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ŠTAI KAIP
Atlikus misiją
Skirtumas, ponai!
Amžina mįslė

Mūsų tautos laisvės kovų 
vadai išvažiavo. Jie aplankė 
čia daugumą lietuviškų kolo
nijų. Dėl laiko stokos ir dėl 
degančių problemų, dėl kurių 
turėjo išskubėti į Europą, jie 
negalėjo visų kolonijų aplan
kyti. Bet lietuviai ir tų kolo
nijų, į kurias svečiai negalė
jo atsilankyti, per spaudą, 
žino — ko svečiai čia buvo, 
ką jie pasakė, ko pageidavo 
iš čionykščio lietuvio.• * •

VLIKo pirmininkas prel. 
M. Krupavičius liks per am
žius Amerikos lietuvio sąmo
nėje. Jis čia lietuvių tarpe ne 
tik nupasakojo dabartinę lie
tuvių tautos padėtį, ne tik nu
rodė būdus, kaip tą padėtį 
gelbėti, bet taip pat nurodė 
ir į nutaustančius Amerikos 
lietuvius. Nė vienos kolonijos, 
nė vienos prakalbos, kur jis 
nebūtų lietęs šitos opios pro
blemos. Jis tiesiog sukrėtė 
Amerikos lietuvių visuome
nę. Po jo misijos čia, ši vi
suomenė, tarytum naujų jė
gų įgavusi, su nauju entu
ziazmu griebėsi darbo, gelbė
ti savo tautos ateitį.

Ar Amerikos lietuviai jau 
užmigę buvo tautiniai, kad 
jiems reikėjo tokios bombos, 
kurią išsprogdino čia prel. 
M. Krupavičius? Ne. Ameri
kos lietuviai buvo,ir yra pa
triotai, aukojosi ir aukojasi 
savo tautai. Bet ši bomba, ku
rią išsprogdino čia mūsų 
laisvės kovų vadas, reikalin
ga buvo. Jaunimui! Daug 
mūsų jaunimo po šito pradė
jo apsimąstyti. Daug kas 
pradėjo perkratyti savo sąži
nę tėvų šalies atžvilgiu, tėvų 
kalbos keliu. Sėkla pasėta, 
dirva naši, vaisių brendimas 
mūsų rankose!

O dabar linkime savo gar
bingiems vadams sėkmingos 
darubotės vėl savo pagrindi
nėse pazicijose Europoje. Sto
vėti mūsų tautos sargyboje, 
kaip stovėjo iki šiol. Nenuils- 
ti, nepasiduoti jokioms pro
vokacijomis keliamoms de- 
struktyvinėms jėgoms, iš kur 
jos bebūtų — iš svetimų ar iš 
savųjų. Jūsų atkaklumas, aiš
ki linija ir nenuilstamas dar
bas padarė tai, kad mūsų tau
tos pozicijos pasaulio tautų 
arenoje labai sustiprėjo. Iš 
šitų pozicijų reikia kovą lai
mėti !

? AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
IN LIKŲ VISUOMENINIO IR 
t KULTŪRINIO GYVENIMO 
t SAVAITRASTIS
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FORRESTAL NUSIŽUDĖ
Pradeda aiškėti

Vokiškasis ‘Montags Echo’ 
praneša iš Vienos, kad Bul
garijos ministeris pirminin
kas G. Dimitrovas Maskvoje 
yra suimtas ir komunistų tei
smo bus teisiamas.

Nors šitas berlyniškio laik
raščio Vienos korespondento 
žinias nėra pakartojęs joks 
kitas laikraštis, ir Washing- 
tono diplomatiniai sluoksniai 
šia žinia abejoja, bet yra ga
lima, kad ši žinia teisinga. 
Ateitis išryškins dalyką.

G. Dimitrovas prieš kiek 
laiko apleido Sofiją ir išvyko 
į Maskvą “pailsėti.”

Prancūzu komi
saras

Prancūzų vyriausybė aukš
tuoju komisaru Vokietijai 
paskyrė Francois-Poncet. Jis 
yra buvęs Prancūzijos pasiun 
tiniu Berlyne nuo 1931 m. iki 
1938 m. Jo išleista garsi me
muarų knyga apie Hitlerio 
ruošimąsi karui.

Paskutiniu metu jis buvo 
prancūzų karo gubernato
riaus Pierre Koenig politiniu 
patarėju Baden-Badene. A. 
Francois Poncet yra 61 me
tų amžiaus. .

Buvęs krašto apsaugos 
Valstybės Sekretorius J. V. 
Forrestal, 57 m., išėjęs iš se
kretoriaus pareigų, susirgo ir 
atsigulė ligoninėje. Gulėjo 
karo laivyno ligon. Bethes
da, Md., geriausių laivyno gy
dytojų priežiūroje. Jau prieš 
kelias savaites per radiją 
buvo pasklidęs gandas, kad 
Forrestal užėjo didelė nervų 
ataka. Vėliau žinios nutrū
ko.

Sekmadienį pasiekė pasaulį 
nemaloni žinia: Forrestal nu
sižudė. šeštadienio naktį 
prieš sekmadienį jis iššoko 
iš 16-to aukšto ir užsimušė.

Ponia Forrestal tuo metu 
buvo išvykusi į Prancūziją, 
kur norėjo surasti vyrui poil
sio vietą, ši liūdna žinia ją 
pasiekė Paryžiuje, kur ECA 
įstaigoje dirba Forrestal sū
nus. Ji grįžo lėktuvu namo ir 
dalyvaus vyro laidotuvėse.

Forrestal yra gimęs New 
Yorke. Valstybės aukštose 
pareigose išbuvo 9 metus. 
Palaidotas trečiadienį Arling- 
tono kapinėse.

—Italijos komunistai pri
sipažino, jog pereitais metais 
jų partija neteko 300,000 na
rių, nesumokėjusių savo na
rinės duoklės.

IŠ PRIEVARTOS ŠNIPINĖJO

Proklamavo Vokie
tijos respubliką

Gegužės 23 d., lygiai 5 mi
nutes prieš prasidedant Pa- 
ryižaus konferencijai, Vokie
tijoje buvo oficialiai prokla
muota vakarų Vokietijos kon 
stitucija, o tuo pačiu ir Vo
kietijos federalinės respubli
kos įkūrimas.

. Proklamavimo ceremoni
jos tęsėsi 45 minutes. Joms 
vadovavo Dr. K. Adenauer, 
70 metų, kuris yra Bonuos 
parlamentarinės tarybos pir
mininkas. Dalyvavo visi tos 
tarybos atstovai.

Konstitucijos nepasirašė 
tik du atstovai — komunis
tai. Kai vienas iš tų dviejų 
buvo pašauktas padėti savo 
parašą po konstitucija, jis 
pareiškė: aš nepasirašysiu 
Vokietiją skaldančio doku
mento. Dr. Adenauer tačiau 
jį nuginklavo: Šituo doku
mentu nepadalyta, o suvie
nyta Vokietija; aš tikiu, kad 
greit po šia vėliava bus visa 
Vokietija.

Naujoji Vokietijos -respub
lika apima 45 milijonus gy
ventojų. Jos konstituciją pa
sirašė žmonių rinkti atstovai 
ir patvirtino visų trijų Vaka
rų sąjungininkų karinės val
džios.

Garbingos sukak
tuves

Tautos Užnugaris
KATALIKŲ VEIKĖJŲ KONFERENCIJA

Pirmadienį Hotel New 
Yorker, New Yorke, įvyko 
katalikų visuomenei vado
vaujančių asmenų pasitari
mas. Pasitarime dalyvavo 
prel. M. Krupavičius, J. E. 
vysk. V. Brizgys, prel. Jonas 
Balkūnas, Kunigų Vienybės 
pirm. kun. Vasys ir apie 50 
kitų žinomų mūsų katalikiš
kos visuomenės veikėjų, ku
nigų ir pasauliečių, senų 
amerikonų ir naujai atvyku
sių. Konferencijai pirminin
kavo J. B. Laučka.

Konferencijos tikslas—iš
klausyti vyriausių katalikiš
kos visuomenės vadų mintis 
ir suformuluoti artimiausius 
mūsų uždavinius tautos va-

davimo ir lietuvybės puose
lėjimo Amerikoje atžvilgiu.

Pagrindines kalbas pasakė 
prel. M. Krupavičius, J. E. 
vysk. V. Brizgys, kun. Vasys 
ir prel. J. Balkūnas. Be jų, 
diskusijose dalyvavo didelis 
skaičius žmonių. Suformuluo 
ta toki pagrindiniai Ameri
kos lietuvių katalikų arti
miausi uždaviniai: 1. Sudary
ti lietuvybei gaivinti specia
lus organas; 2. Aiškiai pa
remti Lietuvos katalikiško
sios politikos pastangas; 3. 
Siekti sudarymo bendros ka
talikų spaudos agentūros; 4. 
Gaivinti ir stiprinti katali
kiškas organizacijas ALRK 
Federacijos rėmuose.

KONFERENCIJA PRASIDĖJO

SVEČIAI IŠVYKO

kalbos

Vieno Amerikos lietuviams 
Maskvos leidžiamo laikraščio 
redaktorius užpuolė Dr. Pijų 
Grigaitį, kuris “Naujienose” 
pasisakė prieš Maskvos agen
tą Eislerį. šis redaktorius pa
brėžė, kad Dr. P. Grigaitis 
taip pat bėgo ir pabėgo nuo 
caro valdžios persekiojimų 
anais laikais. Bėgo taip pat 
Mykolaičikas, Nagy, Smeto
na, kodėl tai prieš Eislerio 
bėgimą kalbėti?

Tarp anų bėgimų ir šio yra 
skirtumas ir štai koks: anie 
bėgo iš savo krašto nuo ban
ditų, jų kraštus užpuolusių, o 
šis bėgo iš svetimo krašto, 
kuris jam prieglaudą davė ir 
po kurio pamatais jis kasėsi. 
Nemanykite, ponai Maskvos 
redaktoriai, kad žmonės nesu
pranta, ko jūsų Eisleris čia 
norėjo, ką jis veikė ir už ką 
jį šio krašto valdžia teisė. 
Svetimo krašto agentas ir 
šnipas nelygintinas su gar
bingais patriotais, bėgusiais 
iš savo krašto nuo okupantų.

Vokietaitė G. Mittenentz- 
węi, 24 metų, gyvenanti Mu- 
enčhėne, kurios tėvai gyvena 
rusų zonoje, dabar teisiama 
U. S. karinio teismo už šnipi
nėjimą rusams. Mergina tar
navo U. S. armijos pagelbinė- 
se įstaigose ir rinko karines 
paslaptis, kurias perduodavo 
rusų agentams.

Teisme ji prisipažino kal
ta.

Priežastis, dėl kurios ji šni
pinėjo, buvo noras, kad jos 
tėvai nebūtų išvežti į Sibirą. 
Rusų agentai jai pastatė to
kią sąlygą: turi mums rinkti 
karines amerikonų paslaptis, 
o jei atsisakysi, bus tavo tė
vai išvežti į Sibirą.

Tai yra paprasčiausias bol
ševikų būdas priversti žmo
gų jiems šnipinėti. Milijonus 
nekaltų žmonių jie priverčia 
šitaip, paimdami įkaitan šei
mos narius arba paties ver
čiamojo gyvybę. Nesutinkant 
su jų reikalavimais, dingsta 
šeima arba pats.

Žinių agentūros praneša, 
kad vėl vienas sovietų lakū
nas nusileido švedijon ir pa
prašė ten egzilijos. šitokį nu
sileidimai — kasdieninis da
lykas. Bėga lakūnai, jūrinin
kai ir pėstininkai, generolai, 
pulkininkai ir eiliniai, diplo
matai, kariškiai ir civiliai— 
masėmis į visus kraštus. Per 
langus šoka iš bolševikinių

Jau kaltina

De Gaulle už sąjungą 
sUiVokietija

Paryžiaus konferencijos iš
vakarėse įvyko prancūzų de 
Gaulle partijos (prancūzų 
liaudies partija) konferenci
ja, kurioje buvo priimta re
zoliucija, kad Prancūzija tu
ri sudaryti draugingumo są
jungą su Vokietija. De Gaul
le savo kalboje nusakė sąly
gas, kuriomis šis aliansas 
turėtų būti sudarytas. Pa
grindinės tų sąlygų — Vokie
tijos atsisakymas nuo agre
sijos ir Prancūzijos stiprėji
mas, kad galima būtų išlai
kyti pusiausvyrą tarp šių 
dviejų kraštų.

De Gaulle pabrėžė, kad 
šiam reikalui įvykdyti dabar
tinė Prancūzijos vyriausybė 
yra nepajėgi. Ji turėtų rezig
nuoti ir valdžią perleisti jo 
partijai.

Kauno metropolitinė Kapi
tula ir kitų Lietuvos vysku
pijų atstovui ^praneša, kad 
J. E. J. J. Skvireckas, Kauno 
Arkivysk. Metropol, (pirma
sis Lietuvos Metropolitas), 
laimingai sulaukęs 50 metų 
kunigystės jubiliejaus ir 30 
metų vyskupavimo sukaktu
vių, sekmadienį po Šv. Jono 
Krikštytojo šventės (birželio 
26 d.) savo laikinės reziden
cijos vietoje aukos jubilieji
nes mišias už savo Tėvynę 
Lietuvą, visus brangiuosius 
brolius ir seses lietuvius tė
vynėje ir išsklaidytus visose 
pasaulio šalyse.

Prašome visus Lietuvos ku
nigus bent dvasioje (in Mo
mento) dalyvauti nurodytą 
dieųą šventoje jubiliato au
koje, o visus Lietuvos sūnus 
ir dukras kartu su kitais jų 
vargų dalyviais pasimelsti ta 
pačia intencija, klausant šv. 
mišių.

Pirmadienį prasidėjo Pary
žiuje keturių ministerių posė
džiai. Dalyvauja JAV — D. 
Acheson, Anglijos — E. Be- 
vin, Prancūzijos — P. Schu
man ir Sovietų — A. Vy
shinsky.

Dėl dienotvarkės greit su
sitarta. Ji yra visai ta pati, 
kai buvo 1947 m., dėl kurios 
konferencija iširo. Tos dieno
tvarkės pilnas tekstas: 1. Su
vienytos Vokietijos proble
ma, inimant ūkinius - peliti
nius pagrindus ir sąjunginin
kų kontrolę; 2/ Berlynas, in
imant ir .vartojamų pinigų 
probdemą; 3. Paruošimas tai
kos sutarties Vokietijai; 4.

Aptarimas sutarties su Aust
rija.

Atidarė ir pirmą posėlį ve
dė prancūzų užsienio minis
teris Schuman. Jis savo kal
boje pažymėjo, kad vakarų 
sąjungininkai yra nepaten
kinti Berlyno blokados nuė
mimo pravedimu iš rusų pu
sės. Jeigu dalykai nesusi
tvarkys, šis klausimas teks 
čia taip pat aptarti.

Vakariečiai Vyshinskio pa
siūlymą įnešti į dienotvarkę

Valgo grindy

vyriausybės pripažinimo klau 
simą atmetė.

Pirmas posėdis buvo užda
ras, bet žurnalistams davė 
žinių viduje dalyvavę specia
lūs delegacijų spaudos atsto
vai.

Trečiadienį apleido Ameri
ką VLIKo pirmininkas prel. 
M. Krupavičius ir Vykdomo
sios Tarybos pirmininkas mi
nisteris V. Sidzikauskas. Jų 
atsisveikinimo diena su Ame
rikos lietuviais
Brooklyno lietuvių visuome
nei, kurios įvyko Apreiškimo 
parapijos salėje, kur susirin
ko masė šios apylinkės lietu
vių.

Svečiai, remdamiesi savo 
patirtimi per trejetą mėnesių 
Amerikos lietuvių tarpe, nu
brėžė New Yorko apylinkės 
lietuviams kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės plano pa
grindines linijas. VLIKo pir
mininkas pakartojo mūsų se
nų tautos veteranų jau seniai 
suformuluotą formulę: mūsų 
tauta, dėl savo geografinės 
padėties ir dėl savo mažumo, 
turi turėti stiprų užnugarį 
kuriame nors didžiajame pa
saulio krašte, net ir tuo atve
ju, kai ji nepriklausoma bus. 
Toks užnugaris jai būtinas, 
gyvybinis reikalas. Toks už
nugaris jau nuo seniai yra 
Amerikos lietuviai. Jeigu šis 
užnugaris išnyktų, reikėtų jį 
dirbtinai sudaryti kur nors 
kitame pasaulio krašte. Ne
leiskime tad šiam natūraliam 
užnugariui nykti. Tai yra pa
čių Amerikos lietuvių ranko-

rksrtant iš Ameri
kos, mūsų laisvės kovų vadai 
buvo vėl priimti Valstybės 
Departamente Washingtone, 
kur jiems buvo patikrinta, 
kad Amerikos vyriausybės 
nuomonė Lietuvos atžvilgiu 
nepasikeitė.

Nauja era Vokieti
jos gyvenime

Bolševikų leidžiamas Ber
lyne laikraštis “Taegliche 
Rundschau” kaltina Anglijos, dienas. Jų vietoje paskirti ci- 
Prancūzijos ir Amerikos oku-viliai valdytojai — aukštieji 
pacinius organus Berlyne, komisarai. Tai naujas laiko- 
kad šie nesilaiką susitarimo, tarpis, pradedamas vakarų 
kuris buvo padarytas tarp jų Vokietijoje, suorganizavus 
ir sovietų, blokadą nuimant, ten Federalinę Vokietijos 
Vakariečiams bolševikai pri- Respubliką, 
kiša, kad šie trukdo susisie
kimą ir prekybą iš savo zonų tvarkymai rodo, kad Vokiėti- 
į rytus. Be to, Vakarai kalti- 4~:------- ----------- ------------ :
narni, kad jie vis dar nelei
džia komunistinių laikraščių 
į savo zonas.

Tai pirmosios kregždės, 
naująjį “susitarimą” niekais 
paversti. Sovietai savo sekto
riuje išvarė gatvėmis demon
struoti ir “džiaugsmą reikš
ti” apie 150,000 vokiečių. 
Kaip vokiečiai “džiaugiasi” 
bolševikais, pasaulis puikiai 
žino.

Vakarų Vokietijoje kari
niai gubernatoriai baigė savo

—Dolni, Slovakijoje, turė
jęs būti katalikų vyskupų su
sirinkimas neįvyko, kai suži
nota, jog susirinkimo salėje 
komunistai iš anksto įsitaisei 
mikrofonus šnipinėjimo tiks- j 
lu.

Rytinė Vokietijos dalis, ku
rią turi užėmę sovietai, yra 
daugiausia žemės ūkio kraš
tas ir skaitomas Vokietijos 
aruodu. Bet kadangi iš užim
tų kraštų rusai viską grobia 
ir veža į “turtingą Rusiją,” 
tai vietos gyventojams tenka 
badauti. Saksonijos gyvento
jai dėl maisto stokos pradėję 
maistui naudoti grindims ir 
batams valyti tepalą.

Dėl to komunistų kontro
liuojamas laikrašti “Sach- 
sische Zeitung” kovo 10 die
nos laidoje įdėjo tokį įspėji
mą gyventojams:

“Yra žinoma daug atsitiki
mų, kad gyventojai vartoja 
maistui batams ir grindims 
valyti tepalą, šiuo praneša
ma, kad minėti tepalai žmo
gaus kūnui nėra naudingi ir 
be to turi kenksmingų dalių.”

KAS DAROSI BERLYNE
Šie okupacinės valdžios pa-

KAS NAUJO ŠIA SAVAITĘ

konsulatų. Kodėl? Juk ten gi 
“geriausia demokratija visa
me pasaulyje, geriausias gy
venimas.” Kodėl tad bėgti? 
Šimtais tūkstančių bėgti. Ne, 
ponai, ten kažkas negerai.

jai yra suteiktos plačios savi
valdos teisės. Jos yra sužy
mėtos Bonnoje priimtoje 
konstitucijoje. Okupacinės 
valdžios vakarų Vokietijoje 
prižiūrės tik užsienio reika
lus ir kai kuriuos vidaus da
lykus.

JAV aukštuoju komisaru 
paskyrė John J. McCloy. Jis 
pirmajame pasauliniame ka
re tarnavo kaip artilerijos 
kapitonas. 1940 m. jis buvo 
paskirtas karo sekretoriaus 
asistentu. 1947 m. jis buvo iš
rinktas pasaulinio banko pir
mininku. Washington© sluok
sniuose jis laikomas nepa
prastai gabiu administrato
riumi.

Jau kelios dienos Berlyne 
vyksta gelžkeliečių streikas. 
Berlyno viršutinio susisieki
mo (elevated lines) darbinin
kai išėjo į streiką reikalauda
mi iš rusų administracijos, 
atlyginimo, už kurį jie galė
tų pramaitinti savo šeimas. 
Iš to matyti, kokį ten atlygi
nimą gauna gelškeliečiai. Pa
gal 1945 m. keturių sąjungi
ninkų susitarimą, ši Berlyno 
susisiekimo linija yra rusų 
kontrolėje.

Bolševikų suorganizuoti 
komunistai stojo prieš strei
kuojančius.- Įvyko susirėmi
mų ir muštynių. Įvykiai pra
sidėjo Scharlotemburgo sto
ty, anglų zonoje. Čia anglam 
pasisekė apgesinti įvykius, 
kurie susikoncentravo Zoo 
stoty, rusų zonoje. Rusų po-

licija, kaip praneša korespon
dentai, pradėjo šaudyti į mi
nią, kuri susitelkė stotyje ir 
norėjo pralaužti komunistų 
užtvarą prie įėjimo į stotį. 
Šias eilutes rašant, vienas 
buvo užmuštas ir keliolika 
sužeistų.

Vakarų sąjungininkai atsi
sakė kištis į šį konfliktą. Kuo 
tas baigsis, dar neaišku. Dar
bininkai užverčia traukinio 
bėgius akmenimis ,o komu
nistai verčia tuos akmenis 
atgal.

—Iš Georgia kalėjimo pa
bėgo 6 svarbūs kaliniai. Juos 
suimti bus nelengva, kadan
gi jie yra apsiginklavę pa
grobtais automatiniais gink
lais.

• Ar komunistij agentas G. Eisleris laikytinas kaip po
litinis nusikaltėlis, ar kaip kriminalistas, spręs anglų mi- 
nisterių taryba.

• Bavarijos parlamentas atmetė vakarų Vokietijos 
konstituciją.

• Rio de Janeiro sprogo granata, kuri užmušė 10 ka
reivių, o 54 sužeidė.

• Lenkų Ūkininkų partiją, kuriai vadovavo garsusis 
Mykolaičikas, komunistai sujungė su komunistų partija.

• Valstybės Sekretorius D. Acheson spaudos konferen
cijoje išgyrė rytų Vokietijos gyventojus, kurie ir didžiau
sioj priespaudoj būdami nebalsavo už komunistus.

• Urugvajaus kariuomenės inspektorius gen. Tribar 
atvyko į JAV, kur jis studijuos Amerikos karo įrengimus.

• Naujasis laivyno sekretorius F. P. Mattews pakeltas 
admirolu “Nebraska Navy.”

• Fort Worth, Tex., po baisios audros, liko daug žmo
nių be pastogės.

• Gegužės 30 d. Waldorf-Astoria, New Yorke, prasi
deda neurologų kongresas, kuriame dalyvaus 7 kraštų neu
rologijos speicalistai mokslininkai.

• Anglai stato 8 lėktuvnešius. Jie kaštuos apie 240 
milijonų dolerių.

• Vakarų Berlynas priėmė vakarų Vokietijos konsti
tuciją. Miesto taryba konstituciją priėmė vienbalsiai.

• Amerikos karinė administracija Berlyne praneša, 
kad ji atiduoda miesto savivaldybei 584 namus, kurie nuo 
pat okupavimo dienos buvo sekvestruoti kariškiems reika
lams.

• Vakarų Vokietijoje įvestų markių vertė Berlyno gy
venime yra tris kart aukštesnė, negu rytų zonos markės.

• Albany, N. Y. policija nubaudė 5 ice cream išvežio- 
tojus už tai, kad jie, važinėdami, su skambalais triukšmą 
kelia, kas šiame mieste yra uždrausta.

• Ponia H. Firth,. 50 metų, anglė, lenkų slaptosios po
licijos suimta Varšuvoje, kuri buvo Amerikos pasiuntiny
bės vertėja.

• Olandijos vyriausybė paskyrė savo užsienio reikalų 
ministerijos generalinį sekretorių aukštuoju komisaru In
donezijai.

• Belgijos parlamentas paleistas ir paskelbti nauji rin
kimai. Rinkimai įvyks birželio 26 d.

• Anglijos valdžia įsakė, kad visos slėptuvės nuo lėk
tuvų, kurios tarnavo Anglijoje pereito karo metu, turi būti 
paliktos ir toliau.

• Amerikos lakūnas, F. C. Edelbaum, kilęs iš Brook
lyn, N. Y., kaltinamas nužudžius vieną vengrę Paryžiuje. 
Paryžiaus policija kaltinamąjį perdavė amerikonų karo val- 

I džiai.
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J. Steponaitis tos tautos asmuo. Ir juo jų J rūpintis jau dabar. Ir rūpi- 
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Lankote mus kapinyne 
Kartą per metą gal vieną, 
Puokštę gėlelių priskynę 
Dedat ant kapo tą dieną.

Čia žvaigždynų nesimato, 
Saulės arba mėnesienos, 
Gaubia čia metas į metą 
Tamsios ir drėgnos tik sienos.

Ši negyvų karalija 
Nėra maloni juk niekam, 
Mes tik, ar sniegti ar lyja, 
Vis čia gulėt taip paliekam...

Medžių nukritę čia lapai 
Dengia šį mano pavėsį, 
Jeigu užeisi į kapą, 
Gal nors žvakutę užšviesi.

Jeigu papuošt kapą kietą 
Nešit gėlelę nuskintą, 
Rasit ir mano ten vietą 
Ant-visados užrakintą.
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. SUNIEKINTOS TEISĖS
Bolševikai ir jų mokiniai naciai visiškai suniekino 

tarptautinės teisės ir moralės dėsnius. Visa tai, kas tautų 
savytarpy buvo teisiška, moralu, tuo pačiu žmoniška ir 
garbinga, šitie padugnių gaivalai pamynė po kojų, šito re
zultate žuvo milijonai nekaltų žmonių,, šimtai tūkstančių 
tapo invalidais, milijonui kenčia nelaisvę ir skurdą.

Karo belaisvis per amžius buvo laikomas, kaip garbin
gas pralaimėjęs karys. Jis buvo priešo gerbiamas, patenki
namai išlaikomas, o karui pasibaigus — tuojaus paleidžia
mas. Bolševikai pirmieji šitą garbingą tautų tradiciją po 
kojų pamynė. Juos sekė jų rudieji draugai. Ir vieni ir kiti 
karo belaisvius, taigi, beginklius garbingus vyrus, žudė, ma
siniai žudė. Katynas! Dvylika tūkstančių lenkų karininkų! 
Nužudyti jie, būnant bolševikų nelaisvėj, ir apkasti Katyno 
miške prie Smolensko. Stalinas sako, kad tai padarė Hit
leris, o Hitleris sakė, kad tai padarė Stalinas. Pasauliui 
šiandieną pagaliau nesvarbu, kuris padarė — svarbu tik 
kad padarė. Tegul Stalinas įrodo pasauliui, kad jis nėra iš
viso išžudęs milijonų beginklių žmonių!

Kai Hitlerio rudosios divizijos 1941 m. taškė Stalino 
raudonąsias divizijas ir žaibo greitumu ėjo į rytus, jos rado 
pakely šimtus tūkstančių nužudytų žmonių, masinių kapų, 
nukankintų, ištremtų, suimtų. Rainių miškas, Pravieniškiai, 
Bobruisko plentas, dešimtys Lenkijos ir Ukrainos vietovių, 
nuklotų civilių žmonių lavonais — tai ne pasakos, o baisūs 
faktai, nuo kurių kruvinos yra Kremliaus rankos. Šitie 
baisūs bolševikų darbai ruduosius ir paskatino ir pamokė 
eiti tuo pačiu keliu, šaudymas ir badu marinimas begink
lių rusų belaisvių, milijonai sunaikintų Europos žydų, mili
jonai sugrūstų svetimtaučių į kariškus darbus Vokietijoje, 
baisiosios koncentracijos stovyklos — tai rezultatai Hitle
rio kelio, kurį jis pasisavino iš Stalino. 

ŠNIPŲ GAUJOS
Svetimo krašto vidaus reikalai per amžius buvo ger

biami visų tautų. Bolševikai pirmieji ir šią garbingą tradi
ciją suniekino. Jie įsteigė specalią instituciją — Kominter- 
ną, dabar Kominformu ya.<" 
vidaus reikalus visiškai sultniso. Š) _ ____
dė šnipų-specialistų kadrus kiekvienam kraštui. Išmoky-’tris tūkstančius žmonių, ku- --------- --------------, --------
tus ir išlavintus Maskvoje, tuos šnipus paleido po visus 'riuos per kelis šimtus metųl^ padarė buržujai: Bismar- 
kraštus dviem Stalino uždaviniam vykdyti. Pirmas uždavi-j___ ____ __ ______ _ _ ’ -• x ----
nys — drumsti santykius ir nuotaikas to krašto gyventojų! rųjUj tenka apgailėti, kad kai 
fernn -u— ' kuriuos kraštuos buvo var

tojamos tokios priemonės. 
Betgi prancūzų revoliucijos 
metu, kai valdžia pateko į be
dievių rankas, teroras, dau
gumoje nukreiptas prieš ti
kinčiuosius, nuėmė per mili
joną galvų! Apie bedieviško 
komunizmo nužudytus kelias
dešimt milijonų žmonių jau 
baisu ir kalbėti!

ųjjnamąz— kuri pasaulio tautų 
Inuso. ši kremliaus įstaiga išug-
. z. I *- v z. I v n I z-. I r T v

Gegužės-May 27, 1949 Gegužės]
merdėja, nes vis mažiau tų, 
kurie rašo ir skaito. Tiesa, 
skaitytojų dar būtų, bet nė
ra už ką laikraštį ar knygą 
nusipirkti.

Spausdintas žodis visuo
met yra geras apaštalas, 

i kurs neša žmonėms ir šilimą 
ir šviesą. Gali žmogui stigti

Koreikšti to dėkingumo jaus
mo, kurs glūdi jų širdyse.

Jei mes dėkojame už tai, 
kas tų vargšų benamių nau
dai jūsų padaryta, tai drau- 
ge norime priminti, kad ge- maisto Bet žmogus šį nepri-
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Brangūs Amerikos Lietu
viai Katalikai!

Visi Katalikų Bažnyčios 
vaikai sudaro vieną šeimą, 
vieną mistinį Kristaus kūną 
ir yra to mistinio Kristaus 
kūno nariai, gyveną artimai 
susiję Kristuje nuolatinėje 
sąvokoje, nuolatiniam bend
radarbiavime . savo tarpe. 
“Yra daug sąnarių, bet vie
nas kūnas,” sako šv. Povilas 
Apaštalas. “Akis negali sa
kyti rankai: Aš tavo patar
navimo neprivalau; taip ir 
galva kojoms: Man jūsų ne
reikia! Priešingai, daug la
biau reikia tų kūno sąnarių, 
kurie rodosi silpnesni... Jei 
ką kenčia vienas sąnarys, 
kenčia visi drauge sąnariai; 
arba jei vienas sąnarys esti 
garbinamas, džiaugiasi visi 
drauge sąnariai,” sako to
liau tas pats Apaštalas (1 
Kor. 12, 20-22, 26).

Panašiai yra ir tautų gy
venime. Ir jos sudaro vieną nepriklausomą gyvenimą pri- 
šeimą, vieną organizmą, ku- sikėlusioje tėvynėje. Todėl 
rio sąnariu yra kiekvienas1 dvasiniu prieaugliu turime ■ > i -t- • • l t.t*..l?
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j tarpe sąveika bus didesnė irinamasi.
bendradarbiavimas intensy-! Antai, dar siaučiančio karo 
vesnis, juo organizmas bus,metu (1944 m.) pavyko su- 
sveikesnis. rinkti mažame Bavarijos

mas, kad jis gali pasipriešin- dinti nei tolerancija, nei są- 
ti.

MARKSO DIKTATŪRA
Ne kitokia yra ir Markso 

skelbiamoji proletariato dik
tatūra, kuri reikalauja val
džios tik sau ir grąsina su
naikinti visus, kas eina ne su 
ja. Kadangi ekonominė ir po
litinė Markso programa yra 
neatšaukiamai sujungtas nu
sistatymas prieš religiją, tai 
socialistinėje sistemoje vel
tui ieškotume tolerancijos.

Ir tai patvirtina istorijos 
pavyzdžiai. Kitados religijos 
priešai labai aštriai prikai
šiojo tikintiesiems, ypač Ka
talikų Bažnyčiai, inkviziciją, 
tai yra baudimą mirties baus
me už klaidatikystę. Bažny
čios priešai priskaito apie

žinės laisve, nei teisingumu.
KA SOCIALISTAI PADARE

Negalima paneigti, kad so-

rojo Samariečio uždaviniai 
nebaigti: dar ne vienas guli 
pakelėj sužeistas ir apiplėš
tas ir laukia jūsų maloningos 
juos į gyvenimą pakelian- 
čios rankos.

Nesiimu surašyti visas sri
tis, kur Jūsų parama būtų 
reikalinga. Pakaks suminė
jus keletą, kurias laikau la
biau opiomis.

Pirmoj vietoj tenka pami
nėti dvasinio religinio gyve
nimo vadų paruošimą. Lie
tuvių tauta jų niekuomet ne
turėjo per daug. Daugeliui 
kritus kaip bolševizmo au
koms, dvasininkų gretos la
bai išretėjo ir likusieji gyvi 
jokiu būdu nepajėgs to dar
bo, kuris jų lauks į laisvę ir

sveikesnis.
Apžvelgiant visų lietuvių miestelyje, Eichstatte, apie 

iNegaiiuia panels ui, au-, tautos vaikų, jos sąnarių 9() klierikų, kur jie vietinėje 
cialistų sąjūdis organizuoti. bendradarbiavimą šių dienų vokiečių kunigų seminarijoje 
darbininkus ir ginti jų teises tėvynės nelaimės laikais, at- Į S^ėjo tęsti savo mokslą ir 
praėjusio šimtmečio antroje Įrodo, kad lietuvių tautai to ruos^s kunigystei. 1945 me- 
1 i—• . _i=_ I----„„„n,----------------—j tų rudenį 20 iš jų pavyko iš-

- siųsti Romon, į kur nuskubė- 
visib0 ir Per 20 kunigų, norinčių 

drauge? ~Jie~’ ne"*rik~ kentėjo1sav0 studijas Am- 
drauge, bet ir stengėsi tam ] žinąjame Mieste. Čia greit su-

organizmo sveikumo netruk- į 
sta. Ištiesų, ką kentėjo vie-j 
nas sąnarys, kentėjo ' '

pusėje, kai ėmė labiau plės
tis pramonė, padarė daug. 
Daugelyje valstybių jie pa
greitino išleidimą įstatymų, 
kurie gerino darbininkų būk
lę. Čia sąmoningai vartoju 
žodį pagreitino, nes didžiose 
Europos pramonės valstybė
se (Vokietija, Prancūzija, 
Anglija) soicalinio draudimo 
ligos, senatvės, nelaimingų __ o____  ____ _____ __
atsitikimų, darbo laiko apri-1 nepraeina pro apiplėštą ir 
bojimo bei atlyginimo nor- j sužeistą savo tautietį, bet 
mavimo įstatymus rašė ir iš- prie jo nusilenkia, apžiūri jo
leido ne soicalistai. Nors tai 
ir nemiela pripažinti, vienok

į sunaikino inkvizicija. Iš tik- |^as Vokietijoje, imperatorius
! j _ i _____ i i i - NsnnlAnnsQ TTT Pratinusi imp

tarpe, ruošiant dirvą tą kraštą užimti Maskvai. Šito re-' 
zultate Europos rytų ir pietryčių kraštai jau Stalino ranko
se, greit atsidurs jo rankose ir Kinija. Antras tų šnipų už
davinys — išgauti iš tų kraštų paslaptis, kurios turi padėti' 
Kremliui sukaustyti karo mašiną, kuria turės būti privers
tas pasiduoti visas pasaulis. Šito rezultate raudonoji ar
mija apginkluota puikiais lėktuvais ir tankais, kurių ne- 
sukonstruavo sovietų konstruktoriai, bet kurių planus iš
vogė jų šnipai. Atominės bombos planai greit bus taip pat 
Stalino rankose.

Paskutinis Kremliaus etapas — Amerika. Sudoroti ją 
abiem minėtais atžvilgiais — sudrumsti žmonių santykius 
ir išgauti karines paslaptis. Rezultatai puikūs. Atominių 
paslapčių išvogimas Kanadoje, Chambers-Hiss afera Vals
tybės Departamente, dabar teismo suole sėdinčių komunis
tų vadų paaiškėjusios užmačios, Gubičevo-Eislerio veikla,; 
ką tik aikštėn išėjusi Chicagos uranijaus afera — tai tik 
keletas ryškesnių momentų, kurie išvydo dienos šviesą. O 
kiek jų, apie kuriuos mes nieko nežinome, kurie slapta ren
gia kapus mūsų kraštui? Dar gruodžio mėn. 5 d. pereitų 
metų antiamerikinei veiklai tirti komiteto pirmininkas pa
reiškė: Apie 800 Maskvoje išlavintų Amerikos komunistų, 
slaptosios armijos aukštųjų karininkų, yra čia, kurie ren
gia mūsų vyriausybės nuvertimą.

Kur gi mes nueisime šituo keliu? Visi tie Maskvoje iš
lavinti “slaptosios armijos aukštieji karininkai,” tie Eis- 
leriai, Gubičevai, visi jie yra tarptautiniai nusikaltėliai, ku
rie neturėtų turėti laisvės šiame krašte. Su šitais nusikal
tėliais turėtų būti griežtai elgiamasi, o nežaidžiama. Šitas 
žaidimas su jais prives kraštą prie katastrofos, šitokiam 
tarptautiniam kriminalistui, kaip Eisleris, užstatas, už ku
rį jis paleidžiamas į laisvę, yra niekis. Užstatus jiems ap
moka Kremlius. Apsivalyti nuo Maskvos šnipų armijos, tu
rėtų būti pirmas Amerikos vyriausybės uždavinys.

E. Urbonas

SOCIALISTŲ DARBAI
Prieš tikėjimą nusistačiu

sių žmonių, moderniais lai
kais jau organizuotų į įvai
rias socialistų partijas, veiki-

imas irgi nėra pagirtinas ne 
i viename krašte, kur socialis
tai atėjo į valdžią rinkimų 
(balsavimo) keliu. Katalikų 

’ veikėjų, kunigų ir vienuolių 
žudymas, bažnyčių ir vienuo
lynų deginimas, tai šlykštus 
moderniškų laikų istorijos 
puslapis Meksikoje (1926-29 
m.) ir Ispanijoje (1936 m.), 
kai ten rinkimus į parlamen
tą laimėjo visų kairiųjų gru
pių sujungtas, vadinamas 
liaudies frontas.

Ir Meksikoje ir Ispanijoje, 
lygiai kaip 1901 m. kairie
siems laimėjus rinkimus 
Prancūzijoje, pirmiausiai bu
vo puolamos katalikų mokyk
los. Atrodė, kad tuose kraš
tuose socialistai užmiršo dar
bo žmonių reikalus, jų būk
lės gerinimą bei socialines re
formas. Atrodė, kad vienuo
liai ir pasišventusios vienuo
lės, kurie tose mokyklose 
dėstė ir jaunimą mokė arti
mo meilės, buvo didžiausi 
priešai, kuriuos reikia sunai
kinti, ar ištremti iš savo 
krašto. Katalikiškos mokyk- 

, los uždarinėjamos, jų turtas 
nusavinamas, iš tikinčiųjų 
atimama teisė mokyti vaikus 
tų šeimynų ir tų piliečių, ku
rie savo noru juos ten lei
džia. Tokį socialistinės val- 

Ypač tai taikintina, kur lie-! pasipriešinti arba yra įtaria-džios elgesį negalima pava-

SOCIALISTŲ TOLERANCIJA
Tolerancija reiškia kito as

mens nuomonės ir jo įsitiki
nimo pagerbimą. Toks pager
bimas, žinoma, nereiškia pri
tarimo. Tolerancija pripažįs
ta laisvę kiekvienam galyoti tyje, žodžio ir sąžinės varžy- 
kaip jam patinka. Toleranci- mas viešuose visuomenės rei-

čiamos įdėjos ir žmogaus įsi
tikinimais.

Priešingas tolerancijai da
lykas yra prievartos naudoji
mas idėjų ir nusistatymų sri-

kaip jam patinka. Toleranci- _ _ _____
ja leidžia kritikuoti kito as- kaluose. Tam pavyzdžių ne- 
mens ar organizacijos pažiū-Įtenka ieškoti toli. Prisimin- 
ras, bet ji reikalauja, kad tai kim tik diktatūras. Nežiūrint, 
būtų daroma nuosaikiai ir be ] kokios spalvos bebūtų dikta- 
užgauliojimų ir žmogaus pa-|tūra, ji reikalauja be atodai- 
žeminimo. Tolerancija pripa- ros klausyti diktatoriaus va- 
žįsta kovą, bet ji smerkia jė-. lios ir įsakymų ir jėga naiki- 
gą, kaip tos kovos priemonę, na tą žmogų, kuris išdrįsta _V j • . A* 1 !• 1 • • V» • • *1_ *

kenčiančiam nariui padėti, 
švelninti jo skausmą, jį guo- 
džiant ir stiprinant.

Šitai sakant man iškyla 
prieš akis anas didysis užjū
rio gerasis Samarietis. Jis

žaizdas, jas apriša, nugabe
na jį į užeigą ir rūpinasi juo 
(Luk. 10, 33 ir sek.).

Tas gerasis Samarietis esa
te jūs, brangūs Amerikos lie
tuviai katalikai. Jūsų broliai 
tremtyje, pasklidę Vokietijo
je, Austrijoje, Italijoje ir ki
tuose Vakarų Europos kraš
tuose, jau kelinti metai jau
čia maloningą jūsų dėmesį jų 
vargams ir skausmams. Jūs 
ne tik aprišote jų žaizdas, 
bet daugeliui jūs grąžinote 
tiesiog patį gyvenimą. Lietu
vos vyskupai tremtyje nie
kuomet neužmirš šitos jūsų 
paslaugos benamiams jų 
broliams ir sesėms. Ir karš
čiausi jų padėkos žodžiai ne
galės. niekuomet pilnai iš-

Napoleonas III Prancūzijoje 
ir žymia dalimi konservato
riai Anglijoje.

Ne maža soicalinėje srity
je padarė ir Bažnyčios bal
sas, kuris popiežiaus Leono 
XIII lūpomis paskatino kata
likus daugiau susirūpinti so
cialine varguomenės globa. 
Tai, žinoma, katalikams ne 
naujas dalykas, nes nuo pat 
krikščionybės pradžios kata
likai pripažįsta žmonių lygy
bę ir laiko viena iš svarbių 
priemonių žmonių vargui su
mažinti.
MARKSISTINĖ VALSTYBĖ

Kol kas yra tik viena mark 
sistinio soicalizmo pagrin
dais tvarkoma valstybė, tai 
Sovietų Rusija. Ten atimta 
visa žemės nuosavybė, ten 
fabrikai ir visoks kitas tur
tas priklauso valstybei, kaip 
to reikalauja Markso socia
lizmas. Ten ir tikėjimas per
sekiojamas, ir proletariato Ekonominėje srityje daug 
diktatūra yra, ir buržujai iš
naikinti. Ten nėra tautų skir
tumo, ten ir mokslas tik vie
nas (socialistinis), ten nėra 
kitokių partijų nė organiza
cijų, ten nėra leidžiama 
žmonėms mąstyti kitaip, kaip ]

KAIP ATSKIRTI?
Šiandien daug kur patys 

socialistai baidosi to Markso 
vaiko. Bet visgi tikrojo tėvo 
Markso, jie nenori išsižadė
ti. Taip ir darosi neaišku, ko
kią santvarką jie įsivaizduo
ja.

kur socialistai jau gal neitų 
prie visiškos privatinės nuo
savybės panaikinimo. Pasi
tenkintų gal tuo, ką Lietu
voje su žemės reforma pada
rė Krikščionys Demokratai, 
ką daro Anglijos darbiečiai, 

reikalauja proletariato dik-Įbet niekur nėra ženklų, kad 
i—...-.— m----- n:.-—.• —j.j soicaiĮstai išsižadėtų mate

rialistinės pasaulėžiūros. To
je srityje jie yra vienodi.

Žinoma, kiekvienas žmogus 
yra laisvas tikėti ar netikėti, 
ir pagal tai gyventi. Kiekvie
nas yra laisvas pareikšti sa
vo nuomonę ir ieškoti bendra 
minčių. Kitaip tariant, kiek
vienas gali skelbti jam patin
kamą mokslą ir kviesti kitus 
prisidėti. Bet yra. didelis 
skirtumas, ar tai daroma su 
meile, ar skelbiant kovą bei 
skleidžiant neapykantą. Kur 
yra neapykanta, ten nėra to
lerancijos ir teisybei vietos 
paliekamą nedaug, ir demo
kratija tėra tik popierinė gė
lė.

tatūra. Ten milijonai žmonių 
kankinami koncentracijos 
stovyklose ir milijonai iš sa
vo namų ištremti miršta ba
du Sibiro plotuose.

Vadinasi, turime tikrą pa
vyzdį, kaip gyvenime atrodo 
Markso socialistinė valstybė, 
arba socialistinė visuomenė, 
nes jau po sovietų letena vai
toja ne viena pavergta val
stybė.

Daug kas šaukia: — Juk 
tai pačių žmonių susikurtas 
pragaras. Juk tai neišpasaky 
tas skurdas ir žmogaus pa
niekinimas. Tai tiesa, bet kol 
kas viso to vardas — socia
lizmas, kuris ateity žada iš
virsti į komunizmą. Kas dar 
ten bus?

sikūrė šv. Kazimiero Kolegi
ja, kuri šiuo metu gyvena 
savose patalpose, kurias jai 
malonėjo dovanoti didžiai 
gerb. kun. Antanas Briška.

Jei Eichstatte ir Romoje 
gali tęsti savo studijas mū
sų levitai, tai tik dėka jūsų, 
brangūs Amerikos lietuviai 
katalikai, ir dėka Katalikų 
Akcijos Fondo, kurį jūs su
kūrėte ir kur| taip kruopš
čiai palaikote. Nuo jūsų to
limesnės paramos priklau
sys ir viso šio darbo tąsa.

Studijuojantiems kuni
gams didelė parama, net vie
nintelis jų pragyvenimo šal
tinis buvo šv. mišių stipen
dijos. Tikiu, kad jos ir ateity 
nenustos plaukę į Kolegiją ir 
tuo suteiks galimybę mūsų 
kunigams tęsti savo studi
jas.

Dievas veikia per žmones. 
Ir savo gerumą jis dažniau
sia per žmones pasauliui ap
reiškia. Visai neabejoju, kad 
ir jus Dievas pasirinko būti 
Jo gerumo įrankiais. Tai di
di Dievo malonė. Tikrai lai
mingas tas, kurs neatsisako 
su šia Dievo malone bendra
darbiauti, kurs neatsisako 
gyvenimu ir darbu atspindėti 
Dievo gerumą.

Per jus Dievo gerumo spin
duliais nori pasidžiaugti ir 
mūsų studentija, kuri šiuo 
metu tik didelio pasiaukoji
mo dėka tepajėgia irtis pir-Į 
myn. Po pinigų reformos Vo
kietijoje gyvenimas labai pa
brango ir daugeliui gerų jau
nuolių universitetų durys už
sitrenkė. Kiti šiaip taip stu
miasi, su dideliais pavojais 
sveikatai.

Laisvoji tėvynė inteligenti
jos labai pasiges, nes ir jos 
gretas negailestingas priešas 
skaudžiai praretino. Užtat 
mūsų juo didesnė pareiga 
tuos nuostolius išlyginti, pa
darytas spragas vėl užtaisy
ti. Juo daugiau jaunuolių iš
leisime į mokslus, juo leng
viau tėvynė atsikvėps.

To laukia iš mūsų ir Baž
nyčia, kuriai taip reikalingi 
ir pasauliečiai inteligentai, 
uolūs ir išprusinti katalikiš
kosios akcijos darbininkai. 
Jiems teks labiausia gydyti 
tėvynės moralines žaizdas.

Šiuo metu Vokietijoje lie
tuviai labai retėja, dėl to la
bai nukenčia visas kultūrinis 
gyvenimas. Nyksta chorai, 

P. Klevinis užsidaro mokyklos, spauda

teklių lengviau išgyvens, jei 
jam nestigs anos dvasinės ši
limos iir šviesos.

Kultūrinio dvasinio gyve
nimo vadai Vokietijoje šiuo 
metu labai susirūpinę, kaip 
taip gražiai užsirekomenda
vusią spaudą išlaikyti. 
Ne tik ją išlaikyti, bet ir iš
platinti po platųjį pasaulį, 
kur tik beatsiras lietuvių.

Sukūrę spaudą, tremtiniai 
patys norėtų ją išnešti ant 
savo pečių per visus gyveni
mo sunkumus. Deja, šiuo 
metu jų daugumas patys pa
kibę tarp dangaus ir žemės, 
dar nespėję įsikurti naujoje 
šalyje ir tuo būdu nepajėgia 
finansiniai savo spaudą pa
remti.

Šiuo metu kiekviena para
ma spaudai, kad ir prenume
ratos formoje, yra jai gaivi
nantis balzamas, palaikąs 
jos gyvybę. Tai gerojo Sa
mariečio vynas ir aliejus, ku
riais gydoma žaizda.

Pradėtą kalbą kas gali su
laikyti? Bet juk žodžiais 
tremtinio vargų bei rūpesčių 
neišsakysi. Nenusakysi nei 
jų dydžio nei įkyrumo. Vis
ką gali tačiau nujausti ir su
prasti mylinti gerojo Sama
riečio širdis.

Apie Kristų Šv. Petras yra 
pasakęs, kad Jis perėjęs že
mę gera darydamas (Apd. 10, 
38). Nemanau, kad gali būti 
geresnis Kristaus sekimas, 
kaip eiti jo pėdomis, darant 
gera visiems.

1 Vincentas Padolskis,
Vilkaviškio Vyskupijos 

Koadjutorius.
Aukas Katalikų Akcijos 

Fondui siųsti: Rev. Ignatius 
Albavičius, 1515 S. 50th Av., 
Cicero 50, III.

toju suvažiavimas 
New Yorke

Gegužės 7 d. Rašytoji) 
Draugijos vicepirmininko J. 
Tysliavos bute, New Yorke, 
įvyko antrasis rašytojų suva
žiavimas. Jame dalyvavo ir 
neseniai iš tremties atvyku
sių plunksnos darbininkų, ku
rių tarpe ir Kanados Lietu
vių Rašytojų D-jos pirminin
kė Marija Aukštaitė.

Suvažiavimui, kuris tęsėsi 
ilgą popietę, pirmininkavo 
D-jos pirm. J. Aistis, sekre
toriavo A. Vaičiulaitis. Drau
gijos pirmin. apžvelgė praei
tųjų metų veiklą. Ypač buvo 
per tą laiką stipriai organi
zuotas tremties rašytojų at- 
kvietimas į JAV, parūpinant 
garantijų ir t.t. Paruoštas li
teratūros almanachas, kuris 
atiduotas spaudai.r.

Apie Liet. Kultūros Fondą 
pranešė neseniai iš tremties 
atvykęs to fondo pirm. L. Do
vydėnas. Išsisklaidant lietu
viams po įvairias pasaulio ša
lis, Fondo centras perkelia
mas į JAV. Šiuo metu Kultū
ros Fondo apygardos jau įsi
steigė Australijoje ir Kana
doj. šalia esamų dabartinių 
centro valdybos narių — pir
min. Dovydėno, St. Leskaičio 
iri Vyt. Alanto — pakviesti 
D-jos nariai — A. Vaičiulai
tis ir J. Tysliava. Ta proga 
Kultūros Fondo pirm, prane
šė, kad JAV jau organizuo
jamas kultūros žurnalas, 
knygų leidimas ir jų platini
mas.

Į naująją D-jos valdybą iš
rinkti: pirm: J. Aistis, vice- 
pirm. J. Tysliava, sekr. St. 
Būdavas, ižd. K. S. Karpius 
ir narys prof. V. Krėvė-Mic
kevičius. Į revizijos komisiją 
— pirm. A. Vaičiulaitis, na
riai — St. Zobarskas ir L. 
Žitkevičius.
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K. Vaišvilas

Komunizmas ir lietuviai komunistai
LIETUVA UN GINČUOSE
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Leidinys apie Aušros 
Vartus

Iš seno turėjome Dr. J. 
Griniaus ir Dr. M. Vorobjo
vo leidimus apie Vilniaus me
no paminklus, šiemet trem
tyje pasirodė archit. J. Viz
girdos “Vilnius, the Capitol 
of Lithuania,” kurį nesarma- 
ta parodyti šalia geriausių 
reprezentacinių kitų kraštų 
leidinių, o štai neseniai su
laukėme taip pat didelio lei
dinio apie Aušros Vartus. 
Tokio leidinio jau seniai pa
sigesta, kol neturime išsa
mios monografijos apie savo 
krašto šventoves (Pažaislį, 
Šiluvą, Kalvarijas...), juo la
biau, kad pastaraisiais me
tais ir lenkai tremtyje ypač 
energingai ėmė reikšti į tą 
mūsų tautos šventovę savo 
pretenzijas, platindami jos 
paveikslus, imituotus koply
čios ir altoriaus atvaizdus ir 
jų vadinami sava.

Leidinio autorius — kun. 
Dr. J. Prunskis. Reikia ste
bėtis to žmogaus judrumu ir 
energija: jis eina ir lietuviš
kos parapijos su 5,000 sielų 
klebono pareigas, jis ir vie
nintelio pasaulyje lietuvių 
katalikų dienraščio redakto
rius, jį matome taip pat pa
sirodant su pinigo reikalin
gumo misijomis: “Pasikalbė
jimu DP Komisijoje Washin
gtone,” paprašant sovietų at
stovybę leidimo aplankyti 
Lietuvą...

Pats leidinėlis suskirstytas 
į 3 dalis: 1. Aušros Vartų ir 
šv. paveikslo istorija; 2. pa
davimai ir poezija; 3 dalis 
religinė ir praktinė — maldos 
ir giesmės. Aušros Vartų su 
Švč. Marijos stebuklinguoju 
atvaizdu reikšmė kiekvienam 
lietuviui aiški ir suprantama, 
todėl čia jos aiškinti neten
ka. Skaitytojai leidinėly ras 
svarbiausius apie juos fak
tus ir duomenis, taip pat sa
vųjų ir svetimų autorių su
kurtą Aušros Vartų Marijos 
garbei poeziją ir maldas. Jis 
turėtų būti kiekvieno lietuvio 
bibliotekoje.

Leidinėlis parašytas gyvai 
ir sklandžiai, kalba nebloga. 
Vis dėlto pasitaiko (matyti, 
dėl skubumo) nuokrypų nuo 
įprastinių bendrinės kalbos 
rašybos normų. O taip norė
tųsi reprezentacinius savo
sios kultūros leidinių, ypačiai 
religinius, kurie tiesiog ma
siškai pasklysta po žmones, 
matyti ir šiuo atžvilgiu be 
priekaišto, tiesiog galinčių 
kitiems pavyzdžiu eiti.,.

S. P-nis

A. Paukštys

Per svetimuosius vandenis ir kraštus
lyumimo, policijos vusimuKO 
suėmimo, vidaus reiKaių nu- 
nisterio suėmimo, ir nevaržo
mo Sov. b-gos i Karo) pajėgų 
įsileidimo. Kaudonoji armija 
užėmė visą salį. Po to, liepos 
14 d. jie atliko rinKimus, rin
kimus, kurie nuvede prie nu
tarimo šią šalį inkorporuoti 
Sovietų Sąjungos vidun.

Komunistinio supuvimo žaiz- ATSIVERTĖLIAI
dos daugelyje pasaulio kraštų, ir KI . .... . -j •• i Nors ir lėtas, nors ir nepilnas,pats tos epidemijos židinys —, .. _ .i • . . . . bet kadangi plačiu mastu uzsi-Kremhuje, yra ilgo istorinio pro-1 . . _ .. ...„ „„T; f; . . 1 motas tas isstojimas prieš bepro-ceso padarinys. Daug buvo prie-...... . J- . 'tiskąją komunizmo utopiją, jis'zascių komunizmą pagimdžiusių . .. . — - lT, r, . . . yra sveikintinas ir vilti jkve-u- maitinusių. Kai kurios jų jau/. . . . , . . ,. .. . , < , , . . , _ piąs, kad neviskas dar žuvę. Jeipašalintos, bet daug dar ir tebė
ra. . H j - i

POPIEŽIAI PRAMATĖ

Šioje istorijoje dar kartą iš
ryškėja Kat. Bažnyčios vaidmuo 
žmonijos gyvenime. Juk komu
nizmas prieš šimtą metų tebebu
vo dar vaikutis, mažai kam ži
nomas ir žinoti nenorimas, ta
čiau jau tuomet — 1846 m. lap
kričio 9 d. — pop. Pijus IX sa
vo šviesiu protu pamatė to nau
jagimio tikrąją fizionomiją, nu
dengė kaukę nuo falšyvo jo vei
do h’ teisingai jį pavadino: “ne
tvarką, griuvėsius ir mirtį ne
šančiu mokslu.” Deja, šventi ir 
teisingi popiežiaus žodžiai nebu
vo išgirsti. Daug kas į komuniz
mo augimą nekreipė dėmesio, o 
jis visdėlto augo. Leonas XIII, 
matydamas spartų darbininkijos 
metimąsi naujajam mokslui į 
glėbį, 1891 m. gegužės 15 d. en
ciklikoj “Rerum Novarum” stip
riu balsu sušuko apie gresian
čius pavojus. Jis ne tik pasmer
kė komunizmo klaidas, bet nu
rodė ir priemones jo plitimui su
laikyti. Jautriai jis kreipėsi į pa
siturinčius, prašydamas susirū
pinti darbininkų padėtimi, liau
tis juos skriausti ir gerinti jų 
būklę.

Šiandien yra aišku, kad ir šio 
popiežiaus žodis permaža terado 
veiksmingo atgarsio ir silpnos 
krikščioniško darbininkų judėji
mo įvairiuose kraštuose pastan
gos nepajėgė pakreipti į bepro
tišką komunistinę santvarką be
siveržiančios srovės.

Komunizmo grėsmė buvo re
ali daugeliui Europos kraštų, 
kai pop. Pijus XI davė trečią ir, 
atrodo, paskutinį pavojaus sig
nalą savo 1937 m. kovo 19 d. en
ciklikoj “Divini Redemptoris.” 
Šis raštas buvo, tarsi, paties 
dangaus įspėjimas, ultimatumas: | 
“Atsipeikėkite, tvarkykitės ir 
tai skubiai, jei norite išvengti 
katastrofos, kokios žmonija nė
ra mačiusi.” Tuos žodžius jis tai
kė visiems: valdantiesiems ir 
valdomiesiems, pasiturintiems ir 
vargšams, kunigams ir jauni
mui.

Deja, ir šiuo atveju, kai apa
tinis namo aukštas liepsnose 
skendo, viršutiniuose vyko įpras
tas, nerūpestingas gyvenimas, 
paskendęs pilkuose ir smulkiuo
se reikalėliuose. Ii' nepraėjo de
šimtis metų, įvyko šv. Tėvo pra
matytoji katastrofa. Dėl nerū
pestingumo ir neapdairumo tų, 
kurie turėjo ir galėjo veikti, pu
sė Europos pateko į istorijoje 
negirdėtą teroro ir vergystės re
žimą.

Lake Success (LAIC) — 
Neapsieinama be prisimini
mo apie būklę Lietuvoje ir 
oficialiai aneksuotose valsty
bėse. štai, pagrindinėje ko- 
misi j o j e (Committee One), 
kuri nustato darbų eigą, so
vietų atstovo Gromyko daro
mų priekaištų Amerikai ir

pavyks sulaikyti raudonojo ma- Anglijai supykintas, britų at- 
ro tolesnį plitimą, pavyks jį ir stovas, Valstybės Sekreto- 
visai padaryti nekenksmingu.

Kad žmonijos sąžinė dar nėra priminė rusams apie jų bai- 
visai sugedusi, rodo daugelio bu-! sius darbus Lietuvoje ir ki- 
vusių veiklių ir garsių komunis- tur. LAIC korespondentas 
tų atsivertimai. Jų buvo seniau,! klausėsi kalbos. Deja, komi- 
ypač pagausėjo pastaruoju me-; SUU posėdžių stenogramos 
tu. Užtenka prisiminti: A. ir E. nedalinamos ir p. McNeil kal- 
Smith, Eugęne Lyons, W. Cit- bėjo impromptu, be užrašų, 
rin, Andre Gide, f rancis Budens,! Tik dabar pavyko iš britų de- 
V. Kravčenko ir kt. Jie buvo pa- legacijos gauti autentišką 
saulinio garso veikėjai, kūltūri- tekstą, kuris čia paduodamas 
ninkai, rašytojai, bet savo aki-1 vertime.
mis pamatę koks baisus yra Leiskite man labai trum- 
skirtumas tarp žavios komunis- Pai priminti Komisijai apie 
tinęs propagandos ir žiaurios ^ai kas atsitiko Lietuvoje, 
tikrovės, viešai, drąsiai ir gar
bingai prisipažino klydę ar buvę 
suklaidinti, paliko komunistų ei
les ir dabar skelbia atvirą kovą 
raudonajam melui, terorui ir be
gėdystei.

rius Hector McNeil bal. 21 d.

TURĖTU PABUSTI

Taip pasielgė daug amerikie- . 
čių, anglų, prancūzų, net pačių 
rusų. Daugelio jų kraštai nepa
tyrė raudonojo sunaikinimo ir jų 
apsisprendimą nulėmė žmoniš
kumo ir teisybės motyvai. Ir 
kyla klausimas, kada jais pa
seks mūsiškiai, lietuviai komu
nistai? Kai Lietuva ir mūsų tau
ta komunistinių imperialistų ne
teisėtai užgrobta ir baigiama 
naikinti, kai visa tai, kas kiek
vienam doram žmogui brangu— 
tėvynė ir jos kultūra — šėtoniš
ku azijatų įnirtimu draskoma, 
keli visa Lietuva, pažeminta, iš
niekinta ir merdėjanti iš pasku
tinių jėgų kovoja su okupantu, 
čia, Amerikoje atsiranda besar
mačių Bimbų ir Pruseikų, kurie 
visu tuo džiaugiasi, užgiria ir 
himnus gieda bestijai Stalinui.

Baisus yra nusikaltimas ir di
delė atsakomybė už vieno žmo
gaus nužudymą, bet kokią atsa
komybę krauna ant savęs tie, 
kurie talkininkauja budeliui iš
tisų tautų, net savos tautos nai
kinime?

Jei mūsiškiai komunistai nori 
išvengti lietuvių tautos ir istori
jos jiems skirto prakeikimo ir 
išgamų vardo, jie turi turėti drą
sos: prisipažinti prie savo klai
dų, liautis talkininkavus okupan
tui, uždaryti savo propagandos 
kromelį ir pasiieškoti padores
nio darbo, negu savo brolių iš
davimas. Tiesa, gal toks žygis 
bus surištas su tam tikrais sun
kumais ir aukomis, bet jei mū
sų jaunimas ir senimas Tėvynė
je partizanų eilėse, aukoja net 
savo gyvybes dėl lietuvybės, jei 
padorūs ir niekuo nenusikaltę

So v. Sąjungos vyriausybė iš
sižadėjo visų suverenumo tei
sių visiems laikams — ir ten 
nebuvo atsargių, maloniai nu
dailintų advokatiškų frazių 
apie tai — laisvai suderėta 
sutartimi liepos 12 d. ir pasi
rašyta rugsėjo 26 d., 1926 m. 
(Pastaba: čia p. Ministeris 
supainiojo taikos sutartį su 
nepuolimo ir draugingumo su
tartimi. — LAIC). Ji (sov. 
vyriausybė) buvo surišta ne
puolimo sutarties, kuri buvo 
panaujinta 1931 ir 1934 me
tais, ir aš manau, kad ji tebė
ra galiojanti ligi šiandien. Jo
je ji sutiko gerbti Lietuvos 
suverenitetą ir jos teritorinę 
neliečiamybę, ir vėl nebuvo 
tame jokių šių frazių nudai- 
linimų. ši sutartis buvo 1933 
m. sustiprinta agresijos api
būdinimo sutartimi, kuri pa
reiškė, kad jokie politinio, 
karinio, ekonominio ar kito
kio pobūdžio samprotavimai 
negalės būti agresijos pre
tekstu arba pateisinimu. Nie
kas negalvotų, kad tame ne
buvo gana plataus, gerai ra
tifikuoto supratimo, saugo
jančio Lietuvos sienas.

1939 m. spalių 10 d. Lietu
va pasirašė savitarpio pagel- 
bos sutartį, pagal kurią Sov. 
Sąjungos pajėgos įtaisė bazes 
Lietuvos žemėje. Visvien, 
7-tas straipsnis laidojo, kad 
ji (sutartis) “jokiu būdu ne
palies susitariančių pusių su
vereninių teisių, ypatingai jų 
valstybinės organizacijos, jų 
ekonominių ir socialinių sis
temų, jų kariškų patvarky
mų ir, bendrai, hesikišimo į 
vidaus reikalus dėsnio.”

Komisija žino likusią pasa
kojimo dalį. 1940 m. birželio

VYČIAI VEIKIA
Rytuose ir vakaruose Lie

tuvos Vyčiai įsisiūbavę viso
keriopam veikime. Neminint 
atskirų kuopų, štai tik kele
tą pavyzdžių iš didesnių ra
jonų. <..

Naujosios Anglijos Apskri
tis, balandžio 24 dieną turėjo 
savo suvažiavimą, kurs pra
ėjo su ypatingu pasisekimu. 
Tarpe garbingų svečių į sesi
jas atsilankė Mass, guberna
torius Dever. Dalyvavo taip 
pat visa eilė gerbiamos dva
siškuos: prel. Urbonavičius, 
kunigai Virmauskis, Vaite
kūnas, Tamulevičius, Jagmi
nas, Juras, L. V. Dvasios Va
das kun. Jutkevičius ir kiti. 
Buvo taip pat ir Dr. Juozas 
Leimonas, Vyriausias Vytis 
Mikas Norkūnas, buvęs pir
mininkas Pr. Razvadauskas 
ir daugelis kitų. Nauju ap
skrities pirmininku išrinkta 
Vytis Bronius Kudirka iš 
Norwoodo. šauniam bankiete 
dalyvavo mayoras Curley ir 
Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. šalna.

Keturios dienos vėliau Pit- 
tsburgho apylinkė turėjo 
progos pasidžiaugti gražia 
vytiška veikla. Balandžio 28 
d., šv. Kazimiero parap. sa
lėj, Pittsburgh© apskrities 
Vyčiai surengė vysk. Brizgiui į“ 
pagerbimo vakarienę, laikei 
kurios jie įteikė savo garbin
gam svečiui $550 čekį. Be 
“liaudies choro” dainavimo, 
dainavo dar vietinių Vyčių 
oktetas ir Vyčių šokėjai šo
ko tautiškus šokius. Jo Eks
celencija vysk. Brizgys pri
minė skaitlingai publikai, 
kad turime neprarasti vilties 
kad Lietuva vėl atsikels ir 
skatino palaikyti lietuvišką 
dvasią ypač jaunuosiuose.

Sekantį sekmadienį, t. y. 1 
d. gegužės, Ohio-Michigan 
apskritis turėjo savo pusme
tinį suvažiavimą Daytone. Iš 
ryto per mišias kun. Katars- 
kis pasakė Vyčiams pritaiky
tą patriotišką pamokslą. Bai
giantis pamaldoms parapijos 
choras ir visi Vyčiai padarė 
įspūdžio atsistodami ir su
giedodami Vyčių Himną. Po

(Tęsinys)
Pacifiko link

Dieną paplaukęs nuo La 
Guairos uosto “Marco Polo” 
įplaukė į olandų vdldomos sa
los uostą — Čuracao (120,- 
000 gyv.). Tai modernus ir 
ištagingas miestas, kurio gy
ventojų didžiumą sudaro vie
tiniai tamsiaodžiai, gi admi
nistracinį aparatą, firmų at
stovybes — šeimininkai olan 
dai, anglai, amerikiečiai. Šio
je saloje yra alyvos - žibalo 

i perdirbimo rafinerijos, Shell 
rezervuarai. Čia uždarbiai to
ki aukšti, kad net kas antras 
juodukas turi savo luksusinę 

i mašiną. Paprastas uosto kro
vikas uždirba šiame uoste 2 
su puse dol. į valandą.

Jeigu čia nebūtų taip karš
ta ir neatsiduotų visa sala 
žibalu, galima būtų sakyti, 
kad tai žemiškasis rojus. įdo
mu dar tai, kad šios salos gy
ventojai laukia greito karo 
vien dėl to motyvo, kad jų' 
perdirbamoji nafta dar dau
giau pabrangs,

Tolimesnis mūsų kelionės 
tikslas — Cristobal uostas 
Panamoje. Dieną'lendame į 
denio pavėsį, nes saulė ne vie
tinius pavojingai “kanda.” į 
Cristobalą patenkame pava
kare. Kranto palmių alėja į- 
einame į ištaigingą, margiau- 
siomis šviesomis iliuminuotą 
Cristobal. Čia užtinkame 
krautuvių, kuriose negalima 
susikalbėti nei anglų nei is
panų kalbomis. Pasirodo, kad 
iš senesnių laikų čia yra at
sikrausčiusių nemaža kinie
čių, kurie verčiasi prekyba ir 
net valstybinių kalbų nėra 
iki šiol išmokę. Daugiausia 
čia gatvėje matysi juodukus 
ar mulatus, nors visą admi-

Paskutinis etapas
Po astuonių valandų kąna- 

linio kelio mūsų laivas jau 
išsikapstė į Didįjį Vandeny
ną. Pacifikas kovo 23 d. va
kare buvo lygus, kaip stalas, 
nors sakoma, kad jo audros 
dar staigesnės ir baisesnės 
už Atlantą. Nematėme nei 
didesnių žuvų, be tų pačių 
skrendančių žuvelių, tik di
delės žuvėdros retkarčiais 
praskrisdavo pro laivo prie
kį į šoną, visai nebūdamos 
suinteresuotos laivo atlieka
momis maisto liekanomis. 
Vadinasi, ir žuvėdra Ameri
koje bagotesnė už europinę 
— galvojome, darydami iš
vadas, kad ir mums gal bus 
lengviau sotesniam pasauly
je įsikurti.

Buenaventūrą, paskutinį 
lietuvių kelionės tikslą, pasie
kiame kovo 24 d. Įplaukėme 
į jį stebėdami Kolumbijos 
džiunglių krantus, kuriuose 
prie pat vandens buvo pasi
statę savo vargingas būdeles 
juodieji. Už jų trobelių dunk
sojo tankūs džiunglių miškai, 
su savo paslaptinguoju pa
sauliu.

Buenaventūroje mus sutiko 
Kolumbijos lietuvių komite
to atstovas p. Sirutis su po
nia ir maloniai mus globojo 
kelionėje traukiniu ligi Cali 
miesto. Iš čia buvome aprū
pinti lėktuvo bilietais, ir se
kančią dieną galingas ketur- 
motoris jau nešė mus “debe
sų keliu plačiuoju” į mūsų 
nuolatinio apsistojimo vietą 
— Medelliną. Čia ir baigėsi 
mūsų 15,000 km. kelionė. Me- 
dellino aerodrome mus suti
ko komiteto pirmininkas kun. 
M. Tamošiūnas, vietinio lie
tuvių - kolumbiečių komite
to atstovės ir keletas anks-

nistracijos aparatą sudaro čiau atvažiavusių lietuvių, 
amerikiečiai. *' Į Rūpestingo kūn. M. Tamošiū-

Mūsų laivas anksti ryte no pastangomis visi keliavu- 
pradeda kelionę per kanalą. Į šieji lietuviai buvo aprūpinti 
Įdomiausia kanale — tai jo laikinu butu ir maistu, at- 
užtvankos, per kurias laivą šventė bendras Velykas ir po 
tempia šoniniai lokomotyvai.1 
Trys užtvankos aukštyn, tiek 
pat žemyn, ir visa kanalo pa
slaptis, atsiėjusi bilijonus do
lerių. Jei kanalu važiuoda
mas nematytum palmių, kito
kios augmenijos ir paukščių, 
manytum Nevėžiu plaukiąs.

DAR NEVĖLU

Ir tik pastaruoju metu, kai

14 d. Lietuva gavo Sov. Są- pietų įvyko susirinkimas, 
jungos ultimatumą, reika- kurs praėjo labai gražioj nuo- 
laujantį vyriausybės atsista- taikoj ir kuriame Clevelandie-

čiai gavo savo kuopai čarte- 
rį. Vakare Daytoniečiai pa- 

r.™" r“ . *.“T T | h—-— —j- h— - vaišino delegatus skania va-
hetuviai mielai ema į Sibiro. mumzmą ir - jo agentams pro- (karįene

visas pasaulis išstoja prieš ko-

speigus, bet nesilenkia prieš jektuoja naują Numbergo tribu- 
kraugerį maskolių, jei tūkstan-' nolą, nėra toli pramatantis biz- 
čiai tautiečių — DP — visko iš-1 nis. 
sižadėję ir viską palikę su čemo- į 
daneliu rankoje leidosi į neapsa-v

Hanibalas atsidūrė prie vartų, komai sunkų tremtinio gyveni-' LIETUVA NEŽUS 
daugelis pradeda pabusti iš sal- mą, kad galėtų dirbti Tėvynei O Lietuva vistik nežus. Tau- 
daus miego. Iš lentynų, iš dul- išlaisvinti, tai neturėtų aukos tos nėra lengvai užmušamos, 
kių imamos popiežių enciklikos, baidytis ypač tie, kurie iki šiol Dievo apvaizda budi prie dide- 
skaitomos ir pradedama bandy- dėl Lietuvos nėra parodę dide- lio ir prie mažo. Perdaug kan- 
ti vykdyti jų nurodymai. Su- lio aktingumo, ir kurių sąžinė kinių yra žuvę už šventą tėvų 
brazdo, iš vienos pusės, vyriau- negali būti rami ir nejausti at- žemę ir perdaug dar dora yra 
sybės gerinti padėtį darbininkų, sakomybės dėl viso to, kas da-1 mūsų tauta, kad šėtono garbin- 
o ilgai ir nuodėmingai tylėjusi bar vyksta prie Baltijos. Į tojai galėtų jai laidotuves pakel- 
pasaulinė spauda pradrįso iš lė- J Jei kuris iš lietuvių komunis- 44 T”,a s« Kan
to atskleisti plačiajai visuome- tų nuoširdžiai tikėtų savo veik- 
nei tikrąjį komunizmo veidą. Bet la Lietuvai pasitarnaująs, jis la- 
daug kas supranta, kad ši veik-J bai klystų. Tokį jo tikėjimą 
la yra gerokai pavėluota ir ra-'griauna kiekvienas, kuris yra 
miu perauklėjimo būdu komu- patyręs komunistinius “raška- 
nizmo grėsmės nebepasiseks pa- žius” dar 1940 m. Tiesą pasa- 
šalinti, ypač, kad jį į visus kam- kius, sunku tikėti, kad dar kur 
pus neša raud. armijos durtu- būtų tokių naivių “idealistų” 
vai. O prieš juos greitomis su-1 šiuo metu, kai visi žvirbliai jau 
budavotas Atlanto pylimas —'pažįsta raudonąją baidyklę. O 
paktas. Bet, žiūrint į šį paktą,1 jei kurie maskoliui tarnauja už 
graudu darosi, kad komunizmo1 Judo grašius, tai tikras dalykas, 
dar neužlietieji kraštai, šiandien kad tie' kruvini skatikai neat-

ti. Ir iš dabartinių kančių ir ban
dymų, kurie nėra pirmieji jos 
garbingoje istorijoje, Lietuva at
sikels skaistesnė, nusivaliusi nuo 
visokio chlamo ir išgamų. Prisi
kels ji naujam, gražesniam gy
venimui. Grįš iš visų pasviečių 
išblaškytieji jos vaikai ir išpuoš 
Ją savo rankomis ir širdimis.

Karo Muziejaus sodelyje šalę 
Nežinomajam Kareiviui kapo 
bus įrengtas ir Partizanui Neži
nomajam aukuras, nebus pa
miršti ir išgamos, kurie, gaila,

tik savimi susirūpinę ir tik save' neš laimės jiems, nei jų vai-' irgi yra buvę Lietuvos vaikai ir 
nori apsaugoti; jie nieko nekal- karns, kaip jie neatnešė ir Jude- mūsų broliai.
ba ir nieko nedaro gelbėti iš jos išdavikui. Puoselėti gi viltis, Į Daug Lietuvos miškų sunaiki- 
vergystės tiems milijonams ne- kad kurią dieną Stalinas juos Ino bolševikai, bet tikimės, dar 
kaltų aukų, dėl kurių likimo • • - - - ■ -
jie nėra be atsakomybės.

ir apkabinės ordenais ir pasodins į rasime nors stulpų išgamų var- 
komisarų krėslus, šiuo metu, kai dams “įamžinti” gėdos lentose.

Pabaigoj šio mėnesio Chi- 
cagoje įvyksta keglininkų 
rungtynės, į kurias žada vyk
ti Vyčiai-sportininkai net iš 
Detroito.

New York - New Jersey ap
skrities reguliaris suvažiavi
mas įvyks birželio 5 d. Ap
reiškimo parap. salėje, Brook 
lyne. Šios apskrities Vyčiai 
taip pat rengiasi prie Poly- 
nos Stoškiūtės, Metropolitan'

4-rių savaičių poilsio išsi
skirstė į surastas darbovie
tes. Kadangi atvažiavusiųjų 
tarpe buvo daugiausia žemės 
ūkio srities specialistai — 
agronomai, tai jie visi išėjo 
į vietinius dvarus — vad. 
fincas administratorių darbo 
dirbti.

Koks bus tolimesnis lietu
vių gyvenimas Medelline ir 
jo apylinkėse, painformuosi
me ateityje.

Paguodė
Sovietų Rusijoj veda žmo

gų sušaudyti. Lietus, šalta.
—Koks blogas oras šian

dien! — sako vedamasis.
—Tau tai nieko, tik į vieną 

galą, o mums tai ir atgal 
Operos dainininkės, bankieto klampuoti... — atsako vienas 
Newarke. I sargybinis.

Amerikos lietuviai, gelbėkite! Mūsų tautos kankintojai tiesia nagus į mane, 
vargšą tremtinį. Darbo ir buto garantijas, o taip’ pat aukas tremtiniams sušelpt siųs
kite: United Lithuanian Relief Fund of America, Inc., 105Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

Balutis sugrįžo
Lietuvos pasiuntinys ir į- 

galiotas ministeris Londone 
P. Balutis lankėsi Vokietijo
je, kur jo tikslas buvo perva
žiuoti lietuvių tremtinių sto
vyklas. Ministeris Balutis su
sipažino su tremtinių padėti
mi, su jų patalpomis, maiti
nimu, apranga, sveikatingu
mu ir emigracijos reikalais. 
Jis konferavo su įvairiais lie
tuvių tremtinių bendruome
nės ir tarptautinės tremtinių 
globos organizacijos IRO par
eigūnais. Pirmiesiems davė 
patarimų emigracijos reika
lais, o antriesiems davė su
gestijų tremtinių gyvenimo 
pagerinimo reikalais.

L. Clay paaukštino
Amerikos gubernatorius 

Vokietijoje gen. L. Clay, kaip 
žinome, atsistatydino ir grį
žo į USA. Jam būnant dar 
kelionėje, prezidentas paskel
bė aktą, kuriuo L. Clay pa
keliamas į pilnus generolus. 
Mat, jis buvo iki šiol general- 
majoras, nors pareigos jam 
buvo patikėtos pilno genero
lo.

Šį paaukštinimą turi dar 
Senatas patvirtinti. Jeigu Se
natas tai patvirtintų, tai L. 
Clay gaus po $6,600 atlygini
mo per metus, kaip pilnas ge
nerolas.
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

Galima darbo 
paklausti

įGrinkiškėj ir prieš karą gyve
nus Kaune, o dabar gyvenanti 
DP A/C W. 137 Hanau - Main, 
Germany, U. S. Zone, ieško savo 

Atvykusioms iš tremties pusbrolio Vlado Butkaus, 55 m. 
geriems specialistams—šalt-'amž., irgi gimusio Grinkiškėj. 
kalviams, auto-mechanikams,' Išvykęs į Philadelphia, Pa., USA. 
radio mechanikams, staliams, 
kepėjams, virėjams, mėsinin
kams, šoferiams, dažydo- 
jams ir kitų specialybių spe
cialistams, apsistojusiems 
New Yorko srityje, galima 
darbo paklausti tokiu adre- • 
su: 228 E. 74th St., New į 
York. Galima susikalbėti ir Schenectady, N. Y. Mano adre- 
vokiškai. ~ 1 -

Paskutinis jo laiškas gautas 
1939 metais.

Jono Milerio ir Sofijos Stani- 
naitės duktė, Rūta Milerytė, ieš
ko Macio Staniuos (Motiejus 
,Stanina), kuris iš Lietuvos išvy- 
ikęs maždaug 1913 m. iš Kauno 
! gubernijos. Gyveno Amerikoje

sas: Rūta Milerytė, Lubeck,
Gneisenaustr. 25, English Zone,

NaniŲ darbininkėms Germany (bei Drews).

Atvykstančioms, kurios no
rėtų dirbti namų patarnavi
mo darbus, apsistojusios New 
Yorko srityje, adresų, kur 
galima gauti tokio darbo, ga-' sjam mums atvykti į šį kraštą, 
lime duoti “Amerikos” redak- o įaįp pat gįa visokiariopai pa- 
cijoje. Tokių namų darbų pa- j dėjusiam mums įsikurti bran- 
sitaiko ir vyrams. Kartais gįam giminaičiui Kaziui Bemo- 
pasitaiko ir labai geromis są- {Ui ir jo šeimai nuoširdžiausiai

Sunkiose tremties dienose dos
niai mus šelpusiam, įgalinu-

lygomis. Norint gauti tokių 
adresų, prašome užeiti pas 
mus trečiadieniais ar penkta
dieniais.

Paieško
Bronė Nakutavičiūtė-Lukoše- 

vičienė, gimus kovo 23, 1906 m.

dėkojame.
Taip pat vienu ar kitu būdu 

mums čia padėjusioms dėkojame 
šiems elizabethiečiams: pp. Gur-
skiams, poniai Nmerlo, pp. Ka
tiliams, pp. Džiovaliams, p. Kri
vickui ir poniai Jucienei.

St. Dzikas su šeima

ATVYKO IŠ TREMTIES
Laivu “General Haan” i New Yor- 

ka atvyko šie lietuviai:
BABUšIS, Bronius, Ona, Edmun

das, 50 Hudson Ave., Brooklyn.
BACEVIČIUS, Sigitas, Bįrutė, Drą

suolis. 4 S. Second St. Frackville, Pa.
BALTRIMAS, Stasys, Magdalena. 63 

E. 102nd Pl., Chicago 28, Ill.
BARUSEVICIUS, Aleksandras, Hen

rikas. 101 Creswood Ave., Somerda
le, N. J.

BEKERIS, Juozas, Bronė, Violeta. 
153 Sherman St., Gardner, Mass.

BILIŪNAS, Matas, Stefanija, Biru
tė, Antanas. R F D 1, Lake Provi
dence, La.

BINDOKAS Vytautas, 135 Silver St., 
Linden, N. J.
,BLAŽYS, Ona, Egla. Barre Plains, 

Mass.
BRANDTNERIS, Vera, Viktoras. 73 

Main St., Ashland, Mass.
BRAZAUSKAS Juozas, Glen Head 

Rd., Glen Head, L. I., N. Y.
BREZINSKAS Dominikas, 919 

Broadway, Melrose Park, Ill.
BUDRYS Kazys, 88 Sussec Street, 

Jersey City, N. J.
BUDRYTE Marijona, 3541 Brighton 

Rd., Pittsburgh, Pa.
CHOCKEVICIUS Marijona, Notre 

Dame Academy, Willow City, N. Dak.
CIJUNELIS, Jonas, Vladislava. 190 

30th St., Brooklyn, N. Y.
GIRTAUTAS, Napoleonas, Sofija. 

R F D 2, Middletown Rd., Media, Pa.
DAGILIS Antanas, 13579 Monica 

Ave., Detroit 4, Mich.
DANSNAS Viktoras, St. Helena, 

California.
DARBUTAS, Kostas, Antanina, Al

fredas, Vidmantas. 1235 Page Street, 
Pittsburgh, Pa.

DEVEIKIS, Jonas, Jleva, Janįna, 
Gediminas, Mykolas, Vida. 3225 So. 
54th St., Cicero, III.

DIMITRIJEV, Augustė, Sofija. 386 
"Miller Ave., Brooklyn 7, N. Y.

DUKALSKIS Antanina, 310 Chaun
cey St., Brooklyn, N. Y.

DUMBRYS, Jurgis, Barbora, Ri
mantas, Robertas, Gediminas. 54 Wa
ter St., Stoughton, Mass.

DUNDULIS, Juozas, Stanislava. 
3224 S. Union Ave., Chicago 16, Hl.

DŽIUBINSKAS, Vladas, Juzefą, Re
gina, Marjja. So. Windsor, Conn.

GEDMINTAS, Vladas, Aniceta, Vla
das, Kestutis, Aleksandras. Furnace, 
Mass.

GVAZDINSKAS, Jonas, Stasė, Jo
nas, Darius. 324 Wharton St., Phila
delphia, Pa.

JANKAUSKAS, Lius., Birutė, Sofi
ja, Stasys. 3348 S. Lowe St., Chicago.

JANKŪNAS Jonas, 433 N. Carry 
St., Brockton, Mass.

JARACKAS, Petras, Teresa, Regi
na, Petras. 3460 Norwalk Ave., Ham- 
tramsk 12, Mich.

JUODELIS, Jurgis, Jūratė, Liuda. 
2545 W. Marquette Rd., Chicago.

JUŠKA, Albinas, Petronėlė, Alfre
das, Edmundas. 1904 N. Whipple St., 
Chicago, Ill.

KAČINSKAS Henrikas, 50 W. 6th 
St., So. Boston, Mass.

KAROSAS, Albinas, Feljcija, Vida, 
Giedrė, Gintaras, Rimvydas. 16 Cor
bett St., Andover, Mass.

KASAKAITIS, Vaclovas, Marija, Ro 
mualda, Spences, Mass.

KAZLAUSKAS Mykolas, 1959 24th 
St., Detroit 16, Mich.

KEDYS, Juozas, Adelė. 1207 East 
74th St., Cleveland, Ohio.

KERšULIS Antanas, 77 Webster 
St., Brockton 39, Mass.

KIZLAUSKAS, Jurgis, Brunoną, 
Irelna. 15 11th Ave., S. W., Roches
ter, Minn.

KLAJŪNAS Petronėlė, 171 Myrtle 
Ave., Irving, N. J.

KLIMAVIČIUS, Jonas, Kostė, Da
nutė. 291 Main St., Southington, Ct.

KREMERIS, Albertas, Bronė, Da
lia, Gražina. 2735 N. Richards Street, 
Milwaukee 12, Wls.

KLUONIUS Juozas, 7507 Appollna, 
Dearborn, Mjch.

KRISCIUNAS, Albinas, Janina, An
tanas. 8832 Frankfort Ave., Philadel
phia, Pa.

KRIŠTOLAITIS Jonas, 29 Mandon 
St., Worcester, Mass.

KRONKAITIS, Viktoras, Marijona, 
Vida. 53 Willis St., New Haven, Conn.

KUDIRKA Feliksas, 264 N. Reese 
Pl., Burbank, Calif.

LIUTKEVIČIUS Lilija, 381 Windsor 
Ave., Wilson, Conn.

LYGERIS Stasys, 2554 E. Clearfield 
St., Philadelphia, Pa.

MASIULIS, Stasys, Danutė, 1136 
Ave. D, Rrochester 5, N. Y.

MEKYS, Edvardas, Nijolė. 44 May
nard St., Putnam, Conn. 1

MOTIEKAITIS, Algimantas, Irena. 
Buffalo, N. Y. -

MUSTEIKIS, Kazys, Gražina, Gra
žina. 767 American Legion Highway, 
Roslindale, Mass.

PAGALYS, Jurgis, Stasė, Anelė, Sta
sė. Chicago.

PALEJUS Jonas, Dallas, Texas.
PARAŽINSKAS Juozas, 5801 South 

Sacramento Ave., Chicago.
PAŠKEVIČIUS, Mykolas, Ona, Bi

rutė, Alija. 310.Chauncey St., Brook
lyn, N. Y.

PETERIS, Karolis, Zofija, Regina, 
Sigita. P. O. Box 257, Cade, La.

PETRAITIS Vincas, 159 Linwood 
St., Brooklyn, N. Y.

PETRAVIČIUS Vygandas, 4204 So. 
Maplewood, Chicago, Ill.

PETRULAITIS Kazys, 104 Dorches
ter St., Worcester, Mass.

POCIULIS, Stasys, Jonas, 5034 29th 
Ave., Kenosha, Wis.

POCIUS, Augustinas, Monjka. 200 
Edgehill Rd., Milton, Mass.

RAČKAUSKAITE Ona, Box 543, 
New Madrid, Mo.

RADŽIUS Vytautas, 4545 S. Fair- 
field Ave., Chicago.

RAPšYS, Juozas, Konstancija, Rim
vydas, Vidmantas, Gintautas. 6822 So. 
Green St., Chicago 21, Hl.

RAULINAITIS Vytautas, 1950 So. 
Lake Shore Blvd., Cleveland, Ohio.

RIBINSKAS, Jurgis, Ona. 6150 
Convord,: Detroit, Mich.

RIMAVIMUS, Zigmas, Bronė, Al
girdas. 560 Grand St., Brooklyn, N. Y.

RIMKUS Zofija, R F D 2, Middle
town Rd., Medįa, Pa.

RUSIENE Marija, No. Main St., 
Millbury, Mass.

RUDIS Povilas, 4506 S. Emerald 
Ave., Chicago.

RYLIšKIS Andriejus, 934 Chase 
Parkway, Waterbury, Conn.

SABALIAUSKAS Juozas, 19 W. 4th 
St., Landsdale, Pa.

SALASEVIČIUS Albinas, 670 W. 18 
St., Chicago.

SAUNORIS, Garoldas, Jadvyga, An
tanas. 528 Main St., Darby, Pa.

SAVICKAS, Jonas, Sofia, Evelina, 
Regina. 175 Myrtle Ave., Irvington, 
N. J.

ŠILINIS, Kazys, Sofija, Irena. St. 
Clare’s Villa, Greene, Maine.

ŠIMKUS Juozas, 98 W. Brentwood 
Ave., Detroit, Mich.

SIMONAITIS, Motiejus, Vita. 337 
Unjon Ave., Brooklyn, N. Y.

ŠIMULIS, Kazys, Antanina, Vytau
tas. 4357 S. Washtenaw Ave., Chica
go, Ill.
. ŠIRMENIS, Vincas, Giedra, Rytis. 

Brooklyn.
SKINKYS, Kazys, Antanina, Vitas, 

Albinas, Anupras, Liudvikas, Chazy, 
N. Y.

SPURGIS Jonas, R D 2, Box 29, 
Branch, Mich.

STEMPLYS, Juozas, Magde, Juozas.
115 Allen PI., Hartford 6, Conn.

STRAUKAS, Izidorius, Kestutis, Al
dona, 437 Washington Ave., Water
bury, Conn.

SUOPYTE Petronėlė, 98 Burr St., 
Waterbury, Conn.

SVALBONAS, Balys, Aldona, Vitas. 
268 Fountain Ave., Brooklyn, N. Y.

TAUTKUS, Kazys, Kazimiera, Ona, 
Regina, Petras, Jonas. 126 S. Njnth 
Ave., Maywood, UI.

TIJŪNĖLIS, Juozas Alicija, Dona
tas. 3736 Pulaski St., E. Chicago, Ind.

URBONAS, Povilas, Teresė, Andru- 
tė. White St., Highland, N. Y.

VAGELIS Antanas, 34 Spofford Rd. 
Worcester, Mass.

VIRŽINTAS, Ona, Dalia, aMrius. 
3323 W. 65th St., Chicago, Ill.

ZALUBAS, Romualdas, Aleksandras, 
Paulius. 105 Main St., Athol, Mass.

ZAGURSKIS, Aleksandras, Aldona, 
Violeta. 702 N. Montello St., Brock
ton, Mass.

ŽĄSYTIS Zigmas, 1306 150th St., 
E. Chicago, Ind.

ŽELVYS, Petras, Veronika, Albinas, 
Zenonas. 422 Lorimer St., Brooklyn.

ŽEROLIS, Leonas, Pranciška, Vida. 
11136 St. Louis Ave., Chicago.

BRAZELIS Andrius, 554 N. 5th St., 
Philadelphia, Pa.

GEDGAUDAS Elena, 4019 Welling
ton Ave., Chicago, Ill.

JUŠKEVIČIUS, Stasys, Juzė. Miles 
Rd. Pt. 16, Box 253, Baltimore, Md.

Laivu “Mercy” j New Yorką atvy
ko šie lietuviai tremtiniai:

BUZENTIENE, Bronė, Violeta, Ra
mūnas, Arūnas. Maspeth.

ČIURLIONIS, Vytenis, Danutė, Kris
tina. 14239 Garfield Ave., Lakewood 
7, Ohio.

KALINAUSKAS, Andrius, Birutė, 
Romualdas. 357 S. 3rd St., Brooklyn.

LAZAUSKAITE Izabelė, 4416 Fur- 
ley Ave., Baltimore 6, Md.

LIUDŽIUS Juozas, 14239 Garfield 
Ave., Lakewood 7, Ohio.

MASTEIKA Juozas, 19 E. 12th St., 
Linden, N. J.

MOCKAITIS, Jonas, Agota, Vytas, 
Jonas, Zigmas. 300 N. Lincoln Street, 
Creston, Iowa.

RAMANAUSKAS, Birutė, Algiman-

ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

561

St.,

R.D

AVIŽONIS, Kostancija, Angela. 267 z: 
Main St., Bristol, Conn.

ANIULIS, Boleslovas, Ona. 4437 S.' || 
Talman, Chicago, 111.

BAGDONAS, Vaclovas, Halina, Au
dronė. 338 W. 12th St., New York.'

BRAZDŽIONIS, Bernardas, Aldona, 
Algis, Dalius, Saulė. Stony Brook, L.I.

BALTRAMIEJUS, Kazys, šarlota, 
Romanas, Kristina. 31 Brunswick St., 
Jersey Cjty, N. J.

GINIOTIS, Romualdas, Kotryna, 
Dalia, Aurimas. 2624 W. Montgomery 
St., Chicago, Ill.

GOFMANAS Vladas, 59 Haven 
Ave., Port Washington, N. Y.

GRICEVIČIUS, Elena, Emilius.
1st St., Brooklyn, N. Y.

INDRILIUNAS Pranas, Gretna, 
Nebraska.

IŠKAUSKAS Juozas, 343 W. 25th 
St., New York.

JAUNIŠKIS, Uršulė, Stasys, Kęstu
tis. Glen Head, L. I., N. Y.

JURGUTIS Jonas, 377 Center 
Brockton, Mass.

JUŠKA, Juozas, Marija, Vida.
2, Amsterdam, N. Y.

KALAINIENE Genovaitė, 32 Hart
ford Ave., Wethersfield, Conn.

KRIAUČIUNAS Liudas, 120 Lafa
yette St., Paterson, N. J.

KIANE, Kazys, Emilija, Virginija.
33 Chestnut Grove Rd., Watertown, 
Conn.

KRIVICKAS, Jonas, Ramutė, Virgi
nija. 1145 Glenmore Ave., Brooklyn.

KUKLER Birutė, 364 Nichols Ave., 
I Stratford, Conn.

KURMAUSKIENE Rozalija, 16 
Light St., West Lynn, Mass.

LAZAUNINKAS, Adomas, Stasė.
811 Hollins St., Baltimore, Md.

MACIKAS Apolinaras, 3500 South 
Haskel Ave., Dallas, Texas.

MAKAITIS, Bronius, Gražina, Ni
jolė, Skirmantė, Algirdas, Kęstutis.
291 Silver St., So. Boston, Mass.

MAKARSKAS, Povilas, Adolfina, 
Gediminas. 658 E. 131st St., Cleve
land, Ohio.

MEILUS, Petras, Grasilija, Juozas, 
Petras, Teresė. 4500 S. Talman Avė., 
Chicago, Ill.

MIŠKUS Stasys, Elmwood, Wis.
MIKALAUSKAS Vilius, Waterbury.
MILčIUS Viktoras, Scarsdale, N.Y.

Rusijoj eina pilietinis karas
Dažnai mums tenka spau

doje, matyti pranešimus apie 
didelį ir net organizuotą pa
sipriešinimą prieš komunisti
nę diktatūrą Rusijoje ir jos 
užgruobtuose kraštuose, apie 
einantį ten plataus masto pi
lietinį vidaus karą, kuris dau
geliui, gyvenančių laisvame 
pasaulyje, žmonių dar neži
nomas, kuriame ten ir mūsų 
broliai lietuviai dalyvauja ir 
žūsta už savo mylimą šalį, 
besigrumdami su 
komunistais, kurie,
jiems laisvę, padarė juos 
vo vergais. Ten einantis 
daus karas taip pat dar 
žinomas net ir daugeliui 
čių komunistų vadų, nebuvu
siems Rusijoje, o apie užsie
nio eilinius komunistų na
rius, ar jų pasekėjus, nėra nė 
kalbos, kad jie ką žinotų apie 
tą karą. Jie to nė negali ži
noti, nes jie yra tik mulkiai 
ir duodamų jiems iš Maskvos 
įsakymų vykdytojai. Čia pra
vartu bus paduoti kiek žine
lių apie tą pilietinį vidaus 
karą Rusijoje, iš kurių skai
tytojai galės sau susidaryti 
vaizdą, koks ir kaip tas ka
ras yra vedamas.

Žūsta milijonai žmoniij

niekšais 
atėmę 

sa- 
vi- 
ne- 
pa-

tas, Ramūnas. 776 Macon St., Brook
lyn 33, N. Y.

ŠARKA, Jonas, Sofjja, Jonas, Vy
tautas, Irena, Danutė. Flint, Mich.

ŠEDUIKIS Mamertas, 2019 Carson
St„ S. S. Pittsburgh, Pa.

ŠILAS, Petras, Rozalija, Vytenis, 
Aldona, Rasa. 240 Jerome Ave., So. 
Merchantville, N. J.

STARKUS Gediminas, 195 Laurel 
St., Manchester, N. H.

TALANDIS, Povilas, Angelė, Gera- 
das, Vilija. 4691 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Ill.

TITAS Karoline, 1212 E. 87th St., 
Cleveland, Ohio.

VAIČIŪNAS, Vincas, Stefanija, 
Aušra. 256 Ames St., Brockton, Mass.

VENCKUS Stasys, 199 New York 
Ave., Newark 5, N. J.

VISOCKAS Leopoldas, 581 E. 38th 
St., Paterson, N. J.

VEMBRE Baltrus, 128 Norwood St., 
Newark, N. J.

RUMŠAS Stasys, 2624 W. Montgo
mery St., Chicago 32, Hl.

ŽUKAUSKAS, Bernardas, Monika, 
Rįta, Algimantas. 1014 Madison Ave., 
Elizabeth, N. J.

Laivu General Bundy j New Orleans 
atvyko šie lietuviai:

BERTAšIUS, Pilypas, Jadvylga, Ra
mutis. 5761 Parker Ave., Detroit 13.

DABULEVICIUS, Karolis, Ona, Ri
ta. 138-27 Lloyd Rd., Jamaica, N. Y.

DOMANTAS, Jonas, Marija, Uršu
lė, Vytautas. Box 127, Hardwick, 
Massachusetts.

JASINEVIčIUS, 4 asmenys. An
tioch, Ill.

JUSYS Juozas, 3923 Ellsworth Av., 
Munhall, Pa.

KAUšEVICIUS, Alfonsas, Elena, 
Irena. 91 Penna Ave., Worcester.

KERŠYS Feliksas, 57 Harrison St., 
Worcester, Mass.

KRAPAVICIUS Aleksandras, 118 
The Boulevard, Pittsburgh, Pa.

KRIAUČIUNAS Kestutis, 6419 
Maplewood Ave., Chįcago, HI.

KUKARSKAS, Juozas, Ona. 821 
Hollins St., Baltimore, Md.

KULPAVICIUS, Vladas, Albina, 
Kestutis. 80-42 232nd St., Bellerose 
Manor, N. Y.

LAURINAITIS, Jurgis, Stasė, Jur
gis, Irena. 18 Burrill Pl., So. Boston 
27, Mass.

MEšKELE, Leonida - Elena. Lake- 
vil'e Rd., New Hyde Park, N. Y.

MOTIEJŪNAS, Povilas, Magdalena, 
Povilas, Mindaugas, Vaidevutis, Algi
mantas. 19550 S. Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio.

OKULEVIČIUS Vitoldas, 944 West 
59th St., Chjcago, Ill.

PABIRŽIS, Pranas, Kazė, Pranas, 
Kazė. 2 Wetherly St., New Philadel
phia, Pa.

PALIULIS, Juozas, Jadvyga, Mari
ja. 119 Park Ter., Waterbury, Conn.

PAŠKEVIČIUS, Steponas, Julė, 
Danguolė, Vilius. 1409 Chester St., 
Anderson, Ind.

STEPAITIS, Aldona, Algirdas, Mar
celė, Gržina. 74 Knox St., Lewiston, 
Maine.

TAMOŠAITIS Vincas, RFD 2, Hill
top Farm, Littletown, N. H.

TOLIšIUS Kazys, 3118 W. 39th St., 
Chicago, Hl.

TRINKŪNAS, Adolfas, Eleonora, 
Algirdas, Irena. 215 W. 110th Place, 
Chicago, Ill.

ŪSELIS Stasys, 154 Court Street, 
Elizabeth, N. J.

ZALESKIS Feliksas, 949 College 
Ave., Bronx, N. Y.

Laivu General Eltinge j Bostoną at
vyko šje lietuviai tremtiniai:

ANDRIUŠKEVIČIUS, Petras, Ona, 
Petras, Albinas. 16156 Linwood Ave., 
Detroit, Mich.

AUGUSTINAVICIUS, Jonas, Eimill- 
ja. 164 Affleck St., Hartford, Conn.

AUŠKIUKAITIENE Monika, 1820 
Canalport Ave., Chicago, Hl.

Emilija, Al- 
Ave., Cleve-

W. Montgo-

jiems visai svetimose vietose 
apsigyventi.

Nuolatiniai suėmimai
Rusijoje dieną naktį eina 

kvosti ir patikrinta jų išti- visur žmonių suėmimai, jų 
kimybė komunistinei dikta- tardymai ir kankinimai. Net 
tūrai. 'pačioje komunistų partijoje
Rasti keli šimtai tūkstančių laiką eina vidaus kova 
kiek abejotino ištikimumo, *r negailestingas apsivaly- 
tapo tuojau sunaikinti, nužu-:mas nuo negeistinų asmenų, 
dyti arba ištremti į tam tik-:^as^vo.s pavergtoje Ukraino- 
ras atskiras stovyklas, apie Je; ^urj^ vokiečiai ilgiausia 
kurių likimą net nė jų arti- laikė užėmę, daugiau nė pu-

sė ten komunistų partijos va
dų ir valdiškų viršininkų bu
vo prašalinta iš savo užima-

mieji nežino.
Neteko pasitikėjimo

Milijonai Rusijos karių ir'mų vietų arba sunaikinti. Vi- 
paprastų piliečių, kurie laike , soj Rusijoj valdžios, dirbtu- 
pereito karo turėjo kiek tru-'vių, įmonių, padarytų iš ūkių 
pūtį progos pažvelgti už “ge- dvarų ir net karinių jėgų na- 
ležinės uždangos,” j užsieni- riai panašiais policijos bū- 
nį gyvenimą ir pamatyt, kaip j dais buvo “išvalyti.” Tas ten 
kitur žmonės gyvena, neteko .nuolatinis “valymas” dar ir 
komunistinės diktatūros pa-j dabar eina pilnu ir įtemtu 
sitikėjimo. Stalinas su savo žiaurumu, 
štabu nepasitikėjo net ir
tais, kurie buvo patekę vo- ,& 
kiečiams belaisvėn, ar išva
ryti Vokietijon į darbo bata
lijomis, kur labai vargingai 
sunkiose belaisvių ar kon
centracijų stovyklose begy
vendami galėjo matyti, kaip 
kitur laisviau žmonės gyve
na ir turi savo šiokią tokią 
savastį.

Pusė raudonosios armijos 
karių, kurie tarnavo užrube- 
žyje, kai sugrįžo į Rusiją, 
negavo leidimo į savo namus 
sugrįžti, ir buvo priversti

0

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

□ ■H

Nuvertus caro valdžią, Ru
sijoje buvo įsteigta demokra
tinė valstybė, kuri neilgai 
gyvavo. Ją pasmaugė bolševi
kai ir įsteigė ten savo komu
nistinę diktatūrą, kas ir da
vė pradžią vidaus karui, ku
ris jau nuo pat bolševikų įsi
galėjimo eina. Tas vidaus ka
ras iš pradžios buvo atviras 
ir kariško pobūdžio, o vėliau 
tapo slaptas ir politinis, ku
ris dar ir dabar, net per 32 
metus įtemptai eina prieš ko
munistinę diktatūrą, šitame 
vidaus kare, bekovodami 
prieš diktatūrą, jau žuvo mi- 0
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Šiomis di 
lanke didži: 
mas vyskuj 
gys. Jis ap 
kunigus ir 1 
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NORMANTAS Petras, 125 Inslee
Pl., Elizabeth, N. J.

PAŽIŪRA Vladas, 8605 Rugby Dr., 
Los Angeles, Calif.

PILKA, Petras, Emilija, Luana. 546
E. Broadway, So. Boston, Mass.

PETRIKAS, Juozas, Ona, Riman
tas, Margarita. Springfield, Ill.

PRANSKIETIS, Petras, Birutė, Vi
das. 1159 Kjpling Rd., Elizabeth, N.J.

KAUPIENE Bronė, 73-43 Grand
Ave., Maspeth, N. Y.

RIMEIKIS Mykolas, Star Route, 
Burlington, Wis.

RUDAITYTE Kostancija, 628 North 
Rural St., Indianapolis, Ind.

RUKŠĖNAS, Antanas, 
gimantas. 6820 Superior 
land, Ohio.

RUMŠAS Stasys, 2624 
mery St., Chicago, Hl.
. SABALIAUSKAS Pranas, Sodus, 
Mich. _____________j____

Juozas'sta56’ Ju°zas- Ii jonai žmonių: vieni šio pi- ,0
SATRAiTis Albinas, Bismark, N.D. lietimo karo dalyviai buvo 0
SIRGEDAS, Jurgis, Elena. Brook-1—’—----- 1-----”J— • -

lyn, N. Y.
SONTA, Juozas, Teklė. 32 Colum

bus St., E. Hartford, Conn. 
SRIUBAS Balys, 6908 S. Artesian Av., 
Chjcago.

STANGENBERGAS, Eduardas, 
Bronė, Jagna. 1624 S. 49th St., Cice
ro, III.

TALLAT-KELPSA, Vaclovas, Stasė,
Rimutis, Dalia, Stasė. 5658 S. Loo
mis Blvd., Chicago.

TRINKA, Stasys, Klementinė, Re
gina. Sisters of St. Joseph, Rutland, 
Vermont.

URBONAS, Simas, Ona, Algiman
tas, Danutė, Gražina, Rūta. 50 Van 
Norstrand Ave., Great Neck, L. I.

VALIUSAITIS, Juozas, Janina, Vid
mantas. 9 Rockland Pl., Stamford, Ct.

VALUKONIS, Jonas, Aldona, Mari
ja. 37 Albourne St., South River, N.J.

VASKUNAS, Vytautas, Vincas, Vi- 
gantas. Brooklyn, N. Y.

VILNIŠKIS, Augustinas, Elvira, 
Irena, Vidmantas. 37 Lawlor Street, 
Waterbury, Conn.

VILČINSKAS, Bernardas, Jadvyga,
Rimgaudas. 415 Stanley St., New 
Britain, Conn.

VILŪNAS, Kazys, Stefanija, Nijolė.
2646 S. Tripp Ave., Chicago, Ill.

VILUTIS, Edvardas, Marija, Regi
na. 3736 Pulaski St., E. Chicago, Ind.

ZAVADZKAS, Antanas, Genovaitė, 
Filina. 105 Etna St., Brooklyn, N. Y.

TREMTINIŲ ATEIVIŲ 
DĖMESIUI

Visi tremties ateiviai kvie
čiami į Liet. Tremtinių Drau
gijos susirinkimą, įvykstantį 
birželio 5 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet, Apreiškimo para
pijos salėje, No. 5th ir Have- 
meyer Sts.

TREMTINĖ MERGAITĖ 
LAIMĖJO PAGYRIMĄ

Neseniai iš tremties atvy
kusi A. Bendoriūtė, kuri yra 
antroji geriausia Queen of 
All Saints High School moki
nė, gavo iš Th American Can
cer Society pagyrimą už pasi
žymėjimą kovoje prieš vėžio 
ligą. Ji nupiešė įspūdingą 
plakatą, kuris buvo išstaty
tas American Museum of Na
tural History ir kur jai įteik
tas pripažinimo dokumentas.

suimti ir žiauriausiu būdu 
nužudyti policijos rūsiuose, 
kiti badu numarinti, o treti, 
kurie sudaro labai didelę ar
miją, kaipo politiniai belais
viai buvo uždaryti į koncent
racijos stovyklas, suvaryti į 
baudžiamasias sunkiųjų dar
bų kolonijas ir į kitas vietas, 
kur jokiam pašaliniam žmo
gui nevalia lankytis.

Nepatenkinti komunistų 
valdymu

Rusijos komunistų valdžia 
“geležine uždanga” stengiasi 
paslėpti nuo laisvojo pasau
lio akių tą pilietinį karą, kad 
laisvasis pasaulis nematytų, 
kas ten darosi Rusijos vidu
je, kaip ten eina ta kruvino
ji ir žiauri nuolatinė vidaus 
kova. Reikia žinoti, kad net 
ir žiauriausios diktatūros po
licija niekur ir niekad berei
kalingai nežudo piliečių vien 
tik dėl juoko. Ji žudo juos 
tik dėl to, kad jie kovoja 
prieš neteisėtą sauvališką 
diktatūrinę valdžią, arba dėl 
to, kad gal kada jiors ateity-
je jie bus nepatenkinti savo 
likimu ir būkle ir gal eis ko
voti ar kitais būdais mėgins 
priešintis diktatūrai ir reika
laus demokratinės valdžios.

Panaikintos laisvos 
valstybės

Rusijos bolševikų užgrob
tos visos laisvosios respubli
kos ir nepriklausomos vals
tybės tapo panaikintos. Tūk
stančiai tų kraštų piliečių 
buvo išžudyta, o milijonai jų 
ištremti iš savo šalies į sun
kiųjų darbų stovyklas, kur 
jie palaipsniui pamažu buvo 
badu išmarinti ar nukankin
ti. Su viršum 70 milijonų 
žmonių, kurie vokiečių užim
tose Rusijos srityse, turėjo 
po jų okupacija gyventi, vė
liau, sugrįžus komunistų dik
tatūrai, jie buvo labai stro
piai komunistų persijoti, per- j

0

0

WASHING MACHINES
ELECTRIC APPLIANCES
GAS & COMBINATION

RANGES

895-897 Broadway 
Brooklyn 6, IN. ¥.

Kalbame lietuviškai

JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas)

0
I

Padčkime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didėlėmis raidėmis labai tu

rininga maldomis maldų knyga “ATLAIDŲ ŠAL
TINIS.” Tai yra viena iš pačių vertingiausių 
maldaknygių, nes joje surinktos maldos yra su
kurtos garsių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma tų maldų, esanti 
toje maldaknygėje, yra paties popiežiaus apdo
vanota specialiais atlaidais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spau
dai paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazi

mieras Kapucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspūdį. 
Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. Jo kapą min
džioja svetimųjų bolševikų kojos. įsigydamas šią maldaknygę pa
dėsite plytelę amžinam paminklui tam misijonieriui, nuo kurio,

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

mirties šiemet sueina 8 metai.
3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių maldų į Dievišką 

Jėzaus ir Marijos širdį, sielvarte, nelaimėje, prašant ramybės, ve
dusiųjų maldos už tėvu s, mirties atvejuje. Visos tos maldos po
piežiaus apdovanotos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis didelėmis raidė
mis.

5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis” turės net 560 puslapių, bet 
bus patogios išvaizdos, prabangiais viršeliais, auksuotais kraštais. 
Kaina $3.50. Kas ją užsisakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už 
$3.00 ir be to — bus įskaitytas į ReMeJŲ-LEIDĖJŲ skaičių ir 
gaus a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardinių, gimta
dienio, sukaktuvių proga. Kreiptis adresu:

DARBININKAS
366 West Broadway (A) So. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti di

delėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — AT
LAIDŲ ŠALTINIS, — man atsiųsti.

Vardas ........ .............................................................
Adresas ....................................................................

Gegužes 1 
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Visi trys pai 
kapinėse. Laid 
čia jau pagan 
tumu, mandagi 
mu Dominikas
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KORESPONDENCIJOS VIETOS ŽINIOS Į
Philadelphia, Pa

Lankėsi J. E. Vyskupas
Šiomis dienomis čia vėl apsi

lankė didžiai gerbiamas ir myli
mas vyskupas Vincentas Briz
gys. Jis aplankė Philadelphijos 
kunigus ir buvo išvykęs į Joseph 
Marie Vilią, iš kur išvyko to
liau tęsti savo garbingos pasiun
tinybės tarp Amerikos lietuvių. 
Savo atsilankymą J. Ekscelenci
ja atžymi savo išleistais paveiks
lėliais ir malda į Mariją.

Nauji gyventojai
Philadelphijon vėl atvyko nau

jų lietuvių iš tremties. Naujai 
atvykę yra pp. Šimukėnai, Gvaz- 
dinskai, Žumbakiai ir dar keli 
kiti. Visi jie pradeda kurtis ir.

tų vysk. J. Mc Multy atsilankys 
mūsų bažnyčioj išpildyti Sutvir
tinimo Sakramento apeigas.

—Lietuvių Jaunų 
bas surengė šokius 
d. LAPC salėje.

Vyrų Klu- 
gegužės 21

A. E. S.

SVEIKINTINAS KLUBAS
Praeitam “Amerikos” nume

ry radau pranešimą, kad “Ame
rikos” patalpose susiorganizavo 
“Lietuvių Katalikų Darbininkų 
Klubas.” Tai sveikintinas suma
nymas ir būtinas reikalas. Tiek 
daug katalikų darbininkų yra ir 
ligi šiol niekas nepradėjo jų or-

liūtei ir visiems kitiems, ku
rie prisidėjo prie šitos man 
taip mielos ir atmintinos 
šventės ir kurie mane taip 
gražiai apdovanojo.

D. Antanavičiūtė

—Sodaliečių įvykusios Panelės 
Švenčiausios vainikavimo iškil- 
mės labai gražiai praėjo. Buvo ganizuoti. Visokį svieto perėjū- 
labai daug žmonių, visiems pa-Inai lig šiol skelbiasi darbininkų 
tiko.

—Gegužės 30 d. bus vaikučių'dos bei savotiškos politikos už- 
Pirmoji Komunija. Prie Komuni-1 grobti valdžią ir darbo žmones 
jos prirengta apie 20 vaikučių. j padaryti vergais, kas atsitiko

—Gegužės 28 d. įvyksta ves- ■ Rusijoje. Mano supratimu, ką 
tuvės Mildos Miško. toks darbininkų klubas galėtų

—Gegužės 29 d. įvyksta ves- padaryti, tai štai ką:
tuvės Vinco Janušo su Eleanoraj į) Atvykusioms tremtiniams 
Katiliūte. Svotas bus adv. Pau- Europos pagelbėt surast dar- 
lauskas, o svočia — ponia Mic- bą įr butą.

gyventi naują-Amerikonišką gy- kevičienė. ... I 2) Būti sargyboje esančių or
ganizacijų, kurias bando mask- 
viniai parsidavėliai užgrobti.

3) Teikti paramą gerai spau
dai.

4) įsisteigti savo knygyną, 
kur būtų nemokamai pasiskaito
mą laikraščių bei knygų.

5) Rengti mokslines ir kultū
rines paskaitas.

6) Surinkti apylinkės lietuvių 
vertingas knygas, draugijų kas
pinus bei ženklelius, taip pat ir 
jų konstitucijas.

7) Rengti meno parodas. Už 
gražiausius kūrinius duoti pre
mijas.

8) Kviesti tremtinius ir stotį 
į darbą atgaivinti jaunimui lie
tuvybę.

venimą. šiomis dienomis vėl lau
kiama naujų gyventojų. Dabar 
Philadelphijoj bus atvykę virš 
100 naujų gyventojų lietuvių.

Palaidota

—Birželio 13 d. bus sutvirti- 
mo Sakramento suteikimas.

—Parapijos piknikas žada bū- 
labai puikus.ti

. Učll lig biu 
vardu, dėl savo asmeninės nau-

tuose pasirodė, kad jau surinkta 
suvirš $5,000 į tą paminklo fon
dą. Apie pora komunistėlių no
rėjo drumsti nuotaiką, sakyda
mi “ar dar iš Viso mes tą pa
minklą statysim.” Vėliau kiti 
aiškino po susirinkimo, kad ko
munistai norėjo pinigus pasida
lyti, gal dėl to ir delegatų tiek 
prisiuntė nuo savo grupių. Bet 
jiems nieko gero iš to neišėjo. 
Paminklas bus pradėtas kaip tik 
bus apskaitytos išlaidos.

Po konferencijos buvo užkan
džiai, kur buvo surinkta $51.00 
aukų fondui.

PARDUODAMA

Delegatas

GRAŽIOS VESTUVES

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

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

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

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

A. a. Konstancija Šukienė at
siskyrė su šiuo pasauliu gegužės 
17 d. Ji palaidota Šv. Kryžiaus 

' kapinėse gegužės 21 dieną.
Sunkiai serga

P-lė Elzbieta Lazdauskaitė, 
7113 Upaland St., gegužės 16 d. 
sunkiai ir staiga susirgo. Buvo 
paguldyta Fitzgerald Mercy li
goninėj gydytis, kur ir paleng- 
vėl sveiksta. Ligonė labai užjau
čia kenčiančius lietuvius ir jiem 
daug padeda.

Pasveiko
P. Vyturienė, po sunkios li

gos jau sveiksta namuose. Ji 
tikrai labai daug gero padarė 
mūsų lietuviams tremtiniams. Ji 
ir sirgdama tik galvojo, kaip 
dar daugiau gera padaryti. Lin
kėtina jai tikrai geros sveikatos 
ir sėkmingo tolimesnio veikimo.

Newark, N. J
Koncertas ir Balius

liet.Geg. 15 d. įvyko Stuko 
radio 8 metinis pavasarinis kon
certas ir balius. Tai buvo didžiau 
sias New Jersey lietuvių subuvi- 
mas.Atsilankė daugiau kaip 700 
žmonių, žmonių atsilankė iš to
lį ir arti, net autobusais suva
žiavo.

Centrinį programos punktą su
darė Bridgeport, Conn. šv. Jur
gio liet, parap. choro grupė, mu
ziko Ant. Stanišausko vadovau
jama. Choras pasirodė tikrai ge
rai išmiklintas. Operos solisto J. 
Butėno pasirodymas irgi buvo 
pavykęs. Rūtos draugijos tauti
nių šokių grupė, vad. Lilės Stil- 
sonaitės, parodė porą naujai su
komponuotų numerių.

Tenka palinkėti Stuko radijui 
Rūtos draugijai sėkmės.

Klubo Kandidatas

ir
R.

Mirė

STATYS PAMINKLĄ
Paminklą Dariui ir Girėnurpa- 

gerbti nutarta statyti Stagg ir 
Hewes gatvių kampe, kur yra 
aikštelė, dabar vadinama Litua- 
nica Square. Gegužės 15 d. buvo 
draugijų konferencija, kur vien
balsiai toks nutarimas praėjo, 
nuo draugijų delegatų buvo 54.

Veikiančios valdybos rapor-

Balandžio 30 d. Stella Pau
lauskaitė susivedė su Joseph 
Kurey, ukrainų kilmės vyru. 
Šliūbas ir iškilmingos mišios 
buvo šv. Fortunato bažnyčio
je, Brooklyne.

Gražus vestuvių pokylis į- 
vyko pp. Buivydų naktinia
me klube, 80 St. Marks Place, 
New Yorke, dalyvaujant per 
200 svečių. Vestuvių bankie- 
tas buvo sumaniai ir skonin
gai priruoštas šeimininkų pp. 
Buivydų. Svečius priimant ir 
vaišinant jaunosios poros šei
mų bei artimųjų giminių, 
kaip pp. Šimėnų, Paulauskų 
ir kt.

Vyr. pabroliu buvo jauno
sios brolis Raymondas Pau
lauskas su vyr. pamerge Ele
anor Conte. Pamergėmis bu
vo Rita ir Zelda šimėnaitės.

Jaunieji medaus mėnesiui 
buvo išvykę į Pocono kalnus, 
Pennsylvanijos valstijoje.

Jauniesiems linkima švie
saus ir laimingo gyvenimo!

P.

PARDAVIMAI 
NAMŲ 
Cypress Hills 

Visi turi po tuščią floorą
1. Dviem šeimom, mūrinis su 11 

kambariu, šiluma, maudynėm. $9,500
2. Trim šeimom, su 17 kambarių 

mūrĮnis, su maudynėm, šonas atvi
ras su langais, lots 27 x 100. $10,500.

3. 24 šeimų, mūrinis, kampinis, 
50 x 100, renda $12,500, turi būti par
duotas.

4. Taipgi turime parduoti visokių 
naujų namų, visose dalyse miesto.

B. Z1NIS 
Laisniuotas Real Estate Ir Insurance 
499 Grand Street, S61 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: E V 4-3487 — RE 9-1506

Tel. POPlar 4110
a

SHOWER PARTY

J.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir nakti

(KKKKKMKMHnKRMHKKMMnMnKKKH

Gamina ‘'SPORT,’’ "DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavų Ir medžiagų užsakymams. 
Greitu laiku pradčs veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

LITBALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, 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: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Gegužės 1 d. iš mūsų tarpo 
išplėšė mirtis 66 metų Benedik
tą Kisielių.

Geg. 5 d., iškentėjus ligos pa
tale net 21 metą, 63 metų Pau
lina Okstinienė irgi atsisveikino 
su šiuo vargų ir skausmų pasau
liu.

Geg. 8 d. mirė Albina Moliu- 
šienė, 66 m. amž.

Visi trys palaidoti Šv. Karsto 
kapinėse. Laidotuves aptarnavo 
čia jau pagarsėjęs savo darbš
tumu, mandagumu ir sąžinišku- 
mu Dominikas Eraminas.

Pagerbimas ir apdovanojimas 
darbininkų

Geg. 3 d. Town Hall buvo su
ruošta puota saviems darbinin
kams ir darbininkėms restoranų 
nų kompanijos Hom & Hardat. 
Kurie darbininkai išdirbę 25 me
tus, buvo širdingai pamylėti, pa
vaišinti ir apdovanoti. Jų tarpe 
buvo ir ponia Konst. Puodžiū- 
naitė-Damulevičienė. Ji gavo 
auksinį rankinį laikrodėlį ir 
“diamond clip pin.”

K. Vidikauskas

Harrison-Kearny,

—Gegužės 7 d. Moterų Soda- 
liečių choras, vadovaujant pran- 
ciškiečių seselių per J. Stuko 
Radio programą puikiai išpildė 
muzikalę programą, pagerbiant 
motinas.

—Gegužės 8 d. mūsų 90 kp. 
Vyčiai ėjo bendrai prie Komu
nijos jų motinų intencija. Mišias 
laikė Vyčių dvasios vadas, kun. 
D. Pocius. Moterų Sodaliečių 
choras gražiai giedojo.
z—Po mišių buvo pusryčiai Šv. 
Vardo salėj. Petras Velevas bu
vo pusryčių vedėjas.

—Gegužės 22 d. buvo įspūdin
gos pamaldos mūsų bažnyčioj, 
per kurias dalyvavo visos Soda- 
lietės.

—Mūsų parapijos vaikučių 
Pirmutinė Komunija bus gegužės 
30 d.

—Birželio 13 d. 4 vai. po pie-

Bayonne, N. J
—Gegužės 29, 30 ir 31 dieno

mis mūsų parapijoje įvyksta 40 
valandų atlaidai. Pamokslus sa
kyti yra pakviestas Tėvas mari
jonas Bulovą, MIC.

—Gegužės 29 d., sekmad., mū
sų bažnyčioj pirmą kartą Šv. 
Komuiją priims 10 vaikučių.

—Po bažnyčia pradėti skiepo 
kasimo darbai. Norima vargo
nams varyti motorą perkelti po 
bažnyčia. Zakristijoje sudėtos 
naujos lubos.

Paterson, N. J<
Liet. Piliečių Pašalpo Klubas 

rengia metinį didelį pikniką bir
želio 12 d. Visentin’s Grove, Sad
dle River Rd., Morlot Ave.,'Fair 
Lawn, N. J. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Rus šokiai grojant geram 
orkestrui. Taip pat bus daininin
kų neseniai atvykusių iš Vokie
tijos, kurie sudainuos daug gra
žių dainų. Bus daug visokių pa- 
marginimų, gėrimai, užkandžiai. 
Klubo pikniko rengėjai kviečia 
visus atsilankyti.

Putnam, Conn
—Rėmėjų seimas geg. 15 

šauniai praėjo. Pirmą kartą toks 
gausus buvo.

—N. A. Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos centro valdybos 
pirmininku išrinktas p. A. Vasi
liauskas, žymus katalikų veikė
jas tremtyje ir Amerikoje. Sei
me jis skaitė gražią paskaitą.

—J. E. vysk. V. Brizgys po 
seimo, sekančią dieną priėmė į 
postulatą savo tolimą giminaitę 
Mariją Grajauskaitę. Ji neseniai 
atvyko iš Vokietijos, šiuo laiku 
N. Pr. švč. P. Marijos Seserų 
kongregacijoje yra 5 mergaitės 
atvykusios iš tremties, besiruo
šiančios vienuoliškam gyvenimui. 
Jų žada atvykti ir daugiau. J. E. 
vysk. V. Brizgys iškilmių proga 
pasakė seselėms gilų ir turinin
gą pamokslą.

—Po seimo daug kas atvyksta 
pamatyti 1-ją Lietuvaičių Šeše

d.

lių spaustuvę. Šešėlių spaustuvė
je atspausdintas Kunigų Vieny
bės biuletenis.

—Geg. 18 d. N. Pras. Vienuo
lyne įvyko gražus klasinės mu
zikos koncertas. Koncertą davė 
muzikos mokiniai, kurie čia mo
kosi muzikos. Reikia paminėti, 
kad iš Nekalto Pras. Vienuoly
no į plačiąją Putnam apylinkę 
sklinda muzikos kultūra. Jau 
penki metai kaip čia apsigyveno 
pagarsėjusi muzikos ir balso mo
kytoja p. E. Ecker, buv. arkiv. 
R. Cushing vargonininkė. Ji, se
selių padedama, moko apylinkės 
jaunimą muzikos. Ji yra padėju
si ne vienam gabiam lietuviui iš
kilti.

—J. E. vysk. P. Būčys apsi
lankė koncerte ir buvo pasvei
kintas 50 metų kunigystės jubi
liejaus proga. Į koncertą jį paly
dėjo Tėvas J. Jakaitis ir Maria- 
napolio viršininkas Tėvas A. Jag
minas.

—Toronto Seselių Rekolekci
jos įvyksta prieš Sekmines. Jas 
ves Tėvas J. Borevičius, S.J. Iš 
Putnam į Torontą vyksta kelios 
seselės pavaduoti laikančias re
kolekcijas. Kartu vyksta ir Mo
tina M. Aloyza.

—Rekolekcijos 
birž. 10, 11, 12 
Bern. Grauslys,
Rekolekcijos prasidės penktadie
nio vak. ir baigsis sekmadienį. 
Atsilyginimas už rekolekcijų lai
ką tik $5.00.

—Camp Immaculata praside
da birželio 26 d. Mergaitės jau 
registruojasi. Dar yra vietų pir
moms dviems savaitėms.

Lietuvių Susiartinimo šventė 
arba piknikas įvyks liepos 24 d. 
Vienuolyno sodyboje, Putnam.

Gegužės 15 d. Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne, 
įvyko Shower Party Daratos 
Antanavičiūtės, kuri išteka 
už John Zwalinsko birželio 11 
dieną.

Nuoširdžiai dėkoja savo 
mylimai mamytei Onai Anta
navičienei, savo pirmajai pa
mergei F. Gagas, Mrs. P. Ga
gas ir Mrs. M. Klimienei, ku
rios daug prisidėjo savo dar
bu prie banketo suruošimo; 
Mrs. Brazinskienei, Zwalins- 
kų šeimai, mano svočiai Mrs. 
A. Kliokis, Mrs. ir Mr. Ra
džiu, Bieliauskų šeimai, 
abiem mano brolienėm Anta- 
navičienėm, seseriai Keršu-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas Brooklyno Lietuviai Graboriai

$

Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

i
*

Ž S

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

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

tephen Aromiskis1
(Armakauskas) i

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ

PARAPIJOS VAKARIENĖ
įvyks

Sekmadienį, Birželio 5 dieną, 1949 m.
PARAPIJOS SALĖJE

570 Broom Street, New York City
6 vai. vakare

Bilietų (po $3.50) dar galima gauti Aušros Vartų klebonijoj

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

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

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
i KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

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

moterims bus 
d. Ves Tėvas 
pranciškonas.

Waterbury, Conn
Ateitininkų susirinkimas*

Geg. 21 d. buvo Waterburio 
Ateitininkų skyriaus susirinki
mas. Visi skyriaus nariai, o taip 
pat apylinkės ateitininkai-ės da
lyvavo. Susirinkimo prelegentas
— Dr. V. Jasaitis.

A. ir E. POVILANSKU 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

I I I I

■

KLAUSYKITE 
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
. RADIJO VALANDŲ 

šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak
Stotis WEVD (A.M.) 1330 ML, 5000 w. 

’ Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak.
Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w.

Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

TeL MArket 2-5360

i
i

uiamBiuiBimm i

Tel. NEwton 9-4464

Maspeth, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
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
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Pranešimas Lietuvių Dienos reikalu
Pasiruošimai Lietuvių Die

nos reikalu sparčiai eina pir
myn. Mūsų veikėjų sudary
tas skaitlingas komitetas ta
riasi, kaip sėkmingiau Lietu
vių Dieną pravesti ir telkia 
naujas jėgas. Be pereitame 
numeryje paskelbtų asmenų 
prie Lietuvių Dienos parengi
mo pasižadėjo prisidėti: A. 
Baciuška, J. Markūnas, Al. 
Spaičyš, O. Ražickienė, J. 
Gražienė ir k. Daugiau vardų 
paskelbsime sekančiuose nu
meriuose.

Viršminėti asmenys jau 
platina Lietuvių Dienos bilie
tus ir knygeles dovanų laimė
jimui. Be to knygelės jau iš
siuntinėtos ir visiems skaity
tojams.

Kiekvienas, įsigijęs nors 
vieną bilietėlį už 25 centus, 
dalyvaus dovanų gavime. Ži
noma, kurie išsigali, yra 
prašomi nusipirkti nors 4 bi- 
ietėlius už $1.00. Kas gi iš
platins visą knygelę ir prisius 
$3.00, tų vardus, kaip Lietu
vių Dienos Garbės Rėmėjų, 
paskelbsime laikraštyje.

■’ Šią savaitę savo garbingą 
pareigą atliko ir pinigus už 
knygeles prisiuntė sekantieji 
asmenys:

Mrs. Ver. Valantiejus, Mas 
peth, N. Y....................... $3.00

Alf. Stankevičius, Bronx, 
N. Y.................................... 3.00

M. Kerbelis, Amsterdam, 
N. Y...................................   3.00

Kun. K. Paulonis, Long Is
land, N. Y..... .’..................... 3.00

Ona Skuzinskas, New
York ............................. 3.00

S. Markevich, Elizabeth, N. 
J..........................................  3.00

Mike Ražanskas, Brook
lyn, N. Y........................... 3.00

H. J. Bubelis, Brooklyn, N. 
y............ ......... 3.00

A. T. Lucas, Malveme, L.
I................................   3.00

M. Brangaitienė, Brooklyn, 
N. Y................................... 3.00

Donatas Kisielis, Amster
dam, N. Y............. .......... 3.00

Prel. J. V. Miliauskas, 
Scranton, Pa.  .................3.00

Mrs. J. Gražis, Brooklyn,
N. Y.................................... 6.00

Kun. J. Sitavičius, Brook
lyn, N. Y...........................  3.00

Šiuomi prašome visų, ku
rie knygeles jau išplatino, 
jas mums prisiųsti, kad grei
čiau galėtume paskelbti laik
raštyje.

Prie progos visiems platin
tojams nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administr.

Svarbus susirinkimas
Penktadienį, gegužės 27 d. 

po vakarinių pamaldų Apr. 
Švč. Pan. parapijos salėje, 
įvyksta Lietuvių Dienos Ren
gėjų susirinkimas, į kurį yra 
kviečiami ne tik visi Rengi
mo Komiteto nariai, bet ir ki
ti norintieji prie to darbo 
prisidėti.

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Metinis Kat. Fed. New Yor
ko ir New Jersey apskr. su
sirinkimas įvyks gegužės 27, 
penktadieni, 8 vai. vakare, 
Apreiškimo parap. salėj, No. 
5th ir Havemeyer Sts., Brook
lyne.

Visos draugijos malonėkite 
į šį susirinkimą savo atsto
vus atsiųsti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti 
ir naują apskrities valdybą 
išsirinkti.

VISI KVIEČIAMI RUOŠTIS

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKES

Lietuvių Dienai
SEKMADIENĮ

Liepos-July 3d
DEXTER PARKE

lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.
. Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 

visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

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

Direktorius Muzikos Dlr. Praneilmų Dir.

Garanti 
įteiki 
Nuo i 
Hum: 
Jau a

Jamaica Ave. ir 75th Street Woodhaven, N. Y

IR DALYVAUT

DOVANŲ PASKIRSTYME

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena Iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Apreiškimo 
Parapija

—Novena į Stebuklingą 
Medaliką angliškai bus laiko
ma birželio '5-13 dienomis. 
Noveną ves kun. John Ro
che, C. M.

PIRMOJI DOVANA ------
TELEVIZIJOS APARATAS 52”

ANTROJI DOVANA------
Sportinis, nešiojamas Radijo aparatas

TREČIOJI DOVANA------
Elektrinis Stalo Laikrodis

»

Taipgi dovanos numatytos ir knygelių platintojams

AUGUST GUSTAS
Florist :—

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

—: Beltaire
6762 FOURTH ANT).
(68th St. kampas)

Norintieji prisidėti prie tos didžiulės mūsų iškilmės, prašome kreiptis į 
“Amerikos” Administraciją

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

kis. Prie to dar bus ir mūsų 
posto ženkleliai.

Nutarta šį rudenį pradėti 
posto veiklą. Tam tikslui iš
rinkta komisija, kuriai pirmi
ninkauja Vitalis Bukšnaitis.

J. GINKAUS IR P. BALUKO- 
NYTĖS VESTUVĖS

—Moterų Sąjungos 29 kp. 
turėjo savo susirinkimą. Bu
vo labai smagus, nes susirin
ko gana daug narių. Nutarta 
paaukoti “Amerikai” $5.00.

Mūsų brangi sąjungietė Ja- 
nušonienė pavaišino visas mo 
teris įvairiais pyragais ir ka
va. Ji aukavo dvi gražias do
vanas laimėjimams, kurias 
laimėjo Regalienė ir Stulčie- 
nė. Poniai Janušonienei dėko
jame. Sąjungietė

Šv. Jurgio Parapija

—Pereitą sekmadienį ( ge
gužės 22 d.), lietuvaitė Fran
ces Paulin ištekėjo už John 
Scott. z

—Antanas ir Elena Grego
ry pereitą sekmadienį pa
krikštijo savo dukrelę vardu 
Aldona-Ona.

—Pereitą sekmadienį įvy
ko gana gausus Tretininkų 
susirinkimas.

—Ateinantį sekmadienį 
naujai atvažiavusieji ir Vy
čiais parapijos salėje rengia 
vakarą.

Maspetho Žinios

—Pereitą savaitę palaido
tas, su bažnytinėmis apeigo
mis, Juozukas Borgaila, 8 m. 
amž., kuris prigėrė Green
wood kapų duobėje.

—Bazaras užsibaigė perei
tą sekmadienį. Television se
tą zgavo Gennie Witek, 275 
17th St., Brooklyne. Bazaras 
davė gražaus pelno.

—Šią savaitę kun. A. Pet- 
trauskui sukanka 15 m. ku
nigystės jubiliejus. Jis šį pen
ktadienį savo intencija laikys 
mišias. Gerb. klebonui linki
me sulaukti sveikam ir auk
sinio jubiliejaus.

—Šį sekmadienį sumos me
tu susituoks Stasė Augutytė 
su Povilu Vainausku. Ta pro
ga bus paruošta speicalus 
giedojimas. Daug laimės jau
navedžiams naujame gyveni
me J

—Br. Brundzienė, padidė
jus jos taut, šokių grupei, 
daro pratimus kas penktadie
nį. Grupė rengiasi Lietuvių 
Dienos ir parapijos piknikų 
programoms. Kviečiami at
silankyti į pratimus vaikinai 
ir merginos, taip pat ir jau- 
namečiai, ir prisidėti prie 
šios grupės. Pratyba būna 
penktad. 6 vai. vak., parapijos 
salėj.

P. Balukonytė

J. Ginkus, Jr.

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Arti Union Avė.

D. WHITECAVAGE, savininkas

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

John W. Ansell
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York 
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5689
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EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

DAvenport 6-0259

RALPH K K U U H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Žinomų vietos ' biznierių, 
Onos ir Juozo Ginkų vientur
čio sūnaus Juozo vestuvės su 
Petronėle Balukonytė įvyks 
sekmadienį, gegužės 29 d. 
Šliūbas bus Angelų Karalie
nės parap. bažnyčioj, 3:30 v. 
popiet, šliūbą duos prel. J. 
Balkūnas, asistuojant klebo
nams ir vikarams.

Iškilmingas vestuvių poky
lis bus Knapp Mansion salė
je-

Vestuvių eiles sudaro šie 
asmenys: vyr. pabrolis—Vy
tautas Čemauskas su vyr. 
pamerge Adele šerkauskaite; 
Veronika Kairiūtė su Edv. 
Pečkaičiu, Julia Černauskaitė 
su Juozu Stelmoku. Svočia 
bus Anita Abromaitis ir svo
tas Dr. Antanas Kailis. .

Būsimai jaunavedžių porai 
yra prisiųstas pasveikinimo

—Kun. R. Galčius, C.M., 
priėmė kunigystę geg. 26 d. 
Primicijos įvyksta šį sekma
dienį, geg. 29 d., IT vai. Pa
mokslą sakys prel. J. Balkū
nas.

—Subdiakonas Jonas Vilu- 
tis, MIC, staiga susirgo ir ne
galėjo tęsti rekolekcijas dia- 
konatui ir kunigystei. Todėl 
jo primicijos nebus birž. 12 
dieną, kaip skelbta, bet ati
dedamos rudeniui.

—Marija Kabašinskaitė 
susituoks su Louis Sladows- 
kiu geg. 29 d., 5 vai. popiet.

—Jonffe Mikulėnas mirė 
gegužės 22 d. ir palaidotas 
geg. 25 d.

—Marijona Niedzinskaitė - 
O’Brien mirė geg. 17 d. ir pa
laidota geg. 20 d. Šv. Jono 
kapinėse.

—Katalikų Veteranų pos
tas turės savo metinės Komu
nijos.šventę birž. 5 d. ir pus- bus papuošti vėliavėlėm, ku- .Prezidento Trumano.
ryčius parapijos salėje. . rias pagamins dail. V. Vi jei- J Petras Juknys

LITHUANIAN MEMORIAL 
POST

Bus papuošti lietuvių karių 
kapai New York mieste 

Pereitą savaitę įvykęs or
ganizuojamo American Le
gion Lithuanian Memorial 
Post nutarė pagerbti New 
Yorko lietuvių karius, apde- 
koruojant jų kapus Memorial 
dienai, gegužės 30. Paskirta 
komisija surinkti, kiek bus 
galima žinių apie mūsų kar
žygius, palaidotus Įvairiose yia piuu^ouw yaovcmimiuu 
New Yorko kapinėse. Kapai laiškas iš Baltųjų Rūmų nuo

— Pavasarinis Koncertas — Šokiai — 
Sekmadienį, Gegužes-May 29 d., 1949 

Apreiškimo Parapijos Salėj e 
Rengia Lietuvos Vyčių 41 kuopa

No. 5th ir Havemeyer Sts. Brooklyn, N. Y.
Programoj dalyvauja:

★ MUZ. P. SAKAS

★ VLADAS VIJEIKIS
Lietuvių tremtinių ’‘Aidų” oktetas, 

vadovaujamas J. Galmino
★ Lietuvių tremtinių šokių grupė,

vadovaujama E. Čiurlytės
Šokiams gros J. Thomas orkestras

Programos pradžia 6 vai. vakare, šokiai nuo 8 vai. vak.

J Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

« 197 Havemeyer Street 
Brooklyn .il, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

STagR 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTO AKTORIAI

Atlieka m&rlnlų namu »lenu U- 
lyglnima, plasteriavinui, Šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER 8T., 
BROOKLYN «, N. Y.

Jos. ZeidatrJr.
BAR & GRILL 

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

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
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