PRIIMS Į KARIUOMENE 
UŽSIENIEČIUS

Atstovų rūmai priėmė pasiū
lymą, pagal kurį parinkti užsie
niečiai galės būti priimti į JAV 
karo tarnybą. Įstatymo priėmi
mas remiama tuo, kad armijai 
šie vyrai reikalingi ypatingai 
tarnybai.
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LIETUVIŲ VALANDĖLĖ PER 
ŠVEICARIJOS RADIJĄ

Liepos 2 .d. 11:20 — 12 vai. 
Europos laiku Šveicarijos Bero- 
muenster Studio, Zuerich, 567,- 
metr. banga ir Schwarzenburg 
trumpų bangų stotis 48,66 ir 
31,46 mtr. bangomis transliuos 
lietuvišką programą. Tai bus pir
moji per Šveicarijos radiją lie
tuviška programa po karo.

RYTŲ VOKIETIJA ATSIŽADA 
SUDETŲ

Komunistinė R. Vokietijos vy
riausybė, panašiai kaip ir su 
Lenkija, pasirašė su Čekoslova
kija sutartį, kuria atsisako nuo 
Sudetų krašto (apie 10.000 kva
dratinių mylių ploto) ir išvary
mą iš jo apie 2.000.000 vokiečių 
laiko teisėtu ir daugiau nebekę- 
liamu dalyku. Taip pat panaši 
sutartis šiomis dienomis bus pa
sirašyta ir su Vengrija.

Kiekvienas vienuoliktas vokietis 
yra karo pensininkas

Ką padaro tautai karas, rodo 
Vokietijos pavyzdys. Vakarų Vo
kietijos darbo ministeris šiomis 
dienomis pranešė, kad šiuo metu 
pensijas gauna 3.830.000 karo 
invalidų ir žuvusių šeimos narių 
Pridėjus, kad iš 750.000 dar pre
tenduojančių trečia dalis turi tei
sę pensiją gauti, karo pensinin
kų skaičius sieks daugiau kaip 
4.000.000, taigi kiekvienas 11 gy
ventojas gaus pašalpą iš karo 
aukų fondo.

SLAPTAI LAIKO VOKIEČIŲ 
BELAISVIUS

Vokiečius pasiekusi žinią, kad 
čekoslovakai slaptai tebelaiko 
dar 7.000 vokiečių karo belais
vių, kurie laikomi kaip sunkiųjų 
darbų kaliniai. Apie juos ligi šiol 
trūko žinių, kadangi jiems ne
leidžiama-susirašinėti su namiš
kiais. ' .

Kova dėl šv. Stepono karūnos

MIRĖ PROF. KAASIK
Stockholm (LAIC) — Gegu

žės 24 d. Stockholme nuo šir
dies smūgio mirė buv. Tartu u- 
niversiteto prof.. Nikolai Kaasik, 
“Baltic Review*’ redhkcijinės 
kolegijos narys/1

Velionis, kilęs, iš Estijos salų, 
baigė Tartu universitetą 1923 
m., vėliau Paryžiuje studijavo 
tarptautinėje aukšt. mokslų mo
kykloje. Papildęs mokslus Vie
noje, Goettingene ir Hagoje, su
grįžo Estijon ir 1933 m. gavo 
teisių daktaro laipsnį. Vėliau jis 
dažnai atstovavo Estiją tarptau
tiniuose kongresuose ir perėjo 
Užs. Reik. Ministerijos tarny
bon. 1936 - 9 mm. jis atstovavo 
Estiją Tautų Sąjungoje. 1944 
m. jis atsidūrė Švedijoje, kur 
gyvai dalyvavo eįstų ir baltiečių 
bendrųjų organizacijų veikloje. 
Jis buvo vienai vyriausių 
“Newsletter” redaktorių.

---- Hh---~ v. --
“O kaip kraštais anapus geležines 

| uždangos?”

SUSIORGANIZAVO TREMTI
NIAI ŽURNALISTAI

New York (LAIC). — Ilgu 
vardu tremtinių laikraštininkų 
organizacija — Vidurio ir Rytų 
Europos bei Baltijos ir Balkanų 
Kraštų Tarptautinė Laisvų 
žurnalistų Federacija '— sudaro 
savo skyrių Amerikoje.

Birželio 19 d. American 
News Guild patalpose įvyko stei- 
gamasis susirinkimas. Sudaryta 
penkių asmenų laikinoji Valdy
ba, kurios pirmininku išrinktas 
lenkas Zygmunt Nagorski, Jr. 
Vėliau visų interesuotų tautybių 
žurnalistų sąjungos skirs po vie
ną atstovą į direktorių tarybą.

— Žinomas japonų dailinin
kas Takahira Toda priėmė krik
štą ir įstojo į Katalikų Bažny
čią. Jis jau seniau žinomąs ka
talikų visuomenei savo daugeliu 
krikščionybės temomis pieštų 
paveikslų.

PER VIENA NAKTį SUIMTA
1.000 KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ

Vatikano radijas praneša, 
kad per vieną naktį komunisti
nė Vengrijos policija arčiau prie 
Jugoslavijos sienos esančiam ra
jone suėmė apie 1.000 kunigų 
ir vyrų bei moterų vienuolių. 
Pabėgėliai iš Vengrijos sako, jog 
tai buvo vienas didžiausių smū
gių Vengrijos katalikams nuo 
kard. Mindszenty suėmimo.

Policija birželio 9 d. įsiveržė 
į klebonijas bei vienuolynus iš-

lauždama duris bei išmušdama 
langus. Suimamiesiems buvo 
duota tik pusė valandos pasi
ruošti ir leista pasiimti tik 10 
svarų daiktų.

INDOKINIJOJ KOVOS DAR 
ILGAI TRUKS

Piety Korėja dide
liam pavojuje

Washington, D., C. (LAIC) — 
Suvienytoji Lenkiškoji Spauda 
Amerikoje pasiuntė viešą laišką 
Valstybės Sekretoriui.

Tarp kitko rašoma: “Iš Tam
stos šaunaus expose susidarome 
gana aiškų Europos būklės vaiz
dą.. Nei žodžiu neužsimenama 
apie kraštus anapus geležinės 
uždangos, jokio -vilties spindu
lio, jokio padrąsinimo žodžio, 
tarytum mūsų užsienio politika 
būtų ryškiai nurašiusi Lenkiją 
ir Čekoslovakiją^ Rumuniją, 
Vengriją, Lietuv^dr Latviją bei

gatvėje jau žino, kad Dolerinė 
Užtvara nenukels ir nepavaduos 
Geležinės Užtvaros. Netgi H- 
bomba negalėtų to padaryti. 
Betgi naujas pasitikėjimas A- 
rikos idealizmu gali tą padaryti 
ir padarys, jeigu mes įrodysime 
likusiam pasauliui, kad, be do
lerių ir bombų, mes tebeturime 
idealus ir teisingumo, laisvės ir 
dorovės tradicijas.”

LATVIAI ĮSISTEIGĖ INFOR
MACIJŲ BIURĄ

Stockholm (LAIC).
pradėjo veikti Latvių Informa- 
cijinis Biuras, kuris leidžia ang
lų kąlba “Information on Con
ditions Behind the Iron Cur
tain”. Pažymėtina, kad biuro 
atstovais ir prenumeratų rinkė
jais sutiko būti įvairūs asmenys, 
gyveną JAV, Kanadoje, Angli
joje, Australijoje, Brazilijoje, 
Argentinoje, N. Zelandijoje, Ve- 
necueloj, Prancūzijoj, Belgijoje, 
Vokietijoje, Olandijoje, Danijoje 
ir Norvegijoje. wl

Kol kas, biuletinis leidžiamas 
du syk į mėnesį ir mimeogra- 
fuojamas.

“Baisaus Birželio” proga, iš* 
leistas numeris, kame tilpo Os
valdo Freivaldo straipsnis 
“Three Times Invaded Within 
30 years”. Jame naudojamasi 
LAIC medžiaga, bet koncent
ruojamos žinios iš Latvijos. 
Taipgi tilpo V. Kašubos (lietu-- 
vio dailininko) medžio drožinio 
“šv. Veronika” nutrauka. Be 
to, telpa straipsnis apie vergti 
darbo sistemą, komentuojami 
Maskvos radio melai, paskelbtas 
baltiečiųmoterų atsišaukimas.

Pasauly vieniems sudarė sen
saciją, ’ kitus sujaudino paskli
dus i žinia, jog 'komunistinė 
Vengrijos vyriausybė pasiūliusį 
JAV gana retą mainą — ati
duoti 15 metų kalėti ųž taria
mą šnipinėjimą nuteistą JAV 
pilietį R. A. Vogeler, jei jai ati
duos spėjamai amerikiečių ran
kose esančią šv. Stepono karū
ną.

Tai ypačiai sujaudino Veng
rijos tremtinius ir apskritai ka
talikus, nes šv. Stepono karūna 
yra labiausiai branginama Ven
grijos katalikų relikvija.

Vengrai yra ugrofinų kilmės 
tauta, IX a. po Kristaus gimi
mo įsikūrusi lygumose taip 
Dunojaus ir Karpatų. Ši karingų 
raitelių tauta kurį laiką buvo 
Europos tautoms nemaža pa
baisa. Ji ne kartą pasiekdavo 
Italiją, Pietų Vokietiją ir kitus 
aplinkinius kraštus. Bet suėję į 
sąlytį su krikščioniškomis tau
tomis ir sulaukę misionierių, 
vengrai neilgai trukus priėmė 
krikščionybę ir įėjo į Vidurio 
Europos krikščioniškųjų tautų 
bendruomenę. Vengrų tautos 
krikštytoju laikomas vengrų 
karalius šv. Steponas, valdęs 
1001-1038 m.

šis savo tautą apkrikštijęs 
valdovas ligi šiai dienai su gi
liausios pagarbos jausmais mi
nimas visos Vengrų tautos. Šv. 
Stepono katedra yra viena gra
žiausių ir labiausiai žinomų Bu
dapešto bažnyčių. Karališkosios 
pilies, stovinčios ant aukšto Du
nojaus kranto, koplyčioje bran
giam relikvijoriuje ligi šių dienų 
buvo laikoma šv. Stepono ranka 
— ranka krikštijusi visą tautą, 
kaip sakydavo vengrai. Bet y- 
pač buvo branginama ir sau
gojama šv. Stepono karališkoji 
karūna, padovanota jam popie
žiaus Silvestro II 1001 m., ku
rioje, pagal padavimą/ esanti 
viena Kristaus kryžiaus vinis į- 
lieta. Ta karūna yrą kalto si- 

' dabro su emalės puošmenimis, 
prie kurių vėliau buvo pridėta ir 
nemaža brangių deimantų.

ši šv. Stepono karūna jau 
brangi vengrams ir grynai kaip 

1 religinė relikvija. Bet ją veng
rai labai brangina ir tautiniu bei

Vengriją, Lietuv
valstybiniu-^atžyilgią--^-: pagal y MUĮs kraštus |a 
šerią' vengrų/ konstituciją šv. Arijas mūsų pol 
Stepono karūna savyje įkūnija 
Vengrijos valstybės suverenines 
teises ir galią. Vengrų tautos 
akimis; jokia vyriausybė nėra 
teisėtą/jei ji neturi savo ranko
se šv. Stepono karūnos.

Kaip tik ši priežastis ir bus 
lemianti, kodėl komunistinė 
Vengrijos vyriausybė tos karū
nos taip įsigeidė. Ji pati, žino
ma, tos karūnos negerbia ir ne
brangina. Nebent tiek, kiek 
verti yra jos sidabras ir deiman
tai, Bet ji ‘taria, kad, turėdama 
savo rankose šv. Stepono karū
ną, sustiprintų tautos masėse 
savo autoritetą. Vengrų tauta 
didžiąja dalimi yra katalikiška. 
Iš 1938 m. duomenų matome, 
kad tarp 9.000.000 krašto gy
ventojų 5.634.000 buvo lotynų 
apeigų ir 301.093 rytų apeigų 
katalikų. Ir reikia pastebėti, jog 
tai buvo ne iš vardo, bet uolūs ir 
giliai sąmoningi katalikai. XVIII 
a., ryšium su Prancūzų revoliu
cija, katalikiškoji mintis Veng
rijoj buvo susilpnėjusi, Bet XIX 
ir XX a. galingai pakilo kata
likybės atgijimas, ypač šekes- 
fehervaro vyskupo O. Prohasz- 
kos, vieno šviesiausių to meto 
Europos protų, veiklos dėka, ir 
prieškarinė Vengrija buvo pasi
dariusi tokia katalikybės tvirto
ve, jog ir šiandieninis Sovietų 
pastatytos bei palaikomos ko
munistinės vyriausybės smurtas 
negali jos palaužti. Tad komu
nistai ir griebiasi visų priemo
nių savo autoritetui tautos aky
se kelti. Pagaliau jei tai jos au
toriteto ir nepakeltų, tai bent 
patenkintų jos keršto jausmą, 
kad turi savo rankose didžiau
sią Vengrijos katalikų ir veng
rų tautos brangenybę, kas ypač 
katalikams būtų nemažas mo
ralinis smūgis.

kur šiandien ta karūna yra, 
tiksliai nėra viešumai žinoma. 
Išrodo, kad Vokietijoj ir ame
rikiečiu rankose. Vengrų trem
tiniai jau sujudo daryti žygių, 
kad JAV į tokį mainą nesileis
tų. Ir reikia 'manyti, kad tas 
mainas neįvyks, nes tai būtų tik 
komunistų paskatinimas ir nau
jiems šantažams.

ei jose. Betgi dešimtys milijonų 
pavergtų žmonių, kurie klauso
si Amerikos balso., taipgi klau
sėsi Tamstos pranešimo tautai, 
bet neišgirdo save minint.”

“Todėl mes drįstame Tams
tos viešai paklaustu O kaip su 
kraštais anapus geležinės už
dangos?” Jokios jiems vilties? 
Ar jie nieko mums nereiškia 
šiandien ir ateityje? Ar mes, 
juos turime ar neturime dėme
sy — jeigu kiltų trečias pasau
linis karas? Ar jų potencialinis 
prisidėjimas yra mažesnės ver
tės nei numatomas prisidėjimas 
milijonų nacių jaunuolių Vokie
tijoje arba buvusių SS vyrų..?”

Nurodžius, kad Jaltos susita
rimai yra visų blogybių šalti
nis, laiškas ragina “prisipažinti” 
suklydus Jaltoje ir “daryti ką 
nors.” “Užmirštasis žmogus

KLERIKAI MOKYSIS
TŲ, KAD GALĖTŲ 
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pas, kurio pavardė neskelbia
ma, išleido savo vyskupijos kle- 
rikams. potvarkį, kad jie turi 
išmokti kokio amato ar šiaip į- 
sigyti profesiją. Vyskupas nu
rodo, jog būsimų kunigų gyve
nimas bus sunkus ir jie turi mo
kėt dar kokio darbo, iš kurio 
galėtų gyventi, ir neturėtų sun
kumų iš raudonųjų vyriausybės 
pusės, kuri kovai su dvasininki
ja naudojasi ir priekabe, kacį jie 
nedirbą “produktingo darbo.”

— Iš Muencheno pranešama, 
jog pradedama 1945 m. mirusio 
jėzuito tėvo R. Mayer beątifika- 
cijpš byla. Tėvas Mayer byvp 
žinarriš'kaip“Muehčhąno apaš
talas” ir pasižymėjo drąsia ko7 
va- sii nacizmu, už gą Buvo žiau
riai persekiojamas ir ilgai kalin
tas nacių koncentracijos sto
vyklose.'

Šiaurės komunistai, pradėję 
Pietinės Korėjos puolimą, prasi
veržė ligi Pietų Korėjos sostinės 
ir, paskutinėmis žiniomis, krašto 
vyriausybė ruošiasi pasitraukti 
į kitą kurią krašto vietovę. Ko
munistų pajėgų vyr. vadas gen. 
Cai-Kug-Jun pareikalavo, kad 
pietiečiai nutrauktų kovą ir pa
siduotų. Pietų Korėjos preziden
tas tvirtina, kad amerikiečių pa
galba esanti per maža ir pavė
luota.

Nelauktas Pietų Korėjos už
puolimas JAV vyriausybės ats
tovams sudarė daug didelio rū
pesčio. Prezidentas H. Trumanas 
yra pasiryžęs užpultiesiems teik
ti visą įmanomą pagalbą, bet a- 
bejotina, ar JAV pati imsis ka
rinių priemonių. Greičiau ryšis 
šią akciją vykdyti tik Jungtinių 
Tautų forume ir jų nutartų prie
monių plotmėje.
' Kokių priemonių imsis toliau 
Jungt. Tautos taip pat paaiškės 
tik po artimiausio Saugumo Ta
rybos posėdžio. Jos gali pareika
lauti, kad J. T. nariai stotų prieš 
taikos ardytoją net ir su kari
nėmis pajėgomis, bet ar ligi to 
bus einama, kol kas nedaug pa
grindo tikėtis.

Šiaurės Korėjos veiksmai yra 
padiktuoti Maskvos. Tuo nieks 
neabejoja. Pagaliau yra aiškių 
duomenų, kad ir jos kariai veiks
muose dalyvauja. Bet pati Mas
kva beveik visiškai tuo klausimu 
tyli, kaip ir visų jų satelitų spau
da. Apie prasidėjusius karo veik
smus ligi šiol Sovietai paskelbė 
tik vieną pranešimą, kuriame 
verčia kaltę, pietiečiams, kad jie 
esą užpuolę Š. Korėją.

Pietiečių padėti ypač sunkina 
tai, kad jie neturi nei tankų nei 
prieštankinės gynybos. O komu
nistai kaip tik savo puolimą ir 
vykdo tankų pagalba.

Prancūzų vedamos su Indoki- 
nijos komunistais kovos krypsta 
komunistų nenaudai, bet, net ir 
turint galvoj JAV paramą, dar 
šio karo galo nematyti.

Paskutiniųjų mėnesių būvy 
prancūzų daliniai šiaurinėj kraš
to dalyje pasiekė žymesnių lai
mėjimų. Ho—Chi—Minh komu
nistiniai partizanai Raudonosios 
upės žemupy neteko paskutinių 
savo pozicijų. O tai yra labai 
svarbu, nes čia yra derlingieji 
ryžių laukai, kurie teikia pačią 
svarbiausią maisto dalį 8.000- 
000 šios provincijos gyventojų. 
Bet prancūzų sargyboms yra 

daug darbo, nes nakties metu 
partizanai keliasi čia į krantą 
ir plėšia ką tik galėdami.

Prancūzų valdžios atstovai 
mano, jog tvarkai čia įvesti rei
kėsią dar bent metų laiko, o vi
durio ir pietinėse srityse tai dar 
ilgiau užtruksią.

BĖGIMAI IŠ ŠIAURINĖS 
KORĖJOS ♦

Kaip ir visur iš komunistų pa
vergtų kraštų, taip ir iš komu
nistų valdomos Korėjos dalies 
vis gausėja pabėgimai.

Neseniai buvo pasiųstas prie 
sienos propogandininkas, kad per 
garsjąkąlbį ragintų Pietų Korė
jos kareivius, bėgti pas komunis
tus. Bet atvykęs prie sienos, jis 
nesustojo, o tiesiog perbėgo į 
Pietų Korėją. r.

Birželio 10 d. komunistinės Š. 
Korėjos vyriausybės buvo pa
siųsta delegacija į P. Korėją de
rėtis dėl visuotinių rinkimų vi
soje Korėjoje. Bet ir ši delegaci
ja, vietoj derėjusis, perbėgo pas 
pietiečius.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

AMERIKOS LATVIAI 
SUKRUTO

New York (LAIC). — Lat
vian Relief žiniomis, ligi š. m. 
gegužės 15 d. iš 165.945 vizų 
latviai gavo 21,825 — arba 13% 
visų vizų. Ligi rudens tikimasi 
įvežti apie 30,000 latvių.

Neseniai Washingtone įvyku
siame pasitarime nutarta apvie- 
nyti latvių organizacijas ne 
tiktai šaipe®, bet ir politinei 
veiklai. Centru numatomas 
Naujorkas, kur jau susidarė ko
mitetas ir išeina savaitraštis 
“Laiks.” Betgi, mūsų ALT pa
vyzdžiu, centraliniame organe 
bus atstovaujamos kitos stam
besnės kolonijos.

Birželio 17 d. Latvių Jungti
nis Komitetas pasirodė pirmuo
ju viešuoju žygiu: Brooklyno 
Park Slope bažnyčioje ir salėje 
surengtas “baisaus birželio” 
paminėjimas. Naudodamies A- 
LT memdrandųmų mintimis, 
latviai priėmė panašias rezoliu
cijas — reikalauja atsteigti 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos ne
priklausomybę, pradėti Ameri-. 
kos Balso transliacijas" tų trijų 
tautų kalbomis, ratifikuoti ge
nocido konvenciją...

ŠVEDŲ VYRIAUSYBE PRAPLĖS 
KATALIKŲ TEISES

Švedijoj per paskutinius pen
kerius metus žymiai katalikų 
padaugėjo, apsigyvenus pabėgė
liams iš Baltijos kraštų, Lenki
jos, Vengrijos bei Sudetų/ ir da
bar siekia 17.000 tarp 7.000.000 
krašto gyventojų.

Dėl šio katalikų padaugėjimo 
vyriausybė numato peržiūrėti 
katalikus varžančius įstatymus

DAUG KOMUNISTŲ ŠV. ME
TŲ PROGA GRĮŽTA Į • 

BAŽNYČIĄ ”
Popiežiui priėmus šv. Metų 

audiencijoj grupę italų darbinin
kų, buvę tarp jų dešimt komu
nistų partijos narių nelauktai 
priėjo prie Popiežiaus sosto, su
klaupė ir, parodę savo komunis
tų partijos narių pažymėjimus, 
paprašė atleidimo, o paskui at
liko išpažintį.

Jie sudaro dalį tų šimtų ko
munistų, kurie šv. Met# proga, 
kaip praneša Rome Daily Ame
rican,, grįžo į Katalikų Bažny
čią.

ir suteikti jiems daugiau teisių, 
kaip reikalauja šiandieninės de
mokratinės sąžinės laisvės sąvo
ka. Z

Protestantizmas pasidarė 
Švedijos valstybinė religija 1527 
m., kai karalius Gustavas Va
za įvedė savo krašte reformaci
ją-

Dabar vyriausybė sudarė 
šiam reikalui komisiją ir numa
to leisti katalikams vyriausybės 
priežiūroje steigti savo mokyk
las bei neversti mokyklose ka
talikų vaikų mokytis protestan
tų mokslo.

Taip pat numatomi panaikin
ti suvaržymai katalikams gauti 
viešąsias tarnybas, išskiriant tik 
teisingumo ir švietimo ministe- 
rius. Katalikams bus leidžiama 
dėstyti ir universitetuose, išski
riant teologijos fakultetus. Nu
matoma taip pat leisti katali
kams steigti ir savo vienuoly
nus.

Švedijos Bažnyčią tvarko a- 
paštališkasis vikariatas įsteig
tas 1783 m.

— Atsistatydino Prancūzijos 
vyriausybė. Naują kabinetą su
daryti- imasi anksčiau buvęs 
min. "pirm. H. Queuille.

— Sovietai ruošiasi vykdyti 
Austrijoj plataus masto savo 
kariuomenės manevrus.

— Komunistinės R. Vokieti
jos atstovas įteikė savo įgalioji
mo raštus komunistinės Kinijos 
galvai Mao-Tse-Tung.

— Irano šachas pavedė gene
ralinio štabo viršininkui gen. A- 
li Razmara sudaryti naują mi- 
nisterių kabinetą.

— Prancūzų Indokinijai Ame
rika paskyrė pirmą savo atstovą 
ir tuo principe pripažino jos ne
priklausomybę, nors ir sąjungo
je su Prancūzija* Atstovu pas
kirtas Heath, kuris iki santykių 
nutraukimo su Bulgarija ten 
atstovavo Amerikos vyriausybę-

— Amerikos katalikų vetera
nų pirmininku išrinktas D. Mc
Quade iš Toledo, Ohio. Kitas 
metinis suvažiavimas įvyks 1951 
m. birželio mėn. šis suvažiavi
mas pasisakė už Amerikos ko
munistų partijos uždarymą, šių 
metų suvažiavimas vyko Mil
waukee, Wis.

— Senatas pradėjo svarstyti 
Atlanto pakto valstybėms ka
riškos pagalbos teikimo kreditus 
antriesiems metams. Pirmaisiais 
metais buvo skirtas 1 bil. dol., 
antriesiems metams prezidentas 
paprašė kiek daugiau.

Washingtone vyksta slapti 
Amerikos, Anglijos ir.Kanados 
atstovų pasitarimai atominių 
paslapčių apsaugai ssutiprinti.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra- Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

Savaites politika
Vakarų “draugiškas priešas”. — Komunistai renka parašus! po 
“taikos rezoliucija”, o Sovietai skiria 545.000.000.000 dolerių karo 
reikalams. — Karas Korėjoj viską nustūmė į šalį, bet sprendimo

— dar jokio.
Yra anekdotas, jog vienam 

žmogui taip susipainiojo gimi
nystės siūlai, kad jis pats sau 
senelis tapęs. Panašiai atsitiko 
Vakarų sąjungininkams. Su Vo
kietija, kol nėra taikos sutarties, 
jie tebėra karo padėty, bet, šal
tajam karui siaučiant, kovoj su 
Sovietais Vakarų Vokietija pa
sidarė jų sąjungininkas, taigi — 
ir priešas ir draugas kartu. O 
tai turi toli siekiančių pasekmių. 
Pav., jau draugingos Vokietijos 
piliečius Vakarų sąjungininkų 
kraštuose vis tebeliečia priešo pi- 
čiams taikomi teisiniai ir kitokį 
suvaržymai.

Vakariečiai norėtų kuo grei
čiausiai sudaryti taikos sutartį 
bet tai neįmanoma dėl Soviete 
sabotažo, o separatinę sutartį 
daryt tik su Vakarų Vokietij? 
dėl tam tikrų teisinių ir politini! 
sumetimų nenori. Tad Vakarę 
teisės rabinams reikia surasti 
tokią išeitį, kad ir be taikos su
tarties Vokietija nebebūtų dau
ginau priešo kraštas. Tą išeitį ta
riasi suradę visuomet rafinuoti’ 
protu pasižymėję prancūzai. Jie 
pasiūlė, kad JAV, Anglija ir 
Prancūzija kiekviena paskirai de
klaruotų, jog su Vokietija karo 
padėtis baigta. Šis pasiūlymas 
greit bus svarstomas sąjunginin
kų' konferencijoj Londone ir reik 
tikėtis, jog bus paskelbta su Vo
kietija

taika de facto.

atominių ginklų gamybos susi
laikyti, Sovietų karinė padėtis 
labai pagerėtų. Turėdama gau
sią žemyno kariuomenę, stiprią 
aviaciją bei didelį karo laivyną 
ir nebijodama atominių ginklų, 
Sovietų Sąjunga galėtų pasijusti 
turinti karinės jėgos persvarą 
prieš Vakarus. ... ...

Žinoma, reik abejoti, kad Va
karai būtų tokie , naivūs ir So
vietai šio tikslo pasiektų, bęt jie 
oando visas priemones.

Tuo pačiu laiku jie imasi-Sti
printi ir savo frontą viduje. Pa
gal Maskvos direktyvas prasi
deda Vakarų Vokietijoj, Pran
cūzijoj, Italijoj ir kituose kraš
tuose

Skelbiamas ALRKF 31-masis kongresas
šiUomi pranešame Amerikos 

lietuvių katalikų visuomenės ži
niai, kad^Amerikos Lietuvių R. 
K. Federacijos 3-sis kongresas 
įvyks šiemet rugsėjo 30 ir spalio 
1 dienomis Pittsburgh, Pa. Kon
gresas buš' pradėtas pamaldomis 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj, o posėdžiai bus William 
Penn viešbutyje. Antrą kongre
so dieną Pittsburgho Lietuvių 
Kunigų- Vienybės provincijos 
rūpesčiu vyskupijos katedroje 
rengiama šventoji Valanda. Po 
pamaldų katedros vidurinės mo
kyklos auditorijoj bus kongreso 
paskutinis — iškilmingas posė
dis, kuriame visi, kad ir ne de
legatai, galės dalyvauti.

Kongresą rengia Centro Val
dyba, susitarusi su A. L. R. K. 
Federacijos Pittsburgho apskri
tim. Todėl tikimės, kad tiek 
kongreso programa, tiek jo pra
mogos būs įdomios ir patrauk
lios. Kad kongresas būtų gau- 
singasį organizacijos, kuopos, 
skyriai ir draugijos prašomos 
siųsti savo atstovus. Federacijos 
konstitucija nurodo, kas ir kiek 
atstovų I* kongresą siunčia. Jei 
kas kdrištitucijos neturi, tesi
kreipia į'A.L.R.K. Federacijos 
sekretoriatą (2334 S. Oakley 
Ave., Chicago 8, UI.) ir’ją 
gaus, ir Višais kitais kongreso 
reikalais tuo tarpu reikia kreip
tis į šį sekretoriatą.

ALRFK skyriai ir apskritys 
prašomos nominuoti kandidatus 
1 Centro Valdybą — ir nominuo
tųjų vardus siųsti sekretoriatui. 
Iš skyrių ir apskričių nominuo
tųjų kandidatų kongresas renka 
ALRKF Centro Valdybą.

Oficialiai skelbdami ALR 
KF 31-mąjį kongresą ir turėda
mi galvoj, kad šie metai yra 
šventieji Metai, visa savo energi
ja raginame lietuvių katalikų vi
suomenę dėtis prie bendro darbo 
tinkamai kongresą prirengti, 
kad jis sustiprintų mūsų vienin
gumą ir pastangas sėkmingiau 
tarnauti Dievui ir Tėvynei. Mes 
negalime užmiršti nė skaudžios 
šiandieninės lietuvių tautos pa
dėties, kuri reikalauja iš mūsų 
ir didelių darbų ir karštų mal
dų, kad Viešpats ją ištrauktų iš 
ateistinio komunizmo nasrų, kad 
išgelbėtų jos gyvybę. Ir šiame 
šventame reikale ALRKF 31- 
mas kongresas turės būti mūsų 
kelrodžiu ir įkvėpėju.

Tad renkimės svarbiam įvy
kiui — ALRKF kongresui.

PreL Jonas Balkumis,
ALRKF dvasios vadas

VYSKUPŲ PASKYRIMAI
Apaštališkasis Delegatas’JAV 

arkiv. Cicognani pranešė, kad 
nauju Cincinnati arkivyskupu 
Šv. Tėvas Pijus XII paskyrė 
Toledo vyskupą Karl J. Alter.

Katalikų universiteto rekto
rius prel. Patrick J. McCormick 
paskirtas Washingtono arkivys- 
po vyskupu pagelbininku.

Arkiv. Alter yra plačiai žino
mas savo socialine ir labdaros 
veikla. Jis buvo Toledo vyskupu 
nuo 1931 metų.

Birželio 19 d. mirė vyskupas 
Leo J. Steck, Salt Lake City 
vyskupas pagelbininkas, 52 
metų amžiaus. Vyskupu jis bu
vo įšventintas 1948 m.

Netrukus laukiama 
vyskupų paskyrimo.

KOSENKINA APIE KATALIKŲ IR 
ORTODOKSŲ BAŽNYČIAS

Biržei

naujų

Premija už vysk. K. Paltaroko 
galvą.

Žiniomis iš Klaipėdos , vysk. 
K. Paltarokas dar tebesislapsto 
Lietuvoje. Sovietų policija esanti 
paskyrusi už jo nurodymą ar 
suėmimą premiją.

Stasys Pieža, pirmininkas
Leonardas Šimutis, 

sekretorius
Kun. Ignas Albavičius,

iždininkas.

Tuo bus pašalintos formalinės 
kliūtys Vakarų Vokietijai dau
giau ar mažiau lygaus partnerio 
teisėmis dalyvauti Vakarų poli
tikoj, ekonomikoj, o gal ir ka
rinėj srity. Ta prasme, išrodo, 
bus pakeistas ir dabar peržiūri
mas okupacinis statutas. Taip 
Vakarų Vokietija bus pilnai į- 
jungta į Vakarų bloką, kas yra 
labai svarbu, nes šaltasis karas 
neatslūgsta ir Rytai skuba kon
soliduoti savo bloką bei visu į- 
tempimu varo

ofensyvą prieš Vakarus.
Prieš kiek laiko Stockholme 

komunistinis “taikos kongresas” 
priėmė “taikos rezoliuciją”, ku
ria, svarbiausia reikalauja už
drausti atominių ginklų naudo
jimą ir paskelbti karo nusikaltė
liais tuos, kurie tokius ginklus 
pirmieji pavartotų. Dabar susi
rinkusi Sovietų aukščiausioji ta
ryba (jų “parlamentas”)- “pri
ėmė” tą jų pačių politbiuro 
Stockholmo taikos kongresui pa
ruoštą rezoliuciją ir, Kremliui' 
davus instrukciją, komunistai 
pradėjo visame pasaulyje rinkti 
po ta rezoliucija parašus.

Ši triukšminga akcija siekia 
kelių tikslų. Pirmiausia, norima 
įtikinti pasaulį, kad komunistai 
ir Sovietų Sąjunga norį taikos, 
o Vakarai — karo. Kartu tos 
Sovietų ir jų agentų kalbos turi 
nukreipti visuomenės dėmesį 
nuo Sovietų besaikio ginklavi
mosi, nes žinios, kad tik per 
šiuos metus sovietai numato ka
ro reikalams išleisti 545.000.000- 
000 dolerių pasauly daro jiems 
nepalankų įspūdį. Bet bene svar
biausias tikslas — kaip nors pa
siekti, kad be jokios tikros ato
minės kontrolės, kuri galėtų ir 
Sovietų šioj srity darbus kontro
liuoti, Vakarai būtų priversti sa
vo atominius pasiruošimus sus
tabdyti. Jei komunistams pavyk
tų suorganizuoti tokį viešosios 
nuomonės spaudimą, kad vaka
rai iš tikro-' būtų priversti nuo

•r5hRr . .■•_-¥

komunistų partijos valymas.
Turi būti iš komunistų eilių 

pašalinti visi titininkai ir trocki- 
ninkai. Tito herezija jiems ne
duoda ramybės, nes užsienio ko
munistų tarpe tai daugiau, tai 
mažiau vis pasirodo jo šalininkų, 
o tai laikoma vienu didžiausių 
pasauliniam komunizmui pavo
jų, kuris gali suskaldyti vieningą 
komunistinį frontą. Kaip tik (dėl 
to nuolat grasoma ne tik jo Ba
lninkams įvairių kęaštų komu- 
listų tarpe, bet ir jam pačiam, 
Paskutinėmis dienomis • Bulgari
ja vėl pradėjo telkti savo karines 
pajėgas prie Jugoslavijos sienos. 
Greičiausia tai tėrai tik provoka
cija, bet tai verčia Tito imtis 
įvairių atsargumo priemonių' ir 
kelia krašte nervingą nuotaiką. 
Tom priemonėm bandoma truk
dyti įvairius Tito užsimojimus 
tvarkantis viduje ir mažinti jo' 
autoritetą tiek visam krašte, 
tiek jo šalininkų tarpe.

Ši Sovietų ir jų agentų kituose 
kraštuose ofensyvą kelia pasauly 
nuojautą, kad tai gali reikšti So
vietų pasiruošimus kokiems ra
dikaliems žygiams. Be to, Vaka
rų oficialus patvirtinimas apie 
daromus pasiruošimus bei įtvir
tinimus galimam Sovietų puoli
mui atremti ir toki žygiai, kaip 
Šveicarų, kurie pradėjo 'negen
dančio maisto atsargas lėišti' į 
ežerus, Vakarų Europoj kėlia 

I gyventojams aiškaus rūpesčio :

dėl galimo karo.
šis rūpestis, žinoma, dar pa

didės, kai Tol. Rytuose įsižiebia 
karinis konfliktas, kurio raidos 
niekas šiandien tiksliai negali 
numatyti.

Birželio 26 d. visai netikėtai 
Pietų Korėjos respublika buvo 
užpulta Šiaurės Korėjos komu
nistų. Ligi šio momento dar nė
ra dalykas nei sulaikytas, nei iš- 
sisprendęs. Sovietų apginkluoti 
komunistai veržiasi pirmyn, ir 
Pietų Korėjos padėtis yra aiš
kiai bloga.

Šis įvykis nustūmė į šalį visus 
kitus rūpesčius ir reikalus. Grei
tomis buvo- sušaukta J. Tautų 
Saugumo Taryba, kuri, sovie
tams posėdį boikotuojant, pa
smerkė užpuolikus. Iš atostogų 
staigiai grįžo ir prez. Truma- 
nas. Bet kol kas nėra paaiškė
ję, ką JAV šiuo reikalu darys.

.— Meksikos prez. M. Aleman 
grąžino Tėvams Saleziečiams 
Calleso vyriausybės iš jų atim
tus du didžiulius mokyklų pasta
tus,' kurie buvo paversti karei
vinėmis, o vėliau naudoti valdi
nėms pradžios mokykloms. Tė
vai Saleziečiai moko Meksikos 
jaunimą bendrojo lavinimo da
lykų ir amatų. -b,.

LIETUVIAI PASAULY
ĮSTEIGTAS SPAUSTUVES

* FONDAS
Plečiant Kanados Liet. Kata

likų Kultūros Draugijos veiklą, 
birželio 17 d. Toronte “Tėviškės 
Žiburių” redakcijoj įvyko Drau
gijos Spaustuvės Fondo steigia- 
masis susirinkimas. Apsvarsčius 
Fondo ’ statutą ir įsirašius pir
miesiems pajininkams, išrinkta 
laikinoji Fondo valdyba.
; H Fondo tiesioginis tikslas yra 
įsteigti Toronte modernią lietii-

liškus ^hūdos darbus. Fondo 
kapitalą riutn’atoma sudaryti iš 
pajų, išplatinant 2000 pajų 
lt)' dolerių. ’’ •

Argentina

po

Lietuviškos plokštelės
šv. Cecilijos choras Buenos 

Airese "nesėniai vėl išleido dvi 
naujas 'mišraus choro įdainuo
tas plokšteles, pianistui Andriui 
Kuprevičiui akompanuojant. 
Jose įdainuotos 4 dainos: Sas
nausko “Kur bėga Šešupė” Po
ciaus “Palankėj, palankėj”, Va
nagaičiu “Kur Nemunėlis ir M. 
Petraūsko “Motuš motušė”. Ar- 
timfdtršlbjeateityje bus įdai- 
Yiudta?' Lietovdš Himnas. “Va- 
šario 16*? (Rymavičiaus), “Mal
da UŽ ’Tėvynę” (Rymavičiaus), 
“Marija? ’ Marija*’ (Naujalio), 
"Laisvas varpas” (Vanagaičio) 
ir “Jauiumo giesmė” (Nauja
lio). Iš viso šiuo metu Šv. Ceci
lijos choras jau pagamino 10 
plokštelių.
Straipsnis apie lietuvių poeziją

Didelis kultūros žurnalas 
“Histonium”, išeinąs Buenos 
Airese, gegužės mėnesio nume
ry išspausdino K. Čibiro sraip- 
shį apie J. Aisčio ir B. Braz
džionio poėziją (“Lituania a tra- 
vėš del prišma de sus poetas de- 
sterrados”)? Straipsnis skonin
gas, su poetų fotografijomis.

IEŠKO SKLYPO NAUJAI 
‘ PARAPIJAI

Prieš pusmetį Rosario apsigy
venę Tėveli Marijonai ieško pirk
ti žemės sklypo būsimai naujai 
lietuvių parapijai. Tikimasi, jog 
greitu laiku jis bus surastas, ir 
galima bus pradėti įsikūrimo 
darbus.

— Miškininkas J. Baliukas 
prieš pusantrų metų atvažiavęs 
Argentinon nuo šio mėnesio pra
džios pradėjo dirbti Argentinos 
Miškų . Departamente prakti- 
kąntu, o -vėliau tikisi pereiti į 
medelyhus, kalp miškininkas.

r— Kuh? Ant. Vdliuška, anks
čiau gyvenęs Buenos Airese, 
dabar . gyvėnąs Ascochingoje,

ten 
pa-

Cordobos provincijoje eina 
vienos kolegijos kapeliono 
reigas.

— Kun. V. Leščinskas, kuris 
iki šiol buvo vikaru Necoche- 
joje, yra Bahia Blanca vyskupo 
paskirtas kolegijos “San Jose” 
kapelionu General - Dorrego 
mieste, netoli Bahia Blanca.

— K. Čibiras, atvykęs iš Mon
tevideo, kurį laiką pabus Buenos 
Airese, kur rūpinasi dar vienos 
savo knygos apie.dabartinę bū
ti Lietuvoje atsMpdinimu.

Si® rURUG1
Minėjo žuvusiuosius

Birželio. 11 d. Las Acacias į-, 
vyko iškilmingoj gedulingos 
pamaldos už žuvusius lietuvius 
ir Lietuvos partižanus. Pamal
das atlaikė ir tai dienai pritaiky
tą pamokslą pasakė lietuvių ka
pelionas kun. St. -Grigaliūnas, o 
susirinkę tautiečiai meldėsi už 
savo nukankintus artimuosius.

BOLIVIJA 
Dail. Rimšos paroda

Bolivijos sostinės La Paz bur
mistras neseniai pakvietė 
ninką J. Rimšą suruošti 
naujausių kūrinių parodą 
to savivaldybės rūmuose. 
J. Rimša boliviečių yra 
aukštai vertinamas
mas. Nors pastaruoju metu jo 
sveikata neįprastų klimatinių 
sąlygų (3.700 metrų virš jūros 
lygio) yra gerokai paveikta, ta
čiau teptuko nemeta.

LIETUVES TARPTAUTINIAM 
MOTINŲ KONGRESE

Birželio mėn. Paryžiuje vyko 
Tarptautinio Motinų Sąjūdžio 
kongresas, kuriame dalyvavo ir 
Lietuvos atstovės: dr. Karvelie- 
nė, O. Bačkienė ir M. Galdikie
nė.

Kongreso dalyvės buvo pri
imtos Prancūzijos respublikos 
prezidento Auriolio ir Paryžiaus 
mero de Gaullio.

Dr. Karvelienė padarė kon
gresui įdomų pranešimą apie 
lietuvės motinos padėtį krašte 
ir tremty.

Svarbiausioji kongreso tema 
buvo “motinos vaidmuo ekono
miniame gyvenime”, tat kiek
viena kongreso dalyvė stengėsi 
kuo plačiau nušviesti ekonominę 
šeimos padėtį savajame krašte.

Pasaulinis motinų sėjudis pasi
sakė ir prieš karą. ■; į, 

šis motinų sąjūdis eina <|ar 
toliau: jis siekia taikos su visu 
pasauliu, kuriame visai nebūtų 
vietos karui ir kad’ zmopesiiffk- 
taikintų savo sugebėjimus Mn-" 
mui, bet ne griovimui. ' J’ .

Kongresas priėmė rezoliuci
jas, kad būtų grąžinti komtmis- 
tų pagrobti graikų vaikai, kad 
pavergtuose kraštuose, kur * 
vyksta žmonių deportacijos^ bū
tų liautasi vykdyti tie nežmo
niški veiksmai, ypač atskiriant 
motinas nuo šeimų, verčiant jas 
dirbti sveikatą ardančius dar
bus ir atimant joms vaikus, ir 
kad, tremtiniams emigruojant, 
nebūtų ardomos šeimos.

Rusė mokytoja ragina visus krikščionis jungtis prie Katalikų 
Bažnyčios. Provoslavija nepajėgi kovoti su komunizmu.

Tur būt, visi dar gerai atsi
mena maždaug prieš dvejus me
tus pagarsėjusią rusų mokytojos 
Oksanos Kosenkinos istoriją, 
kai ji, nenorėdama grįžti į Sov. 
S-gą, iššoko iš Sov. korisulato 
5-to aukšto per langą. Tai įvyko 
1948 m. rugpiūčio mėn. 1949 
m. sausio 4 d. Oksana Kosenki
na perėjo į katalikų tikėjimą.

Šiam savo žygiui buvusi Sov. 
mokytoja ryžosi po ilgų svars
tymų ir dvasinių kovų

Dvi svarbiausios priežastys 
paskatino ją pereiti į katalikų 
tikėjimą. Būtent Katalikų Baž
nyčios dogmų teisingumas, pa
remtas dieviškuoju Apreiškimu 
ir Katalikų Bažnyčios dvasinin
kijos nepalužiama laikysena ko
voje su komunizmu.

“Tik palyginkite”, sako O. 
Kosenkina, “katalikų dvasinin
kijos laikyseną su rasų orto
doksų dvasininkijos laikysena, 
komunizmui jas abi persekio
jant. Nė vienas katalikų prela
tas neapleido savo tikėjimo po
sto. Kunigai, vyskupai ir kardi
nolai nuėjo į kankinimus, atvi
romis akimis, su mintimi, kad 
šviesa negali nusilenkti tamsy
bei, nepraradusi savo blizgesio.

Rusijoj gi ortodoksų dvasinin
kija jau ne kartą ieškojo kom
promisų su bolševizmų. Orto
doksų patriarchas nuėjo taip 
toli, kad suteikė Stalinui savo 
palaiminimą ir savo Bažnyčią 
pavertė komunizmo įrankiu. Sa
vo tikruoju tikėjimu remdamie
si, katalikų dvasininkai be blaš
kymosi nešė savo likimą, tikė
dami, jog jie padeda įvykti Die
vo valiai.

Tuo tarpu ortodoksų dvasi
ninkai pirmieji neišlaikė ir pa
linko po bolševikine priespau
da. Norėdami patys išsigelbėti, 
jie apleido kayo tautą ir tikėji- 
ihą, ieškodami susitarimo su 
Pikto gąlfombM’, . ,j..
?; ’šitokios' mintys visą laiką py
nėsi O. Kosenkinos galvoje, jai 
begulint vienoje Amerikos ligo
ninėje po sunkaus susižeidimo, 
šokant per-langą. Kaip ji pati 
pasakoja savd knygoje “Leap to 
Freedom”, O. Kosenkina yra 
buvus religinga visą savo gyve
nimą. Net didžiųjų Bažnyčios

LIBERIJOJ KATALIKYBE 
STIPRĖJA

daili- 
savo 

mies- 
Dail. 
labai

ir mėgia-

MARIJAMPOLĖJ MIRĖ 
KUN, P. ANDZIULIS

Gauta žinia, kad Lietuvoje, 
Marijampolėje, birželio 20 d., 
mirė kun. Pijus Andziulis, MIC.

Kun. Pijus Andziulis, MIC., 
gimė 1870 m., balandžio 14 d., 
taigi buvo pabaigęs 80 metų.

Jis buvo pažįstamas ir JAV 
lietuviams, nes kartu su kun. 
Cikota, MIC., kun. P. Andziu
lis yra aplankęs daugumą Ame
rikos lietuvių parapijų.

Į Marijonų Kongregaciją tė
vas Andziulis įstojo 1918 m.

Paskutiniais savo gyvenimo 
metais tėvas Andziulis ėjo sun
kias pareigas nepaprastai sun
kiais jo patriotiškai širdžiai lai
kais — buvo pavergtos Lietu
vos Marijonų provincijolas.

Lietuvos visuomenei kun. P. 
Andziulis buvo žinomas kaip 
garsus pamokslininkas ir dide
lis kovotojas už lietuvių tautos 
bei Katalikų Bažnyčios teises 
dar nuo caro priespaudos laikų.

. šventųjų Metų Centrinis 
Komitetas paskelbė, jog šven
tieji Metai gali būti prailginti 
ligi 1951 m. Velykų.

MIRĖ POETAS A. MIŠKINIS
“Draugas” praneša, jog, ži

niomis iš Lietuvos, miręs žino
mas lietuvių poetas A. Miškinis. 
Smulkesnių žinių apie poeto 
mirtį kol kas nėra, bet pereitais 
metais komunistai jį buvo ap
šaukę “liaudies priešu”, todėl 
tenka manyti, jog jisai vienu ar 
kitu būdu buvo komunistų lik
viduotas.

Antanas Miškinis buvo gimęs 
1905 metais Juknėnų kaime, 
Daugailių valsčiuje, Utenos ap
skrities, taigi tame pačiame Ry
tų Lietuvos kampelyje, kuris y- 
ra davęs nemažą skaičių lietu
vių rašytojų, poetų, visuomeni
ninkų. Išėjęs aukštuosius moks
lus, baigęs Vytauto Didžiojo 
Universitetą, mokytojavo vieno
je Kauno gimnazijoje. Jau anks
ti „ pradėjo reikštis poezijoje, 
bendradarbiaudamas tuometinė
je mūsų spaudoje. 1928 metais 
pasirodė jo pirmoji eilėraščių 
knyga — Balta Paukštė, o 1935 
metais SAKALAS išleido vieną 
stipriausiųjų ne tik Antano Miš
kinio, bet ir iš visoje mūsų nau
jojoje literatūroje veikalų — 
Varnos prie plento. Vėliau pa
sirodė poema.Keturi miestai ir 
kt. raštai.

Pirmieji Liberijos misionie
riai buvo amerikiečiai, atvykę į 
Vakarų Afriką maždaug prieš 
šimtą metų. Dabar šioje negrų 
respublikoje yra jau daugiau 
kaip 10.000 katalikų ir paruošti 
pirmieji kunigai iš čiabuvių tar
po.

Liberija yra kolonizuota 1822 
m. išlaisvintų Amerikos vergų. 
Į šį maliarijos apniktą kraštą 
1842 m. pirmieji atvyko misio- 
nieriauti iš Filadelfijos kun. E. 
Barron ir kun. J. Kelly, lydimi 
vieno pasauliečio katecheto. 
Nors dėl siaučiančios maliarijos 
misionieriai turėjo daug sunku
mų, bet darbas visą laiką buvo 
tęsiamas ir yra davęs gražių 
vaisių.

LAIC PRAŠO SIUNTINĖTI 
IŠKARPAS

— Vatikano radijas praneša, 
jog prie sovietinės zonos sienos 
komunistai pagrobė Austrijoje 
gyvenančius vengrų katalikus 
aptarnavusį kun. Gasparą. 
Vengrijoj jis buvo komunistų 
kelis kartus areštuotas bei per- 
sekiojamąs ir dėl to pabėgęs į 
Austriją?

Stambiausieji laikraščių iš
karpų rinkimo biurai nepajėgia 
pilnai surinkti tik vienos didelės 
valstybės spaudos atsiliepimus 
vienu ar kitu klausimu. Antra 
vertus, toksai aptarnavimas 
brangiai kainuoja.

Todėl, LAIC prašo visus poli
tine akcija sudomintus lietuvius 
siuntinėti vietos spaudoje ir žur
naluose pastebėtus straipsnius 
apie Lietuvą ir lietuvius, lietu
vių įr bąltiečių pastangas ir ko
vas,. apie įvykius surištus su 
Lietuvos išlaisvinimo klausimais. 
Persiunčiant prašome nurodyti 
laikraščio vardą, vietovę, datą 
ir puslapį. Iškarpas siųsti šiuo 
adresu — Lithuanian American 
Information Center, 233 Broad
way, New York T.

persekiojimų metu Rusijoje ji 
neatsisakė ir nenutolo nuo savo 
tikėjimo. Ji priėmė bažnytinę 
santuoką, vaikus krikštyjo baž
nyčioje, dukterį palaidojo taip 
pat su kunigu.

“Jūs galite suprasti,” dėl to 
sako O. Kosenkina, “su kokia 
desperacija aš priėjau išvados, 
kad daugiau nebegaliu pasitikė
ti Ortodoksų Bažnyčia, nes visi 
įvykiai liudijo, kad ji savo se
nąjį tikėjimą pardavė komunis
tams. Aš pradėjau pati savęs 
klausti, ar Bažnyčia, kurios ku
nigai tokie silpni, begali turėti 
tikrų krikščionių pasitikėjimą.

“Bolševizmas,” pareiškia Ko
senkina, “yra bieselis. Jo ma
terialistinėje doktrinoje nieko 
nėra patraukiančio žmonėms su 
dvasiniais siekimais. Krikščio
nybė ir komunizmas yra du ne
palyginami varžovai dėl to, kad 
krikščionybė yra žymiai už ko
munizmą stipresnė, kad pasta
rasis galėtų ilgai prieš ją atsi
laikyti.

Dėl to, Kosenkinos nuomone, 
bolševikai, įsigalėję Rusijoje, 
tuojau išėjo į atvirą brutalią 
kovą su religija. Kadangi dau
guma rusų priklausė Ortodoksų 
Bažnyčiai, jų pirmieji šūviai 
buvo jai taikomi. Persekiojimai 
buvo pAnašūs į dabartinius Ka
talikų Bažnyčios persekiojimus 
Rytų Europoje.

Bet čia ir yra pagrindinis 
skirtumas. Katalikų Bažnyčia 
priešinasi, gina savo žmones ir 
imasi vadovauti kovoje su ko
munizmu. Gi Ortodoksų Bažny
čia, neturėdama katalikiško ne
priklausomumo jokiai civilinei 
valdžiai tradicijų, visada buvo - 
paklusni bet kuriam Rusijos re
žimui. Dėl to Rusijos Bažnyčia 
nežinojo net kaip komunizmui 
priešintis, jei ir būtų to norėju
si. Komunizmas ją greit palau
žė, ir rusų tauta dėl savo reli
gingumo nusipelniusi geresnio 
likimo, neteko pagalbos ir dva
sinės vadovybės mirtinoje kovo
je su komunizmu. “Žinoma, buvo 
keletas išimčių”, sako O. Kosen
kina. Ųaug dvasininkų kovojo 
karžygiškai, bet, be Bažnyčios 
vadų pagalbos, jų pastangos nu
ėjo niekais. Taip, rusų tauta pa
siliko tvirto tikėjimo, — jo ko
munizmui nepasisekė išrauti — 
bet nebeliko pasitikėjimo Orto
doksų Bažnyčios sugebėjimu 
jiems dvasiškai vadovauti.

. Kosenkina pasakoja, kaip 
antrojo pasaulinio karo metu, 
bėdos priversti, komunistų va
dai atsisakė nuo kovos su reli
gija ir šaukė žmones kovoti dėl 
tėvynės ir tikėjimo. Jie net le
galizavo ortodoksų hierarchiją. 
Tačiau naujieji patriarchai Ser- 
giejus ir jo įpėdinis Aleksiejus 
tapo visiški komunizmo įran
kiai. Greitai Stalinas pamatė, 
kad toji komunistinė bažnyčia 
yra geriau, negu kova su Baž
nyčia.

Jis pavartojo Ortodoksų Baž
nyčią, kaip ginklą prieš tikrąjį 
tikėjimą Rytų Europoje. Su jos 
pagalba komunistai siekia su
naikinti Graikų Apeigų Katali
kų Bažnyčią.

Visa tai apsvarsčiusi O. Ko
senkina prieina išvados, kad vi
sas Krikščioniškasis pasaulis 
turėtų susivienyti Katalikų 
Bažnyčios vadovybėje kovai su 
komunizmu. Katalikų Bažnyčios 
pranašumas yra neabejotinas, 
nes ji tai įrodė savo griežta lai
kysena komunizmo atžvilgiu.

ANGLIJOS KATALIKAI MINI 
REIKŠMINGĄ SUKAKTĮ
Anglijos katalikai mini šimto 

metų sukaktį, kai Anglijoj ir 
Walese buvo atgaivinta katali
kų bažnytinė hierarchija, šis 
šimtas metų buvo didelio Kata
likų Bažnyčios Anglijoj atsiga
vimo laikotarpis. Per tą laiką 
katalikų skaičius iš 1.000.000 
paaugo ligi 3.000.000, kunigų 
nuo 1.000 ligi 6.000, mokyklų iš 
200 ligi 2.000 ir bažnyčių iš 694 
ligi 2.900. . .
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TREMTINIŲ EMIGRACIJA IŠ PIETINIO TAŠKO
(Rašo A. PAUKŠTYS, mūsų korepondentas Piety Amerikoje).
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Kai dai’ nemaža lietuvių dalis | Jau iš pirmųjų kūrimosi metų 
dėl įvairių prižasčių vis neturi’ mūsų naujiesiems bėdos emi- 
galimumo imigruoti į JAV ar į I grantams galutinai paaiškėjo,
Kanadą ir, gal būt, ne’t iš viso 
negalės, ne vienam tremtiniui 
gali kilti mintis išmėginti savo 
laimę, pasinešant į bet kurią P. 
Amerikos valstybę.

Prieš porą metų dėl imigraci
jos j Pietų Ameriką gana išsa
mių bei tikslių informacijų trem
tinių laikraščiams Vokietijoje 
buvo pateikę Lietuvių Atstovy
bės žmonės iš Argentinos—U- 
rugvajaus. Vieną kitą nuotrupą 
iš gyvenimo pietiniam taške e- 
same girdėję iš ankstyvesniųjų 
emigrantų laiškų ar žurnalistų 
reportažų.

Apibendrinęs visus duomenis 
apie gyvenimą P. Amerikoje, o 
taip pat pridėjęs savo patirties 
įspūdžius, norėčiau suinteresuo
tiems patiekti vieną kitą išva- 
vadinę mintį.

Jei palyginsime senųjų lietuvių 
emigrantų kūrimąsi bet kuriame 
pasaulio krašte ir mūsų — trem
tinių — prievartinę emigraciją, 
turėsime vis tik pripažinti, kad 
mes esame kur kas geresnėje 
būklėje. Per keletą tremties me
tų turėjome progos pasiruošti 
kalbos atžvilgiu, gi išlipdami į 
Naujojo Pasaulio žemę, net uos
te, buvome sutinkami lietuviš
kųjų organizacijų atstovų, ko

jog dar ir šiandien vykimas į 
pusiaujo kraštų — Kolumbijos, 
Venecuelos, Bolivijos, Ekvadoro, 
Peru ir Brazilijos — žemumas 
ar džiunglės yra artinimasis prie 
savižudybės. Dėl šiaurės . juos
tos, kurią pavadinome antrąja, 
galima išvesti šį teigimą: lietu
vis tremtinys turėtų įsidėmėti, 
kad labai svarbu apsigyventi ne 
žemesnėse vietovėse kaip 1 km. 
aukštyje nuo jūros paviršiaus. 
Venecueloje sveikiausias klima
tas — Caracas’e, Valencijoje; 
Kolumbijoje — Bogotoje (2,6 
km.), Medelline (1,5 km.), Cali 
(1 km.); Ekvadore — sostinėje 
Quito; Peru — Limoje; Čilėje — 
Santiago, žodžiu, dėl įvairių 
nuodingų gyVių ir gausių tropi
nių ligų pavojaus svarbu apsi
gyventi Andų kalnų aukštumo
se, kur maliarijos bei kitų pavo
jų kaip ir nėra. Betgi čia pat 
pažymėtina, kad pasikėlimas į 
aukštumas daugiau 2-jų ar 2,5 
km. yra taip pat ne visiems re
komenduotinas dėl suskystėjusio 
oro. Senesniems žmonėms apsi
gyvenimas pakiliose aukštumose 
(Bogota) kartais atsiliepia į šir
dį, ją apsunkina neįprastas skys
to oro slėgimas, nors plaučiams

kainų oras dažnai išeina į naudą. 
Baigiant apibrėžti klimatines są-» 
lygas šiaurinių P. Amerikos 
valstybių plotuose (iš kurių pa
tariama rinktis palankesnius ap
sigyvenimo taškus suminėtų

gus dirbs paprasto darbininko 
darbą fabrike ar ūkyje, gali net 
patsai iš savo menko atlyginimo 
nepramisti. Gal tik Argentinoje 
ir Venecueloje padienis žmoniš
kiau apmokamas.

Tokiu būdu tremtiniui, vyks
tančiam iš Vakarų Europos į 
P. Ameriką, yra būtina bent per 
keletą mėnesių “susitechninti”,VCA1AA1AVJ LQOrXUO o UI 1X Al llį • IKClvLCį 11 1C llCollį Uol LVJG1111111 L1 j

miestų aukštumose), būtų neob-1 atseit, išsiversti iš humanitarinio 
jektyvu nesuminėti, kad ir šiuose kailio į praktikinį. Tokia jau įsi- 
taškuose lietuvis — europietis' 
neras savo įgimto, paties palan
kiausio gimtinės klimato. Tro
pikai, pasilieka tropikai. Jų įta
koje ne tik negras ar čiabuvis 
indėnas virsta mieguistu, bet ir 
darbštaus europiečio darbingu
mas sumažėja apie 20— 30%, 
nekalbant apie greitesnį senė
jimą, veido raukšlių pagausėji
mą ar nervų pajautrėjimą...

Be klimato sunkumų, šiaurės 
kraštų emigrantui P. Amerikoje 
dar tenka sutikti profesinius 
sunkumus. Čia norėčiau iškelti 
šiokį teigimą: tremtiniui be siau
resnės specialybės ar su taip vad. 
humanitarine profesija P.‘ Ame
rikoje prasimušti į geresnį ryto
jų bemaž nėra vilčių. Nepersi-, 
orientavęs į praktiškesnę profe
siją tremtinys, kaip, pav., buvęs 
karininkas, teisininkas, muzikas, 
mokytojas, o kai kur net medi
cinos gydytojas ar odontologas, 
norėdamas dirbti savo srityje, 
gali net mažesnės savo šeimos 
neišmaitinti. Gi jeigu toks žmo-

gyvenusi dviejose Amerikose 
kontrastinga tiesa, kad šiaurės 
Amerikai emigranto muskulai 
svarbiau už jo smegenis ir pro
fesiją, P. Amerikai gi svarbiau 
techniniai smegenys, o ne tvir
tos. kumštys, nors fizinis pajė
gumas ir čia turi savo vertę.

Kurios gi specialybės turi P. 
Amerikoje paklausą? Pirmoje 
eilėje čia yra laukiami geri me
chanikai, inžinieriai technologai, 
chemikai, radijo ir dantų tech
nikai (pietų kraštuose dar jau
niems pradeda kristi dantys!), 
taip pat veterinoriai, felčeriai, 
agronomai, pienininkai, sūrinin- 
kai, vištyno specialistai, geri siu
vėjai, buchalteriai. Gali gauti 
pelningo darbo ir geras futboli
ninkas, kepėjas, mėsininkas, ver
tėjas, gal net, linksmiau kalbant, 
ir šunų mokyklos įsteigėjas, kad 
tik “specialistas”! '

Nemaža dalis į P. Ameriką 
vykstančių europiečių yra kar
tais susidarę lengvabūdišką nuo- 
.monę, kad tropikų kraštuose

mitetų, giminių, kurių globą daž
nai jutome ligi paties įsikūrimo. 
To nėra turėję ankstyvesnieji 
mūsų emigrantai — pionieriai, 
kurių ne vienas ir galvą yra pa
lydėjęs tropinių kraštų džiun
glėse.

Pietų Amerikos kraštus mū
sų emigrantų atžvilgiu galime 
paskirstyti į dvi juostas. Pirmo
ji — pietinėje pusiaujo juosto
je — Brazilijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje ir Paragvajuje — 
yra apsigyvenusi didžiuma mū
sų ankstyvųjų emigrantų — lai
mės ieškotojų, šiaurinėje pusiau
jo juostoje: Panamoje, Venecur 
eloje, Kolumbijoje, Ekvadore, o 
po keliolika lietuvių ir piečiau 
nuo pusiaujo — Peru, Čilėje — 
rado sau emigrantinę globą mū
sų naujausieji bėdos emigrantai 
— tremtiniai. Pastariesiems lie
tuviams, ypačiai Venecueloje, 
teko jau patiems susipažinti su 
įsikūrimo pirmaisiais darbais ar 
vietinėmis sąlygomis. Kaip tik 
dėl naujųjų emigrantų kūrimosi 
reikalų noriu skirti šį rašinį. iF Dail. A. RUKŠTELfi Kelionė į Zarasus

----------------------------------------- —

viskas atsilikę, primityvu, dau
giau “durnių”, tokiu būdu emi
grantui bus lengva pralobti. Ši
tokia galvosena ir nepasirengi
mas imigruoti P. Amerikon vė
liau gali tremtinį skaudžiai ap
vilti, nes grįžti Europon keletui 
mėnesių į bet kokius, kad ir 
trumpalaikius, techninius kurse
lius jau nebus galimumo. Gi dėl 
P. Amerikos atsilikimo taip pat 
nebūtų tikslu iš anksto susida
ryti juodžiausią nuomonę. Gal 
tik džiunglėse dar viskas lauki- 
niška, gi kaimuose, o ypač mies
tuose — centruose daug kur la
bai modernu. Yra miestų, kurie 
savo progresu bemaž pasivijo 
Europos didmiesčius, žinoma, ne 
be pačių europiečių, čia imigra
vusių prieš keletą ar keliolika 
metų, kūrybinio įnašo. Yra sri
čių, kaip, pav., komercija, kur 
čiabuviai tiek apsukrūs, kombi
natoriai, veržlūs, kad naujam 
ateiviui — ir dar be kapitalo — 
bemaž nesusidaro jokių galimu
mų. Reikia atsiminti, kad P. A- 
merikos plotuose daug yra pasi- 
skleidusių ispanų, žydų, kurių 
pirmieji, emigravę dar 16 amž., 
čia jau plačiai sumišo su vietine 
indėnų ar atkeltų negrų rase. 
Jų gyslose užsilikęs aukso ir 
brangenybių troškimas dar ir 
šiandien gyvas. Be šios katego
rijos vietinių P. Amerikos cen
truose yra nemažos kolonijos 
XX amžiuj imigravusių šveicarų, 
amerikiečių, vokiečių, anglų ir 
kt., kurių iš anksto sudarytiems 
kontraktams, geram emigraci
niam pasirengimui, turimam 
pradiniam kapitalui jokis mūsų 
bėdos emigrantas negali konku
ruoti.

Šalia klimatinių ir profesinių 
aplinkybių tenka iškelti emi
granto amžiaus veiksnį. Įsidė
mėtina, kad P. Amerikoje,, pa
našiai kaip šiaurės, pageidauja
mi ir laukiami daugiau jaunes
nio amžiaus imigrantai. Senes
niam ateiviui, kuris yra sulau
kęs 60-ties metų ar daugiau, .ir 
P. Amerikoje sunkiau gauti dar
bo. Bet tokio griežtumo kaip 
JAV čia nėra. Gerasvspecialistas, 
pajėgus atlikti tarnybą, kad ir 
senesnio amžiaus, P. Amerikoje 
darbą gaus lengviau negu Šiau
rės Amerikoje, o taip pat ir butą.

Eidamas prie užsibrėžtos te
mos baigmės, jaučiu pareigą iš
kelti šias mintis:

1. VLIKo, BALFo bei kitų 
mūsų emigraciją remiančių or
ganizacijų politika —-kuo dau
giausia lietuvių perkelti į JAV 
ir Kanadą — (mano patyrimu

TECHNIKA IR MEILĖ
Kristus yra geriausias 

žmogaus sielos žinovas, tad 
ir Jo duotieji pamokymai 
visada yra prasmingi. Todėl 
Kristaus pasakymas: “Ieš
kokite visų pirma Dievo ka
ralystės, o visa kita bus 
jums duota” — primena 
mums, kad mes daugiau rū- 
pintumės dvasiniais reika
lais, o ne vien tik mašino
mis, pramone, ūkiu. Tiesa, 
tik to dėka, kad žmogus rū
pinasi žemiškais reikalais, 
žydi civilizacija, tačiau žmo
nijai ji laimės neatnešė, ži
noma, dėl to ne civilizacija 
kalta, bet pats žmogus, ku
ris, kylant civilizacijai, pats 
nesuskubo pakilti į reikia
mas aukštumas. Argi ne ryš
kiai tai parodė paskutinysis 
karas? — žmonija, turinti 
didelę techniką, bet per silp
ną dvasinę kultūrą, žudosi 
ir naikina tai, ką šimtme
čiais kūrė.

Taigi, vienos tik civilizaci
jos, vienos tik duonos žmo
gui nepakanka. Reikia, kad 
ir žmogaus asmenybė būtų 
ugdoma. Ir tai pirmoj eilėj, 
daugiau už kitus dalykus, 
nes tik žmogaus vidus yra 
kiekvieno darbo pamatas. 
Ir jei šiandien pasaulyje 
daug neteisybės, daug 
skriaudų, tai tik dėl to, kad 
pasaulyje maža kilnios dva
sios žmonių.

Jei mes norime gražių ir

valingų laikų, tai mes patys 
turime tokie būti, nes mes 
turime mokėti įsakyti ne tik 
sau, bet ir gyvenimui. Visa
dos reikia atsiminti, kad lai
kus formuoja žmonės, nes 
visa aplinkuma yra ne kas 
kita, kaip tik išorinis rezul
tatas ir praktinis žmogaus 
minčių įsikūnijimas.

Tai liudija pats gyveni
mas: pasaulį gali reformuoti 
žmonės, kurie gyvena kil
niomis idėjomis, kuriomis 
grindžia savo gyvenimą. To
kie žmonės yra gyvenamojo 
laikotarpio apaštalai ir “ra
mybės drumstėjai” tiems, 
kurie tik žemiškais reikalais 
tesirūpina.

Norint tad pasaulį išvesti 
į šviesesnį rytojų, turime į- 
sisąmoninti Kristaus pasa
kymą: “Jūsų teisybė turi 
būti didesnė, negu parizėjų.” 
Vadinasi, pasaulis bus geres
nis tik tada, jei pirmoje ei
lėje rūpinsimės dvasiniais 
dalykais ir ne dėl žmonių a- 
kių, ne dėl kokio nors iš
skaičiavimo, bet verčiami 
vidinės ugnies, kurios var
das — Dievo ir žmonių mei
lė.

Tik Dievą ir žmones my
linti širdis įstengia kurti 
naują pasaulį, nors tokios 
širdies bei valios savininkas 
neturėtų nei nuosavų namų, 
nei automobilio.

Kun. V. Pikturna
--------------------------------------- *

A. Gražiūnas

Lalas Amerikoje
(Ištrauka iš “Grė smingų Petrinių”).

atsigynęs nuo užpuolusių jį lau
kinių šunų kojotų. O kiek gyva
čių primušęs, tai tiek plaukų 
ant galvos neturėjęs. Tik trečią 
dieną, visai jau nusivaręs, jis 
pagaliau sutiko raitus piemenis, 
varančius milžinišką bandą.

Pavalgydinę ir neturėdami, ką 
su juo daryti, tie davė jam arklį 
ir pasiūlė kartu su jais keliauti. 
Jie varą tuos galvijus į artimiau
sią stotį, iš kur jie bus vežami 
į skerdyklą. Iš ten jis jau galė
siąs vykti, kur jam reikia.

Lalui tai buvo tikra iš 
gaus nukritusi laimė, ir 
džiaugdamasis apsižergė
duotą arklį. Bet ta stotis pasiro
dė ne taip arti esanti. Tik į an
trą savaitę jie pagaliau ją pa
siekė. O Lalas nebuvo ilgesnį 
kelią jojęs, Įcaip iš ganyklos į 
tvartą. Tad jau antrą dieną, kai 
tik galėjo, lipo nuo arklio ir ėjo 
pėsčias, nes balnas jam biauriai 
nutrynė šakymą. Paskui jau 
bandė joti į vieną pusę nukabi
nęs abi kojas, kuo labai pradžiu
gino savo bendrakeleivius. Jie 
net senjorita jį praminė. O kai 
pagaliau pasiekė stotį, Lalas jo-

bei supratimu) yra giliai pagrįs
ta, tiksli ir sąmoninga. Ji užsi
tarnauja pagyrimo jau vien dėl 
valstybinių, tautinių, šiauriečiui 
palankesnių klimatinių ir gero 
uždarbio veiksnių.

šitai turėtų svarstymų valan
domis gerai įsisąmoninti ir tie 
romantinės dvasios mūsų trem
tiniai, kurie dėl sunkių pirminių 
įsikūrimo sąlygų ar dėl laikinio 
darbo netekimo JAV ar Kana
doje per greitai krenta į nusimi
nimą.* " * — - • ’ ’

2. Esu nuomonės, kad, po ke
lių ar keliolikos metų gyvenimo 
P. Amerikos tropiniuose kraš
tuose, lietuviai tremtiniai pri
pras prie šiltesnio klimato, bus 
kiek daugiau apgadinę savo 
sveikatą (nervus, širdį...), o tuo 
pačiu mažiau tinkami grįžimui 
į Lietuvą, šį teigimą kreipiu į 
emigravusius ar dar vyksiančius 
Venecuelon, Panamon, Kolum- 
bijon, Bolivijon, Ekvadoran, Pe-

ru, Brazilijon, iš dalies ir Ar
gentinon, Urugvajun, Paragva- ■ 
jun, čilėn ir net Australijon.

3. Pavieniai žmonės ar šeimos, 
kuriuos traukia P. Amerikos pa
saulio galimumai (jie dar nėra 
galutinai pasibaigę!), kuriuos vi
lioja noras dirbti savoje profesi
joje — industrijoje ar žemės 
ūkyje, kuriuos masina lengves
nio ir ne taip įtempto gyvenimo 
duona, žinoma, nepražus ir į čia 
atvykę, o veržlesnieji gal net per 
keliolika metų dar pralobs. Svar
bu tik nenusileisti į pusiaujines 
žemumas!

4. Visų Naujajam Pasauly be- 
sikuriančiųjų tremtinių ar tą rei
kalą remiančių organizacijų 
kurių mintis dar nėra apėmusi 
pinigo dvasia, pagrindinis dėme
sys sutelktai turi būti nukreip
tas į mūsų tautiečius Europoje. 
Ypatingos globos ir pagalbos 
turi susilaukti seneliai, ligoniai,

(Nukelta į 4 psl.)

rūpesčio, kad nebūtų liežuvėlį 
nusikrėtęs ir nepasidarytų koks 
meknys.

Kai paaugo į piemenį, vasarą 
išginęs, būdavo, tik ir laukia, 
kada saulė aukščiau pakils ir 
bimbalai pradės gyvulius kirsti. 
O jei gyvuliai ilgiau zylioti ne
pradėdavo, tai ir pats jiems pa- 
bygzdavo. Gi paskui dar gudriau 
prasimanė •— suvarydavo gy
vulius apie širšių ar kamanių 
lizdą ir pabaksnodavo jį botko
čiu. Tuomet nereikėdavo ilgai 
laukti, kol karvės užnešdavo uo
degas ligi ragų, arkliai pančius 
sutraukydavo ir visa banda per 
javus ir daržus taip drumbėda- 
vo namo, kad reikėjo tik sku
bėt trauktis į šalį, nes dar ir 
tvarte, kokiai musei suzyzus, jie 
pradėdavo po gardus šėlti ir ant 
sienų lipti. O kad ir lauke su 
gyvuliais buvo, nedaug iš to te
buvo naudos. .Kai -tik sueidavo 
kaimynų piemenis, tai ne tik jis, 
bet ir kiti pamiršdavo gyvulius. 
Pamatys kely vėjo sūkuriuką, 
ir pradeda pasakoti, kad tai vel
nių vestuvės lekiančios. Pasi
žiūrėjus per išverstą kailinių 
rankove, esą matyt, kaip su lo
kio kojomis kėdėj jų karalius 
ten sėdįs.

Kvaili vaikai, žiūrėk, ir verčia 
rankoves. Matyt, žinoma, nieko 
nemato, bet nė vienas nėnori būt 
menkesnis už kitą, ir visi, kaip

tą, dairydamasis, kur čia užsi
kabinti, netikėtai sutiko jau se
niai bematytą savo dėdę.

— Come on, tu smirde! — su
šuko tas, pamatęs savo nenau
dėlį seserėną. — Pagaliau aš 
tave susitikau.

Jis taip buvo įtūžęs, jog tikrai 
būtų skėlęs jam į putralakę, jei 
ne tiek viešoj vietoj jie būtų su
sitikę, nors Lalas ir buvo jo 
krikštasūnis. Tas pikta sėkla 
perdaug buvo jam pagaliau įsi- 
ėdęs.

Jau nuo mažens jis buvo ti
kras išdėlis, ir visi ne veltui 
sakė, kad iš jo tikrai išaugs koks 
diegas. Valgydinti jį turėdavo 
dviese. Atsistodavo motina su 
senele iš abiejų pusių su šaukš
tais ir krečia jam į gerklę košę, 
o jis tik ryja, tik ryja. Jei tik 
košės krėst jam nesuspėja, bū
davo, spardosi ir rėkia. Kai kiek 
ūgtelėjo ir pradėjo vaikščioti, 
visokių niekų prasimanydavo. 
Kartą net žiūri motina, kad pa
sidėjęs ant suolo piausto peiliu 
slieką ir valgo... O į vaikigalį ūg
telėjęs ir visai išbiuro. Gal todėl, 
kad, tarp kelių dukterų tą vieną 
sūnų teturėdami, tėvai perdaug 
iš mažens popino ir laiku neį- 
krėtė kiek reikiant beržinės ko
šės, ožį miškan išvydami, tas 
bamblys taip išdyko, jog pasi
darė pakartuvė nematytas. An-

(Pabaiga)
Tokį, matyt, įspūdį čia darė 

ir kitiems atvykėliams, nes La
las pastebėjo, kad nemaža jų 
vienas po kito pradėjo iš čia 
nykti. Tad, daug nelaukęs, pa
sekė ir jis jų pavyzdžiu. Pasi
taikius pirmai progai, pasislėpė 
statybines medžiagas vežiojan
čiam traukiny ir leidosi atgal.

Bet kelionė nėjo sklandžiai. 
Kai išalkęs ir ištroškęs pradėjo 
iš savo užkaborio galvą kaišioti, 
pastebėjo jį traukinio palydovai. 
Supykę, kad be jų žinios įsi
kraustė į traukinį, ar norėdami 
pasijuokti, kaip jis keiks ir 
spiaudysis, išmestas pakeliui, jie 
nutvėrė Lalą kas už galvos, kas 
už kojų ir, pasiūbavę, taip švilp
telėjo lauk, kad šis net nuo pi- 
limo nusirito, o traukinys pyp
telėjo ir nuvažiavo. Kol Lalas 
atsikėlė ir ant pilimo užropojo, 
jau tik iš tolo traukinio palydo
vai jam siuntė atsisveikinimo 
bučinius.

Patekęs į tokias vietas, kur 
tik velniai vaikus peri, Lalas dvi 
dienas maklinėjo po neapmato
mus plotus. Jei jam tikėsime, jo jau nebe sėdėdamas ant bal- tai kartą, radęs ant vinies paka-

dan- 
labai 
jam

didžiojo akmens galvą kaišiojan
čią, ir rugių bobą, ir žirnių nuo- 
galį, kuris jį patį vijęsis, norė
damas marškinius nuvilkti, Tiek 
primeluodavo, kad mažesni vai
kai bijodavo ir į paupį ginti, nes 
ten maumas juos tykąs. O kokia 
kvaila piemenuke pasistriūbau
dama pradėdavo kruvinom aša
rom verkti, jei kur viena su žą
simis parugėj likdavo. Nuo vėjo 
javui subangavus ir sušiugždė
jus, jai jau rodėsi, kad iš jų len
danti rugių boba ar net raudon- 
dantis. Kitas, jo melų prisiklau
sęs, net naktį negalėdavo užmig
ti — vis išrodė jam, jog girdi, 
kaip užkrosny naminis krabžda 
ar ant aukšto bildukas bėgioja. 
Ypač visiems siaubo įvarydavo, 
pradėjęs pasakoti apie pasiutu
sius šunis, kaip jie aprieja žmo
nes, kurie paskui taip pat pasiun
ta ir kokie jie būna baisūs. Į- 
gąsdinti vaikai visai nebenorė
davo eit gyvulių ginti, o bega
nydami, pamatę šunį laukais bė- ne tik vištoms pabertą lesalą, 
gant, ne kartą palikdavo bandą 
ir kiek drūti skildavo namo, kad 
tik kulnai žaibuodavo.

Dėl to kaimynai ir geruoju ir 
piktuoju prašė tėvus, kad su
draustų savo nenaudą vaiką. Pa
galiau, iš kantrybės išvesti, kar
tais ir savo pačių teisiną jam 
padarydavo, išdirbdami kailį. 
Bet jam tarsi liežuvį niežėjo vi
sokius niekus plempti. ■ • • 

Pagaliau tam išdykėliui į vy
rus išaugus, rodos turėjo ir pro
to galvoj atsirasti. Bet motina, 
broliui į Ameriką rašydama, vėl 
skundėsi visokiais netikusiais 
sūnaus prasimanymais. Ne dar
bas jam rūpėjo, bet, kaip ir se
niau, visokias balabaikas pąsa-

koti ir davatkų gadzinkas giedo
ti. Išėjus j darbą, žiūrėk, atsis
tos ir pradeda visokius tariamus 
žydų poterius barakadinuoti, 
mėgdžioti prūsų kunigužio pa
mokslą apie kurpių Miką, kuris 
tris dienas gėrė ir nevėmė, o ke
tvirtą nuvirto po žydo stalu ir 
spakt spakt ‘ nuspaksėjo į “pe- 
klus” arba su visokiais išraity
mais traukti davatkų gadzinkas, 
kaip tos, eidamos keliu “ambrijo, 
zaunijo lojo, pulką vyrų einant 
mojo”. Visi, žinoma, sustoja ir 
kiketoja iš tų jo pamękslų ir 
gadzinkų, o darbas laukia. Jei 
dar'tėvas būdavo , tai, pradėjęs 
šaukti, nuvarydavo visus darbo 
dirbti, o jei jo nebūdavo, tai ir 
valandas taip sutrukdavo. Bet 
daugiausia visiems įkyrėjo su 
savo karveliais. .Pridirbo pilnas 
pastoges jiems lizdų ir tiek pri
veisė, kad apsigint nuo jų buvo 
nebegalima. Nuspardė ir nuvaik
ščiojo jie visus stogus, surydavo

pliauškina delnais, vis 
pakeldami visą pulką 
Tiems viršuj sodybos 
ratus, visas būrys už-

tai jis per tas dvi dienas ten bai- no, bet užsigulęs ant jo pilvu. bintą motinos rožančių, — ir | kuris mokėdamas, riečia kaip tos 
šių dalykų matęs ir su nematy-' Po visos tos velniavos pagaliau danu suptis. Bet kai smarkiau velnių vestuvės išrodančios. O 
tais pavojais grūmesis. Jo vos ne- sugrįžęs atgal, Lalas sau prisie- pasivarė, rąžančius, nors ir ne-, kol jie tų velnių vestuvių žiūrė- 
sugraužę nykščio didumo lau- kė daugiau į panašius dalykus (plonas buvo, trūko, ir nedorėlis( davo, gyvuliai gražiausiai ir su- 
IzinJn? t-nvn v’z-irvi /~» crarian rvo ciioolz-ocio a YiiiHr’iHo fiocioi crolxm i iTTiilnxm rJanlrrlowrt i nnni n n f n e niouac’kiniai tarakonai. Ten ropinėju- nesileisiąs, o geriau pasiieškosiąs nudribo tiesiai galva į užulovę plaukdavo į neplautas pievas 
sios ir blakės ne mažiau kaip kokį tinkamesnį darbą ir prade- ant visokių griozdų. Ak sububi- vasarojų.
plaštakos platumo. Bet tai būtų siąs gyventi kaip ir kiti. Tik kai no jį motiną už švento daikto
buvę dar niekis. Jis''vos ugnimi jis vėl jau vaikščiojo po mies- išniekinimą, bet kiek tai buvo'ir vandens babaužę, upėj iš

Ir ko tik jis nebuvo matęs
po

bet ir penimių ėdesį bei arkliams 
paduotus grūdus, o pavasarį 
taip apnikdavo ir savo, ir kaimy
nų pasėlius, kad tie, šaukę, ba- 
ręsi, pagaliau bylinėtis pradėjo. 
O dar ir. šiaip per tuos jo karve
lius ramybės nebuvo, šeštadie
niais ir sekmadieniais prisirink
davo pijnas kiemas visokių vai
kigalių, bernų ir net senių su 
karveliais užančiuose mainin- 
kauti, pirkti ir parduoti. Pasida- 
darydavo tikras kermošius — 
lygdavosi, derėdavo, ginčydavo
si, kurio karvelis geresnis, o ne 
kartą ir susibardavo, kai kuris 
apsižiūrėdavo, kad jam kitas į- 
suko vietoj patelės patiną arba 
vietoj verstinio paprastą karvelį.

Iš tolo galėjai girdėti, kaip 
Lalo kieme tie karvelininkai šū
kauja ir 
iš naujo 
karvelių, 
besukant
rietę galvas sekė, kaip kuris 
skrenda, gražiai ar negražiai 
verčiasi ore, kiekvienas gyrė sa
vo karvelius, o kito peikė ir gin
čijosi dėl jų taip karštai, jog iš
rodė, tarsi čia būtų kažin kokios 
svarbos dalykas.

Pagaliau ir to jam neužteko. 
Kitų pavyzdžio paskatintas, į- 
sigeidė ir jis į Ameriką važiuoti.

— Gerai, atsiųsiu aš jam šip- 
kartę, ir tegu tasai balvonas at
važiuoja, — parašė tuomet dėdė 
Lalo tėvams. — čia visi tie vėjai 
išrūks jam iš galvos.

Jis tikėjosi, jog kai reikės pa
čiam rūpintis, kad turėtų ko 
paėsti ir nereikėtų išsikalusiom 
alkūnėm vaikščioti, ir Lalui a- 
teisiąs protas į galvą, kaip atėjo 
jau ne vienam, kurie namie, vė
jus gaudydami, laukais ėjo. Tuo
met, sukalęs dar pinigo, galėsiąs 
grįžti namo ir gyventi, kaip žmo
gui dera."

Bet ir čia atvykęs Lalas darė 
savo, kol dėdę visai nemaloniai 
įpainiojo. Matydamas, kaip jo 
seserėnas niekus dirba, dėdė py
ko, kad neina taip, kaip jis buvo 
galvojęs. Tik vis dar tikėjosi, 
kad jei tasai nenaudėlis ir ilgiau 
taip kvailiosiąs, tai pagaliau juo
di jaučiai jį taip pamindžiosią, 
jog tikrai jau proto įgausiąs. Bet 
to belaukiant, ir visai dalykai 
susipainiojo. Pradėjęs bastytis, 
Lalas nebeprisirengė nė namo 
parašyti. Tad, sūnaus laiško ne
besulaukdama, motina pradėjo
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KOLCHOZAS IŠ ARTI
Dabar nuolat girdime, jog'tik jau minėti tarnautojai, bet 

Lietuvoj gyventojai suvaryti į ’ 
kolchozus, arba kolūkius, kaip 
bolševikai lietuviškai pavadino 
naujuosius dvarus. Bet kaip 
sovietinis kolchozas išrodo, A- 
merikos lietuviai neturi jokios 
tikros nuovokos, nes jų nema
čius, iš tikro ir neįmanoma tik
rą jų vaizdą susidaryti. Net 
ir tremtiniai dar gerai jų nepa
žįsta, nes pirmosios okupacijos 
metu kolchozų Lietuvoje buvo 
dar tik vienas kitas įsteigta. Tad 
tariu, jog pravartu arčiau su 
tuo komunistų išradimu susipa
žinti.

Vokiečiai labai norėjo, kad 
ir lietuviai jiems eitų į talką jų 
karo mašinos sukti. O kai jie 
nėjo patys, pradėjo gaudyti 
prievarta. Taip teko ir čia ra
šančiam atsidurti Sovietuose, 
kur buvo progos arčiau susipa
žinti ir su kolchozais, kas, tiesą 
sakant, ir buvo bent vienas nau
dingas dalykas toje beprasmėje 
ir priverstinėje tarnyboje vo
kiečiams Rytuose.

Prie Garliavos sustabdę sunk
vežimį, kuriuo vykau į Kauną, 
vokiečiai mane ištraukė iš jo ir, 
nežiūrėdami, kad buvau tar
nautojas, tiesa, lietuvių įstai
gos, padarė mane “karo talki
ninku.” Taip per kelias dienas 
atsidūriau Rytuose, kur ir teko 
arčiau susipažinti su sovietiniais 
kolchozais. Vieną, geriau mano 
pažintą, čia noriu aprašyti, kad 
paaiškėtų, ką iš tikro dabar So
vietai daro Lietuvoje.

Kalbamas Leningrado srities 
kolchozas turėjo 800 dešimti
nių žemės. Jame prieš karą nuo
lat gyveno 32 šeimos, su vaikais 
ir seniais apie 240 žmonių. Ta
me skaičiuje ir kolchozo vedėjo, 
politinio vadovo, sieninio laik
raščio redaktorius ir kolchozo 
areštinės vedėjo šeimos. Karui 
prasidedant , jame buvę 17 kar
vių, apie 20 arklių ir 30 avių. 
Kiaulių anksčiau buvę, beį jos 
išstipusios ir jau daug metų kol
chozas jų nelaikęs.
. Gyventojai

Kaip minėjau, gyventojų ja
me buvo apie 240. Juos sudarė 
kelios rūšys — senieji, naujai 
atkelti, vidutiniai, ištikimieji, 
nepaklusnieji ir t.t. Daugeliu at
vejų enkavedistams nepatikę 
kolchozininkai būdavo kažkur 
išgabenami, o jų vieton atveža
mi kiti. Su atvežtaisiais senie
siems kolchozo gyventojams bu
vę draudžiama kalbėtis. Kas 
nusižengdavo tuo atžvilgiu, pats 
būdavo išvežamas. Kadangi 
tarp kolchozo gyventojų yra ne

ir slaptų enkavedistų agentų, 
tai suprantama, jog gyventojų 
tarpe viešpatauja didelis vienas 
kitu 
tarp

nepasitikėjimas ir kalbų 
jų iš viso nedaug.

Trobesiai
Kolchozo trobesių vaizdas 

gana keistas. įvairaus dydžio 
tvartai ir daržinės yra suvežti iš 
kaimų ir sujungti po vienu be
veiks visuomet kiauru stogu. 
Gyvenami namukai paprastai 
turi tik vieną kambarį, kuria
me yra didelė plūktinė krosnis, 
ant kurios gali sutilpti visa šei
ma. Ant tos krosnies didele da
lim ir vyksta kolchozininkų gy
venimas — ten jie šylasi, flir
tuoja, gema ir miršta. Lovų be
veik nėra. Nakčiai patiesiama 
ant žemės šiaudų ir ant jų mie
gama, o rytą jie vėl išnešami. 
Kai kur yra pasieniais lentų na
rai, kurie atstoja lovas, šalia 
šeimininkų tose trobelėse laiko
mos ir gana daugelio kolchozi
ninkų turimos ožkos su ožkiu- 
kais ir viena kita turima višta. 
Ožkas kolchozininkai pašiepda
mi vadina Stalino karvėmis.

10-20-30 parų. Nubaustasis 
gauna į dieną apie 150 gramų 
duonos ir vandens.

Didelę laiko dalį kolchozinin
kai turi skirti “politiniam švie
timui.” Politinis vadovas juos 
moko komunistų partijos istori
jos, Stalino biografijos ir pan. 
komunistinių “mokslų”. Kai tik 
baigia kursą ligi galo, tuoj vėl 
pradeda iš pradžios. Taip pat 
daug tenka sėdėti ir klausytis 
visokių “kompanijų” metu —pa
siruošimo pavasario sėjai, der
liaus nuėmimo ir t.t. Pagaliau 
komunistai laiko gyventojų 
prievole, kad jie būtų linksmi. 
O tasai linksmumas paprastai 
turi būti parodytas dainuojant 
ir šokant kazoką. Tad ir šiam 
“mokslui”, ypač jaunimas, turi 
praleisti nemaža laiko.

Pragyvenimo sąlygos
Atlyginimas už darbo dieną 

kalbamam kolchoze prieš karą

Ar pažįsti Lietuvą?
A. Berželis

BALTIJOS JŪRA
Baltijos jūra plauja vakarinį 

Lietuvos kraštą. Nuo seniausių 
laikų lietuviai įsikūrę šiame pa
jūry. Archeologiniai radiniai ro
do, kad mūsų protėvių gyventa 

pabaltyje jau bent nuo 7000 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Aplink Baltijos jūrą apsigyveno 
12 tautų: lietuviai, prūsai, lat
viai, liviai, ingrai, estai, suo
miai, karelai, švedai, danai, vo
kiečiai ir lenkai. Prūsai išnyko 
vokiečių pavergti, livių išliko a- 
pie 1000 Latvijos pajūryj, o ing- 
rus išstūmė iš pajūrio 18-me 
amžiuje prisiveržę prie Baltijos 
rusai. Ingrai yra suomių kiltis 
ir gyveno dabartinio Leningra
do apylinkėse. Taigi rusai tik, 
palyginti, visai neseniai pasiekė

Darbas «
Darbas kolchozuose atlieka

mas brigadomis, į kurias pri
klauso po 15-25 šeimas, ir dirba
ma nuo tamsos ligi tamsos. 
Darbo įrankiai labai primityvūs, 
žemės ūkio mechanizacija yra 
tik propogandinis burbulas. Ja
vai plaunami piautuvais, kurių 
kiekviena šeima turi tiek, kiek 
šeimoje narių. Jie labai saugo
jami, nes naujų gauti labai sun
ku, kartais reikdavę net į Le
ningradą važiuoti jų nusipirkti. 
Kuliama spragilais. Važinėjama 
vasarą dviračiais vieno arklio 
traukiamais vežimais, o žiemą 
iš apvalių medelių išriestomis 
rogėmis, taip pat vienu arkliu. 
Arkliai jų labai menki, bet ir 
tų maža. Moterys verpia verps
tėmis, kaip kitados panašiai bu
vo verpiama ir Lietuvoje. Rate
lių neturi, nors apie juos ir yra 
girdėję. Jų neįsitaiso svarbiau
sia todėl, kad buvo draudžiama 
verpimo priemones namuos lai
kyti, nors maišų duoklę ir rei
kėdavę duoti.

Suprantama, kad tokiomis 
sąlygomis darbas yra sunkus ir 
neproduktingas. Bet dar gy
ventojus vargina ir bausmės. Jei 
kolchozininkas pasivėluoja lai
ku, ruošiantis į darbą, atsistoti 
eilėn, tuojau gauna parų, ku
rias atsėdėti turi kolchozo areš
tinėj, esančioj paprastai kiek
vienam kolchoze. Baudžiama

buvo 1 rubl. 20 kapeikų pini- Baltiją, kuri jiems per tūkstan- 
gais ir 1 svaras miltų arba grū- čius metų buvo svetima jūra. Bet 
dų. Taip pat ligi 8 asmenų šei
mai buvo duodama % litro pie
no. Didesnėms šeimoms, politi
niam vadovui sutikus, galėjo bū
ti duodama ligi iy2 litro. Mėsa 
į atlyginimų lentelę neįeidavo. 
Be to, kiekviena šeima galėdavo 
pasisodinti po 4 centnerius bul
vių, laikyti ožką (karvės ne
įstengdavo) ir vieną kitą vištą.

Pagrindinis kolchozininkų val
gis yra bulvės, valgomas daž
niausiai su gira. Jos taip pat su
trintos tepamos ant duonos ir 
valgomos, pabarščius druska. 
Valgoma taip pat gana daug 
ropių ir svogūnų.

Kolchozininkų apdaras taip 
pat labai skurdus. Marškinių 
beveik niekas nenešioja. Vyrai 
vilki palaidinėmis, vadinamomis 
“rubaškomis”, avi veltiniais, 
dėvi nedirbto avies kailio kepu
rėmis ir nuo šalčio apsivelka 
skrandas, kuriomis paprastai 
naktį ir apsikloja. Moters nešio
ja margo audeklo drabužį, kurį 
nežinia kaip nė pavadint — ne 
tai suknelę, ne tai chalatą, kurį 
skalbia porą kartų į metus, gal 
todėl, kad bijo jog dažnai skal
biant greičiau nusidėvės.

Taip trumpai išrodo sovietinis 
kolchozas, kaip jį man pačiam 
teko matyti ir kaip apie gyveni
mą jame papasakojo to kolcho
zo kolchozininkai.

kartą jau prisiveržę prie Baltijos 
caro Petro Didžiojo vadovauja
mi, jie pasiryžo įsigalėti visoje 
jūroje. Dėlto 1703 m. tas pats 
caras įkūrė Nevos upės žiotyse 
naująją sostinę ir pradėjo paver
gimą kitų (estų, latvių, lietuvių) 
pajūrio žemių, ši pajūrių paver
gimo politika buvo rusijos carų 
vedama ligi Romanovų dinasti
jos galo (1916 m.). Po carų ją 
nuosekliai tęsia bolševikai, šiems 
raudoniesiems inperialistams ge
riausiai pasisekė 1945 m., kai 
Vakarų demokratiniai alijantai 
jiems užleido net ir Rytų Prū
sijos pajūrį.

Baltijos jūra yra apie 400,000 
kvadr. klm. didumo. Išilgai yra 
apie Į700 km., o skersai (tarp 
Lietuvos ir Švedijos) apie 300 
klm. Giliausioji vieta per 400 
metrų gilumo, o vidutinis gylis 
60 m. Vandens sūrumas didesnis 
vakaruose, o mažesnis rytuose. 
Ties Lietuva jūros vanduo turi 
0,05% druskos, atseit, viename 
litre vandens yra’ 5 gr. ištirpu
sios druskos. Palyginimui pažy
mėsiu, kad Viduržemio jūros 
vanduo yra šešis kartus sūresnis.

Baltijos jūros pietų-rytų kran
tai pasižymi balto, švaraus smė
lio juosta, kuri apaugusi puši
mis. Šie krantai labai gerai tin
ka vasarą maudytis. Dėlto ten

davo šimtai tūkstančių žmonių I 
pailsėti ir atsigaivinti. Jasrt ūks
iančiais lankydavo užsieniečiai— 
anglai, švedai, vokiečiai ir kiti. 
Deja, prarijus šiuos kraštus rau
donajam slibinui, ten sukurta 
“mirties zona”. Tai yra karinių 
įrengimų pajūrio juosta. Į ją ne
gali patekti joks pašalietis ir iš 
jos niekam nevalia ištrūkti. Ta
me gintaro krante, kur anksčiau 
vasaromis skambėdavo daina, 
klegėjo juokas, aidėjo muzikos 
akordai, kUr pajūriai mirgėjo 
miniomis laisvų žmonių, ten 
šiandien stovi niūrus azijatas o- 
kupantas. Vasarviečių sanatori
jas ir vilas pakeitė maskolių ka
reivinės, o vieton pušynų išdygo 
cemento bunkeriai ir iš jų iškišti 
patrankų vambzdžiai.

Atsakykite į šiuos klausimus:
1. Kodėl Baltijos krantuose 

randama gintaro?
2. Kuris yra didžiausias mies

tas prie Baltijos jūros?
3. Kurio Baltijos uosto di

džiausia prekių apyvarta?
4. Ar žiemos metu užšąla visa 

Baltijos jūra?
5. Kur buvo statomas Lietuvos 

pajūry žvejų uostas?
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TREMTINIŲ EMIGRACIJA...

(Atkelta iš 3 psl.) 
studentai. Turime suaktyvinti 
jiems kavos, maisto produktų, 
vaistų siuntimą į Vak. Europą, 
o taip pat ieškoti būdų ir gali
mumų juos perkeldinti į šiau
rės ar net Pietų Ameriką, jeigu 
kitokių — geresnių išeičių ne
randama.

5. Dėl pajėgesnių senelių ir 
lengviau sergančių tbc ligonių 
negalima ir emigraciniame rei
kale nuleisti rankas. Pačiai šio 
rašinio pabaigai kaip tik noriu 
iškelti vieną konkretaus galimu
mo pasiūlymą. Kolumbijoje yra 
plačiai savo imigracinę veiklą 
išplėtęs Lietuvių Įkurdinimo 
Komitetas su gunigais sa
leziečiais ir dr. St. Siručiu, prie
šakyje. Jau apie 300 lietuvių šio 
komiteto dėka įkurdinti Bego
tos ir Medellino aukštumų rajo
nuose. Lietuvių imigracijai veik
lusis komitetas yra išrūpinęs 
daug lengvatų: nepaisoma taip, 
kaip važiuojant į Australiją ar 
Kanadą, nei amžiaus, nei svei-

Storiausias pasaulio vyras?
Manoma, kad Fishhook, Ill., 

gyvenantis 24 m. amžiaus R. E. 
Hughes gali būti storiausias pa
sauly vyras. Jis sveria 800 svarų. 
Jo krutinės apimtis yra 106 co
liai, o juosmens—8 pėdos 10 co
lių. Koja ties keliu yra 33 colių 
storumo.

išaugo visa eilė puikių vasarvie- katos reikalavimų. Per šio ko- 
čių, iš kurių garsiausios lietuvių miteto rūpestį įvažiavimo vizas 
gyvenamame pajūry yra: Kran- galėtų gauti ir minimos katego- 
tas (vok. Cranz), Nida, Juod- rijos lietuviai. Pajėgesnių senelių 
krante, Giruliai ir Palanga. Len
kų pajūry yra plačiai žinoma 
Coppoto vasarvietė, Latvijoje— 
visa eilė vasarviečių žinomų Jūr
malos vardu, Estijoje—Hapsalu, 
Paldiski, Paernu, Piritą ir Nar
va—Joesu. I šias vasarvietes 
laisvo gyvenimo metais suplauk-

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 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-9293

E. POVILANSKV 
Baras ir Restoranas

I&

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms Xam
2 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. £

Tel. EVergreen 4-9737 |

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJUNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

Liv II!
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jį “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytines, 

tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
je “MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 
S veikimą, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai- 
X domis) parašyta solo balsui arba chorui.

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

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

Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.
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Philade!

teirautis pas brolį, kur tasai nu-. jei parašytų sūnui, jog tikrai 
dėjęs jos vaiką. Bet ką į tokį dukteriai perleisią ūkį, jei jis, 
laišką atsakyti, dėdė nė pats ne- Į ilgai netrukdamas, 
žinojo — nelauktai biaurybė jo —:x ~ x---------
seserėnas buvo dingęs jam iš a- 
kių, lyg į vandenį įkritęs. Tad, 
pagaliau jau ir rimtai susirūpi
nęs, senis tik perkūnavo ir buvo 
pasiryžęs nors iš žemės jį iškasti 
ir ginti namo.

Numanydamas, kad tasai 
gali spirtis, dėdė iš anksto 
galvojo ką jam sakys.

— Kur tave nelabasis nešio- 
dabar jis, su- 
— Neklausei 
pamatysi, kas

dar 
ap-

— susidomėjo

kvailieji, tėvai

ja! — užgriaudė 
tikęs pražuvėlį, 
dėdės, tai dabar 
tau bus!

— O kas gi? 
Lalas.

— Kol tu čia
sugalvojo kuriai seseriai priimti 
žentą ir ūkį perleisti. Sako, tu 
čia pinigų prisikroyęs, kai par
važiuosi, galėsi nusipirkti kitą. 
Net jokios dalies žada tau nes
kirti.

Lalui tie dėdės žodžiai lyg ža
rijų už apykaklės užpylė. Kad 
seseriai, o ne jam ūkį paliktų, 
jis negalėjo sutikti ir buvo pasi
ryžęs tuojau grįžti namo. Visa 
bėda buvo, kad pinigų kiek rei
kiant neturėjo.

— Gerai, — tarė dėdė. —Tu 
šok dar kiek padirbėk, paskui aš 
dar kiek pridėsiu, ir galėsi 
žiuot.

Suktas senis galvojo tuo 
ku pasiųsti tėvams laišką,

va-

lai-
kad

, nąmo ne
grįš. O tuo tarpu seserėnas dar 
kiek uždirbsiąs, ir jam gal nė 
dolerių nereikės prikišti, šiam 
grįžtant.

Laimei, dėdės padedamas, 
Lalas ir darbą neilgai trukęs 
susirado. Priešais didelę siuvėjų 
šapą Seveikis iš Ročkių turėjo 
saliūną, kuriame siuvėjai ir su
sirinkdavo alaus išgerti. O tai 
buvo tie geri laikai, kada tik už 
alų tereikėjo mokėt, o silkes 
prie jo saliunininkas nemokamai 
pridėdavo. Tad siuvėjams, kurie 
tuomet dar ne kažin kiek už
dirbdavo, visai apsimokėjo eit 
alaus gerti — silkių prisiliesda
vo ir nereikėdavo atskirai už 
valgį mokėti — ir jie nuolat 
būriais pas Seveikį sėdėdavo.

Silkių, žinoma, taip daug iš
eidavo, tad Lalas ir gavo pas 
Seveikį silkes kepti. Nors ne 
kažin ką jam mokėjo, bet jis 
buvo patenkintas savo darbu ir 
mitriai nėrė silkėms kailius, 
pjaustė jas ir dėliojo ant stalų, 
kad, sūrios silkės kandę, siuvėjai 
daugiau alaus gertų. Kaip tik 
dėlto jų ne tik nemirkydavo, 
bet nė neplaudavo. Bet kada La
las jau tikrai buvo pradėjęs rim
čiau galvoti, atsitiko jam ne
lauktas nuotykis.

Anuo metu smarkiai buvo su
judę šliuptarniai. Per juos tat 
Lalas ir įsipainiojo. Kaip tik tuo

metu numirė koks ten jų žy
mesnis veikėjas. Jo draugai ir 
pasekėjai suspirgino krematori- 
joj savo bičiulį ir, pasiėmę jo 
pelenus, atėjo į Seveikio saliū
ną šermenis kelti. Sėsdami prie 
stalų, jie dėžutę su pelenais pa
davė pasaugoti, kol šermenis 
baigs, saliuninkui.

Šermenys, žinoma, ilgokai už
truko. Bet pagaliau jos buvo 
baigtos, ir visi dalyviai sukilo 
eiti. O išeidami, žinoma, norėjo 
ir savo draugo pelenus pasiimti. 
Tik kai saliuninkas norėjo juos 
atiduoti, labai nustebo, kad . dė
žutė tuščia. Visi tad sujudo, pra
dėjo klausinėti saliuninką ir ki
tus saliune esančius, ar nematė, 
kas su tais pelenais nutiko. Bet 
visi tik pečiais traukė. Ir saliu
ninkas, ir siuvėjai, kuriems jis 
buvo rodęs tuos pelenus, tvirti
no, kad dėžutė buvusi pilna, kai 

i jie žiūrėję. O kur dabar jie bu- 
: vo dingę, nieks negalėjo pasaky- 
i ti. Pagaliau pasirodė su silkė- 
’ mis ir Lalas, kurį taip pat pa- 
, klausė, ar nematęs, kas atsitiko 
, su toj dėžutėj buvusiais pelenais.

— Kokiais pelenais? — nu
stebo Lalas.

O kai jam pasakė, jog ten bu
vę sudeginto žmogaus pelenai, 
jis vos neštų silkių iš rankų ne
paleido.

— O aš maniau, kad tai pipi
rai!... — sušuko jis.

— Kaip? Pipirai? — nustebo 
ir visi.

— Taip, maniau, kad tai pipi
rai, — patvirtino Lalas, — ir iš
baigčiau juos ant silkių...

Mirusiojo draugai taip buvo 
pritrenkti, jog patys nebežinojo, 
nė ką sakyti. Bet siuvėjai, kurie, 
baigę silkes ir alų dar tik 
pas šluostėsi, vienu kartu 
šoko visi lyg yla bakstelti.

— Tai tu mus, nelabas 
tvėrime, tais negyvėlio pelenais 
pašėrei!—Sušuko jie vienu balsu.

— Tai jau pašėriau.. — visai 
sumišęs, prisipažino Lalas.

— Duot biaurybei! — sušuko 
kažkoks smarkuolis, ir visa 
nia šoko prie Lalo.

Bet šis nelaukė, kol jį 
tvers. Metęs silkes, jis šoko 
duris ir tik kulnai jo sumirgė
jo.

Žinoma, daugiau apie grįžimą 
pas Seveikį nebuvo ką ir galvo
ti. Pagaliau ir iš viso čia likti 
buvo nesaugu. Lengva buvo nu
manyti, jo gsiuvėjai, jei tik gaus 
progą, išdirbs jam kailį už to
kį darbą. Tad Lalui ir nebeliko 
daugiau nieko, kaip namo grįž
ti. Tik visa bėda buvo, kad dar 
pinigų trūko. Jį išgelbėti dabar 
galėjo tik dėdė, ir jis puolė prie 
jo su prašymu.

Dėdei pinigo, žinia, buvo gaila. 
Ne. iš balos juos pasėmė. Bet jis 
jau buvo. pamokytas ir norėjo 
kuogreičiausia tą nenaudėlį nuo 
savo galvos nusikratyti. Tad dar 
kartą apmokėjo jam kelią ir kuo 
skubiausiai išgrūdo namo,

lū- 
pa-

su-

mi-

nu-
pro

šeima lengvai galėtų pritilpti prie 
geriau įsikūrusių šeimų kaime 
bei mieste ar prie viengungių. 
Už pragyvenimą seneliai neabe
jotinai sutiktų patriūsinėti na- 
namų apyvokoje, virtuvėje (vie
tinės tarnaitės mūsų žmonėms 
netinka dėl nemokėjimo lietu
viškus valgius virti, o kartais ir 
dėl perdaug į save “lenktų” 
pirštų!), buto priežiūroje ar 
pan.

Tremtinys silpnesniais plau
čiais čia net išsigydyti galėtų, 
nes Kolumbijoje maisto proble
ma ir vaistai (streptomicinas) 
nesudaro tokių sunkumų kaip 
Vokietijoje. ,

Reikia manyti, kad ir kituose I 
imigraciniuose kraštuose tokių 
galimumų esama. Tik svarbu 
visiems prisidėti prie tremtinių, 
likusių dėl formalinių kliūčių 
Vokietijoje, Austrijoje, perkel- 
dinimo, jų gelbėjamojo darbo ar 
šelpiamosios globos, kurią ligi 
šiol kruopščiai organizavo mūsų 
žinomosios įstaigos. Už kiekvie
ną lietuvį šiandien turime vie
ningai stoti į darbą, suaktyvinti 
pastangas jam padėti, paleng
vinti jo kovą už šviesesnį rytojų 
ir laimingesnę emigraciją, kuri 
yra priešpaskutinysis laiptas į 
mūsų sugrįžimą.
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Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Telefonas: EV 7-7411 
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. į
Gyvenimo vieta V

58-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. (, 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

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

i i

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

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

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerik »je, 
bet ir visame pasaulyje.

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

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

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos*- 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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Birželio 30, 1950

Philadelphia, ,Pa Geriausias vasaros poilsis

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)

I

Ateitininkų suvažiavimas

Philadelphijos, New Yorko ir 
N. J. apylinkės ateitininkų suva
žiavimas bus liepos 9 dieną, Villa 
Joseph Marie, Pa. 11 vai. bus pa
maldos, bendras giedojimas, va
landėlė už Lietuvą ir kenčiančius 
lietuvius ir savo organizacijos 
narius, gyvus ir mirusius. Po 
piet bus posėdis ir labai įvairi 
linksma programa su muzika. 
Tikima susilaukti daug svečių 
ir prijaučiančių ateitininkams.

— Birželio 18 dieną įvyko 
Philadelphijos Ateities Klubo 
narių susirinkimas. Susirinkime 
buvo padarytas kun. St. Railos 
pranešimas iš kelionės po Eurol 
pą, o vėliau išrinkta nauja val- 
ba — pirmininku Dr. A. Vasi
liauskas, vicepirm. E. Sinkevi
čius, sekr. J. Kananavičius, ka
sim Bernotas, narys L. Eitmina- 
vičius. Naujoji valdyba numato 
išplėsti ateitininkų veiklą ir gau
ti naujų narių.

Pavyzdinga šeima

Albertas ir Agnes Balčaičiai, 
106 Watkins St., birželio 24 d., 
minėdami savo penkerių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, už
siprašė šv. mišių auką, dalyvavo 
ir dėkojo už laimingą gyvenimą. 
Jie augina gražią 3 vaikučių 
šeimynėlę, visi bendrai meldžia
si, uoliai lanko bažnyčią, viens 
kitą užjaučia. Daugelis pastebė
jo, kad tai yra viena pavyzdin
giausių jaunųjų lietuvių šeimų. 
Sveikina juos artimieji ir pažįs
tami, džiaugiasi šv. Kazimiero 
parapija, turėdama tokius uolius 
ir pavyzdingus parapijiečius.

A. a. muzik. P. Hodelis. t.
MIRĖ MUZIKAS P. MODELIS

liukų
inin-

M
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Skautai stovyklaus

Philadelphiečiai lietuviai skau
tai rengia savo stovyklą priva- 
tiškai — netoli visos Amerikos 
skautų stovyklų. Tokiu būdu ir 
mūsų skautai galės pasidžiugti 
skautišku gyvenimu, nors ir ne 
bendroj stovykloj su kitais.

Birželio 19 d. staiga mirė 
North Arlington, N. J., muzikas 
Pranas Hodelis. Velionis vis dar 
darbavosi prie savo namų, bet 
jau 5 metai muziko darbo ne
dirbo dėl silpnos sveikatos, nors 
ji jam vis teberūpėjo.

Ilgus metus velionis vargoni
ninkavo Dievo Motinos Sopulin
gos parapijoj Harrison, N. J., 
kur buvo suorganizavęs gražius 
suaugusių ir vaikų chorus. Dėl 
savo malonaus būdo čia buvo vi
sų mylimas, bet dėl silpnos svei
katos turėjo atsisakyti iš parei
gu-

Trumpai dirbo Šv. Onos pa
rapijoj Jersey City ir prireikus 
pavargonuodavo pas prel. I. 
Kelmelį šv. Trejybės parap., bet 
nuolatinio darbo dėl sveikatos 
nusilpnėjimo negalėjo imtis.

Velionis buvo kilęs iš Lietu
vos, Čekiškės miestelio. I JAV 
atvyko 1913 m. Vedęs buvo J. 
Bugarevičiūtę iš New Jersey 
Šv. Trejybės paarpijos. Buvo 
rūpestingas lietuvių katalikų vi
suomenės narys ir priklausė vi
sai eilei draugijų — Darbininkų

ir Vargonininkų sąjungoms, šv. 
Vardo draugijai, BALFo sky
riui ir Lietuvos Vyčiams.

Lietuvoje dar gyvenant, teko 
velioniui dalyvauti japonų kare. 
Būdamas kariuomenėj, taip pat 
grojo orkestre.

Velionis iškilmingai palaido
tas birželio 22 d. iš Šv. Trejybės 
bažnyčios Newark, N. J. Gedu
lingas mišias atlaikė kunigai P. 
Bastakis ir P. Totoraitis. Gie
dojo vargonininkai J. Čižaus- 
kas, S. Sukodolskis, Pr. Dulkė, 
Pr. Dulinskas, giesmininkai J. 
Savickas ir J. Krakauskas, o 
vargonais grojo P. Žilevičius. 
Dalyvaujant didelei žmonių mi
niai velionis palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse North Arlington, 
N. J. Į laidotuves buvo atvykę 
giminės Hodeliai iš Philadelphi
jos, Pa., Kašėtai iš Worcester, 
Mass., Bugarevičiai iš Coaldale, 
Penna ir vietiniai giminės. Šer
menų pietus suruošė velionies 
žmona p. J. Hodelienė. Draugai 
ir giminės už velionies sielą už
prašė daug mišių.

Velionies draugas

SIUVĖJŲ DELEGATO 
RINKIMAMS PRAĖJUS

Birželio 20-21 d. įvyko siuvė
jų delegato rinkimai. Balsų ga
vo A. Bubnis 9, J. Hermanas 
216 ir C. Kundrotas 323, kuris 
.šrinktas dar vieniems metams 
vesti siuvėjų reikalus. C. Kun
drotas buvo “Laisvės” perša
mas kandidatas, tad pirmoj ei
lėj jam ir teko komunistų bal
sai. Bet ne vienas šis dalykas 
prie jo išrinkimo prisidėjo. Kai 
kurių siuvyklų chairmanai jo 
naudai agitavo mažiau susipra
tusius ir daug nesirūpinančius, 
kas bus išrinktas. O prie to dar 
prisidėjo ir skryningas — kai 
kuriuos naujus narius grąžino 
atgal, nes jie neišbuvę dar 6 
mėnesių ir neturį tiesės balsuo
ti. Iš kur tokia “taisyklė” atsi
rado, žino, tur būt, tik jos išra
dėjai, nes nei konstitucijoj tokio 
dėsnio nėra, nei kituose lokaluo- 
se toki dalykai nepraktikuoja
mi. Pagaliau pirmininko “pamo
kymai”, kaip balsuoti, buvo tik
ras dirigavimas. Dėl to negali
ma sakyti, jog rinkimai pravesti 
nešališkai. Siuvėjas

ATVYKO J. MATULAITIENĖ

Iš Vokietijos atvyko ir pas p. 
Benderius Brooklyne apsistojo 
p. J. Matulaitienė, kuri tremtyje 
pasižymėjo kaip tautinių ir iš
raiškos šokių mokytoja ir trijose 
liet, gimnazijose vedė mergaičių 
kūno kultūros pamokas. Lau
kiama jos įsitraukiant į klutūri- 
nę veiklą, kurioje ji galėtų pa
naudoti savo didelius gabumus 
ir patyrimą, bei įkuriant savo 
ritminės mankštos — išraiškos 
šokių studiją.

Į LIETUVIŲ MUZIKUS IR 
VISUOMENE

Daugelis iš mūsų išeivijoje ar 
tremtyje esam pasigedę lietu
viškos simfoninės muzikes. (.) 
iš tikro tos simfoninės lietuvių 
muzikos, kurioje atsispindi lie
tuvio siela ir mūsų krašto gro
žis, lietuvių džiaugsmai ir var
gai, yra nemaža. Taip pat ne
maža yra lietuvių, kaip ir mū
sų kaimynų latvių bei estų, or
kestro muzikantų — ir dažnai 
su nemažai orkestro praktika— 
atsikėlusių į JAV.

Turėdamas tai galvoje, šio 
straipsnelio autorius galvoja, 
jog yra galima bendromis jėgo
mis įkurti New Yorke Pabaltijo 
simfoninį orkestrą, pradžioje 
kad ir neprofesinio pobūdžio. 
Tokiu būdu Amerikoje pirmą 
kartą platesniu mastu galėtų 
suskambėti Gruodžio, Jakubėno, 
Šimkaus, Vitolio, Skultės, Aa- 
viko ir kitų kūriniai, kuriuose 
atsispindi Baltijos gintaro kran
tų grožis ir dvasia. O muzikos 
kalba bus suprantama ir plates-i 
nei Amerikos visuomenei. Balti
jos filharmonijos ar simfoni
niam orkestrui yra reikalingi 
visų rūšių orkestro muzikantai 
— visi styginiai, pučiamieji me
džio ir metalo ir mušamieji. Su
interesuotieji savo antrašus su 
informacija prašome siųsti: Dr. 
John Kregždė, 175-10 88 Avė.

Jamaice 3, N. Y.

NAUJAUSIOS KNYGOS

SPORTAS

Maceina, Didysis Inkvizi
torius, 2 laida ..............  $2.—

K. Grigaitytė, Paslaptis, eilė
raščiai ....... .•................ 81.—
Užsakymus siųsti Č. Grince-

I ričius, 178a 13 St., Brooklyn,
15, N. Y.

A.

Skautams vadovauja vyr. skau
tininkas Mišauskas. Ten stovyk- j .

Newark, N. J

(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio) 
KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKĖS. 

PATOGUS SUSISIEKIMAS!
Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 

šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir Lt.
Tik vasarą: birželio-June, li<‘- 

pos-July, rugpiūčio-Augusi ir 
rugsėjo-September mėnesiais.

Vietos užsisakomos iš anksto 
telefonu: Torrington, Conn. 9655, 
arba laišku:
R. BUTAN, Torrington, Conn.. 
RFD 1, Mountain Rd.

S
'tJau 9-ti Metai Kai Visi Klauso-

''•Stotis WEVD—1330 kil. 5000
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& SAVI, PAS SAVUOSIUS!

A 
.'šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

JOK. J. STUKAS, Dir.

1264 White St., Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

P

c "Lietuvos Atsiminimų
$ RADIJO VALANDŲ
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lauš ir 12,000 katalikų skautų 
su 40 jų kapelionų, kur turės 
savo pamaldas ir ruošia šiaip la
bai dideles iškilmes. Dalyvąus 
pats prezidentas Trumanas. Sto
vyklauja istoriškoj, garsioj vie
toj — Valley Forge, Pa. Stovy
kla atidaroma birželio 30 dieną, 
ir tęsis ligi liepos 7* d.

— Kun. Dr. Manelis, buvęs 
seminarijos rektorius Vokietijoj, 
šiomis dienomis atvyko Ameri
kon ir lankėsi Philadelphijoj pas 
savo giminaitę p. Oną Unguraitę, 
žinomą katalikų veikėją. Be to, 
aplankė kitus savo gimines St. 
Clair, Pa., seseles vienuoles Villa 
Joseph Marie, Pa., buvo nuvykęs 
Baltimorėn ir dabar rengiasi ke
liauti į savo paskyrimo vietą Ka
lifornijoj.

—Kun. VI. Budreckas, birželio 
22 dieną išvyko iš Philadelphijos 
į Oklahomą, pavaduoti vieną ku
nigą vasaros metu. Pakeliui jis 
sustos Chicagoj. Atvykęs iš Ko- 
lorados kun. V. Budreckas kiek 
laiko buvo Easton, Pa., ir kelius 
mėnesius Philadelphijoj, šv. Ka
zimiero parapijoj.

— Jonas Švedas, jaunas lietu
vis amerikietis, neseniai gavo 
tarnybinį paaukštinimą City 
Hali — Miesto Valdyboj.

— Solistė Juzė Augaitytė šiuo 
metu dainuoja per radiją ir ren
gias didesnei gastrolei nuo ru
dens operoj. Per trumpą laiką 
p. Augaitytė labai daug dainavo 
lietuviškuose minėjimuose, mūsų 
bažnyčiose ir* koncertavo apylin
kėj.

— Dail. J. Vaškys, atvykęs 
iš Italijos, jau pasižymėjo savo 
menu ir atkreipė dėmesį visų 
menininkų. Neužilgo jis atidarys 
savo darbų studiją. Tikrai rem
tinas mūsų jaunas menininkas.

— Jonas Kazickas, iš tremties 
čia atvykęs ir buvęs susižeidęs 
koją, jau pradeda sveikti ir ti
kima, kad jis vėl stos dirbti.

— P. Svitruniene, sunkiai ir 
pavojingai sirgusi, jau sveiksta. 
Ją labai atjaučia ir gelbsti gera
dariai Bekeriai ir p. Vilgošienė. 
Tikrai garbe už tą artimo meilę.

9

VYSKUPAS LANKE 
PARAPIJĄ

Newark, N. J. — Šio mėn. 25 
dieną šv. Trejybės Lietuvių Pa
rapijoje lankėsi Jo Ekscelencija 
Newark Arkivyskupijos Vysku
pas Pavaduotojas McNulty. Tai 
buvo kanoniškas parapijos ap
lankymas, kuris daromas kas 
penkeri metai. Ta pačia proga 
Jo Ekscelencija Vyskupas su
teikė 78 asmenims Sutvirtinimo 
Sakramentą. Be vietinių kuni
gų dalyvavo iškilmėse dar kun. 
J. šernius — Jersey City klebo
nas ir kun. D. Pocius ir Harri
son. Vyskupas pareiškė viešą 
padėką žmonėms ir Rt. Ret. 
Msgr. I. Kelmeliui ir vietos ku
nigams už gražų, lietuvišką su
tikimą ir paruoštas iškilmes, 
gražų giedojimą choristams, 
bendrai, už viską. Pastebėjo Jo 
Ekscelencija, kad Jam pirmą 
kartą dar tepasitaikė būti taip 
gražiai priimtam. Pastebėjo, 
kad lietuvių tauta yra garbinga 
tauta ir tai, ką ji šiandie ken
čia, bus daugeliui tautų pavyz
džiu kovoje už Kristų ir Jo 
Bažnyčią.

Turime dabar tris kunigus. 
Vasaros metui padeda darbuotis 
kun. Petras Totoraitis, neseniai 
atvykęs iš tremties. Sekmadie
niais Šv. Mišios laikomos šeše- 
rios 6, 7, 8, 9, 10^ 11 ir 12 vai. 
Tikintieji tuo sutvarkymu labai 
patenkinti ir yra dėkingi vietos 
klebonui už pakvietimą dar vie
no kunigo.

Šiais metais mūsų parapija 
turės du pikniku: liepos 30 die
ną ir rugpiūčio 27 d. Abu ruo
šiami Linden, N. J. Lietuvių 
Laisvės Parke. Tikimasi, kad 
abiejuose piknikuose dalyvaus 
daug svečių, ypač naujai 
kusių lietuvių.

atvy-

ATEITININKAMS
Šį šeštadienį, liepos 1 

studentų at-kų susirinkimas, ku
riame p. Benderius skaitys pas
kaitą “Katalikybės ir bolševiz
mo socialinės, doktrinos parale
lė.” Susirinkimas įvyks gamtoje. 
Renkamės prie Apreiškimo pa
rapijos, 15 vai.

Kuopos Valdyba

įvyks

PATYS Į SAVE SPIAUDO

Rochester, N. Y. Čia yra 
Didž. Liet. Kunigaikščio Gedi
mino Draugystė, kuri, kaip pats 
vardas rodo, yra sukurta pa
triotų lietuvių, bet dabar į ją su
simetė “progresyvės” žiurkės, 
kurioms, matyt, labai patogu 
po tokiu patriotiniu vardu slap
stytis.

Neseniai buvo sudaryta ko
misija draugystės konstitucijai 
peržiūrėti. Bet kai buvo kai ku
rių narių pasiūlyta vietoj “pro
gresyvinių” pagrindų įrašyti, 
jog draugystė yra pagrįsta tau
tiniais pagrindais, tai “progresy
viai’ atšovė, jog tautiškumas e- 
sąs sena išavėta vyža. Jie viską 
remią klasių kova. Taip pat vi
som keturiom “progresyviai” 
šoka prieš, kad į draugystę ne
būtų priimami naujai atvažiavę 
lietuviai. Jie esą blogi, nes pi- 
kietuoja komunistus.

Tai matant, tiesiog gaila da
rosi, jog kai kuriems mūsų 
tautiečiams maskolinio bolševiz
mo raugas taip apsuko galvas, 
jog elgiasi kaip visiškai akli — 
spiaudo net į savo tautybę, ne
matydami, kaip net komunisti
niai maskoliai savo tautybės 
neišsižada. Ne tik neišsižada, 
bet visur savo rusiškumą kelia 
ir jį pabrėžia, o mūsiškiai žlibiai 
jų imperializmo naudai spiaudo 
patys į save ir savo tėvų tėvus.

K. “Z.

W.

DVIDEŠIMT GYVAČIŲ 
SUVALGĘS

Frankfurte, Vokietijoje, 
Schmitz pasiekė naują badavi
mo rekordą, išbadavęs 53 die
nas. Per tą laiką jis tik gėrė 
selterį, kurio ištuštino daugiau 
kaip 200 butelių, ir surūkė apie 
4,000 cigarečių. Pradėdamas 
badauti jis svėrė 176 svarus ir 
per teis 53 dienas neteko 72 sva
rų. Jo rekordą Prancūzijoj ban
do pralenkti vienas indas. Bet 
Schmitz į tą tik ranka moja. Jis 
sako, jog jo konkurentas ba
dauja narve, 
jam badauti 
100 gyvačių, 
tik 80. Kitas 
mone, indas

kuriama buvo, 
pradedant, įleista 
O dabar esą jau 
20, Schmitz nuo- 
slaptai suvalgęs.

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

įsteigtas pirmasis Amerikos lie
tuvių buriayimo klubas

Buriavimo sportas ir apskri
tai vandens sportas lietuvių tar
pe, ypatingai Amerikos 'lietuvių 
tarpe, buvo ir yra gana apleista 
šaka. Senesniais laikais tai. bū
davo vadinama •’‘(karališkuoju 
sportu”, kadangi buriavimas bu
vo prieinamas tik karaliams ir 
daugiau pasiturintiems žmo
nėms. Ilgainiui buriavimo spor
tas prasiplėtė į platesnes mases 
ir susilaukė didelio pasisekimo.

Kiekvienas iš mūsų,.kuris kar
tą. bandė buriavimą ar kitą ku
rią vandens sporto šaką, tas ne
truko pamilti šį sveiką sportą iš 
visos širdies. Nieko nėra malo
nesnio, kaip praleisti dieną sau
lėje, buriuojant, irkluojant arba 
šiaip plaukiojant. Gražus laivas, 
grupė gerų draugų, puiki saulė
ta diena ant vandens — visa tai 
sudaro puikiausią galimybę ge
rai pailsėti. Nelaimių vandenyje 
pasitaiko žymiai rečiau, palygi
nus su automobiliais ir kitomis 
sauskelių susisiekimo priemonė
mis.

Buriavimo ir vandens sportas 
buvo gana gerai išsivystęs Lie
tuvoje nepriklausomybės laikais. 
Bet čia Amerikoje lietuviai krei
pė labai mažai dėmesio į šią 
sporto šaką, šiuo metu įsteigtas 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
buriavimo klubas, kuriame kiek
vienas turės progos susipažinti 
su buriavimu ir kitomis vandens 
sporto šakomis. Kiekvienam 
klubo nariui bus sudarytos len
gvos sąlygos susipažinti su bu
riavimu, pasinaudojant privačia 
burine jachta. Planuojama - sa
vaitgalius praleisti, buriuojant 
New Yorko apylinkėse. Be bu
riavimo kiekvienas klubo narys 
būtų supažindintas su irklavimu, 
plaukiojimu ir žuklavimu. Krei
piamės į visus lietuvius, kurie 
tik domisi vandens sportu ir ku
rie norėtų įstoti į naujai įsteig
tą lietuvišką buriavimo ir van
dens sporto klubą, šio klubo 
veiklos pradžiai turime 65 pėdų 
moderniai įrengtą burinę jachtą, 
su kuria galima plaukioti bet 
kokiuose vandenyse. Jachta yra 
aprūpinta ir rrtotoru,' taigi, gali 
būti naudojama tolimoms kelio
nėms. Norintieji įstoti į klubą 
nariais arba gauti smulkesnių 
informacijų, prašomi kreiptis 
raštu šiuo adresu: A. Urbelis, 
294 Union Ave., Brooklyn 11, 
K Y. ’■ .

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA
J. Kumpiko

Electro Motorų Dirbtuvė
TAISO:

Electro Motorus — Ventiliatorius — 
Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkiu siurblius.

■ - * - •* • 4 1 »• J
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

STagg 2-1454 ,
F. GRAŽYS ir SŪNUS J

KONTRAKTORIAI k
Atlieka mūrinių namų (ienų U- f 
lyginimų, plasteriavimų, ftaligat- (• 
vių cementavlma ir kt. darbus, f

29S MAUJER ST., §
BROOKLYN 6, N. Y. į

S

v
GERI PASIŪLYMAI

Richmond Hill: 1 šeimos puikus na
mas. Visi moderniški įrengimai, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

Cypress Hill: 4 šeimų mūrinis, mo
derniškas, 2 aukštų namas.

VVoodhavene arti Forest Park.; 2 
šeimų, atskirai statytas moderniškas 
namas Tušti kambariai. Garažas,,

Gera proga įsigyti gerą namą ne
brangia kaina.

Namų ir biznių pirkimo ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu’ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia .7-1896

H-
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. ' 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir nakti

□

■s

Tel. DEW 5136

| Jos. Kavaliauskas j
S Laisniuotas

x LIETUVIS GRABORIUS ’ 
£ Penna ir New Jersey valstijose ° 

2 Nuliūdimo valandoje prašau Į 
* šauktis prie manes 
L 1601 - 03 So. 2nd St? j 

Philadelphia, Pa. J

SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI ?
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stalo 7 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar v 
Užsienių šalyse. ’ A

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių (j 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už N“\v Yorko miesto A 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubavvicz, kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių bizniu, didelių A 
ir mažų visoje šalyje ir tižsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. « 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 2 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. 4

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

RAŠYKITE: J)
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) ?

111 Ainslie Street Brooklyn II, N. Y. 4
Telefonas: E V 4-3049 2

Brooklyn

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

N
if'

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

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

^Tel. EVergreen 7-4335

/ Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

| 423 Metropolitan Avė.,

y. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

y
Matthew P. Ballas |

(Bieliauskas) (p

Laidotuvių Direktorius

/Stephen Aromiskis
X (Armakauskas)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

! F. W. Shalins
Į (šalinskaš)
i Laisniuotas Graborius
l Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valautiej ils 
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

if'

i
I
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21-moji METINE 21-moji

NEW YORKO APYLINKES

LIETUVIU
įvyksDEXTER PARKE

Jamaica Avenue ir Elderts Lane, Woodhaven, N. Y. Liepos - July 2 <1®.
ik Didžiausias Apylinkes Lietuvių susibūrimas
★ Maloni Pramoga atvirame ore
ik Gražūs pasilinksminimai
ir Linksma muzika ir šokiai

Pikniko pradžia J vai. po pietų

ŠOKIAI NUO 6 VAL. VAKARE

Dovanų Paskirstymas 9 vai. vakare
1. Admiral Televizijos aparatas
2. Refrigeratorius arba $150 cash
3. Mažas Radijo aparatas
4. Elektrinis Prosas
5. Elektrinis Laikrodis

t

Visus kviečia ir visų laukia

RENGĖJAI

ĮŽANGA SU TAKSAIS — 75 c.

Jos. Thomas orkestrui griežiant Kiekvienas, pauakojęs Lietuvių Dienos reikalams bent 25 c. 
dalyvauja minėtų dovanų paskirstyme.

KELRODIS:
Iš New Yorko ir Brooklyno Jamaica Line Elevated be per

sėdimo priveža prie pat parko — Elderts Lane stotis.
Važiuojant Canarsie linija reikia išlipti Broadway Junction 

ir persėsti į Jamaica Line traukinį.

VISI Į LIETUVIŲ DIENOS PIKNIKU Apreiškimo Parapija ■t?

Ateinantį sekmadienį, liepos 2 
d., Dexter Parke, Woodhaven, 
N. Y., įvyksta New Yorko apy
linkės lietuvių 21-oji Lietuvių 
Diena.

Tas grandiozinis metinis “A- 
merikos” skaitytojų ir jos bičiu
lių susibūrimas yra virtęs mū
sų tradicine metine švente.

Kiekvienas mūsų bičiulis jau
čia savo pareigą ton šventėn at
silankyti arba ją piniginiai pa
remti. Kaip matote iš skelbiamų 
sveikinimų ir aukų sąrašų, šia 
Lietuvių Diena yra susidomėję 
ne tik New Yorko, New Jersey 
ir Connecticut valstijų lietuviai 
bet ir tolimiausios mūsų kolo
nijos iki Kalifornijos pakraš
čių. Tas parodo, kad visi mūsų 
skaitytojai sudaro vieningą šei
mą, kurios neišskiria net di
džiausi nuotoliai.

“Amerikos” Administracija, 
kuriai su Parengimų Komisija 
tenka rūpintis Lietuvių Dienos 
parengimu, šiuo mūsų bičiulių 
parodytu prisirišimu didžiuoja
si.

Dėkodami visiems už nuošir
džius sveikinimus ir gausią Lie
tuvių Dienai paramą, visieihf 
sakome:

— Iki pasimatymo Dextei 
Parke liepos 2 d. 1950!

Parengimų Komisija ir 
“Antarikos” Administrac.

Eva Dome,
Brooklyn, N. Y. .

Kazys Kulys,
Maspeth, N. Y.....

J. Paulauskienė,
Maspeth, N. Y......

Ona Šarkaitė,
Brooklyn, N. Y. .

P. Šimkienė,
Maspeth, N. Y.....

Rev. J. Bacevičius,
Hankinson, N. D.

A. Kindurys,
Dolgeville, N. Y.

St. Pusvaškis, *
Brooklyn, N. Y.

K. Galchus,
Maspeth, N. Y.....

Ed. Pliupelis,
Brooklyn, N. Y. .

A. Vaitiekūnas,
Brooklyn, N. Y. .

3. Chirba,
Brooklyn, N. Y. .

Juozas Mitkus,
Los Angeles, Cal. .

Mary Rauba,
Brooklyn, N. Y. ...

Vgnes Balčiūnas,
Brooklyn, N. Y. ..

tobert Žukas,
Brooklyn, N. Y. ..

gnas Serafinas,
Brooklyn, N. Y. ..

<. Vasiliauskas,
Mt. Carmel, Pa. ..

Ars. J. Mačiulskas,
Keamey,yNĮ Ji '..t....3.00

j. Reivydas,
White Plains, N. Y. 3.00.

J. Rukaitė,
Great Neck,-L. L

7. česnavičius,
Richmond Hill,.N. Y...... 3.00

Alfred Engman,'
Bronx, N. Y..............1 f

71. Mylimas,
Brooklyn, N. Y........

Mary šlederienė,
Brooklyn, N. Y.........

Juozas Urbonas
Brooklyn, N. Y. .....

Ignas Galinis
Brooklyn, N. Y.........

J. Raščius,
Richmond Hill, N. Y.

Anelė Bagdonas,
Brooklyn, N. Y. ......

A. Sinkevičius,
Hempstead, L, L.....3.00

Petras ir Antanina'Lapinskai^-
Brooklyn, N. Y............... 3.00

Mary Dumbles,
Brooklyn, N. Y. .

Juozas Brizgys,
Brooklyn, N. Y. .

A. Waickelionis,
Brooklyn, N. Y. .

Mrs. J. Lapinski,
Elizabeth, N. J. .

E. Ambrose,
Brooklyn, N. Y. .

Ignas Simonaitis,
New York ...........

J. Morkienė,
Manchester, Conn.

John Petrauskas,
Astoria, L. L ....

BAIGĖ MOKSLO METUS
•-a’a’'-

3.00

. 3.00

3.00

. 3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

. 3.00

3.00

LIETUVIŲ DIENOS 
RĖMĖJAI

Kun. N. Pakalnis, Brooklyn,
N. Y. paaukojo $10.00

. 3.00

PRISIUNTĖ UŽ KNYGELES:
J. J. Stukas, 

Hillside, N. J.....
Peter Maleckas, 

Kearny, N. J......
B. Draugelis,

Brooklyn, N. Y. ...*.
Kun. J. Bakšys, 

Rochester, N. Y.
A. Kriaučialiūnienė, 

Maspeth, N. Y....
Andrius Butas, 

Brooklyn, N. Y..
Stanley Ruginis, 

Brooklyn, N. Y..
Mrs. A. Yankus, 

Brooklyn, N. Y..
Alex Spaičys, 

Brooklyn, -N. Y..
Juozas Valikonis,

Amsterdam, N. Y.
J. Milišauskas, 

Maspeth, N. Y....
Malvina Struopienė,

Woodhaven, N. Y....... .^3.00
M. Wentis,

Rochester, N. Y.
Sisters Im. Con., 

Putliam, Conn. ...
Zigmas Grabnickas,

Brooklyn, N. Y.
Ona Račauskienė,

Brooklyn, N. Y.

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

■3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

i

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

..... 3.00 
j' 'i'' ’
Z... 3.00

3.00

3.00

3.00

. 3.00

Praeitą sekmadienį Apreiški
mo parapijos mokykla baigė 
mokslo metus. Ryte per 9 vai. 
pamaldas bažnyčioje buvo įteik
ta pažymėjimai mokyklą baigų-, 
siems abiturientams. Mokyklą 
baigė 26 jaunuoliai — 14 ber
niukų ir 12 mergaičių. Visi jie 
priėmė šventą Komuniją ir iš 
parapijos klebono rankų gavo 
savo baigimo pažymėjimus.

. Vakare mokyklos salėje susi
rinka visi mokiniai su tėvais ir 
svečįais. Seselių mokytojų pa
rengti, mokiniai dailiai atliko 
turiningą meninę programą. 
Rrpgrąma buvo tikrai įvairi ir 
įdomi. Įš jos galima buvo pajus
ti mokytojų atsidėjimas moki
niams, Nepaprastai sužavėjo 
publiką vaikų darželio “stu
dentai”, kurie atliko specialų 
programos numerį darželio var
du. Visi jie buvo aprengti ame
rikoniškų studentų uniformo
mis, viena mergaitė iš jų pačių 
tarpo —.seselės mokytojos uni
forma, o vienas berniukas — 
kunigo rūbais. Taip jie suvaidi
no savojo “universiteto” baigi
mą ir perkėlė savo studentus į... 
pirmą skyrių pradžios mokyk
los.
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KAT. FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Didžiojo New Yorko Kat. Fe
deracijos apskrities mėnesinis 
susirinkimas įvyks 1950 metų 
birželio 30 dieną, penktadienį, 
8 vai. vakare, Apreiškimo para- 
jos salėje, Brooklyne.

Visų katalikiškų draugijų at
stovai bei valdybos ir katalikų 
visuomenės veikėjai malonėkite 
į susirinkimą atvykti.

Valdyba

life

A.

>z'č:

A u to u Appel
JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y
Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

S. Steckis,
Brooklyn, N. Y. .. 

A*. Shaery,
Brooklyn, N. Y. ..

K. Kaminskas,
East Burke, Vt. ..

Petras Motekūnas,
Brooklyn, N. Y. ..

J. Guntulis,
Hartford, Conn. ...

J. Bartkevičius,
Brooklyn, N. Y. ..

Jonas Kazickas,
Philadelphia, Pa. ..

A. Baltrukėnas, 
Ozone Park, N. Y.

VI. šumskis,
Brooklyn, N. Y. ...

V. Kovell,
Westfield, N. J. ...

Kazys Karmuza,
Waterbury, Conn.

A.' Wesey,
Great Neck, L. I. ...

Ona Ceplinskas, 
Ansonia, Conn......
Leonas Virbickas,

Brooklyn, N. Y. ...
A. Rudaitienė,

Brooklyn, N. Y. ...
Adarri Bundonis,

Bi^pklyn, N. Y. ...
P. S. Pinigus už Lietuvių Die

nos knygutes galima siųsti iki 
liepos 2 dienos, arba priduoti 
piknike.

Visiems prisidėjusiems ir pri
sidedantiems prie Lietuvių 
Dienos knygelių platinimo, 
nuoširdžiai dėkojame., -

“Amerikos” Administracija
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Apreiškimo lietuvių parapijos Brooklyne bažnyčia ir mokykla.
. '-•.įK ' ’

Publikos dėmesį atkreipė lie- 4 mokytojai, lankė per 100 
tuviški dalykai, kuriuos atliko j vaikų. Buvo mokoma lietuvių 
mokyklos ribose šiais metais j kalbos, Lietuvos istorijos ir geo- 
veikusi lituanistikos klasė. Šitai 
programos daliai vadovavo tos 
klasės vedėja mokytoja Kuns- 
kaitė.

Įspūdingas atsisveikinimo kal
bas pasakė parapijos ir mokyk
los šeimininkas Kun. N. Pakal
nis, vyskupijos atstovas, didis 
lietuVių prietelius kun. dr. Kel
ly ir abiturientų atstovai.

Publikos buvo pilnutėlė salė. 
Iš šįto bendro pobūvio galima 
buvo susidaryti vaizdas, kad, 
šioje mokykloje labai daug vai
kų naujai atvykusių iš Vokieti
jos.

Teko susitikti šiame pobūvyje 
su tėvais ir mokytojais vadina
mos lietuvių šeštadieninės mo
kyklos, kuri nuo Kalėdų veikė 
šioje mokykloje ir .kuri taip pat 
drauge baigė savo mokslo me
tus. Ji veikė šeštadieniais, mokė j Conn., dėstyti psichologiją.

grafijos ir lietuviškų meno daly
kų. Kitus metus ketina steigti 
ir vyresniesiems (gimnazijos 
kurso) mokiniams klasę.

B.

NAMU PARDAVIMAI
Woodhaven: 6 kambariai tušti. 2 šei
mom, mūrinis, su 11 kambarių, šty- 
mas, atdaras šonas. $8.250.

Trim šeimom. Tuščias flioras. Su 17 
kambarių. Stymas. Atdaras šonas. 
$9.500.

Dviem šeimom, 11 kambarių, kam
pinis (kornerinis), aliejum šildomas. 
Uždaryti porčiai. Garažai. $11.950.

Taip pat turime visokių naujų namų 
visose miesto dalyse.

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

Tel. RE 9-1506 ir EV 4-3487

IStephen Bredes Jr. | 
® ADVOKATAS | 
w %
f} 197 Havemeyer Street <§

L
 Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394 ®

| John W. Ansell I 
jį LIETUVIS ADVOKATAS 5 
* et
Į 15 Park Row, New York £ 
* stJį Telefonai: .5*
J Ofiso Tel. Namu Tat S
Jį WO 2-3497 NE 9-5681 J

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

D.

NEW YORKO ATEITININ
KAMS

Liepos 9 d. New Yorko ateiti
ninkai vyksta į Villa Joseph Ma
ne, Pa., kur su Philadolphijos 
ateitininkais ruošiama bendra 
šventė. Norintieji dalyvauti šio
je šventėje ateitininkai ir jų bi
čiuliai registruojasi ir gaus rei
kiamų informacijų “Amerikos” 
redakcijoje darbo valandomis.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,• Dr. A. šerkšnas, buvęs 

“Amerikos” redaktorius, pa
kviestas į Anhurst College,

EV 4-9293

. SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS ROSIES

* Lugvl Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintai namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausiu bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y, S

Jos. Zeidat, Jr.

v* LIETUVIŠKA UŽEIGA
—Nebrangiausia—ir—Geriausia—-

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

a?

e*-" y.;-

Brooklyn 6, N. Y
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

, Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
sad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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