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PE CLUB
DAI, Savininkai 
lėta visam New Yorke 
KESTRAI 
DOR-SHOW 
ina svečius kas vakarų

Konferencijos tam ir daro
mos, kad susitarus, sako se
nojo stiliaus diplomatai. Ta
čiau iki šiol konferencijoje 
padaryta tik “slight prog
ress.” Kodėl? Ogi todėl, kad 
“Mr. Vishinsky refused to 
make any concession.” Taip 
skamba amerikonų praneši
mai iš konferencijos. Taigi, 
atrodo, kad konferencijos da
romos nevisada “tam, kad su
sitarus.” Šiuo kart, pavyz
džiu, konferencijos daromos 
tam, kad laiko laimėjus. Kam 
tas laikas išeis į sveikatą, at
eitis parodys.
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Kremlius turi tarptautinį 
pavadinimą visiems tiems, 
kurie nepučia į raudonąją 
dūdą: reakcionieriai. Visuo
se kraštuose esantieji Krem
liaus skyriai, kurie vadinami 
komunistų partijomis, šito 
pavadinimo prasmę giliai įsi
sąmoninę, o kai jau kuris 
kraštas pakliūva tiesioginėse 
Kremliaus rankose, šis žodis 
to krašto žmonėms pasidaro 
baisus — kiekvienas gali 
kiekvienu momentu būti pa
skelbtas “reakcionierium.” 
Kai bolševikui prikiši, kad 
jūs žudote žmones, jis atker
ta: mes žudome reakcionie
rius, ne žmones. Lygiai kaip 
naciai atkirsdavo į tokį pat 
priekaištą: mes žudome len
kus ir žydus, ne žmones. Tai 
matote, kaip broliški buvo 
rudųjų ir raudonųjų “nusi
statymai.” Vieniems jau su
daryta tikrojo žmogaus są
voka, o kiti dar sėdi už ben
dro konferencijų stalo..

AKMENES PAUPY.
Viena iš puikiausių vietų Lietuvoje

KOMIŠKA PADĖTIS KINIJOJ

PAVERGĖJAS LIEKA PAVERGĖJŲ

Visuose sovietų užimtuose I 
kraštuose veikia Stalino 
kumštis. Su tautos valia ten 
nesiskaitoma ir rinktiniai 
žmonės sunaikinami arba ki
šami į kalėjimus.

Iš visų Maskvos satelitų 
tik vienai Jugoslavijai iki 
šiol' pavyko išlaikyti šiokią 
tokią nepriklausomybę. Tas 
įvyko todėl, kad ten valdąs 
antrasis raudonasis caras, 
Tito, toli būdamas nuo Rusi
jos sienų ir tvirtai jaučiąsis 
savame krašte, nepanorėjo 
nusilenkti.Stalinui. Į komin- 
terno grąsinimus nusilenkti 
Maskvai Tito atsakė, ar jiem 
negana, kad jis savo krašte 
įvedė komunizmą.

Bet Maskvai savistovių ly
giateisių komunistų nereikia. 
Jie nori tik klusnių vergų ir 
neklusnią Jugoslaviją . 
sprendė paklupdyti.

Ir Lietuvoje sunaikinti visi 
komunistai, kurie norėjo ko
munistinės, bet nepriklauso
mos Lietuvos. Gyvi paliko tik 
nuolankūs Maskvos tarnai, 
kurie aklai garbina “tėvą” 
Staliną ir smaugia savo bro
lį lietuvį.
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Reakcionieriaus vardu 
Kremlius vadina ir tuos, ku
rie konferencijose jiems “ne
pasiduoda.” Savaitei laiko 
praėjus konferencijos darbo, 
Kremliaus “Pravda” išdėjo 
griausmingą straipsnį, kuria
me apkaltinti “vakarų reak
cionieriai, kurie neleidžia 
konferencijai žingsnio pir
myn žengti.” Ta “Pravda” 
nurodo, kad konferencija bū
tų padariusi gerą pažangą, 
jeigu “reakcionieriai” būtų 
sutikę su Kremliaus pasiūly
mu, jog reikia sukurti tokią 
“vieningą” Vokietiją, kurią 
valdytų Maskvos bolševikų 
veto.
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Per pasaulį perskrido ži
nia, kad tarptautinė bolševi
kų centralė — Kominformas 
įsakė visų kraštų komunis
tams dirbti, kad sukūrus Vo
kietijoje “nacionalinį fron
tą,” kuris turės būti atrama 
Vokietijos ir rytų Europos.” 
Tai kaip tik tinka šiuo metu, 
kai Paryžiuje vyksta konfe
rencija. žinoma, šitas “nacio
nalinis frontas” turės būti 
atsakymas Bonnos respubli
kai. Bonnos respublikos kū
rėjai gali džiaugtis, kad rusų 
zonos vokiečiai, iš kurių bus 

,kurdamas “nacionalinis fron
tas,” puikiai pažįsta bolševi
kus.

Kiniją į savo rankas baigia 
imti raudonieji. Iš pirmo po
žvilgio galėtum manyti, kad 
Kinijos raudonieji eina su 
“palaiminimu” Maskvos rau
donųjų. Tačiau pačioje Kini
joje yra keistų reiškinių, ku
rie šitokį galimą ir, tarytum, 
būtiną santykį su Maskva 
tamsina. Pavyzdžiui, Maskva 
uždarinėja savo konsulatus 
tose Kinijos vietose, kur už
ima Kinijos raudonieji. Dar 
daugiau, besiartinant komu
nistų kariuomenei į Nankin- 
gą, sovietų pasiuntinys N. 
Roshin, drauge su bėgančia 
Kuonintango vyriausybe, iš
bėgo į Kantoną, kai tuo tar
pu Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos pasiuntiniai liko 
Nankinge.

Prisimindami 1944 m. Mas
kvos deklaraciją, kur buvo 
“keturių didžiųjų” pasižadė
ta nesikišti į Kinijos reikalus, 
ir kurios sovietai iki šiol lai
kėsi, jokių oficialių derybų 
su Kinijos komunistais nemė
gino, vakarų diplomatai ma
no, kad šiųdieniniai Kinijos 
raudonieji yra “rezervuoti” 
Kremliaus atžvilgiu. Mask
vos pasiuntinio iš Kinijos at- (,---- ---  -------------------
skridimas į Paryžių esąs kaip liūs įgaliojo “suvirškinti” Ki- 
tik noras “įrodyti” savo'niją. šitą žinią paskleidė As- 
“draugams” Kinijoje, kad jų —4’~J TV---- ~-----*"— T5"
reikalais sovietai, ne kas ki
tas, rūpinasi. Manoma, kad 
ant' Maskvos ir Kinijos ko
munistų santykių “šalto van
dens užpilta” jau anais lai
kais, kai Maskva griežtai 
priešinosi priimti į “didžiuo
sius” Kiniją, kurios priėmi
mas būtų sudaręs “ 5didžiuo- 
sius,” ne keturis, kaip kad

dabar išėjo pagal Maskvos 
norą. Kiti mano, kad didžiau
sias kaltininkas yra Tito 
— jis pamokė pasaulio komu
nistus, kad jie gali ir be Krem 
liaus valdytis.

Priėmė rinkimu 
įstatymą

Visi t;rys vakarų Vokieti
jos karo gubernatoriai pa
tvirtino įstatymą, pagal kurį 
bus renkamas vakarų Vokie
tijos respublikos seimas. „Tai 
bus pirmi laisvi'•rinkimai Vo
kietijoje nuo 1933 m., kai 
Hitleris atėjo į valdžią.

Visų vakarinės Vokietijos 
kraštų ministerial pirminin
kai birželio 13 d. renkasi pa
sitarimui, kur bus rinkimų 
data nustatyta. Manoma, kad 
toji data bus — liepos 17 die
na.

Todėl, kaip radijas prane
šė, Jugoslavijos vyriausybė 
pasiuntė Maskvai notą, ku
rioje sovietai kaltinami už:

1. Kišimąsi į Jugoslavijos 
vidaus reikalus ir organiza
vimą špionažo tinklo.

2. Kasdieninius Maskvos ra 
dijo kurstymus Jugoslavijos 
gyventojų, kad* jie nuverstų 
dabartinę savo valdžią.

3. Kasdieninius rusų radi
jo ir spaudos atsišaukimus į 
jugoslavų darbininkiją, kad 
savo dirbtuvėse jie darytų 
sabotažus ir keltų streikus.

4. Kurstymą kaimiečių,

Berlyno vakarinių sekto
rių nepasiekia prekiniai trau
kiniai, su kuriais siunčiama 
iš vakarų Berlyno aprūpini
mui prekės. Per 40 prekinių 
traukinių stovi rusų zonoje ir 
negali pasiekti paskirties vie
tovę. Mat, streikuojantieji 
darbininkai - gelžkeliečiai tu
ri užblokavę traukinių perė
jimo vietas.

Amerikonai pareikalavo 
rusus arba patenkinti strei
kuojančių darbininkų reika
lavimus — mokėti jiems at
lyginimą vakarų markėmis, 
arba leisti traukinius naujai 
pietinėje Berlyno pusėje iš
vestu geležinkeliu, kuris tar
navo rusams blokados metu. 
Nei vieno iš šių pasiūlymii 
rusai iki šiol nepriėmė.

L. Wilkinson, Amerikos 
ūkio patarėjas prie karinės 
valdžios, ■ pareiškė, kad šis 
streikas yra tik rusų reika
las —- jis neprivalo trukdyti 
internacionalinio susisiekimo. 
Šis trukdymas, kuris padarė 
Berlyne padėjimą tokį, koks

Pirmadienį, po dviejų sa
vaičių nuo konferehcijos pra
džios, Paryžiuje nepasiekta 
jokių rezultatų. Visaip ban
dyta tartis — viešai ir slap
tai, bet pažangos jokios, šias 
eilutes rašant, buvo jau ži
nios iš Paryžiaus, kad uždari 
posėdžiai baigti, bus pradėta 
vieši posėdžiai, kur bus eina
ma prie trečio dienotvarkės 
punkto taikos sutarties su 
Vokietija. Pirmame posėdyje 
bus išklausyta Vyshinskio 
komprominis pasiūlymas, ku
ris esą atvežtas iš Maskvos.

Jokių rezultatų nepasiek
ta Berlyno klausimu, nes 
Kremlius nori, kad Berlynas 
būtų valdomas veto diktatū
ros. Vakariečiai, puikiai pa
žindami rusiškąjį veto, su 
šiuo Kremliaus pasiūlymu ne
sutinka. Taigi, eina kova 
prieš rusiškąjį veto.

Dėl sekančių posėdžių, kur 
bus svarstoma Vokietijos tai
kos sutartis, stebėtojai išsi- 
reiškia pesimistiškai. Kaip 
galima statyti namą, jeigu 
tai statybai joki pamatai ne
padėti.

D. Achesonas pareiškė, kad 
Vakarai laikysis savo nusi
statymo veto atžvilgiu—Ber
lynas turi būti pavestas ne 
veto teisei, bet laisvam pačių 
vokiečių tvarkymuisi. Šito 
Kremlius labiausia ir bijosi,

nes, vakariečių ir pačių vo
kiečių manymu, pravedus 
Berlyne laisvus rinkimus, ko
munistai gautų ne daugiau 
10% balsų.

Nori pakelti Vetera
nams pensiją

Jungtinių Valstybių Kon
gresas priėmė įstatymo pro
jektą, kuriuo karo vetera
nams 65 metų amžiaus, pen
sija pakeliama iki $72 mėne
siui. Kongreso nutarimas pa
duotas Senatui svarstyti.

keleivius

Keleiviniame lėktuve, 
ris skrido iš Olandijos į 
gliją, buvo vežama 150 
lių bičių. Kelionėje iš vieno 
avilio išlindo bitės ir puolė 
keleivius, žmonės nuo jų gy
nėsi, kuo įmanydami ir daug 
bičių sunaikino. Tačiau kova 
nepasibaigė, kol lėktuvas nu
sileido Londono aerodrome. 
Tenai bitės pradėjo antrą ko
vą su darbininkais, kurie iš 
lėktuvo iškrovė avilius.

ku-
An- 
avi-

—Senato užsienio komisi
ja priėmė Atlanto paktą vien
balsiai.

iei^ų pas“4avė būva priėš^blokad^ nuė-
vesti kolchozų.

Į tą Jugoslavijos notą Mas
kva atsakė tik koliojimais ir 
grąsinimais. Todėl Tito ste
bisi, kad jo “mokytojas” ne
leidžia Jugoslavijoje įvesti 
“reformų,” kurias Stalinas 
jau įvedė kituose pavergtuo
se kraštuose.

mimą, pažeidžia New Yorko 
sutartį, kur buvo sureguliuo
tas blokados nuėmimas.

Berlyno gelžkeliečių unija, 
kuri reguliuoja streiką, pa
reiškė pilnai sutinkanti su L. 
Wilkinson nuomone.

KAS NAUJO ŠLĮ SAVAITĘ

MOLOTOVAS KINIJON?
Šias eilutes rašant, ką tik 

per pasaulį buvo perskridusi 
žinia, kad V. Molotovą Krem-

ryžiaus konferencijos sušau
kimas.

Sovietai nori žemės

L. Lewis bausmę 
patvirtino

M

ŽYS ir SŪNUS 
TRAKTORIAI
rinlu namų sienų lž- 
Mteriavtma, iallgst- 
ivimą ir kt. darbus.
4AUJER 8T, 
KLYN «, N. T.

KLYN, N. Y.

Iš tų penkių tūkstančių lie
tuvių tremtinių, kurie atvy
ko į Ameriką pagal naują įs
tatymą, nemažas būrys apsi
gyvenusių New Yorko rajo
ne, ypač Brooklyne. Sekma
dienį teko būti tremtinių su
sirinkime Brooklyne. Prisi
rinko pilnutėlė Apreiškimo 
parapijos salė. Jaunų ir se
nų, vyrų ir moterų. Visi jie 
pergyvenę audringą dešimt
metį Europoje. Visi jie liudi
ninkai baisių dalykų. Daugu
mas jų netekę brangiausių 
šeimos narių, kurie raudonų
jų ir rudųjų buvo sunaikinti 
už tai, kad jie negalėjo par
duoti savo tėvynės, kaip ją 
pardavė Paleckiai, Girai, 
Cvirkai. Iš susirinkusiųjų te
ko patirti, kad daugiausia jų

jau dirba, jau įsikūrę, jau 
prasimaitina, išsiverčia. Net 
iš paskutiniųjų laivų, atvy
kusių dar visai neseniai, yra 
jau dirbančių. Kambarius 
daugaiusia parūpinę yra prie- 
teliai, kurie parūpino ir at
vykimo dokumentus.

Lietuvių Dienos liepos 3 d. 
Dexter Parke rengėjai buvo 
susirūpinę, kaip- eis dovanų 
knygelių platinimas. Tiesa, 
buvo kuo susirūpinti, nes šie
met užsimota didesnes dova
nas padalinti, taigi, ir dau
giau pinigų surinkti..

Mus maloniai nustebino 
mūsų ilgametė prietelka 
brooklyniškė ponia O. Pona- 
tauskienė: ji išleido jau še
šias knygutes, taigi įteikė 
rengėjams $18.00 ir paėmė 
išplatinti dar penkias. Mato
te, ką reiškia susipratusių 
žmonių geri norai ir pasiry
žimas padėti kultūros židi
niui. Garbė jiems!

sociated Press agentūros Pa
ryžiaus skyrius. Žinia paim
ta iš “vieno rytų Europos di
plomato.”

Šitas diplomatas pareiškęs, 
kad Molotovas yra gavęs la
bai plačius įgaliojimus “di
džiąją komunizmo seserį” — 
Kiniją įjungti į Kremliaus 
sistemą. Tai būtų ponui Mo
lotovui tikrai stambus užda
vinys. Keturi šimtai milijo
nų kinų! Įjungus juos į ben
drą raudonąją mašiną, gali
ma būtų “rimtai pagalvoti” 
apie likusį pasaulį.

Yra manoma, kad Moloto
vas gavo dar platesnius įga
liojimus, būtent, visiems to
limiesiems rytams. Sąryšy su 
šitomis Maskvos užmačiomis, 
esą, į Europą atskridęs ir so
vietų pasiuntinys Kinijai, ku
ris, padaręs pranešimą Vy- 
shinskiui Paryžiuje, padarys 
pranešimą ir Molotovui.

Vakarų diplomatiniuose 
sluoksniuose, šias eilutes ra
šant, dar nebuvo žinoma apie 
tokį Molotovo paskyrimą. 
Tačiau šituose sluoksniuose 
prileidžiama, kad sovietai, 
norėdami išvengti “titoizmo” 
Kinijoje, gali paskirti šiems 
reikalams atskirą žmogų.

Jeigu šios žinios pasitvir
tins, pasidarys aišku net ei
liniam vakarų pasaulio žmo
gui, kokį tikslą turėjo Berly
no blokados nuėmimas ir Pa-

Lenkų generolas I. Models- 
kis, buvęs lenkų karo atašė 
Washingtone, kuris prieš 
kiek laiko Senato komisijai 
davė parodymų apie komu
nistų veiklą lenkų pasiunti
nybėje, padarė pareiškimų, 
kurie atidaro pasauliui akis 
apie sovietų siekius.

Jis pareiškė, kad sovietų 
admirolas Glinkovas jam pa
sakęs, jog sovietai nori ne 
tik gintis, bet ir savo terito
riją toli praplėsti. Dėl to So
vietų Sąjunga ir negali ka
pitalistiniams kraštams nusi
lenkti.

Toliau generolas pareiškė, 
kad sovietų špionažas Ame
rikoje yra paties sovietų 
NKVD viršininko Beri jos va
dovaujamas. ’ Berija yra gal
va taip vadinamos saugumo 
armijos Sovietų Sąjungoje, 
vasalinėse valstybėse ir ki
tuose kraštuose.

Angliakasių unijos vadui 
L. Lewis ir anglekasių są
jungai prieš metus teismo 
uždėtą $1,420,000 pabaudos 
apelecinis federalinis teis
mas šiomis dienomis pilnai 
patvirtino. Lewis ir ankleka- 
sių sąjunga buvo nubausta, 
kaip ėję prieš darbo įstaty
mą.

Lewis ir anglekasių sąjun
ga rengiasi apeliuot į Vyriau
siąjį Teismą.

Mobilizuos pramonę

Keturių asmenų Amerikos- 
Kanados komisija industrijai 
mobilizuoti karo atveju bir
želio 1 d. pradėjo savo posė
džius. Kaip pranešama, po
sėdžiai pradėti aptarimui, 
kaip turėtų būti organizuo
jama bendra Amerikos-Ka- 
nados industrijos mobilizaci
ja karo atveju. Po balandžio 
12 d. susitarimo, ši komisija 
turi dirbti priežiūroje Kana- 
dos-Amerikos gynimosi ko
miteto, kurs buvo sudarytas 
1940 metais.

Anglijos komisaras
Londonas pranešė, kad an

glų aukštuoju komisaru Vo
kietijos okupuotai zonai pa
skirtas Sir Brien Robertson, 
ikšiolinis britų karo guber
natorius tos zonos.

Sir Brian Robertson pa
skirtas tokiomis pat teisė
mis ir sąlygomis, kaip Ame
rikos aukštasis komisaras 
McCloy. ■ <

—Chilės kariuomenės va
das, generolas Ramon Canas, 
apdovanotas aukštu U. S. or- 
denu už pasidarbavimą su
stiprinti tarp tų dviejų kran
tų draugiškus ryšius.

—16 nuošimčių Amerikos 
jaunuolių, tarp 18-21 metų, 
lanko aukštesniąsias mokyk
las. Prieš pirmąjį karą to am
žiaus mokslą einančio jauni
mo buvo keturis syk mažiau.

• Senatorius McMahon spaudos atstovams pareiškė, 
dingęs Chicagoje uranijaus kiekis atrastas. Jis esą

buvo sudėtas į butelį, pakliuvęs į išmetimo dėžę, su kuria 
ir buvo, matyt, per neapsižiūrėjimą išmestas. Senatorius 
Hickenlooper po šito komisijai pareiškė, kad ji neįtikėtinai 
elgiasi su krašto turtu.

• Port Dalhouse (Ont.) laive “Northumberland” gais
ras iššaukė sprogimą, kuris padarė per $200,000 nuostolio. 
Tačiau nebuvo nieks nei užmuštas, nei sužeistas, šis kelei
vinis laivas plaukiodavo Ontario ežere.

• Singer bendrovės darbininkų streikas, Elizabeth, N. 
J., kur streikuoja 9,000 darbininkų, tęsiasi jau daugiau mė
nesio laiko. Fabrikas nesileido iki šiol į derybas su unijų 
atstovais. Bet pagaliau šią savaitę prasidėjo derybos.

• Prancūzijoje tik dabar nuimtas benzino pardavinėji
mo suvaržymas. Nuo karo pradžios čia benziną galima bu
vo pirkti tik su kortelėmis.

• F. D. Roosevelt Jr., kuris neseniai buvo New Yorke 
išrinktas į Kongresą, išvyko į Izraelį, kur jis bus preziden
to Weizmann svetys.

• Londono geležinkeliečių unija paskelbė, kad Londo
no susisiekimas nuo birželio mėn. 13 d. sustos, jei nebus 
pakelta atlyginimas dviem doleriais per savaitę kiekvienam 
darbininkui.

• Paskutinėm dienom New Yorko valstijoje yra 424,901 
bedarbių. Per paskutines 8 dienas pakilo bedarbių skaičius 
17,000, iš jų 15,000 New Yorko mieste.

• Miręs Forrestalis didžiausią savo turto dalį testamen
tu paliko savo žmonai ir abiem sūnam. Suma siekia $560,000.

• Ministerių padėjėjai nesutaria Austrijos klausimu. 
Didžiausia kliūtis — rusų reparacijų perdideli reikalavimai.

• Hudson, N. Y. du jauni plėšikai, vienas 18 m., kitas 
20 m., už žmogaus nužudymą plėšimo tikslu, nuteisti kalėti 
iki gyvos galvos.

• Pereitą savaitgalį, inimant ir “Memorial Day”, yi- 
soje Amerikoje žuvo 413 žmonių. Daugiausia susisiekimo 
nelaimėse, paskui maudyklėse ir k.

• New Yorko gubernatorius Th. E. Dewey, atskridęs 
lėktuvu iš Berlyno į Frangfurtą, pareiškė, kad jis skrisda
mas koridoriuje nepastebėjo jokių rusų manevrų, kurie ten 
paskelbti. Dewey išvyko su žmona į Šveicariją.

• Sovietų pasiuntinys Kinijai lėktuvu atskrido į Pa
ryžių, kur jis, drauge su Vyshinskiu stengsis pranešti Ki
nijos komunistinės vyriausybės pripažinimą.

• Popiežius privačioje audiencijoje priėmė prezidento 
Trumano pasiuntinį Myron Taylor, su kuriuo kalbėjosi apie 
pusvalandį.

• Irvington, Ga, buvo nulinčiuotas 28 metų negras, 
kuris šovė į šerifą G. Hotcker. Ryte nulinčiuotojo lavonas 
rastas griovyje.

• Jamaica Buses, Inc. personalas penktadienį pradėjo 
streiką ir apie 60,000 keleivių tą dieną iš Jamaica, Ozone 
Park,, Far Rockamay negalėjo pajudėti.

• New York Telephone Co. gavo leidimą už vietinius 
pasikalbėjimus 8% nuleisti, o už užmiestinius, New Yorko 
valstijoje, 8% pakelti.

kad
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Henrikas Nagys
KUMEČIO - VAIKAS
Pro aprūkusį, drumzliną langą 
tu svyruojantį medį ir purviną kelią matai. 
Kartais pakeli veidą į dangų: 
vėjo genami, lekia skliautais debesų skutai.

Tu matai ten pašėlusius, juodus arklius — 
jų plasnojantys karčiai uždengę pusę dangaus; 
ir ištryškęs pro debesį saulės skurdus spindulys, 
tau atrodo, kruvino, ilgo, sunkaus
botago virvė ... Kaip jie lekia, kaip lekia tolyn!...
Tu norėtumei būti tenai — nors vieną kartą...

Ged. Galvanauskas

ŽAISMAS ARTIMUOSE RYTUOSE
Seni ir nauji

44Amerikos” rėmėjai

AR GI TRUKDO? Pro lūšnelės aprūkusį langą 
tu svyruojantį, pilką medį matai — 
ir kai pakeli veidą į dangų: 
taip, tu norėtumei būti nors kartą tenai, 
su žirgais, aukštai...Ką tik mūsų tarpe lankęsis prel. M. Krupavičius su

judino Amerikos lietuvius, nurodęs jiems,1 kad per daug ap
leido savo tėvų kalbą, kad daugumas mūsų jaunimo jau tą 
kalbą beveik palaidojo. Tas didis tautos veteranas tiesiog 
audrą sukėlė Amerikos lietuvių tarpe. Nevienodai jo min
tis Amerikos lietuviai priėmė, nevienodai jas ir komentuo
ja. Vieni neribotai už Krupavičių, kiti neribotai prieš jį, 
o treti — per vidurį.

Ši problema nėra nauja Amerikos lietuvių tarpe. Nuo 
pat pirmų lietuvių telkimosi dienų į šį kontinentą buvo ir 
yra sielojamasi, kaip išlaikyti čia lietuvybę, kaip nepra
rasti Lietuvai savojo jaunimo. Daryta žygių, ieškota prie
monių išsilaikyti lietuviais. Amerikos lietuvių organizaci
jos, spauda, kultūrinės institucijos — visa buvo kurta kaip
tik itam tikslui. Vyčių organizacija, kaip.aptaria jos kūrė-1 
jas P. Norkūnas, kaip tik iri buvo įkurta tam, kad apsau
gojus čonykštį lietuvių jaunimą nuo mišrių vedybų, o tuo 
pačiu ir nuo nutautėjimo.

O lietuviškos parapijos! Jos daugiausia iri vilko tą 
sunkią tautinę naštą ant savo pečių. Be pigu šiandien daž
nam pasakyti: ach, jūs parapijų vadai, kam jūs į bažny
čias įvedėte anglų kalbą, kam parapijinėse mokyklose ne
pakankamai lietuviškai mokėte — dėl to ir nutautėjimas 
taip toli nužengė. Bet ar paklausė šito priekaišto mėgėjai 
patys save, kiek kartų jie patys, taigi, tie, kurie tokius prie
kaištus mėgsta, tiesiog reikalavę savo tuos klebonus, kad 
šie sakytų angliškus pamokslus, klausytų angliškai išpa
žinčių, nes kitaip... nustosite “savo parapijose” mūsų jau
nimo, kuris nenori lietuviškai kalbėti. Arba dėl 'lietuviškų 
dalykų parapijinėse mokyklose. Tegul nors vienas iš mūsų 
pasidėjęs ranką ant krūtinės, pasako, kad mes reikalavome 
lietuviškų dalykų mokykloje, o klebonas nenorėjo. Atvirkš
čiai, klebonas su skaudama širdimi turėjo nusileisti tėvų 
reikalavimams, kad nevargintų jų vaikų tais dalykais, ku
rie “trukdo mūsų vaikams tikrais amerikonais pasidaryti.”

Štai dėl šitos paskutinės minties čia ir norima keletas 
žodžių pasakyti. Kad dailus lietuvių kalbos mokėjimas, gi
lus Lietuvos praeities žinojimas sutrukdytų geru ameriko
nu būti, tai yra visiškai netiesa. Amerikoje buvo, yra ir bus 
didžių vyrų, kurie, puikiai mokėdami angliškai, taip pa± 
puikiai mokėjo savo tėvų'kalbą ir ja didžiavosi. Dar daiK 
giau, Amerikos didvyrių tarpe yra tokių, kurie tik savo tėvų 
dvasia kvėpavo, tik savo krašto kultūra gyveno, bet apie 
juos šiandieną Amerikos jaunimas mokyklose mokosi. Pu
laski, Kosciuška, DeKalb — jie savo tėvų kalbos nesigė- 
dino, bet kas apie juos šiandieną čia nežino, kas jų neger
bia? šitokių garbingų vardų daug galėtume čia surašyti.

Mokėjimas kalbų — tai didis turtas. Taigi ir lietuvių 
kalbos mokėjimas yra turtas. Turtas, dėl kurio kultūringi 
žmonės mokančiam ypatingą pagarbą rodo. Šias eilutes ra
šančiam teko pažinti Amerikos armijos karininką Vokieti
joje, kuris, mokėdamas puikiai angliškai, kaip amerikonas, 
mokėjo taip pat puikiai lietuviškai, kaip lietuvis, o, be to, 
dar — lenkškai ir rusiškai. Divizijos štabe jis buvo kaip 
tik dėl to, kad jis šitas kalbas mokėjo. Iš jo kolegų pusės 
jam buvo rodoma pagarba, kaip ir kiekvienam kalbų mo
kančiam.

Lietuviai, kaip sūnūs tautų kryžkelėje esančios tautos, 
ypatingai turtingi svetimomis kalbomis. Eilinis žmogus 
Lietuvoje susikalbėdavo trim, o neretai ir keturiom kal
bom. Ir čia atvykę mūsų broliai dažnas, šalia lietuvių ir 
greit pramoktos anglų kalbos, susikalbėdavo dar rusiškai, 
lenkiškai, o neretas ir vokiškai. Anais senesniais laikais čia 
Amerikoje būdavo neretas atsitikimas, kad lietuvis pabū
na vertėju amerikoniškoje įstaigoje angliškai nemokan
čiam rusui, lenkui ar net vokiečiui. Štai argumentai, kurie 
rodo tos tragiškos klaidos liūdnas pasekmes, kurias jaučia 
dabar ir pats mūsų jaunimas. Lietuvių kalbos laidojimas 
mūsų priaugančiose kartose — didis nuostolis toms kar
toms. Tuo labiau, kad jos nereikėjo iš naujo mokytis, o rei
kėjo tik ją išlaikyti.

A. Baliūnas

SUKAKTIES APMASTYMAS
(Tęsinys)

Nacionalsocializmo ideolo
gijos nežinojimu vokiečiai 
taip pat negali teisintis, nes 
Hitleris savo propagandą va
rė jau gerus 10 metų ir jau 
1925 metais parašė savo kny
gą “Mein Kampf,” kurioje 
buvo išdėstyti visi jo ideolo
gijos principai. Vokiečiai jo 
knygą skaitė, girdėjo jo kal
bas ir laisvai ėjo paskui jį 
šaukdami “Heil Sieg!”

Pradėję karą vokiečiai grei 
tai užėmė visą Europą, jų o- 
kupacija buvo žiauri, nežmo
niška, ją galima būtų apibū
dinti trimis žodžiais: plėšė, 
žudė, trėmė. Ypač žiaurus vo
kiečiai buvo Rytų Europos 
tautoms, kurias savo plane 
jie numatė išnaikinti, iškelti 
ir jų vietose padaryti savo

tautai prasiplėšti “raumą.” 
Tuo pačiu tikslu, taip pačiais 
metodais dabar tą patį ten 
daro bolševikai.

Vokiečiai skundžiasi savo 
karo nuostoliais, o kiek tur
to jie per keturis okupacijos 
metus išplėšė iš okupantų ir 
išgabeno Vokietijon — nie
kas ir niekad tur būt nebesu- 
skaitys ir niekas tos skriau
dos nebeatlygins. Vokiečiai 
dabar apgailestauja savo ke
lis milijonus žuvusių, o nepa- 
bando suskaičiuoti, kiek mili
jonų jie žiauriausiu būdu iš
žudė kitų tautų visai nekaltų 
žmonių. Vokiečiai savo aukas 
paguldė vesdami karą, o ki
tų tautų jų pačių ir jų sukel
to karo buvo išžudyta de- 
šimtariopai daugiau visai be 
jokios tų tautų kaltės.

Kaip matom, vokiečių nu
sikaltimai prieš žmoniškumą 
labai dideli, Rytų tautos jų 
lengvai negali pamiršti. Su
prantama, kad pačiam nusi
kaltėliui nemalonu savo nusi
kaltimus minėti, bet gailėda
mies! savo nuodėmių ir žadė
dami pasitaisyti, vokiečiai 
turi surasti savyje drąsos 
viską nuoširdžiai prisipažinti, 
kad galima būtų patikėti pa
žadų tvirtumu.

Kai visa tai apmąstai, pa
lygini, pasidaro labai skau
du. Ne keršto ir ne pavydo 
jausmai sukyla, bet ieškan
tieji teisybės, šaukiantieji 
ginti savo teises. Vyriausias 
karo kaltininkas, tiek prida
ręs tiesioginiai ir netiesiogi
niai žmonijai skriaudų ir kan
čių yra labiau globojamas ir 
remiamas, negu jo aukos. Vo
kietijos nugalėtojai skuba ją 
sutvarkyti politiškai, remia 
jos ūkiškąjį atsistatymą, jai 
veikia Maršalo planas, ji įsi
gyja vis daugiau simpatijų 
pasaulio tautų ir pavienių 
humanistų tarpe, kurie siūlo 
greičiau užmiršti praeitį, iš
tiesti buvusiam priešui ranką 
ir bičiuliškai vėl tą “darbščią 
ir garbingą” tautą įvesti de
mokratinių tautų tarpan.

Visatai labai' gražų^ bet 
kodėl oficialioji ir privati pa
saulio opinija tokia abejinga 
Europos rytų ir pietų-rytų 
tautų likimui? Atrodo, aky- 
vaizdoj ten vykstančios bar
baruos, reiktų visam vakarų 
pasauliui ne tik kalbėti, bet 
šaukti, tiesiog sirenomis 
staugti, o tuo tarpu rytų tau
tų kenčiantis žmogus veltui 
laukia iš pasaulio žmonių są
žinės jo šauksmo stipresnio 
atgarsio. Tas šauksmas turė
tų laisvojo pasaulio ne tik 
jausmus, bet ir protus paža
dinti, nes šių dienų rytų tau
tų tragedija rytoj gali tapti 
viso vakarų pasaulio trage
dija.

Karui tebeinant sąjungi
ninkai mums žadėjo laisvę, 
bet apgavo — nedavė. Mūsų 
laisvė jau buvo parduota ta
da, kai mums žadėjo ją grą
žinti. Karo metu mus, milijo
nus dirbančiųjų vokiečių į- 
monėse, kvietė mesti darbą, 
sabotuoti, padėti greičiau 
baigti karą. Mes su-džiaugs
mu tai darėm, metėm darbo
vietes, bėgom pasitikti vakar- 
rų sąjungininkų, šventai tikė
dami jų pažadams. Bet lais
vės mums neatnešė, neišva
davo, mūsų tautos liko pa
vergtos; tik pasikeitė oku
pantai, o okupacijos žiauru
mai liko tokie patys ir iki 
šios dienos. Negavo laisvės 
net tie, kurie su ginklu ran
koj kariavo prieš vokiečius 
sąjungininkų pusėj, šimtai 
tūkstančių lenkų karių po ka
ro liko tremtiniais ir turėjo 
ieškoti prieglaudos svetur. 
Tai tur būt pirmas atsitiki
mas visoj istorijoj, kad karą 
laimėjusi kariuomenė negali 
grįžti namo. Vietoj iškilmin
go sutikimo grįžtančiųjų iš 
karo, vietoj pergalės laurų, 
gavo tremtinio lazdą.

Vokiečiai, kurių pirmus ka
ro smūgius fytų tautos pakė
lė, dabar jau keliasi iš karo 
griuvėsių, jie jau mato pate
kančią laisvės aušrą, o tuose 
kraštuose dar tebėra tamsi 
naktis. Daug kalbama apie 
teisę ir laisvę, bet darbai kit-

ką byloja. Idėjos lengvai par
duodamos už naudą, teisė nu
silenkia jėgai. Nors iškilo 
nauji pasaulinės politikos va
dovai, atėjo su kilniais šū
kiais, bet liko ta pati sena 
taisyklė: tarptautinius san
tykius tvarko ne teisė, bet jė
ga. Kruvini budeliai sėdi gar
bingose vietose, net jie galin
gi, o silpni kenčia, nors jie 
švarūs ir teisingi.

Liūdni sukakties apmąsty
mai...

J. Juragis

Piktos Ašmenys
Prieš keletą savaičių brook 

lyniškė Vienybė paskelbė tu
rinti naują redaktorių — p. 
B. Railą. Netrukus po to, 
bostoniškis Keleivis besi
džiaugiančius Amerikos lie
tuvius žurnalistus nauja žur
nalistine jėga “atvėsino.” 
Matyt, Keleivis p. B. Railą iš 
seniau gerai pažinojo. Ame
rika gavo “pažinti” jį tik 
Vienybėje. Deja, ta pačia 
prasme, kaip ir Keleivis.

Vienybės gegužės 27 d. lai
doje p. B. Raila, ilgame strai
psnyje — “Asmenys ir ašme
nys,” sako, kad Amerika me
luoja, sakydanfh, jog**Vifeny- 
bė ir jis pats niekina BALFe 
ir VLIKe dirbančius katali
kus. Mes čia sugretinsime p. 
B. Railos tvirtinimus su tik
renybe ir atkreipsime dėme
sį į moralinę jo tvirtinimų 
pusę.

Ponas B. Raila ten rašo:
“Joks Vienybės redaktorius 

nėra niekinęs BALFe dirban
čių kataikų ir tai žino visi šio 
laikraščio pastovūs skaitytojai. 
Tvirtinimas apie BALFe dir
bančių katalikų niekinimą yra 
sąmoningas Amerikos “kata
likiškojo” redaktoriaus melas.” 
Dabar atsiverskime Vieny

bės 1948 m. lapkričio 5 d. 
laidą, kur aprašomas pirmo
jo DP transporto priėmimas 
New Yorko uoste, ir skaity
kime:

“Tiesa, buvo ir BALF pirmi
ninkas kun. Končius, kuris at
vykėlius sveikino visokiomis 
kalbomis — lenkiškai, vokiškai, 
rusiškai, bet ne lietuviškai. Dėl 
dr. Končiaus elgsenos šiuokart 
teko ne kartą rausti iš gėdos. 
Į laivą jis įlipo, sekdamas kard. 
Spellman palydovus, bet pas
kui įkyriai lindo prie visų įžy
mesnių asmenų, veržte veržda
masis patekti su jais į laikraš
tininkų traukiamas nuotrau
kas.”
Kokios moralės turi būti 

šis žmogus, - tvirtinąs, kad 
“joks Vienybės redaktorius 
nėra niekinęs BALFe dirban
čių katalikų” ir kad tai esąs 
tik “sąmoningas” Amerikos 
redaktoriaus melas? šitokia 
moralė, žinoma, jam leidžia 
vartoti žurnalistikoje viso
kius metodus, visokias prie
mones ir visokią taktiką.

Dabar atsiverskime gegu
žės 13 d. Vienybę, kur p. B. 
Raila kalba, apie VLIKą, ir 
skaitykime:

“Ką realiai reiškia tokios 
prieš dvidešimtį metų buvusios 
partijos—garbingi lavonai, kaip 
Darbo Federacija, Ūkininkų 
Sąjunga ar Ūkininkų partija?” 
Pats laikas, sako jis, “liau

tis į karstus įsisėdus skrai
dyti padebesiais.” Tuo tarpu

Irano svoris
Akimis mojus į sovietų sie

nas Achilo kulno beieškant, 
nejučiomis stabteli ties Ira
nu. Kaimynystėje Baku, ne- 
pertoliausia Užuralio pramo
nės centrai, kurie neabejoti
nai patys svarbiausi raudo
nojoje imperijoje. Dėl tos 
srities ilgai ėjo kova tarp so
vietų ir anglasaksų. Du įvy
kiai kalba aiškiai. Irano ofi
ciozas “Ettellat” numeryje 
1949 kovo 30 d. praneša: “So
vietų šarvuočiai su tanketė
mis įsiveržė į Iraną 80 kilom, 
nuotolyje nuo sienos.” Ku
riam laikui praslinkus, Ira
nas paskelbia, kad 1921 m. 
vasario 26 sudarytoji sutar
tis su sovietais yra nutrau
kiama. Tos sutarties 6 str. 
sovietai buvo išsiderėję įsi- 
briauti Iranan: “jei trečioji 
pajėga siekdama groboniškų 
tikslų ginklu bandytų kraš- 
tan įžengti ir tą sritį panau
dotų kariniams reikalams, 
nukreiptiems prieš Rusiją.” 
- Reikia pripažinti, kad so
vietai anuomet numatė kas 
gali sudaryti pavojų veik po 
30 metų. Bet tas ginklas jiem 
išmušamas iš rankų, kai tam
pa reikalingiausiu. Krem
lius bandė tą teisę ginklu pa
tikrinti kariuomenę palikda
mas Azerbeidžane. Irano mi- 
nisteriui pirmininkui Achmed 
Ghavam es Sultaneh išban
džius visas priemones sovie-

į Amerikos pastabą, p. B. Rai
la atsakė, kad VLIKo jis 
“niekur nėra niekinęs” (Vie
nybė, geg. 27 d.).

Jeigu p. B. Railai, mūsų 
VLIKo darbą šiuo kritingu 
tautos momentu aptarus kaip 
“įsisėdus į karstus skraidymą 
padebesiais,” nėra VLIKo 
niekinimas, o tik stilistinis 
mandravojimas, tai kaip jis 
žiūri į savo paties pasakymą, 
kad “už išdidumą ir stilisti
nius mandravojimus Dievas 
baudžia jei ne šiame pasau
lyje, tai po mirties” (Vieny
bė, geg. 27 d.)? Kad anos 
partijos buvo tik “prieš dvi
dešimtį metų,” yra didelė ne
tiesa: jos buvo visą laiką, tik 
jų veikimą varžė uzurpato
rių grupė, kuriai p. B. Raila 
taip atsidėjęs tarnavo.

Atsiverskime dar šių metų 
balandžio 15 d. Vienybę. Ten, 
pacitavęs šv. Pranciškaus 
Varpelį, kuris prel. M. Kru
pavičių pavadinęs lietuvių 
kovos už laisvę vadu, p. B. 
Raila sako:

“Vadizmas, matyt, yra tokia 
epidemija, kurią galima įsisko- 
nėti. Toks tūkstančių ir šimtų 
tūkstančių lietuvių darbo, kan
čių pasiaukojimo, pastangų, pi
niginių ir gyvybinių aukų ne
apskaičiuojamo įnašo suvedi
mas į vieną ‘širdį’ ir vieną ‘va
dą’ — labai toli veda”...
Jeigu šitaip kalbėtų kitas 

asmuo, iš kurio jaustum ši
tos minties nuoširdumą ir tie
sumą, negalėtum čia ką prie
šingo bepridėti, bet kai taip 
kalba p. B. Raila, kuris per 
visą dešimtį metų į “tautos 
vadą” vedė ne tik “tūkstan
čius ir šimtus tūkstančių,” 
bet visos tautos neapskai
čiuojamą įnašą, tai pasida
ro aišku, kad p. B. Railai čia 
rūpi ne tiesa, o kas kitas. 
“Tautos vadas” jam davė 
biznį, jis jam giedojo diti
rambus, kaip tas jo Runcė 
Dandierinas. Tai ir viskas, 
visas “idealizmas.” O gal p. 
B. Raila dabar pasisakytų 
ką nors prieš anų dienų va- 
dizmą, kuriuo jis buvo “įsi- 
skonėjęs”? Geriau vėliau, ne
gu niekad.

Baigiant, pakartosiu Ame
rikos redaktoriaus kartą jau 
pasakytą mintį: Amerika ne- 
sikabinėjo ir nesikabinės nei 
prie Vienybės, nei prie jos re
daktorių, bet kovojo ir kovos 
prieš jų daromas insinuaci
jas katalikams ir Amerikai.

Dr. Ag. Jukna

tinei kariuomenei iš Azerbei- 
džano pašalinti tarptautine 
parama besinaudojant, grie
bėsi orientališkos diplomati
jos. Jis pažada sovietams 
leisti iranišku žibalu naudo
tis. Galop to pažado Maskva 
suviliota duoda 1946 m. ba
landžio 4 d. įsakymą kariuo
menei apleisti Azerbeidžaną. 
Ten įvyko kažkas keisto. Tik 
šiandien paaiškėjo Maskvos 
pralaimėjimo priežastys. Jo 
švelni taktika nuolat reko
menduojant Maskvai derėtis 
su Teheranu, Sultaneh prana
šumas orientališkoje diplo
matijoje lyginti su Kremliu
mi ir Washingtono pažadas 
remti Iraną.

Sultaneh diplomatija
Sovietų kariuomenei pasi

traukus iš Azerbeidžano, ku
ri norėjo prijungti prie Azer
beidžano tarybinės respubli
kos, Sultaneh griebėsi prie
monių nuraminti vadinamus 
autonomistus. Tat jam pavy
ko 1946 m. Tuo pat metu jis 

Į vilkino sudarymą Irano-so- 
' vietų žibalo bendrovės. Mas
kvai spaudžiant vyriausybė 
1947 m. vasara patiekia pro
jektą iraniškam seimui—Ma- 
džlis, kuris atmeta 102 bal
sais prieš 2. Per pusantrų 
metų sovietai jau prarado 
atsparas turėtas Irane.

Sovietai griebėsi kitų prie
monių daryti įtaką Irane. 
Tos priemonės liko neveiks
mingos. Sultaneh atsistatydi
na. Jo įpėdinis naikina ne 
vien autonomistus, bet ir 
Tudeh — komunistuojančią 
darbininkų partiją. Toji par
tija uždaryta, buvę jos nariai 
persekiojami. Neseniai pa
skelbta, kad 20 partijos na
rių nuteisti kalėti nuo 1 iki 
10 metų. Iranas, kuriam bu
vo pranašauta tapti komu
nistišku, nūdien gal radika
liausiomis priemonėmis rau
donoji bacila išnaikinta. Radi 
kaliausios priemonės nėra 
demokratinės, bet apie jas 
Azijoje kalbama tik esant 
reikalui.

JAV parama
Ne vien administratyvinė- 

mis priemonėmis vakariečiai 
stengiasi Iraną palenkti sa
vo pusėn. Garsioji Angli-Ira- 
nian Oil Co., savo dydžiu 
trečioji pasaulyje, Iranui 
kasmet už žibalą moka stam
bias sumas: 1947 — 72 mil. 
dot, 1948 — 87 mil. dol. Kraš
tui atstatyti ir apginkluoti 
neužtenka tų sumų. 1948 m. 
JAV suteikia 26 mil. dol pa
skolą, siųsdama moderniškus 
ginklus. .Nuo 1942 m. Irane 
sėdi dvi karinės misijos: vie
na kariuomenei pertvarkyti, 
kita vadovauja iraniškai po
licijai.

Šalies valdovas Riza Šach 
deda pastangas "krašto ūkį 
suintensyvinti. Tuo tikslu ką 
tik Iranas sudarė sutartį su 
Londonu ir Washingtonu. O, 
5 bil. dol. paskolai gauti. To
ji milžiniška paskola bus vyk
doma per AIOC. Tas rodo, 
kad amerikiečiai ir britai ten 
sutaria, nors abu yra konku
rentais žibalo srityje.

Iš tos sumos žemės ūkiui 
pakelti skiriama 200,000 mil. 
dol., pramonei organizuoti — 
90 mil. dol., transportui ge
rinti — 70 mil. dol. ir t.t. 
Amerikiečiai siunčia 2,000 
specialistų: inžinierių, agro
nomų, transporto specialistų, 
mokytojų, kurie turi peorga- 
nizuoti Iraną. Administraci
ja yra gana atsilikus. Čia 
gelbsti britai, kurie yra tos 
srities žymiai didesni specia
listai už amerikiečius.

Iranas galop atsidūrė ang
losaksų rankose. Pati stam
bioji korta, kuri gali būti me
tama karo metu, iš sovietų 
rankų išplėšta. Ten tvirtai 
sėdi anglosaksai, kurie Iraną 
finansuoja didesnėmis sumo
mis už Marshall planą Euro
poje. Pamiršus kitus įvykius

Jonas Šeštokas iš Long Is
land City yra vienas iš senes
nių “Amerikos” skaitytojų ir 
stambesnių rėmėjų. Siųsda
mas šių metų laikraščio pre
numeratą, jis drauge prisiun
tė $3.00 už Lietuvių Dienos 
knygutę ir $2.00 pridėjo laik
raščio fondui.

Kun. F. J. Juškaitis iš 
Cambridge, Mass. “Ameri
kos” reikalams prisiuntė 
$6.00.

Kun. K. Skripka iš Bing
hamton, N. Y., siųsdamas 3 
dolerius už Lietuvių Dienos 
knygutę, dar $2.00 pridėjo 
“Amerikos” pagerinimui.

Steponas Agentas iš Lin
den, N. J., prisiuntė savo pre
numeratą ir $3.00 už Lietuvių 
Dienos knygutę.

Ed. Paulonis iš Little Neck, 
L. L, siųsdamas $3.00 už Lie
tuviu Dienos knygutę dar 7 
abi. pridėjo laikraščio pageri
nimui.

V. Lukas iš Newark, N. J., 
prisiuntė savo prenumeratą 
ir $3.00 už Lietuvių Dienos 
knygutę.

Mrs. M. Oželis iš Harrison, 
N. J. atnaujino savo prenu
meratą ir $3.00 prisiuntė Lie
tuvių Dienos reikalams.

Vincas Radzevičius iš Mas- 
petho prisiuntė savo prenu
meratą šiems metams ir $1.00 
paskyrė laikraščio reikalam.

Vaclovas Rocevičius iš Cle
veland, Ohio, neseniai atvy
kęs iš tremties, užsisakė sau 
“Ameriką” ir ta proga mums 
rašo: “Linkime tvirtai laiky
tis, ginant mūsų Tėvynės rei
kalus ir varant tremtinių 
gelbėjimo akciją.”
Naujai užsisakė “Ameriką”:

Bronius Skorupskis, Bronx 
Česlovas Grincevičius, 

Brooklyn, N. Y.
K. Vaišvilas, Kewanee, Ill.
Vaclovas Pocvičius, Cleve

land, Ohio.
St. Buividas, Yonkers, N.Y.
Visiems nuoširdžiai dėko

jame.
“Amerikos” Administr.

NAUJAS KUNIGAS

Kun. R. Galčius
Gegužės mėn. 29 d. Maspe- 

tho, N. Y. lietuvių parapijos 
bažnyčioje pirmąsias mišias 
laikė kun. R. Galčius. Ši pri
micijų šventė buvo nepapras
tai iškilminga. Susirinko jau
nojo kunigo šeimos nariai, 
giminės, pažįstami ir pilnu
tėlė bažnyčia parapijonų. Pri- 
-micijantui asistavo jo tikras 
brolis kunigas, vienuolis. Vi
sai kunigų asistai vadovavo 
prel. J. Balkūnas, tos parapi
jos klebonas, kuris pasakė ta 
proga labai turiningą pamo
kslą. Jaunasis kunigas yra 
vienuolis, misionierius. Kuni
gų seminariją baigė North
ampton, Pa.

Vakare buvo priėmimas. 
Dalyvavo gražus būrys arti
mųjų, su parapijos klebonu 
prel. Balkūnu ir kit. kunigais

Galčių šeimoje yra du ku
nigai vienuoliai. Pp. Galčių 
šeima visą laiką buvo ir yra 
“Amerikos” rėmėjai ir savo 
parapijos darbuotojai.

jos užtektinai svarios įrodyti 
Irano vaidmeniui nežinomoje 
ateityje. Tos milžiniškos su
mos nėra manna byranti iš 
dangaus, bet priemonė kari
niams ir politiniams tikslams 
siekti.
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Skrajūnas

AR KRIKŠČIONYBE BANKRUTUOJA?
(Tęsinys)

Kristaus pasekėjų gyveni
mas bus visuomet pilnas vi
sokių priešingybių bei nenuo
seklumų, jei aiškiai nebus su
prasta kuomi krikščionybė 
yra, koks jos tikslas, ką ji pa
žada ir ką garantuoja, šian
dien, tarpe to politinio, eko
nominio ir socialinio chaoso, 
Evangelijos balsas yra vos 
girdimas, šiandien krikščio
nybės priešai, o daugelis jųjų 
yra priešai ne tos krikščiony
bės, kokia ji ištikrųjų yra, 
bet yra priešai tos “krikščio
nybės”, kokią jie sau klaidin
gai įsivaizduoja, kaltina ją 
dėl visų šių laikų nelaimių: 
kad ji šiandien nevaidina tos 
rolės, kad tas nelaimes pra
šalinus ar bent sumažinus.

Tikrai tragiška ironija, 
kad krikščionybė kaltinama 
dėl tų visų nelaimių, kurios 
kaip tik įvyko dėl to, kad 
krikščionybės principai tapo 
atmesti. Pradžios visų tų ne
laimių reikia ieškoti šešiolik
tojo amžiaus reformacijoje, 
kuri pagimdė šių laikų kri
zių gemalėlius. Anų laikų re
formatoriai, kaip tai Liute
ris, Kalvinas, Zvinglius, nesu
prato, kad pakeisdami gyvąjį 
Kristaus Bažnyčios autorite
tą privačia nuomone, jie su
griovė pamatą, ant kurio pa
tys stovėjo. Jie nenumatė tų 
logiškų pasekmių, kurios 
plauks iš to principo atmeti
mo. Jie manė, kad palikdami 
daugumą krikščioniškųjų tie
sų bei dogmų, jie formaliai 
pasilieka krikščionimis. Bet, 
griuvus Bažnyčios autorite
tui, privati nuomonė laikui 
bėgant pradėjo atmesti vieną 
po kitai krikščionybės tiesas 
ir šiandien protestantizmas, 
susiskaldęs į sektų sekteles, 
kurių vien Amerikoje yra 
265, ir iš tų kilnių krikščio
nybės tiesų beliko, bent ku
riose iš jų, vien tik Kristaus 
vardas ir Tam pačiam nebe- 
pripažįstama dievystė. Šian
dien krikščionybė savo esmė
je beliko vien tik Katalikų 
Bažnyčioje ir šiame straips
nyje krikščionybė supranta
ma tik toje prasmėje. Dabar 
tik pradeda aiškėti tos logiš
kos pasekmės anos nelemtos 
revoliucijos. Dabar tik pra
dedama praktiškai suprasti 
tą, ką anuomet negalima bu
vo numatyti. Tie pagimdyti 
gėmalėliai, per 400 metų at
metant vieną po kitai krikš
čioniškų tiesų, kurios buvo 
viso gyvenimo pagrindu, au
go, vystėsi ir brendo ir išau
go į tą didelį krizį, kurį šian
dien pergyvena Vakarų civi
lizacija ir visas pasaulis.

Kuomet žmogus nupuola 
dvasiniai, tai visai natūralu, 
kad medžiaginiai dalykai pa
sidaro jo minčių bei troški
mų objektų. Dabartinis Euro
pos žmogus daug daugiau at
jaučia savo ekonomines nelai
mes, negu dvasines. Labai 
tiksliai Aristotelis pastebėjo, 
kad žmogus, būdamas nelai
mėje, mato savo laimę kaip 
tik priešingame dalyke, kurį 
jis pergyvena. Taip žmogus, 
kenčiantis neturtą, mato sa
vo laimę turtuose, ligonis — 
sveikatoje, nors labai dažnai 
jo laimės ar nelaimės šaltinis 
glūdi kaip tik dvasioje. Taip 
ir moderne žmonių minia, 
šiame industrijos amžiuje, 
kurių dauguma kenčia ekono
minį skurdą ir nedateklių ir 
dažnai neturi jokio rytojaus 
užtikrinimo, mato savo laimę 
įsigijime kuo daugiausiai tur
tų ir užtikrinimo savo ekono
minio saugumo.

Netikri gi pranašai bei va
dai nuolat kala tai miniai 
mintį, kad, štai, tam kalta 
esanti krikščionybė, kuri ne
palaikanti jos .teisingų siekių 
ir pro pirštus žiūrinti į šių 
dienų nelygybes bei neteisy
bes. Apie tą neteisingą ir ne
sąmoningą priekaištą esame 
ką tik kalbėję.

Yra tai didžiausias nesąži
ningumas kaltinti krikščio
nybę už tą, kas paeina kaip 
tik nuo to, kad krikščionybės 
principai tapo užignoruoti bei 
atmesti. Dėl tų nelaimių yra 
kalta ne krikščionybė, bet 
kalti yra žmonės, kurie ar 
tai save vadintųsi krikščio
nimis ar ne, kad jie išspren
dimui gyvenimo problemų 
arba sureguliavimui savo el
gesio, vartoja principus, ku
rie nieko bendro neturi su 
Kristaus principais arba net 
jie yra jai priešingi. Jie tat 
yra didesniame ar mažesnia
me laipsnyje Atsakingi už 
tai.

Ne vien tik tai norima pa
sakyti. Uolūs krikščionybės 
gynėjai, gindami ją, kartais 
yra linkę užimti pozicijas, 
diktuojamas jų priešų. Ir 
taip, kai krikščionybės prie
šai puola ją dėl šių dienų so
cialinių, politinių, ekonomi
nių negalavimų, krikščiony
bės gynėjai nurodo, ką krikš
čionybė net tose srityse yra 
nuveikusi. Nėra abejonės, 
kad Bažnyčia yra padariusi 
ir dabar daro milžiniškus 
darbus. Bet niekuomet nega
lima pamiršti, kad pirmuti
nis Bažnyčios, tos krikščio
nybės gyvojo balso, tikslas 
yra dvasiniai dalykai, o ne 
laikinieji. Laikinųjų dalykų 
sritį ji noriai palieka paties 
žmogaus išminčiai ir paties 
žmogaus išradimams. Dievas 
yra apdovanojęs žmogų pro
tu ir laisva valia. Tinkamai ir 
tiksliai panaudojus tas bran
gias Dievo dovanas, visos so
cialinės, politinės ir ekonomi
nės problemos patenkinamai 
gali būti išspręstos.

Bažnyčia, gerbdama aukš
tą žmogaus vertę, nenori 
žmogaus aktyvumą užgniauž
ti, bet, priešingai, ji nori jį 
net paakstinti. Ji tenkinasi 
duodant patarimus bei direk
tyvas, kad apsaugojus žmo
gaus aktyvumą nuo klaidin
gos krypties, kuria, jei bus 
einama, tai, kaip žino iš auk
ščiau įkvėptos išminties ir 
patyrimo, išeitų paties žmo
gaus negerovei. Bažnyčia 
trokšta, kad pats žmogus 
įtemptų savo galias ir bandy
tų sutvarkyti savo laikinus 
dalykus.

Bet tas neišeina iš nerū
pestingumo ar šalto abejin
gumo prie žmonių reikalų. 
Tas paeina tik iš pagarbos 
prie tų įgimtų išsivystymo 
galimybių, kurios gali paeiti 
iš paties žmogaus panaudotų 
galių. To precedentą mes tu
rime Kristaus gyvenime. Tū
las Kristaus vienlaikis ragi
na Dieviškąjį Mokytoją laiki
nai sustabdyti pastangas įs
teigti Dangaus Karalystę ir 
daugiau atsiduoti praktiškam 
darbui, sutvarkymui ekono
minių ginčų.

“Mokytojau” — tarė vie
nas iš jų —“Pasakyk mano

ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

Kim. A. Petrausko 
sukaktuves KERŠTAS

Baronas Aloyzas

Kaip jau pereitos savaitės 
“Amerikoj” buvo pažymėta, 
kun. Petrauskui sukanka 15 
metų, kai įšventintas kunigu, 
tad šia proga jam rengiamas 
bankietas, kurį ruošią para
pijos draugijos. Pokilis įvyks 
birželio 12 d., 5 vai. vakare, 
parapijos puošnij auditorijoj, 
207 York St., Brooklyne. Ka 
dangi birž. 13 d. pripuola Šv. 
Antano šventė, tai jo vardu
vės ir 15 metų kunigystės ju
biliejus bus sujungta į vieną.

Kun. Petrauskas sumaniai 
darbuojasi parapijos gerovei. 
Jo rūpestingumu atmokėta 
parapijos visa skola. Dabar 
dažoma yra visa klebonija, 
kuri jau seniai buvo reikalin
ga to darbo. Jis surado būdų, 
kad tas darbas nebrangiai at
sieitų ir sąžiningai būtų at
liktas. Ir pats nemažai savo 
darbu prie to prisideda.

Šiais metais švenčiama pa
rapijos 40 metų jubiliejaus 
sukaktis, kuria dabar jau 
kun. Petrauskas rūpinasi. 
Kun. Petrausko darbuotė su 
parapijonais eina sklandžiai.

Į jo pagerbimo pokilį at
silankys daug vietos ir apie- 
linkės dvasiškių, su gerb. 
pralotu J. Balkūnu priešaky, 
kuris pasakys kalbą.

Tikietus į šį pokilį 
įsigyti iš anksto pas 
jus.

(Tąsa)
O tada jis nutarė vistiek mokytis. Ir kai jis sėdi na

muose visą vakarą, šeimininkė žiūri į jį ir nesupranta. Tu
ri darbą ir dar kažko nori. Kažko nori neverto, ir tas no
ras jai atrodo gali jį nuvaryti į kapus. Toks nepaprastas 
dirbimas.

Ir tokie vakarai eina kelis metus. Ir dienos dulkinos, ir 
lėtos, ir meistrų ir inžinierių žodžiai ir keiksmai kartu su 
jomis. Dienomis jis spaudžia presą ir įvairių sulankstytų ir 
sukarpytų gelžgalių buvo daug prikilnojęs savo rankomis, 
kurios su pagarba vakarais vartė naujų knygų lapus ir 
kietais brūkšniais rašė į sąsiuvinius lyg rodos, jo rašyse
noj buvo galima matyti delnų pūsles. Ir taip penki metai. 
Jis daug buvo skaitęs, kad žmonės per vargą išsiveržę iš 
gilaus rutinos šulinio nustebino savo veržlumų ir protu 
daugelį. Bet šiandien plačiai galėtų šaukti, kad taip nėra. 
Jis besikaldamas pro nemokslo sieną sunaudojo daugybę 
valandų ir jos atėmė daugybę knygų, kurios turėjo būti 
perskaitytos. Jis jautė savo širdy nepilnumą ir dabar tebe
jaučia nevispusiškumą ir tai guli jo širdy, kaip neišpildy 
tas pažadas. Bet nežiūrint to, jis šiandien studentas.

Praėjo penki metai vargo ir graužimosi ir šiandien jis 
niekuo nesiskiria nuo kitų šimtų studentų. Prie jo knygutės 
numerio nėra parašyta, kad jis buvo dieninis darbininkas. 
Šiandien jis toks pat, kaip visi. Ir priklausys nuo daug ko, 
gal nuo to paties ryžto, kuris jį laikė užgulęs penkis metus, 
kas bus iš jo ateity. Bet pirmas laiptas atliptas ir nors jis 
nejaučia to džiaugsmo, kokį buvo įsivaizdavęs, bet vis dėlto 
jaučia, kad laimė eina tik kilometro atstume. Jam kelias 
daugel į kur prasidarė ir net tose mažytėse smulkmenose, 
kas liečia mergaites. Seniau jis bijojo pažvelgti į jas eida
mas iš fabriko apglamžytais rūbais ir nešvariai numazgo
tam rankom, kai jos grįždavo iš gimnazijos marguodamos 
įvairiausiomis uniformomis net nepažvelgdamos į jį.

Viskas dabar kitaip ir viskas ką buvo pergyvenęs taip 
arti ir tos staigumos, kaip netikėto susitikimo su kažkuo 
lauktu ir išsvajotu jis buvo priglūšintas. O dabar kaip vi
siems. Truputį turi pinigų studijoms, o vėliau pamatys. Sa
vaime spręsis. Jis čia žiūri į skelbimų lentą ir jaučia, kad 
jam gera. O tokia pat lenta kabo fabrike su inžinieriaus 
pasirašytais popieriais, kurių nė vienam nebuvo noro skai
tyti, nes jie visi reikalavo drausmės, darbo ir viso kito, 
kas savaime pas žmogų retai ateina. Jis prisimena pirmas 
dienas šituose koridoriuose. Tiek daug mergaičių ir vyrų, 
kurie nepažįsta nė vienas, nes jis niekada nelankė gimna
zijos ir nėra čia jo bendraklasių. O jis pavėluotai atėjo į 
universitetą ir jam pikta ant tų visų, kurie trukdė mokytis. 
Net ir ant inžinieriaus, kuris, tiesa, paskutinius dvejus me
tus nebebuvo, kažkur į kitą miestą išsikėlė, negalėdamas 
atleisti jam.

Inžinieriui dirbtuvės buvo šventas dalykas ir jai turėjo 
lenktis visi reikalai ir troškimai. Net mokslas, nes kam rei
kalingas mokslas, jei to mokslo užteko vadovaujamam per
sonalui. Jonas dažnai gniaužia kumščius. Jis nori atkeršyti. 
Kai jis bus inžinierius, jis nueis pas aną senį ir pasakys: 
“Abu inžinieriai mes dabar. Ir aš tavo rišamas vistiek išė
jau pro fabriko vartus ir kada nors grįšiu į fabriką, kaip 
buvęs eilinis į savo dalinį karininku. Ir jei kada eis kalba 
apie socialinius reikalus, aš tave imsiu už pavyzdį sakyda
mas, kad tu buvai dangtis vargo žmogui slėgti. Jis prisi
mena pirmuosius metus šitam koridoriuj. Jis vaikščioja vie
nas koridorium ir mergaitės eina pro jį. Tos pačios, į kurias 
jis pirma bijojo pažvelgti. Jo neištampyta įvairių kvailų ro
manų širdis plaka. Truputi perstipriai. Ten eina mergaitė 
mėlynu švarku ir balti batai švyti tamsiam koridoriuj. Ir 
plaukai šviesūs taip pat... Ir jam keista, kad tik dabar te
suprato, kad šviesūs jam labiau patinka už tamsius.

Atrodo ji medikė. Medicinišką knygą prispaudus prie 
rausvo rankinuko. Pro šalį lenkiantis jis įdėmiai žiūri į 
ją, o ji net nemato. Ir jis galvoja, kad fabrikas bus uždėjęs 
žymę, kurią visi mato ir kurios jis niekad nenutrins. G jis 
nuaugęs buvo gerai ir kalbėti mokėjo. Bet vistiek keletą 
dienų sutikęs ją nerado jai žodžio. Gal todėl, kad į tą pilį, 
į kurią jis seniau iš tolo žvelgė, dabar galėjo vaikščioti ir 
žmonės, kurių jis bijojo, nepaprastai arti jo buvo.

Vėliau, jis susipažino, draugo padedamas, kuriam jis 
labai tikėjo vien todėl, kad šis buvo iš aukštos šeimos ir 
normaliu keliu atėjęs į šį mažąjį pasaulį. Ji vadinos Marija. 
Ir dabar tai tęsiasi keletas mėnesių. Net daugiau. Tęsiasi 
metus ir jis nebegali be jos gyventi. O gal ir ji jauna ir 
bebaigianti odontologiją taip pat be jo. Jis maža atsimena 
iš tų savo gerų mėnesių. Jis gali šimtus epizodų papasakoti 
iš dirbtuvių, nes jie stovi prieš jo akis degantys ir jo šir
dis praeinant pro fabriką ir matant kieme judančius tepa
luotus darbininkus plaka nemažiau, kaip su Marija sėdint 
aikštėje, kurioj maži vaikai mėto į kaštonus akmenis.

Ir viskas galima pasiekti, mąsto Čiūžas ir šypsosi ir 
pats savęs gėdinasi, nes pro jį einą studentai iš lėto ir sku
būs pasakys, kad iš nieko šypsotis kvailumo požymis. Čiū
žas stebisi, kodėl jis čia pora minučių stovi. Ir skubiai at
simena, kad čia turi ateiti Marija. Jis laukia jos, o grįži
mas į praeitį, į visa tai, kas baisiai dabar pykdo, labai ne
reikalinga. Pro šalį vis eina studentai įvairaus amžiaus, ly
ties ir ūgio. Viskas, kaip fabrike, kur darbininkų minia 
vienodai ir net su vienodu laukimu ir troškuliu, kaip grei
čiau praleisti skaičiuojamas valandas. Ir kam jis visa tai 
prisimena? Lyg tas presas, prie kurio jis dirbo, būtų anas 
dienas įpresavęs į sielą ir ta karštą ugnis visa kas buvo 
įdegino į širdį ir sugiję vietos aiškiai matomos ir nemalo
nios.

Ir vėl jis mato inžinierių ir nesupranta, kodėl nepagal
voja žmonės, kad laikas eina ir laiko klodas kartais užden
gia iš viršaus, kartais iš apačios. Ir susitikimui nemaža ke
lių. O jie ypač nemalonūs, kada tiems, kuriems buvai blo
gas, pasidaro tau lygūs arba stovi aukščiau. Juk daug ten 
už tų dirbtuvių sienų norinčių mokytis ir jie tam triukšme 
ir tepalų dūmuose konservuojami, nors ne vienas iš jų ga
lėtų didelis žmogus būti, didesnis už tuos, kuriuos tėvas su 
lazda ir pinigais varo mokytis.

Dabar viskas paliko ir jis užmiršo tuos, kurie ten pa
liko.

(Bus daugiau)

čių, vedančių naminę kovą 
vidaus fronte; mes pamaty
sime jų kovą su lėtu pasiprie
šinimu ūkininkų ir žemdir
bių, iš kurių tarpo jau mili
jonai išžudyti guli po žeme; 
taip pat mes pamatysime ko
vą su slaptais industrijose ir 
įmonėse sulėtinimais darbo, 
su sabotažais ir su šimtais 
kitokių dalykų, ir su atsisa
kymu nusilenkti komunistų 
dievaičiui, nusilenkti prieš 
nepakenčiamus darbų užvaiz
dus ir prieš šalies valdovus 
komunistus.

Nenori grįžti namo
Kiek teko spaudoje paste

bėti ir iš kitų šaltinių patir
ti, mums JAV piliečiams yra 
labai didelė gėda, kam mūsų 
ir britų kariai Europoje tu
rėjo net durtuvus pavartoti, 
prieš .rusus, kad nuvaryti 
juos atgal į stalinistinės ver
gijos namus, sulig Yaltoje 
padarytų susitarimų. Pran
cūzų policija taip pat nesnau
dė, šokinėdama mirties šo
kius, bėgiojo, ieškojo ir me
džiojo iš Rusijos pabėgusius 
vargšus žmones ir grąžino 
juos atgal į Rusiją, į komu
nistų nagus, kur jų laukė 
kankynės ir mirtis.

Nežiūrint tų visų pavarto
tų net ir žiauriausių priemo
nių rusų tremtinių grąžini
mui atgal į komunistinį pra
garą, vis gi dar apie pusė mi
lijono jų pasiliko Vakarų Eu
ropoje. Jeigu būtų buvę leis
ta jiems laisvai pasirinkti, 
kur apsistoti, jų skaičius bū
tų siekęs čia kelis milijonus. 
Toks didelis skaičius žmonių, 
atsižadančių savo, gimtojo 
krašto, savo namų, šeimos, 
draugų ir taip net “didžios 
ir garbingos” valstybės pilie
tybės, istorijoje dar yra ne
girdėtas dalykas, kas irgi į- 
rodo, kad ten Rusijoje yra la
bai blogai gyventi.

Tie rusų tremtiniai atsto
vauja didelę dalį savo tautos. 
Nebus stebėtina, kad tas jų 
begalinis noras ir troškimas 
laįsvės, neabejotinai yra ir 
didelės jų tautiečių didžiu
mos troškimas.

Neleidžia niekur išvykti
Šiais naujosios gadynės 

laikais niekur nėra pasauly
je tokio kvailo dalyko, kad 
išvykęs koks nors asmuo be 
leidimo iš savo šalies, jis bū
tų baudžiamas mirtimi. Ko
munistų Rusijoje tas yra da
roma. Nežiūrint tos bausmės, 
dešimtys tūkstančių Rusijos 
žmonių rizikuoja net savo gy
vybę, kad tik išbėgus iš tos 
šalies, iš to komunistinio pra
garo, nes juos laisvė vilioja. 
Pabėgę iš Rusijos aukšto mo
kslo žmonės drąsiai tvirtina, 
kad dabar jei leistų, pakėlę 
“geležinę uždangą,” laisvai iš 
Rusijos keliauti kas kur no
ri, tai didesnė pusė Rusijos 
žmonių kuo skubiausiai iš ten 
bėgtų į užsienius.

Tad galima sau tik įsivaiz
duoti, kaip gera yra ten ko
munistų valdomoj Rusijoj, 
jei žmonės viską palikę bėga 
svetur. Tad nėra stebėtina, 
kodėl taip stropiai Kremlius 
sergsti visus savo rubežius ir 
laiko visą kraštą pavertęs di
deliu kalėjimu.

Įvairus pasipriešinimas
Čia buvo išvardinta ir pa

duota tik dalelė ir keli to di
delio Rusijos vidaus karo 
vaizdeliai. Kiek giliau ir to-

gą” pažvelgus į vidujinį Ru
sijos gyvenimą, o daugelis iš 
mūsų tą yra savo akimis ma
tę ir net pergyvenę, pamaty
sime tą komunistų režimo 
kovą su dideliu iš okupacinės 
jų kariuomenės karių bėgimu 
į užsienį, ir tą “specialų ka
rišką tribunolą,” kuris laike 
karo išžudė tūkstančius pilie-

Penktoji kolona veikia
Laisvame pasaulyje komu

nistų skleidžiamoji propa
ganda, kad Rusijos žmonės 
ar kitų jų pavergtų kraštų 
gyventojai su džiaugsmu ir 
nuolankiai priima komunisti
nį mokslą, jų įdėjas ir kad 
jie savu noru tampa jų ver
gais ir myli jiems uždėtus 
komunistų vergijos pančius 
ir retežius, yra tikras melas 
ir nesąmonė, kurią gali tik 
komunistai sugalvoti ir 
skleisti. Tikrovėje kiekvie
nam komunistui, esančiam 
laisvame pasaulyje,- ten už 
“geležinės uždangos” Rusijo
je yra tūkstančiai ištikimų 
demokratų, penktosios kolo
nos narių, kurie kovoja prieš 
komunizmą ir veda žūtbūti
nį pilietinį karą, kad sutriuš
kinus tą komunistinę dikta
tūrą ir sugrąžinus Rusijai ir 
kitiems kraštams demokrati
nę žmonių rinktą valdžią 
tikrąją laisvę.

ATITAISYMAS

ir

broliui, kad jis pasidalintų su j liau Pe5 “geležinę uždan-
manimi tėviškę.” Čia tikrai 
charakteringas dalykas. Kuo
met visi dalykai eina paten
kinamai, tai žmonės dažnai 
nepaiso Dievo vadovavimo. 
Bet kai žmonės, palikti savo 
išgalėms, viską sumaišo ir 
pagadina, tai tuomet kreipia
si prie Jo, tai yra Jo Bažny
čios, prašydami vėl padaryti 
tvarką, kurią patys suardė.
Tuomet tikriausiai nedaroma 
Bažnyčiai priekaištų ir ne
puolama Jos, kaipo kaltinin
kės tos betvarkės. Tuomet 
Bažnyčia galėtų atsakyti į vi
sus šmeižtus Kristaus žo
džiais: “žmogau, kas mane 
pastatė jūsų teisėju ir dalin
toju.”

Žmonės, lyg taisyklė rodė 
norą ir rūpestingumą tvar
kyti savo laikinuosius daly
kus. Jie visuomet reiškė sa
vo nepalankumą taip vadina
mam Bažnyčios kišimosi į že
miškus dalykus. Tas nepalan
kumas aukščiausiojo laipsnio

pasiekė Bažnyčios sąmonin
gu meldimu dalyvauti tarp
tautinėse organizacijose. Net 
Bažnyčiai prielankiuose lai
kuose, kuomet valstybės dar 
nebuvo sekuliarizuotos, su 
pavydu buvo žiūrima į Baž
nyčios akciją pasauliniuose 
dalykuose. Su kokiu nepasi
tenkinimu ir nenoru buvo 
priimami Jos - patarimai! 
Kaip Bažnyčios pastangos pa
kelti žmonių žemiškąją gero
vę buvo trukdomos, o net 
dažnai net stačiai priešina- 
mąsi.

(Bus daugiau)

JAV leidžiamo laikraščio 
“Naujienos” Nr. 9 š. m. sau- 
5io~12 d. tilpo p."Lazdausko- 
Toliušio straipsnis “Urugva
jaus lietuvių darbai ir die
nos,” ryšy su kuriuo prašo
me malonėti paskelbti Urug
vajaus Lietuvaičių Tremtinių 
Vaikams Globoti Draugijos 
visuotino narių susirinkimo 
š. m. gegužės 14 d. vienbal
siai priimtą sekantį protestą:

P. Lazdauskas - Toliušis 
savo straipsnyje, be kitų 
šmeižtų, visai nepagrįstai 
puola mūsų draugiją, tvirtin
damas, kad už mūsų surink
tas “aukas vaikučiams tūli 
karo tremtiniai, dažniausia 
buvę aukšti pareigūnai sme
toniškos diktatūros laikais, 
perkasi sau laivakortes išvy
kimui’iš Vokietijos...” arba 
“Lietuvos atstovas Pietų 
Amerikai turi gerą ranką, 
kuria jis savo gimines ir po
litinius vienminčius karo 
tremtyje pavertė vaikučiais 
ir jie gelbsti Uragvajaus lie
tuvių aukomis...” ir t. p.

Šitokius dalykus reikia į- 
rodyti faktais, nepakanka 
piktų insinuacijų ir išgalvo
tų tvirtinimų.

Mūsų draugija jau antri 
metai veikia patriotinės lie
tuvių kolonijos tarpe ir vi
sos jos surinktos aukos bei 
kitokiais būdais gautos paja
mos tuoj yra paskelbiamos 
viešai spaudoje, kur taip pat 
telpa išlaidų apyskaitos.

Draugijos valdyba, kuriai 
pirmininkauja p. L. Grauži- 
nienė, nieko nedaro neatsi
klausus visuotinojo narių su- 
sirinkmo, kurs tvirtina kiek
vieną daromą išlaidą.

Draugija savo aukas Euro
pon siunčia per Tarptautinę 
Vaikams Globoti Sąjungą 
(Union Internationale de 
Protction de l’Enfanee Žene
voje), kadangi veikia čia, 
kaipo tos Sąjungos Uragva
jaus skyriaus lietuvių sub- 
komitetas.

Tos aukos jau nebe pini
gais, o maisto produktų pa
vidale pasiekia Liet. Raud. 
Kryžių, kurio yra dalinamos 
labiausia pašalpos reikalin-

reikia 
rengė-

J. B.

giems lietuvių tremtinių vai
kams.

Tuo būdu mūsų siunčiama 
pašalpa pereina per trijų or
ganizacijų kontrolę ir vi
siems geros valios Urugva
jaus lietuviams apie tai yra 
puikiai žinoma.

Pietų Amerikai Lietuvos 
ministras Dr. K. Graužinis 
tiek teturi bendra su mūsų 
draugijos veikla, kad kiek
viena proga gausiai aukojk.

Todėl tad Urugvajaus Lie
tuvaičių Tremtinių Vaikams 
Globoti Draugija šiuomi reiš
kia savo protestą prieš p. 
Lazdausko ■■ Toliušio kores
pondencijoje tilpusius neata- 
tinkančius teisybei tvirtini
mus bei insinuacijas, šito
kiais melagingais šmeižtais 
tik padedama komunistams, 
demoralizuojant mūsų kolo
nijos veiklą ir sudaromos ne
pakenčiamos sąlygos ne tik 
tautiniam, bet ir grynai lab
daros drbui.

Iš kalno už šio protesto pa
talpinimą dėkodamos, reiškia 
me pagarbą,

ULTVG Draugijos 
Vice-pirmininkė 

Ona Grakauskienė. 
ULTVG Draugijos 

Sekretorė 
M. Zinevičaitė- 

• Cieslinskienė.

Lietų mėgsta
Mokytojas: Kodėl grybo 

galvutė panaši į lietsargį?
Mokinys: Todėl, kad gry

bai mėgsta lietų.

Kodėl brangu?
Pirkėja, užėjusi į maisto 

produktų krautuvę, derasi:
—Tai negirdėtas dalykas! 

Vienas kiaušinis pas jus kaš
tuoja 20 centų. O prieš karą 
už 20 centų buvo galima nu
pirkti keletą kiaušinių.

—Taip, poniute, bet 
prieškariniai kiaušiniai 
išparduoti.

Šmogaus kūne stulpas
Mažas Antanukas gavo iš 

mokytojo uždavinį parašyti 
rašto darbą apie žmogaus 
kūno sudėjimą. Pagalvojęs 
Antanukas rašo:

—... Per visą žmogaus kū
ną iš viršaus į apačią eina 
toks stulpas, vadinamas nu
garkauliu. Viršutiniame to 
stulpo gale pritvirtinta žmo
gaus galva, o antras galas 
pritaikytas sėdėti...

visi 
jau
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS
ATVYKO IŠ TREMTIES

Lietuviškasis jauni
me iš tremties!

•*> /

Tu žinai, kad kenčianti Tė
vynė Lietuva kreipia į tave 
savo akis ir laukia didelių žy
gių iš tavęs. Tu esi jos atei
tis. Tu turi išlaikyti jos dva
sią ir, kai ateis laikas, parsi
nešti ją prie Nemuno krantų.

Lietuviškas žodis, lietuviš
ka daina, lietuviški papročiai 
ir meilė savo tėvynei turi bū
ti tavo, lietuvi jaunuoli, šū
kis.

LIETUVOS VYČIAI šau
kia visą lietuviškąjį jaunimą 
burtis po Vyčių vėliava.

Šioj kilnioj lietuvių katali
kų organizacijoj tu susipa
žinsi su pačiu veikliuoju A- 
merikos lietuvių jaunimu — 
sporte, dramoj, pramogose ir 
rimtame Lietuvos laisvinimo 
darbe. Per tavo gražų pavyz
dį lietuviškoj veikloj Ameri
kos jaunimas, gimęs ir augęs 
toli nuo savo tėvų žemės, pa
sistiprins tavo atvežta lietu
viška dvasia ir įgys dar di
desnę meilę savo bočių žemei. 
Per plačius vandenynus, per 
didelio vargo ir baisios nevil
ties dienas prakeliavęs ir į 
laisvą Amerikos šalį gyvą ir 
ryškų kenčiančios tėvynės 
vaizdą širdy atsinešęs, mokė
si kai kur gęstančią lietuviš
ką ugnelę atgaivinti.

Tad stok greta gražiausių 
lietuviškų pajėgų Ameriko
je.

Kur jaunimas renkasi, ten 
skamba lietuviškos dainos, 
ten mintyse atgyja tėvynės 
vaizdai ir dideliems pasiry
žimams užsidega širdys. Tad 
juo daugiau mūsų, tuo tvir
tesnė viltis, tuo arčiau Lietu
vos laisvės rytas.

Visi į Lietuvos Vyčių eiles!
Lietuvos Vyčiai

SUŽIEDOTUVĖS
Ed. Pliupelis, iš tremties; 

atvykęs prieš 7 mėn, susiža
dėjo su L. Da valy te, iš trem
ties atvykusia prieš 3. savais 
tęs. Sutuoktuvės bus po tri
jų savaičių, kai atvyks suža
dėtinės motina, kuri šiuo me
tu yra jau pakeliui. Abu su
žadėtiniai apsigyvenę Mas- 
pethe, N. Y. Panelė L. Dava- 
lytė studijavo chemiją Karls- 
ruhes universitete.

Besitveriančiai šeimai lin
kime tvirtumo ir laimės.

DP JAUNIMAS PASIRODYS 
GREAT NECKE

BALE vietinis skyrius bir
želio 12 d. ruošia patį di- 
džiausį savo parengimą-pik- 
niką Kasmočiaus salėje. Pu
blika turės progos pirmą 
kartą pamatyti nepaprastai 
įdomią, naują, gyvą progra
mą. Iš New Yorko ir Brook
lyn© atvyks pragarsėjusi DP 
jaunimo trupė, kuri išpildys 
tautinius šokius. Taip pat da
lyvaus labai daug svečių iš 
Brooklyno ir kt. vietų, ypač 
jaunimo.

BALFas kviečia visus 400 
lietuviškų šeimų iš Great 
Necko ir taip pat svečių iš vi
sos apylinkės.

Piknikai - koncertas su 
linskmais šokiais prasidės 3 
vai. ir kainuos nedaugiau, 
kaip 75c.

Kor.

NAUJAKURIAI OMAHA, 
NEBRASKA

ATVYKĘ TREMTINIAI 
SVEIKINA AMERIKOS 

LIETUVIŲ TARYBĄ

Š. m. gegužės 10 d. atvykę 
laivu “Willard A. Holbrook” 
356’ lietuviai trėmtiniai at
siuntė Amerikos Lietuvių Ta
rybai gražų sveikinimą su vi
sų sveikinančiųjų parašais. 
Sveikinimo tekstas toks:

“Mes, 356 lietuviai tremti
niai, gegužės 10 dieną laivu 
“Willard A. Brook” pasiekę 
laisvės šalį — Jungt. Ameri
kos Valstybes, džiaugiamės 
pasijutę vėl laisvais žmonė
mis.

Tačiau mūsų širdyse skaus 
mas nemažėja, kada atsigrįž
tame atgalios į okupanto 
trypiamą ir žudomą Tėvynę. 
Todėl su nepalaužtu ryžtumu 
jungdamiesi į Amerikos lie
tuvių vedamą Lietuvos laisvi
nimo kovą, mes sveikiname 
demokratinę tos kovos vado
vybę — Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

—Kas savaitė atvyksta 
daugiau tremtinių. Kai kurie 
pribūna .ir be pakvietimo. 
Mūsų kolonijos lietuviai vi
sus maloniai priima, rūpina
si butų ir darbu. Neseniai 
atvyko Jonas šarka su ketu
riais vaikais pas gyd. Kelly ir 
pradėjo tvarkyti jo 400 akrų 
ūkį. Ponas šarka yra ūkinin
kas iš Lietuvos. Jie nori grei
čiau įgyti automobilį, kad ga
lėtų patys į Omahą atvykti 
sekmadieniais.

—Mečys Aukštuolis, kuris 
pribuvo iš tremties su savo 
sesele ir tėveliu, gavo darbą 
garsiame “Boys Town.” Jam 
pavesta tvarkyti didelė žai
dimo salė. Mečys buvo spor
to mėgėjas dar Lietuvoje, tai 
tas darbas jam labai patinka.

—Jonas Mikulis, kuris ėjo 
medicinos mokslus dar Lie
tuvoje, pradėjo dirbti šv. Juo 
zapo ligoninėje. Rudenį jis 
gilins savo medicinos moks
lą Creighton universitete.

—Mus daugiausia nustebi
no Pranas Odinas. Jis ne tik 
gerai dirba gyvulių vaistų 
dirbtuvėje, bet jau įgijo tris 
namus. Jis kviečia daugiau 
tremtinių į Omahą, nes čia 
lengviau darbą gauti, svei
kiau ir pigiau gyventi.

K. J. J.
Padėka

Laivu “Marine Tiger” 1 New Yorka 
atvyko- šie lietuviai tremtiniai:'

CZESNA-Anna, 4911 Hutchinson St;, 
Chicago, Ill.

GALINIS, Jonas, Agatha. 63 Forest 
St., Kearny, N? J.

GENAT, Anna,-Erwin, Erika, 724 
Chauncey _ St, ■ Brooklyn, N*. Y.

GREGERIS, Liudas, Eduardas, San
doval, Ill.

MIKUTIS, Kristupas, Viktorija. 773 
Maple Ave., Collinsville; Ill;

LUKOŠEVIČIENE Paulina, 435 3rd 
Ave., Elizabeth/ N, J.

MAZURAITIS William, 830 Talbot 
Ave., Braddock, Pa.

MICKUNAS Vladas, 236 Bolton St., 
So. Boston, Mass.

MICPOVILIENE, Anna; Ramybe.
842 Glenmore Ave., Brooklyn,- N. Y.

MOYAK, Marijona, Anna, Julijona, 
Marija, Elena, 2501 W. 69th St., Chi
cago, Ill.

Laivu “General Holbrook” j Bosto
ną'atvyksta šie ■ lietuviai tremtiniai:'-

EITMANAS Algirdas, 27 Willy St, 
E. Hartford, Conn,

GEDUTIS, Antanas, Stasys. Bridge
water, Mass.

GRUDZINSKAS, Ona, Irena, Vita
lius. 86-13 :107th St.', Ozone Park 17, 
N. Y.

GRYBAUSKAS Antanas, Loretto, 
California.

IGNATONIS, Jeronimas, Lilija, Al
gimantas. Panama, III.

JAKOMAITIS Gerda, 3519 Dūmas 
St., San i Diego,' CaliL

JAKSTYS, Jonas, Ona, Vytautas? 
937 Washington St., Norwood, Mass;

JARASUNAS Petras, 1212 E. 87th 
St., Cleveland, Ohio.

JUČAITE Bronė, 3506 28th Street, 
San Diego, Calif.

JUZĖNAS Stasys, 15368 Mendota 
Ave., Detroit 21, Mich.

KALISKIS, Dimitrijus, Nadiezda, 
Lidija. 4535 Idaho St., San Diego 4, 
Calif. .

KASPUTIS, Jonas, Antanina, Al
fonsas, Pranas, Jonas. 6 Willoughby 
St., Bristol, Conn.

KONKULEVICIUS, Vytautas, Ona;
5600 S. Carpenter .Chicago 21, Ill.

LISAUSKAS Augustinas, Kennebunk 
Port, Me.

LUKAUSKAS, Pranas, Ona. 100-102 
Anderson St., Pittsburgh, Pa.

MAžIONYTE' Sofija,- 9 Oak Street; 
Pittsburgh, Pa.

MIKALAUSKAS Vaclovas, 311- Brad 
ford St, Brooklyn, N. Y.

MIKOLAUSKAS, Juozas, Marijona.
1212 E. 87th St., Cleveland, Ohio.

MJLUNAITIS, Pranas, Ona, Stasys.
504 Washington Blvd., Baltimore, Md.

MAGALIAUSKAs; Antanas, Otilija, 
Rita. 5950 Bingham St, Philadelphia;

PEČIULIS Jonas; 3930 Elm Street;
E. Chicago,- Ind.1-

PELEGRINAS; - Vladas, Zofija, Dai- 
notas. 11921 Lowe Ave., Chicago?

PETELKEVICIENE Elena, 4508 So. 
Francisco Ave., Chicago, Ill-

PETEKEVICIUS,1 Vladas, Ona, Ze
nonas; Romanas. 2555 W. 47th Street, 
Chicago, - Ill.

PETRUŠKEVIČIUS, Vytautas, Da
nutė. 699 N! Riverside St., Waterbu
ry, Conn;

PILMONAITE Ema, 2723 S. 60th 
Ct., Cicero 50,- Ill.

, PLESTYS Kazys, R R 3, Hart, Mich'
PUKSCHTIS Karolina, 2337 Darby 

Rd., Havertowni Pa.
RAČKAUSKAS, Janina, Jonas, Ja

nina, Irena, Jonas. 6750 W. 95th St!, 
Oaklawn, Ill.

RADZIENE, Julia, Loreta. 16 Coral 
St., Worcester, Mass;

RAGAUSKAS; Anttfnina, Laima, 
Raimundas. 221 Bond' St., Elizabeth, 
N-. J.

RIMAVIMUS, Vladas, Bronė. 156 
Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

RUDOKIENE Adelė, 4044 S. Rock
well St., Chicago, Ill.

SABALIAUSKAS, Kazys, Kotryna, 
Algimantas. 3245 Lyell Rd., Roches
ter 11, N. Y.

SADAUSKAS, Vacys, Anelė. Nauga
tuck, Conn.-

SAKALAUSKAITE, Kunigunda, 435 
Newbold Rd., Jenkintown, Pa.

VISOCKAS Juozas, Orland ■ Park, 
Illinois.

ZAVICKAS, Stasys, Leontina, Tere
sė; Rockville, Conn.

ŽERSKAITE Emilija, 638 E. 97th 
St., Cleveland, Ohio.

ZUBERNIS Edvardas, 2511 W. 69th 
St, Chicago, Ill.

ZYMONAS, Pranas, Vanda, Juoza
pas, Marija. RFD 2, Fremont, Wis.

BER2ANSKIS, Jonas, Bronė, Jonas.
723 Nage Ave., Detroit 13, Mich.

BIELIAUSKAS, Vytautas, Danutė, 
Linas. 934 Chase Parkway, Waterbu
ry, Conn.

BUDRECKAS, Stasys, Chicago.

Laivu “General McCrae” j New 
Yorką atvyko šie lietuviai tremtiniai:

ALILIONIS, Marija, Henrikas, Albi
na, Genovaitė. Box 103, Hamilton, 
Mich.

ALIŠAUSKAS, Povilas, Veronika. 
97-08 110th St., Richmond Hill, N. Y.

AšMINAS, Jonas,- Genovaitė. 3622 
E. Ferry Ave., Detroit 11, Mich.

AUKŠTUOLIS Rapolas, 17600 Lind
say Ave., Detroit 19, Mich.

BALSEVIČIUS Povilas, La Cross, 
Wisconsin.

BARUSEVICIUS, Pranas, Vincė. 
RFD Cape Court House, N. J.

BENDORAITIS, Bronius, Angele, 
Richardas, Izolda. 3130 Narragansett 
Ave., Chicago.

BENKAUSKAITE Danutė, 99 Pro
vidence St., Worcester, Mass.

BLIUMENTALIS, Pranė, Eduardas. 
955 Ansel Rd., Cleveland, Ohio.

BRAZYS, Jonas, Julija, Danutė, Ele
na. Luling, La.

BUCMYS Steponas, 231 Grove Ave., 
Dayton 4, Ohio.

BUTKUS Julius, 3131 S. Emerald 
Ave;, Chicago.

CESNA, Juozas, Stefanija, Leokadi
ja, Silvija, Juozas, Leonardas, Tere
sė.

CHAMSKAS, Vytautas, Marta, Teo
doras, Vladas, Anatolijus, Andrius. St. 
Thomas; North Dakota.

CESNA, Kazys, Marija, Eugenija, 
Gražina. 27 Enfield St., Worceste, 
Mass.

DAUGVYDAS, Kazimieras, Kristina, 
Kostas, Virginija. 3909 C St., Detroit. 
I DAUNUS Ignas, Box 245, Michigan 
City, Ind.

DAUSKUS Stanislava, Box 245, Mi
chigan City, Ind.

DOBROVOLSKIS, Jonas, Greta, 
Margarita, Kristina, Irena. Luling, La.

DOMANSKIS, Vandalinas, Halina, 
Jonas; 2715 W. 36th St;, Chicago.

Domarkas, Kazys, Agota, Rūta. 
1915 ■ Broadway; East Chicago, Ind.

DRASUTIS Edmundas, 7329 Cali
fornia Ave., Chicago, Ill;

DRUNGILAS Veronika, 3151 Edge- 
ment St., Philadelphia, Pa.

DUBRICKAS, Stasys, Sofija, Rita, 
Teresė. Brighton, Mass.

ENDZELIS, Paulius, Sofija, Arvy
das. Box 78, Livermore, Pa.

GASPARAITIS Pranas, 1211 Hub
bard'St., Detroit, Mich.

GELEZELE Albertas, 1603 S. 50th 
St., Cicero, Ill.

GENYS, Juozas, Margit. 3344 So. 
Morgan St;, Chicago.

GIBAITIS, Juozas; Aldona, Jonas. 
41 Taft Ave., Newington, Conn.

GRUDZINSKAS, Elena, Elena, Al
dona, Rima. 309 Cumberland Street, 
Brooklyn, N. Y.

GRUDZINSKAS, Vytautas, Salomė
ja. 3474 Bėlvedere Ave., Detroit 14.

GRYBAUSKAS, Vincas, Pranciška, 
Mindaugas. 47 Bank St., Brockton, 
Mass.

GUISKIS, Emilija, Izabelė. 83 Stuy- 
vesant Ave., Brooklyn 21, N. Y.

ILONIS, Paulina, Ona. 14 Bremen 
St!, Rochester 5, N. Y.

JAGMINAS Pranas, 3547 S. Litua- 
nica Ave., Chicago, Ill.

JANCAUSKIENE Jadvyga, 5440 
Moeller Ave., Norwood 12, Ohio.

JANULIS Kazys, Detroit, Mich.
JASEVIČIUS, Juozas, Ona, Bronius. 

Lincoln, Mich.
KANTAUSKAS, Povilas, Emilija. 

6616 S. Washtenaw Ave., Chicago.
KARNAVICIUS Albinas, 1033 W.

KUDAKAS, Jonas, Ona, Genovaitė.
203 Ogilvy Rd.’, Rockford, Ill.

KVEDARAVICIUS, Vytautas, Algir
das. 195 Ivy St., Newark, N. J.

LAPAS, Zdislovas, Elena. 3231 No. 
Wilton Ave., Chicago, Ill.

LEKNICKAS Kazys, Republic, 
Michigan.

LIAUBA, Albinas, Marija, Riman
tas. 32 Chestnut St., Rondolph, Mass.

LILEKAITE Emilija, 8 Arthur St., 
Brockton, Mass.

LIUBINAS Juozas, 231 State St., 
Auburn, N. Y.

MACIULAITIS Juozas, Waupeton, 
Iowa.

MAJAUSKAS, Vytautas, Elena. 
Danguolė, Violeta. Schenectady, 
N. Y.

MATEIKA Albetars, 1966 linden 
Ave., Racine, Wis.

MEKšRAITYTE Ona, 3026 S. 79th 
St., Philadelphia, Pa.

MITKUS Teodoras, Farmersburg, 
Iowa.

MONCYS Kazys, 3711 Ivy St., E. 
Chicago, Ind.

MONST AVICIUS, Dionyzas, Juli
jona, Beata, Algirdas. 4641 S. Fair- 
field, Chicago, Ill.

MORKŪNAS Mykolas, 2701 W. 
43rd St., Chicago.

NAVICKAS Juozas, 2001 Main St., 
Buffalo, N. Y.

NOREIKA Vaclovas, Content, mont.
NORKUS, Petras, Terese. Whare- 

house Point, Conn.
PABILIONIS, Feliksas, Izabelė, Fe

liksas. 176 High St., New Britain, 
Conn.

PAPARTIS Petras, 1152 N. Noble 
St., Chicago 22, Ill.

PETRUITIS, Mykolas, Česlovą, Da
nutė. 91 Summer St., Dorchester, 
Mass.

PŠIBILSKIS, Stasys, Uršulė. 611 
Coos Bay, Oregon.

RADŽIŪNAS Juozas, 17 Cooper St., 
Brooklyn 7, N. Y.

RALYS Leonardas, Michigan.
RATKELIS, Juozas, Elzbieta, Al

girdas. 18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
RAUDYS, Juozas, Stasė, Vytautas.

4104 S. Montgomery St., Chicago.
RUDAVICIUS, Vytautas, Jadvyga, 

Gabrielius. 875 W. Lombard Street, 
Baltimore, Md.

RUDŽIUNAS, Petras, Katarina, 
Leoonas, Algimantas, Danutė. Ports
mouth, R. I.

RŪTA, Stasys, Ona, Tadas, Anta
nas. 7558 S. Emerald Ave., Chicago.

SALAD2IUS, Vytautas, Genovaitė, 
Nijolė. 542 Lorimer St., Brooklyn.

ŠAULYS, Antanas, Elena, Vacys.
3102 W. 63rd St., Chicago.

ŠIMKUS, Vytautas, Eufrozina.
Springhill Farm, Gordonsville, Va.

SKUDZINSKAS Algirdas, 311 W. 
16th St., Linden, N. J.

SLIŽYS, Leonardas, Sonija. 1701 
Stanhope St., Brooklyn, N. Y.

SMITAS, Ferdinandas, Ona, Regi
na. 160 Melrose St., Brockton, Mass.

SODEIKA, Stasys, Anastazija. 28 
S. Paterson Park, Baltimore, Md.

STANAITIS, Stasys, Urtė, Jonas.
45 Clinton Ave., Wallingford, Conn.

STAREVICIUS, Petras, Elena.
7023 S- Talman Ave., Chicago.

STASIULIS, Jonas, Konstancija, Ze
nonas. 316 E. 14th St., Chicago Hghts, 
Illinois.

STRIMAITIS, Petras, Genovaitė, 
Vida, Algimantas. 113 Logan Street, 
Wilkes-Barre, Pa.

STUOPIS, Konstancija, Regina, 
Jurgis. 5059 S. Wells St., Chicago.

TARAILA, Ona, Jonas. 18 Hillside 
St., Worcester, Mass.

VALENTINAS Albinas, 7139 Rock
well, Chicago, Ill.

VALIŪNAS, Juozas, Otilija, Filiber- 
tas, Jūratė. RFD 2, Prospect, New 
Haven, Conn.

VAREIKA Juozas, Dunlap, Iowa.
VARNAUSKAS Vaclovas, 609 W, 

Mahanoy Ave., Mahanoy City, Pa.
VELIČKA Agnieška, 4641 S. Fair- 

field, Chicago.
VENCLOVAS Juozas, 1736 Neff 

Rd., Cleveland, Ohio.
VIDMANTAS, Gabrielius Mikalina, 

Ina, Eugenijus. 146 Barons St., Ro
chester, N. Y.

VILENIšKIS Antanas, 767 Ameri
can Legion Highway, Roslindale, 
Massachusetts.

BROOKLYN© BIZNIERIAI
------------------ ■ K

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 1.1.

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

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

Direktorius Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.

V —............—----------- r

KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai į
Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke \

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI J
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW 7

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarų J)
80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE į

(8th Street ir 1st Ave. kampas) A
Tel. Gramercy 7-9765 »

L

t 
lt 
k

Mūsų širdys, mūsų rankos 
eina Jums talkon.”

PASIGĖRĖTINI JAU
NUOLIAI

Žibute Daugėlaitė, prieš 
pusmetį atvykusi iš tremties 
iš Austrijos, tenai tepradėju- 
si mokytis septintoje klasėje, 
įstojo į Švč. Marijos širdies 
Akademiją, Bronx, N. Y. bai
giamąją klesę ir, būdama vie
na iš pirmųjų mokinių, gegu
žės. 29 d. baigė Akademiją su 
aukso medaliu.

Mrs. ir Mr. Veronikai ir Ka
zimierui Baltrušaičiams Brook- 
lyne, už teiktą moralinę ir ma
terialinę paramą gyvenant man 
tremtyje, už padarytus žygius, 
kad galėjau pasiekti šį kraštą, 
už malonų, tėvišką priėmimą bei 
visokiarioją tolimesnį manim rū
pinimąsi reiškiu širdingą padė
ką. —■’i •VVW

St. Budrikis

Padėka*

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju gerb. po

nams Joe ir Vandai Petraičiams, 
gyv. Collegeville, Pa. už brolišką 
paramą sunkioje tremtyje ir 
nuolatinę globą ir rūpestį, atvy
kus į Ameriką.

Balys Rimantas

Nuoširdžiai dėkojame' Veroni
kai ir Juozui Gaigalams, Rich
mond Hill, už gausią paramą, 
gyvenant mums tremtyje, ir y- 
pač už ryžtingą jų kilnios lietu
viškos širdies žygį, atidariusi 
mums vartus į šį kraštą.

Nuoširdžiai dėkojame taip pat 
už didelę paramų Juozui Gai
žauskui, Astoria.

Pranė, Petras, Pranas/ 
Marija ir Eugenija Ąžuolai

ŠLAPELIS Petras, 52-24 35th St., 
Long Island City, N. Y.

SIEKUNAS Juozas, 328 Walnut -St., 
Lawrence, Mass.

ŠUKYS, Irenius, Rasa, Pittsburgh.
SKRIPKUS Kazys, New Boston,' 

Mich.
TAMAŠAUSKIENE Ona, Vander

grift, Pa;
TAMAŠAUSKAS, Vincas, Adelė.

1115 N. 11th St., E.' St; Louis, Hl.
TAMAŠAUSKAS Leonas, 4536 So. 

Sacramento, Chicago; Ill.
TAUCAS, Juozas,' Stasė. 925- Lin-' 

coin Ave., Waukegan, Ill.
TEKORYS, Jonas, Stasė, Alvydas, 

Nijolė. 422 Myrtle Ave., Cheltenham, 
Pa.

TOTILAS, Pranas, Emilija,* Algi
mantas, Jina. 104 Chestnut* Avenue, 
Waterbury, Conn.'

ŪSELIS; Zenonas, Valentina, Gied
rė. 108-01' 86th St., Ozone*Parke. N.Y.

VALAITIS Anelė; Grant Hill Rd„ 
Seymour, Conn.-

VASILIAUSKAS Aleksandra, 2014 
Parkside Blvd., Toledo; Ohio;

VEDECKAS, Leohasį - B^OUff,' AUira.: 
4 Lafayette Sti, Auburn, Mass.

VINGELIS, Ignas, Adelė? Algis,. 
4044* S. Rockwell St, Chicago, Ill.

VISMINAS Lindvilas, 13538 St eop el; 
Ave, Detroit 4, Mich.

103rd St, Chicago 43, Bl.
KAROSAS, Vitoldas, Ona, Violeta. 

48' Forest Ave, Broekton, Mass.
KAUNELIS, Ignas, Stefanija. De

troit, Mich.
KAUSAS, Vaclovas, Vanda. 20 E. 

112th St, Chicago.
KAVALIŪNAS Juozas, 9021 N. Ave. 

Rd. 2, Mt; Clemens, Mich.
KAZLAUSKAS Teofilius, 3909 Ca

rey St, E. Chicago, Ind.
KIRŠINĄS, Vincas, Janina, Vyd- 

mantas, -Vytautas. RR 3, Swanton, O.
KORMENA Emilija, 4846 Archer 

Ave, Chicago, Ill;
KRISCIUNAS, Jonas, Marta. Ne

gaunee; 'Mich.
KRICENA, Vincas,. Antonina; Dalia, 

Juozas. ■ RD 1, Wayne County, Mt. 
Pleasant, Pa.

KIBURIS Viktoras, Tabor ■ Farm, 
Sodus; Mich.

KORKUNIS, Juozas, Zofija, Ona. 
206 L St;, S. Boston 27, Mass.

KRASAUSKAS Vanda, 6640 S. Jus
tine, Chicago; Bl?

KRASENININKOVIENfi Pelaglja; 
4535 Idaho St, San Diego, Calif. 
: KRONAS; Liudvikas, Ona, Algis! 
.7023 S. ■ California Ave, Chicago; Ill;

LEPARSKAS, Alfonsas, Antanina, 
Romualdas, Viktoras. 1602 S. 2nd St, 
Philadelphia, Pa:

VILKAS, Eugenijus, Irena. 7023 S. 
Talman Ave, Chicago.

VINCLOVAS Mykolas, 8605 Rugby 
Dr, Los Angeles, Calif.

ŽIDONIS, Pranas, Teresė. 106 
Park St, Binghamton, N. Y.

ŽIEMELIS, Bronius, Martina, Al
ma, Elvyra.

ŽILIONIS, Juozas, Ona, Egidijus.
251 Cooper St, Brooklyn.

ZINKEVIČIUS, Stasys, Emilija, E- 
lena, Eugenija. Barre, Vermont.

ZIRLYS Mykolas, 617 Elmgrove Rd. 
Rochester, N. Y.

ZUBKUS Angela, 617 Elmgrove Rd. 
Rochester, N. Y.

ŽUKAS, Vaclovas, Teklė, Kristina, 
Kestutis. 107-33 117th St, Richmond 
Hill, N. Y.

ŽUTAUTAS, Vladas, Ona. 124 New 
Canaan Ave, Norwalk, Conn.

IEŠKO

Ieškau Vinco Busilo, ankščiau 
gyvenusio Gilberton; Pa, ir dir
busio mėsos krautuvėje Maha
noy City. Vėliau jis išsikėlė į De
troit, Mich.

Mrs. Frances Walukevich, 
I6OXS0. Wood Av, Linden, N.J.

1 AUGUST GUSTAS « 
' —: Beltaire Florist :— j?
I 6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y. J

> (68th St. kampas) SHoreroad 8-9330 x
) Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų Z 
) Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat » 

galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. v
į įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774 A

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 t

Kuri randasi patogioje vietoje v

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

D. WHITECAVAGE, savininkas

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis 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.

Kadmieras 2- Lietuviams šių maldaknygę parinko, spau- 
Kapadnas dai paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazi

mieras Kapucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspūdį.
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.

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 RĖMĖJŲ-LEIDEJŲ skaičių ir 
gaus a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

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 ..........................................................................

$
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mūsų tremtinių ligonių ir 
našlaičių šelpimui.
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Philadelphia, Pa.
Lietuviškos vestuvės

Albertas Valašinas ir Biru
tė Matulytė susituokė gegu
žės 29 d., Šv. Kazimiero par. 
mažnyčioj, iškilmingomis mi- 
šiomis. Tai jau kelinta iš ei
lės lietuviška šeima. Albertas 
Valašinas yra labai susipra
tęs ir veiklus lietuvis. Jis 
lankė lietuvių kalbos pamo
kas, myli lietuviškumą ir 
mėgsta lietuviškai kalbėti. 
Jaunoji Birutė Matulytė yra 
jauna atvykusi iš Lietuvos ir 
globojama savo giminių pp. 
St. žvigaičių, čia prisitaikė 
prie gyvenimo, bet pasiliko 
lietuvaitė ir dabar sudarė 
naują katalikišką lietuvišką 
šeimą. Ji buvo Vytė ir visuo
met rūpinosi lietuviškumu. 
Be to, abu jaunuoliai labai 
rimtai rengėsi moterystės gy
venimui. Jau iš anksto viską 
svarstė ii- galvojo, kaip jie 
galėtų sukurti laimingą ir 
tikrai sėkmingą šeimos židi
nį. Jie pradėjo su pamaldo
mis ir didžiu prisirengimu, 
todėl ir tikima, kad jų nau
jas gyvenimas bus tikrai lai
mingas. Vestuvių puota buvo 
Šv. Kazimiero parap. salėje. 
Pietūs buvo duodami Katers, 
o vėliau patys vaišinosi 
linksminosi. Sveikinimai 
linkėjimai!

Mirė Monsigniaras
A. a. William Kavanaugh, 

Šv. Jono bažnyčios klebonas, 
staiga mirė pas savo kunigą 
brolį. Velionis buvo dar jau
nas, 41 metų, kunigavęs 16 
metų, bet jau pasižymėjęs 
savo darbais. Jis daug dirbo 
kunigų ligonių ir senų naudai 
ir suorganizavo kiniečių pa
rapiją ir pastatė jų bažnyčią 
Philadelphijoj. Mirė geg. 23 
d., buvo palaidotas iš Kated
ros prie Šv. Jono bažnyčios 
geg. 27 d. Iškilmingose laido
tuvėse dalyvavo J. E. kardi
nolas, keli vyskupai ir dau
gybė kunigų, vienuolių ir pu
sė katedros kiniečių, kurių 
naudai jis tiek daug dirbo. Ir 
lietuviams katalikams jis bu
vo žinomas. Teilsisi jo siela 
amžiname Dievo džiaugsme.

Iš Vilios
Prie Philadelphijos veikian

ti Seserų kazimieriečių aka
demija Villa Joseph Marie, 

'Newtown, Pa., rengiasi prie 
mokslo metų užbaigimo. Jos 
turi įvairių įvairiausių iškil
mių. Taip viena iš įdomių iš
kilmių buvo Ring Day, geg. 
4 d. Programą surengė jau
nosios draugės baigiančiųjų 
klasei. Išpildyta graži progra
ma. Svarbiausią kalbą pasa
kė kun. V. Martusevičius, šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
kurs nuolat rūpinasi tos aka
demijos gerove. Iškilmės pa
liko visoms gilų įspūdį. Per 
šeštines vėl turėjo procesiją 
ir medžio šventinimo iškil
mes. Dabar rengiasi pabaig
tuvių programai. Akademijoj 
mokosi ir keliolika lietuvai
čių.

Rochester, N. Y,

ir 
ir

tos lietuvius su gražiomis liau
dies dainomis ir tautiniais šo
kiais.

Šio meninio parengimo pasi
žiūrėti prisirinko pilnutėlė salei 
žmonių, kurie su neabejotinu 
džiaugsmu sutiko šį pirmąjį į 
tremtinių pasirodymą, o gau
siais plojimais reiškė padėką už 
įdėtą darbą ir triūsą. Rocheste-, 
ryje gyveną lietuviai pageidau
ja, kad tremtiniai panašių vaka
rų suruoštų dažniau.

pesniam laikui: dviem pirmom pašalpų, kurios buvo duodamos Į daug platesniu mastu sėkmingai 
arba dvier.i paskutinėm sava".- kultūrinėms organizacijoms, —•1-x- . .
tėm. Registruotis prašom tuoj našlaičiams ir kt. nemažos su

mos buvo suteiktos ir KLCT bei 
“Nepriklausomai Lietuvai.”

Su liūdesiu turime pastebėti, 
kad KLCT įsileidusi į nepateisi
namą polemiką ir griovimo dar
bą naujai susiformavusios “Ka
nados Lietuvių Sąjungos” atžvil
giu, nepraėjo pro šalį neužkabi
nusi ir senosios “Kanados Lie
tuvių Sąjungos,” išvadindama ją 
nusigyvenusia partine organiza- 
cijėle ir suplakdama su naująja 
to paties vardo organizacija.

Mes esame be galo pasipiktinę 
tokiu beatodairiniu mūsų orga
nizacijos dergimu, reiškiame 
griežtą protestą ir reikalaujame 
KLCT visą tą šmeižtą atšaukti.

Senoji KLS nebuvo jokia par
tinė organizacija, kaip neparti
nė yra ir naujoji “Kanados Lie
tuvių Sąjunga,” o ar buvo nusi
gyvenusi, galėtų spręsti tik su
sipažinęs su jos nuveiktais dar
bais.

' Kovo 27 d. Montrealy įvykęs 
buvusių KLT skyrių atstovų su
važiavimas, šiuos skyrius perfor
mavo į vienalytę, tvarkingą or
ganizaciją, prisiėmusią sau “Ka
nados Lietuvių Sąjungos” vardą. 
Ši naujoji organizacija apjung
dama po visą Kanados plotą iš
siblaškiusius lietuvius, o šių me
tų bal. 23 d. sukūrusi skyrių ir 
Montrealyje, su jaunomis ener
gingomis jėgomis ir dideliais už
daviniais drąsiai žengia pirmuo
sius savo veiklos žingsnius. Se
noji KLS su džiaugsmu sveikin
dama šj jauną ir galingą orga- 
zuotą vienetą, užbaigia ,savo 
veiklą, pavesdama ją tęsti nau
jąja! to paties vardo organiza
cijai.

Balandžio 24 d. įvykusiame 
senosios “Kanados Lietuvių Są
jungos” susirinkime, vieningu 
narių pasisakymu, Montrealyje 
veikusi “Kanados Lietuvių Są
junga” susilikviduoja, pavesda
ma savo turtą ir inventorių 
Montrealio lietuvių parapijos 
klebono kun. Bobino dispozici
jai.

Tikėdami,- kad ’ naujoji' KLS

pat, bei i;e vėiau, kaip iki bir
želio 22 dienos. Pagedaujama 
didesnis skaičius dviem pirmom 
savaitėm.

Vienos savaitės mokestis — 
$12.50. Visais reikalais prašom 
tuoj pat kreiptis šiuo adresu:

Rev. Sister Superior,
■- • Immaculate Conception Convent 

Į R. F. D. No. 2, Putnam, Conn.

tęs mūsų pradėtą darbą, linki- f 
me jai kuogeriausios sėkmės, o z, 
visiems buvusios senosios KLS m 
nariams linkime tęsti savo gar
bingą veiklą atktyviai įsijun
giant į KLS Montrealio skyrių.

Antanas Sakalas,
Senosios KLS Pirmin.

Nomeikienč,
Sekretorė

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

i'i-r mumis galite gaut: 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

& 9
Tel. Market 2-5172

PAAUKOJO TREMTI
NIAMS $500.00

Detroito gyventojas Juoz. 
Žilinskas jau 5^tą kartą šiais 
metais atsiuntė čekį po $100 
— tremtinių našlaičių, senė

Matthew A. Buyiis
(Buyauskas)

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Džiaugiamės sulaukę tremti
nių, nes jie budina mus iš gilaus 
miego. Gegužės 22 d. suruošė 
viešą vakarą. Vaidino “Uušvė į lių ir ligonių reikalams. Sa- 
namus tylos nebebus.” Režisavo vo laiške jis rašo: “Prašau 
KaributaŠ. Vaidino: Šakienė, sunaudokite kur labiausia 
Grebliūnienė, Sadauskaitė, Kari- reikalinga.” 
butas ir Krakauskas. Gana gra- ’ BALFo centras širdingai 
žiai suvaidino. Matyt, Kaributo dėkoja gerb. aukotojui už jo 
gerai padirbėta. Po vaidinimo jautrią širdį ir stambias au- 
tremtiniai sudainavo keletą dai
nelių, iš kurių labai patiko 
“Pempei Pempei.” Po to pašoko 
tautinių šokių, kuriems vado
vavo ir mokė p. Ilgūnas.

Ten Buvęs

—šį šeštadienį komp. J. Stan
kūnas kalbės per p. Stuko radi
ją.

—Nepamirškite, kad birželio 
12 d. bus didžiulis parapijos pik
nikas.

Daug kas gaidžius peni, sū
rius slegia, ratus tepa — žada 
važiuoti daug žmonių.

—Gegužės 29 d. buvo V. Jo
nušo su E. Katiliūte iškilmingos 
vestuvės. Po apeigų, visus pa
kvietę pavaišino LAPC salėje. 
Naujavedžiams linkime geriau
sios kloties.

—Gegužės 30 d. mūsų parapi
joj įvyko vaikučių Pirmoji Ko
munija. Kun. L. Vaiciekauskas 
celebravo iškilmingas mišias, po 
kurių pasakė pritaikytą pamoks
lėlį, apibūdindamas dienos reikš
mę.

—Seselės M. Ancillos vedamas 
mergaičių choras, komp. J. Stan
kūnui akompanuojant, dainavo 
Memorial Day ceremonijų prog
ramoj. Pasirodymas puikiai pa
vyko. Parapiją reprezentavo 
kun. D. Pocius.

Birželio 15 d. sueina devyni 
metai, kai Sov. Sąjunga okupa
vo Lietuvą. Waterburio ALT 
ruošia tos liūdnos sukakties mi
nėjimą birželio 18 d., šeštadienį, 
8 vai. vakare, šv. Juozapo par. 
salėje (John Street).

Minėjime dalyvaus ir kalbės 
generolas K. Musteikis, buv. 
Krašto Apsaugos ministeris Lie
tuvoje tuo metd, kada Maskvos 
kariuomenė užėmė Lietuvos 
kraštą.

Specialėj minėjimo programoj 
bus atvaizduota sovietų klasta ir 
skriaudos padarytos Lietuvai ir 
lietuviams.

Visi Waterburio lietuviai kvie
čiami dalyvauti minėjime.

Minėjimo rengimo komitetas:
A. J. Aleksis, Dr. M. Colney, 

M. EndrikaitČ, T. Matas, A. 
Grantas.

Žinios iš Kanados

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110

0---------------------------- -------------------- E
———» — ~ ~ ~ — «r—~ —r

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
ModernUk* laidojimo įstaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. DEW 5136

Newark, N. J
N. J. L. Tarybos suvažiavimas

New Jersey Lietuvių Tarybos 
atstovai-vės ir visos N. J. L. Ta
rybai priklausančios organizaci
jos turi metinį suvažiavimą, ku
ris įvyksta penktadienį, birželio 
10 d., 8 vai. vak., Liet. Šv. Jur
gio Draugijos salėje, 180-2 New 
York Ave., Newarke.

Valdyba, trustistai ir komisi
jos padarys pranešimus iš savo 
darbuotės. Bus renkama nauja 
valdyba, trustistai ir komisijos.

A. S. Trečiokas,
N. J. L. Tarybos Sekret.

Suruošė vakarą
Sekmadienį, geg. 22 d. čia įvy

ko atvykusių tremtinių meninis 
parengimas, kurio programą iš
imtinai atliko atvykę tremtiniai. 
Pradžioje vakaro buvo suvaidin
ta 1 veiksmo komedija “Uošvė 
į namus, tylos nebebus.” Vaidino 
J. Kaributas, kartu ir režisavo 

• veikalą, T. Šakienė, M. Greb- 
liūnienė, V. Sadauskaitė ir Kra- 
kauskas. Toliau nedidukas cho
ras padainavo keletą liaudies 
dainų, o tautinių šokių grupė, 
vadovaujama St. Ilgūno, pašoko 
tautinius šokius. Prograrrią vy
kusiai pranešinėjo Saladžiūtė. 
šią programą tremtiniai paruo
šė atliekamu nuo darbo laiku ir 
paskatinti noro supažindinti vie-

Putnam, Conn,
Lietuvaičių stovykla

Mielos lietuvaitės. Štai, Nekal
to Prasidėjimo Seselės ir vėl Jū
sų laukia gražiajame Putnam, 
Conn., kur atsidaro jums gerai 
pažįstamoji vasaros stovykla — 
Camp Immaculata. Kviečiam jus 
visas, lietuviškų šeimų dukre
les, kviečiam iš visos plačiosios 
Amerikos, labiausiai gi iš Nau
josios Anglijos.

Kreipiamės ir į jus, brangūs 
tėveliai. Siųskit į Camp Imma
culata savo dukreles. Šiais me
tais vasaros stovykla *— Camp 
Immaculata prasidės birželio 26 
dieną, o užsidarys liepos 24 d. 
gražia Lietuvių Susiartinimo 
švente — pikniku, kur stovyk
los mergaitės atliks gražią pro
gramą.

Į šią stovyklą priimamos mer
gaitės nuo 7 iki 16 metų. Ga
lima čia sustoti visom keturiom 
savaitėm, bet galima ir trum-

Senoji “Kanados Lietuvių Są
junga” Montrealy užbaigė 

savo veiklą
šis pareiškimas buvo pa

siųstas atspausdinti “Nepri
klausomai Lietuvai”, tačiau 

nepratilpęs pro tankų redak 
toriaus Kardelio koštuvą, li
ko nespausdintas. Skaudu, kad 
organizacija, paaukojusi ne
mažas sumas šio laikraščio 
sukūrimui, negalėjo gauti ma
žo kampelio paskutiniam jos 
valdybos žodžiui. Tačiau tai 
galutinai ir akyvaizdžiai įro
do, kad visų Kanados lietuvių 
bendromis jėgomis sukurtas 
vienintelis lietuviškos minties < 
laikraštis, patekęs į seno par
tijos vilko J. Kardelio rankas, 
palinko galutinai vienos siau- 
raminčių grupės tarnybai, ir 
visa kita, kas netarnauja tos 
grupės labui, negailestingai at
metama.
Tiek Kanados, tiek Amerikos 

visuomenei yra žinoma, Lietu
vos nepriklausomybės laikais 
Kanadoje veikusi “Kanados Lie
tuvių Vilniui Vaduoti Sąjunga,” 
telkdama aukas Lietuvos sosti
nės Vilniaus vadavimo reika
lams ir aktyviai varydama kul
tūrinį ir tautinį darbą. KLWS 
buvo gyviausias lietuvybės išlai
kymo ir lietuviškos kultūros ži
dinys Kanadoje.

1939 m. rudenį Vilniaus klau
simui atpuolus, KLWS savo 
darbo nenutraukė, bet pasiva
dinusi “Kanados Lietuvių Sąjun
ga" dar aktyviau tęsė savo veik
lą. Antrojo pasaulinio karo me
tu, didelė dalis tautiečių, veng
dami sunaikinimo, pasitraukė 
Europos Vakarų valstybėsna, 
pasirinkdami skurdžią tremti
nio dalią. KLS viena iš pirmųjų 
ėmėsi organizuoti pagelbą rū
bais piniginėmis aukomis ir 
ypač maistu, ir jos apsiųstu 
maisto siuntinių skaičius yra re
kordinis Kanados lietuviškų or
ganizacijų tarpe. Be piniginių

a;

Jos. Kavaliauskas
LaisnluotM

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Pirmas New Jersey PavasarinisPiknikas
Rengia Dievo Motinos Sopulingos Parapija 

Harrison ir Kearny, N. J.
SEKMADIENĮ

BIRŽELIO - JUNE 12,1949
12:30 valandą po pietų

LINDBERGH PARK
Sicomac Road North Haledon, N. J.

ŠOKIAMS GROSS

Eddie Schultz ir jo Orkestras
Bus įdomi programa, nes chorai dainuos gražias dainas, o 
šeimininkės pavaišins atsilankiusius skaniais valgiais ir gė
rimais.

Kviečiame visus, didelius ir mažus, atsilankyti ir visi 
sykiu linksmai dieną praleisime.

Komitetas

LIAUDIES ŠOKIAI
Ir AMERICAN SQUARE DANCING

Vedami ROD LaFARGE, su Wyckoff Liaudies Orkestru
Mes šokam Lietuviškus šokius, kuriuos veda Vytautas Beliajus 

iš Chicagos, “Ateities” šokėjai
Kiekvieną TREČIADIENIO vakarą (jei oras gražus) 

NEIL’S OUTDOOR GARDEN
Newark - Pompton Turnpike, j rytus tuoj nuo Route 28 
traffic circle in Riverdale, N. J. Newark-Butler busas 114 

praeina pro duris
Kiekvieną PENKTADIENIO'vakarą (bile koks oras)

Vėsiame, apdengtam pavilijone Anona Parke ,ant Church Road, 
tarpe East ir West Saddle River Road, Upper Saddle River, N. J.

Pareikalavus gausit žemėlapius ir traukinių judėjimo lenteles 1 
ROD LAFARGE, 115 CLIFF ST., HALEDON, PATERSON 2, N. J.

★ Wyckoff Grange salė užsidarė iki rugsėjo mėnesio.

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 MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

Di*. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Oratoriai
ei. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. X.

tephen Aromiskis1
(Armakauskas) i

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

į.5?

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME tac.
LAISNIUOTAS GRABORIUS“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kiL, 5000 w. g
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. |

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. I
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS

429 Walnut St, Newark 5, N. J. S 
TeL MArket 2-5360
■lllIMUManBHiBIlIMlBlUiaillBMBlIlIMiaiB

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
T)žiugu mums pažymėti, 

jog “Amerika” turi ne ma
žiai nuoširdžių bičiulių, ku
rie uoliai remia kiekvieną jos 
sumanymą. \

Štai dabar visi ruošiamės 
New Yorko Apylinkės Lietu
vių Dienai. Ta proga platina 
knygutes, kurios suteikia tei
sę dalyvauti dovanų paskirs
tyme. O tos dovanos šiemet 
bus nepaprastos: vien tik 
puikus Televizijos Aparatas 
kainuos apie pustrečio šimto 
dolerių.

Taigi uolūs mūsų bičiuliai 
stengiasi kuodaugiausiai tų 
knygelių išplatinti, kad ne tik 
dovanoms skirti daiktai būtų 
apmokėti, bet kad ir “Ame
rikai” šiek tiek pelno liktų.

Tų uoliųjų platintojų, kaip 
iš anksčiau paskelbtų sąrašų 
matėme, pirmoje vietoje sto
vi mums visiems žinomi vei
kėjai: Petras Montvila, Ona 
Sijavičienė, J. Gražienė ir ki
ti, kurie dar savo vardų ne- 
pridavė.

Tciau visus juos iki šiol 
yra pralenkusi veikli darbuo
toja Ona Poniatauskienė, jau 
iš platinusi 6 knygutes ir dar 
visą pluoštą naujų knygelių 
paėmusi platinimui.

Nuo senų veikėjų neatsi
lieka ir naujai atvykusieji lie
tuviai. Štai Vladas Viliamas 
iš tolimo Dayton, Ohio, kur, 
rodosi, būtų sunku vieną bi
lietėlį parduoti, išplatino visą 
knygelę ir dar paprašė dau
giau knygelių prisiųsti.

žodžiu, kas nori pasidar
buoti, progų suranda. Taigi 
visi, kurie mylime savo laik
raštį, pasistenkime jam pa
dirbėti.
LIETUVIŲ DIENOS GAR

BĖS RĖMĖJAI
Šią savaitę pinigus už kny

geles prisiuntė sekantieji:
Ona Paniatauskienė, Broo

klyn, N. Y. .................-....15.00
Ed. Paulonis, Little Neck, 

N. Y.....................................$3.00
Agnes Bacėnas, Arlington, 

N. J..................................  3.00
Aldona Stašinskas, New 

York ........................... ..3.00
• Vladas Viliamas, Dayton, 

Ohio..................................... 3.00
John Sprainaitis, Paterson, 

N. J.................................  3.00
Joseph Saldis, Yonkers, N.

Y........ .................................  3.00
Mrs. G. Philips, Brooklyn, 

N. Y................................... 3.00
B. Urbhn, Jamaica .... 3.00 
Peter Maleckas, No. Ar

lington, N. J................... 3.00
Ad. Damušis, Cleveland, O.

..................................... 3.00,
Adelė Deksnis, Brooklyn, 

N. Y...................................  3.00
V. Lukas, Newark, N. J.

..................................... 3.00
Mrs. C. Oželis, Harrison, N. 

J.............................   3.00
Kazys Kučinskas, Kings

ton, Pa..............................  3.00
B. Adomaitienė, Brooklyn, 

N. Y................................... 3.00
Bron. Mykolaitis, Amster

dam, N. Y.......................  3.00
Frank Skvarnavičius, 

Brooklyn, N. Y............... 3.00
V. Žemantauskas, Rich

mond Hill, N. Y........... 3.00
Peter Klimas, Bayonne, N.

J..........................................  3.00
Wm. Gedaravičius, Brook

lyn, N. Y............... '........... 3.00
Anna šiušis, Astoria 3.00 
A. Kulikauskienė, Brook

lyn, N. Y. ........................  3.00
K. Butris, Maspethe, N. Y.

..................................   3.00
Ant. Grigalavičius, Chica

go, Ill.....................  3.00
Kun. J. Jusevičius, Omaha, 

Nebraska ..........................3.00
K. B. Razimantas, Rich

mond Hill, N. Y.............. 3.00
John Maslauskas, Brook

lyn, N. Y...........................  3.00
Geo. Yesaitis, English

town, N. J............. .......... 3.00
J. Baltrušaitis, Ridgewood, 

N., Y...................   3.00
Paul Kyrius, Brooklyn 3.00 
E. Urbelis, Brooklyn 3.00 
P. France son, Brooklyn, 

N. Y.....................   3.00

Po $1.00: Mrs. V. Kovell, 
B. Slifka, kun. G. Čėsna ir V. 
Blecka, Pranas šūkis, Anta
nas Matulaitis ir J. Krali- 
kauskas.

Visiems jiems nuoširdžiai 
dėkojame ir laukiame vardų 
naujų darbuotojų.

“Amerikos” Administr.

Mūsų Apylinkėj
• J. Averkienė iš Willson 

Ave., Brooklyn, su savo nau
jąja dukrele jau grįžo iš ligo
ninės. Motina ir dukra—abid
vi sveikos.

• Rozalija Bakšienė, 1374 
Bushwick Ave. smarkiai su
sirgo ir randasi French Hos
pital New Yorke, W. 30 St.

• Dr. Jonas Stankaitis su 
šeima, neseniai atvykę į Mas

T"

AMERIKA

KUN. M. DAUMANTO JUBILIEJUS
Kun. Mykolas Daumantas. 

Girardville, Pa., lietuvių pa
rapijos klebonas, birž. 12 d., 
š. m. švenčia kunigystės 25 
metų sukaktį. Jis kilimo De- 
troitietis. Lankė seminariją 
Niagros Universitete, šventi- 
nosi Albany vyskupijoj, kur 
klebonavo trumpai Schenec
tady, N. Y. lietuvių parapijo
je. Buvo stojęs pas tėvus ma
rijonus, bet vėliau persikėlė 
į Philadelphijos vyskupiją. 
Vikaravo trumpai Šv. Kazi
miero parapijoje Philadel- 
phijoje ir klebonavo Miners
ville, Pa., o dabar Girardville, 
Pa.

Visur pasižymėjo organi- rijos draugai), kun. J. Juse- 
zavimo gabumais. Visada bu
vo ir yra jautrus lietuvis, to- daktorius Dr. A. šerkšnas ir 
dėl dalyvauja organizacijų kiti.
veikloje. Studentavimo lai-| “Amerika” sveikina gar- 
kais buvo Amerikos Giedri- , bingą sukaktuvininką ir linki

bės Centro iždininko parei
gas. Kartais ir plunksną pa
vartoja spaudai. Patriotiškai 
nusiteikęs, visada remia lie
tuviškus reikalus — įstaigas, 
vienuolijas ir spaudą. “Ame
rika” jį turi tarp žymesnių 
rėmėjų.

Jis neužmiršta tremtinių. 
Pas jį dabar vikarauja trem
tinys kun. J. Buikus. Jo pir
mas vikaras yra žinomas 
laikraštininkas kun. Bagdo
nas.

Jo iškilmėse dalyvaus J. E. 
vysk.' V. Brizgys, prel. J. Mi
liauskas, prel. J. Balkūnas, 
kun. P. Lekešis (abu semina-

vičius iš Omaha, Nebr., re-

Kais uuvu AiiieriKus uieuri- , Dingų, suKaKLUviiiniKų ir num 
į ninku Centro pirmininkas, | dar ilgus metus dirbti Dievui

pethą pas Sutkus, apsigyve-, šiandien eina Kunigų Vieny- ir Tėvynei, 
no Rochestery, kur Monroe1______________________________________
County ligoninėj gavo rezi
dento vietą.

• Dr. V. Ambrozaitis, at
vykęs į Waterbury, apsigy
veno Bronxe, kur gavo inter- 
no vietą St. Francis ligoni
nėje.

• Vyt. Černius baigė Green
wich High School vienu pir
mųjų mokinių ir gavo Dort- 
mouth kolegijos stipendiją. 
Jo tėvelis, gen. J. Černius,, 
dirba BALFe.

• Albinas Trečiokas, New
ark© Trečiokų sūnus, baigė 
Rutgers universiteto kolegi
jos skyrių ir gavo Fordham 
universiteto stipendiją gilin
tis ekonominiuose moksluose.

© Vitalis Žukauskas, dra
mos artistas, su žmona ma
ri ja, medicinos daktare, ap
sigyveno Brooklyne.
• Kun. Petrausko, šv Jurgio 

parapijos Brooklyne, klebono 
motinos 5 m. mirties sukak
tis buvo paminėta birž. 4 d.

• D. Antanavičiūtės, iš 
Brooklyno, su J. Zwalinsku 
sutuoktuvės įvyks šį šešta
dienį 4 vai. popiet, Apreiški
mo parapijos bažnyčioje.

• P. Želvys, neseniai atvy
kęs iš tremties pas pp. Strei- 
mikius Brooklyne, lankėsi 
mūsų redakcijoje.

• B. Rimantas, iš Pennsyl- 
vanijos, būdamas Brooklyne, 
aplankė ir savo skaitomos 
“Amerikos” įstaigą.

• Žiugžda, atvykęs iš trem
ties ir apsistojęs pas Stučius 
Brooklyne, lankėsi mūsų re
dakcijoje.

• Bern. Brazdžionis, gar
susis mųsų tautos poetas, at
vykęs iš tremties ir apsisto
jęs pas p. Lapienę Stony 
Brook, lankėsi mūsų redakci
joje.

• Dail. Ogmolskis, žymus 
lietuviškų knygų iliustrato
rius, atvyko iš tremties, ap
sistojo Brooklyne ir mėgina 
čia įsikurti. Aplankė ir 
“Amerikos” redakciją.

• V. Bacevičiaus radio 
koncertas įvyks birželio 12 
d., 8:30 vai. iš stoties WNYC.

• Marijos Šlekaitytės, ži
nomos Amerikos lietuvaitės 
pianistės piano rečitalis įvyks 
antradienį, birželio 14 d., 8:30 
vai., Steinway Hall, 109 W. 
57th St., New Yorke.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
PIKNIKAS

69-tas metinis Šv. Jurgio 
Draugijos piknikas įvyks šeš
tadienį, birželio 25 d., Dexter 
Park. Pradžia 2 vai. popiet. 
Įžanga tik 60 centų.

Važiuojant Jamaica Line 
traukiniu reikia išlipt Elderts 
Lane stotyje ir ten pąt pikni
ko vieta.

Birželio-Junc 10, 1949

■»

Maspetho Žinios
Pranešimas

Moterų Sąjungos New Yor
ko ir New Jersey Apskrities 
prieš-seiminis suvažiavimas 
įvyks birželio 19 d., 64-14 56 
Road, Maspethe. Suvažiavi
mas prasidės i vai. popiet. 
Kviečiame visas kuopas pri
siųsti daugiau atstovių ir pa
ruošti naudingų sumanymų.

Atstovės į suvažiavimą ma 
lonėkit, jei galima, dalyvauti 
mišiose 11 vai. ryte Matpe- 
the. Tos mišios bus Moterų 
Sąjungos intencija.

Valdyba

Moterų Sodalicijos valdyba
Šv. Onos Sodalicija savo 

metiniame susirinkime birž. 
6 d. išrinko sekančiu valdy
bą: pirm. Olga Brady, vice- 
pirmin. A. Visminienė, rast. 
Šiaučiulienė, koresp. p-lė Ko- 
bėr, iždin. Lankevičienė ir 
marš. Serbentienė.

Mokyklos užbaiga
Birž. 26 d. mokyklGs vai

kučiai baigs mokslo metus. 
Tą dieną bus parap. salėje 
teatrėlis, diplomų ir dovanų 
išdalinimas. Birželio 28 dieną 
vaikučiai turės laivu išvažia
vimą į Rye Beach, šiemet 35 
vaikučiai priėmė pirmą ko
muniją.

Apie viską
—Vyčių šokiai birž. 4 d. 

buvo gražiausi už visus buvu
sius.

—Subd. Jonas Vilutis, MIC 
atostogauja namuose. Sveik
sta.

—Tremtinys kun. J. Bui
kus jau kelios savaitės sve
čiuojasi Maspethe.

—Kun. Juoz. Jusevičius iš 
Omaha, Nebr. trumpai užsu
ko į Maspethą.

—Angliškos Novenos į Ste
buklingą Medaliką vedamos 
kun. J. B. Roche, C. M. baig
sis birželio 13 dieną.

—Kun. Robertas Galchus, 
C. M. birž. 11 d. išvyksta 
skiriamą vietą.

i

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių namų savininkų 
(Brooklyn & Queens Home 
Owners, Inc.) susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 15 
d., 8 vai. vakare, Leader Ob
server salėje, 80-30 Jamaica 
Ave., Doodhaven, N. Y.

Visi lietuviai namų savinin 
kai yra kviečiami atsilankyti 
į susirinkimą svarbiems pasi
tarimams namų savininkų 
reikalais.

J. P. Mačiulis, pirm.

“AMERIKOS” NAMO DALININKŲ ŽINIAI

VISI KVIEČIAMI RUOŠTIS

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKES

SEKMADIENĮ

Liepos -July 3d*

DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir 75tli Street Woodhaven, N. Y
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Apreiškimo 
Parapija

PAGERBĖ KLEBONĄ
Sekmadienį, birž. 5 d. visi 

parapijos choro nariai, per 
sumą (11 vai.) ėjo prie Šv. 
Komunijos aukodami klebo
no kun. Norberto Pakalnio 
intencija, jo vardinių proga. 
Po mišių buvo pusryčiai, ku
riuose dalyvavo ir klebonas. 
Choro prezidentas Borus pa
sveikino kleboną choro var
du, įteikdamas dovaną. Kal
bėjo dar kun. Pakalniškis ir 
choro vadas muz. Pov. Sakas. 
Klebonas pasidžiaugė choro 
darbais ir pajėgumu, prašė 
artimumo, ^draugiškumo su 
naujais choristais - tremti
niais, o ypač padėkojo už 
šios dienos maldas ir Komu
nijas.

—Moterų Sąjungos 29 kuo
pa šaukia svarbų susirinki
mą birželio 15 d., 8 vai. vak. 
Valdyba prašo visas nares 
atsilankyti.

—Serga Uršulė Čižauskie- 
nė. Prašom, kurios galite, ją 
aplankyti. Linkime, kad ne
užilgo pasveiktų ir vėl dirb
tų su mumis. Koresp.

IR DALYVAUT

DOVANŲ PASKIRSTYME
PIRMOJI DOVANA------

TELEVIZIJOS APARATAS 25”
Šis Televizijos Aparatas bus atvežtas j Pikniką liepos 3 dieną, 
dabar jį galit matyt pas ILARDI Co., 895-897 Broadway, Brooklyn

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

TREČIOJI DOVANA------
Elektrinis Stalo Laikrodis

K

eyewitness

Taipgi dovanos numatytos ir knygelių platintojams
Nusipirkę bilietą tik už 25 centus, Jūs dalyvausite paskirstyme visų dovanų. Bilietų 
galite gauti pas Lietuvių Dienos Rengimo Komiteto narius ir “Amerikos” redakcijoj.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

t HY 7-4554 - 4555 - |

į ILARDI €O.
— Radios
— Television
— Refrigerators

RCA Victor I
EYE

PARDAVIMAI
NAMŲ 
Cypress Hills

I
-- iŲ

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

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

mūrjnis, 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. ZINIS 
Laisniuotas Real Estate ir Insurance 
499 Grand Street, 381 Union Avė., 

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

WASHING MACHINES 
ELECTRIC APPLIANCES 
GAS & COMBINATION 

RANGES

TELEVISIO
j "trr-r-i m'Xi^J

Dil 
tos I 
t remi 
mo pi 
čiaml 
pranl 
les, kl 
“praų 
gų.” I 
tremti 
turėsi 
dinti I 
daryti 
į bais 
atvyk! 
planta 
ti” pr] 
pat p n 
dėl k 
keista

Prie! 
dėtas I 
j e spa I 
masini 
s to vyli 
rodo, 1 
niuje I 
special 
tuvojel 
tyti. d 
speciali 
bės” k] 
visokių 
Ta akc] 
tų. Keli 
išrinkti 
to apan 
tuvi] —I 
dai. O I 
nios. D 
siekė ii 
Vokieti

MIELAS SUKAKTUVI
NINKAS

Praeitą ketvirtadienį suka
ko 10 metų nuo iššventimo į 
kunigus Brooklyn, N. Y. lie
tuvių parapijos vikarui kun. 
J. Pakalniškiui. Kunigas Jo
nas yra gimęs New Yorke, 
krikštytas Aušros vartų pa
rapijos bažnyčioje. Dar visai 
mažas nuvežtas į Lietuvą, 
kur jis baigė Žemaitijoje gim
naziją ir prieš dešimt metų 
Kauno kunigų seminariją. 
Jis pergyveno visas paskuti
nio dešimtmečio audras Eu
ropoje. Į Ameriką grįžo prieš 
pustrečių metų.

Kun. J. Pakalniškis — di
džios dvasios žmogus. Kuk
lumas, darbštumas, švelnu
mas, gili inteligencija — tai 
savybės, kurios daro jį mielą 
aplinkai ir naudingą parapi
jai. Didis kovotojas dėl ka-' 212 Elderts Lane, Brooklyne. 
talikiškos spaudos. (2-ras aukštas)

Namai—Apdrauda
J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven, N. Y.
(Prie Forest Parkway stoties) 

Tel. VI 7-1896

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS 
išsinuomoja už $5.00 savaitei. 

Graži vieta gyvenimui. Matykite 
MICHAEL STAKONAS,

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737 
 ■t

895-897 Broadway

Kalbame lietuviškai

g JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas) |

I
Clement A. Voket !

(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DA venport 6-0259
RALPH KR U CH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

L

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

J

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5689

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagR 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimu plasteriavima, šaligat
vių cementavima ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN «, N. Y.

Pranešame, jog Katalikų Centro (“Amerikos” Namo 
Dalininkų) visuotinas susirinkimas įvyksta penktadienį, 
birželio 10 d., 1949, 8 vai, vakare, “Amerikos” įstaigos pa
talpose, 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Prašome būtinai dalyvauti.
Dienotvarkėje: Draugijos registravimo klausimas, nau

jos valdybos rinkimas ir kiti svarbūs reikalai.
Sekretorius

Tel. EVergręen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 

. riaušių brav^ų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Jos. Zeidat, Jr.

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

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

Prieš! 
“prasti! 
kainus I 
mes niel 
galiau, I 
čia nebi 
lageriud 
UNRRA 
“išlindu 
turės at 
to teisn] 
mą jis d 
nėti... B 
vę yra | 
mes turi 
kad nes 
bolševikį 
ko žygiu 
linkime J 
ištraukti

Lietuvi 
čia pat. I 
arti. Visi 
j Dextea 
darbuoto! 
ba, kad I 
Platinami 
tės. Praši 
kos” ska 
grąžinti I 
šakneles, I 
dar išplau 
naujai pa] 
me prane 
Įtempkim 
savaitėm.1

Senatas 
McCIoy p 
ju USA k 
McCIoy bi 
rikos misi 
joje. Taip 
kiti McClo 
kai: G. Gr 
retorium, 
kio reikal 
— ypatinj 
Europoje.

i -> •' • ■ .. .


	1949-06-10-AMERIKA



