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Dubuque. - Vis 
lūs gaisrui, čia žur 
žmonių.

1941 metų birželio vidurys 
yra viena iš skaudžiausių da
tų Lietuvos istorijoje: tada 
rusai buvo pradėję milžiniš
ką lietuvių trėmimą iš gim
tosios žemės.

Miestus, bažnytkaimius, 
į kaimus ir nuošalias sodybas 
į apėmė išgąstis ir siaubas.

Žmonės buvo išplėšiami iš 
[savo namų, kuriuose gimė ir 
[augo, kur kiti jau žilos senat
vės buvo sulaukę.

Žiauri Maskvos ranka ne- 
[sigailėjo nė vieno: į sunkve
žimius sugrūdo mažus kūdi
kius, dar žodžio nemokančius 
[ištarti, ir senus senutėlius, 
■jau vos bepaeinančius.

Vienintelė jų kaltė, kad jie 
[buvo lietuviai. Raudonoji dik
tatūra buvo pakėlusi ranką 
[prieš visą lietuvių tautą . . .
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Lietuviai komunistai trem
pimams ir pabėgėliams, esan
tiems Vakarų Europoje, nuo
lat patarinėja grįžti Lietu
von — ten yra daug vietos, 
Vilnius apytuštis, visi išsi
teks . . .

Bet kyla klausimas, kodėl 
rusai negrąžina temtinių iš 
Sibiro — juos ten laiko žiau
riose sąlygose, nuo kurių 
daugelis lietuvių miršta, 
į Maža to. Rusai ne tik ne
grąžina tremtinių Lietuvon, 
bet dar naujus žmones toll
men šiaurėn veža.

■ Daug asmenų, kurie 
likę Lietuvoje rusams 
pant, jau yra patekę į 
h- 

! Taip Maskva toliau 
Lietuvos naikinimą.

buvo 
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PARDUODI Europoje, sugrįš į savo tėvy- 
. ■ ■ fcę ~

Geri, pigūs, pate task vos vergijos.
Gerose vietose. PC 
teisingas.

Apdraudžia viską,tįenutė motina, jo brolis ir J. 
prašo. ApdraudžiufE ?yalieckį° artimi giminės yra 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vast

Real Estate te
496 Grand St, Bite įnonių laukia Maskvos tiro- 
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5, kada ji bus laisva nuo

Tuo tarpu net lietuvių ko- 
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Vokietijoj ir nesutinka grįžti 
pavergtą tėvynę.
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uvių komunistų giminės at
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NERAMUMŲ BANGA PALESTINOJE
 «>------------------------------------------------

Londonas. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris Be-
vinas pareiškė, kad Anglija 
nėra palanki reikalavimams į 
Palestiną įsileisti 100,000 žy
dų, kaip neseniai buvo pasiū
lyta.

Paskutinėmis dienomis per 
Palestiną perėjo neramumų 
banga. Apsiginklavų žydai 
sprogdino pastatus ir tiltus. 
Jau žuvo 20 žydų, nemaža 
buvo sužeistų ir suimtų.

Anglai ėmė daryti kratas, 
ieškodami ginklų pas žydus. 
Tuo tarpu žydų bendruome
nėje paplito kalbos, kad ang
lai norį išgabenti jų sionisti
nio judėjimo vadus.

Dalis žydų slaptomis sten
giasi patekti į Palestiną. Ang
lams nematant, laivai bando 
juos privežti prie tos šalies 
ir paleisti.

Šią savaitę anglai net iš 
lėktuvų kontroliavo Palesti
nos pakraščius, kad pagautų 
laivus, kurie mėgintų įgaben
ti žydų.

Antradienį žydai pagrobė 
penkis anglų karininkus, Je
ruzalėje du britų majorai bu
vo pašauti gatvėje.

Tel-Avivo ir Haifos mies
tuose imtasi griežtų priemo
nių, gyventojams uždrau- 
džiant vėlesnėmis valandomis 
išeiti iš namų.

Bidault Išrinktas
Prezidentu

Paryžius. — Parlamentas 
Prancūzijos prezidentu išrin
ko Georges Bidault, kuris lig- 
šiol buvo užsienių reikalų mi
nisteris.

Bidault partija yra gau
siausia parlamente.

Bidault yra katalikas.

Lenkijos Vyskupai 
Paskelbė Raštą

Varšuva. — Lenkijos vys
kupai išleido raštą, kuriame 
apgailestaujama, kad visoje 
šalyje eina neramumai, kad 
kėsinamasi prieš asmens lais
vę ir vykdomos “žmogžudys
tės be kaltės įrodymo teis
me.”

Vyskupų raštas buvo pa
skelbtas Čenstochavoje, kur 
jie buvo susirinkę.

Vyskupai pabrėžia, kad pa
dėtis tų žmonių, kurie buvo 
sumesti į kalėjimus, yra la
bai sunki. Dažnai su jais 
žiauriai elgiamasi. Jiems at
sakomas religinis patarnavi
mas.
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Kongreso Atsovai Smerkia Rusiją

Lankydamasis Italijoje Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
reikalais, B ALF pirmininkas kun. Dr. Juozas B. Končius aplankė 
Romoje Italijos ministerį pirmininką Alcide de Gasperi, kuris da
bar yra Italijos valstybės galva, ir su juo turėjo ilgesnį pasikalbė
jimą šalpos ir kitais reikalais. P. Gasperi palankiai atsiliepė apie 
BALF darbą Italijoje ir iš viso apie Amerikos teikiamą pagalbą 
nukentėjusiai Europai.

ITALIJĄ VALDO De GASPERI
-------------------------------------------

Roma.—Išvykus buvusiam 
karaliui Umbertui ir šalį pa
skelbus respublika, valstybės 
galvos pareigos laikinai pa-
vestos ministeriui pirminin-

Rusas Vėl Griebiasi
Veto Teisės

čiams, norintiems važinėti po 
Rusiją.

Kongreso atstovai savo ra
porte smarkiai kritikavo Ru
sijos sąlygas — tai policinė 
valstybė, kurioje nėra lais
vės.

Lenkijoje atstovai taip pat 
nerado tikros laisvės. Iš ke
turių laisvių toje šalyje be
veik nieko nelikę. Ten siau
čia NKVD ir rusų kariai.

Pranešime nurodoma, kaip 
rusai savo tikslams išnaudo
ja UNRRA šalpą. Čekoslova
kijoj toji šalpa yra pavers
ta rusų reklama. Tai paste
bėta ir kitose šalyse.

Kalbėjo Generolas 
De Gaulle

Paryžius. — Po ilgos tylos 
viešumon išėjo generolas de 
Gaulle, pasakydamas svar
bią kalbą.

Jis ragino, kad Prancūzijo
je būtų dveji atstovų rūmai 
ir kad prezidentui būtų su
teikta stipri valdžia.

Paryžiuje ir kituose mies
tuose buvo demostracijų su 
šūkiais, kad gen. de Gaulle 
grįžtų į valdžią.

Washingtonas.—Amerikos 
Kongreso užsienių reikalų 
komisijos nariai, kurie lankė
si Rusijoj ir bemaž visoj Eu
ropoj, sustatė savo praneši
mą, kurio turinys šiomis die
nomis paskelbtas spaudoje.

Savo raporte nariai pata
ria Amerikai baigti bet ko
kias nuolaidas Rusijai.

Ligšiolinės nuolaidos ne 
tik silpnina Amerikos įtaką 
pasaulyje, bet kenkia ir 
Maskvoje tiems, kurie pasi
sako už palankesnę Rusijos 
politiką Jungtinių Valstybių 
atžvilgiu.

Minėti kongreso atstovai 
ragina, kad Trumanas susi
tiktų su Stalinu ir išlygintų 
santykius tarp abiejų šalių.

Pranešime reiškiama nuo
monė, kad Rusijoje turėtų 
būti atidaryti daugiau Ame
rikos konsulatų ir jiems tu
rėtų būti leidžiama siuntinė
ti spaudinius Sovietų Sąjun
goje, kaip tai daro Rusijos 
ambasada Jungtinėse Val
stybėse.

Kadangi rusų mokslinin
kams, žurnalistams ir šiaip 
žmonėms nevaržoma lankytis 
Amerikoje, ta pat teisė turė
tų būti suteikta amerikie

New Yorkas. — Saugumo
Taryba buvo dauguma balsų 
pasisakiusi skundą prieš gen. 
Franco perduoti Jungtinių 
Tautų plenumo posėdžiams 
rudenį.

Visi Saugumo Tarybos na
riai už tai balsavo, išskyrus 
Rusijos atstovą Gromyko, 
kuris pasinaudojo veto teise 
ir nutarimo vykdymą sustab
dė.

Saugumo Taryboj Rusija 
antru kartu griebiasi veto.

Ryšium su tuo girdėti vis 
daugiau nuomonių, kad veto 
teisė būtų panaikinta.

Rusija Planuoja 
Atominį Karą

New Yorkas. — Harvardo 
universiteto profesorius Elli
ott pareiškė, kad Sovietų Są
junga visomis jėgomis ruo
šiasi atominiam karui.

Jo nuomone, Rusijai netu
rėtų būti duodama nei finan
sinė parama, nei suteikiamos 
mokslinės žinios, kol ji at
sisakys nuo ginklavimosi 
lenktynių.

kui Alcide de Gasperi.
Umbertas su savo šeima 

apsigyveno Portugalijoje.
Buvo paskelbti galutiniai 

balsavimo daviniai.
Už respubliką pasisakė — 

12,717,923 ir, už monarchiją 
—10,719,284 ^Sefiys. *

Steigiamajam seime krikš
čionys demokratai turi 207 
atstovus, socialistai 115 ir 
komunistai 104.

Kitos partijos gavo po ma
žiau atstovų.

Birželio 25 d. seimas iš
rinks pirmą Italijos preziden
tą.

Mandžiūrija Kenčia 
Nuo Apiplėšimo

Mukdenas. — Ambasado
rius Edwin Pauley, kuris į 
Tolimuosius Rytus buvo nu
siųstas ištirti ekonominių są
lygų, pranešė, kad Mandžiū- 
rijai labai pakenkė pramonės 
ir fabrikų apiplėšimas bei su
ardymas, kurį ten atliko ru
sai.

Rusai, pasitraukdami iš 
Mandžiūrijos, daug įrengimų 
išgabeno arba sunaikino.

PARYŽIUJE TARIASI MINISTERIAI
daromos visokios dirbtuvės, 
kurios be tinkamo leidimo 
gamintų atominę energiją.

Turėtų būti sudaryta tarp
tautinė kontrolės komisija, 
kuriai būtų suteikta teisė be
matant bausti bet kurią ša
lį, nusižengusią minėtiems 
reikalavimams.

Neaišku, ar visos tautos 
sutiks su Barucho planu, nes 
Rusija yra perdaug prisiri
šusi prie veto teisės, nuo ku
rios čion pasiūlyta atsisaky
ti.

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Atominės Energijos 
Komisijai Amerikos atstovas 
Baruchas pranešė, kad Jung
tinės Valstybės sutinka su
naikinti jau padarytas ato
mines bombas ir atskleisti 
atominės energijos paslaptį.

Tam pasiekti yra viena są
lyga: Jungtinės Tautos turi 
įvesti atominės energijos 
kontrolę, niekam nesinaudo
jant veto teise.

Barucho planas yra drąsus 
mėginimas pašalinti atominę 
energiją, kaip karo ir griovi
mo priemonę, ir išvengti mil
žiniško ginklavimosi lenkty
nių tarp pasaulio tautų.

Pagal Barucho siūlymą, 
būtų uždrausta turėti ir var
toti atominę bombą, būtų už
drausta turėti atominę me
džiagą, tinkamą daryti ato
minėms bomboms, ir būtų už

Mirė Sen. Bankhead

viams įsakyta budėti ir kad 
Triesto link amerikiečiai yra 
nusiuntę papildomų dalinių.

Jeigu Paryžiuje nepa Afek
tų susikalbėti dėr taikos su«. 
tarčių, tada Byrnes yra pasi
ryžęs tą reikalą pavesti Jung
tinėms Tautoms, kurios susi
renka rudenį posėdžiams.

Amerikos Valstybės sekre
torių palaiko Anglijos užsie
nių reikalų ministeris Bevi- 
nas.

Hirohito Nebus
Teisiamas

Paryžius. — šeštadienį Pa
ryžiuje antru kartu susirin
ko Amerikos, Anglijos, Rusi
jos ir Prancūzijos, užsienių 
reikalų ministerial svarstyti 
taikos sutarčių.

Iš pradžių buvo sutikta 
darbų programon įtraukti 
Austrijos ir Italijos ateities 
reikalus.

Ministerial jau svarsto tai
kos sutartį su Italija.

Tuo tarpu tariamasi dėl tos 
šalies reparacijų Rusijai, ku
ri nori gauti šimtą milijonų 
dolerių.

Paryžiaus konferencijoje 
buvo jaučiama nejaukumo, 
kai atėjo žinių, esą, rusai su
traukia daugiau kariuomenės 
Vakarų Europon ir prie 
smarkiai ginčijamos Triesto 
srities.

Esama pranešimų, kad 
anglų ir amerikiečių karei

Washingtonas. — Senato
rius demokratas Bankhead 
mirė, sulaukęs 73 metų am
žiaus.

Jis buvo pravedęs keletą 
svarbių įstatymų.

Tokijo. — Vyriausias Ame
rikos prokuroras japonų ka
ro nusikaltėlių teisme pareiš
kė, kad imperatorius Hirohi
to nebus teisiamas.

:ą, už komunistų ir neparti- 
lių bloko kandidatus, ir tik 
.pie 54,000 balsų paduota 
ries juos.”
Tai sena diktatorių giesmė, 

’iek Hitleriui, tiek jo “krau- 
o broliui” Stalinui visados 
alsavo ir balsuoja 100 pro

centų už jų kandidatus.
(VOKETA^I Kaip iš tikrųjų esti, gail

ia spėti iš 1940 metų vasa- 
os rinkimų Lietuvoje.
I Viešai buvo skelbta, kad 
•alsavo per 90 procentų, gi 
•ats Paleckis savo partijos 
rtimiesiems prisipažino, kad 
Įkrumoje balsus metė tik 
|pie 15 procentų,—ir tų dau- 
pmas dėjo paveiksliukus su 
įtalino karikatūra vietoj 
tandidatų.
į Antras įdomus dalykas— 
ų 54,000 priešingų balsų bu
omas. Gerai žinoma, kad ko- 
Biunistai pripažįsta tik vie
lą sąrašą per rinkimus. Kaip 
nd galėjo atsirasti opozici- 
bs balsų?
ITai tik rodo, kad ir di
liausioje priespaudoje lietu
kų tauta nepasiduoda ir ran
ga, būdų savo nusistatymui 
Breikšti.
■Ne be reikalo Paleckis, tū
pdamas galvoj lietuvių opo- 
Įciją, putojasi apie “pasiu- 
|sių musių” zvimbimą, uo- 
U ir bimbalų gėlimą . . .
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AUDROJ ŽUVO DVIDEŠIMT ŽMONIŲ
Detroitas.—Šio miesto pa

kraščiu praėjo nepaprasto 
stiprumo audra, paskui per
simetusi į Kanadą.

KATALIKŲ SKAIČIUS AMERIKOJE
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[Max Eastman teisingai nu- 
ido, kad kaip nacių evange-

komunistų — “Leninizmo 
problemos.”

Šią knygą parašė Stalinas, 
jau seniai išdėstęs savo sie
kimus, prie kurių visokiais 
keliais eina.

Rusijos diktatorius rašo: 
“Neįmanoma, kad Sovietų 
Respublika ilgesnį laiką gy
vuotų šalia imperialistinių 
valstybių—galop viena ar an
tra pusė turi nugalėti.”

Toliau jis sako: “Manau, 
kad netoli momentas, kada 
Amerikoje išsiplės revoliuci
nė krizė, kuri bus pradžia vi
so pasaulinio kapitalizmo 
žlugimo.”

Vadinas, Stalinas nori ko
munistinės Rusijos įsiviešpa
tavimo pasauly ir Amerikos 
žlugimo.

To jis siekia per revoliuci
ją, per diktatūrines priemo
nes ir per smurtą, atsimin
damas Lenino pamoką: “Dik
tatūra reiškia neribotą val
džią, paremtą smurtu, o ne į- 
statymu.”

Prieš audrą kilęs vėjas bu
vo toks karštas, kad kitiems 
nudegino veidus. Namai bu
vo sudaužyti, kaip degtukų 
dėžutės, o kiti išnešti į orą.

Tiek Jungtinių Valstybių, 
tiek Kanados pusėje, ypač į 
pietus nuo Windsoro miesto, 
padaryti milijoniniai nuosto
liai.

Iš viso jau suskaityta 20 
žuvusių žmonių.

Gelbėjimo darbai eina sun
kiai, nes smarkiai suardytas 
priėjimas prie audros ištik
tų vietų.

Žmonės pasakoja matę, 
kaip mediniai namai buvo iš
plėšti oran ligi tūkstančio pė
dų aukščio.

Ruošia Ginklą Prieš 
Atominę Bombą

Washingtonas. —Amerikos 
Karo departamentas paskel
bė, kad čion tyrinėjamas 
priešlėktuvinis šovinys, kuris 
per sekundę galės padaryti 
ligi 25,000 pėdų greičio ir pa
jėgs pasivyti bei sunaikinti 
atomines rakietas arba lėk
tuvus.

SIŪLO SUJUNGTI KARINES PAJĖGAS
------------------------------------------------------- s> 

Vengri j os Prem j eras 
Amerikoje

Washingtonas. — Į Jung
tines Valstybes atvyko Veng
rijos ministeris pirmininkas 
Nagy.

Jis tariasi dėl atgavimo 
Vengrijai 2 bilijonų dolerių 
pinigais ir 30 bilijonų dolerių 
daiktais už nuostolius, ku
riuos vokiečiai padarė toje 
šalyje.

Taylor Atšauks Iš 
Vatikano

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas pranešė, kad as
meninis jo atstovas Vatikane 
bus atšauktas, kai pasaulyje 
bus atstatyta taika.

Protestantų grupės nese
niai darė žygių prieš prezi
dento atstovo laikymą Vati
kane.

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas Kongresui nusiun
tė dvylikos punktų progra
mą, pagal kurią vietoj Karo 
ir Laivynų departamentų bū
tų įvestas vienas Krašto Ap
saugos departamentas.

Seniau buvo siūlomas ir 
vienas štabo viršininkas, bet 
dabartiniame plane palieka
mi atskiri viršininkai armi
jai, laivynui ir aviacijai.

Prezidentas sako, kad es
miniams jo programos punk
tams pritaria tiek Laivyno, 
tiek Karo sekretoriai, taip 
pat paskirų štabų viršinin
kai.

Komunistų. Atstovą
Pasmerkė

Montrealis. — Prisiekusie
ji pripažino, kad vienintelis 
Kanados komunistų atstovas 
parlamente Rose yra kaltas 
šnipinėjime.

New Yorkas. — Iš šiomis 
dienomis išėjusio “Catholic 
Directory” matyti, kad Jung
tinėse Valstybėse, įskaitant 
Alaską ir Havajų salas, ka
talikų skaičius siekia 24,402,- 
124.

Per vienus metus katalikų 
padaugėjo 438,453 asmeni
mis.

Amerikoje yra 38,980 kata
likų kunigų ir 14,523 parapi
jos.

Daugiau kaip milijoną ka
talikų turi trys arkidiecezi- 
jos: Chicagos yra didžiausia 
su 1,687,202, toliau eina Bos
tono arkidiecezija su 1,180,- 
955 ir New Yorko su 1,115,- 
371.

Didžiausia katalikų diece
zija yra Brooklyno—turi 1,- 
084,975 katalikus. Visame 
New Yorke susidaro per du 
milijonu katalikų.

Antroji gausiausia diecezi
ja yra Pittsburgho su 724,- 
736 katalikais.

Amerikos hierarchija turi 
158 narius. Jų tarpe yra ke
turi kardinolai, aštuoniolika 
arkivyskupų ir 136 vyskupai.

Pernai metais į Katalikų 
Bažnyčią Amerikoje atsiver
tė 87,430 asmenų.

Pirmutinė Amerikos 
Šventoji

Roma. — Pusiau vieša kon
sistorija patvirtino amerikie
tės vienuolės motinos Cabri- 
ni kanonizaciją. /

Liepos 7 d. per iškilmingas 
apeigas šv. Petro bazilikoje 
motina Cabrini bus viešai pa
skelbta šventąja.

Tai bus pirmutinė Ameri
kos pilietė šventoji.

Motina Cabrini buvo gimu
si Italijoje, atsikėlė į Ameri
ką, tapo šios šalies piliete ir 
pasižymėjo vienuoliniame 
darbe, daug veikdama Chica- 
goje.

Ji mirė prieš 27 metus ir 
yra palaidota New Yorke.

1938 m. popiežius Pijus XI 
motiną Cabrini paskelbė pa
laimintąja.

Tautinė Kongreso partija 
ir musulmonai susitarė dėl 
koalicinės vyriausybės, kurią 
yra pasiūlę britai.
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RaStus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

EUROPOS SOVIETINIMAS
Paryžiuj vėl tariasi didžiųjų valstybių užsienių reikalų 

ministerial.
Jų tikslas—duoti Europai taikos sąlygas.
Bet kai pasižiūri į nuvargintą Europos žemyną, tai ten 

pastebi ne taikos dvasią, bet nerimą, netikrumą ir didėjantį 
vergijos šešėlį.

Toji vergija reiškiasi atkakliomis rusų pastangomis 
kuo daugiau Europos susovietinti ir paversti Kremliaus 
provincija.

Tos sovietinimo pastangos varomos įvairiais keliais.
Pirmiausia Rusija eilę Europos kraštų įtraukė į savo 

ekonominę įtaką. Tai liečia Lenkiją, Čekoslovakiją, Rumu
niją, Bulgariją ir kitas šalis. Per ekonominius saitus tie 
kraštai ilgainiui savaime bus priauginti sovietinei ūkio sis
temai.

Tačiau Rusija griebiasi ir pagreitintų ekonominių prie
monių. Antai, Rumunijai okupacinė rusų kariuomenė per 
metus kaštuoja apie 600 milijonų dolerių, kuriuos Maskva 
išliežią iš to krašto, priešingai visokioms sutartims.

Tokia didelė finansinė našta savaime sugriaus ūkinį 
anos šalies gyvenimą ir paliks ją Rusijos valiai.

Tai vienas pavyzdys, kaip Rusija Europą tempia ant 
raudono kurpaliaus.

Kitokių metodų Maskva imasi Vengrijoje. Ten per rin
kimus komunistai smarkiai pralaimėjo. Didelę daugumą 
balsų gavo nuosaikūs dešinieji.

Bet iš tikrųjų Vengriją šiandien kontroliuoja komunis
tai. Taip atsitiko dėl to, kad Maskva pareikalavo iš laimė
jusių partijų išmesti visus rusams nepalankius atstovus, o 
strateginėse valdžios vietose sukišo komunistus.

Tad visas kraštas gali urmu pasisakyti už demokrati
nes partijas, bet atsakingose vietose sėdi Kremliaus tarnai 
ir ruošia šalies susovietinimą.

Įdomus Austrijos likimas. Ir šioje šalyje per rinkimus 
komunistai likosi nežymioje mažumoje. Bet Austrija, kaip 
okupuotas kraštas, negali laisvai veikti.

Amerika norėjo Austrijos okupaciją sušvelninti ir nu
matyti visišką jos atitraukimą. Rusija su tuo nesutiko, ti
kėdamasi šių rezultatų: Austrija, kai pamatys negalinti iš
sigelbėtiAnglijos ir Amerikos palankumu, pasvirs į Sovietų 

'Sąjungą. Pažymėtina, kad vidurinėje Europoje viena tik 
Austrija dar spiriasi prieš ekonominį susiliejimą su Rusija. 
Pastaroji šalis tad ir laikys Austriją pridusinusi tol, kol ji 
pasiduos raudonam Kremliaus glėbiui.

Jeigu paimtume Bulgariją, Lenkiją, Čekoslovakiją, Ju
goslaviją,—visos šios šalys daromos Maskvos provincijo
mis.

Iš jų labiausiai ant Kremliaus modelio pasisekė pamau
ti Jugoslaviją—tai stipriausiai susovietinta šalis Europoje, 
neskaitant Rusijos.

Kiti kraštai sėkmingiau kovoja prieš jiems uždedamą 
vergiją, bet tos grumtynės nelygios. Lenkijoje didelė gy
ventojų dalis pasisakytų prieš dabartinę savo vyriausybę, 
bet ten komunistai neleidžia rinkimų ir balsavimų,—pirma 
turi kalėjimuosna sumesti demokratinio nusistatymo žmo
nes.

Rusai užgniaužę slepia, ką jie daro jų okupuotoje zo
noje Vokietijoje. Amerikiečių laikraštininkai, kurie ten ne
seniai lankėsi, tvirtina, kad toji Vokietijos dalis, kur vieš
patauja raudonoji armija, yra skubotai paverčiama Mask
vos kolonija. '

Tokius Europos kraštus, kaip Lenkiją, Čekoslovakiją 
ar Jugoslaviją, Maskva įtraukia ir į militarinę savo siste
mą—juos ginkluoja, jų kareivius apmoko pagal rusišką pa
vyzdį.

Taip didžioji Europos dalis politiniu, ekonominiu, socia
liniu ir militariniu atžvilgiu pribrandinama sovietinei tvar
kai.

Dėl minėtų kraštų sovietinimo tiek Anglija, tiek Ame
rika, tiek ir kitos demokratinės šalys reiškia susirūpinimo 
ir stengiasi, nors nesėkmingai, ten išgauti teises demokra
tinei tvarkai.

Gaila, jog tos demokratinės šalys vis labiau užsimirš
ta, kad raudonojoj tironijoj be jokio užtarimo, be gelbstin- 
čios rankos kenčia ir Lietuva, Latvija ir Estija. Tos valsty
bės yra atiduotos ne tik sovietinimui, ne tik maskvinei ver
gijai, bet ir žiauriems trėmimams, persekiojimams, naikini
mui. R.

J. E. VYSK. P. BCČYS AMERIKOJE
Vysk. P. Būčys čion nutrauktas per kun. J. Balkono kunigystės dvidešimt metų sukak

ties minėjimą Maspethe, N. Y.

PAVASARIO SVAJONE
Ten pavasarį grįžta giedodamos gervės,
Ir pakyla į dangų vyturėlio giesmė,
Ir mane ilgesys per sargybas ten perves, 
Ten svajonėj ir aš pakeleivis esmi.
Ten pagojy aukštam skleidžias žiedas žibutės 
Melsvas tartum linai ir kuklus, nedrąsus, 
Ten pavasario šokantį vėją pajutęs 
Ima šokt ežere debesėlis šviesus . . .
Ten—užmerkęs akis—aš matau tartum gyvus 
Ir miškus ir laukus ir sodybas žalias, 
Pasipuošusias sodais ir krūmais alyvų, 
Ir Velykų varpus, tartum aukso gėles.
Ten žilvičiai žili meta žirginius žemėn, 
Ir galulaukėj kvepia pirmoji vaga, 
Ten seselė Nery žlugtui vandenį semia, 
Ir sumirga gelmėj dausų žvaigždės degą
Kaip sodybų gimtų žiburėliai užgesę, 
Bet širdy jie neges ir gyvi bus ir švies, 
Iš kapų kels tėvų amžių glūdinčią dvasią, 
Ir iš viso pasaulio mus tėviškėn ves.

Bernardas Brazdžionis.
- -- ________

nistai laimėjo pirmąją vietą 
ir į steigiamąjį seimą prave
dė 154 savo atstovus iš ben
dro skaičiaus 548 metropoli
jos atstovų. Su kolonijomis 
jie turėjo, berods, 159 atsto
vus. Antra vieta teko M.R.P. 
(krikščionys liaudininkai) su 
150 atstovų ir trečia—socia
listams su 136 atstovais.

POLITINIS PRANCŪZIJOS KITIMAS
Prancūzijos griuvimas

Labai staigiai karo lauke 
1940 m. birželio mėn. pralai
mėjusi, Prancūzija kapitulia
vo prieš Vokietiją. Karo pa
liaubas pasirašiusi, Vokieti
ja sau pasilaikė šiaurės ir va- 
karų Prancūziją su Paryžiu
mi, o likusi pietų rytų Pran
cūzijos dalis buvo palikta ne
priklausoma. Vyriausybė, 
maršalo Petaino vadovauja
ma, įsikūrė nedideliame mies
tely Vichy.

Dalis kariuomenės pasi
traukė į šiaurės Afriką, kur 
generolo de Gaulle vadovau

jama, pasiskelbė kapituliaci
jos nepripažįstanti.

Taigi, Prancūzija suskilo į 
tris dalis: į okupuotą, į ne
priklausomą ir į rezistenci
jos, kurią rėmė sąjunginin
kai.

Pradėjus Vokietijai nesi
sekti Viduržemio jūros fron
tuose, 1944 m. pavasarį ji už
ėmė ir dar ligi tol neokupuo
tą Prancūzijos dalį.

1944 m. birželio 6 d. ang
lams ir amerikiečiams išsikė
lus šiaurės Prancūzijoje, pra
sidėjo tikros Prancūzijos iš
laisvinimo dienos. Porai mė-

nėšių praslinkus, Prancūzija 
jau buvo laisva ir greta są
jungininkų stojo į tolimesnę 
kovą su Vokietija, kurioje 
dalyvavo iki Vokietijos kapi
tuliacijos, 1945 m. gegužės 7 
d.

Išvaduotos Prancūzijos 
pryšaky' atsistojo generolas 
de Gaulle, kuris keletu naujų 
dekretų užbrėžė naujos, ket
virtos respublikos, santvar
ką. Jis paskyrė rinkimus spa
lių mėn. 12 d. į steigiamąjį 
seimą, kuris privalės per 7 
mėnesius išdirbti kraštui 
naują konstituciją ir ją ati
duoti tautai patvirtinti (re
ferendumo keliu). Jis taip 
taip pat suteikė balsavimo 
teisę moterims, ko iki šiol 
Prancūzija niekad neturėjo, 
nors ji buvo viena seniausių 
Europos respublikų.

Komunistų iškilimas
Spalių mėn. 21 d. rinkimai 

ėjo tokioje atmosferoje, ku
ri dar buvo tirštai prisisun
kusi pergalės tvaiko ir kur 
neabejotinai daug įtakos tu
rėjo didelis sovietų pasistū
mėjimas į vakarus ir perdė
tai didelis rusų liaupsinimas, 
kaipo nugalėtojų. Pernai va
sarą ir rudeniop buvo susida
ręs įspūdis, tarsi Prancūzi
ją būtų išvadavę ne anglai ir 
amerikiečiai, bet rusai, nes 
pastariesiems visur buvo ro
domos simpatijos, tuo tarpu 
kai anglai ir amerikiečiai 
jiems ėmė rodytis okupan
tais, nors tie tariamieji oku
pantai į krašto tvarkymo rei
kalus nesikišo ir jokių rekvi
zicijų krašte nedarė. Priešin
gai, dar patys Prancūziją šel
pė maistu ir kitais reikalin
gais dalykais.

Generolo de Gaulle susita
rimas su Rusija ir leidimas 
grįžti iš kariuomenės pabė
gusiam komunistų partijos 
vadui Thorezui, kuris buvo 
Maskvoje, labai sustiprino 
komunistų partijos įtaką.

Dėl to rinkimuose komu-

De Gaulle valdžioje
Respublikos prezidentu ir 

vyriausybės galva seimas 
vienbalsiai išsirinko gen. de 
Gaulle. Kai pastarajam rei
kėjo sudaryti vyriausybę, ko
munistai pareikalavo sau 
bent vieno ar dviejų ministe
rijų iš trijų pagrindinių: vi
daus, užsienio ar krašto ap
saugos. De Gaulle nesutiko. 
Negalėdamas susitarti su ko
munistais, jis atsistatydino, 
bet seimas jį antrą kartą iš
rinko vyriausybės galva.

Tada komunistai nusileido, 
paimdami kitas ministerijas.

Tokiu būdu susidarė trijų 
didžiausių partijų atstovau
jama vyriausybė. Tačiau dar
bas ėjo ne visai sklandžiai. 
1946 m. sausio mėn. netikėtai 
atsistatydino gen. de Gaulle, 
kurio asmenyje dar atsispin
dėjo tautinė vienybė, nes gen. 
de Gaulle visai užtarnautai 
yra pripažintas vyriausiu iš
laisvinimo vadu ir jo autori
tetas yra labai gerbiamas.

Komunistai dabar pareika
lavo sau vyriausybės vadova
vimo. Thorezą norėjo pasta
tyti prezidentu. M.R.P. griež
tai užprotestavo. Taip pat ir 
socialistams atrodė nebūsią 
patogu Prancūzijos pryšaky 
matyti dezertyrą Thorezą.

Po ilgų derybų ir nervingų 
sukrėtimų, pagaliau buvo su
sitarta vadovybę užleisti so
cialistams—mažiausiai iš tri
jų didžiųjų partijų. Preziden
tu išrinktas socialistas Gou- 
in, o seimo pirmininku—Au- 
riol, taip pat socialistas. Ko
munistams ir dabar nedavė 
tų trijų ministerijų.

Ruošia konstituciją
Seimas ruošė konstitucijos 

projektą. Darbas ėjo gana 
sunkiai, nes didžiosios politi
nės partijos nesutarė dėl pi
liečių teisių ir laisvių, dėl an
trųjų rūmų (senato), dėl pre
zidento rinkimų, dėl mokymo 
laisvės ir t.t.

Komunistai dabar griežtai 
užsispyrė paruošti tokią kon
stituciją, kur parlamentas 
būtų visagalis, kur viešpa
tautų didžiausioji partija ir 
kur faktiškai valdžia būtų 
partijos pirmininko rankose.

Kada seimas projektą tu
rėjo galutinai priimti, M.R.P. 
atsisakė už jį balsuoti. Tada 
projektas buvo priimtas tik 
komunistų ir socialistų bal
sais, kurie surinko vos 20 bal
sų persvarą.

Komunistų propaganda
Konstitucijos projektas 

buvo atiduotas tautos refe
rendumui, kur tauta turėjo 
pasisakyti taip ar ne. Seimas 
jau buvo priėmęs naują rin
kimų įstatymą, kuris buvo 
labai palankus komunistams 
prieiti prie valdžios.

Prancūzija artėjo prie bū
simos komunistų diktatūros. 
Komunistai smarkavo, o jų 
balso svorį palaikė Sovietų 
Rusija, kuri pažadėjo pusę 
milijono tonų grūdų. O tai 
buvo labai smarkiai garsina
ma, visai nutylint, kad Ame
rika yra jau suteikusi apie 7 
milijonus tonų. Gaunantiems 
300 gramų duonos per dieną, 
grūdas, aišku, šį tą sveria. 
Tačiau tai dar ne viskas.

Prasidėjo smarki kova dėl 
respublikos laisvės, kuriai vi
sai rimtai ėmė grėsti rusiško 
komunizmo pavojus. Naujos 
konstitucijos projektą gynė 
tik komunistai ir socialistai, 
visos gi kitos stambesnės ir 
smulkesnės partijos ir visuo
meninės organizacijos agita
vo prieš.

Konstituciją tauta atmetė
Gegužės 5 d. Prancūzija 

buvo pastatyta prieš didelį 
egzaminą: ar ji nori vakarų 
demokratijos, ar rusiškos ko
munistinės diktatūros. Tau
ta konstituciją atmetė, — ji 
nenori raudonosios diktatū
ros.

Nuo gegužės 5 d. referen
dumo iki naujo seimo rinki
mų birželio 2 d. liko nepilnas 
mėnuo laiko.

Komunistai ėmė šaukti, 
kad gresia reakcijos ir impe
rialistų pavojus (taip visada 
šaukia Maskva), o socialistai 
ėmė teisintis, kad ir jie no
rėję kitokios konstitucijos, 
kad jie sutinką su antrųjų rū
mų sudarymu, su kitokiu pre
zidento rinkimu ir didesnės 
jam galios suteikimu ir pa
tys atvirai stojo prieš vaka
rykščius savo draugus.

Maskvos partija
Kova taip tarp jų suaštrė- 

jo tiek, kad vienoje rinkimi
nėje kalboje socialistas vi-1

daus reikalų ministeris Tro- 
quier viešai Thorezą paskel
bė dezertyru, o komunistų 
partiją jis pavadino Rusijos 
partija.

Suprantama, kad komunis
tai už tai labai supyko, nors 
ministeris pasakė daugeliui 
žinomą tiesą. Tačiau tos tie
sos pasakymas ministerio lū-. 
pomis daugiau sveria, negu 
kito kokio eilinio žmogaus 
pasakymas.

Prancūzų tauta, iš tikrųjų, 
turi daug ko prikišti savo ko
munistų partijai.

Kai 1939 m. artinosi karo 
audra, prancūzų komunistų 
partija šaukė savo narius sto
ti į kovą ir ginti tėvynę pir
mose eilėse. Vos tik spėjus 
Sovietų Rusijai pasirašyti 
1939 m. rugpiūčio 23 d. ne
puolimo sutartį su Vokieti
ja, komunistų partijos pa
triotizmas ėmė slūgti. O kai 
vokiečiai užpuolė Lenkiją ir 
ją draskė drauge su rusais, 
tai komunistai palaikė vokie
čius, nors Prancūzija jau bu
vo paskelbusi Vokietijai ka
rą.

Vadinasi, čionykščiai ko
munistai palaikė tą, ką palai
ko raudonasis caras, viso pa
saulio komunistų vadas, ku
ris siekia visame pasaulyje į- 
kurti savo raudonąją rusišką 
imperiją, komunistišką dik
tatūrą.

Thorez dezertyras iš 
kariuomenės

Prancūzų komunistų parti
jos vadas Thorezas tuojau 
pabėgo iš kariuomenės ir per 
Šveicariją ir Vokietiją pate
ko Maskvon. Kai 1940 m. ge
gužės mėn. vokiečiai užpuolė 
Prancūziją, komunistai savo 
nariams skelbė, -kad Prancū
zijos karas yra imperialisti
nis ir kad komunistų partijos 
uždavinys yra veikti taip, 
kad savoji tėvynė tą karą kuo 
greičiausiai pralaimėtų.

Jų tėvynė tikrai tuojau 
pralaimėjo. Tada komunistai 
visur rėmė bendradarbiavimą 
su vokiečiais (vokiečiai dar 
jiems nebuvo fašistai) ir ko- 
liojo savo tautiečius, 
stengėsi spirtis prieš 
pantą.

Kai 1941 m. birželio
Vokietija paskelbė karą So
vietų Rusijai,' tuojau pat 
prancūzų komunistai virto 
“patrijotais” ir savo narius 
šaukė visomis priemonėmis 
kovoti su vokiečiais, ken
kiant jiems pagal Stalino nu
rodymus: naikinti sandėlius, 
sprogdinti tiltus ir kelius, iš 
pasalų žudyti vokiečių karius 
ir t.t. Taigi, visas prancūzų 
komunistų partijos patriotiz
mas yra matuojamas Mask
vos saiku.

Karui pasibaigus, Prancū
zijoje daug pergalės garbės 
buvo teikiama rusų raudona
jai armijai. Paryžius skendo 
raudonose vėliavose, kino fil-

mose publika pamačiusi ro
dant Staliną arba raudonąją 
armiją, kėlė didžiausias ova
cijas. Komunistai džiūgavo

kurie 
oku-

22 d.

ir visai atvirai tiesi ranką » Statthofo Ko 
prie valdžios. Ir 1945 m. spa-į 
lių 21 d. rinkimuose išėjo, lai-: 
mėję pirmąją vietą.

Rašo A. Ge

Šio straipsnio pradžioje jH®*0 mal°nunia*
rūpinamasi išorine 

jįįn patį žmogų už- 
' jis keli mėnesiai 

nė nekeičiami

jau matėme, kaip ėjo politi-) 
nė raida ir kokią rolę komu- 
nistai vaidino steigiamajam 
seime. Raudonasis tvanas 
smarkiai griovė patriotizmo| 
užtvaras.

Ką pasakė grįžę iš rusų 
okupacijos

Šitam tvanui sulaikyti |^avo,D^Praus' 
daugiausia padėjo tie pran-a^ irkluodavo 
cūzai, kurie grįžo iš sovietų©10, 
okupuotų kraštų, kur jie at-1^1 darbą paleis- 
sidūrė kaipo karo belaisviai|® savo galūnes, 
arba išvežti darbams.

Rusų elgesys buvo toks 
žiaurus, kad grįžusieji beveik 
neturėjo žodžių nupasakoti^ 
tai nelaimei ir tam skurdui! 
į kokį jie buvo patekę. Iš pra| 
džių prancūzai jų pasakoji-! 
mams nenorėjo tikėti, nes tai 
viršina bet kokį įsivaizdavi-į 
mą, bet kai visi grįžusieji re
patriantai pasakojo tą patį,] 
patikėjo ir abejojautieji.

Savo gi grįžusiems partijos 
nariams komunistai padarė į-1 
spėjimus, kad nieko blogoj 
apie rusus nepasakotų, nesą 
kitaip . . .

Per ilgesnį laiką prancūl 
zai ir politiniu atžvilgiu su-l 
prato Maskvos siekimus, ku| 
rie yra labai tolimi nuo tol 
ką sovietai skelbia: užuot 
tautas išlaisvinę, jie laiko jas 
pavergę už savo geležinės užl 
dangos ir dar tiesia raudonai 
dažytus rusiškus nagus į vai 
karus. Daugumas prancūzą 
jau suprato, kad idėjine kol 
munizmo skraiste prisidenl 
gęs žygiuoja rusiškas impel 
rializmas.

Dėl to kinuose nutilo plojau sagas. Nemie- 
mai, kur pasirodo raudonųjų ’ — ■ 
atstovai, girdėti net švilpi 
mų, užtat gausiai plojand 
savo gen. de Gaulle ir angį 
bei amerikiečių vadams. I 
šių metų pergalės šventei 
raudonos vėliavos kabojo ti 
prie valdiškų pastatų gret 
sąjungininkų vėliavų.

Taigi, raudonasis pavoju 
jau pilnai suprastas ir sovil 
tų garbinimas sumažėjj 
Jiems pasiliko ištikimi t| 
komunistai, kurių, reikia pr) 
pažinti, čia yra nemaža ir g( 
rai organizuotų. Nors jie v) 
sur gina Sovietų Rusijos ii 
teresus, bet gerokai pyksti 
kai juos vadina Rusijos paį

Komunistai šaudydami | 
agituoja

Rinkimų metu komunistę 
prieš save pamatė labai sti] 
riai iš visų pusių nupreipti 
puolimus. Kitus apšaukdai 
reakcionieriais ir fašistai

(Pabaiga 4 pusi.)

Vienintelė Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA
parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)

Jau Spausdinama
Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 

Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.
Išleidžia New Yorke Stratford House, Inc.

KAINA $3.00
Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:

REV. C. E. PAULONIS
207 York Street Brooklyn, New York

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x):
1. $3.00 ir prašau prisiųsti “THE STORY OF LITH

UANIA,” kai tik bus baigta spausdinti ..........
2. $.......... auką ir prašau prisiųsti “THE STORY OF

LITHUANIA” Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa
žindinus su tikra Lietuvos istorija .....................
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Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos) 
----— ■ Rašo A. Gervydas ■

Šventadienio malonumai
Buvo rūpinamasi išorine 

švara, tačiau patį žmogų už
miršdavo. Jis keli mėnesiai 
nemaudomas nė nekeičiami 
jo baltiniai.

Tik šeštadieniais prisimin
davo, kad jį reikia nuskusti, 
o sekmadieniais bloko vado
vybė reikalaudavo nusipraus
ti. Paskui visus išrikiuodavo 
ir tikrindavo.

Tikrintojai į darbą paleis
davo visas savo galūnes. 
“Wymij, cholera, uszy” (iš- 
siprausk ausis) — garsiai 
šaukdavo, mušdavo ir spar
dydavo vargšą kalinį, kuris 
neturėjo jokios galimybės pa
tikrinti, ar jo ausys jau pa
kankamai švarios, ar kur ne
liko žemių, nes niekur nebuvo 
jokio veidrodžio. O ir nusi
prausti tokioje didelėje spūs
tyje ir be muilo nelengva.

Jei kam ir pavykdavo šva
riau nusiprausti, tai vėl išsi
tepdavo besišluostydamas ke
pure, skvernu, ar marškinių 
rankove, nes rankšluosčių ne
buvo.

Kai jau sutvarkydavo au
sis, išrasdavo, kad kaklas 
dar per juodas . . .

Paskui eina rūbų lopymas 
pr sagų siuvimas. Tam reika- 
ilui kiekvienas gaudavo pasi
skolinti adatą, kurią išduo
bdavo tik užrašę numerį. Var- 
Igas, tam kas tą mažą daikte
lį pražudydavo.

Nugrubusiais pirštais siū- 
davom lopus prie savo skar
malų, taisėm išplyšusias kil
pas ir siuvom sagas. Nemie- 
las tai buvo darbas, todėl vie
piąs kitas surizikuodavo savo 
l‘išeiginių” neremontuoti. Jei- 
teu patikrins, tai įkrės desėt- 
Įką į užpakalį, o jei ne, tai 
praeis gerai, nes pirmadienį 
Ijau galima vėl rodytis su su- 
Įplyšusiu rūbu—darbe sudris- 
Įko . . .
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LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAIIr Sumainė Aukso Žiedus...

ANTANAS IR MARYTĖ KABAŠINSKAI

Septynioliktoji New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena šiemet 
bus liepos-July 4 d. Dexter parke, Woodhaven, N. Y. Ją rengia la
bai artimi “Amerikos” bičiuliai, todėl ir “Amerikos” skaitytojams 
yra malonu paremti Lietuvių Dieną.

Šiomis dienomis Lietuvių Dienos rėmėjais stojo šie “Ameri
kos” bičiuliai su sekančiomis aukomis:

Kun. A. J. Dubinskas, Baltimore, Md................................. $5.00
Kun. K. Urbonavičius, So. Boston, Mass.......................... 5.00
M. Januškevičius, Philadelphia, Pa..................................... 2.00
J. Marshall, Paterson, N. J................................................. 2.00
T. Slapšys, Richmond Hill, N. Y.......................................  2.00
Andrew Pateckis, Hartford, Conn..................................... 2.00
J. Dumblienė, Brooklyn, N. Y...........................................  2.00
K. žvinienė, Brooklyn, N. Y............................................... 2.00
Miss H. Danielas, Passaic, N. J......................................... 2.00
Walter Dilis, E. Orange, N. J............................................. 2.00
Jonas Jasinskas, Risley, N. J............................................. 2.00
Kun. V. Puidokas, Westfield, Mass..................................... 2.00
Rapolas Baliauskas, Chicago, Ill..... ,.................................. 2.00
Kun. J. A. Vaitekūnas, Providence, R. 1............................. 2.00
N. N., So. Boston, Mass..................................................... 2.00
Kun. L. Mendelis, Baltimore, Md......................................... 2.00
P. Rimšienė, Brooklyn, N. Y................................................  2.00
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y......................................... 2.00
S. Pusvaškis, Brooklyn, N. Y............................................. 2.00
J. Venclauskas, New York, N. Y......................................... 1.25
Ed. Breslauskas, Philadelphia, Pa....................................... 1.20
A. Kulikauskas, Brooklyn, N. Y......................................... 1.20
Kun. F. E. Norbutas, Brockton, Mass................................. 1.20
V. Jurgutis, Front Royal, Virginia ..................................  1.20
Mrs. Kristaponis, Brooklyn, N. Y.....................................  1.20
S. Zurlis, Linden, N. J......................................................... 1.20
Urš. Čižauskienė, Richmond Hill, N. Y.............................  1.20
A. J. Shaukis, Haverhill, Mass....................................   1.20
Mrs. Al. Smigelskis, N. Arlington, N. J............................. 1.20
M. Ramanauckas, Reading, Pa.......................................... 1.20
J. Kralikauskas, Newark, N. J........................................... 1.20
Mrs. J. Numgaw, Astoria, N. Y......................................... 1.20
J. Paulauskienė, Maspeth, N. Y......................................... 1.20
J. Muckus, Brooklyn, N. Y.........................................   1.20
Kun. A. F. Jurgutis, Bridgeville, Pa................................... 1.00
Kun. Pr. Juras, Lawrence, Mass......................................... 1.00
F. Pūkas, Philadelphia, Pa................................................... 1.00
Anthony Yuncza, Trenton, N. J......................................... 1.00
C. šliavas, Rochester, N. Y................................................. 1.00
Kun. J. Misius, Pittsburgh, Pa........................................... 1.00
P. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y......................................... 1.00
M. Stučienė, Brooklyn, N. Y................................................  1.00
Ver. Raugalienė, Brooklyn, N. Y............................ *...........  1.00
Alena Wensky, Great Neck, N. Y.....................................  1.00
Jurgis Sabaliauskas, Jamaica, N. Y.................................  1.00
M. Mažeikienė, Philadelphia, Pa......................................... 1.00
Kanin’s, Philadelphia, Pa.....................   1.00
O. Skužinskienė, New York, N. Y.....................................  1.00
Adam Bundonis, Brooklyn, N. Y..................................... 1.00
Kun. L. Voiciekauskas, Harrison, N. J.............................  1.00
V. Gedaravičius, Brooklyn, N. Y......................................... 1.00
Kun. J. V. Inčiura, Kingston, Pa......................................... 1.00
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn..................................... 1.00
Mrs. M. Valeska, Rochester, N. Y.............. :.....................  1.00
K. Sirutavičius, Brooklyn, N. Y...................   1.00
Joseph Brown, Rochester, N. Y................. ;......................  1.00
Z. žekienė, Waukegan, Ill................................................... 1.00
Kun. A. Ežerskis, Wilkes Barre, Pa................................... 1.00
Mrs. J. Mačiulaitis, Bayonne, N. J.............................  1.00 __
A. Juškauskas, Brooklyn, N. Y.........................
O. Sijevičienė, Brooklyn, N. Y..............................  1.00 '
K. Kučinskas, Kingston, Pa...............................................  1.00
K. Budris, Maspeth, N. Y. '............................................... 1.00
A. Stakėnienė, Ozone Park, N. Y.....................................  1.00
K. žudžius, Brooklyn, N. Y................................................. 1.00
Mrs. J. Adamėnas, Richmond Hill, N. Y...........................  1.00
P. Nassau, Brooklyn, N. Y................................................. 1.00
Mrs. O. Rimydis, Brooklyn, N. Y......................................... 1.00
Rev. C. Skrypka, Binghamton, N. Y.................................  1.00

Už aukas visiems nuoširdus ačiū.
L. D. KOMITETAS

nepaisant kokiomis serga li
gomis, nes iš pradžių “tiria,” 
kokia liga, nors ji būtų ir la
bai aiški. “Tiria,” kol ligonis 
miršta, arba kokiais stebuk
lais pats pasveiksta.

Rytinis ir vakarinis apelis 
neaplenkia ir ligoninės—ir 
čia reikia patikrinti. Kiekvie
nas ligonis, kuris dar turi są
monę, turi lipti iš lovos ir, 
prie jos stovėdamas, laukti 
patikrinimo. Labai sunku iš 
savo lovos nusikrapštyti 
tiems, kurie guli “antrame 
aukšte.” Jei belipdamas su
smunka, gauna mušti, kad 
keltųsi.

Didžiausias tačiau vargas 
sergantiems viduriavimu. 
Kai tik jie pasijudina iš vie
tos, tuoj visai nejučiomis per 
kiškas bėga gleivėtas rudas 
skystis ir pasilieja ant grin
dų. Choleromis ir perkūnais 
svaidydamasis, slaugytojas 
puola savo nelaimingą auką, 
muša ir liepia rieškučiomis 
susemti. Besemdamas ligonis 
sukniumba ir visas išsitepa. 
Tada jį varosi į dušo kamba
rį ir šalto vandenio švirkštu 
plauja, kaip šoferis savo au
tomobilį. O jeigu kuris po sa
vim pasidaro lovoje, tai slau
gytojas jį muša tol, kol pats 
pavargsta.

Vienas ligonis karščiuoja, 
kliedą ir blaškosi, o kitas, ša
lia jo gulintis, kenčia ne tik 
jo užgaunamų žaizdų skaus
mą, bet turi pergyventi savo 
kaimyno agoniją ir pats kan
triai ruoštis į amžinybę. Ai
manos maišosi su keiksmais 
ir šventais maldos žodžiais, 
kurie sklinda iš visų palatos 
kampų.

— Leiskit namo, ten mane 
išgydys, čia nemoka gydy
ti . . >

— Mamyte, mieloji, ma
myte, jau daugiau nebeužva- 
duosiu tavęs . . .

— Maryte, pas tave negrį
šiu . . . Vaikučiai, ak, mieli 
vaikučiai, jūsų tėvelis . . .

— Prakeikti vokiečiai, 
siurbiat mano kraują ir gy
vybę . . . Prakeikiu jus . . . 
Ne, ne, žūsit ir jūs . . .

— Atstok nuo manęs, bu
deli . . .

— Žiūrėk, Onyte, ana, mū
sų Petriukas bėgioja po pie
vą, pašauk, aš noriu jį pabu
čiuoti paskutinį kartą . . .

— Šalin, nelabasis, nesi- 
glausk, tu toks šaltas ir dvo
ki smala .. .

— Vai, vai, gelbėkit, mane 
užmuš! . . .

— Viešpatie, pasigailėk 
manęs . . . Jėzus, Marija, Juo
zapai šventas . . .

— Ne, ne, aš nemirsiu, aš 
einu ir atkeršysiu ... — kyla 
nuo lovos, rengiasi kažkur 
eiti, bet susmunka be žado, 
ir akys palieka praviros . . .

— Klausyk, Brigita, kodėl 
tu man neatneši vandens . . .

— Nepaleisiu, dabar jau tu 
mano rankose, niekše . . .

— Tuoj tuoj aš pareisiu, 
lauk manęs, Stasyte, apsigy
vensimi tame Gėlių gatvės na
mely, ir niekas niekas mūsų 
neras . . .

— Cholera, perkūne, pa
smaugsiu gyvatę . . .

— Eikš arčiau, dukryte, 
duok man ranką, mažute, 
žiūrėk, ana, kokia didelė 
žvaigždė artinasi prie mū
sų .. . dideliais sparnais an
gelai plasnoja ... O, kaip 
smagu skristi . . .

(Bus daugiau)

Šv. Petro iš Alcantaros pa
rapijos bažnyčioje, Pt. Wash
ington, L. L, N. Y., sekmadie
nį, birželio 2 d. po pietų buvo 
iškilmingos vestuvės.

Marytė Rusaitė, duktė P. 
Rusų, 9 Charles St. iš Port 
Washington, N. Y., ir Anta
nas Kabašinskas, sūnus P. 
Kabašinskų iš Maspeth, L. I., 
N. Y., sumainė aukso žiedus.

Moterystės sakramentą su
teikė kun. J. Balkūnas, asis
tuojant kun P.Lekešiui.“Ave 
Maria” giedojo Jack Maher.

Jaunąją prie altoriaus at
vedė jos tėvas. Pirmoji pa
mergė buvo Marytės sesutė 
Josephine Rusaitė. Kitos pa
mergės buvo: Julija ir Mary
tė Kabašinskaitės (jaunojo 
sesutės) ir Elena Pinkin iš 
Elizabeth, N. J.

Alfonsas Wezweck iš Mas- 
petho buvo pirmuoju pabro
liu. Kiti pabroliai: J. Pūras, 
J. Vinckus ir W. Wezwick.

Jaunuoji M. Kabašinskienė 
(Rusaitė) yra baigusi Port 
Washington aukštąją mo
kyklą ir biznio mokyklą.

Antanas Kabašinskas yra 
baigęs Maspetho aukštesnią
ją mokyklą ir 4 metus ištar
navo laivyne Pacifike.

Vestuvių puotoje dalyvavo 
apie 300 asmenų.

Po medaus mėnesio prie 
Lake George jaunieji apsigy
vens Port Washington, N. Y.

Linkime jauniesiems eiti 
savo tėvelių pėdomis, prisi
dedant visomis išgalėmis 
prie lietuviško - katalikiško 
veikimo.

gumas buvo didelis. Kadan
gi ligonių visada būdavo 
daug, ligoninė neturėdavo 
laiko ir gal noro ligą ištirti, 
tad dažniausiai prie mirusio 
pavardės ar jo numerio pažy
mėdavo tris raides: A. K. S.

Vadinasi, mirė nuo bendro 
kūno nusilpimo. Tas standar
tinis pavadinimas buvo deda
mas ir prie tų, kuriuos už
mušdavo. Gi artimiems para
šydavo, kad mirė nuo širdies 
smūgio.

Rewier
Rewier (tarti revyr) tai 

buvo kažkas vidury tarp šio 
ir ano pasaulio. Lagery tuo 
vardu vadino ligoninę, iš ku
rios pro duris pats retai kas 
išeidavo. Ligoninę aptarnavo 
kaliniai gydytojai, sanitarai 
ir slaugytojai. SS vyras gy
dytojas buvo tik vyriausias 
viso darbo prižiūrėtojas. Li
goninės personalas beveik iš
imtinai buvo lenkiškas.

Du kartu per savaitę vyk
davo “opatrunkai”—lengves
nių žaizdų perrišinėjimai ir 
apžiūrėjimai. Jų metu kali
nys prisiklausydavo visokių 
išmetinėjimų, esą, su tokio
mis š . . . . žaizdomis nėra ko 
landžioti ir laiką gaišinti. 
Kartą nueinu su savo žaizdo
ta koja. Žiūri sanitaras į ma
no raudoną trikampį ir jo 
raidę L.

— A cholera Litwin, Vil
niuje užmušinėjai lenkus, aš 
tau parodysiu z kurwy synu.

— Tai kad aš iš viso 
niuje nebuvau. Ir tenai 
kas . . .

— Kaip tai nebuvai? 
lėk, sukin synu, nes 
jau . . .

Aišku, kad ginčais čia by
los nelaimėsiu, tad nutilau ir 
laukiau, kad tik jis greičiau 
pabaigtų kojos raišiojimą ir 
piktą murmėjimą.

Kitą kartą man belaukiant, 
iš palatos į ambulatoriją at
vedė kažkokį kalinį lenką, 
kuris jam skirtu laiku pats 
nebuvo atėjęs.

Sanitaras, toks atkištu 
smakru ir didele ilga nosimi, 
slenka prie jo, atsistoja gre
ta, prisiglaudžia ir, kaip plėš
rusis paukštis, tykoja mo
mento. Staiga pakelia atgalią 
dešinę ranką ir smarkiai iš 
apačios duoda į smakrą, o 
kairiąja smogia į pilvą. Dvie
jų matavimų smūgio neatlai
kiusi, auka griuvo ant žemės. 
Paskui liepė keltis ir vesda
masis iš kambario, pasakė:— 
Dabar aš tave, cholera, iš- 
maudysiu šaltu vandeniu . . .

Į ligoninę patekti dalykas 
nėra toks paprastas. Iš va
karo reikia užsirašyti pas 
bloko raštininką, paskui ry
tojaus rytą, nuėjus ligoninėn, 
turėti ne mažiau 38 laipsnius 
karščio. Kas drįsta kreiptis 
su mažesne temperatūra, tas 
gauna lazdų. Kadangi tem
peratūrą galima patikrinti 
tik ligoninėje, o ligoninėn ga
lima kreiptis tik rytais, ka
da temperatūra paprastai es
ti mažesnė, tad be riziko gau
ti mušti gali eiti tik toks, ku
ris jau beveik kojų nepavel
ka.

Kai dėl temperatūros ligo
nis jau “priimtinas,” tada 
dažniausiai jam tenka išklau
syti maždaug tokius gydyto
jo išvedžiojimus:—Ko tu čia 
atėjai, juk vistiek mirsi? 
Šiandien ar rytoj, koks skir
tumas. Manai, kad tu kam 
reikalingas? Ir be tavęs yra 
daug žmonių. Tik laiką mums 
gaišini . . .

Sanitaras nuveda išmau
dyti, ant krūtinės užrašo nu
merį, duoda marškinius ir ve
da į palatą. — Na, gulkis 
greičiau šalia šito štai, vieta 
dar šilta, nes tik ką iš čia iš
nešė numirėlį . . .

Į vieną lovą guldo po du,

’ Menkas maitinimas, stoka 
higieniškų sąlygų, plonas ap
daras, nelengvas darbas, šal
to pavasario darganos ir utė
lės įveikdavo net tvirčiausį 
Organizmą.
Į Per keletą savaičių žmogus 
tapdavokripeliu (paliegėliu) : 
Išdžiūdavo, sumenkdavo, nu
lipdavo, o kūnas apsideng- 
lavo visokiomis žaizdomis, 

jptsilunvotėmis ir piktšašiais. Bet 
toks įdrėskimas negydavo il- 
|ąi. Taigi, įvykdavo bendras 
pino nusilpimas, kurį vokie
čiai išreikšdavo savo kalbos 
Sodžių pirmomis trimis rai- 
pimis: A. K. S. (Allgemeine 
torperschwache).
f Tos trys raidės per kaminą 
įvarė daugel daugel tūkstan- 
ų žmonių.
: Bendras kūno nusilpimas 
įdarė palankias sąlygas vi- 
įkioms ligoms: plaučių už- 
egimui, šiltinei, viduriavi- 
lui (dezinterijai), plevritui, 
fino tinimui ir t.t.
Į Ypač baisi čia buvo šiltinė, 
Lduriavimas ir flegmona. Vi- 
firiavimas buvo beveik ne- 
agydomas, nes reikėjo gy- 
Ft badavimu arba specialia 
lėta. Dietos čia nebuvo, o 
usilpęs organizmas dar di- 
|snio badavimo jau nepa- 
Igdavo pakelti. Todėl nuo 
Įduriavimo žmogus baigda
vai per savaitę ar dvi.
Flegmona yra staigus, 
eit besiplečiąs minkštųjų 
lių uždegimas, kurį suke- 
s pūliavimo bakterijos. Ji 
lirasdavo nuo peršalimų ir 
risto nedatekliaus. Ant kū- 
[pasirodo raudonos dėmės, 
rios greitai plečiasi ir di- 
ja. Tas procesas gresia 
kūjo uždegimu. Flegmonos 
kdžią galima sulaikyti gy
niu, o tolimesnį plitimą— 
Bracija, kuri silpnam orga
zmui beveik nepakeliama.
Nuo visų šitų ligų mirtin-
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Numato Greitesnius
Lėktuvus

Washingtonas. — Ameri
kos aviacijos viršininkas ge
nerolas Spaatz pranešė, kad 
ruošiamas statyti B-36 lėk
tuvas, kuris su atomine bom
ba galės nuskristi 10,000 my
lių.

“Geriausioji Jėzaus Širdie, 
kuri verkei, žiūrėdama .į sa
vo išrinktosios tautos nelai
mes, priimk ilgus ir sunkius 
mūsų tautos iškentėtus 
skausmus ir neleisk daugiau 
mūsų priešams viešpatauti 
brangioje mūsų Tėvynėje.” 
(Arkivyskupo Juozo Skvirec
ko žodžiai, Lietuvai pasiau- 
kojant Jėzaus Širdžiai.)

Pas ką bėgsime siaubingo
je valandoje, lietuvių tautai 
norint permaldauti Dievo 
rūstybę? Nusižeminimu ir iš
tverminga malda kreipkimės 
prie atjaučiančios Išganytojo 
Širdies!

Dėmesio! Pageidaujama, 
kad draugijos atsiųstų savo 
narių maldų skaičius, o ne 
atskiri žmonės.

Maldos Apaštalavimo 
Centras

St. Robert’s Hall 
Pomfret Centre, Conn.

Aušros Vartų Parapija, 
Worcester, Mass.

“Šiuo pranešu, kad Aušros 
Vartų parapija stoja į maldų 
už Lietuvą eilę. Tretininkų 
draugija 3 grupės po 7 kalbės 
kasdien rožančių; Aušros 
Vartų dr. 2 grupės po 7 kal
bės kasdien rožančių; Moterų 
Sąjungos 69 kp. 1 grupė po 7 
kalbės kasdien rožančių. Yra 
prižadėta daug komunijų, 
stacijų ir mišių, bet skaičius 
vis auga. — Linkėdamas viso 
gero, kun. K. A. Vasys, klebo
nas.”

Šv. Pranciškaus Parapija, 
Indiana Harbor, Ind.

Maldos Apaštalavimo sky
rius už Lietuvą prižadėjo: 
mišių—200; rožančių—200; 
litanijų—200; stacijų—200; 
ir daug kitų maldų.
Visų Šventų Par., Chicago
Maldos Apaštalavimo sky

rius subruzdo dėl Lietuvos ir 
žadėjo kreiptis prie kitų 
draugijų tuo tikslu. Mišių— 
300; komunijų—300; stacijų 
—200; šv. Sakramento aplan
kymų—500.

Šv. Kazimiero Par., Ind.
“Mūsų mokyklos vaikučiai 

sudarė septynis komunijos 
ratelius už brangiąją Lietu
vą, kad Švč. Jėzaus Širdis ją 
išgelbėtų nuo bolševizmo.”— 
(Seserys Kazimierietės).

Šv. Juozapo Ligoninė, 
Troy, N. Y.

“Mes, dešimt lietuvaičių 
vienuolių, prižadame per visą 
vajaus už Lietuvą laiką au
koti mišias, komunijas ir 
maldas už Lietuvą.”

Didelis Plokštelių
Pasisekimas

Numatoma, kad Jungtinė
se Valstybėse šiemet bus pa
daryta 300 milijonų plokšte
lių.

Plokštelių pareikalavimas 
toks didelis, kad dirbtuvės 
vos bespėja patenkinti visus 
užsakymus.

Linksmybės takui—sląstai ir 
duobės.

Jurgis Baltrušaitis

ŠVIETIMAS DABARTINĖJE LIETUVOJ
<$>---------------------------------------------------------------------

Daugelį Lietuvos inteligen
tų išgabenus į Sibirą, dar di
desniam skaičiui nuo bolševi
kų teroro pasitraukus į už
sienį arba partizanais išėjus į 
miškus, Lietuvoje jaučiamas 
didelis trūkumas kvalifikuo
tų darbininkų, prasilavinusių 
žmonių.

Iš Rusijos gabenami kolo
nistai lietuvių inteligentų, sa
vaime aišku, pakeisti negali.

Jų tenka ieškotis pačių lie
tuvių tarpe, organizuojant 
vadinamąjį švietimą suaugu
siems.

Taip “Pravda” nr. 77 pra
neša, kad dabar Lietuvoje 
veikiančios 11 gimnazijų su
augusiems, turinčių 3,200 
lankytojų, ir 14 progimnazi
jų, turinčių 1,200 mokinių. 
Daugiausiai jos esančios Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose ir 
Klaipėdoje.

Be to — Betygaloje, Pa- 
kruojuje ir kitose vietose vei
kiančios vakarinės gimnazi
jos jaunuomenei.

Daugelis karo metu su
griautų pastatų vis neatsta
tyta, daugelis geresnių namų 
užimti raudonosios armijos 
dalinių.

Patalpų trūkumas verčia 
organizuoti vakarines mo
kyklas, tuo būdu tose pačiose 
klasėse laikant dvi pamaini.

Apie mokslo kokybę kalbė
ti netenka—programose vy
rauja leninizmo - stalinizmo 
“gramota.” LAIC.

NUO MOHILEVO ATVA
ŽIUOJA IEŠKOTI MAISTO 

LIETUVON

Nors Lietuvoje padėtis ne
pavydėtina, to nepaisant, ji 
yra geresnė nei Rusijoje, kur 
bolševikai šeimininkauja dar 
nuo seniau.

Pasitvirtina, kad moterys 
nuo Smolensko, Mohilevo ir 
kitų Baltgudijos vietų su 
maišais vyksta į Lietuvą, čia 
vienokiais ar kitokiais būdais 
prisirenka maisto ir vėl grįž
ta atgal. •

Iš baltgudžių, esą, girdėti 
ir dabar Lietuvą vadinant 
mažąja Amerika. LAIC.

ATVYKO LIETUVOS JŪRŲ
KARININKAS

Chicaga. — čia iš Prancū
zijos atvyko lietuvis jūrų ka
rininkas Juozas Vardauskas. 
Savu laiku jisai mokėsi užsie
nyje vienoje jūrininkystės 
mokykloje ir ją baigė kari
ninko laipsniu. Lietuvą sovie
tams okupavus, kurį laiką 
tarnavo Prancūzijos laivyne, 
gi vėliau dirbo Prancūzijos 
pogrindyje, padėdamas par
tizanams nusikratyti vokiš
kojo jungo. Vardauskas, dar 
jaunas vyras, pasakoja, kad 
Prancūzijoje drauge su juo 
pogrindyje tarnavo lietuvis, 
klaipėdietis Vytautas Andže- 
jauskas, kurį vokiečiai suga
vo ir uždarė Buchenvaldo sto
vykloje.

Tikrų žinių apie jo likimą 
Vardauskui taip ir nepavyko 
gauti. LAIC.
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BAIGĖ MOKYKLĄ

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS PIKNIKAS
P r o 2 r a m a:

linki-

PASIŽYMĖJO MOKSLE

Marianapolis College, Thompson, Conn. iši kviečiami atsi-

POLITINIS PRANCŪZIJOS KITIMAS
jiskviesdamas ir toliau nepa-

MIRĖ
imrsti Dievo ir savo parapi
jos, nors ir išeis iš pradinės

LIETUVIŲ DIENA — LIETUVIŠKAS

raka ir šokiai.
į rūpinasi, kad vi-

iusiems būtų ir

MARIANAPOLYJE
THOMPSON, CONN.

Birželio-June 21,1946

^fONDENI

Birželio 16 dieną šv. Kazi
miero parapijos mokyklos 
baigiamoji klasė turėjo savo 
atsisveikinimo iškilmes.

Aštuonerius metus lanky
dami mokyklą mokiniai lau
kė, kai jie galės ją baigti. Ir 
sulaukė.

Mokykla per tiek metų 
duoda jaunimui visokių va
landų. Būna, kad jie labai 
mėgsta mokyklą, bet būna, 
kad ir nori greičiau išeiti iš 
jos, nes jaunieji negali ilgai 
vienodai pasilikti, laukia per
mainų.

Bet po visokių vargų ir 
sunkumų, kurių mokymasis 
duoda, šiandien buvo labai 
miela diena. Mokiniai jos su
laukė su šypsniais veiduose. 
Mergaitės pasipuošiusios gra
žiai melsvomis suknelėmis, 
baltomis kepuraitėmis ir 
pirštinaitėmis, su gėlių puokš
te prie krūtinės. Berniukai 
naujais drabužėliais, su mė
lynais kaspinais ir baigimo 
ženklais.

Visi laukė tos valandos, 
kai viešai ir iškilmingai, baž
nyčioj gaus savo 8 metų dar
bo vaisius—mokyklos baigi
mo diplomus.

Kaip visi mokslo metai 
buvo pamarginti katalikišku
mu, taip ir užbaigimas. Var
gonų muzikai grojant, jie vi
si įėjo į savo mielą bažnyčią. 
Čia jau laukė jų gimdytojai, 
draugai ir pažįstami.

Bendroj maldoj ir mišių 
metu jie visi šventai nusitei
kę laukė taip brangių doku
mentų—diplomų.

Pamaldų metu kunigas 
pasakė pritaikytą žodelį,

mokyklos. Pasistiprinę ko
munija, jie sulaukė įtemptos 
valandos, kai pasirodė klebo
nas su gražiais diplomais.

Visų vardai buvo iššaukti, 
ir visi gavo į savo rankas la
bai gražiai įrašytą diplomą. 
Padėkojo Dievui, ir visiems 
kurie juos vedė prie šviesos, 
kad galėjo gauti tą mokslo 
pažymį. Laimingi ir paten
kinti išėjo iš bažnyčios.

Dar popietėj susirinko vėl 
sykiu, kad galėtų nusiimti 
fotografiją, ir taip visi drau
ge pasilikti atmintyje.

Pažymėtina, kad šių metų 
baigimo klasė domisi vyčių 
veikla ir visi noriai stoja į tą 
organizaciją. Jie sudarys la
bai žymią jaunųjų vyčių gru
pę, pagyvindami jų veikimą, 
ypač sporto srityje.

Baigė šie: A. Anona, N. 
Armata, P. Bagočius, J. Bu- 
tikis, J. Janušauskas, T. Mi
ronas, A. Lūšys, S. Oželis, 
H. Kisieliūtė, H. Gelžinytė, 
F. Kavalauskaitė, F. Kenne
dy-

Kai kurie jų atsižymėjo ne 
tik moksle, bet ir lietuvišku
me. Jie bus ir toliau ištikimi 
savo tėvų kalbai.

Visus sveikinam ir 
me ištvermės.

Jau dabar visi vyčiai lau
kia ir rengiasi naujam vai
dinimui, kuriame Pranas ga
lės paimti vadovaujamą rolę, 
nes vyrų lietuviškai kalban
čių ir vaidinančių trūksta.

Tad tikrai malonu sulauk
ti Prano mūsų jaunimo tar
pe.

„eta sukaktis. — 
’ įjrtuja vyskupai.
ji į sekmadienį, iš- 

;įna mūsų parapi- 
■ sukaktis.
'dalaus Newarko
. Thomas J. Walsh.

vai. bus pontifi- 
kurias giedos 

įupas pavaduoto-

a sakys vyskupas P. 
^Urijonų generolas.

proga atnaujinama 
Atuarija, omamen- 
įt lietuvių liaudies

. jojamas dirbti di- 
.^o’stiliaus kryžius, 

įstatytas prie baž-

|.-dienai uoliai ruo
nis choras, vadovau- 
^toriaus J. Žilevi-

Iš mūsų parapijos veikimo 
galima pažymėti, kad ką tik 
turėjome misijonierių, kun. 
P. Aukštikalnį, S.J., kuris ve
dė noveną į šv. Antaną. Bū
relis žmonių uoliai lankė tas 
pamaldas.

Kun. Aukštikalnis nuolat 
ir mielai gaivina mūsų dva
sią.

Esant 3 kunigams, mišių 
įvesta daugiau. Dabar laiko
mos net 6 mišios sekmadie
niais, o 3 šiokiomis dienomis.

Paskelbta, kad greitu lai
ku bus atnaujinamas bažny
čios vidus. Ji bus naujai ir 
gražiai išdažyta. Jau dabar 
daug atnaujinimų ir pagra
žinimų įvesta bažnyčioj. Ką 
tik įtaisyta naujos krotelės. 
Taip netrukus bus visiškai 
nauja bažnyčia.

Bet galvojam, kad gal ir 
nauja bažnyčia bus kuomet 
pastatyta, nes kas žino, ką 
jurgiečiai gali sumanyti. Juk 
jie taip veiklūs.

Klebonas savo vardines 
minėjo birželio 16 dieną. Jį 
sveikino parapijiečiai, drau
gai ir pažįstami.

Kiek liūdniau buvo sužino
ti, kad mūsų vargonininkas 
Antanas Dzikas, Radijo Dė
dė, sunkiau susirgo ir dabar 
gydosi, bet tikima, kad 
išneš visus sunkumus.

, jieną bus giedama 
■^jos magnus” — Fr. 
■5 -Regina Paeis,” pa- 
gy'oD, “Tu es Petrus” 
ftjšisešiems balsams), 
l^udamus” ir “Ter- 

at’—kun. Rossini.
B-ii i Elizabethe į su- 
Jįėjmą atvykstant 
■ $ svečių ne tik iš 
>to. bet ir iš toliau,

T. D.

LIETUVIAMS BERNIUKAMS TINKAMIAUSIA 
MOKYKLA—

MARIANAPOLIO HIGH SCHOOU 
ir 

KOLEGIJA
Tai vienintele mokykla lietuviams mokiniams šioje šalyje.

Ji buvo įsteigta 1926 m. ir jau yra išleidusi daugiau kaip 1,100 
mokinių.

Marianapolio Kolegijoj studijuodami, mokiniai turi progos gy
venti sveikoje, gražioje gamtoje, Tėvų Marijonų rūpestingai pri
žiūrimi.

Marianapolio Kolegijoj veikia aukštesnioji mokykla (High 
School) ir kolegija.

įsidėmėtina, kad Marianapoly galima studijuoti pagal G. I. 
Bill.

Pereitais metais tomis teisėmis jau pasinaudojo keli veteranai.
Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar užregistruoti savo sūnus 

į Marianapolio High School ir Kolegijos pirmus metus.
Kuriems arčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyk

lą, gauti papildomų žinių.
Prašome nevėluoti. Hgai laukiant, paskui gali pritrūkti vie

tos, nes jau turime nemaža kandidatų ateinantiems mokslo me
tams.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:

parapijos piknikas 
linelio 30 d.
jęyks parapijos par-

Jral po pietų.
ąi ruošiamasi, kadBirželio 7 d. buvo South- 

East katalikų aukštesnės 
mokyklos baigimas. Tą dieną 
Jurgis Mažeika, 330 Earp St., 
gavo diplomą, ir buvo jam 
įteiktas auksinis medalis už 
pasižymėjimą moksle.

Jis laimėjo tokį pat medalį, 
kaip jo brolis a.a. Julijonas 
keturi metai atgal. Julijonas 
žuvo kare, tarnaudamas lai
vyne.

Gabus jaunuolis yra iš šv. 
Kazimiero parapijos ir darbš
tus vyčių veikėjas. Jis taipo
gi platina lietuvišką spaudą, 
kas sekmadienį pardavinėda
mas “Ameriką.”

Jis mano eiti dar toliau 
aukštesnį mokslą.

Linkim jam daug laimės 
ir pasisekimo. Ten Buvęs.

hl

SUSITUOKĖ

SUGRĮŽTA KARYS VYTIS

—.i...

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

. Direktorius 
ANTANAS DZŪKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

Pasižadėjo dalyvauti senatorius D. I. Walsh

Dalyvauja lietuvių parapijų dvasiškija, parapijų draugijos, 
profesionalai, biznieriai ir nesuskaitomos minios.

11:00 vai. ryte—Iškilmingos šv. Mišios—celebrantas TT. Marijonų 
Rėmėjų centro valdybos pirmininkas, kun. J. Va- 
lantiejus, Waterbury, Conn. Pamokslininkas—kun. 
J. Miliauskas, Wilkes Barre, Pa.

12:00 vai. —Pietūs ir užkandžiai kolegijos rūmuose ir parke.
3:00 vai. po pietų—Muzikalė programa ir kalbos. Lietuvių Dienos 

kalba—kun. J. Balkonas, Maspeth, N. Y. Pri
žadėjo dalyvauti Senatorius D. Walsh. Mass, 
valst. senatorius, adv. Milleris ir kiti. Dainuos < 
šv. Kazimiero parap. Pittston, Pa., Hartford, i 
Waterbury ir Worcester lietuvių parap. chorai, J 
ir Stulginskų grupė iš Waterbury, Conn.

Tautiniai žaidimai, Bowling — Baseball.

Jaunimui šokiai visą popietį kolegijos auditorijoje.

Visą dieną užkandžiai ir gėrimai—Septyni traukimai 
$300.00 Victory Bonds.

Visas pelnas LIETUVIŲ MARIANAPOLIO KOLEGIJAI
Nuoširdžiai kviečiame VISUS! Įžangos nebus!

Marianapolio Kolegijos Vadovybė.

Birželio 15 dieną, šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 
priėmė moterystės sakramen
tą dvi poros. Antanas Delo- 
nis susituokė su lietuvaite 
Josefina Žydelyte.

Tai bus vėl gynai lietuviš
ka pora ir šeimyna. Jie labai 
iškilmingai, dalyvaujant daug 
draugų ir svečių, priėmė tą 
taip svarbų sakramentą.

Antroji pora buvo Angelos 
Taralaitės su Jonu Doris.

Vytis Pranas Mažeika, 222 
Morris St., šiomis dienomis 
laukiamas sugrįžtant iš karo 
tarnybos iš Vokietijos. Jis iš
tarnavo 2 metus.

Jaunuolis prieš kariuome
nę atsižymėjo savo veikimu 
vyčiuose, buvo labai geras 
vaidintojas ir gabus jaunuo
lis. Jis lankė kolegiją.

Laukiama, kad ir sugrįžęs 
vėl dirbs su mūsų jaunimu.

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304-16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Gegužės 14 d. mirė Valeri
ja Uždavinis, gegužės 21 d. 
Constance Gabris, 8 metų 
amžiaus, ir gegužės 30 d. Fr. 
Kavaliauskas, 55 metų am
žiaus.

Birželio 14 d. mirė Ona 
Martišienė, 60 metų amžiaus, 
ir Marija Balčaitis, 55 metų 
amžiaus.

Visų jų laidotuvių apeigas 
aprūpino J. Kavaliauskas.

Baltimore, Md
Šv. Vardo draugijos rinkimai
Penktadienį, birželio 14 d., šv. 

Vardo vyrų dr-ja turėjo metinį 
susirinkimą ir išrinko naują val
dybą ateinantiems metams. Pir
mininku išrinktas V. Strazdaus- 
kas, vicepirm. J. Kašinskas, rašt. 
Ant. Strazdauskas, iždin. F. Rė
kus, maršalka K. Vilčinskas. De
legatais į rajono bertaininius su
sirinkimus apsiėmė Ant. 
maitis, sūnus, Benjaminas 
navoda, Ant. Remeikis ir 
Urkšta.

Dabar draugija skaito 
200 narių.

Ado- 
Zim- 
Kaz.

apie

(Pradžia 2 pusi.) 
jie stengėsi prancūzus įtikin
ti savo patriotizmu ir pasiau
kojimu tėvynės reikalams.

Kur pritrūkdavo žodinių 
argumentų, griebdavosi 
smurto. Taip, viename mitin
ge komunistas kirto į veidą 
karo ministeriui, kuris jam 
atsakė tuo pačiu. Gegužės 24 
d. mitinge, kuris įvyko Ile-de- 
Reunion, komunistas Verger 
revolverio šūviu nužudė M.R. 
P. partijos kandidatą Ville
neuve, kuris norėjo tame mi
tinge kalbėti. To žmogžudžio 
tėvas yra to miesto burmis
tras ir komunistų partijos at
stovas steigiamajam seime.

Kada per visą Prancūziją 
perbėgo pasipiktinimo banga, 
komunistų laikraštis “Huma- 
nite” parašė, girdi, toji apy
linkė referendumo metu pa
sisakė už konstituciją 43,000 
balsų, prieš 27,000. Taigi, esą, 
ko nori ir ko ieško M.R.P. at
stovas tokioje sąmoningai 
pažangioje apylinkėje. Vadi
nasi, pagal komunistų demo
kratiją išeina, kad jeigu už 
jų ginamą nuomonę pasisakė 
43, tai likusieji 27 turi tylėti. 
Jei netyli ir nori bent į liku-Parapijinės mokyklos užbaiga

Sekmadienį, birželio 16 d., šv. 
Alfonso mokykla baigė dar vie
ną skyrių gyvenimo knygoje.

Tą rytą mišių 8:30 valandą 
atėjo gražiai pasipuošę penki 
berniukai ir penkios mergaitės 
padėkoti Dievui už mokslą

Vakare įvyko graži programa, 
kurioje dalyvavo visų 8 skyrių 
mokiniai. Diplomus gavo Juozas 
Baranauskas, Juozas Davella, 
Tomas Petrikas, Jonas Schotta, 
Jonas Woods, Dolores Bagdonai
tė, Agota Maskevičiūtė, Lorraine 
Mattox, Rūta Razauskaitė ir 
Carmelita Sisk.

Nuotrupos
— Pirmadienį ir antradienį 

mūsų kunigai garsino per nove- 
nos pamaldas, kad rinkliava yra 
Šv. Tėvo reikalams. Kun. _dr. 
Mendelis atjausdamas šv. Tėvo 
rūpesčius atsišaukė į šv. Alfonso 
bažnyčią lankančius žmones ir 
surinko virš $1,000.00 šv. Tėvo 
gailestingiems darbams.

— Teko nugirsti, kad liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais turėsim lie
tuvį kunigą svečią, kurs padės 
mūsų kunigams per vasaros lai
ką. Kun. Dubinskas išvyksta 
atostogų liepos 1 d., tai klebonas

liks vienas parapijoj varyti pas
toracijos darbą.

— Šiemet mūsų arkivyskupi
jos kunigai turės rekolekcijas 
rugsėjo mėn. vietoj birželio, nes 
seminarija yra užimta klierikų, 
kurie bus įšventinti kunigais bir
želio 29 d.

Girardville, Pa
Birželio 9, 10 ir 11 d.d. 

Vincento parapijoj buvo 40 vai. 
atlaidai, kuriuos vedė kun. J. V. 
Skripkus iš Pittsburgho, šv. 
Pranciškaus vienuolyno kapelio
nas.

Kasdien bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Tai parodo, kad klebo
nas kun. Daumantas rūpestingai 
prirengė savo žmones.

Bažnyčia buvo gražiai papuoš
ta. Tai buvo rūpestingas sesučių 
pasidarbavimas.

Choras gražiai giedojo. Tai V. 
Šorio, parapijos vargonininko, 
nuopelnas.

Baigiant atlaidus, kun. Skrip
kus suteikė apaštališkąjį palai
minimą. Reporteris.

ŠV.

sius 27 tūkstančius balsuoto
jų prakalbėti, tai jį reikia už
mušti.

Dėl žmogžudystės jie visai 
nesijaudina.

Prieš balsavimus daug kas 
spėliojo, koki galėtų būti rin
kimų rezultatai. Komunis
tams beveik visi pranašavo, 
kad atsilaikys maždaug tose 
pačiose pozicijose, gal kiek 
net pakils, o M.R.P. ir socia
listai smuksią. Dėl socialistų 
smukimo mažai kas abejojo, 
nes jie gerokai susikompro
mitavo, kai tauta atmetė jų 
su komunistais parengtą 
konstituciją.

M.R.P. kaipo naujos krikš
čioniškos partijos veidas dar 
nebuvo nusistovėjęs ir beveik 
visų buvo pripažįstama, kad 
kairesnieji, kurie anksčiau 
balsavo už M.R.P., balsuos už 
socialistus, o dešinieji, kurie 
nėra patenkinti toli einan
čiomis socialinėmis tos par
tijos reformomis, balsuos už 
dešinesnes partijas. Taigi, 
kiekvienu atveju tikėtasi, 
kad M.R.P. gali gerokai at
stovų prarasti.

Ir pralaimi . . .
Dideliam visų, net ir pačios 

M.R.P. nustebimui, birželio 2 
d. balsavimas nušlavė visus 
pranašus ir M.R.P. partiją iš
kėlė į pirmąją vietą, išrink
damas jos 166 atstovus. Ko
munistai iš pirmos vietos 
smuko į antrą, gaudami 150 
atstovų, o socialistai atsilai
kė trečioje vietoje, gaudami 
125 atstovus (prarado 11 at
stovų).

Pats didysis tautos egza
minas praėjo sėkmingai. Da
bar belieka iš to daryti išva
das ir politinį tautos gyveni
mą vairuoti ramesne ir pa
stovesne vaga. Tačiau darbas 
lieka nelengvas, nes ir kraštą 
valdyti ir naujos konstituci
jos projektą paruošti teks 
toms pačioms grupėms, ku
rios dominavo buvusiame sei
me. Ar, pasikeitus jėgų svo
riui, pakitęs ir kai kurių nuo
monės—parodys ateitis.

P. J.
Paryžius, 1946.VI.6

NewYorkas.—Beviečių lie
tuvių tarpe yra suregistruo
ta, kaip praneša “Catholic 
Charities Review,” net 35,- 
850 jaunesnio amžiaus vaikų.

Iš jų 23,850 teturi 10 metų 
ar jaunesni. Tą žinią paduo
damas, laikraštis primena, 
kad įvairūs neatsakingi gai
valai beviečius lietuvius vie
šai pravardžiuoja fašistais, 
net reikalaudami jų privers
tinio grąžinimo; bet niekas 
nepasako, kad beveik 24,000 
iš tų “aktyvių politinių fa
šistų” yra jaunesni negu 10 
metų vaikučiai.

Nesutinka Lenkai Ir
Čekoslovakai

kun. M. Kemėžis 
jadienį, birželio 16

Ą Harrisone per 
" primicijas.

B W pasakė kalbą 
Gurinsko kunigys- 

minėjimą New 
Ii sekmadienį, birželio 

a pamokslą per kun. 
’•primicijas Harriso-

Varšuva.—Užsienių diplo
matai čion su didėjančiu dė
mesiu seka blogėjančius san
tykius tarp Lenkijos ir Če
koslovakijos.

Viso to priežastis—ginčai 
dėl buvusių Vokietijos žemių.

Ties naująja Čekoslovaki
jos ir Lenkijos siena yra įvy
kę eilė demonstracijų.

Aukšti lenkų pareigūnai 
yra pareiškę, kad Lenkija, jei 
reikės, su ginklu ginsianti sa
vo naujas pozicijas.

Ir aš ten, kur skausmai vieši...
Jurgis Baltrušaitis

SKAITYK IR PLATINK
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO

IR KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitraštį

AMERIKA

s Lietuvių Piliečių 
~ ssrinkime birželio 
-torių našlaičių iš 
įvežimą į Ameriką.
3 buvo nutarta pa- 
3 vieno lietuvio naš
lei. Buvo tartasi, 
W lietuvių šeima 
U, kuri norėtų įsū- 
SiLP. klubas ir to- 

auklėtinio.
išjsti į BALFo naš- 

Klubietis.

MKearny,

!yhlicija birželio 10 
:®esinj susirinkimą 
$ Keamy, N. J.

nebus per vasa- 
^antis susirinkimas 
"j 3 dieną.

pranciškietės se- 
_ Į^ems, kurie parė- 

; laimėti radijui. 
_ yąirtas seselėms.

'Wnas, 235 Hoyt
J. laimėjo tą ra-

' buvo sureng- 
■ 'į'51* gardžiais val- 

Pamarginimais. 
3ė šios narės: H. 
Jy M. Calpinienė,

M. Birknienė, 
b* H. Perry.

i Irena Gelčiūtė 
'U mūsų gabi lietu- 

Sleigh Dickin- 
W, Rutherford,AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio, j 

“AMERIKOS” numeriuose rasite pranešimų apie tai, kas da-| 
rosi mūsų apylinkėje ir kolonijose.
“AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
“AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ii’ seserys gyvena pa
saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

Ų “AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite ■ 

šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

J^iaūtė ir V. Ku- 
Jį Keamy, N. J.,

15 d. šv. Ce- 
Keamy, N. J.

i Mivių puota bu
tton, Newark, 

vj^ūtė iš Keamy, 
f* McKeon iš Har- 
Muokė Sopulin- 

iį^tinos bažnyčioj 
LiWiU puota bu- 
C!;?earny-N-J- 
kjvte iš Newark, 
Spas Bedarbis iš 
A susituokė birže- 
Ųjybės bažnyčioj,



Elizabeth, N. J

•želio-June 21, 1946

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Paterson, N. J

AMERIKA 5

NIKI

įrapijos 50 metų sukaktis. — 
skilmėse dalyvauja vyskupai.
Birželio 30 d., sekmadienį, iš- 
[mingai minima mūsų parapi- 
5 50 metų sukaktis.
Iškilmėse dalyvaus Newarko 
kivyskupas Thomas J. Walsh. 
Tą dieną 11 vai. bus pontifi- 
.linčs mišios, kurias giedos 
swarko vyskupas pavaduoto- 
s Thomas Boland.
[pamokslą sakys vyskupas P. 
ičys, Tėvų Marijonų generolas. 
Sukakties proga atnaujinama 
Enyčios sanktuarija, ornamen- 
ose pridedant lietuvių liaudies 
|no motyvų.
Taip pat baigiamas dirbti di
dis lietuviško stiliaus kryžius, 
|ris bus pastatytas prie baž- 
Įčios.
Sukaktuvių dienai uoliai ruo- 
Įsi bažnytinis choras, vadovau- 
Inas kompozitoriaus J. žilevi-

KUN. J. KINTA

KUN. VINCAS SVIRNELIS
Į kunigus įšventintas birželio 15 
d. Primicijas laikė birželio 16 d. 

Harrison, N. J.

KUN. ANT. P. KASPARAS
Į kunigus įšventintas birželio 15 
d. Primicijas laiko sekmadienį, 

birželio 23 d., Harrison, N. J.

Maldos Apaštalavimo Kongresas

Maldos Apaštalavimo Sąjungos Maldos ir Atgailos 
Kongresas įvyksta šių metų birželio mėn. 30 dieną.

Iš Brooklyno, New Jersey, New Yorko žmonės suva
žiuos į Apreiškimo bažnyčią, 259 N. 5th St., Brooklyn, N. Y. 
Lygiai 3 vai. po pietų mokyklos salėje.

Kongreso Tvarka
1. Kongreso atidarymas su malda ir giesme į Švč. Jė

zaus Širdį.
2. Vietos klebono kun. Norberto Pakalnio žodis.
3. Pranešimai iš M. Apaštalavimo skyrių veikimo.
4. Kun. Pr. Aukštikalnio paskaita: “Maldos Apaštalavi

mo nauda šių dienų žmogui, šeimai, parapijai.”
5. Procesija į bažnyčią, giedant Švč. Jėzaus Širdies lita

niją.
6. Šventoji valanda už Lietuvą. Pamokslą sakys nese

niai Amerikon atvykęs jėzuitas kun. Juozas Venckus; Atsi-

Marianapolis

anapolyje
IOMPSON, CONN.

)S - July 4,

’ r o grama: į 
lip anti senatorius D. L flįi 

parapijų dvasiškija, parapiyl 

jiznieriai ir nesuskaitomos c| 
ingos šv. Mišios-celebrante?! 

į centro valdybos pirmininke I 
is, Waterbury, Conn. Pamotei 

luskas, Wilkes Barre, Pa.

ižkandžiai kolegijos rūmu® ': I 
uzikalė programa ir kalbos, L 
Jba—kun. J. Balkonas, fe 
dėjo'dalyvauti Senatorius DJI 
1st. senatorius, adv. Mfllere: 
. Kazimiero parap. Pittston?, 
'aterbury ir Worcester lietum.
Stulginskų grupė iš Warn 

žaidimai, Bowling - Basčiai 

lai visą popietį kolegijos an&
I 

landžiai ir gėrimai—Septyni te! 

$300.00 Victory Bonds.

STOVIŲ MARIANAPOUOL

■kilmių dieną bus giedama 
cce Sacerdos magnus” — Fr. 
it, mišios “Regina Paeis,” pa
lytos P. Yon, “Tu es Petrus” 
Palestrinos (šešiems balsams), 
e Deum Laudamus” ir “Ter- 
ĮTriumphat”—kun. Rossini.
Birželio 30 d. Elizabethe į su- 
Kties minėjimą atvykstant 
įkiama daug svečių ne tik iš 
amesnių vietų, bet ir iš toliau, 
Įp iš Chicagos ir kitur. T. D.

Bayonne, N. J
Parapijos piknikas

[etinis parapijos piknikas 
fiamas birželio 30 d.
iknikas įvyks parapijos par-

[radžia 3 vai. po pietų. 
Rūpestingai ruošiamasi, 
pikas būtų kuo sėkmingesnis, 
ike bus muzika ir šokiai. 
Rengėjai rūpinasi, kad 
bs atsilankiusiems būtų 
|sma ir sotu.
[Įsi maloniai kviečiami atsi
ryti.

kad

vi- 
ir

Įebonas kun. M. Kemėžis 
itą sekmadienį, birželio 16 
akė pamokslą Harrisone per 
IV. Svirnelio primicijas.
i pat dieną jis pasakė kalbą 
Ikun. J. Gurinsko kunigys- 
Ifiukakties minėjimą New 
ke, o šį sekmadienį, birželio 
1, sako 
Kasparo

pamokslą 
primicijas

pei' kun. 
Harriso-

ae VISUS!

Marianapolio fe

lų Vaikų Nesutinki 
Ček«l°Je

Varšuva.-^] 
matai čion s-| 
mesiu seka 
tykius tarp E 
koslovakijos.

Viso to W 
dėl buvusių

Beviečių lie- 
suregistruo- 
a “Catholic 
v,” net 35,- 
ižiaus vaikų, 

turi 10 metų
žinią paduo- Ties naujŲ 
is primena, jog ir Lenkiu
tsakingi gai- 
Lietuvius vie- 
>ja fašistais, 
ii jų privers- 
; bet niekas 
beveik 24,000 
politinių fa- 

lesni negu 10

Auka
Lietuvių 

susirinkime birželio 
lietuvių našlaičių iš

Piliečiųtnerikos 
ąs savo 
Išvarstė
Spos parvežimą į Ameriką, 
lenbalsiai buvo nutarta pa
tai $165 vieno lietuvio naš- 
o laivakortei. Buvo tartasi, 
[jeigu rastųsi lietuvių šeima 
Mine, N. J., kuri norėtų įsu- 
įnašlaitį, A.L.P. klubas ir to- 
meužmirštų auklėtinio.
pigai pasiųsti į BALFo naš
lį fondą. Klubietis.

[arrison-Kearny,
New Jersey

Minėjo kunigystės sukaktį
Gegužės 30 dieną mūsų klebo

nas kun. J. Kinta šventė savo 
kunigystės 15 metų sukaktį.

9 vai. ryte klebonas atnašavo 
iškilmingas mišias.

Tą patį vakarą parapijos sve
tainėje įvyko mūsų klebonui pa
gerbimas, kurį suruošė Rožan
čiaus draugija.

Publikos buvo pilna svetaine. 
Prieš vakarienę buvo mažas vei
kalėlis, kurį suvaidino jaunos 
sodalicijos narės El. Hammond, 
Veronika čarnalytėL BL Ra
gauskaitė ir EI. Saulėnaitė. Vai
dinimui pianu akompanavo M. 
Jesulaitytė.

Čia reikia padėkoti seselėms 
pranciškietiems už gražiai pa
ruoštą sceną ir pagalbą, kurią 
suteikė vaidinimui, o taip pat 
Onai Vaičaitei.

Programa susidėjo iš kalbų ir 
dainų. Vakaro vedėjas buvo pa
rapijos trustistas Jurgis Jesulai- 
tis.

Solo sudainavo Marija Zdany
tė, akompanuojant parapijos 
vargonininkui Vine. Justui. Pra
nas Andreičikas solo sudainavo 
kelias dainas.

Toliau ėjo kalbų programa. 
Kalbėjo Justas Milinavičius, Juo
zas Lekavičius, Jonas Sprainai- 
tis, H. Hammondas, J. Garside, 
E. Occipinti, A. Misiūnas ir 
vakaro šeimininkės Marijona 
Stankienė ir Lucija Lemontienė.

Gegužės 26 dieną įvyko šv. 
Kazimiero parapijos choro kon
certas. \

Tai pirmas koncertas nuo 1941 
metų. Programa buvo ilgoka ir 
graži.

Chorui vadovavo parapijos 
vargonininkas Vincas Justas.

Birželio 2 d. pei' 8 vai. mišias 
vaikučiai priėmė komuniją.

Klebonas pasakė pritaikytą 
pamokslėlį vaikučiams.

Birželio 2 d. įvyko metinis šv. 
Onos draugijos piknikas Parmel- 
lis pavilijone.

Pikniką sutrukdė lietus, bet 
vistiek buvo publikos.

Birželio
35 metų 
Lindbergh 
don, N. J.

žmonių dalyvavo labai 
nes buvo graži diena.

Kęstutis Skirgiela.

9 d. įvyko parapijos 
jubiliejaus piknikas 
parke, North Hale-

daug,
kę eilė

Aukšti 
yra pareiškę- f 
reikės, su 
vo naujas f- r

Ir aš ten, M

rijos sodalicija birželio 10 
rėjo mėnesinį susirinkimą 
|.C. salėj, Kearny, N. J.
Krinkimų nebus per vasa- 
'ad ateinantis susirinkimas 
įigsėjo 9 dieną.
lalicija ir pranciškietės se- 
įdėkoja visiems, kurie pare- 
Rnygutes laimėti radijui, 
is buvo skirtas seselėms.
■anas Bubenas, 235 Hoyt 
Barny, N. J. laimėjo tą ra-

Pranas ir Antanina Tareilai 
iš Fairlawn, N. J. šventė savo 50 
metų vedybų sukaktuves.

Sekmadienį, birželio 16 d., 8 
vai. ryte buvo atlaikytos mišios 
už jų intenciją.

Ruošiasi Lietuvių Dienai.
Septyni traukimai—$300.00
Prieš kiek laiko Marianapolio 

Kolegija savo prieteliams buvo 
išsiuntus laimėjimų knygeles.

Traukimas įvyks Marianapo- 
ly per Lietuvių Dieną—liepos 4 
d.

Bus septyni traukimai: $300 
vertės Victory Bonds. Pirmas 
laimėjimas $100 vertės Victory 
Bond; antras ir trečias laimėji
mas po $50 vertės Victory Bond; 
ketvirtas, penktas, šeštas ir sep
tintas laimėjimas po $25 vertės 
Victory Bond.

Kai kurie jau dabar grąžina 
savo išparduotus tikietus. Gra
žus mūsų rėmėjų bei geradarių 
darbas jau eina pirmyn.

Norime dar paprašyti visų, ku
rie dar nėra sugrąžinę, kad grą
žintų vėliausia iki liepos 4 dienos 
5 vai. popiet. Tų visų, kurie dėl 
susidariusių aplinkybių negalės 
dalyvauti Lietuvių Dienoje Ma- 
rianapoly, prašome jau dabar 
kiek galint anksčiau grąžinti ti- 
kietų galiukus. Tuo pačiu savo 
aukomis paremsite šią katalikiš- 
ką-lietuvišką įstaigą.

Atvykusių traukiniais į Lietu
vių Dieną stotyje lauks mūsų 
mokyklos autobusas ir visus at
veš į Marianapolio kolegijos par
ką laiku išklausyti šv. mišių.

Kai kurios parapijos ruošia 
specialias ekskursijas autobu
sais.

Norint informacijų šiuo reika
lu kreipkitės:

Worcester: Ridikienė, Girai- 
tienė, Šliorienė, Banienė, parapi
jos vargonininkas Juozas žemai
tis. Kelionė į abi puses—$1.25 
vienam asmeniui.

Boston: Vosylienė, Sandai, 
Brazauskai, Karčiauskienė.

Cambridge: Jakutis, Mockevi
čius, Raudonaitis.

Hartford: parapijos vargoni
ninkas J. Balsys, Kripas, Kadie- 
nė, Petraitienė, Mačiuška. Kelio
nė—$2.00.

Waterbury: Aleksis, parapijos 
vargonininkas, Jokubauskas, Ka- 
rinauskienė, Girdzijauskai, Mar- 
kevičiai, Stankevičienė. Kelionė 
—$2.50.

Važiuojantiems privačiais au
tomobiliais visose vietose pridė
sime iškabas “Marianapolis,” 
kad būtų geriau visiems, taip iš 
arti, kaip ir iš toli, tiesiu keliu 
atvažiuoti į Lietuvių Dieną Ma
rianapolio kolegijos parke.

Tad visų laukiame Mariana- 
polyje.

lyvaus Hartford, New Haveno ir 
Bridgeporto parapijų chorai.

Bus laimėjimas $25.00 ir kitos 
dovanos, šeimininkės sako, kad 
bus skanių užkandžių ir gėrimų.

Taigi nuoširdžiai kviečiame 
visus tą dieną atvykti pas mus. 
Tarp žalių medžių, prie skam
bančių dainų, lietuviškos muzi
kos ir šokių, praleisime laiką 
linksmai—tikrai lietuviškai.

Pradžia 1 vai. po pietų.
Rengia: LRKSA, ALRKMS ir 

LDS, Conn, apskritys.
Lietaus nereikėtų bijoti—par

ke yra daug pastogės.

Paieškomi Asmenys
teisimo aktas: Promotorių ir narių ištikimybės atnaujini
mas; Maldos už Lietuvą ir teisingą taiką; Tantum ergo ir 
t.t.

New Haven, Conn.
SLA 44-tas seimas

Birželio 15 d. 11 vai. prieš pie
tus Hotel Taft salėje SLA sei
mas buvo atidarytas Amerikos ir 
Lietuvos himnais.

Himnus sugiedojo vietos lietu
vių šv. Kazimiero parapijos cho
ras, o sveikinimo kalbą pasakė 
klebonas kun. Ed. Gradeckas.

New Haveno majoras taipgi 
atvyko į seimą pasveikinti su 
kalba ir linkėjimais.

Pirmoje seimo sesijoje užsire
gistravo 125 atstovai, vėliau at
vyko dar apie 25 atstovai. Seime 
dalyvavo apie 200 atstovų.

Sekmadienio sesijoj paminėta 
60 metų SLA sukaktis ir pa
gerbti žuvę kariai, iš viso 17. 
SLA narių kariuomenėj buvo 
854.

Lietuvos ministeris P. žadei- 
kis seime pasakė sveikinimo kal
bą.

SLA seimą sveikino ir keletas 
kitų senų veikėjų: Birštonas, S. 
Gegužis, S. E. Vitaitis ir kiti. 
Pagerbti auksiniais ženkleliais ir 
diplomais SLA vykdomosios Ta
rybos ir kuopų senesni užsitar
navę veikėjai, valdybų nariai.

A. S. Trečiokas.

Savo giminių ir pažįstamų 
gyvenančių U.S.A., ieško Ma
rijona Martišiūnaitė-Prapuo- 
lenienė, Vinco duktė, kilusi 
iš Lietuvos, Kybartų m. Pa
ieško: 1) Pačkausko Juozo, 
dėdės, kilusio iš Virbalio. 
2) Burbaitės Marijonos, te
tos, kilus, iš Kybartų. 3) Ki- 
jauskaitės Marijonos, ir 4) 
Kijauskaitės Magdalenos, te
tų, kilusių iš Pajevonio, ir ki
tų giminių ir pažįstamų.

Prašo atsiliepti šiuo adre
su: Jonas Lazauskas, 8742 
126 St., Richmond Hill, N. Y.

GRĮŽO IŠ KENTUCKY

S. Cerebiejus su dukterimis 
Genovaite ir Emilija birželio 
5 d. buvo išvykę į Louisville, 
Kentucky, dalyvauti sūnaus 
ir brolio Alf. Cerebiejaus ves
tuvėse.

Vestuvės buvo birželio 8 d.
Alf. Cerebiejus neseniai 

garbingai atleistas iš kariuo
menės, kurioje tarnavo ser
žantu.

Waterbury, Conn.

Dalyvausim Trijų Apskričių 
Gegužinėj

Mūsų kolonijos veikėjai ir or
ganizacijų nariai pradėjo ener
gingai ruoštis prie trijų apskri
čių gegužinės, būtent, Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos, Susivieni
jimo ir Moterų Sąjungos.

Gegužinė įvyks birželio 30 d. 
Linden Park, Union City, Conn.

Teko girdėti, kad bus pasam
dytas autobusas, kuris nuveš ir 
parveš iš gegužinės

Moterų Gildą ir Vyrų Klubas
Neseniai mūsų kolonijoj įsi

steigė Moterų Gildą ir šv. Kazi
miero parapijos vyrų klubas, 
prie kurių jau prisirašė gražus 
narių skaičius. Birželio 23 d. mi
nėti klubai ruošia šokius parapi
jos svetainėje ir kviečia visus 
jaunus ir senus atsilankyti ir pa
remti šių naujų klubų darbuotę.

PAGELBĖKITE
TREMTINIAMS

LANKĖSI DETROITO 
VEIKĖJAI

Detroito veikėjai Juozas 
Šniras ir Natalija Press, bir
želio 12 dieną lankydamiesi 
Brooklyne, sustojo ir BALF 
sandėlyje, kur apžiūrėjo, 
kaip paruošiami detroitiečių 
prisiųsti rūbai, megstiniai, 
maistas ir mokykloms reik
menys bei knygos.

Juozas Šniras vyko į SLA 
seimą New Haven, Conn. Po
nia Press atvažiavo pamaty
ti savo brolio Petro Rama- 
šausko, kurį iš Lietuvos iš
vykdama paliko vos 9 metų 
amžiaus.

Svečiai BALF sandėly pa
pasakojo, kad Detroito kolo
nija jau surinkusi septynis 
šimtus dolerių našlaičiams. 
Turi taip pat ir pora lietuvių 
šeimų, kurios pagelbės naš
laičius išlaikyti.

SUGRĮŽO IŠ FLORIDOS

P. Z. Vaitelienė ir sūnus 
pereitą savaitę sugrįžo iš 
Floridos.

Jų sugrįžimui atžymėti p. 
Emilija Vaitelytė birželio 15 
dieną surengė savo brolienei 
puošnų pokylį, kuriame daly
vavo Vaitelių giminės ir arti
mieji.

ALDONA VALAITYTĖ 
BAIGĖ LONG ISLAND 

UNIVERSITETĄ
Birželio 6 d. žinomų veikė

jų Jono ir Onos Valaičių, 179 
S. Second St., Brooklyn, N.Y. 
duktė Aldona baigė Long Is
land universitetą Bachelor of 
Science laipsniu (Retailing 
and Merchandising srity).

Baigimo apeigų vakarie
nėj, Waldorf-Astoria viešbu
ty, Aldonai ir dar kitai abi- 
turijentei buvo įteiktas auk
so medalis ir bonas. Iš depar- 
tamentinių krautuvių direk
torių gauta keletas pasiūly
mų darbuotis bizny. Pati 
Long Island universiteto va
dovybė Aldonai Valaitytei 
pasiūlė po atostogų vykti į 
North Carolina universitetą 
lektoriauti ir kartu toliau 
studijuoti.

Ką Aldona pasirinks, tuo 
tarpu dar neteko patirti.

Aldona Valaitytė kalba ge
rai lietuviškai. Jaunąją lietu
vaitę sveikiname ir linkime 
laimės ateities darbuotėj.

Rep.

Paskutiniu laiku padaugė
jo skaičius lietuvių tremtinių 
ir pabėgėlių iš įvairių Euro
pos kraštų į Ameriką.

Beveik visi atvažiuoja ir 
išlipa New Yorko uoste. Vie
ni tik pravažiuoja, kiti susto
ja keletai dienų, ligi susiran
da giminių ar pažįstamų. Vi
si jie yra karo nuvarginti ir 
reikalingi pagelbos.

Svarbiausia — kambarių 
klausimas, nors trumpam lai- . 
kui.

Tam tikslui yra susiorga
nizavęs komitetas. Į komite
tą įeina J. Valaitis, J. Brund- 
za, V. Stašinskas, J. Ambra
ziejus ir Kašėtienė.

Pas ką yra vietos šeimoje, 
kur atvykusieji galėtų dieną 
kitą prisiglausti, malonėkite 
tuoj kreiptis telefonu ar as
meniškai į šiuos asmenis ir 
redakcijas: “Ameriką” tel. 
STagg 2-2133, “Vienybę” tel. 
EVergreen 4-0862,- “Tevyn^w- 
Lakawanna 4-5529, J. Brund-^ 
zą HAvemeyer 8-0459, J. Va
laitį EVergreen 8-7871, J. 
Ambraziejų EVergreen 8- 
7179, Liet, konsulatą TRafal- 
gar 7-7552.

PATIKRINA ŽVEJYBĄ

Žvejoti Baltijos jūroj lei
džia sovietai tik tuos žvejus, 
kurie turi šeimą.

Įgula laivui surenkama 
kompartijos pareigūnų—po 
vieną iš įvairių šeimų.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

PARVYKO IŠ ATOSTOGŲ

iTYK ir M
> LIETUVIŲIR KULTŪRINIO GYVENU! Į

Savaitraštį

■susirinkimo buvo sureng- 
akarėlis su gardžiais val- 
;ir kitais pamarginimais. 
bgą surengė šios narės: H. 
ųskienė, M. Calpinienė, 
Jerafinienė, M. Birknienė, 
kalaitienė ir H. Perry.

AtRI
„ . Į-.rJ 

V’ talpina daug įvairių an«l '• 

OS” numeriuose rasite praneš’ 

apylinkėje ir kolonijose- |

AI” rašo eilė
jte arba vargstančių ištrenk I

A” skelbia kaip mūsųl 
aip eina jų šalpos dar as,

tažės 31 d. Irena Gelčiūtė 
fny, N. J. mūsų gabi lietu- 
pabaige Fairleigh Dickin- 
imior College, Rutherford,

įle Jaruševičiūtė ir V. Ku- 
abudu iš Kearny, N. J., 
•kė birželio 15 d. Šv. Ce- 
bažnyčioj, Kearny, N. J. 
minga vestuvių puota bu- 
Jtel Sheraton, Newark,

A” metams kaštuoja 3 J

savo pažįstamus ūZS*s^L(i; !
šį laikraštį šiuo I

Street,

es Alencikiūtė iš Kearny, 
r Vincas McKeon iš Har- 
N. J. susituokė Sopulin- 
Įievo Motinos bažnyčioj 
115 d. Vestuvių puota bu- 
|P.C. salėj, Kearny, N. J. 
ė Skeberdytė iš Newark, 
Ir Rupertas Bedarbis iš 
r, N. J. susituokė birže- 
įšv. Trejybės bažnyčioj, 
t, N. J.

Sutuoktuves
Jonas Baublis su Teofilija Se- 

dakiūte susituokė sekmadienį, 
birželio 16 d.

Trečiadienį, birželio 19 d., su
situokė Bernardas Robertas Ta- 
cionis su Cora Pier.

šeštadienį, birželio 22 d., su
situokia Juozas Andrijauskas iš 
New Yorko su Joanne Dragū
naite iš Hawthorne, N. J.

J. Marshall.

Trijų apskričių gegužine
Trijų Conn, apskričių metinis 

išvažiavimas—gegužinė bus sek
madienį, biiželio 30 d. Linden 
Park, Union City, Conn.

Muzikalinę programą išpildys 
Šv. Juozapo parapijos choras iš 
Waterbury, Conn., vadovaujant 
komp. A. J. Aleksiui, ir Šv. Ce
cilijos choras, šv. Andriejaus pa
rapijos, New Britain, Conn., va
dovaujant muzikei E. Degutie
nei.

Nors neprižadėjo, bet gal da

Važiuos autobusais Į 
Marianapolį

Liepos 4 d. įvyks Lietuvių 
Diena Marianapolyje.

Mūsų kolonijoj ruošiamas au
tobusas, kuris bus pasamdytas, 
jei atsiras norinčių važiuoti. Bū
tų malonu, jei atsirastų daugiau 
važiuojančių, nes tai gera proga 
dieną praleisti tyram ore.

Kas norėtų važiuoti, gali užsi
rašyti pas mūsų veikėją Antani
ną Tiškienę. M.

Kun B. Liubauskas turėjo 
dvi savaiti atostogų. Atlan
kė Amsterdamą, Kanadą, De
troitą ir keletą Pennsylvani- 
jos miestų.

Newark, N. J.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

----------- ♦ ♦

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

4

Vestuvių puota buvo Skeber- 
džio salėj, Newark, N. J.

Lietuvių Politinio Klubo vyrų 
choras surengė koncertą ir šo
kius birželio 16 d.

Parengimas buvo labai sėk
mingas. Visi atsilankiusieji džiau
gėsi gražiu dainavimu.

Komitetas dėkoja visiems, ku
rie parėmė šį vakarėlį.

Birželio 16 d. per 11 valandos 
mišias mūsų bažnyčioj kun. Vin
cas J. Svirnelis laikė savo pir
mutines iškilmingas mišias.

Po mišių buvo suteiktas pa
laiminimas.

Visi giminės ir parapijiečiai 
naujam kunigui linki visokerio
pos laimės Dievo tarnybos kely
je. * A. E. S.

Parapijos parkas Bayonne, N. J., kur birželio 30 dieną, 
sekmadienį, įvyksta parapijos piknikas.

New Jersey Lietuvių 
Suvažiavimas

New Jersey Lietuvių Taryba 
kviečia visų New Jersey lietuvių 
suvažiavimą liepos mėn. 7 dieną, 
2 vai. po pietų, Robert Treat 
Hotel, Newark, N. J.

Suvažiavimo tikslas — Lietu
vos laisvinimas ir lietuvių trem
tinių gelbėjimas, o taipgi pasi
tarimas Amerikos politiniais 
klausimais.

Kalbėti yra kviesti abudu New 
Jersey valstybės senatoriai ir du 
kongresmanai: Fred A. Hartley 
ir Clifford P. Case, Lietuvos ge
neralinis konsulas Jonas Bud
rys, kun. J. Balkūnas ir red. Juo
zas Tysliava.

Dainuos Lietuvos operos dai
nininkė B. Darlys ir Lietuvių Po
litikos klubo choras.

Visi esate prašomi dalyvauti 
ir kitus paraginti, kad suvažia
vime dalyvautų ir atvyktų 2 vai., 
nes programa bus pradėta laiku.

Rengia ir kviečia New Jersey 
Lietuvių Taryba.

A. S. Trečiokas, Sekr.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

-'A



PASIRUOŠIMAS LIETUVIŲ DIENAI

FEDERACIJOS
SUSIRINKIMAS

"SUDARYKITE MILIONĄ!"

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

271 Washington St., 
Brooklyn, N. Y.

Armijos veteranai, kurie turėjo 
tam tikrus Military Occupational 
Specialumus, gali iš naujo įstoti 
su laipsniu, atitinkamu savo išsi
lavinimui Ir patyrimams, jeigu jie 
buvo garbingai paleisti Gegužės 
12 d. ar paskiau 1945 m. — ir jei
gu jie vėl įstos pirm 1946 m. Lie
pos 1 d. Daugiau kaip trys ket- 
virtys miliono vyrų jau įstojo į 
naująją Reguliarę Armiją. SUDA
RYKITE MELIONĄ! Visi faktai 
yra kiekvienoj Armijos Stovykloj, 
Poste ar Rekrutavimo stotyje.

Lietuviu Radijo Vakarines 

7:30 PROGRAMOS 7:30 
J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai irt t 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS ___ V. UBARAVI0IUS
495 Grand St AD. «IEZAVITAS Pranešimų Dlr.

Brooklyn, N. Y. Muzikos Dlr. CHARLES MARMA
EV. 4-7142 Programos Dlr.

Maspetho Žinios

Kun. J. Kartavičius išvy
ko atostogų dviem savaitėm.

Linkime jam ramaus poil
sio.

66-tas 66-tas
METINIS

PIKNIKAS
Rengia

ŠV. JURGIO DRAUGIJA
šeštadienį

Birželio-June 29, ’46
DEXTER PARKE 

74-11 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y.

GROS 
A. PAVIDŽIO ORKESTRĄ

Seselės pranciškietės Kris
tina ir Damijoną išvyko pas 
savo tėvelius 10 dienų.

New York, N. Y.

PADARYTA OPERACIJA

REIKIA DARBININKŲ

Kliaučių dirbtuvėje reikia 
darbininkų prie mašinos arba 
rankinių—vyrų ar moterų.

Specialiai reikalinga mergina 
tikietams segti. Nereikalinga 
amato mokėti. Mokinantis mo
kame 65c. per valandą.

Apmokame šešis šventadie
nius (holidays) ir atostogas.

S. M. KARVELIS & CO.
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-2494

Birželio-June 21, ig,

NEW YORKO APYLINKĖS

LIETUVIU
LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAMDEXTER PARKE skaityto-

Woje.

161 No. 6th Street

PARDUOD

LANKĖSI IŠ PITTSBURGH
wir

496

BIDAULT SU.

PARDAVIMAI
(VOKET.

Advokato
namas

namas Jackson Heights,
retkarčiais atklystančių15-19namas NEwtown 9

I Entered as Second 
Office at Brooklyi

Rusijos 
tautoms

nutraukęs 
piip am-1

kas pne- 
kdiktato- 
kokacija

Išvežtieji yra taip nudri 
*6 kad jau nė nežino, ka 
Prisidengti. Todėl prašo a 
riŲsti nors ir kokių senų dn

iiriuomene 
[lykiją. ?a’ 
dė, kon-

« ambasa- 
,0'am C. 
įjj išėjusio- 
,$eat Globei 
š Sovietų

JUOZAS ZEį 
411 Grand Si 

Brooklyn, N

LIETUVIŲ DIENOS KOMI 
TETO SUSIRINKIMAS

Čia Galima Gauti
“Black Hone"

N. J. ir pas J. Klimus 
lyne.

Paviešėję grįžo į 
burghą.

LIETUVIS!

ALUD

REAL ESTATE & INSURANCE 
8650 85th St., Woodhaven 21, N.

(Prie Forest Parkway Stoties)
TeL Virginia 7 -1896

X EINA KAS

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Patogi Vieta Ui 
Su MOTERĮ

DIDELIS PASIRD 
VISOKIŲ G®R

b AMERIKOS
f LIKU VIS| kultorin

SAW

Jonas ir Teofilė Šauliai iš 
Pittsburgh, Pa. lankėsi pas 
žentą J. Klimą Plainfield,

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus— HAvemeyer 8

RALPH K 1

FOTOGRj 
65 - 23 GRAND A 

Maspeth, N.

TeL EVergreen 8 - 0229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

I Paryžius. — Georges 
suit sudarė naują Pran 

. os vyriausybę.
Bidault, be ministerio 

, mininko, pasiliko ligšioli 
užsienių reikalų minist 
pareigose ir pasiėmė in 
macijų ministeriją. Jis i 
pat yra Prancūzijos pr 
dentas.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir St 
KONTRAKTORIA

Atlieka mūrinių namų a 
lyginimą, plasteriavlmą, 
vių cementavimą ir irt. < 

293 MAUJER ST.
BROOKLYN 6, N.

Toji tremtinė lietuvė yr 
aįkirta nuo vyro, kuris buv 

pat išvežtas, paskui į 
&estas į kalėjimą, ir daba] 

11 apie jį nieko negirdėti.

Paskutinis Lietuvių Dienos 
komiteto susirinkimas šau
kiamas birželio 28 d., penk
tadienį, Apreiškimo parapi
jos salėje tuoj po Federaci
jos susirinkimo.

Visus komiteto narius pra
šome atsilankyti.

Komiteto Sekr.

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

PAIEŠKOMAS
Balkan, gyvenęs Liepojoje, 

Latvijoje. Išvykęs_ į Ameriką 
prieš 30 metų. Jo sūnus yra dak
taras. Gyveno New Yorko apy
linkėje.

Jo sesuo E. Malckeitis taip pat 
gyvenusi Liepojoje.

žinantieji apie jį arba jo vai
kus, praneškite:

Capt. Patrick G. Di Fiore 
1029 41 St., Brooklyn 18, N. Y.

Tel. Windsor 6-2025

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ

BAY RIDGE ir FEATBUSH
1 šeimos mūrinis namas 6-7 

kambarių.
2 šeimų mūrinių 

kambarių.
3 šeimų mūrinis 

kambarių.
4 šeimų mūrinis 

kambarių.
Visų minėtų namų yra boksi

niai kambariai, naujos mados į- 
taisymais, apšildomi su garu, ir 
garadžiais. žemės plotai yra nuo 
40x100, 50x100 iki 60x100.

Taipgi parduodame visokius 
namus, lotus visose miesto da
lyse ir priemiesčiuose.

ZINIS
499 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. RE 9-1506

Geri, pigūs, patogūs] 
Gerose vietose. Patari 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
prašo. Apdraudžiu (i įsu 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastui

Real Estate Insura
Grand St., Brooklyn
Tel. EVergreen 7-11

?Įn Štai vienas New Yorke j 
veriantis lietuvis gavo iš Si 
jo laišką, kurį atsiuntė t 

:-ii- ištremta lietuvė.
Laiške nusiskundžian 

kad darbo sąlygos yra su 
kios, — “gyvenimas žiauri

PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkt 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Rusija Gali Ne 
Pašalpos i

Washingtonas. — J 
se svarstant 465,000,( 
lerių sumos priėmimą 
RA reikalams, paaiškė 
rusų valdžia neleidžia 
rikiečiams koresponde 
aisvai pranešinėti, ka 

dijoj ir Ukrainoj yra 
narna toji UNRRA par 

Ryšium su tuo Kor 
sluoksniuose esama st 
nuomonės, kad tos pai 
siuntimas Rusijon būt 
laikytas.

New Yorkas. — 
mus šių metų prac 
tavoje daug lietuvii 
suoti.

Nors maskvinė 
tuos rinkimus sten 

paliaus vaizduoti kaip bem 
■ procentų laimėjimą 
i da virš milijono 
balsavusių, bet iš tik 
kūnai susilaukė I 
tokio didelio boikoto 
bar komunistai imas 
r pradėjo vykdyti 
rėmimus.

Iš Europos praneša

New Yorko apylinkės Lietuvių Diena visiškai arti. Ji 
bus ketvirtadienį, liepos-July 4 d., Amerikos nepriklauso
mybės paskelbimo šventėje.

Šiemet Lietuvių Diena bus naujoje vietoje—didžiuliame 
Dexter parke, Woodhavene, kurį labai lengvai pasiekti iš vi
sur.

Lietuvių Dienos komitetas nuoširdžiai dirba jau kelin
tas mėnuo. Rūpinasi, kad viskas praeitų kuo gražiausiai, ir 
sėkmingiausiai.

Birželio 14 d. Angelų Karalienės par. salėje įvyko L. D. 
komiteto priešpaskutinis susirinkimas. Jame apie įvairius 
pasiruošimo darbus pranešė komiteto nariai. D. J. Averka, 
Jurgis Tumasonis, M. Brangaitienė, M. Dulkienė, J. Brund- 
za, K. Baltrušaitis, A. Pažereckienė, P. Montvila, St. Luko
ševičius, B. Adomaitienė, J. Skarulienė, M. Mykolaitis, N. 
Butkienė, K. Galčius, St. Subatienė, U. Šarkauskienė, V. Že- 
mantauskas, J. Morkūnas ir kiti.

Susirinkimo dalyviai susipažino su Andrium Daugirdu, 
tik ką atvykusiu iš Chicagos pagelbėti “Amerikos” adminis
tracijoj laikraščio platinimo darbe.

Susirinkimo dalyviai pageidavo, kad Lietuvių Dienoje, 
šalia muzikos, tautinių šokių, beno ir bendro liaudies dainų 
dainavimo, būtų ir trumpų pranešimų apie Lietuvos padėtį. 
Šis pageidavimas bus įvykdytas, nes Lietuvių Dienoje daly
vaus keli neseniai iš Europos atvykę lietuviai. Visiems bus 
malonu su jais susitikti, susipažinti, jų gyvo žodžio apie lie
tuvių vargus išgirsti.

Dexter parkas bus atdaras nuo 10 vai. ryto. Muzika 
pradės groti nuo 2 vai. popiet. Šokiai prasidės nuo 6 vai.

Svečiams nereikės rūpintis maistu. Bus skani užkandi- 
’gė^karštasdešreles virs ir lietuviškus kopūstus šutins ma
lonios šeimininkės. Gėrimo irgi bus.

žodžiu, puota jau suruošta. Dabar tik reikia, kad sve
čiai susirinktų. Ar bereikia sakyti, kad visi maloniausiai ir 
nuoširdžiausiai esate kviečiami dalyvauti.

“Amerikos” skaitytojai! Būkite ne tik Lietuvių Dienos 
svečiais, bet ir jos šeimininkais! Šeimininkų pareigas atlik
site, jei pakviesite į Lietuvių Dieną savo artimiausius, pa
žįstamus, kaimynus, gimines.

Visi pasirūpinkime, kad Lietuvių Diena praeitų di
džiausiu pasisekimu.

Federacijos susirinkimas į- 
vyks birželio 28 d., penkta
dienį, Apreiškimo parapijos 
salėje.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Paskutiniame susirinkime

buvo išrinkta Federacijos ap
skrities valdyba, kurią suda
ro pirm. St. Lukoševičius, vi- 
cepirm. M. Varnis, sekr. J. 
Tumasonis, iždin. A. Bačiuš- 
ka, iždo globėjai S. Subatie
nė ir A. Spaičys.

Dvasios vadas yra kun. N. 
Pakalnis.

ĮSTOKITE Į ARMIJĄ SU SAVO 
MOS LAIPSNIU

Apreiškimo 
Parapija

Novena
Birželio 13 d. vakare buvo 

labai jaudinančios ir iškil
mingos pamaldos prie Šv. 
Antano. Tai buvo tikrai pa
sekmingos novenos užbaigi
mas. Žmonių buvo pilnutėlė 
bažnyčia.

Tenka pažymėti, kad no
vena buvo gausiai lankoma 
per visas devynias dienas.

Kun. Juvenalio Liaubos, 
vienuolio pranciškono, pa
mokslai žavėte žavėjo visus.

Galima sakyti, kad novena 
virto misijomis. Labai daug 
ėjo prie išpažinties. Daug bu
vo atsivertimų prie tikėjimo.

Parapijiečiai labai dėkingi 
kunigui pranciškonui už su
tikimą novenai vadovauti.

Parapijietis.

Joninės
Birželio 24 d., pirmadienį, 

yra šv. Jono šventė.
Sekmadienį 11 vai. suma 

mūsų bažnyčioje bus laikoma 
klebono kun. Jono Balkūno 
ir kun. Jono Kartavičiaus in
tencija. Mišias užprašė Ro
žančiaus draugija.

Pirmadienį 8 vai. ryte mi
šias užprašė Altoriaus drau
gija.

Visos Maspetho parapijos 
draugijos sveikina abu dva
sios vadus, linki geriausios 
sveikatos ir ilgiausių metų.

Veteranų postas
Mūsų parapijoj susiorgani

zavo katalikų veteranų pos
tas ir jau pradėjo veikti.

Birželio 13 d. savo susirin
kime išsirinko laikiną valdy
bą: pirm. Jonas Wezwick, 
sekr. Kaz. Kulis, ižd. Al. Na
vickas.

Šio ketvirtadienio vakare 8 
vai., prašoma susirinkti vi
sų narių ir naujų atsivesti.

Išvažiavimas
Birželio 13 d., ketvirtadie

nį, 100 parapijos mokyklos 
vaikučių autobusais važiavo 
į Valley Stream parką, kur 
gražiai praleido laiką.

Vaikučiai ir jų tėveliai dė
kingi parapijos kunigams ir 
seselėms pranciškietėms už 
visą jų malonumą.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kll., 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

Tel. MArket 2-5360

F ■ y . ..

i -Sit

— Antradienį mirė Marijo
na čižienė. Laidojama penk
tadienį, birželio 21 d.

— Kun. J. Baltrušaitis tre
čiadienį išvyko į Chicagą.

Birželio 16 d. bažnyčioje į- 
vyko tretininkų vizitacija. 
Kun. L. Andriekus, neseniai 
atvykęs iš Romos, davė pa
mokas. O. P.

Iškilmės New Yorko lietuvių 
parapijoje

Birželio 16 dieną Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje 
buvo paminėta kun. J. Gu- 
rinsko dvidešimt kunigystės 
metų sukaktis.

Iškilmingas mišias celebra- 
vo pats jubiliatas, asistoje 
buvo kunigai J. Aleksiūnas 
ir K. Paulionis.

Pamokslą pasakė kun. J. 
Balkūnas.

Ceremonijorium per pa
maldas buvo tos pat parapi
jos vikaras kun. Kaz. Mala
kauskas.

Vakare parapijos salėje į- 
vyko kun. J. Gurinskui pa
gerbti bankietas, į kurį atsi
lankė ne tik parapijiečiai, bet 
taip pat svečiai iš toliau ir 
draugai kunigai.

Kalbėjo kun. M. Kemėžis, 
šv. Mykolo par. klebonas ir 
Kun. Vienybės Rytų provin
cijos pirm., mokslo klasės 
draugas kun. Pijus Lekešis, 
rengimo komiteto pirm. Bill 
Borus ir kiti.

Pabaigoje visiems padėko
jo kun. J. Gurinskas.

Kaip dalyvavusieji pamal
dose, taip ir vakare įsitikino, 
kokia nepaprasta pažanga 
padaryta bažnyčios ir salės 
papuošime ir sutvarkyme.

Prie gero orkestro muzi
kos susirinkusieji šoko ligi 
vėlumos.

Programai sumaniai vado
vavo kun. Kaz. Malakauskas.

Dainas išpildė Aušros Var
tų parapijos choras, vado
vaujant varg. Antanui Ka
minskui. Solo dainavo V. Ta
mošaitienė ir Violeta Prano
kus. Akompanavo J. Tamo
šaitis.

Inžin. Petras M. Burzilaus- 
kas yra pasidavęs sunkiai vi
durių operacijai Lutheran 
Hospital.

Ligonis yra Dr. Auwarter 
priežiūroje.

Nuoširdžiam “Amerikos” 
prieteliui p. Barzilauskui lin
kime kuo veikiausiai pasveik
ti. X.

Angelų Karalienės 
Parapija

Pereitą šeštadienį rožanči- 
nės, susitariusios su kitomis 
parapijos draugijomis, suren
gė laimėjimų vakarą parapi
jos salėje.

Dalyvių buvo ne per dau
giausia, bet visi smagiai lai
ką praleido, laimėdami dova
nėles.

LRKSA 134 kuopos na
riams svarbu ateiti į parapi- 
jojos salę šį sekmadienį, bir
želio 23 d., ir sužinoti susivie
nijime savo padėtį. Ateidami 
malonėkite ir savo liudijimus 
(policy) atsinešti.

Visi, kurie dar savo liudi
jimus nepakeitėte, būtinai 
ateikite.

Birželio 14 d. mirė Izabelė 
Gudiškienė, 234 Rodney St., 
Brooklyne.

Laidotuvės buvo birželio 
18 d. iš Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčios į šv. Jo
no kapines.

Atplaukė Lietuviai
Antradienį, birželio 18 d., į 

New Yorką atplaukė iš Euro
pos keletas lietuvių.

Tai Motiejus Balčietis, Vy
tautas Belackis (Amerikos 
pilietis), našlaitė Liucija Be- 
drytė, Vladas Indriūnas, trys 
Amerikos piliečiai — Just. 
Klumbis, Raim. Klumbis, Vy
tautas Plungys, ir inž. Mečys 
Šabanas.
Vienuolikos mėnesių našlaite

Tarp atvežtųjų buvo 11 
mėnesių našlaitė lietuvaitė 
Marytė Talytė.

Ja prižadėjo rūpintis Cath
olic Welfare organizacija ir 
seserys vienuolės.

Catholic Welfare į šią šalį 
atvykti pagelbėjo Balčiečiui, 
inž. Šabanui ir VI. Indriūnui.

Kiti iš New Yorko jau iš
važiavo pas savo gimines.
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