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Telefonuoti po 5 vai vakaru

rikų kominterno laik- 
aryžiuje “Naujoji De
ja” tūlo Erenburgo 
yje taip vaizduoja, 
ra amerikonai:— 
ra nemokšos, netikė
to nežinantieji ir nie- 
sivokiantieji tipai.

■ girdi — Berlyną lai- 
u seniausiu pasaulio 
r visiškai nežino skir- 
,rp Bukarešto ir Bu-

ūt, ištikro mes, ame- 
geografijoj neper- 

simanom, bet vis dėl- 
‘eikėjo išsikelti į Eu-

MI PAVEIKSLAI Lietuviu • i - • ' +■ •. vu* paraph u mokėjom surasti, 
__  šerburgas, Paryžius 

""..... .. tfurtas. Kai ateis va-
—- ’eikia manyti, surasi-

--------------- ur yra ]^askva , Te- 
A* r nnvn iu» rusai mūsų nenu-

• IF E. 1 vVlLAW Q0 taip labai nesijau

vieną Sekmadienio Vakarą, jėjiį

Baras ir Restore
Puiki Salė šeimyninėms For riklausomybės palai- 

ta ' buvo atsiųsti iš Mas-
-------  Bfe ecialūs graboriai. Lie- 

im darbui buvo atva- 
Jovietų užs. reik, vi
kris Dekanozovas.

lAND STREET
Tel.' EVergreen 4-9737

iros, Latvijos ir Esti-

i Vyšinskis.
[viečiami Aplankyti Naujai Į skis taiP serai išsi-

KIRPYKLĄ

RANDVIEW BARBEE

Kuri randasi patogioje reto)

savo valstybių laido- 
kad šį graboriaus 
£sia ir dabar, šį kar
pa pasiųstas į Buka- 
ruošti laidotuves Ru-

irand Street

D. Whitecavage, Savininką

aščiai praneša, kad 
;en pradėjo savo dar- 

h inas turi puikius gra- 
kurie ne tik palaido- 
iatys prieš tai dar pa
st savo būsimus lavo-

kad jau val0> taį va_ 
“grįčią”! Vieną dieną 

!JL GUSTAS FUNERMI
Hilo, rš-lLcĮ Ulcllc Vvlj 

jau tokia “sūdna die
vina muzikams, tre- 
lą sovietiškas piautu- 
ikabina už buhalterių 
: Tai vėl sovietinis kū- 
raiško jų geriausius 
kus. Jei tik draugui 

Em ar jo partijai kas 
o, tai vakar dienos 
dvyriai kaip bematant 
ami į šiukšles ir valo- 
šluojami be pasigailė-

LAISNIUOTAS GRABO®

Tiios naujai įrengtos patalpos. Ypafc 
mesys teikiamas Kiekvieno Pagafc 

*aul Gustas Funeral Boro 
LARCY AVE. ' BROOKL 
i Armory)

Mūsų telefonas nemiega

lenBredesJr.
ADVOKATAS 
avemeyer Street 
oklyn 11, N. Y. 
Wergreen 7-9394

-1464

LAŽYS ir SŪNUS 
DNTRAKTORIAI 
mūriniu namu rieny iš- 
, plasteriavima, ialigat- 
ntavimu Ir Irt. darbus. 
IS MAUJER STn 
JOKLYN 6, N. Y.

demeil

NE*-'

irtą skaitome vėl ži- 
už geležinės uždan- 

d Maskvoje įvyko pa- 
as, dalyvaujant tuo 
nemalonėn neįpuolu- 

mmĮ naršalui Sokolovskiui 
* rta išvalyti rusų oku- 
Jackson Ui armiją.

[visų “valymų” spren- 
išeitų, kad Rusijoj tik- 
a atsakantis šiukšly-

lostabu. Kai tautų 
ikai savo kruvinomis 
lis imasi valymo dar- 
tikrai daugiau ištepa

Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post ĄT-mmAT w 
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 PENKTADIENIS, BIRŽELIO-JUNE 11 DIENĄ, 1948 Nr. 24 (799) Kaina 10c.

Kova dėl Tremtinių Įstatymo
WASHINGTON. — Birže

lio 3 d. Senatas didele balsų 
dauguma priėmė senatorių 
Wiley ir Revercomb pasiūly
tą tremtiniams įsileisti bilių. 
Pagrindiniai biliaus nuosta
tai yra šie:

1. Amerika per sekančius 
dvejus metus, nuo šių metų 
liepos 1 d., įsileis iš Vokieti
jos, Austrijos ir Italijos 200,- 
000 tremtinių.

2. Pusė įsileisimu tremti
nių turi būti iš Rusijos pa
vergtų kraštų (t. y. Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir rytinės 
Lenkijos).

3. Pusė atvažiuojančių tu
ri būti ūkininkai arba kilę iš 
žemės ūkio.

4. Tremtiniais laikomi tie 
pabėgėliai, kurie Vokietijoje, 
Italijoje ir Austrijoje atsira
do prieš 1945 m. gruodžio 22 
dieną.

5. Įstatymui vykdyti prezi
dentas paskiria 3 asmenų ko
misiją.

Šis bilius dabar perduotas 
Atstovų Rūmams, kur yra 
tuo reikalu paruoštas kitas 
sumanymas, žinomas kon- 
gresmano Fellows vardu. At
stovų Rūmuose kova dėl nau
jo įstatymo pravedimo jau 
prasidėjo.

Įvairūs asmenys ir organi
zacijos daro spaudimą, kad 
Senato bilius būtų “apkarpy
tas,” kad nebūtų įtraukti 
kraštų ir užsiėmimų apribo
jimai. Nors yra karštų ginčų, 
bet tikimasi, kad iki birželio 
19 d. Kongresas priims tokį 
tremtiniams įsileisti įstaty
mą, kuris savo turiniu la
biausiai atitiks Kongreso 
abejų rūmų nuotaikoms.

Kardinolas Spelman Japonijoj
 <s>-----------------------------------------

TOKIO. — Šios savaitės 
pradžioje Japonijoje lankėsi 
New Yorko arkivyskupas, 
kardinolas Francis J. Spell
man. Kardinolas čia atvyko 
su savo palydovais, aplankęs 
Kiniją. Atvykęs į Tokio, kar
dinolas buvo generolo Mac 
Arthur svečias. Jo Eminen
cija aplankė ir japonų impe
ratorių Mikado.

Prieš atvykdamas į Japo
nų sostinę, kardinolas buvo 
sustojęs Kinijoje, kur buvo 
priimtas Kinijos prezidento 
Čiankaišeko, kardinolo Tien 
ir kitų įžymių asmenybių.

Peipinge kardinolui pa
gerbti buvo suruošti pietūs, 
įvykę Fujeno katalikų uni
versitete. Iškilmėse dalyvavo 
ir Amerikos generalinis kon
sulas. Kardinolas savo kalbo
je labai šiltais žodžiais kal
bėjo apie Kinijos prezidento 
asmenį ir apgailestavo, kad 
pilietinis karas tebesitęsia.

ALGOS MINIMUMAS
75c. PER VALANDĄ

Dar šiame Kongreso posė
dyje prezidentas Trumanas 
žada bandyti pravesti įstaty
mą, kad mažiausias atlygini
mas už darbo valandą būtų 
75 centai vietoje dabar mo
kamų 40 centų.

Politikos žinovai jau iš an
ksto spėja, kad tą įstatymą 
pravesti Trumanui nepavyks, 
nes jam yra priešingi dauge
lis senatorių, ypač iš repub- 
likonų tarpo.

—Atėnų laikraščiai prane
ša, kad graikų komunistų su
kilėlių vadas Markos Vafia- 
des yra pasiruošęs kalbėti dėl 
taikos sąlygų su vyriausybe.

—Popiežius Pijus XII pri
vačioje audiencijoje priėmė 
prezidento Trumano atstovą 
M. Taylor.

Komunizmo ir nacizmo panašumas

'avojus Baltijos pa
bėgėliams Švedijoj

LONDONAS. —■ Į Duvrą 
mažu laivuku atvažiavo 29 
latviai, kurių tarpe 7 vaikai, 
bėgantieji iš Švedijos, Gete
borgo uosto. Pabėgėliai pa
reiškė, kad Švedijos vyriau
sybė pasižadėjo išduoti So
vietų Sąjungai daugelį latvių 
ir estų, atbėgusių švedijon 
po Vokietijos kapituliacijos.

Šią žinią patiekė iš Londo
no New Yorko laikraščiai.

Stačiatikiy arki vysk 
Stalino tarnyboj?

Kaip praneša rusų kalba 
New Yorke leidžiamas laik
raštis “Novoe Russkoe Slo- 
vo,” arkivyskupas Adam, nu
vykęs į San Francisco Šv. Ni- 
kalojaus cerkvėje viešai ap
reiškė, kad “aš norėčiau, kad 
ir čia Amerikoje dvasiški ja 
naudotųsi tokia pagarba, šir
dingumui ir geru įvertinimu, 
kokiuo ji naudojasi Sovietiš
koje Rusijoje.”

Arkivyskupas dargi kvietė 
netikėti žodžiais net tų žmo
nių, kurie “nešioja baltus rū
bus ir auksines kepures” (at
seit, dvasininkams), pabrėžė, 
kad ateitis priklauso Rusijai 
ir baigė žodžiais: “Mes nuga
lėsime.” ’

Jis lankėsi taip pat Sovietų 
konsulate 4r to konsulato li
muzinu važiavo apie 100 my
lių į Fort Ross vietovę.

Sunku būtų suprasti tokį 
faktą kitaip, kaip tarnybą 
Stalinui.

__________ ;____
'•i

2 BILIJONAI DOLERIŲ 
KARO AVIACIJAI

WASHINGTONAS. — Pil
dydamas Kongreso nutarimą, 
ginybos ministeris Forestal 
davė įsakymą pagaminti už 
du bilijonus dolerių karo lėk
tuvų. Du trečdaliai tos su
mos skirta kariuomenės ir 
vienas trečdalis laivynų lėk
tuvams pagaminti.

Iki 1950 m. liepos 1 dienos 
bus pagaminta 2,100 bombo-

DUODAMA 
gūs, patogūs namai, 
'etose. Patarnavimas

žia viską, kas tik ko 
raudžiu (insurinu) ir

EVergreen -

r į irvina,, negu išvalo.
S.Sl^Us atrodo, kad, jei jau 

22(jSoot! je reikia kas valyti, 
irmiausiai reikia šį 
ingą kraštą išvalyti 
sų tų ponų valytojų.
> valytojai su jų bosu 
i Juozapu nebus nu- 

tai, kaip ten buvo 
^ynas, taip ir bus.

Tautinio Saugumo šaltinių 
Tarybos pirm. — Arthur M. 
Hill, kalbėdamas New Yor
ke, nurodė visišką komuniz
mo, nacizmo ir fašizmo pana
šumą.

Hill sako, kad komunizmo 
ir nacizmo-fašizmo santvar
kas neišskiriamai jungia šie 
panašumai:

1. Panaikinimas teisės į žo
džio, spaudos, susirinkimų ir 
tikybinio išpažinimo laisvę.

2. Panaikinimas visų par
tijų, išskyrus valdančiosios.

3. Pajungimas ekonominio 
ir socialinio gyvenimo griež
tai vienos partijos kontrolei.

4. Suvaržymas asmens ini
ciatyvos ir panaikinimas lais
vos gamybos.

Vai:

DAvt^

)h Vastunas

Gates Avenue 
klyn 21, N. Y. 
Lenmore 5-7285
Virginia 7-2940

65-23 0

Ina, žinoma, galvoti, 
as nori, bet faktas vis 
Įieka faktu, kad Ame- 
ietuvių stipriausias gy
lis visada spietėsi apie 
škas parapijas. Baž- 
J, prie parapijos, jos 
ir mokyklose išliko li- 
idien čia gyvas ir ne-

MEMORIES of^ ‘Jas lietuviškas žodis,
McMUKICd Čia p-vvn ir npnnlnn^-

Saturdays, 5:00 
Station WEVD-1^

DIRECTOR - 
429 Walnut St, 

TeL MArket

čia gyva ir nepalauž- 
t ilgą eilę metų ameri- 
a laisva Lietuva su jos 
uis lietuviškomis dai- 
ir gilia senosios Tėviš-

i, kai atsiranda žmo- 
rie mano, kad “Ameri-

ka” bereikalo deda tiek daug 
žinių iš parapijų, tai mes už 
tai labai nepykstame, bet at
virkščiai — tas mums malo
niai primena, kad mes esame 
arčiausiai Amerikos lietuvių 
gyvenimo, jų rūpesčių ir šir
dies.

Mes juk esame skaityto
jams, o ne skaitytojai mums. 
Atpasakodami parapijų įvy
kius ir rūpesčius, kartu in
formuojame ir džiaugiamės 
mūsų laimėjimais ir dalina
mės užuojautos žodžiu dėl 
pasitaikiusių vargų ir varge- 
iių.

Šitas nuolatinis ryšys su 
mūsų skaitytojais yra mums 
pats mieliausias, nes jaučia
me, kad Į vieną taktą plaka 
“Amerikos” ir jos skaitytojų 
lietuviška širdis.

5. Panikinimas nepriklau
somų darbo unijų.

6. Įsteigimas koncentraci
jos stovyklų ir naudojimas 
vergų darbo plačiausiu mas
tu.

7. Įsteigimas teismų, visiš
kai priklausančių valdžios 
kontrolės.

8. Garbinimas vieno vado, 
kaip galingiausio ir nepalie
čiamo nei kritika, nei perrin
kimu.

9. Išnaikinimas bet kokios 
opozicijos, pagrobimas galios 
į vienas rankas ir naudoji
mas demagogijos, kurstant 
rasę prieš rasę, klasę prieš 
klasę.

10. Pavergimas viso gyve
nimo didėjančiai karo maši
nai, siekiančiai pavergti visą 
pasaulį.

11. Pavertimas tautos at
stovybės įstaigos į lėlinę būk
lę, paklusnią vienos partijos 
diktatūrai.

12. Įsteigimas plataus šni
pinėjimo ir slaptos policijos, 
nukreiptų prieš visus gyven
tojus.

13. Atkirtimas savo gyven
tojų nuo socialinių, kultūri
nių ir ekonominių santykių 
su kitų valstybių gyvento
jais, vykdant griežtą spau
dos ir radijo cenzūrą, už- 
draudžiant iškeliavimą.

14. Visiškas nepripažini
mas kitų valstybių teisių ir 
sutarčių šventumo.

15. Palaikymas ir organi
zavimas užsieny “penktosios 
kolonos” — išdavikų, dirban
čių svetimos šalies diktatū
rai.

nėšių ir naikintuvų ir po to 
kasmet bus pagaminama ne
mažiau 5,200 lėktuvų.

LENKAI IR MIKOLAIČIK
Lenkų seime Philadelphi- 

joj, kalbant Mikolaičikui, kai 
kurie jo tautiečiai ėmė pro
testuoti dėl to, kad jam lei
džiama kalbėti po to, kai Mi- 
kolaičikas yra dalyvavęs 
Maskvos sudarytoj iš komu
nistų ir jų pataikūnų vyriau
sybėje.

Suvažiavimo pirmininkas 
Rozmarek kaltino J. A. Val
stybes už pripažinimą komu
nistinės lenkų vyriausybės ir 
kalbėjo, jog karas tarp So
vietų Sąjungos ir Amerikos 
neišvengiamas.

US. besitrauks iš Vokietijos
Nori apsaugot šven

tas vietas

Saugumo Tarybos rezoliu
cijoje buvo įneštas vienas 
punktas, reikalaujantis už
tikrinti neliečiamumą šven
tųjų Palestinos vietų. Bolše
vikų atstovas Gromiko tą 
progą panaudojo savo propa
gandai ir, pasisakęs už šią 
rezoliucijos dalį, pašiepda
mas pareiškė, kad jeigu 
krikščionys, žydai ir arabai 
negali ginti Jeruzalės ir kitų 
šventų vietų, tai gal teks 
kreiptis su prašymu pagelbos 
į ateistus (bedievius).

STASSENAS UŽ PASIUN
TIMĄ KARIUOMENES 

PALESTINON
Republikonų mitinge Mis

souri valst.,. Springfielde, 
Stassenas pasisakė už reika
lingumą neatidėliojant pa
siųsti Amerikos kariuomenę 
į Palestiną.

Matomai, Stassenas yra 
suinteresuotas būsimuose 
rinkimuose gauti sau žydų 
balsus.

WASHINGTON. — Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos ir Liuk
semburgo vyriausybių atsto
vai susitarė dėl naujos pro
gramos atskirai, centrinei 
vyriausybei Vakarų Vokieti
joje sudaryti. Naujas siūly
mas yra ilgų pasitarimų Lon
done padarinys.

Naujai Vakarų Vokietijos 
savarankiškai vyriausybei 
sudaryti siūlomi tokie žings
niai:

1. Sąjungininkų karinių va
dovybių ir vokiečių provinci
jų (valstijų) vadų susitiki
mas ir pasitarimas;

2. Išrinkimas atstovų į 
steigiamąjį konstitucinį sei
mą;

3. Paruošimas konstituci
jos;

4. Atidavimu tautai pa
tvirtinti seimo paruoštą kon
stituciją;

5. Svarstymas vokiečių 
valstijų sienų pakeitimo rei
kalo.

Iš anksto aišku, kad Sovie
tai tam planui nepritars, nes 
jie iki šiol delsė taikos su Vo
kietija sudarymą. Bijoma, 
kad šis pasiūlymas gali susi
laukti stipraus pasipriešini
mo prancūzų seime, kur ko
munistai ir De Gaulle šalinin
kai dažnai suranda bendrą 
kalbą prieš premjero Schu- 
mano vyriausybės užsienio 
politiką.

Drauge su pranešimu apie 
susitarimą dėl Vakarų Vo
kietijos tvarkymo, Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos vy
riausybės paskelbė, kad jų 
kariuomenės iš Vokietijos 
negali būti atšauktos iki bus 
užtikrinta taika Europoje. 
Be to, kariuomenių ištrauki
mas gali būti įvykdytas tik 
tarpusavio susitarimu.

Čekų prezidentas pasitraukė

Veto teise faktus

Rusai ir vėl, jau 25-tą kar
tą iš eilės, pasinaudojo veto 
teise, šį kartą stengdamiesi 
Čekoslovakijos byloje užkirs
ti kelią bolševikų šunybėms 
Pragoję išaiškinti. Visa Sau
gumo- Taryba, išskyrus vie
nus rusus ir raudonuosius uk
rainiečius, balsavo už tai, 
kad būtų padarytas tardy
mas ir vietoje būtų ištirta, 
kaip iš tikrųjų ėjo reikalai 
Pragoję.

Rusai tačiau nemėgsta, kad 
kas nors mestų žvilgsnį už 
geležinės uždangos, ir savo 
juodus darbus nori nuslėpti 
prieš pasaulį, gindamiesi ve
to teise.

Amerikos atstovas Warren
Austin visai teisingai pasa
kė, jog “veto teisė šiuo atve
ju buvo panaudota tam, kad 
pasaulio viešajai nuomonei 
būtų sutrukdyta sužinoti fak
tus.”

Kadangi pagal Jungtinių 
Tautų charterį veto teisę te
galima vartoti tik tuo atsiti
kimu, kai daromi galutiniai 
sprendimai, o ne dėl klausi
mų, kurie liečia bylai medžia
gos ir įrodymų surinkimą, 
tai amerikiečiai ir kiti mano, 
jog rusai Čekoslovakijos by
loje pavartojo veto teisę ne
teisėtai.

—Žuvusių prisiminimo die
nos parade New Yorke daly
vavo 100,000 veteranų ir virš 
milijono žiūrovų.

Palestinoj paliaubos neaiškėja
«------------------------------

TEL AVTV. — Jungtinių 
Tautų pasiūlytos paliaubos 
Palestinoje nesusilaukia aiš
kaus pritarimo nei Izraely
je, nei arabų šalyse. Paliau
bų tarpininkas, grafas Ber
nadotte, kelis kartus tarėsi 
su Izraelio ir arabų vyriau
sybių atstovais.

Birželio 9 d. buvo paskelb
ta, kad Bernadotte pasiūlė 
paliaubų sąlygas, bet, rašant 
šiuos žodžius, nebuvo žino
mas jų turinys.

Paliaubos tęstųsi 4 savai
tes, kurių metu būtų bando
ma pasiekti taikos. Arabai 
nori, kad paliaubų metu į Pa
lestiną nebūtų leista žydams 
įvažiuoti.

LENKIJOS-BULGARIJOS 
SUTARTIS

Tarp Lenkijos ir Bulgari
jos tų šalių komunistinės 
Maskvos partijos vyriausy
bės pasirašė draugiškumo ir 
I tarpusavio pagelbos sutartį. 
Pagal tą sutartį šalys turi 
derinti savo politiką tarptau
tinėje plotmėje ir padėti vie
na kitai užpuolimo atveju. 
Tuo būdu, Rusija baigia ap
sitverti geležiniu žiedu, 
įtraukdama savo satelitus 
ginti jos interesus.

—Vakarinės Europos kari
niai žinovai užbaigė savo pir
muosius apsigynimo planus 
prieš galimą užpuolimą.

PRAHA. — Birželio 7 d. [duoti Vokietijai Sudetų kraš- 
atsistatydino Čekoslovakijos 
prezidentas Eduard Beneš.

Pasitraukimo dieną Beneš 
turėjo pasirašyti naują šalies 
konstituciją, kurią prieš mė
nesį priėmė komunistų parti- 
ja'ir jos kontroliuojamas sei
mas.

Benešo pasitraukimo prie
žastimi nurodoma silpna jo 
sveikata. Jam dabar yra 64 
metai. Prieš keturis mėne
sius jis nusilenkė komunistų 
vado Gottwaldo reikalavimui 
sudaryti grynai komunistiš
kai pataikūnišką vyriausybę.

Beneš iš prezidento parei
gų pasitraukia jau antrą kar
tą. Pirmą kartą jis tai pada
rė 1938 m., po to, kai Čeko
slovakija buvo priversta ati-

tą. Tada Beneš pasitraukė į 
užsienį ir 1940 m. sudarė če
kų vyriausybę tremtyje ir 
1945 m. grįžo į Čekoslovaki
ją kaip prezidentas.

Beneš iki šiol buvo labai 
palankus Sovietų užmačioms 
ir komunistų siekiams Euro
poje. Jis tikėjosi, kad taria
ma Stalino draugystė išgel
bės jį ir Čekoslovakiją. Gy
venimo tikrovė parodė kitką.

Čekoslovakijos komunisti-

Benešui bus mokama prezi
dento alga iki gyvos galvos, 
kad ' jam paskirta gyventi 
prezidento pilis. Tačiau yra 
žinių, kad Beneš yra tikras 
kalinys. Jam uždrausta bet 
kur pajudėti, o apie išvykimą 
į užsienį nėra jokios kalbos.

Sovietai grobia žmones
Sovietų užimtuose kraštuo

se žmonių grobimas nesi
liauja. Šį kaltinimą viešai pa
skelbė Jungtinių Valstybių 
atstovas Berlyno okupacinės 
vyriausybės posėdyje gegu
žės 24 d.

Jo surinktais daviniais ru
sai įvairiose vietose yra pa
grobę daugiau kaip 30,000 
vokiečių ir juos išvežė pri
verstiniems darbams urani- 
jaus kasyklose.

Tose kasyklose pagrobtų
jų gyvenimas yra labai biau- 
rus, nes jie laikomi panašio
se “kenkėjų” stovyklose, kaip 
ir daugelis mūsų brolių Sibi
re.

Tokiose sąlygose stipriau
sias žmogus išlaiko ilgiausiai 
2 metus. Todėl į uranijaus 
kasyklas grobiami daugiau
sia jauni vyrai.

Čekijoje, sakoma, tokiems 
vergijos darbams jau pagrob
ta apie 10,000 čekų.

Kadangi šias grobimo ži
nias daugiausia surenka ki
tų valstybių stebėtojai, pri
skirti prie vokiečių policijos 
rusų zonoje, tai rusų pulki
ninkas Jelizarov norėjo jų 
daugiau ten neįsileisti. Bet 
Amerikos atstovas Babcock 
jam griežtai pareiškė, jog šių 
teisių JAV neatsisakys tol, 
kol tai bus reikalinga.

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija paskyrė savo stebėto
jus prie vokiečių policijos 
nuo tada, kai pamatė, jog ru
sų paskirtas policijos virši
ninkas Paul Markgraf uoliai 
pildo visus rusų pageidavi
mus ir sovietai to vokiečio 
rankomis plačiai varo biaurų 
vergų gaudymo darbą.

Iš ten niekas neiš
važiuos

Korespondentų užklaustas 
Gromiko dėl galimybės išva
žiuoti iš Rusijos svetimšalių 
žmonoms, jei Jungtinių Tau
tų organai to reikalautų iš 
Rusijos, atsakė, jog toks rei
kalavimas būtų nesąmonė. 
Pripažino, kad žmonoms ir 
vyrams turi būti užtikrinta 
galimybė gyventi drauge, bet 
pridėjo, kad yra dar ir vals
tybinės prievolės ir pagal ru
sų tvarką yra draudžiamos 
jungtuvės su svetimtaučiais.

Komunistų valstybės yra 
vienintelės, kur žmogus iš 
savo “rojaus” negali niekur

išbėgti. Net į fašistinę Itali
ją ir hitlerinę Vokietiją gali
ma buvo išvažiuot ir įvažiuot. 
Jei žmogus slepia savo gyve
nimą, tai, matomai, ten yra 
kažkas negero.

PATARĖ MOKYTIS 
RUSIŠKAI

Gromiko pavaduotojas Ma
lik vienam iš spaudos kores
pondentėj patarė pasimokyti 
rusų kalbos. Jis pažymėjo, 
kad sovietų delegatus kalti
na tuo, kad jie visuomet te- 
vartoja žodelį “niet” (ne) ir, 
juokaudamas pridėjo, jog 
Amerikoje pirmas žodis, kurį 
išmoksta vaikai yra “taip,” 
tuo tarpu kai Sov. Rusijoj jie 
išmoksta “ne,”
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Bern. Brazdžionis

AK, NORĖTUM GRĮŽTI
Ak, norėtum grįžti į tėvų sodybą,
Kiekviena žvaigždelė kaip sesuo kur žiba, 
Pas kiekvieną krūmą, pas kiekvieną žiedą 
Tu pažįsti svirplį, kurs laimingas gieda.

LRKSA. 56-tas Seimas Bostone
Seimo rengimo komisijos pranešimas

NORI ĮBAUGR įIRGU šalis

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiunCiama pašto ženklu.

Santykiams įsitempus •
Vakarų demokratijos ir karui pasibaigus ilgai stengė

si Maskvai įsiteikti. Darė nuolaidų, mėgino bendradarbiaut, 
kad tik pasiekus nors ir sukrypusios taikos. Tai buvo pa
vargimo, o kartu ir savęs gelbėjimo politika. Gelbėkimės, 
kurie esam laisvi, o kurie jau pavergti ir kas jau įvyko — 
tegul taip ir lieka.

Lietuvos ir kitų pavergtųjų klausimu bijojo net tvir
tesnį žodį tarti. Apie reikalavimą toms tautoms laisvę grą
žinti nė kalbos negalėjo būti. Manyta, kad įsiteikus Mask
vos viešpačiams, šie atsisakys nuo bolševizmo užmačių už
valdyti visą pasaulį ir pasitenkins tuo, ką jau turi pasi- 
glemžę.

Reikėjo naujų ir skaudžių aukų, kad laisvasis pasau
lis praregėtų, ties kokia baisia praraja jis pats stovi. Su
tarčių sulaužymas pasigrobiant Balkanus ir Lenkiją, Če
koslovakijos pučas, Suomijos parklupdymas — tai vis įvy
kiai, akyvaizdžiai pasaką, kur mes esam ir kas mūsų lau
kia.

Sąryšy su tais įvykiais šiandien vis daugiau prisime
nama ir Baltijos kraštų likimas. Čekoslovakijos tragediją 
nagrinėjant, J. V. spaudoj buvo įsakmiai nurodyta, kad tais 
pačiais metodais buvo pagrobtos ir Baltijos valstybės. Jė
gą ir smurtą vartojant, NKVD ir komunistų penktą jai ko
lonai siautėjant, Sovietų užs. reikalų vice-ministeriui vado
vaujant, žmonės balsuoja prieš krašto nepriklausomybę ir 
savo laisves. Taip “išrinktas” parlamentas paprašys “tėvo” 
Stalino malonės priimti nariu į “didžiąją sovietinę šeimą.”

Valstybių kapinynas didėja. Maskva ruošiasi tolimes
niam šuoliui. Jau ir nenorintiems tuo tikėt aišku, kad toliau 
darant nuolaidas ir tik save gelbstint, visus ištiktų Balti
jos kraštų likimas.

Taip padėčiai pasikeitus ir santykiams su Sovietais įsi
tempus, reikia kuoplačiau kelt Lietuvos klausimą ir jam lai
mėt viešąją opiniją. Kas anksčiau buvo neįmanoma, tas 
šiandien jau galima. Tą daryt mus įpareigoja ne tik Lietu
vos gelbėjimas, bet ir šio krašto interesas. Neužsidarykime 
vien savyje, o veikime į visą plačiąją šio krašto visuomenę. 
Žinokime, kad gelbėdami Lietuvą, gelbstime ir šį kraštą ir 
patys save — savo laisvę ir gerovę.

Popiežius kviečia stipriau budėti
Savo vardinėse, birželio 2 

d., popiežius Pijus XII prie- : 
mė jį pasveikinti atėjusių i 
kardinolų grupę, kuriai pa- i 
sakė ilgesnę kalbą.

Savo kalbos pradžioje po
piežius prisiminė savo šv. 
Globėją, popiežių šv. Eugeni
jų, kurs buvo labai drąsus 
savo pareigose ir nieko že
mėje nebijojo. Jis pabrėžė, 
kad šiais laikais, kai tiesa ir 
klaida, tikėjimas į Dievą ir 
Dievo paneigimas, dvasios 
pirmenybė ir medžiagos pir
mavimas, žmogaus asmens 
kilnumas ir jo paneigimas, 
tvarka ir sąmyšis susiduria 
viens su kitu pasaulyje lem
tingoje kovoje, Bažnyčios ir 
jos regimos Galvos misija 
turi būti atliekama šūkio 
“Nieko nebijau žemėje!”

Pijus XII kalbėjo apie rei
kalą turėti tvirtos drąsos ko
voje tarp Kristaus sekėjų ir 
Jo priešų. Jis kvietė visus ti
kinčiuosius, kurių sielos gel
mėse rusena krikščioniškos 
dvasios žarija, pabusti ir at
sikelti. Gal daugeliui tas pa
budimas reikš didelį pasiau
kojimą, atsisakymą nuo į- 
prastų patogumų, bet jis bū
tinas.

Popiežius pareiškė, kad ka
talikų atbudimas neturi būti 
nukreiptas tik į “grynai ti
kybinę” sritį, kas reikštų at
sisakymą įsilieti į viešąjį gy
venimą. Tikinčiųjų pažiūros, 
pasiryžimai ir veiksmai turi 
paliesti civilinį, tautinį ir 
tarptautinį gyvenimą, kur tik 
kyla dorovės klausimas, kur 
tik tenka įsijungti į gretas 
už Dievą ar prieš Jį.

—Dievo sukurto žmogaus 
vardu, mes siunčiame savo 
tėvišką dėkingumą visiems 
mūsų mylimiems vaikams, 
sūnums ir dukterims, visa
me pasaulyje, įstojusiems į 
Kristaus armiją ir prisieku
siems kovoti dėl Jo taikos 
karalystės,—sakė popiežius.

Ak, norėtum grįžti į jaunystės taką, 
Kur linksmi upeliai ryto saulėj teka, 
Pas kiekvieną daubą, pas kiekvieną vingį 
Supasi drugeliai šviesūs ir laimingi...

Ak, norėtum grįžti, kur šermukšniai šaukia 
Kur berželiai dairos gimtoje palaukėj, 
Pas kiekvieną pėdą, pas kiekvieną grumstą 
Gertum ryto rasą, kraujo nesudrumstą.

Kur jūs, tėviškės pievų upeliai, 
Kur vaivorykštė vaiko dienų? 
Ir ko varganą širdį taip gelia, 
Kai liūdnoj pakelėj jus menu?

Ar patvinsit jūs vėlei, kaip tvinot, 
Aukso siūlai ramunių žieduos, 
Ar vaivorykštės spalvos devynios 
Dangui dyviną diržą vėl duos?

Ar sugrįšim, kaip kregždės sugrįžta 
Į pašelminį savo tėvų?
Ar nuvysim kaip vystančios vyšnios, 
Ar nukrisim kaip lapai klevų?...

SĖKMINGA ALT KONFERENCIJA
Lietuvos buv. Ministerių Pirmininkų kalbos. Svarbios 

rezoliucijos. Sveikinimai Senatui.
Birželio 6 d. įvykusią at

stovų konferenciją atidarė 
New Yorko Tarybos pirmin. 
Juozas Glaveskas, pasi
džiaugdamas gausingu atsto
vų ir svečių atsilankymu.

Konferencijai vesti pa
kviestas sekantis prezidiu
mas: pirm. Juozas Boley, vi- 
cepirm. Juozas Glaveskas ir 
J. P. Mačiulis, sekretorium 
Jurgis Paknys. Mandatų ko
misijai vadovavo J. Averka, 
rezoliucijom paruošti pa
kviesti adv. Kostas Jurgėla, 
adv. S. Briedis ir Balys Lauč- 
ka.

— Mes esame tikri, kad 
nesijaus įžeisti, jei, šalia 
kingumo, plaukiančio iš mū
sų širdies, mes pridėsime nau- ! 
ją ir skubų įspėjimą — bu
dėkite!

Gelbėjimo darbas turi būti 
nukreiptas ir į tuos, kurie, 
nors ir mano esą vienybėje 
su tikinčiaisiais, yra nuėję į 
judėjimus, siekiančius supa- 
saulinti ir nukrikščioninti 
kiekvieną privataus ir viešo
jo gyvenimo sritį. Jie susida
ro dvejopą sąžinę; nors jie 
nuduoda pasilieką krikščio
niškos bendruomenės nariais, 
bet tuo pačiu metu jie kovo
ja, kaip pagelbiniai būriai 
gretose tų, kurie paneigia 
Dievą, ši dviveidiška veikla 
yra pavojumi jiems tapti, 
anksčiau ar vėliau, nuodingu 
augliu pačioje krikščionybės 
krūtinėje.

Kalbėdamas apie laimėji
mą paklydusių ir sukietėju
sių širdžių, popiežius priminė, 
kad tai priklausys nuo nuo
širdumo, ištikimumo, energi
jos ir teisingumo dėsnių vyk
dymo gyvenime. Šiuo metu 
visur yra svarbios socialinės 
permainos, ypač skubus rei
kalas aprūpinti neturtinguo
sius tinkamais butais, duona 
ir darbu. Tačiau kiekviena so
cialinė atmaina turi būti su
jungta su tinkama gamybos 
organizacija. Juk niekada ne
bus pakankamo paskirstymo, 
jei nebus pakankamos gamy
bos.

Popiežius griežtai pasmer
kia tokią padidintą gamybą, 
kuri išnaudoja darbininką, 
paneigia jo asmens kilnumą 
ir laisvę. Todėl jis kreipiasi 
į viso pasaulio katalikus, 
kviesdamas juos nepasiten
kinti “gerais norais ir pui
kiais sumanymais, bet ryž
tingai juos įgyvendinti.”

Labai patenkinančiai po
piežius paminėjo neseniai Ha
goje (Olandijoje) įvykusį

jie 
dė-

Pirmuoju įvykiu konferen
cijoj buvo gen. Jono Černiaus 
kalba. Buvęs laisvosios Lie
tuvos minsteris pirmininkas 
publikos buvo šiltai priimtas.

-Savo išsamioje kalboje gen. 
J. Černius vaizdžiai nupiešė 
Lietuvos vyriausybės laiky
seną ir jos uždavinius prieš 
rusams okupuojant Lietuvą. 
Gen. J. Černius pareiškė, kad 
buvo padaryta atsakingų; 
valstybės asmenų viskas, kad 
būtų išsaugotas Lietuvos ne
utralumas ir jos laisvė. Ta
čiau rusai, siekdami pavergti 
sau tautas, laužė visus jų pa
sižadėjimus ir sutartis, todėl 
nedaug kas beliko daryti ma
žai Lietuvai prieš galingą ru
sų agresiją.

Po gen. J. Černiaus, kalbė
ti pakviestas rusams užė
jus buvęs minsteris pirminin
kas ir užsienių reikalų mi- 
nisteris, prof. Krėvė-Mickevi
čius. Visiems nepaprastai bu
vo įdomu jo klausytis, nes jo 
kalba parodė, kaip sistema- 
tingai ir niekšiškai rusai pa
lengva perėmė visą Lietuvos 
gyvenimo vairą ir kaip jį sa
vo reikalams naudojo. Vadi
namoji liaudies vyriausybė 
buvo žaislu Dekazanovo ran
kose. Pats profesorius ir E. 
Galvanuskas bandė gelbėti, 
kas buvo galima. Deja, jų pa
stangos nedavė lauktų vai
sių. Tai buvo pirmoji kalba, 
kuri aiškiau nušvietė kas da
rėsi prieš prijungiant Lietu
vą prie Sovietų Rusijos.

Prof. Pr. Padalskis savo 
ugningoje kalboje piešė kovą,

“Europos Kongresą,” kurs 
siekia Europos tautų vieny
bės. Į šį kongresą savo ste
bėtoją buvo nusiuntęs ir po
piežius. Tuomi jis parodė 
Bažnyčios pritarimą tiems, 
kurie ruošia kelią tarpusavio 
supratimui ir nuoširdžios 
taikos dvasiai atsteigti.

Gale savo kalbos popiežius 
paskelbė, kad 1950 metai bus 
Šventieji Metai. Tai bus dvi
dešimt penkti šventieji me
tai Bažnyčios gyvenime.

kuri ten vyko ir tebevyksta 
prieš okupantą. Suminėjo kai 
kuriuos didvyriškus partiza
nų žygius. Pabaigoje savo 
kalbos, ragino visus Ameri
kos lietuvius stoti į bendrą ir 
vieningą darbą, kuris atneš
tų daug geresnių vaisių, pa
skatindamas ten kovojančius 
ir priduodamas tikresnių vil
čių, nes už partizanų stovėtų 
vieningas Amerikos lietuvių 
kūnas.

Kalbėtojas metė mintį, kad 
tie rinkimų metai turėtų bū
ti išnaudojami Lietuvos iš
laisvinimo ^reikalu t Balsuo-| 
jantieji lietuviaTturetų savo 
atstovams pareikšti, jog jų 
noras yra laisvas pasaulis su 
laisva Lietuva.

Prof. Pr. Padalskis, nagri
nėdamas bendrą pasaulio po
litiką, pareiškė, kad Lietuvos 
išlaisvinimo valanda artėja, 
jog paskutinieji bolševikų žy
giai įrodė, kad jie yra užpuoli 
kai ir šiai išvadavimo valan
dai, kad Amerikos lietuviai 
būtų pasiruošę. Ir nors jau 
daug jų prašyta, bet yra rei
kalinga ir toliau remti tą 
garbingą kovą.

Kostas Jurgėla išaiškino 
dabar Senate esantį pabėgėlių 
įstatymo projektą, kuris vi
sų lietuvių turėtų būti re
miamas.

Konferencijoj priimtos re
zoliucijos šiais klausimais:

1) Išreikšta padėka ir pri
tarimas dėl Europos pagel- 
bos plano;

2) Pasiųsta padėką Sena
tui už tremtinių įsileidimo by
lą;

3) Išreikštas ] 
karinės prievolės įvedimui 
Jungtinėse Valstybėse;

4) Pažadėta remti Mažo
sios Lietuvos atstovus ir iš
reikštas pasigerėjimas jų 
darbais.

Taip pat pareikštas sveiki
nimas Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui ir iš
reikštas pritarimas Ameri
kos Lietuvių Tarybai, ban
dančiai suvienyti visas lietu
vių grupes, kurios remia ko
vą už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Konferencijos dalyviai Lie
tuvos kovai tęsti suaukojo 
297 dolerius.

Seniausios ir didžiausios 
lietuvių katalikų organizaci
jos — Lietuvių R. K. Susivie
nijimo Amerikoje, — 56-tas 
Seimas įvyks birželio 27-lie- 
pos 1 dienomis Bostone.

Pamaldos
Seimas prasidės iškilmin

gomis pamaldomis, Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje, So. Bos
tone, sekmadienį, birželio 27 
d., 10 vai. ryte. Iškilmingas 
mišias laikys Centro dvasios 
vadas, kun. Jonas F. Baltu- 
sevičius-Boll. Pamaldose da
lyvaus ir pamokslą pasakys 
vyskupas J. J. Wright, D. D.

Sporto olimpiada
Birželio 27 d. Romuvos 

Parke, Brocktone (apie 18 
mylių nuo Bostono), ta pro
ga įvyks pirmutinė lietuvių 
sportininkų olimpiada. Joje 
kviečiami dalyvauti lietuviai 
sportininkai iš visos Ameri
kos. Kviečiami jaunamečiai 
iki 19 m. ir vyresni. Laimė
tojams skiriama $300 dova
noms. Su olimpiada tame pa
čiame parke įvyksta ir Lietu
vių Diena bei išvažiavimas.

Iškilmingas banketas
Birželio 29 d., 7:30 vai. va

kare, Hotel Statler, įvyks iš
kilmingas šeiminis banketas. 
Jame dalyvaus ir kalbą pasa
kys žymusis Bostono arkiv. 
Richard J. Cushing, D. D., 
kongresmenas J. W. McCor
mick (demokratų vadas Kon 
grėsė), Bankų ir Apdraudos 
komisionierius Mass, valsti
joje Charles Harrington ir 
mūsų išeivijos vadai. Meninę 
programos dalį paruoš muzi
kas Algis Šimkus.

Reikia registruotis
Norintieji sporto olimpia

doj ar muzikos, dainų ir šo
kių festivale dalyvauti, turi 
tuoj užsiregistruoti centre, 
Lith. R. C. Alliance of Ame
rica, P. O. Box 32, Wilkes- 
Barre, Pa., arba seimo rengi
mo komisijoje, czo “Darbi
ninkas,” 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Norintieji 
.dalyvauti bankete prašomi 
rezervuoti sau vietas iš anks
to.

Sudominkime jaunimą
Susivienijimo vadovybė bei 

Centras yra pasiryžęs šiuo 
Seimu ir jo nepaprastais šei
miniais parengimais (sporto 
olimpiada, festivaliu ir kt.) 
sudominti mūsų lietuvių jau
nimą ir įtraukti į Katalikų 
Susivienijimą.

Kad ta organizacija, kurią 
mes išauginome ligi kelioli
kos tūkstančių narių skai
čiaus bei arti dviejų milionų 
dol. jos turto vertės nemažė
tų, bet augtų ir bujotų, kaip 
lietuvių fraternalis, sporto, 
meno ir kultūros židinys.

Todėl kviečiame mūsų ger
biamus vadus-darbuotojus į 
talką, laukiame atvykstant 
kuodaugiausiai delegatų ir 
narių, o taip pat prašome at
siųsti skaitlingai savo meni
ninkus. Seimo rengėjai yra 
pasiruošę nuoširdžiai visus 
priimti.

Seimo rengimo komisijos 
vardu,

Vilniuje
Esamomis žiniomis Vilnių- ; 

je karo metu buvo sugriauta 
' gyvenamą^ ųkučb, 

viešbučių, 3 muziejai, 2 bib
liotekos, 2 kino teatrai, 40 
gydymo įstaigų, 4 tiltai, tele
fonų stotis, vandentiekis, 
elektrinė ir t.t. Po karo Vil
niuje gyvenamojo ploto ir iki 
šiol labai nedaug teatstatyta. 
Atremontuojami tik mažai 
nukentėję namai. Praūžus ka
ro audrai, Vilnius ilgą lai
ką buvo be vandentiekio ir 
elektros. 1945 metų pradžio
je Vilniuje teveikė iš viso 3 
siurbliai, kurie miestui teduo
davo 6,000 kubinių metrų 
vandens i parą. Vandentiekiu 
ir elektra ne visi turi teisę 
naudotis. Dar ir dabar elekt
ra mieste dažnai gęsta, o van
dens aprūpinimas yra nepa
kenčiamas.

Klaipėdoj sugriauta apie 
60% viso gyvenamojo ploto. 
Gerokai nukentėjo Kaunas, 
kur susprogdintos elektrinės 
miesto centre ir Petrašiūnuo
se, eilė namų, sudegintas Vi
lijampolės priemiestis.

Šiauliai smarkiai nukentė-

A. Ivaška

pietinėje miesto dalyje skly
pus individualinei statybai. 
Tačiau dėl medžiagos stokos

Naujo kominterno la 
tyje, skirtame Vakarų | 
pai, kuris vadinas “N 
Demokratija,” bolševiki 
plačiai rašyti, įrodinį 
kad karo atveju An 
praloš karą Rusijai.

Vakarų Europos f 
anot jų, jei rems Am 
tai bus visiškai sunaiį 
Vienintelis jų išsigelbe 
tai yra eiti drauge su 
ja...

Šiaip jau Prancūzija 
vengiamai turėtų būti] 
vikų okupuota ir tai I 
žiau kaip 2 metams, ii 
Amerika niekada nebeįi 
tų įsikelti į Europą sii 
ria armija.

Prokomunistinio nt 
tymo prancūzų atsargi 
nerolas Petitenai įroc 
kad Amerika negali ps 
Europon daugiau 17 dr 
tuo tarpu, kai bolševik 
pastatyti jų visus trn 
tus.

me tiki, kad Visagalės poli 
įnors ir at-1 rolė

»e ■ v..
licijos — virsir

I stovyklas laiko
j kontrolėj. Jo af 
šytų tarp nutek 
tai paprastai t

k

/H ®ilijonų majs u- prjegvai 
L Sovietu Sa- ar sabotažą. 
, genimą. Jie 
M prievar- 
Kįklasę, ku- 
Msta visa 
p sistema. 
fįetq Rusi
ks JAV va- 
katojų skai-

Ufflcentraci- 
Lįaitant dau

Lajos vergu 
Ujjoį sun
kai barba- 
[ ^rijoje ver-

admiriauja, i 
J-j ir duona.

Visa ta propagandakai jie 
vienos ir to paties: pagoniškaidi- 
moralę Vakarų pasatT 
įbauginti visus tuos,] 
nepasiduoda Maskvos j

Beje, Vakarai jau pi 
praregėti ir Marshalo 
vykdymas turi daugia 
rio už rusišką tuščią 
Juo tuštesnė bačka, julsramduo- 
siau skamba.

M, jie ne- 
ki maisto.

prabėga- 
rausi dar
ks mėnesi- 
k mokestį, 
kirkti vie-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1^ prakaito
TTv. Irasker-
Užburtame raL>,pien. 

pi statyboje, 
m statyAustrijos taikos sui 

klausimas niekaip neiširtos prame
na iš užburto rato. Lo 
ir Vienoje komisijos] 
džiauja. Bėga ne tik mėi 
bet ir metai, o Austrij 
rial pirmiausia buvo pi 
ta nepriklausomybe, y 
veik toje pat padėty! 
kad ir nugalėtoji Vom 
.Rusai., visas pastaugi

kur 
Lis ekono- 
L'i mašininio

. pastaįyt^ nąmjisneįmanoma,
’ tik šiaip taip sukalamos įvai-[ taikos sutarties sab

rios būdelės ir jose gyvena
ma.

Buvo sugriauti
Beveik visiškai buvo su

griauti Raseiniai, Vilkaviš
kis, Skuodas, Šakiai, Rum- 
šiškis. Smarkiai nukentėjo 
Utena, Zarasai, Marijampolė, 
Švenčionys, Biržai, Kalvari
ja, Kretinga ir daug kitų 
miestų ir miestelių. Viso pri- 
skaitoma sugriautų pastatų 
apie 80,000. Bet visur staty
ba menka. Pati bolševikinė 
“Tiesa” praeitų metų Nr. 116 
rašė apie Lazdijus, kad “be 
keliolikos pavienių piliečių 
pastatytų namukų miesto pa
kraščiuose bei vieno jau ant
rus metus remontuojamo na
mo miesto centre, atstatytų 
pastatų bei statybinių darbų 
Lazdijuose nesimato.”

ui toks pat 
s darbas, 
p ir kelnės, 
p ir lie- 
:ua apran- 
ą Odiniu 
pojtoduo- 
pNušalu- 
poti pirš-

išgalvodami vis naujus 
lavimus.

Amerikiečių delegaci 
fas Samuel Reber po glitas. 
24 d. posėdžio komisijoj 
čiai pareiškė, kad jis p 
sis beprasmių naujų po 
šaukimui, ligi Rusija 
sakys nuo išpūstų rej 
nių reikalavimų ir tai 
nuo reikalavimo, kad 
slavijai būtų atiduota į 
kilometrų Austrijos že

Kol didieji nesusiti 
ginčijasi, pačios Ali 
širdy — Vienoje — ru| 
to didžiulius paminklu 
donarmiečiams, vad 
juos “nežinomojo išlai 
jo” paminklais. Tačiai 
vieniečiai vadina juos 
nomo prievartautojo i 

(“Ž”) j ko” paminklais.

-medicinos 
p nėra, 
pniirvais- 
p-yrare-

n nėra, 

pMą, ku- 
p aptvertas 
p viela ir 
M bokš- 
ptieji iš- 
I--08 tiktai

&

dažniausiai baig 
’ bausmėmis.

Iš kur mes ta

Štai jums gyv 
parodymai:

“Kareivių dur 
mūsų darbą,” sa 
kiečių antistalini 
nisto žmona, bu 
ta dvejus metus.

“Po keletos sa 
nes, kurios meti 
me sugrūsti kaip 
pasiekiau Karag: 
klą Kazachastai 
Mes — nuteistie 
me garbę kultivi

Mes gyvenom 
trobelėse, apnikt 
utėlių, blakių ir 
praleisdavom tri 
ties valandas, gi 
lentų arba ant gr 
talų, be antklodž 
lėtekyje vėl rikiu 
bui.”

“Jie pusę iš n 
šaudė, o likusius 
gaiš,“ sako Raud 
mijos leitenantas 
kiečių karo belai;

“Aš tarnavau 
karininkas Raudį 
mijoje. Orelo ko1 
vau sužeistas. 194 
lių mėnesį mūsų 
nys buvo apsupta 
peratiškos kovos 
laisvėn.

Po išlaisvinimo 
dienas, nekan 
laukdamas grįžim

Mes pasiekėm 
Ginkluoti sargybi 
mus vienoje tušči 
Tada du draugai b 
ti ir išvesti. Vien; 
Įjįžo, bet atsisal 

mūsų klausimu 
niekad nebegrįžo.

Mus šaui
Kitą rytą mūsų 

mažėjo: 12 draugi 
)usė iš mūs — ne; 
dausinėjimo. Jie 
pat, garaže (kuris 
cialiai tam reiklu 
sušaudyti.

Aš buvau pasių; 
tusiais) į stovykl; 
kimas buvo toks p 

Ivisų, grįžusių iš v

A. Vilaini

pritarimas Į jo. Juose sunaikinti 1,898 gy-

Rusai nori prijungti Rumuniją
------------------- <t>------------------------------------------- .

TARPININKAS PALES
TINOJE
grafas Bernadott, 
įgaliotinis, bando 
arabus su žydais, 
grafas savu laiku

Švedų 
kaip UN 
sutaikyti 
Tas pats 
buvo pragarsėjęs, kaip tarpi
ninkas sutaikyti anglus su 
vokiečiais. Tada jam nepavy
ko. Ar pavyks šį kartą?

venamieji pastatai, 21 įmo
nė, o taip pat visos gydymo 
ir švietimo įstaigos. Krašto
tyros muziejaus pastatas su
degė, tačiau dalį jo ekspona
tų pasisekė išgelbėti—jie da
bar yra įvairiuose pastatuo
se.

Po karo Šiauliai labai pa
mažu atsistato. Dar nebaig
tas taisyti vandentiekis, blo
gai veikia elektros stotis. Te
dirba 27 įmonės, šiaip taip 
veikia gydymo įstaigos ir 
mokyklos. Pastatyti ir atre
montuoti vos keli namai.

Šiauliuse nepaprastai trūk
sta gyvenamojo ploto. Mieste 
daug rusų karių ir pareigū
nų, kurie yra užėmę visus 
sveikesnius butus. Užsilikę 
vietos gyventojai vargsta ne
paprastai susispaudę.

Gyvenama rūsiuose, 
šiaip taip pačių aptvarkytuo
se griuvėsiuose. Mokyklose 
mokomasi keliomis pamaino
mis.

Miesto valdovai darbinin
kams ir tarnautojams skiria

Yra 
gandų, kad sovietų valdžia, 
per savo slaptai Bukareštan 
pasiųstą atstovą Vyšinskį, 
reikalavo, kad Grozos vyriau
sybė Rumunijoje pravestų 
plebiscitą, ar Rumunija nori 
įeiti kaip 17-toji sovietinė 
respublika į Sovietų Sąjungą. 
Blogiausiu atveju, Grozos vy
riausybė turi duoti savo su
tikimą plebiscitui — pareiškė 
Vyšinskis minėtam premje
rui — jei pats plebiscitas ir 
nebūtų vykdomas tuč tuojau. 
Ypatingai Maskva yra suin
teresuota slaviškąja sritimi 
Dobrudžės, siekdama turėti 
rubežių su Bulgarija.

Rumunijos užsienių reika
lų ministeris, žinomoji komu
nistė Anna Pauker, palaikė 
Maskvos reikalavimą su di
džiausiu entuziazmu.

Paskutinėmis 2 savaitė
mis Maskva ypatingai sustip
rino savo spaudimą į Buka
reštą, reikalaudama iš rumu
niškų komunistų greito, ga
lutino atsakymo dėl plebisci
to.

gautas patvirtinimas

Mimas, duslus. Rodos, lyg že 

pe iš ryto ir vakare. Vidudien 
galvų pasirodo lėktuvai. Ji< 

M Kartais pasigirsta trenks 

universitetJ^. so%ų 
_ J ,-®iai puiki vieši mano tevy 

_ , .v. TT ._____..i? žemė kvepia džiūstančic
Pabalcio Umversitel Tvs.,, .- . , . 

•n „ „r,„4-;« d a ii aciau sienpiuvių dainos 
T apsiniaukę. Kiekvienas

NORI PERKELT B-

kėlimu rūpintis, Ba 
stangomis per Refu; 
fense Committee šiol 
nomis įsteigtas “Coi 
for the Baltic Univeil^aa neateis... 
Exile,” kurio pirminijM, nuleidžiu akis, 
tiko būti prof. Chr. Glyes gyvename paskutines va- 
Princeton University,®^ čia priartės frontas, 
pirmin — prof. kun. B M’S meškerę, einu prie upės, 
non, Fordhamo univa^'^mintį prie tvenkinio kry- 
prezidentas. Narių tan %®3 tiesiai per laukus. Ru- 
įžymių mokslininkų irt nusvirusios. Jie tokie 
menininkų. I .t?5 i

____ ______ ’<1 už jų tęsiasi vešlūs va- 
B stataus upės kranto. Pa- 

AŠ1RŪS SUSIKIR!H fiesta žvangančio dalgio.
SU GROMIKOi^fc kranto. Bijau išbaidyti 

lėt° atvyniojo 
K i upės tėkmę ir 

|< kamieno. Upės sro- 
Kai timptelėjau į vir- 

' ant kranto. Ji šokinėja, 

M dundėjimas girdisi la- 
ję^iir gilumoje dreba. Ar ir 
k 5^- Apsidairau. Viršuje 
kap’e vidudienį 

horizonto pakraš- 
/oesys. Tai kažkas ki*° 
P^ųranyH-

Sprendžiant Palestu 
kalus Gromiko labai) 
puolė anglus. Atsąla 
jam anglų delegatas 
gen pažymėjo, kad Gr| 
šiuo kartu pasiekė j 
miausį laipsnį savo y 
kūmo ir. nepamatuo’ 
puldinėjimų.
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V
ruotis
o olimpia- 
ainų ir šo
kauti, turi 
oti centre, 
ce of Ame- 
12, Wilkes- 
eimo rengi- 
/o “Darbi- 
Broadway, 

. Norintieji 
;e prašomi 
tas iš anks-

jaunimą
adovybė bei 
iryžęs šiuo 
mastais sei- 
ais (sporto 
aliu ir kt.) 
ietuvių jau- 
į Katalikų

mei j a, kurią 
ligi kelioli- 
narių skai- 
iejų milionų 
*tės nemažė- 
bujotų, kaip 
alis, sporto, 
židinys.

ie mūsų ger- 
irbuotojus į 

atvykstant 
delegatų ir 
prašome at-

i savo meni- 
r engė j ai yra 
rdžiai visus

Naujo komitl 
tyje, skirtamql 
pai, kuris va^ra žmonių, kurie tiki, kad 
Demokratija,"į>ietų valstybė, nors ir at- 
plačiai rąžytį lama individui politines 
kad karo atties, užtikrina jam “ekeno- 
praloš karą Oįę demokratiją.”

Vakarų M 
anot jų, jei d 
tai bus visižd 
Vienintelis ją J 
tai yra eiti y 
ja...

šiaip jau pJ 
vengiamai tmįl____
vikų okupuoti |etų socialinė 
žiau kaip 2 : J 
Amerika niekąJ 
tų įsikelti į įl 
ria armija.

Prokomuuid 
tymo prancūr I 
nerolas PetitėJ 
kad Amerika 1 
Europon daugj 
tuo tarpu, kai; 
pastatyti ją d 
:us.

Visa ta pre I 
vienos ir to į 
moralę Vakar, 
įbauginti vise 
nepasiduoda į|a pakankamai maisto.

Beje, Vakari 
praregėti ir d

I vienok —
tiesa yra ši:

femažiau 12-14 milijonų 
nių gyvena Sovietų Sa
joje vergų gyvenimą. Jie 
kro tą milžinišką prievar- 
sdarbo žmonių klasę, ku- 
(dabar yra pagrįsta visa 

i sistema, 
gų skaičius Sovietų Rusi- 
yra lygus 15-os JAV Va
rnių štatų gyventojų skai-

15 didžiulės koncentraci- 
jtovyklos, neskaitant dau 
Šs mažesnių, varo milijo- 
[ Sovietų Rusijos vergų 
aušros iki vakaro į sun- 
sią ir labiausiai barba- 
į žmonijos istorijoje ver-

iteistieji badmiriauja, 
įtinami sriuba ir duona, 
ir tuo atsitikimu, kai jie 
ka savo nežmoniškai di- 
i darbo normas, jie ne

atlyginimas yra be ga- 
.žas. Netgi geriausi dar- 

vykdįas"toilkai P° sakaus mėnesi- 
Tlarbo gauna užmokestį, 
pkamą nusipirkti vie- 
įdviem kilogramam duo-Juo tuštesnė ir 

siau skamba, f

io komisijos

A. Ivaška

o darbai

iskutinis vergu prakaito Užburti t yra išspaudžiamas ker- 
pniškus, kasyklose, plen- 

. .."ji geležinkelių statyboje, 
ise, fabrikuose, staty- 
iarbuose, naftos pramo- 
r praktiškai visur, kur 
rnios valstybės ekono

dalyje skly- 
nei statybai, 
žiagos stokos 
» neįmanoma, 
kalamos įvai- 
jose gyvena-

Austrijos III 
klausimas nith| 
na iš užburto L 
ir Vienoje ii 
džiauja. Bėgatjnereikalauj a mašininio 
bet ir metai, c r 
riai pirmiaushį 
ta nepriklausė 
veik toje pat 
kad ir nugali. 
Rusai visas j 
taikos sutarti 
išgalvodami ri 
lavimus.

rūpinimas yra toks pat 
,s kaip ir pats darbas, 
finis švarkas ir 
nniai marškiniai 
į sudaro jų visą 
retgi ir žiemą.
lyra retai; vietoj to duo- 
guminiai batai. Nušalu-

kelnės,
ir lie-
apran-
Odinių

griauti
<ai buvo su- 
iai, Vilkaviš- 
Šakiai, Rūm
ai nukentėjo 
Marijampolė, 

•žai, Kalvari- 
ir daug kitų 
elių. Viso pri
gautų pastatų 
t visur staty
ti bolševikinė 
, metų Nr. 116 
lijus, kad “be 
ienių piliečių 
ikų miesto pa- 
vieno jau ant- 
ontuojamo na- 
įtre, atstatytų 
itybinių darbi 
imato.”

Amerikieti Ioj°s lr amputuoti pirš- 
\ ra dažnas rezultatas, 

litarinės ir medicinos 
bos praktiškai nėra, 
s, rankšluoščiai ir vais

ai į netgi jodas — yra re- 
itinkami.
dėjimo laisvės nėra, 
rus stovyklos zoną, ku-

:’as Samuel Rė 
24 d. posėdžio! 
čiai pareiškė,! 
sis beprasmiu 
šaukimui, ligi: 
sakys nuo 8įė 
nių reikalavt 
nuo reikalai
alavijai būtiį:-L^aro p]OįaS) aptvertas 
kilometrų Atl Spygiiuota viela ir

Kol didieji pinių iš sargybos bokš- 
ginčijasi, padugomas. Nuteistieji iš- 
širdy—W|® stovyklos zonos tiktai 
to didžiulius! brigadose ir ginkluo- 
donarmiefefrgybos lydimi, 
juos “nežinoEV-------  -
jo” paminklai 
vieniečiai ADA...
nomo prievardi

Visagalės policijos kont
rolėje

M. V. D. — slaptosios po
licijos — viršininkas visas 
stovyklas laiko savo griežtoj 
kontrolėj. Jo agentų (įmai
šytų tarp nuteistųjų) rapor
tai paprastai baigiasi teis
mais už priešvalstybinę veik
lą ar sabotažą. Tie teismai 
dažniausiai baigiami mirties 
bausmėmis.

Iš kur mes tai žinome?
Štai jums gyvų liudininkų 

parodymai:
“Kareivių durtuvai lydėjo 

mūsų darbą.,” sako vieno vo
kiečių antistalinistinio komu
nisto žmona, buvusi paverg
ta dvejus metus.

“Po keletos savaičių kelio
nės, kurios metu mes buvo
me sugrūsti kaip gyvuliai, aš 
pasiekiau Karagandos stovy
klą Kazachastano stepėse. 
Mes — nuteistieji — turėjo
me garbę kultivuoti stepę.

Mes gyvenome molinėse 
trobelėse, apnikti tūkstančių 
utėlių, blakių ir blusų, mes 
praleisdavom trumpas nak
ties valandas, gulėdami ant Į 
lentų arba ant grindų, be pa
talų, be antklodžių, kad sau
lėtekyje vėl rikiuotumės dar
bui.”

“Jie pusę iš mūsiškių su
šaudė, o likusius pavertė ver
gais,” sako Raudonosios Ar
mijos leitenantas, buvęs vo
kiečių karo belaisvis.

“Aš tarnavau kaip ryšių 
karininkas Raudonojoje Ar
mijoje. Orelo kovose aš bu
vau sužeistas. 1941 metų spa
lių mėnesį mūsų visas dali
nys buvo apsuptas ir po des
peratiškos kovos paimtas ne
laisvėn.

Po išlaisvinimo aš skaičiau 
dienas, nekantraudamas, 
laukdamas grįžimo... namo.

Mes pasiekėm rusų zoną. 
Ginkluoti sargybiniai uždarė 
mus vienoje tuščioje troboje. 
Tada du draugai buvo iššauk
ti ir išvesti. Vienas iš jų su
grįžo, bet atsisakė atsakyti 
į mūsų klausimus, kitas — 
niekad nebegrįžo.

Mus šaudo
Kitą rytą mūsų grupė su

mažėjo: 12 draugų — beveik 
pusė iš mūs — negrįžo iš ap
klausinėjimo. Jie buvo čia 
pat, garaže (kuris buvo spe
cialiai tam reiklui skirtas), 
sušaudyti.

Aš buvau pasiųstas (su li
kusiais) į stovyklą. Mano li
kimas buvo toks pat, kaip ir 
visų, grįžusių iš vokiečių ne-

A. Vilainis

(“Ž”) ko” paminki

ii nori prijungti IW 
- - -
patvirtinimas 

>vietų valdžia, 
ai Bukareštan 
ovą Vyšinskį, 
Grozos vyriau- 
ijoje pravestų 
Rumunija nori 
-toji sovietinė 
ivietų Sąjungą, 
eju, Grozos vy- 
duoti savo su- 
įtui — pareiškė 
lėtam premje- 
s plebiscitas ir 
nas tuč tuojau, 
skva yra suin- 
viškaja sritimi 
iekdama turėti 
ilgarija. 
užsienių reika- 
žinomoji komu- 
auker, palaikė 
alavimą su di- 
ziazmu. 
is 2 savaitė- 
patingai sustip- 
mdimą į Buka- 
idama iš rumu- 
stų greito, ga- 
mo dėl plebisci-
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įinda... Gausmas tolimas, duslus. Rodos, lyg že- 
eba. Jį mes girdime iš ryto ir vakare. Vidudienį 
R. Tada virš mūsų galvų pasirodo lėktuvai. Jie 
Įa su dideliu ūžesiu. Kartais pasigirsta trenks- 
lundėjimas. Pasirodo dūmai iš padegtų sodybų, 
ašara dabar nuostabiai puiki vieši mano tėvy- 
Pats šienapiūtis. Visa žemė kvepia džiūstančio 
kvapu. Dalgiai žvanga. Tačiau šienpiūvių dainos

''lėti. Veidai visų rūstūs, apsiniaukę. Kiekvienas 
Pabalčio l-|ęs klausia:

kėlimu rūf-jAr ateis?
stangomis [° p rami nu:
fense Com^T^0’ niekada čia neateis...
nomis istd^nrau’ ka’ kalbu, nuleidžiu akis.
. , nj^įrdis jaučia kitaip. Mos gyvename paskutines va-

. „ j Diena už dienos ir čia priartės frontas.
Exile,.. K“1• fasdien iš ryto, pasiėmęs meškerę, einu prie upės, 
tiko būti pHu pr0 sodo medžius, stovintį prie tvenkinio kry- 
“ ‘ “ Jskui siauras takas eina tiesiai per laukus. Ru-

įU išnokę, pageltę. Varpos nusvirusios. Jie tokie 
I ir auksiniai! Nenoromis sustoji ir žiūri į saules 
ptą žemės derlių. Toliau už jų tęsiasi vešlūs va- 
| Jie priartėja prie pat stataus upes kranto. Pa- 
fcodri žolė dar nepaliesta žvangančio dalgio.
yliai prieinu prie upės kranto. Bijau išbaidyti 
lių, sidabrinių žuvų žaismą. Iš lėto atvynioju 
rėš siūlą. Pamažu nuleidžiu ją į upės tėkmę ir 
Isisedu ant nukirsto medžio kamieno. Upes sro- 
pažu neša, traukia plūdę. Kai timptelėjau į vir
usinė rauda pasirodė ant kranto. Ji šokinėja,

• istd$rFau’ ka’ nuleidžiu akis.
* iniiZnn 1x54-o irt 1\/Tnr< m r\ ron o o

for the Balh! 
Exile," fcri»;

Princeton l'H 
pirmin-r 
non, Fordh^ 
prezidentas. J 
įžymių 
menininh

Sprendžiu 
kalus GrOH 
puolė angled 
jam angled 
gen pažM 
šiuo kartui 
miausj 
kūmo it11^ 
puldinėja

ie upės, rodos, duslus dundėjimas girdisi la- 
rati žemė, rodos, kažkur gilumoje dreba. Ar ir 
I virpa kaip mano širdis? Apsidairau. Viršuje 
įėlynas ir giedras dangus. Tik apie vidudienį 
s melsvas rūkas tvenkiasi horizonto pakraš
tį Tačiau tai ne debesys. Tai kažkas kita. Va- 
iaprastai šis rūkas vėl pranyksta. Aš nežinau,

laisvės ar išvežimo, įskaitant 
ir moteris. “Valymo,” atlik
to užimtose teritorijose, re
zultatas — šimtai transpor
tų buvo kasdien siunčiama į 
tuščius fabrikus, atstatomus 
iš Vokietijoje demontuotų 

3 įmonių.”
I “Mes buvome apstulbę,”

sako Leonid ščekach, lenkų 
laikraštininkas, apie 1,200 
mylių etapą iš Charkovo į 
Pečioros stovyklas.

“Mes ėjome pėsti, išilgai 
naujai statomos geležinkelio 
linijos. Dieną ir naktį mes 
buvome varomi.

Pereidami miškus, mes su
tikdavome minias žmonių, 
nešančių ant savo pečių rąs
tus. Trijose grupėse, kurias 
mes pakelyje 
mačiau keletą, 
irgi nešančių 
rąstus; vėliau 
moteris nešančias bėgius.

Tuo būdu mes ėjome nesu
skaitomą skaičių dienų ir 
naktų per taigą (pelkėtą miš
kingą sritį), blogai maitina
mi, negaudami netgi pakan
kamai vandens atsigerti, mie
godami su drabužiais, šla- 

įpiais nuo lietaus ir persisun- 
• kusiais prakaitu, išvargę, pa
laužti fiziškai ir morališkai.

sutikome, aš 
šimtų moterų 
tuos sunkius 
mes matėme

Tokia buvo jų pastogė
“Kai aš su 700 kitų paga

liau pasiekiau savo paskir
ties vietą, — negalėjau tikė
ti savo akimis. Keli primity
vūs barakai stovėjo mažame, 
negrįstame plote, žemi, siau
ri loviai, padaryti iš apvalių 
karčių, buvo mūsų lovos. Ten 
nebuvo nei šiaudinių čiužinių, 
nei antklodžių, nei pagalvių. 
Barakuose nebuvo jokio ap
švietimo.

Pirmąją dieną man buvo 
įsakyta iškasti duobę maž
daug 12 kubinių metrų ir pa
šalinti žemę už 12 metrų — 
visa tai per vieną nakties pa
mainos darbą. Mano pamai
nos metu aš iškasiau tiktai 
4 kubinius metrus. Netgi sta- 
chanoviečiai niekad negalėjo 
iškasti daugiau kaip 68 m.

Mums buvo skaudu supras
ti, kad mes, hitlerizmo aukos, 
esame pasmerkti būti Sovie
tų Sąjungos vergais ir kęsti 
vargą bei pažeminimą.

Penkerius metus išbuvęs 
vergu, sionistų lyderis dr. Ju
lius Margolin (iš Lenkijos), 
laiko “nematomąją” Rusiją 
“velnišku išradimu.”

“Aš gyvenau Sovietų Ru
sijoje beveik septyneris me
tus, nuo 1939 iki 1946 metų 
vasaros. Aš praleidau penke- 
ris metus sovietų pataisomo
jo darbo stovykloje. Ten. aš

AMERIKA

Tėvas Kazimieras Tumasonis, O. F. M.

Tėvas Kazimieras Tuma
sonis yra sūnus Marijonos 
Tumasonienės ir prieš 10 mė
nesių mirusio žinomo lietuvių 
veikėjo Jurgio Tumasonio. Jis 
baigė Apreiškimo Panelės 
Švenčiausios pradžios mo
kyklą Brooklyne. Tris ir pusę 
metų mokėsi Bishop Lough- 
ling Memorial High School ir 
iš ten persikėlė į šv. Juoza
po Seminariją, Callicoon, N. 
Y., kur pabaigė aukštesnią
ją mokyklą ir dvejus metus 
kolegijos. Atlikęs noviciatą 
Šv. Bonaventūro Pranciškonų

vienuolyne, pradėjo filosofi
jos mokslą šv. Stepono vie
nuolyne, Croghan, N. Y., ir 
baigė šv. Antano vienuolyne, 
Buttler, N. J.

Baigus filosofijos mokslą, 
Šv. Bonaventūro kolegija, Al
legheny, N. Y., suteikė jam 
bakolauro laipsnį. Paskuti
nius metus teologijos mokė
si šv. Vardo kolegijoj, Wa
shington, D. C.

Dabartiniu laiku Tėvas K. 
Tumasonis studijuoja biolo
gijos mokslą Siena kolegijoj, 
Loudonville, N. Y.
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Rašo S. K. Lukas

supratau Sovietų galybės pa
slaptį.

Iki 1939 metų aš laikiausi 
“geros valios” neutralumo 
pozicijos Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu —tai buvo charak
teringa visų pažangių ir radi
kalių Europos inteligentijos 
sluoksnių pažiūra.

Paskutiniai septyneri me
tai padarė mane įsitikinusiu 
ir aštriu sovietinės sistemos 
priešu. Tai, ką aš mačiau, pri
pildė mane siaubo ir pasi- 
biaurėjimo, kuris tęsis iki 
mano gyvenimo pabaigos.

Sovietų Rusija yra pada
linta į dvi dalis: viena—“lais
voji” Rusija yra prieinama 
apsilankančiam svetimšaliui, 
žinoma, tiek, kiek svetimša

liai yra iš viso įleidžiami į 
Šov. Sąjungą, ten yra rodo
mosios vietos, kaip, pav. Mas 
kvos pažeminio susisiekimo 
linija su puikiais fasadais...”

Spygliuotų vielų Rusija
“Kitoji Rusija — antroji— 

yra už spygliuotų vielų. Tai 
yra tūkstančiai, nesuskaito
mi tūkstančiai stovyklų pri
verčiamojo darbo stovyklų, 
kur yra kalinami milijonai 
žmonių. Šioji “nematomoji” 
Rusija yra tikras pragaras, 
velniškas išradimas, moksliš
kai organizuotas pagal nau
jausią policinę techniką.

Teroras ir paslaptingumas, 
kuriuo tos koncentracijos 
stovyklos yra apgaubtos —

Pratartis
Šiemet Brooklyno lietuviai 

turi progos net du jubiliejus 
minėti: vienas yra — Ange
lų Karalienės parapijos 60 
metų sukaktis nuo jos įstei
gimo, kurią parapijiečiai ruo
šiasi tinkamai paminėti; o 
kitas yra lietuvių katalikiš
kojo laikraščio “Amerika” 15 
metų sukaktis, kurią laikraš
čio prieteliai žada atžymėti.

Seniausia parapija
Angelų Karalienės parapi

ja Brooklyne yra viena se
niausiųjų lietuvių parapijų. 
Jos gyvavimo pradžia skaito
ma nuo 1888 metų vasario 
23 dienos. Pirmutinis jos kle
bonas buvo kun. M. Juodišius, 
kuris, šv. Trejybės draugijai 
padedant, pastatė bažnyčiai 
rūsį North 10th ir Bedford 
Ave. kampe, Brooklyne, kur 
pirmos pamaldos atlaikytos 
1888 metų gruodžio mėnesio 
pradžioje. Nauja parapija 
buvo pavadinta Šv. Jurgio 
vardu, ir tik vėliau, 1894 me
tų balandžio mėn. 8 dieną, 
Brooklyno lietuviai savo susi
rinkime, kuris įvyko 73 
Grand Street, pakeitė para
pijos vardą, parinkdami jai 
Šv. Panelės Marijos, Angelų 
Karalienės, vardą.

1895 m. lapkričio 24 dieną 
Angelų Karalienės par. baž
nyčia buvo laikinai perkelta 
į naują vietą, 214 Grand St., 
kuri čia išbuvo, vadovaujant 
kun. V. Kriaučiūnui, vėliau 
kun. George Mundelein (a. a. 
kardinolui) ir kun. A. Milu
kui, iki 1899 metų lapkričio 
mėnesio.

Naujoj vietoj
Nupirkus lietuviams baž

nyčią prie South 4th ir Roeb
ling gatvių kampo, Brookly
ne, 1899 metų spalių 30 die
ną įvyko jos pašventinimas. 
Nuo tos dienos parapijos 
bažnyčia tenai tebėra ligi 
šiol.

Parapijai nuo 1935 m. ba
landžio 12 d. vadovauja pil
nas energijos ir darbštus kle
bonas kun. J. Aleksiūnas. Jo 
pagelbininku yra uolus kun. 
A. Masaitis. Parapija gerai 
laikosi, šiemet ruošiamasi 
sudeginti paskutinius skolos 
raštus.

Pirmieji parapijos veikėjai
Angelų Karalienės parapi

jos gyvavimo pradžioje dau
giausia pasidarbavo Akusevi- 
čius, Brusokas, Galeckas, J. 
Katilius, A. Kundrotas, Kar- 
tavičius, Martišius, Medelis, 
Overzotas, Papeika, J. šešto
kas (dabar kunigas), J. Vo
kietaitis ir daugelis kitų, ku
rių daug jau ilsisi amžiny
bėje, o kiti dar džiaugiasi, 
sulaukę šios parapijos 60 me
tų sukaties minėjimo.

Spaustuvės įkūrimo metai
Šiemet gruodžio 1 d. sukan

ka lygiai penkiolika metų 
nuo lietuvių katalikų laikraš
čio “Amerikos” Brooklyne 
pasirodymo.

Kai LRKSA organas “Gar
sas” išsikėlė iš Brooklyno į 
Wilkes-Barre, Pa., ši apylin
kė ir plačioji jos visuomenė 
liko be savo katalikiško laik
raščio.

Visuose L. Katalikų Fede
racijos apskrities susirinki
muose Brooklyne daugiausia 
tik ir buvo kalbama apie įsi
gijimą savo laikraščio. Tuo 
reikalu daugiausia rūpinosi 
vietiniai lietuvių katalikų vi
suomenės vadai ir veikėjai, 
ieškodami būdų laikraščiui 
išleisti.

1930 — Vytauto Didžiojo 
— metais liepos 4 d. Central 
Brooklyne, šv. Jurgio parap. 
salėje, įvyko labai didelis lie
tuvių katalikų seimelis, kuris 
pritarė sumanymui išleisti' 
Brooklyne katalikišką lietu
vių laikraštį. Tada išrinkta 
dešimties asmenų spaudos 
komisija tuo reikalu rūpin
tis.

yra neaprašomi. Taip kaip 
rusų pasakoje: jūs kalbėsitės 
su žmonėmis vieną dieną, o 
kitą dieną jie visi yra prany
kę. Piktas vilkas juos suėdė.

Nuo to laiko, kai sovietų 
valdžia jas įsteigė, sovietų 
koncentracijos stovyklos dau 
giau pražudė žmonių negu vi
sos kitos Hitlerio ir kitų 
drauge paėmus. Visa sionistų 
karta mirė sovietų stovyklo
se.” (“žib.”)

DRABUŽIŲ RINKIMO VA
JUS PRATĘSIAMAS

BALF Drabužių Rinkimo 
vajus vyksta sėkmingai. Per 
gegužės mėn. į BALF sandė
lį atsiųsta apie 20,000 svarų 
drabužių ir batų. Daugiausia 
gauta iš Worcesterio, New 
Britain ir Shenandoah. Ka
dangi vajus pradeda įsisiū
buoti, tai nutartą pratęsti 
dar dviem mėnesiams.

kaip jį ir pavadinti. Jis visada būna mano tėvynėje, 
kai ateina karštos vasaros dienos. Pats dangus, ro
dos, tada prisitvenkia pilko rūko melsvų kibirkščių. 
Jei kas ten aukštai užkoptų, jas užgautų, jos, tur būt, 
visos suliepsnotų ir pavirstų kibirkščių jūra.

Šienpiūvių dalgiai žvanga. Jie visai priartėja prie 
upės krantų. Tęsisi ilgos, ilgos storos pradalgės. Žen
gia, vingiuoja vyras paskui vyrą. Jų veidai apsiraso
ję prakaitu. Tačiau, kai virš galvų pasirodo lėktuvai, 
jie visi sustoja. Dabar jie ilgai žiūri iki jie nuskrenda 
į vakarus. Tada visi susisėda ant storos paplautos pra
dalgės ir užsidega pypkes. Sėdi tylūs greta vienas ki
to. Niekas, matyt, nenori kalbėti. Rūksta, sklaistosi 
tik pypkės dūmai. Ir kas dabar dedasi tų vyrų širdy
se? Juk tokia puiki ir graži šienapiūtė. Tačiau iš jų 
nė vienas nežino, kas bus rytoj. Gal užlies raudonoji 
lava, gal suliepsnos jų sodybos. Kas žino, gal palikus 
vėjo blaškomus pelenus, teks ir patiems trauktis į va
karus.

Plentas pilnas sunkvežimių ir vežimų. Kyla sklin
da pilkų dulkių debesys. Traukiasi ilgos, ilgos sunk
vežimių kolonos. Plento pakraščiais tokia pat vežimų 
eilė. Jie pilni prikrauti mantos. Viršuje sėdi moterys 
ir vaikai. Tai vis pabėgėliai nuo fronto.

Vidudienio metu, kai aš grįžtu į namus, vienas 
vežimas sustoja prie sodybos. Mažas berniukas ver
kia. Motina prašo jam pieno. Kai šeimininkė ateina su 
sklidinu uzbonu, ji rūpestingai paklausia berniuko mo
tinos:

—Kur jūs bėgate?
Ant vežimo sėdėjęs vyras, išsiima pypkę iš dan

tų. Jis akylai pasižiūri į moterį ir sako:
—Kur mes bėgame? Ar tai mums žinoma. Gyvas 

žmogus juk nelysi į ugnies nasrus. Greit bėgsite ir 
jūs...

Jis vėl timptelia vadeles ir vežimas darda toliau 
vieškeliu.

Už kelių dienų ir prie mūsų priartėjo frontas. Da
bar jau nebedunda, o trankosi kaip perkūnai. Juda, 
dreba visa žemė. Daug sodybų liepsnoja. Kyla į padan
ges tamsūs dūmų debesys. Gausmas nenustoja ir nak
tį. Visas dangus žėruoja, šviečia nuo gaišiu. Dabar

jau metas ir mums.
Visi sujudo kaip skruzdės. Arkliai pakinkyti. Ve

žimai prikrauti mantos. Moterys ir vaikai verkia. Jie 
ir raginami dar valandėlę stovi prie savo gimtųjų na
mų slenksčio. Paskui viena sena raukšlėtu veidu mo
teris prieina prie kryžiaus. Ji apsikabinusi kryžiaus 
kamieną ir graudžiai pavirksta. Mažas berniukas nu
siskina kelis raudono bijūno žiedus, žilas, senas žmo
gus peržegnoja savo namus, laukus ir sėdasi į vežimą. 
Kai jie pasijudina, aš užsimerkiu. Tatai žiūrėti nebeį
manoma. Mums reikia skirtis ir palikti žydinčią ir 
puikią vasarą. Dabar ir mes įsijungiame į nenutrūks
tančias vežimų kolonas.

Po poros dienų mes sustojome. Iš čia frontas dar 
toli. Laukuose žmonės vėl pluša, dirba. Vaizdas tas 
pats. Džiūstančio šieno kūgiai, išnokę auksiniai rugiai. 
Jie dabar mūsų klausia, kur mes bėgame. Jiems, tur 
būt, keista, kad mes, palikę savo namus, skubame į 
vakarus. Vilties žiburėlis atgaivina ir mūsų širdis. Su
stojome. Gal būt, vėl galėsime grįžti tais pačiais vieš
keliais...

Per išgeltusius rugius, žalius vasarojus, tęsiasi gi
lūs platūs grioviai. Visur išvažinėti, išminti takai. Der
liumi čia niekas nebesirūpina. Naktį, kai dangus gied
ras, atskrenda lėktuvai. Jie pirma išmėto rakietas— 
degančius ore žibintus — ii’ tik paskui prasideda bai
sus bombardavimas. Iš miesto, sodybų tiesiai per lau
kus skuba žmonės į apkasus. Dangus vėl sužėruoja 
gaisrais. Kartais jis toks šviesus kaip vidudienį. Maty
ti, kaip tolumoje dunkso miškai ir kalvos. Čia, apka
suose vaikai glaudžiasi prie tėvų. Toje keistoje švie
soje visų veidai atrodo išgeltę ir paniurę. Rodos, į juos 
dabar pati giltinė žvelgia, vilioja ir šaukia į nežinią.

Už kelių dienų ir čia atrieda tankai. Kyla sąmy
šis. Vėl visi skuba ir bėga. Artilerija gaudžia ir gau
džia. Vežimų kolonos juda, suka į vakarus. Apie vi
dudienį lyg visa aprimsta. Tačiau visi keliai užsikim
šę. Pilkos karių kolonos, žvilga šalmai. Patrankų 
vamzdžiai dar, rodos, kvepia paraku.

Iš plataus kelio mažu lauko keleliu mes įsukame 
į sodžių, čia jau visur tuščia. Nė vieno gyvo žmogaus 
nebematyti. Tik prie vienos sodybos mus pasitinka ru-

das didelis kudlius. Jis urzgia, loja, rodo baltus dan
tis. Vienas iš mūsų numeta jam duonos gabalą. Varg
šas, nors alkanas, nenori pasiduoti pagundai. Uosto, 
laižosi ir urzgia. Pagaliau apsimąsto ir pradeda kram
tyti. Tada, kai jį pradeda kalbinti vaikai, jo širdis su
minkštėja. Matyt, nustojęs vilties, kad kas begrįš į 
sodybą, pats prisijungė prie mūsų vežimų.

Saulė vis dar degina. Danguje nė mažiausio debe
sėlio. Soduose noksta vaisiai, raudonuoja vyšnios. Jas 
dabar mes skiname ir valgome. Tai paskutinieji vai
siai, kuriuos mes dar valgome savo tėvynėje.

Diena ne amžina. Oras atvėso. Kažkur padangėje 
pradeda tvenktis maži, pilki debesėliai. Laukų keliais 
mes priartėjame prie sienos. Stovi aukštas akmeninis 
stulpas, kuris užbrėžia paskutinės laisvos žemės kam
pą. Dabar visi vežimai sustoja. Tai tylos ir susikaupi
mo valandėlė. Rodos, kiekvienas nori apsimąstyti: ke
liauti toliau, ar mirti čia, savoje žemėje. Kiekvieno 
akyse, kaip nykios mirties prieblandoje, iškyla gim
tosios žemės vaizdas. Sodybos, aukšti šimtamečiai kle
vai, pageltę rugiai, platus Nemunas, mažas sodžiaus 
kapinynas, virpančios vidudienyje drebulės ir apsa
manoję, apkerpėję akmenys saugoja mirusių rimtį...

Dabar mes suprantame, kodėl paskutinė vasara 
buvo mums tokia graži ir kaip rišo mūsų akis prie 
laukų ir girių! Ir dabar, nors mes iš čia iškeliaujame, 
mūsų šidys pasiliks čia, kur jaunystėje išmintos pėdos. 
Lengviau mums atsakyti ir į klausimą—kodėl mes 
sukame į vakarus. Juk rytuose ir vakaruose tas pats 
mūsų gimtosios žemės priešas. Tačiau priešas iš rytų 
ilgiau išsilaikys mūsų tėvynėje. Vakaruose viskas ei
na katastrofom Gal būt mes čia dar ištversime, iš
liksime...

Moterys verkia. Jos pasisemia po saują žemės, 
riša ją į skareles ir bučiuoja. Tiek mums dabar beli
ko. Tačiau, ten toli vėl gaudžia. Giltinė vėl vejasi mus. 
Vežimų eilė pasijudina. Jie praslenka pro sienos rodyk
lę. čia vėl tie patys vaizdai. Kiek užmato mūsų akys 
— išnokę rugių laukai, gelstantis vasarojus. Ir dan
gus toks pat mėlynas. Tačiau, nuo vieškelio kyla dul
kių debesys. Vežimų kolonos vėl juda, traukia toliau 
į vakarus.., . . ____ ___ __ ,
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SĖKMINGA TREMTI

NIAMS GEGUŽINE

Niekas tiek neatjaučia lie
tuvių tremtinių vargingą 
būklę Vokietijoje, kaip tie, 
kurie ten kartu gyveno, var
go, šalo, badavo, ir kurie tu
rėjo laimės atvykti į Ameri
ką. Philadelphijon jau yra 
atvykę apie pusė šimto lietu
vių tremtinių. Jie negali pa
miršti tų suvargusių veidų, 
kuriuos matė atsisveikinant 
prieš kelis ar keliolika mėne
sių ir kuriems pasižadėjo, 
kad jei ne ką daugiau, tai 
bent maisto pasiųsti. Kiek 
žinoma, jie tą pažadą šventai 
pildo.

Patys būdami naujakuriai, 
suvargę, iš sunkaus uždarbio 
pajamų nuolat siunčia mais
to siuntinius ten Vokietijoje 
likusiems badaujantiems lie
tuviams. Svarbiausia kasdie
ninė jų kalba yra apie tai, 
kaip pagelbėti likusiems lie
tuviams tremtyje ir kaip 
greičiau ir daugiau išprašyti 
iš vietinių gerų lietuvių afi- 
davitų ir išsiųsti tremti
niams.

Pramonininkui Mykolui 
Dumšai patariant, (pas kurį 
dirba keliolika tremtinių), 
buvo sumanyta gegužės 9 d. 
surengti gegužinė-piknikas 
Mikelaičio ūkyje ir pelną pa
skirti valgio siuntiniams. Su
manymas vienbalsiai užgin
tas ir gegužinė surengta. Ge
gužinės diena buvo labai gra
ži ir šilta, žmonių suvažiavo 
apsčiai. Gegužinės komitetą 
sudarė: Vaišnys, Januškevi
čius, Steponavičius, Daugno
ra ir Mingela. Specialiai dėl 
gegužinės buvo sudarytas ir 
išmokytas tremtinių choras.

Buvo renkamos aukos gar
bės" pakvitavimais. Daugiau
sia surinko V. M. Stambiau
siai aukavo ir prisidėjo su 
patarimais Mykolas Dumša 
su sūnum ir žentu p. Vasiko- 
niu. Jie paaukojo $50, be to, 
daug kartų davė savo auto
mobilį be užmokesnio, važi
nėjimui gegužinės reikalais. 
Kiti stambesni aukotojai: J. 
Jankus — $55, kun. V. Mar- 
tusevičius — $25, kun. J. Če- 
pukaitis — $20, Pr. Pūkas— 
$11.

Šv. 
bonas 
leido

. naudotis parapijos sale ne
mokamai. šv. Kazimiero par. 
vargonininkas J. Mickūnas 
labai daug laiko paaukojo 
chorui paruošti savo laiko. 
Antanaičiai visai nemokamai 
skelbė gegužinės reikalus per 
savo radiją ir paaukojo $6.

Po $10 aukojo: Ign. Ado
monis, C. Cheleden, Chas. J. 
Roman, A. Kaniušis (dar ir 
dvi bonkas degtinės). Po $5: 
A. Žvingaitis, I. Liepa, K. Ža- 
deikis (dar pridėjo ir elektri- 
kines žirkles), Braslauskie- 
nė, Budrienė, Dovidonis, P. 
ir Z. Krištaponiai, I. Aleksie
jus, Vaivada, J. Nekrušiai, 
M. Ramanauskas, Z. Jankaus
kas, S. Urbonas, Steponavi
čius, Dr. A. Roman, Jatužis 
ir kiti po mažiau.

Jei per neatsargumą kie
no nors auka čia nepaminėta, 
malonėkite tuojau pranešti: 
V. Mingela, 456 N. Marshall 
St., Phila. 23, Pa. Taipgi, kas 
negalėjo dalyvauti piknike ir 
neturėjo progos paaukoti 
tremtiniams, bet turi gerą 
širdį ir duosnią ranką, gali 
savo auką kad ir mažą pri
duoti viršminėtu antrašu. 
Taipgi tremtiniams aukos y- 
ra priimamos: United Lithua
nian Relief Fund of Ameri
ca, Inc., 105 Grand St., Brook 
lyn 11, N. Y.

Gegužinės metu tremtinių 
choras, vadovaujant J. Mic
kūnų!, gražiai išpildė keletą 
dainelių. Buvo ir kitokį žai
dimai. šokiams grojo Damb
rausko orkestras. Buvo rodo-

mas tremtinių valgio stalas, 
kiek mažai valgio gauna trem 
tiniai. šiam darbui vadova
vo ir stalą paruošė pp. Vaiš- 
niai.

Viso pelno gauta apie vie
nuolika šimtų dolerių. Nu
švis tremtinių akys.

Gegužinės rengimo komite 
tas širdingai dėkoja visiems 
įvairiais būdais prisidėju- 
siems darbu, aukomis ir atsi
lankymu į šią gegužinę. Ačiū.

Frank Pūkas, 
korespondentas

REMIA FEDERACIJĄ

Liet. R. K. Federacijos rei
kalams padaryta rinkliavo 
Šv. Kazimiero par. bažnyčio
je. Surinkta apie $100. Bet 
buvo pridėta dar daug asme
niškų aukų ir susidarė gera 
suma. Dabar Federacijos rei
kalams varomas vajus.

VYČIAI Į WASHINGTON^

Kazimiero parap. kle- 
kun. I. Valančiūnas 

tremtiniams (chorui)

Pranciškonų vienuolyne
Mūsų pirmoji sustojimo 

vieta buvo garsus pranciško
nų vienuolynas, į kurį su
plaukia daug tūkstančių lan
kytojų. Vienuolynas pastaty
tas labai gražioj vietoj, ap
suptas gražių sodų ir pasta
tų. Jis yra garsus savo taip 
vadinamu Rožančiaus Porti
ku. Tai Rožančiaus paslapčių 
koplytėlės su “Tėve mūsų” ir 
“Sveika Marija” įrašais. Ten 
surašyta visomis kalbomis 
“Sveika Marija.” Ieškojome 
lietuviško įrašo, kurį ir rado
me.

Aplankėme visas paslaptis 
ir mėginome skaityti visomis 
kalbomis, jeroglifais, arama- 
jiškai, egyptiškai ir kitaip 
įrašytus. Čia buvo tiek daug 
ko stebėti ir lankyti, kad 
daugiausia laiko ir turėjome 
pašvęsti. Mat, reikėjo pama
tyti Šv. Panos Marijos Ange
liškos koplyčią, kuri yra pa
statyta panaši į Portiunkulo 
koplyčią Italijoj, Asyžyje. Vi 
sų akys buvo atkreiptos į di
dingas stovylas — šv. Pran
ciškaus su karveliais ir šv. 
Krizostomo, keleivių patrono, 
kurios puošė savo didingu
mu kiemą prieš bažnyčią.

Lankėme taip pat bažny
čią, kuri pastatyta Rytų Bi
zantijos stiliumi, su daug ko
plyčių, kurios apdovanotos 
ypatingais atlaidais. Juos ga
lima gauti taip, kaip ir Šven
tojoj Žemėj, jei tik sukalba
ma Tėve mūsų, Sveika Mari
ja. Čia gražiai uniformotas 
vadovas vedžiojo ir aiškino 
tą taip reikšmingą šventovę 
ir visas koplyčios įdomybes, 
paveikslus, istoriją, čia ma
tėme Šv. Grabą, koplyčią su 
atlaidais, labai didingą Tabo
ro Altorių, Kristaus Kūno 
patepimo akmenį, kuris yra 
parvežtas iš Jeruzalės. Ypa
tingai reikšmingas yra vidu
rini saltorius, Švenčiausiai 
Trejybei pašvęstas. Įdomus 
taip pat Šv. Pranciškaus Asi- 
ziečio altorius, šv. Dvasios, 
Dievo Motinos koplyčia bei 
Kalvarijos altorius.

Palikdami tas vietas, par
sivežėme gražiausius įspū
džius.

DĖKOJA UŽ DP. PIKNIKĄ

Lietuvių DP. vardu rengtas 
piknikas pasisekė labai gerai. 
Visiems pikniko rėmėjams 
gražiai ir smulkiai padėkojo 
K. Danta per lietuvių radijo 
programą, birž. 5 d. Iš pikni
ko gauta $1,100 su viršum.

MĖGSTA “DRAUGĄ”

Gegužės mėn. Philadelphi- 
joj ir apylinkėj buvo paltina- 
mas katalikškas dienraštis 
“Draugas.” Jo malonus pla
tintojas A. Daugirdas gražiai 
pasidarbavo ir išplatino kelis 
šimtus. Visi gaunantieji tą 
dienraštį, dabar patenkinti ir 
skaito su malonumu.

LANKĖSI

Naujai leidžiamo Tėvų Ma
rijonų žurnalo angliškai “The 
Marian” redaktorius kun. Ci
nikas lankėsi Philadelphijoj. 
Jis pasimatė su lietuviais vei
kėjais ir rašytojais. Naujuo
ju žurnalu skaitytojai paten
kinti.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Šv. Kazimiero pradžios 
mokyklą šiemet baigė gražus 
būrelis moksleivių. Geg. 30 d. 
bažnyčioje iš klebono kun. I. 
Valančiūno rankų jie gavo di
plomus. Geriausi mokiniai — 
Loreta Kavaliauskaitė ir R. 
Petronis gavo vertingas vete
ranų dovanas už geriausį mo
kymosi. Baigusieji yra se
kantieji:

Juozas Bigenis, Ronaldas Gel- 
žiūnas, Jonas Gudonis, Ričardas 
Petronis, Veronika Benales, Joy
ce Giannone, Florencija Januš
kevičiūtė, Loreta Kavaliauskai
tė, Dolores Norgelis, Elzbieta 
Penkauskaitė, Dolores Horny, 
Ona Rimdeikaitė, Leoneta šepe- 
rauskaitė, Joana Saukaitytė, Vir
ginija Tribulaitė, Loreta Urbo
naitė.

Visi baigusieji įstojo į vy
čius, o dauguma mergaičių 
rengiasi vykti į Villa Joseph 
Marie, kur lankys ten aukš
tesnę mokyklą. Tikima, kad 
iš šiemetinės laidos bus gali
ma susilaukti daug įvairių 
profesionalų, nes daugumas 
mano lankyti net kolegiją. 
Tai tikrai pagirtina, kad mū
sų jaunimas įdomaujasi aukš
tesniu mokslu.

SERGA

E. Pupkienė ir V. Vyšniaus
kienė sunkiai serga ir gydo
mos General ligoninėj. Gra
žu, kad šios šv. Kazimiero 
parapijos parapijietės yra 
lankomos draugijų narių bei 
jų artimųjų.

Vytis Edvardas Ramoška 
gydosi Penna Universiteto li
goninėj. Jį lanko vyčiai ir ar
timieji draugai. Senelis K. 
Palijanskas vėl kiek serga 
namuose. Juozas Norkus stai
ga susirgo, buvo padaryta o- 
peracija ir dabar jau sveiks
ta. Visus ligonis parapija at
simena savo maldose.

Dr. Pr. Bagdonavičius, buvęs Lietuvoje Universiteto 
chirurgijos asistentas, atvykęs iš tremties, dirba savo 
specialybėje St. Francis ligoninėj, Jersey City, N. J. Nuo
traukoje matome darbo metu, jį aplankiusį BALFo 
pirmininką kun. Dr/J. Končių, kuris, rūpindamasis nau
jai atvykusiais tremtiniais, atvyko pasižiūrėti į vietą, 
kaip jiems sekasi gyvenimas ir darbas Amerikoje.

PAMOKSLAS PRELATO IŠKILMĖSE
(Ištraukos iš kun. K. Paulionio pamokslo, pasakyto 1948 m. 

gegužės 30 d. Maspetho V. J. Atsimainymo bažnyčioje, prel. Jono 
Balkūno įvilktuvių į prelato rūbus iškilmėse).

šv. Tėvui atsižymėju- 
vyskupijos kunigams šu
tą garbę, su privilegija 
tam tikrus bažnytinius

MINISTERIO ŽADEIKKLŽODIS

VEIKLIOS SESUTES

Sesutės Grubliauskaitės y- 
ra labai darbščios ir veiklios 
sesutės. Jos atliekamomis va
landomis nuo darbo pralei
džia muzikai mokytis, lietu
vių kalbai gilinti. Jos visos 
trys prisirašė prie vyčių ir 
gerai darbuojasi. Viena jų 
gražiai skambina pianu, kita 
piešia, bet visos labai links
mos ir moka daug dainų. 
Nuo rudens prasidės didesnis 
vyčių veikimas meno ir mu
zikos srityje, šiuo metu jos 
susirašinėja su DP. asmeni
mis ir visus laiškus rašo lie
tuviškai, kas padeda joms ge
riau lietuviškai išmokti.

RADIJO PIKNIKAS

Liet, radijo programos 
dejas Ant. Dzikas birž. 13 d. 
Torresdale sode rengia savo 
radijo metinį pikniką. Radijo 
piknikai visuomet būna gau
sūs ir linksmus. Vedėjas kvie perduotos antrajam įgalioti- 
čia ir šiemet į pikniką atsi- niui Ig. Kazlauskui, Lundo 
lankyti.

ve- IŠ ŠVEDIJOS ATVYKO 
DR. S. PETRAUSKAS

Iš Švedijos | New Yorką 
atvažiavo BALF įgaliotinis 
Dr. St. Petrauskas. Pareigos

mieste.

Mus čia šiandien sušaukė ofi
cialus pranešimas iš mūsų Baž
nyčios centro, kad Šventas Tė
vas pasikvietė į savo artimesnių
jų bendradarbių šeimą — Fami- 
liares Suae Sanctitatis — gar
bingąjį šios parapijos kleboną, 
kunigą Joną Balkūną, pakelda
mas jį į Šventojo Tėvo Artimes- 
niojo — Papal Chamberlain lai
psnį. Aukštesnieji pareigūnai, 
padėdami Šventajam Tėvui val
dyti Bažnyčią, yra vadinami pre
latais, tai yra, Vyresniaisiais, 
nes jie sudaro Bažnyčios vyriau
sybę.

Iš viso oficialių ir garbės pre
latų yra net šešiolika rūšių. Prie 
septintos rūšies pareigūnų šven
to Tėvo Artimesniųjų, priklauso 
oficialūs papiežiškų apeigų-cere- 
monijų vedėjai, šventas Tėvas 
paskiria visame pasauly nedide
lį skaičių tos rūšies Garbės savo 
Artimesniųjų, ir jiems suteikia
mas titulas — Monsignoras, kas 
reiškia — Mano Ponas, arba 
Aukštai Gerbiamas.

žinoma, Šv. Tėvas negali pa
žinti visų kunigų ir pastebėti, 
kuris vertas pakėlimo į Garbės 
Prelatus. Bet vietos vyskupas, 
retuose atsitikimuose, rekomen
duoja 
siems 
teikti 
dėvėti
rūbus, turėti tam tikrą titulą ir, 
prie progos Romon atsilankius, 
naudotis kitomis teisėmis

Kas gerai pažįsta Aukštai Ger 
biamą Prelatą Joną Balkūną, ly
giai gerai supranta, kodėl Brook
lyno vyskupas, J. E. T. E. Mol
loy, jį Šv. Tėvui rekomendavo. 
Prel. Balkūnas gerai pažįstamas 
visai lietuvių visuomenei ne vien 
Brooklyno vyskupijoj, bet pla
čioje Amerikoje ir, net drįstu 
sakyti, visame pasaulyje. Geras 
Dievulis nepašykštėjo apdovano
ti prel. Balkūną įvairiais gabu
mais, o prel. Jonas, žinodamas, 
kad jam reikės atsakyti už vi
sas jam Dievo suteiktas dovanas, 
jų nepaslepia po pintine, bet jam 
duotajai šviesai leidžia šviesti 
visiems.

Visa tai, kas tik gali pakelti 
lietuvių sielų tikybinį, dorovinį 
bei tautinį tobulėjimą, visa, kas 
tik gali prisidėti prie Kristaus 
mistinio Paslaptingojo Kūno pa
aukštinimo žemėje,—tas viskas 
sukaupia prel. Balkūno sielos, 
širdies, proto ir kūno jėgas, vi
są jo stiprybę, visą jo laiką ir 
turtą šiam didžiam tikslui.

Tas pasireiškia jo darbuotėje, 
pirmiausiai valdant jam pavestą 
Viešp. Ats. Maspetho parapiją. 
Vaisiai šios darbuotės visiems 
yra regimi, kas nori vieną iš jo 
paminklų pamatyti, tepažvelgia 
į šią parapiją, jos pastatus, jos 
parapijiečių dvasinę būklę. Bet 
prel. Balkūnas turi labai retą do
vaną — jis moka suderinti savo 
tiesiogines pareigas su visuome
nine veikla. Tat ir už jo parapi
jos ribų, joks katalikiškas ar lie
tuviškas judėjimas nėra jam

svetimas. Priešingai — jis, kaip 
visi žino, pasiima visada sun
kiausią ir painiausią naštą ant 
savo pečių.

Nėr čia galimybės suminėti 
visus jo darbus bei kiek aukštų, 
atsakomingų, vadovaujančių vie
tų jis yra užėmęs ir užima da
bar veik visose organizacijose. 
Neįmanoma išvardyt, kiek ke
lionių jis atliko, kiek pamokslų- 
prakalbų veik visose lietuvių ko
lonijose pasakė, kurių dėliai mū
sų tarpe jis vadinamas auksa
burniu oratoriumi, lietuviškuoju 
šventu Jonu Krisostomu. O kiek 
straipsnių jo parašyta! Ta ga
lingesnė už kardą plunksna jam 
Dievo yra įteikta ir kiek naktų 
jis nemiegojo besisielodamas dėl 
lietuvių dvasinių ir tautinių rei
kalų. Jeigu šiandien lietuviai ir 
lietuvių reikalai tinkamai iške
liami ir gvildenami aukštuose 
bažnytinėse ir valdžios sluoks
niuose, tai didelėje dalyje taip 
yra dėka mūsų Gerbiamojo Pre
lato.

Ir aišku, kad visa tai neliko 
nepastebėta mūsų Brooklyno 
vyskupo. Apvainikavimas viso 
to pasišventusio atsidavimo kitų 
gerovei, šios dienos pripažinimas 
ir įteikimas kun. J. Balkūnui 
tikrai užsitarnautos švento Tė
vo garbės prelatystės, yra tuo 
pačiu ir pagerbimas visų lietu
vių katalikų, ypatingai Brookly
no vyskupijoj, nes tuo pripažin
ta, kad mes esame subrendę sa
vo katalikiškame gyvenime ir 
veikloje.

Tie, kurie gerai pažįsta pre
latą Balkūną, taip pat gerai ži
no, kad atsiekimas tos garbės,— 
nors jis jos niekados neieškojo, 
—jam nemaža kainavo, pirmoj 
eilėj jo sveikatos atžvilgiu. Pre
latas Jonas jau ne vieną kartą 
ant ligos patalo pergyveno savo 
rūšies sopulingąją Kalvariją.

Mes melsdamiesi, kad Dievas 
patvirtintų Danguje, ką šv. Tė
vas, Brooklyno vyskupui prita
riant žemėje pradėjo, dėkodami 
Popiežiui, J. šventenybei Pijui 
Dvyliktajam ir Brooklyno vys
kupui,. J. E. T. E. Molloy,.už 
prelato Balkūno ir lietuvių kata
likų pagerbimą — ir maldauda
mi Prelatui sveikatos ir stipry
bės, — prižadėkime, kad mes at
siminsime ir pildysime švento 
Povilo žodžius: “Klausykite savo 
prelatų — vyresniųjų, ir būkite 
jiems atsidavę, nes jie budi kaip 
tie, kurie duos apyskaitą už jū
sų sielas.”

Prelato Jono Balkūno pager
bimo proga, Maspeth, N. Y., ge
gužes 30 d., Lietuvos Ministeris 
P. žadeikis pasakė:

“Reikšmingi pasauliniai įvy
kiai, kuriuos matome ir apie ku
riuos skaitome spaudoje, sudaro 
tokias apystovas, kad ne tiktai 
didieji galiūnai, bet ir mažesnės 
suvereninės valstybės, tautines 
grupės, religinės organizacijos ir 
net pavieniai asmens atsidūrė 
tam tikro bandymo ar kvotimų 
suole. Dėl vykstančių ideologi
nių lenktynių, kiekvienam tenka 
nusistatyti ir savo rolę atlikti.

Šios iškilmės prasmė yra ta
me, kad Prelato Balkūno asme
nyje mes turime progos pagerb
ti vieną tokį asmenį, kuris yra 
pripažintas, kaip išlaikęs tokius 
bandymo kvotimus. Kunigas Jo
nas dėl to ir pakeltas į prelatus, 
kad jis savo rolę, kaip kunigo ir 
visuomenės veikėjo, pavyzdingai 
atliko, savo jėgų negailėdamas.

Prelatas Balkūnas yra ne nuo 
dabar pagarsėjęs kaip kovotojas 
už religinius principus, kaip pa
tvarus visuomenininkas, ugnin
gas kalbėtojas ir nuoširdus lie
tuvis. Prelato Balkūno reikšmė 
ypatingai brangintina dabar ken
čiančios Lietuvos atžvilgiu.

čia man prisimena kun. Juo
zo Tumo-Vaižganto raštai, vad. 
“Pragiedruliai.” Vaižgantas, be
kunigaudamas Žemaitijoje, bu
vęs sužavėtas žodžiu “pragied
rulis,
saulės spindulių, 
žemėn pro storo debesų klodo 
tarpelį. Debesys, kurie dengia 
dabartinę Lietuvos padangę, yra 
tikrai stori ir juodi, ir todėl tas 
pragiedrulis, kuris šiandien nu
švietė Maspetho apylinkę, tikrai 
džiugina ne tik visų šios iškil
mės dalyvių širdis, bet ir dau
gelio kitų, ypač anoje Atlanto 
pusėje esančių.

Yra viena lietuviška daina, 
kuri prasideda žodžiais: “Mano 
sieloj šiandien šventė.” Aš nea
bejoju, kad gerb. Prelatas šian
dien jaučia, kad jo sieloje šian
dien yra religinio jausmo ir 
žmoniškumo šventė. Mes, šios iš
kilmės dalyviai, turėtumėm pa
didinti tą jo širdies džiaugsmą 
ne žodžiais, o darbais, ypač ei
dami talkon į tuos darbus, ku
riuose pats gerb. Prelatas veikia 
ir vadovauja.

Vienas iš pastarųjų Prelato 
pasiimtų darbų yra tremtinių 
įkurdinimo komiteto organizavi-

kuris reiškia žiupsnelį 
prasiveržusių

IR ORE MAŽAI VIETOS

Kolumbijoje, Madrid aero
drome, susidūrė du lėktuvai. 
Užsimušė 6 žmonės.

Degdami lėktuvai nukrito 
žemėn, visai arti miestelio ir 
vos jo nepadegė.

—Madras, Indija. Riaušes 
keliantiems komunistams čia 
įvesta mirties bausme. Sui- 
mant besipriešinančius poli
cijai leista vietoje nušauti.

mas. Todėl, aš manyčiau, | 
tinkamiausias jo pagerbiu 
šia proga, būtų, jei visose lie 
vių gyvenamose vietose Anif 
koje susikurtų pagelbiniai tre 
tiniams globoti komitetai, ky 
stotų į talką centriniam koi 
tetui, kurio pirmininku ir j 
mūsų gerbiamas celebrantas.’

1------------------------
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Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 
ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

★ “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pa
★ “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, g 

šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
★ “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys g 
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padėti.

★ “AMERIKA” metams $3.00. Užsienyje—$3.50.
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Gražios iškilmės

a. Tą dieną graži šv. Jur- 
įžnyčia buvo perpildyta 

SOGllB’ surinkusių pagerbti iš 
kilusį, čia gimusį, augusi 

DRAIU sius išėjusį auną lietuvį 
[ Domininką Mockevičių, 
:avo pirmąsias šv. MišiasVisiems į — r..... ~ — -------------
yo prie to paties savo gim- 

.Socialinis į-, jesto altoriaus, kur pats, 
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jus, kada fiįj
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ta, pasakykit g- irapijos klebono kun. J. 
riams, kad jie- 
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mirties atveju

Šioms.

lankę taipgi turės progą laimėti 
didelę sumą pinigų, kuri yra lei
džiama laimėjimams įtaisymui 
sėdynių bažnyčioje.

Klebonas A. Gradeckas nuo
širdžiai kviečia visus parapijie
čius ir šios kolonijos lietuvius, 
o taip pat ir artimesnių koloni
jų kaimynus atsilankyti į šį pir
mą vasaros parengimą susitik
ti čia su savo pažįstamais ir pa
sišokti, nes grieš puikus orkest
ras.

Trijų apskričių gegužinė
Tradicinė trijų apskričių ge

gužinė, ruošiama Moterų Sąjun
gos, Darbininkų Są-gos ir LRK. 
Susivienijimo įvyks rugsėjo 5 
d., Sea Cliff Inn, Morris Cove, 
Conn.
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JONAS DAUNIS

Susituokė
Ūžės 15 d. Šv. Kazimiero 
:ioj susituokė Leonas Ta
šu panele Patricija Luex 
tono.
nasis yra sūnus vietos vei-

Graborius ■ BalsaniHf pramonininkų — Jono ir 
Tamulių, taipgi ir jis pats 

tuja jaunimo visuomeni- 
darbe. Jaunoji, nors yra 

itautė, bet labai gražiai ir 
šauklėta. Jis visuomet da- 

. su lietuviais.

ERNON ST., PHILADELPHIA

NUMERUOKITE IR W a
kos Lietuvi, Katallk, Vta®* Puot£!

* uk iVPrmnoin Iznr* clrniflincroi
Lultūrinio Gyvenimo Savaitė

\tRII
vetainėje, kur skaitlingai 
ivo giminės iš aplinkinių 
jų, taipgi iš Worcesterio ii' 
no, o taip pat ir vietiniai 
ai ir draugės.
Sveiksta J. Aluškiene
rimtos plaučių uždegimo 

talpina daug įvairių žinių Usavo namuose jau sveiks- 
’’ rašo eilė pasižymėjusių va Aluškiene, kurią slau- 
arba vargstančių ištrėmime >uvo atvažiavus jos sesutė 
skelbia kaip mūsų broliai ir Sružauskienė iš Cromwell,
eina jų šalpos darbas, kaip

> pažįstamus užsisakyti arto 
ši laikraštį šiuo adresą: 

“AMERIKA”

Parapijos piknikas
Kazimiero parapijos meti- 
knikas įvyks birželio 20 d., 
lame Sea Cliff Inn, kur 
i yra puikiai atnaujinta ir 
ginta. Šiame piknike atsi-

Šventos Onos draugija ėjo 
bendrai prie komunijos sekma 
dienį, gegužės 23 d. 8 vai. mišių 
laike, per kurias giedojo Moterų 
Sodaliečių choras. Po mišių bu
vo pusryčiai Šv. Vardo salėje.

Antradienį, geg. 25, buvo Šv. 
Onos draugijos mėnesinis susi
rinkimas, per kurį buvo nutarta 
išsiųsti vargstantiems lietuviams 
valgių pakietą kas mėnesį. Na
rės paaukojo $25.00 dėl Pranciš- 
kiečių Seselių koplyčios Pitts- 
burghe.

šešios delegatės apsiėmė da
lyvauti birželio 6 d. N. Y. ir N. J. 
draugijų konferencijoje ir pasky
rė $25.00 auką šios konferenci
jos tikslams. A. E. S.

karo

Newark, N. J.
—Birželio 13 d. lietuvių 

veteranų postas dalyvaus di
džiuliame parade Vėliavos Die
nai paminėti. Parade kviečiami 
dalyvauti visos lietuvių organi
zacijos. Reikia rinktis 12:15 vai. 
prie šv. Jurgio draugijos salės. 
Parade dalyvauti pakviestas ir 
gen. J. Černius.

—Didžiulis lietuvių piknikas 
bus rugpjūčio 16 d. Kenilwarth, 
N. J. Rengimo komisijoje yra 
John Rappel, P. Mitchell, J. Ar- 
loff ir J. Lewis.

—Veteranų posto moterų sky
rius spalių 9 d. turės didelius 
šokius.

■ '54#

KUN. MYKOLAS KEMĖŽIS, 
sulaukės 15 metų kunigystėje sukakties

Bayonne, N. J
—š. m. birželio 10 d. parapi

jos klebonas kun. M. Kemežis 
šventė savo 15 metų kunigys
tės sukatuves. Ta proga klebo
nas atlaikė 10 vai. ryto iškil
mingas mišias ir po to su savo 
artimaisiois pasivaišino. Linki
me gerb. klebonui sveikatos ir 
Dievo palaimos apaštalavimo 
darbe.

—Parapijos metinis piknikas 
įvyks birž. 27 d., sekmadienį. 
Kviečiami visi iš arti ir toli ja
me dalyvauti. Piknikas įvyks 
parapijos darželyje prie bažny
čios.

—Gegužės 29 d. parapijos baž
nyčioje susituokė Zuzana Ber
notas ir Andrew Glab: bh’želio 
5 d. — Ona Gaupšas ir Charles 
Rimkus. Po sutuoktuvių parapi
jos salėje įvyko vestuvių pokilis.

—Jaunas ir gabus mūsų pa
rapijietis Vincas Jonelis šiomis 
dienomis baigė Worcesterio Po
litechnikos Institute inžinerijos 
mokslus. Linkime jaunam, vos

5.00

Illinois
Cicero, BALF 14 skyr.
Waukegan, BALF 94 skyr.

iš Motuzos filmų ir mok. 229.00
Massachusetts

Haverhill, BALF 59 sk.
Michigan

Detroit, BALF 76 skyr. 150.00
Detroit, BALF 76 skyr. 26.00

New York
Utica, BALF 104 skyr. 34.00
New York City, — aMspeth,

BALF 16 skyr................. 10.00
Brooklyn, BALF 75 sk. iš

Motuzos filmų ............... 103.00

74.00

26.00

22 metų, inžinieriui Dievo pa
laimos ir pasisekimo tolimesnia
me darbe.

—Per drabužių vajų lietu
viams tremtiniams sušelpti su
rinkta iš lietuvių ir kitataučių 
nemaža vertingų drabužių, ku
rių jau 1,059 sv. nugabenta į 
BALFo sandėlį. Vajus dar tę
siamas.

—Kukli bei jauki parapijos 
bažnytėlė jau iš vidaus išmušta 
medinėmis lentelėmis su pagra
žinimais. Nors kainavo nemažai, 
bet tikimasi, kad gausios para- 
piječių aukos lengvai padengs 
padrytas išlaidas.

BALE PASTANGOS DEL
D. P. ĮSILEIDIMO

BALF pirm. kun. Dr. Kon
čius geg. 11 d. išsiuntinėjo 
150 telegramų žinomiems 
veikėjams (BALF direkto
riams, kun. klebonams, re
daktoriams, radijo pogramų 
vedėjams ir kt.), prašant 
skubiai kreiptis į savo vieti
nius Kongreso narius, ragi
nant ir prašant paremti DP 
biliaus priėmimą Kongrese.

Gauta žinių, kad kai kurie 
asmens suorganizavo po ke- 
lioliką telegramų ir laiškų 
kongresmanams.

Visiems skyriams išsiunti
nėta per 25,000 apklausinėji
mo blankų — Questionairs 
tremtinių kvietimo ir įkurdi
nimo reikalu. Atspausdinta 
ir išsiuntinėta apie 1,300 egz. 
12 puslapių informacija 
“Amerikos Kongresas ir lie
tuvių tremtinių j Ameriką 
atvykimo problemos.” Arti
mai sekta ir sekama tremti
nių įsileidimo galimumų būk
lė.

VIETOS ŽINIOS
KUNIGYSTES ŠVENTI

NIMAI
Birželio 14 d., J. E. Amleto 

Giovanni Cicognani, D. D., 
Šv. Tėvo Apaštal. Delegatas, 
suteiks Mt. St. Sepulchre baž 
nyčioje, Washington, D. C., 
kunigystės šventimus klieri
kui Kazimierui Tumasoniui, 
O. F. M.

Tėvas Kazimieras Tumaso- 
nis pirmąsias iškilmingas mi
šias atnašaus Angelų Karai, 
par. bažnyčioje, sekmadienį, 
birž. 13 d., 10:30 vai. ryto. 
Jam patarnaus arkidiakonu 
kleb. kun. Juozas Aleksiūnas, 
diakonu Tėvas L. Meszaros, 
O. F. M., ir subdiakonu—kun. 
Vincas Pažereckas. Iškil
mėms pritaikytą pamokslą 
pasakys Tėvas Kazimieras 
Žvirblis, O. P.

NEW YORKO LIETUVIAI 
AOA VAJUJE

New Yorko mieste AOA 
vajus pradėtas bal. 23 d., ku
riame BALF atitinkamai at
stovautas viešame parade. 
Gegužės 26 d. Madison Są. 
Garden didžiulėse patalpose 
AOA naudai “Command Per
formance” viena loža, tarpe 
8 kitų tautų, buvo lietuvių. 
Joje buvo Lietuvos trispalvė 
vėliava ir parašas Lithuania.

Tarp svečių buvo BALF 
pirm. kun. Dr. Končius, Liet, 
konsulas J. Budrys, radio fa
briko sav. Mitchell, “Vieny
bės” red. J. Tysliava, “Ame
rikos” red. Dr. Lukaševičius, 
Dr. Padalskis, I. Trečiokienė, 
kun. N. Pakalnis, kun. Juoz. 
Aleksiūnas, kun. J. Simonai
tis, prof. kun. M. Ražaitis, J. 
Valaitis, kun. Bastakys, I. 
Radzevičienė. Taip pat buvo 
inž. J. Baltus, B. Schegaus, 
Pr. Dulkė, Butkus ir kiti.

IEŠKO GERADARIŲ

Esu našlė, mano vyras nuo 
žiaurios bolševikų rankos žuvo. 
Esu tremtyje jau treti metai su 
savo keturiais mažamečiais vai
kais,. kurių vyriausias 12 metų 
amžiaus. Mano gyvenimas trem
tyje yra nepaprastai sunkus, to
dėl prašau geraširdžių lietuvių 
bet kokiu nors būtu palengvinti 
mano sunkų gyvenimą.

IDA BUDGINIENE,
(20) Lehrte, b. Hannover 
D. P. Camp “Churchill”

British Zone, Germany

Basil Fedoryk 
| VYNO, DEGTINES IR 
f IMPORTUOTŲ LIKERIU 

KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

OIOIO

 . g
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JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

0 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Baras ir Naktinis Klubas 
THE “ALLIANCE HALL” 

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne) 
Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI 

80 St. Marks Pl. (8th St.) Manhattan 
Viena iš gražiausių New Yorko svetainių. Sekmadieniais 
išnuomojama vestuvėms ir bankietams patogiom sąlygom. 

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

BALF Centre gautos aukos per 1948 m. gegužės mėn.
Arkansas

Little Rock, Mrs. Frances
Katilius ...........................  $5.00

California
Los Angeles, BALF 13

skyrius ...........................  71.14
Connecticut

New Britain, BALF ir ALT 
....  50.00

E. Port Chester, Mrs.
Mary Budries................... 2.00

Hartford, M. Draugeliūtė 5.00
Illinois

Cicero, BALF 14 skyr. 51.50
Chicago, Amelia

Kučinskienė .......
Indiana

Clinton, BALF 92 skyr 22.00
Massachusetts

Haverhill, BALF 59 sk. 100.00
Norwood, BALF 22 sk. 50.00
Norwood, LRK. Federacijos

10 skyrius .......................  28.42
Michigan

Detroit, Liet. Organizacijų
Centras ....................... 100.00

New York
Little Falls, Ben. Slifka 20.00
Utica, Mrs. Leila Getch 1.00
New York City, Brooklyn,

Mrs. A. Jonaitis............... 1.00
Brooklyn, šv. Jurgio parap 

salėj iš Motuzos filmų .... 106.00
So Ozone Park,

D. Norvilas ........................ 5.00
Maspeth, iš Motuzos filmų

Viešp. Atsim. par.............. 50.00
Pennsylvania

Export, Anthony Kloba 5.00
Homestead, Frank ir

Martha Ragauskas........... 10.00
BALF CENTRUI SKYRIŲ

MOKESČIAI 
Connecticut

Ansonia, BALF 78 skyr. iš 
Motuzos filmų ir surinkti 
mokesčiai .........................135.00

75.00

50.00

5.00

6.50

NAŠLAIČIŲ FONDUI AUKOS 
Nuo 1948 m. sausio iki birž. 1 d.

Connecticut
Hartford, BALF 12 sk.

Illinois
Cicero, Zarasiškių

Klubas ..........................
Chicago, Mr. Mrs. J. 

Salas ..............................
Chicago, Mrs. Vera

Žilinskas ........................... 2.00
Massachusetts

Boston, BALF 17 skyr. 300.00
Michigan

Mt. Clement, Joseph 
Daržinskas ir 
Detroit, George Povilaitis 

New Jersey
Kearny, BALF 7 skyr. 100.00

New York
New Baltimore, našlaitis

Pranas Brencius ........... 2.00
Watervliet, Liet. Moterų

Klubas ........................... 25.00
New York City, BALF

100 skyrius ................... 100.00
Brooklyn, BALF 23 sk. 12.50

Wisconsin
Phillips, Klemensas ir

Adelė šliažas.........................5.00

Pas gydytoją
—Čia aš jums prirašysiu 

vaistų. Jeigu šie nepagelbės, 
tai po savaitės ateikite vėl. 
Tada duosiu kitų vaistų, ku
rie tikrai pagelbės.

—Geriau prirašykite man 
dabar tuos antruosius vais
tus, ponas daktare.

Matthew 
BUYAUSKAS 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

' 426 Lafayette St. | 
Newark, N. J;

Tel. MArkct 2 - 5172 1

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 

ŽODYNU 
English-Lithuanian Dictionary

Žodyną turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”. 400 
puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po $4.00, 
dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes 
jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik įdėkite į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti mums Ang
liškai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas ............................................................ I.... .......
Adresas ........................................................................

iTel. Virginia 7-4499

F. W. Skalius
i (Šulinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

V t? KOPLYČIA SUTEIKIAM
231 Bedford Avenue, J S) NEMOKAMAI

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

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mūsų telefonas nemiega



Birželio-June IĮ,

19-toji

NEW YORKO APYLINKĖS

LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAM

DEXTER PARKE
naica Avė. ir Elderts Lane (75th St.) Woodhaven, N. Y. ©/Jamaica Ave

Lietuvių Dienos belaukiant
Jau neliko nė vieno mėnesio iki Lietuvių Dienos, kuri 

įvyks liepos 4 d. Dexter Parke, Woodhavene.
Šalia visokių prašmatnumų, bus įvairi programa. An

gelų Karalienės par. benas, kun. A. Masaičio vedamas, ma
loniai sutiko dalyvauti programoje ir palinksminti tūkstan
tinę minią savo įdomia muzika.

Pakviesta Bronės Brundzienės jaunamečių šokėjų gru
pė, tikimasi, pasirodys su lietuviškų šokių įvairumais.

Rengėjai gauna daug labai džiuginančių pranešimų, 
kad šiemet Lietuvių Diena susidomėjimas yra tikrai dide
lis. Tikimasi svečių iš įvairiausių ir tolimų vietų.

Du kunigai Jubiliįatai

Kun. W. Masiulis ir kun. 
B. Kruzas birželio 11 d. šven
čia 10 metų kunigystės jubi
liejų.

Kun. W. Masiulis, įšventi
nus į kunigus, buvo paskir
tas kartu su kun. B. Kruzu į 
Apreiškimo parapiją Brook- 
lyne.' Čia metus padirbėjęs 
buvo perkeltas į Šv. Jurgio 
parapiją. Iš čia vyskupas vėl 
greit pasiėmė jį arčiau savęs, 
paskirdamas dirbti vyskupi
jos soicialinėj srity, kartu pa
tardamas pagilinti studijas 
socialiniuose klausimuose.

 Ir štai, sunkiai dirbdamas 
savo tiesioginį darbą ir stu
dijuodamas Fordhamo uni
versitete, šį pavasarį gauna 
laipsnį M. A. (Master of 
Arts).

Nors savo tiesioginėse par
eigose kun. W. Masiulis ne
dirba lietuvių tarpe, bet savo 
dvasia yra giliai persiėmęs 
lietuvių bei Lietuvos reika
lais ir pasiruošęs visada, kiek 
jėgos ir pareigos leidžia, pa
dėti. Jis visada maloniai yra 
laukiamas jaunimo tarpe, nes 
dirbdamas lietuvių parapijo
se nemažai paliko jaunimo 
tarpe gražių atsiminimų.

Linkime kunigystės de
šimtmečio proga kuopti vi
suomenės ir savo vadovybės 
pasitikėjimo laiptais kas kart 
vis aukščiau ir aukščiau...

Kun. Br. Kruzas švenčia 
kunigystės dešimtmetį savo 
pirmoje paskyrimo vietoje, 
būtent, Apreiškimo parapijo
je, Brooklyne.

Šis tylus ir uolus sielų ga
nytojas per tą ilgą laiką yra 
išvaręs gilią vagą, ypač vado
vaudamas katalikų jaunimo 
organizacijose. Jis savo gy
va, jaunatviška dvasia ir gy
vai perteiktomis katalikiško
mis idėjomis yra sutraukęs 
apie save didelius jaunimo

sėkmingai darbuotis su neiš
senkama energija ir įprastu 
uolumu pastoracijos darbą.

čiau net nebuvo pažįstami, 
susitikę pirmą kartą, susigy
veno, kaip geriausi bičiuliai.

• J. Jakaitis iš Brookly- 
no, šiomis dienomis lankėsi 
Kanadoje, Montreale. Aplan
kė iš tremties atvykusį savo 
žmonos giminaitį F. Sopron- 
čiką, taip pat K. .Kažukaus- 
ką, Verbylus, Mačionius ir kt. 
Jakaitis užprenumeravo K. 
Kažukauskui “Ameriką.”

• Pas p. Mocejūnus Ro- 
chesterin, į savo tėvų puikius 
namus, birželio 4 d., atvyko 
iš New Yorko p. Izabelė Lauč- 
kienė, kuri tame gražiame 
parkų mieste su savo mažu 
sūneliu praleis atostogas.

Mūsų Apylinkėje
• Kun. K. Paulonio pamo

kslą, pasakytą prel. J. Balkū- 
no investitūros iškilmėse, iš
tisai paskelbė Brooklyn© vys
kupijos laikraštis “The Tab
let.”

• Povilas Zaborskas birže
lio 13 d. ves Sofiją Dūdėnai- 
tę, prieš pora metų atvyku
sią iš tremties.

® Dr. Ant. Trimakas buvo 
atvykęs iš Erie, Pa., paviešė
ti kelioms dienoms savo šei
moje. Lankėsi “Amerikoje.”

• Dr. Ant. Kučas šią vasa
rą turės atostogų, kurių da
lį praleis Maine valstybėje. 
Šiomis dienomis lankėsi mū
sų apylinkėje, atvykęs iš 
Scrantono universiteto.

• St. Janavičius, dėstąs 
YMCA kolegijoje, Nebrasko- 
je, šioje savaitėje lankėsi 
“Amerikoje.”

• Mišios už J. Tumasonį 
įvyks birželio 14 d. Angelų 
Karalienės bažnyčioje. J. Tu- 
masonis buvo didelis “Ame
rikos” rėmėjas. Mirė 1947 m. 
rugsėjo 3 d.

• P. Mikalauskas iš Flush
ing užsiprenumeravo “Ame
riką” dviems metams iš anks
to. Jis yra Nepriklausomybės 
kovų ties Giedraičiais daly
vis.

• Dr. Vincas Šmulkštys 
buvo atvykęs į New Yorką 
dalyvauti ALT konferencijo
je. Dr. Šmulkštys neseniai 
yra atvykęs iš tremties, gy
vena Waterbury ir yra gra
žiai įsijungęs į vietos lietu
vių visuomeninį gyvenimą.

• Kun. J. Bakšiui ir P . Pi-
būrius, kurie parapijos gyve- kūnui į Rochesterį padėkoti 
nime atlieka žymų vaidmenį.'už afidevitus buvo specialiai

Linkime kunigystės de- 'ten nuvykęs Dr. H. Lukaševi- 
šimtmečio proga ir toliau čius. Nors jie tarpusavy anks

Apreiškimo 
Parapija

kun.—Birželio 6 d. kleb.
N. Pakalnis šventė vardines. 
Klebonas laikė 8 vai. mišias, 
per kurias didysis choras, 
pareikšdamas klebonui pa
garbą ir meilę, giedojo. Po 
mišių choras turėjo komuni
jos pusryčius, kuriuose daly
vavo ir solenizantas.

—Birželio 6 d. per 10 vai. 
mišias pirmą kartą pasirodė 
aukštesniųjų mokyklų (High 
School) mokinių choras. Pa
giedojo keletą gražių giesme
lių. Sveikiname.

Moterų susirinkimas
Moterų Sąjungos 29 kuopos 

susirinkimas įvyks birželio 
16 d., 8 vai. vakare, Apreiš
kimo parap. salėje. Visos na
rės prašomos dalyvauti, nes 
bus aptarta daug svarbių rei
kalų. Valdyba

Laimėjimų vakaras
Birželio 19 d., 6:30 vai. va 

karo, Moterų S-gos 29 kuopa 
rengia laimėjimų vakarą, R. 
Diržienės namuose, 115-37 
118th St., Ozone Park. Visi 
kviečiami atsilankyti. Bus ir 
skanių užkandžių. Vald.

SIUVĖJŲ RŪPESČIAI
Netrukus lietuvių siuvėjų 

lokalas turės naujo delegato 
rinkimus. Lokalo ištikimi na
riai, aišku, yra rimtai susirū
pinę, kad delegato vieta ati
tektų asmeniui, kuriam rūpi 
siuvėjų reikalai ir kuris su
pranta delegato pareigas.

Jau buvo “Amerikoj” rašy
ta, kad šiemet vienintelis vi
sų paramos vertas kandida
tas yra Pranas Milas-Mila- 
šauskas. Tai aiškus, susipra
tęs unijistas, patrijotas ame
rikietis ir griežtas lietuvis. 
Jis išaugo, visuomeniškai iš- 
siauklėjo mūsų lokale. Tai la
bai malonaus būdo, energin
gas, apdairus, nuoširdus as
muo.

Pr. Milas niekada niekam 
nepataikavo, prie nieko nesi- 
gerino, ir visada ėjo tiesiu 
keliu. Kas žino ir supranta 
delegato vietos svarbumą, 
tam yra aišku, kad P. Milas 
yra geriausias kandidatas.

Dabar svarbu, kad birželio 
susirinkime dalyvautų visi 
lokalo nariai, vyrai ir mote
rys. Tegu niekas neišsisuki- 
nėja vienokia ar kitokia kliū
timi — visi eikime į lokalo 
susirinkimą ir atiduokime 
balsus už savo gerausią kan
didatą — Praną Milą.

Šauklys

LIETUVIAI NEW YORKO 
JUBILIEJAUS IŠKILMĖSE

Šį šeštadienį, birželio 12 d. 
New Yorko miestas švenčia 
savo Auksinį Jubiliejų, šiai 
progai paminėti yra rengia
mas paradas ir kitos iškil
mės, “New Yorkas Darbe,” 
kuriose dalyvaus ir lietuviai. 
Visos moterys turinčios tau
tinius rūbus prašomos daly
vauti. Vyrai irgi kviečiami. 
Visi, kurie dalyvausite, pra
neškite Informacijos Cent
rui, Woolworth Bldg, New 
Yorke iki šeštadienio. Nega
lintieji pranešti galėsite pri
sidėti prie parado ir šešta
dienį nuo 12 iki 1 vai. prie 
89th St., tarpe Fifth ir Ma
dison Avės.

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—

J. P. M A CIIUI.IS
REAL ESTATE & INSURANCE

8C56 85th St., Woodhaven 21, N.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Y.

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
ANGLYS.

o
496 Grand Street Brooklyn,

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth,

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—N

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

TREMTINIŲ NAUDAI
Tremtiniams remti komite 

to surengtas koncertas įvyko 
birželio 6 d., Piliečių Klube, 
Brooklyne. Buvo susirinkę 
apie 300 klausytojų. Koncer
tas buvo labai turiningas.

Programą atliko V. Pranc- 
kienės vadovaujamas Brook
lyn© Harmonijos ansamblis. 
Solo dainavo A. Vasiliauskas,' 
St. Koncevičienė, St. Kižienė; i 
duetus — A. Vasiliauskas su 
V. Pranckiene ir D. Uvick su 
St. Lesevičiene; deklamavo 
—E. Rastenienė, pritariant 
dainininkėms. Kalbėjo gen. 
J. Černius, A. Simutis, V. 
Rastenis, J. Tysliava. Progra
mą vedė J. Ginkus ir J. Sa- 
gys.

Aukų salėje surinkta $280, 
už bilietus — apie $300. Salė 
gauta nemokamai ir progra
mos dalyviai savo darbą sky
rė kaip auką tam reikalui. 
Moterų Vienybė aukojo $50 
ir gavo dovaną — lietuvišką I 
lėlę. Antrą lėlę už didžiausią 
iš eilės auką ($25) gavo J. 
Ginkus, kurią jis perleido p.' 
Černienei, o ši savo keliu tą 
lėlę padovanojo už lietuviš
kas dainas ansamblio vedėjai 
V. Pranckienei Rep.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
lietuviškoje klebonijoje. Kreiptis 
į “Amerikos” administraciją.

LIETUVIS VIENUOLIS
Birželio 6 d. Šv. Mykolo 

bažnyčioje, East New Yorke, 
lietuvis vienuolis kapucinas 
Tėvas Pranciškus Kuveikis 
laikė savo pirmąsias Šv. Mi
šias. Po mišių parapijos sve
tainėje buvo vaišės. Dalyva
vo daug gimnių, draugų ir 
pažįstamų.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS 
PAS U. ČIŽAUSKIENĘ 
Birželio 5 d. p. U. Čižaus- 

kienės namuose, Richmond 
Hill, įvyko gražiai nusisekęs 
Moterų S-gos 29 kp. laimėji
mų vakaras, kuriame dalyva
vo virš 20 narių ir svečių. 
Moterų S-gos naudai šio va
karo proga susidarė graži su
ma ir patys vakaro dalyviai 
maloniai ir kultūringai pra
leido laiką.

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

ir Queens, Nassau, Sufolk Countys, 
nuo 1 iki 100 šeimų namai už nrvi- 
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščių namų ir fliorų.

a Parduodame farmas, lo
tus, krautuves ir dirbtj- 

_ ves, taipgi išnuomojame.
Teisingas p itarnavhnas per 38 metus.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE 

INSURANCE
499 GRAND ST. 361 UNION AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
EV 4-3487 RE 9-1506

IR

RUBBER S TA M PS W'
MoA&ui tyacai.
MADE-TO-ORDER^

t » JNVKMTORV TAOS 
BALKS * REPAIR OF 

Numserimo Machines

WUA ALZt.&ptuiu.

AMERIKOS
LIKŲ V 
kultūR-

SA

Į EINA Ki

MIRĖ
Birželio 6 d. mįrė Mar. Ger- 

vienė, 57 metų, gyv. 143 Ham- 
lock St., Brooklyne. Palaido
ta birželio 10 d. Šv. Jono ka- 

Į pinėse.

H OF MA0KJM0'DTVlCt

86 Walker St, Naw York 13, N. Y.
Tel. BEEKMAN 3-6B2B

J. Sneideraitis ir A. Andriukaitis 
Pranešldt—Prisiusim Katalogą Dykai

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist

BROOKLYN 20, N. Y.
SHorcroad 8-9330

6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774
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A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

Maspet

Dviem asmenims reikalingas PRANAS ŠIIH1
3 ar 4 kambarių butas (įskaitant 
ir virtuvę). Kreiptis j “Ameri
kos” administraciją.

Čeverykų Taisymo Dirbijišsispecializa- 
Jvjjjką nors duo-1 

Brooklyn, N. Y. šiek 
pri popierį bu- 
pe Vagoj*-' 
paskaitoje ir 
krankimą gauti 
arijoj pačią... 
muiliją, 
p tas “tėvas, 
iytojas Stali-

306 Union Avenue

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Tt+sidariu

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N

t »
p “Laisvė” kaž 
po jaudintis dėl 
kinkos" redak-

D. Whitecavage, Savininkas
•iėsi tėviškai 
brikos” “grino- 
fesavo patarimą

Ą STagg 2-1454
5 F. GRAŽYS ir SŪNUS
? KONTRAKTORIAI
/j Atlieka mūrinių namų sienų iš-
X lyginimą, plūsteriavlmą, šaligat- 

vių cementavimą ir kt. darbus.
Į 293 MAUJER ST.,
« BROOKLYN 6, N. Y.

j j

i Stephen Bredes Jr. i 
ADVOKATAS

; 197 Havemeyer Street ; 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394
I I

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insulinu) 
žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLemnore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

ir

Clement A. Vo
(VOKETAITIS)

Advokatas

74fh Sire

Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett,
223 South 4th 

Brooklyn, N. Y.
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DAvenport 6-0259

R A L P H K R U C 

FOTOGRAFA 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y;

"MEMORIES of LITHUANIA'
RADIO HOUR |

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. ifl
Station WEVD

DIRECTOR 
429 Walnut St.

TeL MArket 2-5860

1380 kil., 5000 WatR 
JACK J. STEKAS I

Newark 5, N. q
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