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Neseniai šioje pat vietoje 
mes jau statėme klausimą, ką 
reiškia Amerikos lietuviams 
Maskvos leidžiamų laikraščių 
taktikos pakeitimas atvyks
tančių tremtinių atžvilgiu. Ši- 

. .iltie laikraščiai perėjo iš ašt
raus atvykstančiųjų puolimo 
į gerinimąsi. štai vienas iš ši
tų maskvinių Chicagoje ra
šo: “Mes ir gi pažįstam tūlus 
dipukus ir tikėkite mums... 
jie dairosi naujose aplinkybė
se, mėgina jas suprasti.” Ar 
gi neįtartina?

Du galimumai gali būti ši
tos bolševikiškų taktikos 
tremtinių atžvilgiu pakeiti
mo pagrinde: jiems, čionykš
čiams bolševikų agentams, 
pranešta iš Maskvos centra
les, kad su DP į Ameriką bus 
“prastumta” ir keletas “drau 
gų,” Maskvai tarnavusių 
tremtin. stovyklose, kurie čia 
turės “atsivertėlius” suvai
dinti ir iš to propagandą su
daryti, arba nutarta ieškoti 
į baisų vargą įkliuvusių čia 
atvykėlių, a la pietų valstijų 
plantacijose, juos “patrauk
ti” prie savęs ir sudaryti taip 
pat propagandą, štai dalykai, 
dėl kurių šitoji taktika pa
keista.

Prieš pora metų buvo pra
dėtas vežti specialus Lietuvo
je spausdinamas laikraštis ir 
masiniai skleisti tremtinių 
stovyklose Vokietijoje. Pasi
rodo, kad tas laikraštis Vil
niuje buvo • spausdinamas 
specialiai tremtiniams — Lie
tuvoje nieks jo negalėjo ma
tyti. Tame laikraštyje buvo 
specialūs “Lietuvos vyriausy
bės” kvietimai grįžti^žadant 
visokių gerybių grįžtantiems. 
Ta akcija davė jiems rezulta
tų. Keliolika iš grįžusių buvo 
išrinkti ir pastatyti prieš fo
to aparatus, prie radijo siųs
tuvų — panaudoti propagan
dai. O visi kiti dingo be ži
nios. Daugiausia iš jų nepa
siekė Lietuvos, važiuojant iš 
Vokietijos.

Prieš tuos, kuriuos jie 
"prastums,” kaip savo apmo
kamus šnipus, iš Vokietijos, 
mes nieko nepadarysime. Pa
galiau, jiems ir veikimo dirva 
čia nebus tokia, kaip anuose 
lageriuose, kur juos globojo 
UNRRAos komunistai. Čia 
“išlindus ylai iš maišo,” jie 
turės atsakyti prieš šio kraš
to teismą, nes pagal įstaty
mą jis čia atvežtas ne šnipi
nėti... Bet tuos, kurie pakliu
vę yra čia į vergų sąlygas, 
mes turime tuoj aus gelbėti, 
kad nesiimtų jų “gelbėti” 
bolševikai. BALFo pirminin
ko žygius mes sveikiname ir 
linkime visus lietuvius iš ten 
ištraukti.

Lietuvių Diena jau visai 
čia pat. Liepos trečioji jau 
arti. Visi rengiasi tą dieną 
į Dexter Park. “Amerikos” 
darbuotojai įtempę jėgas dir
ba, kad ši diena pasisektų. 
Platinamos dovanų knygu
tės. Prašome mielus “Ameri
kos” skaitytojus paskubėti 
grąžinti išplatintų knygučių 
šakneles, o neišplatintas — 
dar išplatinti. Kas galėtų dar 
naujai paimti platinti, prašo
me pranešti administracijai. 
Įtempkime jėgas paskutinėm 
savaitėm!

Senatas patvirtino J. J. 
McCloy paskyrimą aukštuo
ju USA komisaru Vokietijai. 
McCloy bus drauge ir Ame
rikos misijos šefas Vokieti
joje. Taip pat patvirtinti ir 
kiti McCloy įstaigos valdinin
kai: G. Gray — įstąigos sek
retorium, W. C. Foster — ū- 
kio reikalų vedėju, M. Katz 
— ypatingu ECA įgaliotiniu 
Europoje. , _

TRAKŲ PILIS

Protestai prieš vado- 
veliŲ kontrolę

IŠ KONFERENCIJOS
Achesonas atmetė Rusijos 

pasiūlymą sušaukti kitą mi
nistrų konferenciją, sakyda
mas, kad buvo dabar susi
rinkta daryti sprendimus, o 
ne trukdyti laiką.

Achesonas paragino tuoj 
svarstyti einamuosius reika
lus, nes jis turįs iki kitos sa
vaitės galo vykti namo. Iš to 
jo pareiškimo daroma išva
da, kad ministrų konferenci
ja gali greitu laiku nutrūkti.

Vyshinskis staiga pasiūlė 
ministrams vėl susirinkti ki
tai konferencijai po trijų mė
nesių, kad paruošus taikos 
sutartį Vokietijai. Jis taip 
pat siūlė, kad per vienus me
tus po tos sutarties pasirašy
mo, visos okupacinės kariuo
menės būtų atimtos iš Vokie-

rių susitarimo Vokietijoje. 
Kadangi jie nesusitarė, tai ir 
tas susitarimas nebegalioja.

Surinkta apie $10,000
“Draugas” pranešė, kad 

praėjusį penktadienį, birže
lio 10 d., Chicagoje įvyko 
“Tag Day” — vieša rinklia
va gatvėse BALFo reikalams, 
kurios metu, dar negaluti
nais daviniais, surinkta apie 
$10,000 tremtinių šelpimui.

Daugiausia aukų surinko 
Marquette Parko rinkėjos — 
$2,320; antroj vietoj yra 
Bridgeporto rinkėjos su $1,- 
471, trečioj vietoj stovi Cice
ro rinkėjos su $1,156 ir ket
virtoj — Town of Lake su

Kaip žinome, Atstovų rū
mų antiamerikoniškai veik
lai tirti komitetas pasiūlė 
apvalyti Amerikos mokyklas 
nuo komunistinės propagan
dos. Pasiūlyta perkontroliuo- 
ti mokyklines knygas ir, per
sunktas komunistine propa
ganda, išmesti iš mokyklų.

Į šį pasiūlymą atsiliepė ke
lių universitetų, kolegijų pro
fesoriai savo > protestais. 
Protestuoja, kam “varžoma 
mokyklinė, akademinė lais
vė.” ■

Šie protestai yra labai cha
rakteringi Amerikai, čia, 
ypač mokykliniame gyveni
me, maža tenorima suprasti 
kraštui pragaištinga komu
nistų veikla. O komunistai 
tuo naudojasi ir varo savo 
baisų darbą per mokyklą. Jie, 
per vadovėlius ir per bibliote
kas, knisasi į priaugančių 
kartų sąžinę, stengdamiesi 
pakirsti jaunime kultūrinius 
pagrindus ir užstatyti jį ant 
nihilistinių bolševizmo pa
grindų. Taip nejučiomis ko^ 
munistai rengia per mokyk
lą sau ateitį mūsų krašte. Ši
tie protestai, 5 suprantama, 
yra taip pat ne be partijos 
nurodymų.

Mirė Paryžiaus 
kardinolas

Gegužės 30 d. mirė Pary
žiaus arkivyskupas, kardino
las Emmanuelis Suhard, 72

Pavojingiausi Elementai

profeso-
Ekblaw,

Lietuvos

Mirė Lietuvos 
bičiulis _ »

North Grafton, Mass.—bir
želio 5 d. mirė Clark Univer
siteto geografijos 
rius, Walter Elmer 
67 m. amžiaus.

Šis švedų kilmės
bičiulis gimė Rantoul, Ill., 
baigė Illinois Universitetą 
(A. B. 1910 m., M. A. 1912) 
ir tarp 1913 ir 1917 m. daly 
vavo Crocker ekspedicijoje 
į šiaurės ašigalio sritį.

Per eilę metų, Vasario 16 
d. laidoje, prof. Ekblaw rašė 
Worcesterio spaudoje straip
snius apie Lietuvą — ir kas
met Massachusetts senato
riai ir kongresmanai tuos 
straipsnius pakartotinai per
spausdindavo “Congressional 
Record” lapuose. Nuolat pa
laikęs gyvą kontaktą su Mas
sachusetts lietuvių veikėjais 
ir su LAIC, velionis gyvai do
mėjosi Lietuvos laisvinimo 
byla ir ją gynė kiekviena pro
ga, kur tiktai gaudavo pro
gos viešai prabilti.

Įdomios skaitlinės

Marksistų teorija skelbia 
suvalstybinti visas įmones, 
kaip tai fabrikus, gelžkelius, 
kasyklas. Bet to dar neuž
tenka, raudonieji atėmė nuo

RAUDONIEJI APLEIDŽIA AMERIKĄ
Berlyno streikas

Streikuoją geležinkeliečiai 
pikietavo vokiečių geležinke
lių centrinę, U. S. zonoje. So
vietų sukurtoji Laisvos Vo
kietijos amatininkų unija pa
reiškė, kad vakarų Berlyno 
streikierių sabotažas ir pikie- 
tavimas sustabdė geležinke
lių veikimą sovietų zonoje.

Kuomet 10 rusų karininkų 
ir 12 jų policininkų naktį ėjo 
per pikietininkų linijas su 
maistu centrinėje esantiems 
rusams, pikietininkai juos už
puolė. Rusai gynėsi kumš
čiais ir duonos kepalais, bet 
streikieriai vieną policininką 
apmušė, ir Vakarų zonų po
licininkai turėjo jį išgelbėti.

JAV karinė valdžia prane
šė sovietų valdininkams, kad 
Vakarų atstovai yra pasiruo
šę tartis dėl visuotino Berly
no blokados nuėmimo, prisi
laikant instrukcijų užsienių 
reikalų ministrų Paryžiuje.

pagamino elektros 307 bilijo
nus kilovatvalandų, dėl 145 
milijonų gyventojų mūsų ša
lyje. Kiekvienam žmogui ten
ka po 2,117 kv. v. Anglijoje 
1947 m. buvo pagaminta iki 
45 bilijonų kv. v. Anglija tu
ri gyventojų 49 milijonus, ku-

Vyriausiasis prokuroras 
Tom Clark Washingtone pa
reiškė, kad raudonieji “skren
da, palikdami USA kraštą.” 
Raudonųjų skaičius šiuo me
tu pas mus yra trečdaliu ma
žiau, negu jis buvo prieš tre- 
jis metus, pareiškė T. Clark. 
“Komunistai JAV yra labai 
grąsinanti jėga krašto vy- 
vyriausybei, didelę įtaką iš
vystę unijose, politinė parti
ja, žygiuojanti atgal,” — pa
brėžė Clark. Prokuroras pa
reiškė, kad komunistų pra
gaištingas veikimas mūsų 
krašte bus sekamas ir toliau. 
Visi komunistų agentai iš 
svetimų kraštų bus išsiųsti 
iš čia, kiek tik leis įstatymai 
ir tarptautinių santykių si
tuacijos.

Senatorius Fostland (D.— 
Miss.), kalbėdamas per vieną 
radijo stotį šituo pačiu klau
simu, pareiškė: “Tiesiog pa
čios aukščiausios asmenybės, 
kurios iš rytų į mūsų kraštą 
atvyksta su diplomatiniais 
pasais, sudaro pačią pavojin
giausią problemos dalį. Ko
munistai mūsų krašte dirba, 
kad nuvertus šio krašto vy
riausybę. Jų vadai instruk
tuoja ir kontroliuoja šį pra
gaištingą darbą mūsų kraš
te. Mes turime slaptus įrody
mus, kurie sako, kad šito dar
bo veikėjai, prisidengę tarp-ti jdšr“ -- ------------ 5RS* «

Vyshinskis pareiškė, kad 
jeigu Vakarų ministrai atsi
sakys svarstyti Berlyno pini
gų klausimą, tai Rusija gali 
atsisakyti kalbėti apie Vokie
tijos ir Austrijos taikos su
tartis, ir konferencija gali 
tuo baigtis.

Po kito susiginčijimo, Vy
shinskis priėmė Achesono pa
siūlymą, kad ministrai leistų 
savo valdininkams Berlyne 
iki pirmadienio įgyvendinti 
susitarimą nuėmimo Berlyno 
blokados, o jei jie negalės su
sitarti, tai ministrai patys 
bandys tą reikalą išspręsti.

Achesonas atmetė Vyshin- 
skio reikalavimą, kad sovieti
nė markė būtų paskelbta vie
ninteliu Berlyno pinigu.

Achesonas atsisakė parei
kšdamas, kad vienas pinigas 
su skaldytame mieste yra ne
galimas dalykas, o rugpiūčio 
30 d. planas priklausė nuo 
“keturių” karinių gubernato-

Petrošienė, 6652 S. Campbell 
Avė., kuri surinko $76.64. E. 
Paulaitienė, 1608 S. 49 Avė., 
Cicero, surinko $74.63.

Stalinas ir Tito
Stalinas, atmesdamas Tito 

notą, norėjo išgąsdinti Jugo
slaviją, bet jugoslavai nenu
sigąsta.

Stalinas visą laiką veda 
dviveidišką politiką. Jis pa
neigė Tito kaltinimus, bet 
praktikoje juos vykdo.i

Stalinas sako, kad jis nesi
kiša į Jugoslavijos vidaus 
reikalus, bet jis sudarė stip
rų šnipų tinklą Jugoslavijoje, 
Maskvos radijas kasdien 
kviečia jugoslavus sukilti 
prieš Tito, kasdien sovietų 
komentatoriai pataria darbi
ninkams ir ūkininkams sabo
tuoti programą ūkiui atsta
tyti, kursto ūkininkus ne
klausyti valdžios.

zijoje, Joseph Ronali, pasiun
tė Paryžiaus arkidiecezijai 
užuojautos telegramą.

Kardinolas Em. Suhard gi
mė 1874 m. balandžio 5 die
ną Bain-sur-les - Marches ū- 
kininkų šeimoje. Mokslus bai
gė Romoje. Per 30 m. buvo 
teologijos profesoriumi Pran
cūzijoje. 1928 m. buvo paskir
tas Lisieux vyskupu, o po 
dviejų metų Rheims’o arki
vyskupu. 1935 m. tapo pa
skirtas kardinolu ir Pary
žiaus arkivyskupu.

kams neužteko — jie žmo
gaus sąžinę pavergė. Jeigu 
žmogų laiko vietoje arklio, 
kiek nori su tavim, tiek va
landų dirba, ką tau duoda 
valgyti, tai neprivalai prieš 
žodį tarti, nes valdžios sar
gas stovi ir klausosi.

“Sunday News” paduoda 
įdomių palyginimų iš trijų 
valstybių, būtent USA, Ang
lijos ir Rusijos. 1947 m. USA

ĮTEIKĖ MEMORANDUMU
Vidurinės ir Rytų Europos 

Tarptautinis Socailistų Biu
ras ir Profsąjungų Centras 
įteikė memorandumą JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos už
sienių reikalų ministeriams, 
dabar posėdžiaujantiems Pa
ryžiuje. Memorandumas pri
mena didžiosioms valstybėms 
jų užsidėtas pareigas tau
toms, kurios buvo išlaisvin
tos iš Hitlerio vergijos, bū
tent: kad toms tautoms bits 
užtikrinta nepriklausomybė 
ir demokratinė valdžios for
ma. Memorandume rašoma:

“Sovietų globai pavestose 
teritorijose, pagrindinės pi
lietinės ir politinės teisės yra 
paneigtos; visos nepriklauso
muos politinės partijos, jų 
tarpe darbininkų ir valstie
čių, yra uždraustos; profesi
nės sąjungos, darbininkų ir 
valstiečių koperatyvai visiš
kai nustojo nepriklausomumo 
ir yra perdirbti į diktatūros 
įrankius, tarnaujančius tam, 
kad padidinus darbininko iš-

naudojimą ir atėmus iš vals
tiečio jo darbo vaisius.' Rin
kimai yra sufalsifikuoti.”

LAIC

Gandras lėktuve
Tremtiniai iš Vokietijos, 

kurie atitinka įstatymo dės
nius, Amerikos valdžios yra 
dideliais tempais vežami į 
USA. Tremtinių tarpe labai 
didelis procentas lietuvių.

Transportuojama ne tik 
laivais, bet ir lėktuvais. Lėk
tuvais veža pirmoje eilėje to
kias šeimas, kurių motinos 
yra laukimosi stovyje.

Praeitos savaitės pabaigo
je tokių keleivių, paimtų lėk
tuvu iš Vokietijos į New Yor
ką, tarpe buvo ir lietuvių Vai
čių šeima. P. Vaičienė pake
liui gandras prispyrė prašyti 
lėktuvo kapitoną nusileisti. 
Simpatingasis kapitonas nu
sileido Škotijoje, kur p. Vai
čienei gandras ir padovanojo 
naujagimį..

Pagerbė komisarą 
Corsi

Hitlerio jachta į 
Ameriką

“Grille,” didžiausia jachta 
pasaulyje, kuri kaštavo apie 
4 milijonus dolerių ir buvo 
“vokiečių tautos padovanota” 
Hitleriui, šiomis dienomis iš 
Gibraltaro yra pakeliui į New 
Yorką. šis laivas, su neapsa
komai liuksusiniais įrengi
mais, dabar yra nuosavybė 
G. Arida, vieno pirklio iš Ar
timųjų Rytų. G. Arida šią 
jachtą pirko iš anglų admi
raliteto.

Ed. Corsi, New Yorko in
dustrijos komisaras, kuris 
yra drauge ir pirmininkas 
valstijos komisijos tremti
niams priimti, už jo nepa
prastus nuopelnus tremti
niams, buvo pagerbtas 34 
New Yorke svetimomis kal
bomis leidžiamų laikraščių 
redaktorių, tremtinių globos 
organizacijų atstovų ir kitų 
žymių visuomenės veikėjų, 
pietuose, kurie jam buvo su
ruošti Hotel St. Moritz.

Pasakyta daug sveikinimo 
kalbų. Pats E- Corsi pareiš
kė, kad nuo to laiko, kada( 
jis buvo prezidento paskirtas • mas. Buvo aptarta tolimes- 
šioms garbingoms pareigoms, 
iki šiol jis didžiausią dėmesį 
kreipia tremtiniams, iš kurių 
didžiausia dalimi yra susida
riusi pati Amerikos tauta.

E. Corsi paragino susirin
kusius panaudoti savo įtaką, 
kad būtų priimtas naujas DP 
bilius, nes dabar veikiąs DP 
įstatymas yra nepraktiškas 
ir nepilnas.

Nauji Šerininkai
“Amerikos” patalpose bir

želio 10 d. įvyko “Amerikos” 
namo šėrininkų susirinki-

—Iš Švedijos į Kanadą ma
žu laiveliu plaukia 60 baltie- 
čių, besigelbstinčių nuo bol
ševikų pavojaus. Į laivelį po
licija leido tik 18 žmonių, bet 
jų jėga prisiveržė net 60. 
Plaukia su labai dideliu pavo
jumi nuskęsti. '

nio namų administravimo ir 
išmokėjimo reikalai.

Susirinkime buvo praneš
ta, kad paskutinėm dienom 
najus namų Šerus nupirkę 
yra: Ona šarkaitė iš Apreiš
kimo parapijos Brooklyne, 
Maldos Apaštalystės Draugi
ja per O. šarkaitę Apreiški
mo parapijoje, Juozas žemai
tis iš'.Milbum, N. J. ir A. 
Stankevičius iš Bronx, N. Y. 
Visi naujieji šėrai nupirkti 
pilni — po $100.00.

Reikia atsiminti, kad čia 
suminėtieji jau anksčiau tu
rėjo pirkę Šerų. Jeigu dau
giau būtų tokių lietuvių, mū
sų kultūrai čia būtų sudary
tos tikros žydėjimo sąlygos.

'• ■ - . ’ * •• ■ . -♦ -•
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tais vėliau, būtent, 1948 m., 
60 bilijonų kv. v. Gyventoji! 
turi 190 milijonų, tai kiek
vienam tenka po 315 kv. v.

Tai jums ir “rojus”! Ame
rikoje darbininkas gauna 
daugiau elektros 1,802 kv. v. 
Amerikoj kas ketvirtas žmo
gus turi automobilį, Anglijo
je — kas 22, Rusijoj gi kas 
252. Amerikoje kas 3 turi ra
dio, Anglija — kas 5, Rusi-' 
joj kas 45. Amerikoj kas 
penktas turi telefoną, Angli
joje — kas 155, Rusijoje...

Kiek yra katalikių

Vatikano radijas pranešė, 
kad viso pasaulyje šiuo me
tu yra apie 338,250,000 kata
likų. Iš jų apie 330,000,000 
priklauso lotyniškų apeigų 
bažnyčiai ir apie 8,250,000 
rytų apeigų. Rytų apeigų 
bažnyčia apima rytų Euro
pos kraštus ir artimuosius 
rytus.

KAS NAUJO ŠI| SAVAITĘ
• Jugoslavijos valdžia išprašė iš savo krašto keturis 

vengrų diplomatus.
• Berlyne, rusų zonoje, labai sužeistas amerikonų ka

reivis T. Lee, iš New Yorko. Jį vokietis subadęs peiliu.
• Berlyne streikuojanti vokiečiu gelžkeliečiai jėga už

ėmė Berlyno geležinkelių centrą.
• Čekoslovakijoje labai įtempti santykiai tarp komu

nistų ir Katalikų Bažnyčios.
• šiaurės jūros pakraščiais prasideda anglų, prancū

zų, belgų ir Olandų, karo laivynų manevrai. Jiems vado
vaus maršalas Montgomery.

• Frankfurte, Vokietijoje, amerikonų karo teismas iš
teisino vokiečius, mėginusius parduoti uranijų. Tas ura- 
nijus buvo pagamintas dar prie Hitlerio.

• Porto Rico saloje nukrito lėktuvas, kur žuvo apie 50 
žmonių. Lėktuvas nukrito į jūrą ir nuskendo.

• Caplon byloje teisėjas turėjo perskaityti ir tuos do
kumentus, kurių FBI nenorėjo kad viešuma žinotų.

• Detroito automobilių darbininkų unijos vadovybė 
pasiūlė $200,000 tam, kas pasakys pasikesintoją, kurs bu
vo užpuolęs unijos vadą Reuterį.

• Brazilijoje nukrito lėktuvas, kur žuvo 26 žmonės.
• Gen. Eisenhoweris reikalauja, kad komunistai mo

kytojai būtų pašalinti iš Amerikos mokyklų.
• šiais metais į USA atvyks 90 vokiečių studentų. Jie 

pakviesti čia metams laiko.
• Federalinis teisėjas H. Medina pasiuntė kalėjiman 

tris iš teisiamųjų komunistų vadus. Komunistų būrys dėl 
to„ pikietavo teismo rūmus.

• Oak Ridge (Tenn.) prasidėjo atominiame fabrike 
streikas. 2,000 darbininkų, dirbančių prie uranijaus, susto
jo dirbę. Reikalauja atlyginimo pakėlimo 8 centus per va
landą.

• Buvęs Anglijos pasiuntinys Amerikoje, lordas Lu- 
vershapel su žmona prie Glasgovo sužeisti automobilio ka
tastrofoje.

• Amerikos vyriausybė įteikė Izraelio vyriausybei la
bai griežtą notą, kurioje reikalaujama, kad arabai pabėgė
liai būtų kaip galima greičiau įleisti į jų būtus naujoje Iz
raelio valstybėje.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam'tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

ŠPIONAŽAI
Paktai, konferencijos ir špionažai — tai trys didieji 

dalykai, apie kuriuos kalba šių dienų pasaulio spauda,-ra
dijas ir politikai. Šitie dalykai aptaria šių dienų pasaulio 
būklę, šitie dalykai nusako, kam pasaulis rengiamas ir prie 
ko jis bus privestas.

Sovietų propaganda jau trisdešimt metų skelbia, kad 
tiktoji mokslo pažanga esanti tik Sovietų Sąjungoje. Visi 
kraštai, sako jie, yra toli atsilikę nuo jų mokslo srityje. 
Taip jie skelbia hermetiška uždarytiems savo gyventojams, 
kurie jokios nuovokos neturi apie laisvojo pasaulio mokslo 
pažangą, taip jie skelbia ir svetimų kraštų žmonėms, kurie 
jokios nuovokos neturi apie bolševikų “mokslą.” Tarp šitų 
dviejų nenusivokimų Kremlius žaidžia. Šitam žaidimui su
daryta dėžė: vieni iš tos dėžės griežtai neišleidžiami, o kiti 
į tą dėžę griežtai neįleidžiami. Ir taip per trisdešimt metų!

Kai 1945 m. pavasarį ant Hiroshimos miesto ameriko
nai numetė nedidelį daiktą, kuris, sunaikinęs tą nelaimingą 
miestą, privertė Japonijos imperiją susvyruoti, Kremlius, 
“didžių mokslų centras, nusigando. Toks pat nedidelis daik
tas, nukritęs ant nelaimingojo Nagasaki miesto ir nutrau
kęs antrojo pasaulinio karo siūlą, Staliną prvertė susimąs
tyti apie savo “mokslą.” Pats mokslas Stalinui, kaip tam
siam gaivalui, niekada nebuvo artimas dalykas. Bet moks
lo rezultatai, kuriuos ji naudoja savo baisiam despotizmui 
išlaikyti, jam visada buvo ir yra reikalingi. Ypač kai jis 
juos supina su šlykščiausiu melu ir panaudoja kaip “savo 
darbo vaisių.” Kad ir tie du Japonijoje nukritę nedideli 
daiktai: jie Stalinui leido be šūvio paimti visą Mandžūriją, 
na, ir paskelbti pasauliui, kad antrą pasaulinį karą pabaigė 
tik raudonoji armja.

Dėl šito mokslo rezultatų, išugdytų laisvame pasau
lyje, Stalinas pradėjo milžinišką kovą. Jis nutarė turėti ne 
tik jau pasirodžiusių dalykų gaminimo paslaptis, bet su
žinoti ir apie naujus dalykus, kurie viešumon dar nėra pa
sirodę. Šitas vyras puikiai žino, pagal kieno išradimus yra 
nukalti raudonosios armijos tankai ir “sukonstruoti” lėk
tuvai. Jis taip pat žino, dėl ko šitie dalykai reikėjo kalti ir 
“konstruoti” pagal išvogtus svetimus planus^ mat, rusų 
mokslininkus jis “likvidavo,” nes jais negalima buvo pasi
tikėti.

Iš tikrųjų 1̂ geriausia pasitikėtį amerikonu ar ąngĮp 
mokslininku, *!Wri s dirbdamas net nesapnuoja, Kad šito mo
kslo rezultatais naudosis Kremliaus despotas, baisiems sa
vo tikslams realizuoti. Tai yra panašu į manija sergantį li
gonį, kurs valgo valgius, gamintus ne jam, o kitiems — 
kad nebūtų nunuodytas.

Štai užkulisiai, dėl kurių Stalinas Ameriką apraizgė 
šnipų tinklu. Ameriką, kurioje šiandieną koncentruojasi 
viso laisvojo pasaulio dvasios pajėgos. Kur daromi planai 
panaikinti pasaulyje despotizmą, sukurti žmonijos bendra
darbiavimui ir pažangai tikras sąlygas. Kur norima rasti 
būdai, kad ateities žmonija būtų laisva nuo krajo liejimo. 
Kaip tik čia Stalinas suorganizavęs savo šnipų armijas, ku
rios, žūt būt, turi jam iškovoti įrankius laisvosios žmonijos 
tikslams sutrukdyti.

Faktai dienos šviesoje. Vykdytojai prie teismo stalo. 
Tikslai atidengti. Rūkai išsklaidyti. Pasaulis laukia, kad 
būtų sutrukdyta nusikaltėliams siautėti. E. Urbonas

LIETUVIŲ MALDOS DIENA
J. E. Kauno Arkivyskupas 

ir Metropolitas Juozapas 
Skvireckas mini savo 50 me- 

' tų kunigystės ir 30 metų vys
kupavimo jubiliejų. Jis savo 
kvietime dalyvauti tame taip 
garbingame ir kilniame pami
nėjime labai kukliai sako, 
kad jis aukos jubiliejines šv. 
mišias už Lietuvą, savo Tė
vynę, už visus lietuvius Tė
vynėje Lietuvoje ir už iš
blaškytus po visą pasaulį. 
Kvietime prašo, kad ir lietu
viai kunigai atsimintų šv. Mi
šių Memento, o tikintieji mel
stųsi į Aukščiausią, ir prašy
tų Dievo palaimos. Kokia 
graži mintis, turėti tokią vie
ną maldos ir atsidūsėjimo va
landą už Lietuvą ir lietuvius. 
Jo Ekscelencija pirmasis pra
deda tą valandą. Juk jis yra 
dabartinis vienintelis aukš
čiausias mūsų Dvasinis Va
dovas. Jei jis savo gražiau
sią auksinį jubiliejų sulieja 
su malda ir auka už Lietuvą 
ir kenčiančius lietuvius, kaip 
mielai ir mes visi turėtume 
susijungti toje bendroje mal
doje. Kaip naudinga ir išga
ninga būtų turėti mums to
kią-dieną, kurioj visi ir visur 
malda kreipiasi gelbėti šven
tąją Lietuvą ir brolius lietu
vius. Juk tiek mes priklauso
me nuo Aukščiausiojo, kad 
visuomet bus gera prašyti pa-

gelbos ir globos, o ypač da
bartinėj valandoj. Todėl ir 
siūlyčiau Amerikos Kunigų 
Vienybėj skubiai paskelbti 
birželio 26 dieną, kaip pirmą 
viso pasaulio Lietuvių Mal
dos Dieną už Lietuvą ir lie
tuvius. Toje valandoje bend
romis pamaldomis, mišių au
komis, susijungti su Jo Eks
celencija jubiliantu. Maldauti 
ir sveikinti dvasine jėga mū
sų Aukščiausią Ganytoją ir 
nepailstantį veikėją už visų 
lietuvių laimę. Su ta pradžia 
pradėti nenutraukiamą Mal
dos Dieną lietuvių ir Lietu
vos intencija. Kai būsime 
laisvi, tai būtų padėkos Die
na, o dabar maldos, atsidū
sėjimo ir maldavimo Diena 
tos laisvės, kurios mes taip 
visi trokštame.

Birželio 26 dieną laikyti šv. 
mišias .atgiedoti Šv. Dieve, 
Dievas mūsų Prieglauda, Ma
rija, Marija, maldelę į šven
tąjį Kozimierą ir kitas pa
maldas. Draugijos ir padie
niai galėtų supinti daug dva
sinių vainikų ta intencija, o 
viską surašyti ir laikyti mū
sų kokioj išrinktoj šventovėj, 
kol Lietuva ir lietuviai bus 
laisvi, kad su tomis vertybė
mis vėl visi galėtų grįžti lais- 
von Lietuvon. Tad tegul bus 
pradedama Lietuvių Maldos 
Diena.

Bi
NAKTIS ANT OKEANO
Esi tu tartum sraigė didelėj dėžėj, 
Ir akys nieko čia daugiau nemato 
Be to, kaip supasi balti bangų ežiai 
Ir be dangaus švininio rato.

Ir tavo laivas — skruzdėlė menka, 
Ir niekas nepraplėš nakties apsiausto — 
Nei šiaurės vėjo milžino ranka, 
Nei aukštas stiebas tavo plausto...

Gal dingsi tu kaip lašas lietuje, 
Gal dingsi tu kaip ketera suskilus, 
Ir nepakils tava malda pro ją— 
Tik atsidus gelmių verpetai gilūs.

Tik čia, kur tu beprasmiškai kritai, 
Pravirks žvaigždė pro miglą prasikalus, 

‘ Kai kils kažkur daina, kažkur žaliuos krantai
Ir saulė švies aukštai, kai idealas.

VEŽA Į SIBIRU!
(PRISIMINIMAI)

BAISIOJI NAKTIS
Tai buvo ketvirtadienio va

karas. Kaune, Žaliakalny, pas 
mus į butą užėjo vienas mū
sų pažįstamas gelžkelietis. 
Praeitą naktį, 1941 m. birže
lio dvyliktosios — prieš try
liktąją jis ėjo tarnybą Kau
no stoties rajone. “Mieli prie- 
teliai, kažkas negero daro
si;
ties rajone, ant atsarginių 
bėgių yra prigrūsta labai 
daug tuščių prekinių trauki
nių su geležimis užkaltais 
langais. Be to, pastebėjau, 
kad šįvakar yra nepaprastas 
judėjimas raudonarmiečių 
sunkvežimių, kurių apie 300 
yra išrikiuoti P. Vileišio 
aikštėje.”

Šitie “daviniai” labai “su
drumstė” mums vakarą ir ne
ramią padarė naktį. Tiesa, 
mes buvome jau gerokai at
bukę tokiems reikalams, nes 
jau lygiai 360 naktų, kai, 
guldamas vakare, nežinai, ar 
pats atsikelsi ryte. O kiek 
per tas naktis buvo enkave
distų (bolševikų gestapinin
kai) pakeltų ir išvežtų, kurie 
jau niekada negrįš!

Taigi, nuėjome visi miego
ti ir užmigome. Neramiausia 
buvo mūsų senutė motina. 
Tai buvo lygiai 5 vai. ryto, 
kai mama įpuolė į mūsų kam
barį ir suriko: “žiūrėkite, 
vaikai, kas darosi!” Prišoks
iu prie lango: mūsų gatvėje 
raudonarmiečiai (enkavedis
tai) grūda į sunkvežimius 
mūsų kaimyno, buvusio tei
sėjo” M., šeimą. Abudu tėvus, 
du vaikučius ir senutę, kurią 
į sunkvežimį kelte įkėlė, nes 
ji jau nepajėgi įlipti. Pažvel
giu į kitą pusę — toks pat 
sunkvežimis, į kurį kiša Šan
čių metalo fabriko darbinin
kų brolių B. šeimas. Vieno 
trys vaikai, kito penki. Bro
lių B. kišimas į sunkvežimį 
mus visai desorientavo: mat, 
jie buvo komunistuojanti, bet 
geri žmonės. Dar toliau — 
kraunama mokytojo L. šei
ma. Gatvės perspektyvoje 
matyti mūsų rajono mokyk
la — ir prie jos raudonarmie
čiai su sunkvežimiu: mūsų 
mielo mokyklos sargo šeimą 
“pakrauna.” Baisi naktis!

BĖGAME!
Atsisuku nuo lango—žmo

na su mama jau aprengusios 
abu vaikus ir pačios apsiren
gusios. “Kam?” — paklau
siu. “Einame greit iš namų!” 
— sušuko abi vienbalsiai.

Įšokau į drabužius ir aš ir 
išėjome. Namie liko penkio
likmetė mergaitė, mūsų gimi
naitė iš kaimo, kuri, kaip ne- 
tokia pat pavarde, neturėtų 
būti liečiama. Išeidami, jai 
sakėm, kad mes išvažiuojame 
į mano tėviškę.

Išbėgus gatvėje, lijo šiltas 
vasaros lietutis. Mažesnįjį 
savo vaiką pakaitomis nešė
me, nes jam dar tik i% me
tų. Sutarėme bėgti pas mūsų 
pažįstamą šeimą Jonavos gat 
vėje. Jis buvo kanalizacijos 
taisymo darbininkas, su 6 
mažais vaikais, atrodė, kad 
šios šeimos neturėtų judinti. 
Bet brolių B. šeimų likimas 
mus baidė ir čia.

sako jis. “Kauno sto-

Įsukome į gretimą gatvę. 
Čia lygiai tas pat, kas ir mū- 

1 sų gatvėje — sunkvežimiai, 
raudonarmiečiai, dejonės, 
vaitojimai. Einame pro mūsų 
pažįstamų M. namus. Prie 
vartų sunkvežimis, prie jo 
trys raudonarmiečiai, o prie 
durų ant suolelio sėdi du ru
sų karininkai. Pasirodo, M. 
šeimos nėra namie. Staiga 
netikėtas dalykas: p. M. pro 
kitus vartelius įeina į kiemą. 
Pašoksta abu karininkai, pri
eina prie jo, pakalba, įsisodi
na į sunkvežimį, susėda ir 
stovėję raudonarmiečiai ir 
išvažiuoja. Pasirodo, jie nu- 

i važiavo pas ponios M. moti
ną, kur buvo ji su savo maža 
dukrele, paėmė jas visas tris 
ir visus išvežė į nežinią.

PILNI SUNKVEŽIMIAI
Taku leidžiamės žemyn į 

Jonavos gatvę. Gatve lekia 
sunkvežimiai su žmonėmis. 
Kiekviena sunkvežimio įgula 
maždaug tokia: trys labai 
apginkluoti raudonarmiečiai, 
išimtinai mongolų kilmės, 
vienas neginkluotas liaudies 
milicininkas (bolševikų pa
rinkta iš sau patikimųjų- po
licija) -ir vienas ar du kom
jaunuoliai, išimtinai žydų kil
mės.

Netoli nuo gatvės ant tako 
prisiglaudėm prie medžio ir 
sekėme šitą liūdną važiuotę. 
Sunkvežimiuose seni ir jauni, 
maži ir dideli, vyrai ir mo
ters, sveiki ir ligoniai. Visų 
veiduose siaubas. Tik vienas 
kitas pažįstamas veidas — 
visi nepažįstami mums, nes 
čia “važiuotė” yra iš mums 
tolimesnies miesto dalies. Vie 
name sunkvežimy, pralekian
čiam pro mus, moteriai nervų 
antpuolis: ji labai -rėkdama 
griebė komjaunuolį už kaklo 
ir pradėjo draskyti. Raudon
armietis sudavė šautuvo buo
že ir viskas nutilo. Pasirodo, 
tai buvo motina, kurios du 
vaikai liko nežinion, nes tą 
dieną nebuvo namie. Kiti 
sunkvežimiai jau tušti grįž
ta iš geležinkelių stoties 
naujų aukų.

MŪSŲ NAMUOSE
Pasiekėme mūsų pažįsta

mus, kur ėjome. Radom ją 
vieną su visais vaikais. Išba
lusi, siaubo perimta. Greit 
parėjo ir jis. Mums jis nepa
tarė ilgai pas jį pasilikti, nes 
gali kas išduoti — tada 
abiem šeimom galas. Dėl sa
vęs jis buvo ramesnis, bet 
mums patarė slapstytis. Jis 
pats pasisiūlė bėgti į auto
busų stotį, parūpinti mums 
tikėtus į kaimą, pas mūsų 
bendrus pažįstamus, 90 my
lių nuo Kauno.

Nutariau telefonu paskam
binti į namus. Pasukus ru
letę, atsiliepė mūsų mergai
tė, bet labai nenatūraliai. 
Per telefoną išgirdau, kad 
jai kažką pasakė prie jos 
esąs vyriškas balsas. .Tren
kiau trūbelę ir nuėjau pas 
šeimą. Kaip vėliau, bolševi
kams iš Lietuvos pabėgus, 
sužinojome, tuo metu prie 
mūsų namų stovėjo sunkve
žimis, o kambariuose buvo 
raudonarmiečiai ir komjaū-

nuoliai. Neradę mūsų, paliko 
prie vartų vieną raudonar
mietį, o kiti išvažiavo. Pas
kui buvo dar du kartu atva
žiavę, o vakare pasiėmė ir tą 
raudonarmietį nuo vartų. 
Mano skambinimas nepaken
kė, nes per staiga nutraukiau, 
o mergaitė sugebėjo pasaky
ti, kad nežino, kas čia skam
bino — nepažįstamas balsas. 
Pati mergaitė, pro užpakali
nes duris, per tvorą, paspru
ko į gatvę ir per dvi dienas, 
pėsčia, pasiekė savo motiną, 
120 mylių nuo Kauno.

PAKELIUI Į KAIMĄ
Mes visi nustebome, kai 

mūsų prietelius, grįžęs po 
valandos, parnešė mums au
tobuso tikėtus į numatytą 
kaimą. Turėjome skubėti į 
stotį, nes autobusas turėjo 
tuoj išeiti. Laimingai paspė- 
jome ir susėdome į savo vie
tas. Palydėjo jis pats. Po va
landos laiko mums išvažia
vus, autobusų susisiekimą su 
užmiesčiu suspendavo. Taigi, 
mes laimingai išvažiavome!

Autobuso keleiviai buvo 
kaip numirę. Ant plento kiek
vienu momentu gali sustab
dyti ir iškraustyti. Visų siau
bą didino ir čia, kaimuose, 
toks pat sunkvežimių su rau
donarmiečiais siautėjimas. 
Priešais mus važiavo pilni, o 
mus pralenkdavo tušti, nau
jų aukų bevažiuoją. Vieno
je sustojimo vietoje pergy- 
venom tragišką vaizdą: vie
nas ūkininkas, parvažiuoda
mas nuvežęs pieną į pieninę, 
pamatė visą savo šeimą pra
lekiančiame sunkvežimyje — 
žmona, keturi vaikai, ligonis 
tėvas ir brolis. Verkia nelai
mingasis ir nežino, kas dary
ti: eiti ir jam pasiduoti, ar 
slėptis. Kitoje sustojimo vie
toje išgirdome šaudant paru
gėje, netoli plento, žiūrime, 
stovi sunkvežimis, jame dvi 
švarios mažos mergaitės ir 
motina, kurias saugoja mili
cininkas. O raudonarmiečiai 
ir komjaunuoliai lalftrto pa
ruge ir kažką šaudo. Tai kai
mo mokytojo šeimos tragedi
ja: mokytojo tuo momentu 
nebuvo namie, jo šeimą su
sidėję vežė, besukant į plen
tą — ir makytojas parva
žiuoja dviračiu. Supratęs, 
kas darosi, mokytojas šoko 
nuo dviračio ir skrido į ru
gius. Šitie pradėjo šaudyti. 
Kai paskui sužinojome, mo
kytojo nesugavo, bet jis pats 
nuėjo į stotį ir pasidavė — 
manė šeimai palengvins.

Kunigams prane
šimas

DAILININKŲ DĖMESIUI

Konkursas
Brooklyno Dariaus ir Gi

rėno Paminklo Fondas skel
bia piešinio - braižinio kon
kursą pastatyti Dariui ir Gi
rėnui paminklą, Brooklyn, 
N. Y., Lituanica Aikštėje, 
Uunion Avė. ir Stagg St.

Paminklas turi būti įspū
dingas ir tinkamas dėl mažos 
miesto aišktelės. Rekomen
duojama medžiaga nesvarbu, 
kad tik tinkama ir gali lai
kyti ilgus laikus.

Piešinys - braižinys pagei
dautinas pieštas rašalu ant 
baltos popieros, bet ne būti
na — gali būti ir paišeliu 
pieštas, bile aiškus.

Jeigu paminklo visos ke
turios pusės skirtingos, tai 
kiekviena pusė turi turėti at
skirą piešinį, jeigu ne, užten
ka vieno piešinio. Parašai ant 
piešinio gali būti, bet nėra 
būtina. Tačiau vieta dėl pa
rašų ant piešinių turi būti pa-

Šiais metais J. E. Metropo
litui Arkivyskupui Juozapui 
Skvireckui sueina 50 metų 
kunigystės, auksinis jubilie
jus ir vyskupavimo 30 metų. 
Tas iškilmes J. E. minės, pir
mą kartą tremtyje pontifi- 
kuodamas, birželio 26 dieną, 
1949.

J. E. arkivyskupas J. Skvi
reckas yra mums žinomas ne 
tik kaipo Lietuvos Bažnyčios 
Provincijos galva, bet ypa
tingai kaipo vienintelis ir pir
mas pilnojo šv. Rašto lietu
vių kalboje davėjas. Jo dė
ka mes turime visą Šv. Raš
tą išverstą į lietuvių kalbą. 
Jo Šv. Rašto paaiškinimai— 
komentarai viršyja visą kitų 
tautų komentarus. Nėra jam 
lygaus. Mes jo išverstas evan
gelijas skaitome bažnyčiose. 
Mums garbė ir džiaugsmas. 
Užtai mes privalome kuo nors 
ir čia Amerikoje pažymėti jo skirta piešėjo, 
šventę.

Kunigų Vienybė tad prašo nys - braižinys bus priimtas, 
klebonų ir visų kunigų J. E. 
arkiv. šventėje, birželio 26 d., 
jei galima, atlaikyti J. E. in
tencija šv. mišias, ar bent 
“Memento” padaryti, primin
ti žmonėms pamoksluose, su
rengti paskaitas, siųsti svei
kinimus pavieniai ir organi
zacijos šiuo adresu: J. E. 
Metropolitas J. Skvireckas, 
Zams, 44 Tirol, Austria, žo
džiu, padaryti ką kas gali ir 
kas patogiau, kad pagerbti tą 
didį mūsų tautos žmogų.

K. V. Centro Valdyba, 
per Pirmininką.

Kurio konkursanto pieši-

tam bus išmokėta $50.00. Ne
priimtus piešinius grąžinsi
me tik ant pareikalavimo.

Prašome prisiųsti piešinius 
ne vėliau, kaip rugsėjo 1 d., 
1949 m. Adresuokite: Darius- 
Girėnas Monument Fund., 280 
Union Ave., Brooklyn 11, N.
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Seni ir nauji
44Amerikos” rėmėjai

BALTŲ FEDERACIJA IR 
U. S. A.

KAIME
Ūkininkas, pas kurį mes 

taikėme, buvo- apie 1 mylia 
nuo plento. Išlipom iš auto
buso ir paleidom bobutę su 
vaikais keliuku, o mudu su 
žmona — per pievas, aplink 
rugius. Ūkininkas, pamatęs 
svečius, nusigando — jis pats 
laukia kiekvieną minutę. Pa
kalbėjome, bobutė su vaikais 
pasiliko gryčioje, o mes — į 
pušyną. Čia radome ūkininko 
sūnus ir keletą kitų vyrų. 
Nutarėme persikelti į arti- 
miausį raistą. Persikėlę, su
darėme ryšį su namais. Vy
rai atgabeno “patalinę,” mais 
to. Pradėjo temti. Tai buvo 
birželio 14 diena. Lygiai me
tai, kai bolševikai užėmė Lie
tuvą. Vyrai pradėjo juokauti’ 
šposus krėsti. O mūsų širdys 
plyšta — vaikai likę! Atga
benti čia juos — vyrai nepa
taria, šie per maži, gali visus 
išduoti.

Sunkvežimiai siautėjo ryt 
per dieną ir visą sekmadienį. 
Taigi, akcija ėjo tris dienas. 
Daug baisių valandų išgyve
nome šitame raiste. Štai su
stoja sunkvežimis ūkininko 
sodyboje, kuri visai netoli 
nuo raisto. Šeimininkė tuo 
metu buvo apskrities ligoni
nėje. Ūkininką su vaikais iš
vežė, o ji grįžus po dviejų 
savaičių, jau bolševikams iš
bėgus iš Lietuvos, nieko ne
rado namie... Pas kitą ūkinin
ką, kurio sūnus ir dvi dukte
rys buvo šitame pačiame 
raiste, atvykę, rado jį patį 
labai sergantį, beveik be są-

Iš Kanados, veiklusis trem
tinys žurnalistas Pranys Ai
ženas informuoja, jog tenai 
susispietę baltai, buvę DP, 
supratę vieningumo reikalą 
bendroje laisvės kovoje kaip 

i tik šiuo momentu įsteigė 
stiprų vienetą — “Baltų Fe
deraciją Kanadoje” (Baltic 
Federation of Canada). Jos 
pirmininku yra išrinktas lie
tuvis V. Gylys, buvęs Lietu
vos įgaliotas ministeris Šve
dijai. Jo pavaduotojais esą— 
latvis Osv. Brenkis, estas 
Johannes Soo. Federacijos 
buveine išrinktas Torontas. 
Vienas pirmųjų Federacijos 
uždavinių yra: paminėti Bal
tijos tautoms taip tragišką 
birželio mėnesio sukaktį. 
Tam tikslui būsiąs išleistas 
anglų kalba leidinys, kuris 
bus išdalintas Kanados radio
fonams, laikraščių redakci
joms ir šiaip plačiai paskleis
tas Kanados gyventojų tar
pe.

Baltų Federacija buvo jau 
plačiai propoguojama nepri
klausomose Baltijos valsty
bėse, o taip pat prieš 13 me
tų Buenos Airese. Ten tuo 
laiku nuvykęs lietuvių žurna
listas - keliautojas 1 
Šalčius prisikalbinęs latvį 
Strapana ir estą Ploompu 
1936 metais įkūrė Lietuvos - 
Latvijos - Estijos federaci
ją.

Tačiau ar nebūtų gera pa
galvoti apie tokios Baltų Fe
deracijos įsteigimą JAV, ku
ri koordinuotų bent baltų 
laisvės kovą?

Daug kas iš skaitytojų, 
kaip iš žemiau talpinamų są
rašų matote, siųsdami mo
kestį už savo prenumeratą, 
vieną kitą dolerį prideda 
laikraščio gerinimui.

Jums gal bus įdomu žino
ti, kokiam tikslui tos jūsų 
aukos yra sunaudojammos?

Kad laikraštis būtų gražus, 
patraukiantis, visi skaityto
jai nori, idant jis būtų pa
puoštas iliustracijomis, pa
veikslais. Vienok tų iliustra
cijų iš kuklios prenumera
tos pasigaminti laikraštis ne
pajėgia. Taigi, Amerikoje už
tinkami paveikslai yra paga
minti už jūsų suaukotus pi
nigus.

Šios savaitės stambesni 
mūsų rėmėjai:

Jonas Daukšis, ilgametis 
“Amerikos” skaitytojas ir 
rėmėjas iš Great Neck, L. I., 
siųsdamas $3.00 už Lietuvių 
dienos knygutę drauge pri
siuntė savo prenumeratą ir 
$1.00 laikraščio pagerinimui.

Fel. šlapelis iš Rochester, 
N. Y., “Amerikos” skaityto
jas ir dosnus rėmėjas, ruo
šiamos Lietuvių Dienos pro
ga prisiuntė $3.00 už knygu
tę ir $2.00 laikraščio pageri
nimui.

Pranas Milas, veiklus vi
suomenininkas iš Brooklyno, 
lankydamasis “Amerikos” įs- 

Matas| taigoje, mums pridavė $3.00

Aim.

monės. Mėgino vesti į sunk
vežimį, bet paskui paliko, pa
ėmė tik motiną ir išsivežė.

Sulaukėme pirmadienio. 
Sunkvežimiai aprimo. Įsivieš
patavo tyla, kaip po audros. 
Antradienis, trečiadienis — 
tylu. Tik raudonosios armi
jos nenutrūkstamos kolonos 
traukia į vakarus. Dieną— 
naktį. Visi frontiniai. Mūsų 
vyrai ištyrė padėtį. Vežimo 
akcija pertraukta. Pradėjo
me lankytis namuose. Bet 
nakvynė vis raiste. Sekma
dienį — karas su vokiečiais...

F. Antanauskas

Lietuvių Dienos reikalams ir 
$2.00 laikraščio pagerinimui.

U. Varneckienė iš Rich
mond Hill prisiuntė prenume
ratą už “Ameriką” už 2 me
tus.

Mrs. Mary Podalsky iš Bri
dgeport, Conn., prisiuntė sa
vo prenumeratą ir $3.00 už 
Lietuvių Dienos knygutę.

Ignas Tubutis iš Brookly- 
no prisiuntė $3.00 už Lietu
vių Dienos knygutę ir $1.00 
laikraščio pagerinimui.

Juozas Žilius iš Patersono, 
N. J. prisiuntė savo prenu
meratą ir $1.00 už L. Die
nos knygutę.

Nauji skaitytojai
A. Kulick iš Jamaica, N.Y.
J. Andružis iš Brooklyno.
Agnes Kryževich iš Woods

town, N. J.
D. Vyšniauskaitė iš Toron

to, Canada.
B. Rimgaila, Columbia.
Zosė Žukaitė, Great Neck.
Visiems nuoširdžiai dėko

jame.
“Amerikos” Administr.
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Skrajūnas

AR KRIKŠČIONYBE BANKRUTUOJA? ĮVAIRIOS PASTABOS
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(Tęsinys)
Bet tas laipsniškas Bažny

čios balso nutildymas tarp
tautinėse organizacijose yra 
priežastimi tos chaotiškos pa
dėties moderninėje civilizaci
joje. Tai neišvengiama pa
sekmė. Nors Bažnyčios pir
mutinis tikslas yra dvasiniai 
dalykai, bet tvarkingumas 
dvasiniuose dalykuose yra 
pagrindas šio žemiško gyve
nimo tvarkingumo ir jo lai
kinosios laimės gerovės. Baž
nyčia savo pasiuntinybėje vi
suomet yra pasiruošusi duoti 
patarimus ir laikinuose da
lykuose, kurie, jei tik būtų 
vykdomi, neabejotinai atneš
tų laikinąją gerovę. Supran
tama, Ji savo dieviška išmin
timi nežada kokių neįvykdo
mų utopijų, nuo kurių visi 
vargai ir kentėjimai išnyktų 
nuo žemės. Ji gali duoti pro
tingus patarimus bei nurody
mus, kaip suminkštinti neiš
vengiamus vargus ir išvengti 
nebūtinų blogybių. Jei valdo
vai ir valdomieji klausytų 
Jos autentiško balso, kokia 
atmaina pasaulyje įvyktų! 
Teisybė, žemė nenustotų bu
vusi ašarų pakalnė, bet nu
stotų buvusi nepaliaunamų 
barbariškų kovų lauku. Ji ne
pasidarytų rojų, bet pasi
darytų žemė, kurioje žmo
gaus svajonė susilaukti pa
kenčiamos dalykų padėties 
pilnai išsipildytų.

Iš to visko aišku, kad 
krikščionybės pajėgumo iš
bandymas turi būti atliktas 
ne ekonomikos srityje. Tai 
ne tikras jos išbandymo lau
kas. Čia žmonių pastangos 
gali atsiekti tik reliativaus 
pasisekimo, tuo tarpu, kaip 
krikščionybė tikroje savo 
dvasinėje srityje, jei tiktai 
jos mokslas bus pilnai ir nuo
širdžiai priimtas ir ; prakti
kuojamas, atsieks pilno pasi
sekimo ir tas padarys įtaką 
net į laikinuosius dalykus. 
Bažnyčios, to gyvojo krikš
čionybės organo, paskyrimas 
yra ne išrasti naujas ekono
mines, socialines ar politines 
sistemas bei teorijas, bei 
esamas reformuoti, bet jos 
tikslas yra reformuoti pačius 
ekonomistus, sociologus bei 
politikus.
Juk ir Kristus, krikščionybės 
Kūrėjas, nepaskelbė jokių re
voliucinių teorijų, nei ekono
minių sistemų, nemokino kaip 
tvarkyti finansus, kaip pa
naikinti vergiją, išvengti ka
rų, pažaboti imperializmą. 
Kristus išgelbėjo pasaulį už
gimdamas Kūdikiu... Ką, re
gis, bendro turi painūs socia
liniai, ekonominiai, politiniai 
klausimai su Kūdikiu? Kokie 
gali būti santykiai tarp Ceza
rio ant aukso sosto ir Kūdi
kio ant šiaudinės prakarties ? 
Vienok Dievo Sūnaus užgimi
mas žmogaus kūne buvo pra
džia naujojo gyvenimo; buvo 
ta paskelbimas, kad sociali
nis atgimimas turi ką tai ben
dro su dvasiniu atgimimu, 
kad tautos gali būti išgelbė
tos per žmones atgimusius 
Dievuje, kaip gražiai tą min
tį’ išreiškė šv. Augustinas: 
“Dievas gimė žmogumi, kad 
žmogus taptų Dievu.” Taip ir 
krikščionybė, skelbdama sa
vo Kūrėjo mokslą, be kruvi
nų revoliucijų perdirbo žmo
gaus dvasią ir pasekmėje to 
vergijos pančiai pradėjo 
trūkti, laukinės barbariškos 
tautos, užplūdusios Europą, 
persidirbo į ramias, dorą my
linčias tautas, tironų teroras 
nusilenkė prieš švelnią krikš
čioniškąją dvasią, žiaurūs pa
pročiai palengva sušvelnėjo 
ir demokratijos dvasia pra
siplatino. Ir taip krikščiony
bė žingsnis po žingsnio pa
saulio išvaizdą pakeitė ir net 
padarė įtaką į tautas, kurios 
visai krikščionybės ir pažin
ti nepažino.

Taigi šiandien pasaulis ne
reikalauja kokių nors naujų 
idėjų, naujų ekonominių sis-

temų, bei įvedimo naujos mo
netarinės sistemos, jis reika
lauja naujo atgimimo. Jis rei
kalauja naujos gyvybės, nau
jos dvasios, kurią tik Dievas 
gali duoti. Mes patys sau ne
galime duoti to atgimimo, ly
giai, kaip negali žmogus nau
jai gimti. Jei žmogus turi 
naujai gimti, tai tas gyvybės 
principas turi paeiti iš vir
šaus. Tas gyvybės princijas 
yra krikščionybėje, Katalikų 
Bažnyčioje. Jos gyvenimas 
yra ne kas kitas, kaip tikras 
Dievo gyvenimas mums per 
Šv. Dvasią duotas, visuomet 
gyvas, visuomet gaivinąs, vi
suomet naujas, kurio joks ki
tas gyvenimas negali pakeis
ti. Ji yra lyg kvėpavimas, ku
ris nuolat pašalina žmogaus' « te
kūno stagnaciją ir tą gyveni- Vo malonės veikiami, didžiu
mą nuolat ir nuolat ji atnau-: ma tų kursų lankytojų savo 
jina, taip ir krikščionybė laisva valia jau tapo katali- 
savo mokslu ir dvasia nuolat 
stabdo visuomenę nuo įvairių 
krizių bei negalių stagnaci
jos ir vis pasauliui duoda 
naujos gyvybės ir veda prie 
naujų laimėjimų. Krikščiony
bė atrodo labai konservaty
vi, bet kartu ji yra labiausiai 
revoliucinė. Tai yra nuolati
nė, rami ir taiki revoliucija 
prieš mirtį.

Einant savo Kūrėjo pėdo
mis, krikščionybė gerai su
pranta, kad socialės revoliu
cijos, be pakeitimo žmogaus 
vidujiniai bei dvasiniai, būtų 
lygiai pakeisti vieną partiją 
kita, vieną tironą kitu, nere
tai dar blogesniu ir po revo
liucijai, kai gaisrų dūmai iš
sisklaidys, kai revoliucijos 
aukos bus palaidotos, esmi
niai pasiliks tas pats: bus 
maža žmonių grupelė valdžio
je, kurie, kaip pirma, taip ir 
dabar išnaudos kitus savo 
naudai ar tikslams. Tenai pa
siliks tas pats kodumas ir 
žiaurumas, tie patys geidu
liai, ta pati puikybė, tas pats 
veidmainumas, kaip ir pirma. 
"Ir paskesnieji dalykai daro
si blogesni už pirmuosius.” 
Krikščionybė visuomet sten
giasi pakeisti žmones viduji
niai, o ne sistemas. Ji gerai 
žino, kad jei žmonės pasida
rys tuomi, kuomi jie turėtų 
būti, tai ir sistemos pasida
rys tuomi, kuomi jos turėtų 
būti. “Ieškokite visupirma 
Dievo karalystės ir jos teisy
bės, o visa tai bus jums pri
dėta” — tie Kristaus žodžiai 
amžinai pasiliks teisingi.

Dabar darosi aišku, kad 
krikščionybės tikslas nėra tai 
sudarymas patenkinamų so
cialių sąlygų, bent nėra jos 
pirmutinis tikslas, dar ma
žiau vienintelis tikslas. Koks 
tat tas tikslas, ką krikščio
nybė žada ir ką garantuoja; 
kokias priemones ir procesus 
siūlo atsiekimui to tikslo; 
kokį stebuklingą gyvenimą, 
patenkinantį kiekvieną žmo
gaus troškimą bei aspiraciją, 
teikia tiems, kurie priima tą 
mokslą ir sulig jo gyvena — 
bus tai sekančiųjų straipsnių 
tema. Tas straipsnis yra tik 
lyg įžanginis.

Šiandien krikščionybės ko
va dėl atskirų tiesų pasibai
gė. Dabar kova verda apla
mai dėl krikščioniškojo gyve
nimo idealų vertės. Pasaulis 
vis ryškiau dalinasi į dvi da
li: vieni ją gina, kiti atkak
liai ją kovoja. Dabartiniu lai
ku krikščionybės kovotojų ei
lės žymiai retėja. Jie žino, 
kad pralaimėti negali, bet 
nuostoliai gali būti labai di
deli.

Toje kovoje, kur krikščio
nybės gyvenimo idealų vertei 
yra pastatytas klausimo žen
klas, geriausias apgynimas 
yra aiškus, atviras ir bešališ
kas tų idealų išdėstymas. Tas 
nepaliks be pasekmės krikš
čionybės priešų tarpe ir ly
giai nepaliks be naudos išti
kimiems krikščionims. Daž
nai būna, kad tie, kurie puo
la .neturi gerą supratimą ką 
puola, lygiai kaip tie, kurie

Veržiasi katalikybėn
1938 m. sauso 2 d. vysk.Th. 

E. Molloy, S.T.D. įsteigė 
Brooklyno vyskupystėje 50 
centrų, vedimui kursų dėl ne- 
katalikų, kurių tikslas supa
žindint su Katalikų Bažnyčia, 
Jos mokslu ir apeigomis vi
sus tuo dalyku įdomaujan
čiuosius nekatalikus ir duoti 
jiems progos pažinti Katali
kų Bažnyčią, ir susidaryti 
sau tikrą Jos vaizdą.

Lankantysis tuos kursus 
nė vienas asmuo nėra verčia
mas tapti kataliku ar kokias 
nors sau katalikiškas prievo
les užsidėti.

Susipažinę su Katalikų 
Bažnyčios tikrenybe, ir Die-

kais.
Per 12 metų Brooklyno 

Vyskupijoje iš lankusiųjų 
tuos kursus, 7,500 abiejų ly
čių ir įvairių tautybių asme
nų priėmė katalikybę.

Šių metų gegužės 22 d. Šv. 
Gregorijaus bažnyčioj, Broo- 
klyne, sulig prel. J. McGowan 
pranešimo, su virš 900 atsi
vertėlių priėmė iš vysk. Mol
loy Sutvirtinimo Sakramen
tą.

Nekatalikai ieško tikėjimo 
tiesos ir veržte veržiasi ka
talikų tikybon, ją priima ir 
tampa uoliais Kristaus Baž
nyčios nariais, o tuo tarpu 
nekurie lietuviai katalikai per 
savo tamsumą apsileidžia sa
vo tikėjimo pareigų pildyme, 
atsitraukia nuo Kat. Bažny
čios, pasidaro bedieviais ir 
šėtono tarnais, ir įsivaizduo
ja save esant gudresniais už 
gudruolius.

Padeginčja automobilius
New Yorko mieste po šio 

karo atsirado tokia daugybė 
automobilių, kad jiems jau 
net ir garadžiuose neužten
ka vietos. Visų gatvių paša
liai yra pilni jų pristatyta. 
Didžiuma tų automobilių sto
vi dieną ir. naktį gatvėje pa
likti. Kiti automobiliai išsto
vi gatvėje nepajudinti net vi
sas šešias, kartais ir septy
nias dienas, nes jų užimti 
darbu savininkai neturi laiko 
jais važinėti.

Dažnai atsitinka, kad be
stovintis gatvėje automobilis 
naktį užsidega ir paskęsta 
liepsnose. Nusiminęs jo savi
ninkas pamano, kad tai kerš
tingo kaimyno darbas, jį nu-

bausti, kam prie namo laiko 
automobilių pastatęs ir net 
per visas šešias dienas jo ne
pajudina iš vietos.

Policijos nuomonė yra ta, 
kad tai yra darbas tam tik
rų pakvaišėlių, kurie turi sau 
iš to malonumo, stebėdami 
degantį automobilį. Todėl po
licija pataria visiems, kurie 
tik laiko paliktus gatvėj au
tomobilius, uždaryti automo
bilių langus ir užrakinti jų 
duris, kad niekas kitas ne
galėtų į automobilius įeiti.

Neatsargūs važiuotojai
Dažnai tenka Brooklyne 

pastebėti, kaip" greit važiuo
jantieji automobiliu asmenys 
pervažiuoja gatvę prieš rau
doną lempą ir paskui nuo po- 
licmano gauna “bilietą,” at
silankyti pas teisėją, kuris 
jam sulig kaltės didumo pas
kui paskiria piniginę baus
mę. Baudžiama, kad automo
bilistai būtų daugiau apdai
resni ir atsargiau gatvėmis 
važiuotų ir laikytųsi nustaty
tų taisyklių.

Katalikų siekiai
JAV katalikai jau seniai 

susidomėjo šv. Tėvų Leono 
XIII ir Jijaus XI išleistomis 
Socialinėmis Enciklikomis ir 
užsimojo jose iškeltas dar- 
bninkų reikalais įdėjas įgy
vendinti viešame gyvenime. 
Tas katalikų užsimojimas ra
do didelį atbalsį ir pritarimą 
visuomenės tarpe, tarp darbi
ninkų ir tarp industrijos va
dų.

Tų Enciklikų dėka šioje 
šalyje atsirado daug darbi
ninkiškų organizacijų, moky
klų ir plati katalikiškosios 
visuomenės veikla, kuri rūpi
nasi ne vien tik darbininkų, 
bet ir pačių industrijų gyve
nimu ir jų veikimu,’laiko dar
bininkų ir industrijų reika
lais konferencijas, kuriose tie 
dalykai esti išnagrinėjami 
Katalikų Mokslo šviesoje ir 
duodama vieniem ir antriem 
teisingi ir geri patarimai bei 
nurodymai jų veikimui ir tar
pusavio geriems santykiams 
palaikyti, be kurių nei vieni, 
nei antri negali gerai gyvuo
ti ir veikti.

Florida ieško 
vasarotoje

gra-

KUN. A. PETRAUSKAS

KUN. A. PETRAUSKO 
PAGERBTUVES

Birželio 12 d. buvo gražiai 
pagerbtas kun. Antanas Pet
rauskas, kuris jau antras me
tas eina klebono pareigas Šv. 
Jurgio parapijoj, Brooklyne, 
jo 15 metų kunigystės jubi
liejaus ir varduvių proga. 
Bankietas, kurį rengė parapi
jos draugijos, įvyko parapi
jos svetainėje. Žmonių prisi
rinko virš 300. Tas įrodo, kad 
kun. Petrauskas parapijiečių 
yra gerbiamas. Kun. Petraus
kas nėra naujas šiai parapi
jai žmogus. Apie prieš 10 me
tų jis buvo 5 metus šios pa
rapijos vikaras. Daug matėsi 
publikos iš Long Island, kaip 
tai: Floral Park, Ozone Park, 
Flushing ir kitų kolonijų. Va
karo vedėju buvo kun. V. Ma
siulis.

Iš dvasiškių dalyvavo šie 
kunigai: Aleksiūnas, Kemė
šis, Masiulis, Masaitis, Pakal
nis, du broliai Pažereckai, 
Raugalas.

Kalbėjo ir dovanas įteikė šie 
asmenys: LRKSA 115 kp. — AL 
Spaičys, nuo Mot. Sąajungos 35 
kp. — Brangaitienė, nuo šv. Var
do D-jos — Kučinskas, nuo Tre
tininkų — Kazlauskienė.

Stambi auka įteikta nuo pa
rapijiečių. *

LIETUVIŲ KATALIKŲ AKCIJOS 
REIKALU

LIET. KAT. AKCIJOS
FONDAS

gina, kartais turi netobulą 
supratimą, ką gina. Daugelis 
tų, kurie puola krikščioniško
jo gyvenimo filosofiją, yra 
priešai ne pačių idealų, bet 
priešai to, ką jie patys klai
dingai yra persistatę. Kiek 
čia kaltės yra pačių krikščio
nių, sunku pasakyti. Ne vien 
disharmonija 
praktiškame 
tais idealais, 
netikslus ar
bei perdėtas tų idealų persta
tymas, nevieną mąstantį ir 
nuoširdų asmenį atstumia 
nuo jos.

Krikščioniškojo gyvenimo 
teorija taip yra sklandi, taip 
loginga, tai paprasta, bet kar
tu ir mistinė, taip pritaikyta 
prie paprasčiausio žmogaus, 
o lygiai ir aukščiausiai išla
vinto ir taip patenkinantį vi
sus sielos reikalavimus, kad 
kuomet tinkamai perstatyta, 
tikrai yra patraukianti kiek
vienos geros ir nuoširdžios 
valios žmogų. Ji išaiškina vi
sas gyvenimo problemas ir 
duoda pilniąusį į jas atsaky
mą ir palyginus kitas teori
jas, esančias jos opozicijoje, 
jos atrodo tuščios, sausos ir 
bejėgės išaiškinti žmogaus 
dvasios neišdildomų aspira
cijų.

Pažinkime tat krikščiony
bę.

krikščionių 
gyvenime su 

bet taip pat. ir 
net klaidingas

Floridos pajūrys yra 
žiausias kraštas norintiems 
smagiai savo atostogas pra
leisti. Vasarojimo sezonas čia 
tęsiasi ištisus metus. Bet gra
žiausias laikotarpis čia esti 
nuo pradžios lapkričio iki ge
gužės mėnesio. Tuo metu čia 
susirenka vasarotojai netik 
iš Jungtinių Valstybių, bet ir 
iš kitų kraštų. Todėl žiemos 
sezone čia pragyvenimas la
bai brangus, nes tik už kam
barį vienai nakčiai viešbu
čiai ima iki 50 dolerių.

Tačiau vasaros metu vasa
rotojų čia mažai atvyksta, 
todėl ir pragyvenimo kainos 
žymiai nukrinta. Daugelis 
viešbučių dėl to visai užsida
ro, nes negali išsiversti, im
dami po $12.00 nakčiai.

Kadangi dirbant tik pusę 
metų viešbučiai turi maža 
pelno, tai jie sutarė praves
ti reklamą, kad ir vasaros 
metu daugiau vasarotojų at
važiuotų. Tokiai reklamai 
pernai jie išleido $900,000 ir 
iš to pelnė $31,000,000. Šie
met gi skelbimams jie pasky
rė arti 2 milijonų ir užtai ma
no pelnyti iki 50 milijonų do
lerių.

Reklamai pinigus sudėjo 
225 Maimi viešbučiai, kurie 
vasara bus atidaryti ir biznį 
varys atpigintomis kainomis. 
Yra viešbučių, kurie nakvy
nę siūlo už $6.00 nakčiai.

Vasaros metu į Floridą su
važiuoja atostogininkai dau
giausia iš Centralinės Ame-

Didingame Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongrese, buvusiame 
1948 m. spalių mėn. Chicagoj, 
pravestas vienas nutarimas, ku
riuo visuomenė rimtai susidomė
jo, mūsų organizacijų vadai jam 
pritarė ir lietuvių katalikų laik
raščių redaktoriai nesigailėjo 
jam komplimentų.

Tąsai nutarimas liečia įsteig
tąjį prie Amerikos Lietuvių 'R. 
K. Federacijos autonominiais 
pagrindais veikiantį fondą ,ku
ris pavadintas — Amerikos Lie
tuvių Katalikų Akcijos Fondas. 
Fondo valdybą sudaro: Kunigų 
Vienybės pirmininkas ir ALRK 
Fed. centro valdybos nariai.

Mūsų spaudoje jau buvo pa
skelbta, kad ALRKF pirminin
kas yra prel. Jonas Balkūnas, 
fondo iniciatorius ir ALRKF 
dvasios vadas. Fondo, valdybos 
susirinkime, buvusiame Chicago- 
je prieš porą mėnesių, buvo pri
imtas statutas, kuriuo bus lai
komasi iki kito ALRKF kongre
so, o kongrese bus siūloma jį in
korporuoti į ALRKF konstituci
ją-

ALRKF valdyba nutarė ir va
jų pravesti, kad tas fondas ne
būtų tik iš vardo, bet kad turė
tų bent tiek pinigų, kuriais pa
čius svarbiausius, pačius aktua
liausius lietuvių katalikų kultū
rinius ir visuomeninius veiklos 
dalykus galėtų patenkinti. Va
jui vadovauja patsai prel. Jonas 
Balkūnas. Jis kreipiasi į mūsų 
visuomenę prašydamas būti dos
niais ir savo aukas siųsti kun. Ig. 
Albavičiui (1515 So. 50th Avė., 
Cicero, UI.), fondo iždininkui, 
kuris yra ir ALRKF centro val
dybos iždininkas.-

Šiame rašiny paduodama ke
letas dalykų iš ALRKF istorijos, 
nes daug kas apie fondą klausi
nėja, nes dar, toli gražu, ne visi 
su juo yra susipažinę.

VISŲ SROVIŲ BENDRA 
VEIKLA

Visi gerai suprantame, kad 
šiais tragingais Lietuvos gyveni
mo laikais yra reikalinga vi
soms patriotinėms lietuvių gru
pėms bei organizacijoms dirbti 
bendrai Lietuvos laisvinimo ir 
šelpimo darbą. Tą bendrą dar-

rikos, kuriems Floridos kli
matas nėra perkarstąs. Ne
mažai ekskursantų, ypač iš 
neturtingųjų luomo, atva* 
žiuoja ir iš šio krašto, kurie, 
pasinaudojant atpigintomis 
kainomis nori pamatyti šį 
palmių kurortą.

jbą ir dirbame, kiek ALT, tiek 
BALF. Bet tai dar nereiškia, kad 
bendrasis darbas vienoj ar ant
roj organizacijoj reikalauja savo 
ideologijos išsižadėti ar jos ak
tualiuosius reikalus pamiršti. 
Anaiptol ALKAF pirmininkas 
prel. J. Balkūnas yra nekartą 
pasakęs, kad juo geriau bus su
siorganizavusios ALT ir BALFą 
sudarančios srovės, juo stipres
nis bus ir bendrasis darbas Lie
tuvai laisvinti ir šelpti. Tai ne- 
buš" “palaidi barščiai,” bet stip
rus ir šiandien taip reikalingas 
lietuvių darbo ir kovos frontas.

Kalbant apie lietuvių katalikų 
visuomenę Amerikoje, visi pri
pažins, kad ji savo veiklumu, or
ganizuotumu ir dosnumu daug 
ką įsteigė, pastatė .sukūrė. Ji 
buvo dosni (ir pati dosniausia) 
ir įvairiausiems Lietuvos reika
lams. Ji tokia, nė kiek neabejo
jama, ir pasiliks, nes lietuvis ka
talikas žino, kad lietuvybę pat
sai Dievas jam davė ir dėl to jis 
nusikalstų ją neigdamas ir taip 
pat nusikalstų savo tėvų ar bo
čių kraštą pamiršdamas.

REIKALINGOJI AKCIJA
Bet kad išlaikyti tą, kas lietu

vių katalikų yra pastatyta ir su
kurta, kad visos mūsų įstaigos 
tarnautų ir ateityje, kaip tarna
vo praeityje — išlaikyti visas 
lietuvių ir religines ir tautines 
brangenybes, būtinai yra reika
linga būti ir tikrai gerai organi
zuotiems ir veikliems. Kad veik
la būtų pastovi, tiksli, metodin
ga, reikalinga turėti aparatai, 
kvalifikuoti darbininkai, kurie 
visą savo laiką galėtų pašvęsti 
tai akcijai, kuria rūpinasi mūsų 
ALRKF. čia kaip tik ALKAF 
ateina į pagelbą.

Be to, reikalinga yra parama 
lietuvių katalikų spaudai. Reika
linga, kad visos ALRKF šakos 
būtų gyvos, kad jos nenudžiūtų, 
kad veiktų. Dėl to Amerikos 
Lietuvių Katalikų Akcijos Fon
das vajaus metu surinktų pini
gų dalį skiria Lietuvių Kultūri
nio Instituto ir Liet. Centralinio 
Knygyno bei Archyvo tvarky
mui ir išlaikymui. Joms gražiai 
vadovauja mūsų uolusis visuo
menininkas kun. Pr. Juras ir 
jam talka yra labai reikalinga.

PRIREMKIME SAVO PETĮ
Amerikos lietuviai katalikai 

negali užmiršti ir tremtinių. Yra 
svarbu ir tremtinių katalikų kul
tūrinę veiklą paremti. Jau ke
linti metai kaip prie ALRKF 
veikia tremtinių komisija, susi
dedanti iš prel. J. Balkūno, J. 
Laučkos ir J. Boley. Ji palaiko 
ryšius su National Catholic Re
settlement Council. Ji tikrai

daug yra prisidėjusi prie to, kad 
kiek galint daugiau lietuvių trem 
tinių į Ameriką galėtų atvykti. 
Tuo būdu ir tos komisijos dar
bas turi būti remiamas.

Visi reikalai, kuriuos yra už
simojęs finansuoti Amerikos 
Lietuvių Katalikų Akcijos Fon
das, yra nepaprastai svarbūs. 
Todėl padėkime sėkmingai pra
vesti to fondo vajų.

MOKSLININKAS
J. BALTRUKONIS

Amerikos lietuvių gyveni
me dažnai nušvinta žvaigždė 

; mokslo srityje. Vienur ar ki
tur randasi lietuvių, kurie sa
vo laimėjimais yra malonūs 
lietuviškai visuomenei. Vienu 
iš tų yra Jonas H. Baltruko- 
nis, B.M.E., M.C.E., kilęs iš’ 
Keamy, N. J.

Jo tėveliai, Jonas ir Marce
lė Baltrukoniai, yra žinomi 
New Jersey valstijoj lietuviš
koje dirvoje veikėjai. Nuo pat 
jaunų dienų įtraukė į tą veik
lą ir savo sūnų. Dar ir dabar 
jis tebėra Vyčių ir kitų or
ganizacijų nariu ir yra jose 
aktyviai dalyvavęs ypač spor 
to srityje.

Nuo pereitų metų, Jonas 
H. Baltrukonis yra Katalikų 
Universiteto Washingtone 
inžinerijos fakulteto instruk
torium; Bet su šiuo faktu vis
kas nepasibaigė. Jonas dau
giausia laiko pašvenčia dirb
damas laboratorijoj. Savo 
naujais išradimais plastikos 
srityje jis ypač pasitarnavo 
Tautos Apsaugai. Jo studijo
mis ir darbais yra susidomė
jęs Laivyno Departamentas, 
kurio karininku buvo antrojo 
pasaulinio karo metu.

Su profesorium F. A. Ri- 
berstein parašė studiją, kuri 
laba aukštai įvertinta mecha
niškos inžinerijos sluoksniuo 
se. Už šiuos nuopelnus Jonas 
Baltrukonis Kat. Universite
to American Society of Me
chanical Engineers išrinko jį 
garbės pirmininku. Taip pat 
jį yra pakvietus būti jos na
riu ir American Society of 
Testing Materials, susidedan
ti iš labai stambių asmenybių 
inžinerijos srityje.

Be paskaitų ir laboratori
nio darbo, paskutiniu laiku, 
Jonas Baltrukonis yra Kata
likų Universiteto leidžiamo 
laikraščio “Engineer and Ar
chitect” redaktorium. Apie 
jį taip sakoma: “...Jonas 
Baltrukonis pasiekė didelio 
progreso, įgyvendindamas 
kataliko mokslininko idėją, 
žmogus, kuris gali suderinti 
mokslo principus su krikščio
niškuoju gyvenimu.”
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j IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ~ŽWOsj

TREMTINIAI PIETŲ VALSTIJOSE 
-------- /

New Orleano apylinkėje 
cukraus plantacijų savininkai 
pasikvietė iš Europos tremti
nius laukų darbams. Darbi
ninkų sąlygos čia yra labai 
skurdžios, todėl lietuviai apie 
sunkią būklę pasiskundė laiš
kuose ir spaudoje. Net anglų 
spaudoje pasirodė trumpa ži
nia apie darbininkų skurdą. 
Todėl, pertraukęs savo poil
sį, nuvykau į New Orleaną ir 
apylinkes, kad aplankyti lie
tuvius — naujus gyventojus. 
Manau bus įdomu visiems su- 

' žinoti apie jų gyvenimą.
Lietuvių čia yra apie 20 

šeimų, išsklaidytų vieni nuo 
kitų per 50 bei 100 mylių. 
Kai kuriose vietose randasi 
po 2 ir 3 šeimas, kitur po vie
ną šeimą. Daugelyje vietų 
geležinkelio stotys yra už 5 
be? 10 mylių. Tremtiniai, tar
si tyčia, apgyvendinti toli
miausiuose užkampiuose. Ke
liai purvini, o kai padžiūva 
dulkėti. Man lankant tremti
nius reikėjo po kelioliką my
lių važiuoti per dulkes, kaip 
per debesius. Kelių blogumas 
ir gyvenimas užkampiuose 
būtų pakenčiami dalykai, ta
čiau kitos gyvenimo sąlygos, 
ypač kai kurių, yra visai ne
pakenčiamos ir negalimos; 
bemaž taip blogai, kaip šaly
je, kur yra priverstini vergų 
darbai.

Butai
Darbininkų nameliai yra 

daugumoje paprastos palapi
nės, sukaltos iš lentų, be lu
bų, tik su keliais perskyri
mais, neva kaip ir kamba
riais. Kai kurių lentos krei
vos ir kuprotos, matyti sky
lės, kad net"‘kirminai bei 
vabzdžiai gali liuosai landžio
ti ir lietus perlyja kiaurai. 
Kai kur tremtiniai turi tink
lelius languose ir duryse nuo 
vabzdžių apsiginti, bet dau
gelyje vietų gyventojai-dar- 
bininkai neturi nei tinklelių, 
nei langų, nei durų; langų 
skyles kai kurie uždengia 
maišais bei skarmalais. Tie
sa, čia žiemos nėra, klimatas 
labai karštas. Palapinės nuo 
saulės taip įkaista, kad nega
lima pakęsti, ypač ten, kur 
nėra lubų. Lietuviai, kaip ga
būs ir pažangūs žmonės, 
stengiasi patys gerinti sąly
gas. Pavyzdžiui, Bačkauskai 
ir Vasikauskai, apsigyvenę 
Mathews sodyboje, išprašė iš 
savininko medžiagos ir patys 
įsidėjo lubas, apkalė iš oro 
popierio imitacijos lentelė
mis, išsidažė ir tokiu būdu jų 
nameliai daug yra gražesni, 
negu vietos (ten gimusių) 
darbininkų. Dėl namų dar ga
lima būtų pakęsti, nes kai 
kur nameliai yra visai geri, 
turi net vandentekį, maudyk
les ir visus patogumus. Blo
giausias dalykas tai dėl atly
ginimo.

Algos
Darbininkui (vyrui) cuk

raus plantacijoje mokama po 
$2.90 į dieną. Kai kurie darb
daviai moka po $3.00 ir net 
$3.50 į dieną. Darbo valan
dos nevienodos: vieni dirba 
po 9 vai., kiti po 10 ir net po 
11 ir 12 vai. į dieną. Daugu
moje dirbantieji 9 vai. gauna 
po $2.90, o tie, kurie dirba 
daugiau valandų gauna kiek 
daugiau; jie gauna po 32 cen
tus į valandą. Kai lyja nedir
bama ir jokio užmokesnio ne
gaunama. Per dvi savaites 
daugumoje uždirba tarp 18 
ir 32 dol. Už elektrą »(kur 
yra), gazą, kurą ir apdrau- 
dą ligoje atskaitoma. Jei ly
ja per visą savaitę (čia pasi
taiko), tai jokio uždarbio ne
gaunama. Suprantama, kad 
šeimai su 2-4 vaikučiais jo-j

kiu būdu maiątui negali už
tekti. Ji turi arba badauti, 
arba imti skolon maistą iš 
krautuvės. Kompanijos bei 
plantacijų savininkai turi 
krautuves ir gali pabarginti.

Teko patirti, kad beveik 
kiekviena šeima yra prasi
skolinusi. Lietuviai pagyve
nę tik 6-7 savaites jau yra 
skoloje po $35.00 iki $75.00. 
Kaikuriose vietose savinin
kai duoda dirbti po 2 ar 3 
dienas į savaitę, nors ir nely
ja. Radau vieną šeimą lietu
vių tremtinių prie Packport, 
La., pas Mr. LaCoco, kuri 
dirba po 2-3 dienas savaitė
je. Toji šeima iš 3 asmenų 
per 5 savaites badavo, nei 
sviesto, nei pieno, nei mėsos 
nevalgė. Radau juos nusimi
nusius ir nepaprastai susirū
pinusius. šis B. tremtinys yra 
tikras ūkininkas iš Panevė
žio apylinkės. Anglų kalbos, 
nei žmona, nei 14-kos metų 
dukra visai nemoka. Nežino
jo nei kam pasiskųsti ir nei 
kaip iš ten išsigelbėti. Kai jų 
užklausiau kaip sekasi, tai 
apsiverkė ir pareiškė: “Blo
gai, kunigėli, ir labai blogai; 
mes čia badaujame ir nežino
me kas daryti ir kur pasidė
ti. Kodėl mums neleidžia dirb 
ti kasdien, nes dirbdami po 2 
ar 3 dienas į savaitę už $2.90 
į dieną tegalime tik duonos 
nusipirkti ir sriubos išsivir
ti. Vokietijoje stovykloje bu
vo geriau pavalgyti ir tinka
mesnį butą turėjome negu 
čia,” pareiškė B. Toliau jis 
tęsė: “Esame labai nukentė
ję, mano brolis Jonas ištrem
tas į Sibirą, kur kenčia šal
tį. Man čia nepavyko surasti 
tinkamų gyvenimo ir darbo 
sąlygų.” * - a i

Mat, jo brolį ūkininką Jo
ną su šeima komunistai rusai 
1941 m. birželio mėn. išvežė 
į Sibirą ,o jam pavyko pasi
slėpti. Kai 1944 m. antrą kar
tą raudonieji užėmė Lietuvą 
jis pabėgo į Vokietiją. Paty
ręs šią jo tragingą būklę, nu
vykau pas savininką LaCoco 
pasikalbėti. Jis tuoj pradėjo 
man aiškinti, kaip jis “rūpi
nasi” tremtiniais ir juos 
“globoja”... Patyriau, kad jo 
nepataisysiu ir todėl rytdie
ną nuvykau pranešti jam, 
kad tremtiniai iš jo bus išga
benti. Drauge su manimi nu
vyko kitas asmuo, nes ma
niau, kad turėsiu sunkenybių. 
Jo elgesys buvo arogantiš
kas, baisus, nes jis tuos žmo
nes skaitė savo “nuosavybe”, 
ir pareiškė jų neišleisiąs. Ne
žiūrint jo grąsinimų gegužės 
18 d. nuvykome specialiu 
autobusu ir išgabenome lie
tuvių ir nelietuvių šeimas į 
New Orleans. Buvo pranešta 
policijai ir valdžiai, kad iš
vengus komplikacijų, tačiau 
savininkas nedrįso daryti 
kliūčių ir šią šeimą su kitais 
tremtiniais išsiuntėme į 
Brockton, Mass. Jie ten atsi
kvėps, turės gerą gyvenimą 
ir nereikės lyginti savo būk
lės su brolio, kuris tebėra Si
bire.

Panašių, labai sunkių gy
venimo sąlygų čia yra, bet 
yra taip pat ir tokių, kurie 
pakenčiamai gyvena.

Daugel vietų radau, kur 
gyvena miškuose, per keletą 
mylių nuo miestelio ir negau
na nei pieno, nei šviežios mė
sos, lygiai kaip tremtyje. Iš 
šių sunkių sąlygų reikia vi
sus lietuvius išgabenti, nes 
pagerinti jų būklę čia neįma
noma. Suteikiau informacijų 
vietinei valdžiai ir Washing
tone. Kada ir kokiu būdu ne
pakenčiamos darbininkų są
lygos cukraus plantacijose 
bus pakeistos parodys atei
tis. Lietuviams tremtiniams 
vykti į pietines valstijas ne
patartina. Jie nepakels nei

karšto klimato, nei šių sun
kių sąlygų.

Šia proga nuoširdžiai krei
piuos į Amerikos lietuvius 
prašydamas ištiesti brolišką, 
artimo meilės ranką parsi- 
kviečiant tremtinius iš Vo
kietijos ir Austrijos į savo 
pastogę, kad nereiktų jiems, 
tiek daug vargusiems, dar čia 
atvykus skurdą nešti.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALFo Pirmininkas

ŽINOTINA LIETUVIAMS 
TREMTINIAMS

Imigracijos įstatymas iš 
1948 metų reikalauja, kad 
atvažiavę į JAV DP teisė
mis, užsiregistruotų du kar-

ATVYKO IŠ TREMTIES

tus į metus, užpildant spe
cialiai tam tikslui valdžios 
pagamintas blankas. Laikas 
užsiregistravimui yra skiria
mas birželio 15-30 dėl atva
žiavusių DP teisėmis ir da
bar gyvenančių JAV. Už ne- 
siregistravimą yra numatyta 
didelės bausmės.

Reikalingas užsiregistravi
mui blankas galima gauti iš 
Imigration and Naturaliza
tion Service, kurie yra visuo
se didesniuose miestuose. Gy
venantiems Newark, N. J. ir 
apylinkėje galima kreiptis į 
Immigration and Naturaliza
tion Service, 1060 Broad St., 
Newark 2, N. J. arba į A. S. 
Trečioko ofisą, 314 Walnut 
St., Newark, N. J.

TREMTINIŲ DIDIEJI 
GLOBĖJAI

BROOKLYNO BIZNIERIAI

Laivu “General Haan” i New Yor- 
ka atvyko šie lietuviai tremtiniai:

ABRAITIS Antanas, 1624 N. Wood 
St., Chicago, Hl.

ADASKEVIČIUS, Anicetas, Julija, 
Algimantas. Rt. 1, Elberta, Mich.

AKAVICKAS, Vladas, Stefanija, 
Elena, Valerijonas. Ringle, Wis.

ALEKSYNAS Juozas, R D 1, Union
dale, Pa.

ANSKOLIS, Ričardas, Olga, Birutė.
1301 28th St., North Bergen, N. J. 

ASAUSKAS Petras, La Crosse, Wis. 
AUGUNAS, Algimantas, Lucija.

12317 Stoepel Ave., Detroit 4, Mich.
VICIUS, Antosč, Salomėja, Irena. 28 

N. Fifth St., Duquesne, Pa.
BABALLAUSKAS, Leopoldas, Stasė.

825 Sarah St., W. Homested, Pa.
BAJERUNAS, Leonas, Maria, Ma

ria, Regina. 17903 Brazil Rd., Cleve
land, Ohio.

BAKŠYS Vincas, 2102 Peoria Rd., 
Springfield, Ill.

BALYS, Mečys, Leokadija. 327 Cen
tral St., Manchester, N. H.

BALTUŠIS, Juozas, Eugenija, Ele
na. 413 E. Main St., St. Charles, Ill.

BANDŽIULIS Vytautas, 4024 So. 
Artesian Ave., Chicago, Ill.

BAUŽYS Petras, 4020 W. Adams St., 
Chicago, Ill.

BELECKIS, Petras, Zofija, Jonas, 
Vytautas. 53 Hudson Ave., Brooklyn.

BOSAS, Klemensas, Kunigunda, Ja
nina, Mangirdas, Andriejus. 2116 For
bes St., Pittsburgh 19, Pa.

BRAZDŽIONIS, Petras, Danutė, Da
lia, Eleonora. 825 Sarah St., West 
Homested, Pa.

BRINKĄ, Adolfas, Leokadija, Rai
mondas. 2639 W. Montgomery Street, 
Čhoicago, Ill.

BURNEIKIS, Povilas, Ona, Romual
das, Zita. 8138 S. Marshfield Avenue, 
Chicago, Ill.

DEGUTIS Jonas, Lake Read, Hil
ton, N. Y.

DAUTARTAS, Juozas, Valtraud, 
Mernas. 14103 Barwell Ave., Cleve
land 12, Ohio.

DIRŽYS Antanas, 528 Main Street, 
Derry, Pa.

DRAŠINSKIS, Stasys, Juozas. 1263 
Washington Ave., Bronx 56, N. Y.

DUBAUSKAS, Liudvika, Stasys.
1410 S. 49th Ct., Cicero, Ill.

DUMBRAVA, Marijona, Vincas. 955 
Wildwood, Detroit 3, Mich.

GASIUNAS Jonas, 222 S. 3rd St., 
Belleville, Ill.

GELGOTAS, Adelė, Danutė, Zina, 
Vincas. Renselaor, Ind.

GRICIUS, Kazys, Juzė, Stasė, Ce- 
lestina, Algis, Marija. New Orleans, 
Luisiana.

JASAS, Bronius, Ona, Albina, Gy
tis, Audronė. Phillips, Wis.

JUOZENAS, Alfonsas, Marija, Gra
žina, Birutė. R. R. 2, Box 28, Osce
ola, Ind. ,

KACENAS Vytautas, 20 Bellevue. 
Ave., Brockton, Mass.

KAIRYS, Irena, Branguolė, Liucija.
4331 Trumbull Ave., Detroit, Mich.

KAVALIAUSKAS, Antanas, Anas
tazija, Vytautas, Kęstutis. Rensselear, 
Indiana.

KAVALIUKAS Valentinas, 2586 
Roosevelt Ave., Detroit 16, Mich.

KESMONAS, Norbertas, Uršulė, 
Norbertas, Ona. Rensselear, Ind.

KEVERA, Antanas, Maria, Maria, 
Gvidas. Muskegan, Mich.

KLAPATAUSKAS, Viktoras, Mar
celė, Milda. 1730 E. Moyamensing Av., 
Philadelphia 48, Pa.

KLEINAS Stasys, Tobin Rd., Lei
cester, Mass.

KŪDIKIS, Petras, Raimundas. 81116 
Sewinski Ave., Cleveland, Ohio.

KUSLEIKAITE Emilija, 6445 So.
Harper Ave., Chicago, Ill.
' MACAS, Jonas, Cecilija. 6607 South 

Rockwell St., Chicago, Ill.
MACINSKAS Vladas, 2743 Poplar 

Street, Philadelphia, Pa.
MARAšINSKAS Domicėlė, 4427 S.

Francisco Ave., Chicago.
MARKEVIČIUS, Algimantas,.Genė, 

Mindaugas. 3736 Pulaski St., E. Chi
cago, Ind.

MAŽEIKA, Antanas, Vanda, Hma
ra. E. Chicago, Ind.

MAŽUTIS, Stefanija, Benediktas.
Valparaiso, Ind.

MILAšIS, Jonas, Olga, Vytautas.
2535 W. 45th St., Chicago 32, Hl.

MINGELA Petras, 456 N. Marshall 
St., Philadelphia, Pa.

MELINAUSKAS, Vladas, Marijona, 
Vaclovas, Adolfas, Danutė, Teresė. 
Rensselaer, Ind.

MONTRIMAS, Rapolas, Marija, Ra
polas, Stefanija. Waukegan, Ill.

NASVYTIS, Motiejus, Salomėja.
3247 S. Emerald Ave., Chicago, Ill.

NAVICKAS, Stasys, Karolina, Ta
das, Janina. 6700 Fleet Ave., Cleveland

NORKUS Vytautas, Great Neck.
OLŠAUSKAS, Antanas, Elena. So. 

Bend, Ind.
PADLECKAS Henrikas, 2709 Pyra

mid Ave., Brentwood, Pa.
PALUBINSKAS, Juozas, Izabelė, 

Jūratė. 1429 W. Lombard, Baltimore.
PAUKšTAITIS, Juozas, Konstanci

ja. 9032 Beverly Ct., Detroit 4, Mich.
PECKYS, Vladas, Faustina, Irena, 

Laimutė, Algirdas, Genovaitė. 1699 
Van Ness Terrace, Union, N. J.

PETRULIONIS Pranas, 62 Yale St., 
Nutley, N. J.

POSKOČIMAS, Elena, Raimundas. 
3731 Deedar St., E. Chicago, Ind.

PETRULIONIS, Jonas, Vlada, Eu- 
gnijus, Rimgaudas. Fargo, N. Dakota.

PLEČKAITIS, Jonas, Ona, Vladas, 
Marija, Jonas. 75 Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y.

PREIKšTAS, Liudas, Ona, Rasa.
773 E. 26th St., Paterson, N. J.

RAMANAUSKAS Juozas, 39 Park 
So. Bldg., Boston 16, Mass.

RUMBUTIENE, Stasė, Ona. 13 
Memorial St., Pittston, Pa.

ŠABRINSKAS, Juozas, Albina, Juo
zas, Joana. 4515 Guilofrd, Indianapo
lis, Ind.

ŠALMINAS; Povilas, Marija, Mari
ja, Povilas. Detroit.

ŠARKENIS Balys, 194 New York 
Ave., Newark 5, N. J.

ŠAUKAITIS, Jonas, Adelė, Albina. 
616 W. Madison St., Chicago, Ill.

ŠAULYS, Jonas, Jonas, Emilija, Vy
tautas, Eleonora. Bradford, Conn.

ŠEPETAUSKAS, Antanas, Ona, Ge
novaitė. 825 E. 22nd St., Paterson, 
N. J.

ŠIMOLIUNAS Paulius, 123 Colby St. 
Hartford 6, Conn.

SKEIVYS, Jbozas, Adelė, Joana. 
9925 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.

SLAVINSKAS, Jonas, Helena. 143 
W. 6th St., S. Boston, Mass.

ŠLAKAITIS Edvinas, Chicago.
SMAIZYS, Petras, Salomėja, Sau

lius. 5707 Westlake Ave., Cleveland.
ŠNABAITIS Kazys, N. Dakota.
STANIšKAS Stasys, 49 Bruce St., 

Grafton, Mass.
STASIŪNAS, Juozas, Liucija. 1368 

Jackson St., Gary, Ind.
STUMBRAS, .Stasys, Jadvyga. 900 

Glenmore Ave., Brooklyn.
STUPELIS Stasys, 3822 Grand Bvd. 

E. Chicago, Ind.
TAUJENIS, Liudas, Barbora, Regi

na. 6619 S. Troy St., Chicago, Ill.
TOČIONIS Vladas, Fairview Ave., 

Worcott, Conn.
Tumas, Adomas, Veronika, Dalia, 

Maria. 25 Coney St., E. Walpole, 
Mass.

TRUSKA Zigmas, 138-27 Lloyd Rd., 
Jamaica, L. I.

VABALAITIS, Stasys, Birutė, Eu
genija. 1611 S. 49th Ave., Cicero, Ill.

VAIČIUS Stasys, 6940 S. Maplewood 
Ave., Chicago.

VELIČKA, Domas, Elena, Korneli
ja. Chicago.

VIDMANTAS Stasys, 8237 Luther 
Ave., Cleveland, Ohio,.

O. Rimydienė, “Amerikos” 
ir katalikiškų reikalų rėmė
ja, šiomis dienomis sulaukė 
svečių iš Brazilijos.

E. Tamulynienė iš Mas- 
petho, jautri tremtinių glo
bėja, nuolat savo kambariuo
se apgyvendina tremtinius. 
Šiuo metu Tamulynienė lau
kia nepažįstamų tremtinių iš 
Vokietijos, kuriems ji parū
pino buto ir darbo garanti
jas.

M. Adomienienė iš Ridge
wood, vadinama “tremtinių 
motina, parsikvietė visą eilę 
nepažįstamų lietuvių. Vi
siems ji surado darbo ir kam
barius.

Razickai i š Ridgewoodo 
džiaugiasi naujai atvykusiais 
tremtiniais iš Vokietijos.

Mažeika iš Maspetho lau
kia atvykstant iš tremties 
Dr. A. Varilauskos šeimos.

GRAŽI DARBUOTĖ

Beveik visų JAV ameri
kiečių lietuvių laikraščių 
bendradarbis Pranas Alšaus- 
kas — Pranys Alšėnas, ne
žiūrint to, kad jis dienomis 
dirba šokolado fabrike To
ronte, o spaudos darbui te
gali skirti vien tik poilsio 
valandas, su pasigėrėtinu eri- 
tuziazmu kelia Lietuvos lais
vės bylą užsienio spaudoje. 
Perėjęs didžiausių Kanados 
laikraščių editorialinius pus
lapius, kaip tai visai neseniai 
Toronto dienraštyje “The Te
legram,” P. Alšėnas jau įlin
do ir į JAV provincijos laik
raščius, susilaukdamas gyvo 
pritarimo. Kaip pav. duodu 
Wilkes-Barre “Times - Lead
er” talpintą jo straipsnį “Te- 
ror in Lithuania.” Gana il
game straipsnyje Alšėnas 
gražiai aprašo lietuviams so
vietų daromą skriaudą klaus
damas... “Katra pasaulio ga
lybė pakėlė balsą prieš rusų 
daromą neteisybę?... Kuo nu
sidėjo mažytė Lietuva, kad ji 
be jokio murmėjimo buvo iš
duota sovietų budeliui, kurio 
siautėjimo galo vis dar ne
matyti?” šitokia Alšėno ak
cija yra didelis dalykas Lie
tuvos laisvinimo reikale. Mes 
visi juk nepažįstamai turime 
šaukti — pagelbos drasko
mai Tėvynei. Aim.

TREMTINIŲ DĖMESIUI
Daugeliu atveju ieškant 

darbo New Yorke yra reika
laujama turėti pirmuosius pi
lietybės popierius, apie ku
riuos dar nebuvo smulkiau 
tremtiniams paaiškinta.

Jie gaunami užpidžius tam 
tikras blankas ir įteikus 3 
nuotraukas U. S. Department 
of Justice, Imigration and 
Naturalization Service, 70 
Columbus Ave., New York 23, 
N. Y. Blankai yra gaunami 
ten pat.sypsenos

ATVYKO BARANAUSKAS

Į Ameriką iš tremtes at
vyko Stasys Baranauskas su 
žmona ir dukrele. Baranaus
kas yra dainininkas.

REIKALINGI KAMBARIAI

Neseniai iš Vokietijos atvyku
siai 5 asmenų šeimai, reikalingas 
3-5 kambarių butas, $45-65 mėn. 
nuomos, rajone Elizabethport 
arba gali būti Bayonne, Eliza
beth, Roselle, Roselle Park, 
Cranford, Linden arba Rahway 
netoli nuo autobusų susisiekimo 
vietų.

Siūlyti: Telefonas Westfield 
2-4637 R, arba Mr. H. B., 303 
Hazel Ave., Garwood, N. J.

Kur buvo galva?
Pačiulė: — Kur gi buvo 

mano galva, kada sutikau bū
ti tavo pati?

Vyras: — Ant mano krūti
nės, mano miela...

Susirinkime
Nakienė: — Aš tau balsą 

atimu, nes perdaug kalbi.
Reksienė: — Ana ve, ar tu 

manai, kad aš tavo Vincas, 
kad prieš tave tylėčiau?

Kvaila išvaizda
—žinai, Kaziuk, aš niekuo

met nepamiršiu, kokią tu tu
rėjai kvailą išvaizdą, kai pri
sipažinai meilėj ir prašei ma
no rankos...

—Galimas dalykas. Bet tai 
yra niekis palyginus su tuo, 
koks aš tuomet buvau kvai
las iš tikrųjų...

Irgi atsakė
—Petreli, kam Dievas davė 

žmogui ausis?
—Kad kepulė (kepurė) ant 

akių nenusmuktų.

r-----------  -

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. JEZA VITAS V. UBAREVIČIU8

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

. -. =4*
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 alliance nite clubTI

KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai S

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke J)
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI J
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW 7

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą A

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE S(8th Street ir 1st Ave. kampas) A
Tel. Gramercy 7-9765 »

I

Phil

AUGUST GUSTAS į 
( —: Beltaire Florist :— jį

! 6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y. j
į (68th St. kampas) SHoreroad 8-9330 7

į Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 7 
) Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat » 
( galima užsakyti gales 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 a

GRANDVIEW BARBER SHOP |
Kuri randasi patogioje vietoje x

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.

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

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

D. WHITECAVAGE, savininkas
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Tėvas Kazimieras
Kapucinas

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 RĖMEJŲ-LEIDĖJŲ 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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Ponas ir pc. 
atvyko į Jun 
dešimts meti 
nuosavą vai 
krautuvėlę lt 
Kai abu yri 
jiems gerai se 
sirodė, kad j 
širdis. Girdėč 
vių tremtinių 
tį Vokietijoje 
apie 40 trem 
kvietimų. Jau 
ka ypatų pas 
kus. Gerb. E 
jiems darbo c 
koše ir kit. 
kambarių prii 
lauskai netoli 
mažą namą, 
sutalpino ir n 
vo šeimos nar 
sipras ir prasi

Užklausti 1 
dabartinį čia 
atsakė teigiau 
kinti ir labai di 
lauskams. Či: 
įvairių profes 
gabumų lietuv 
bai malonu su 
ti bile klausin 
paeina iš šiau 
kės. Nepoilgo 
čiaus atvyksta 
nybė — rašyt* 
su šeima. Vaka 
tadieniais, su 
Breslauskus g 
tremtinių ir pa 
rinkusiems api
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Iš Vyčių veiklos
Liet. Vyčių 3 kp. Philadel- 

phijoj labai gražiai veikia. 
Šalia savo organizacinių rei
kalų plačiai ir sėkmingai vei
kiama lietuvybės naudai, štai 
kuopos pirmininko ir lietuvių 
komisijos pirmininko pastan
gomis, Juozo Janulaičio, kuo
pa yra parašiusi daug laiškų 
lietuvių gyvenimo reikalais. 
Laiškus nariai ir toliau rašo. 
Gauti atsakymai, pažadėji
mai. Juozas Janulaitis plačiai 
informuoja visus Vyčius apie 
lietuvių naują knygą, lietu
vių meno ir tautosakos leidi
nius ir viską, kas lietuviams 
brangu. Tai tikrai pagyrimo 
vertas jaunuolis, kurs taip 
gražiai moka vertinti mūsų 
tautines vertybes. Jis paren
gia buletinius, turi daug iš
karpų, tautosakos ir kitų lie
tuviškų brangenybių.

Birželio 5 d. susirinkime, 
jis gražiai iškėlė lietuvišku
mo klausimą, pravedė disku
sijas, kaip geriau išlaikyti 
lietuviškumą. Tuoj visi pra
dėjo praktikuoti lietuvių kal
bą, ir nutarė palaikyti lietu
viškumą savo kalboj. Jie ma
no, kad dar nėra viskas žu
vę, tik reikia daugiau Janu
laičių/ Jutkevičių, -Bolevičių, 
Mažeikių ir panašių. Vyčių, o 
lietuviškumas išsilaikys, su
stiprės ir gyvuos.

Tame pačiame susirinkime 
paaiškinta p. Mingčlos Lietu
vių Kalbos Vadovo reikalas. 
Vyčiai ir čia karštai pritarė, 
užsakė 10 egz. Kai gaus, vie
ni bus palikti kuopoj, o ki
tus išpirks nariai. Taip buvo 
darytas praktiškas lietuviš
kas veikimas.

Malonu pažymėti ir tai, 
kad mūsų nauji lietuviai, ne
seniai čia atvykę stoja į Vy
čių eiles ir drauge veikia lie
tuviškumui. Taip Vyčių kuo
poj jau prigijo ir gražiai vei
kia Algis Vaičiūnas, Rober
tas, Vaitkus, Vytautas, Vo- 
lertas ir Brone Volertienė, 
Žumbakytė ir keletas kitų. 
Tikima, kad prie Vyčių stos 
ir eilė kitų naujų amerikie
čių, neseniai čia atvykusių. 
Bendromis ir sutartinomis 
jėgomis mūsų jaunimas su
stiprės patriotiniai. Bus geri 
amerikiečiai ir džiaugsis, kad 
jie daugiau žino lietuviškai.

gyventas vargo, ašarų dienas 
ir atsibaladojusius į tėvynę 
Lietuvą komunizmo žiauru
mus.
' Bus ir apie kitus Phila lie
tuvius tremtinių draugus pla
čiau aprašyta. Kiek spėjame, 
tai yra šie stambesnis trem
tinių prieteliai: p. M. Dum- 
ša, kun. I. Valančiūnas, V. 
Mingėla ir kiti, kurie gelbsti 
skurde esantiems mūsų bro
liams, sesėms atvykti į šį 
kraštą — Ameriką.

Pūkas

$■

Girardville, Pa.
paminėtas jubilėjus 

sekmadienį buvo iš- 
paminėtas Girardvil-

Gražiai

Praeitą 
kilmingai 
lės, Pa., klebono kun. M. F. Dau
manto 25 m. kunigavimo jubi
lėjus. Savo kleboną girardvillie- 
čiai lietuviai labai myli, dėl to 
jie suruošė nepaprastai puikų 
jo sidabrinio^jubilėjaus paminė
jimą. Visos parapijos įstaigos— 
mokykla, seserys vienuolės, cho
ras ir privačios šeimos nuošir
džiai rengė šį gražų paminėjimą.

11 vai. buvo iškilmingos mi
šios, kurias celebravo pats jubi- 
lejatas, su gražia asista jo drau
gų kunigų. Buvo pilna bažnyčia 
žmonių. Mišių metu giedojo pa
rapijos choras ir muzikas Či- 
žauskas solo.

Po pietų 4 vai. parapijos sa
lėje įvyko bankietas, kuriameBirželio 15 d. š. m. sukanka 9;

metai, kai Sov. Rusija be"jokios dalyvavo daug iš įvairių apy- 
priežasties okupavo Lietuvą, į-lankių atvykusių garbės; svečiųį ir 
vesdama ten komunistinį teroro didelė masė parapijiečių. Iskil- 
režimą ir palaipsniui pradeda- m®se dalyvavo per 20 kunigų.
ma vykdyti masines lietuvių žu
dynes ir deportacijas į Sibirą. 
Iki šio laiko yra išžudyta ar de
portuota apie 700,000 lietuvių.

šioms liūdnoms sukaktims pa
minėti ir protestui išreikšti, ALT 
Rochesterio skyrius borželio 18 
d., 8 vai. vakaro, parapijos sa
lėje, ruošia iškilmingą minėjimą, 
kurio programoje ALT skyriaus 
vicepirmin. H. žemelis, buvęs 
tremtinių laikraščio “Mintis” re
daktorius, skaitys paskaitą ir 
darys pranešimus sėdėję bolševi
kiniuose kalėjimuose tremtiniai, 
pulk. Saladžius ir Bartkevičius. 
Po to meninėje dalyje tremti
niai suvaidins šiai dienai pritai
kytą dainų ir poezijos montažą, 
sudarytą Sodonio.

Visi Rochesteryje gyvenantie
ji lietuviai kviečiami gausingai 
dalyvauti šiame paminėjime. Įė
jimas laisvas ir be užmokesčio.

—Neseniai įvykęs Rochestery 
tremtinių suruoštas meninis pa
rengimas, į kurį labai gausiai at
silankė vietos lietuviai, davė 
gražaus pelno. Iš viso buvo su
rinkta 250 dol., kurią sumą nu
spręsta persiųsti BALFui.

—Vietos Vyčių kuopa, gražio
je prie ežero vietovėje, sekma
dienį, birž. 5 d., suruošė pirmą
jį pavasarini pikniką, į kurį bu
vo atsilankę nemažai lietuvių. 
Draugiškoje ir linksmoje nuotai
koje kultūringai praleista sek
madienio popietė.

kurių tarpe — J. E. vysk. V. 
Brizgys, prel. J. Balkūnas, prel. 
Miliauskas. Taip pat dalyvavo ir 
svetimtaučių aukštų atsvų.

Jubiliatui popiežiaus atstovas 
Washingtone atsiuntė specialų 
švento Tėvo palaiminimą

Jubilėjaus komitetas ta pro
ga išleido gražų leidinį, jubileja- 
to biografiją.

Mielam jubilejatui linkime 
gražios ateities.

Stony Brook, L. I.
Piliečių Klubas didėja

Birželio 3 d įvyko Amerikos 
Piliečių Klubo susirinkimas. Bu
vo tariamasi einamaisiais klubo 
reikalais, įneštas sumanymas su
rengti pikniką, kuris atgijančią 
klubo veiklą turėtų dar daugiau 
pakelti Susirinkime žodį pasakė 
iš Brooklyno atvykusi p. Valai
tienė, dėkodama už pasidarba
vimą tremtinių reikalams ir ra
gindama padėti atvykti naujiems 
tremtiniams. Iš naujų klubo na
rių ypatingai daug tremtiniams 
yra padėjusi ir dabar padeda Pr. 
Lapienė. Naujais klubo nariais 
įstojo F. Kirša, B. Brazdžionis, 
P. Osmolskis.
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E. Breslauskas — tremtinių 
draugas

Ponas ir ponia Breslauskai 
atvyko į Jungtines Valstijas 
dešimts metų atgal. Laiko 
nuosavą valgių ir gėrimų 
krautuvėlę 1645 Margaret St. 
Kai abu yra darbštūs, tai 
jiems gerai sekasi. Prie to pa
sirodė, kad jie turi jautrias 
širdis. Girdėdatni apie lietu
vių tremtinių vargingą padė
tį Vokietijoje, jie išpildė dėl 
apie 40 tremtinių atvykimo 
kvietimų. Jau atvyko kelioli
ka ypatų pas pp. Breslaus- 
kus. Gerb. Edvardas surado 
jiems darbo dirbtuvėse, ban- 
kose ir kit. Kai gyvenamų 
kambarių pritrūko, tai Bres
lauskai netoliese nupirko ne
mažą namą, kuriame visus 
sutalpino ir rūpinasi kaip sa
vo šeimos nariais, iki jie ap
sipras ir prasigyvens.

Užklausti tremtiniai apie 
dabartinį čia gyvenimą, visi 
atsakė teigiamai, yra paten
kinti ir labai dėkihgi pp. Bres- 
lauskams. Čia jau randasi 
įvairių profesijų, amatų ir 
gabumų lietuvių. Tai yra la
bai malonu su jais pasikalbė
ti bile klausimu. Dauguma 
paeina iš Šiaulių ir apielin- 
kės. Nepoilgo prie šio skai
čiaus atvyksta stambi asme
nybė — rašytojas A. Rūkas 
su šeima. Vakarais, ypač šeš
tadieniais, sueina pas pp. 
Breslauskus gerokas būrys 
tremtinių ir papasakoja susi
rinkusiems apie įvairiai per-

—Gegužės 29 d. Šv.- Kazimie
ro parapijoj įvyko nepaprastai 
iškilmingos ir gražios apeigos 
apvainikavimo Panelės Švenčiau
sios, kuriose dalyvavo sodalietės 
iš visų apylinkių kolonijų. Ypa
tingai skaitlingai pasirodė New 
Britaino sodalietės, kurios atvy
ko specialiu autobusu. Dar pir
mą kartą mūsų parapijoje įvyko 
tokia skaitlinga procesija.

—Choras ir pačios sodalietės 
labai puikiai pasižymėjo giedo
jime Marijos garbei. Po apeigų 
parap. salėj vietinės kuopelės 
sodalietės surengė vaišes visoms 
viešnioms sodalietėms ir sese
lėms, kurios taipgi dalyvavo Vai
šėms užsibaigus įvyko sodalie- 
čių konferencija — pasitarė dėl 
tolimesnio veikimo. Vakare įvy
ko draugiški šokiai ir susipaži
nimas su vietos ir apylinkių 
jaunimu.

Omaha, Nebr.
—Gegužės 21 d. turėjome 

bai gražias vestuves. Florence 
Schnitcher, lietuvaitė, ištekėjo 
už Donald Sanford. Bažnyčios 
altoriai buvo skoningai papuoš
ti gėlėmis. Edna Gutoski vargo- 
ninkavo, o didis mergaičių cho
ras giedojo. Jaunavedžio sesuo 
su savo vyru buvo liudytojais. 
Taip pat ištekėjo Roberta Šim
kutė. Viena ir kita pora priklau
sys prie mūsų parapijos.

—Gegužės 29 d. mūsų mokyk
los vaikai turėjo metinį paren
gimą. Programa buvo graži ir 
visi stebėjosi, kaip gerai Seselės 
prirengė vaikučius. Prieš diplo
mų dalijimą kalbėjo kleb. kun. 
Juozas Jusevičius, kun- Sidera- 
vičius ir Tėvas Nathaniel. Iš vi
so 22 mokiniai baigė mokyklą.

la-

M.

Amsterdam, N. Y.
Reta iškilmė

Š. m. birželio 19 d Amster
dame lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje laikys antrą
sias Šv. Mišias neopresbiteris R. 
Kęstutis Balčys. Parapijiečiai su 
susidomėjimu ir nuoširdumu lau
kia tos nepaprastos dienos.

Vietos klebono kun. Raštučio 
ir prof. Olšausko pastangomis h' 
iniieatyva sudarytas komitetas 
surengti jaunajam ’ kunigui pri- 
micijantui pagerbimo ir. susipa
žinimo pobūvį.

Parapijiečiai nori, kad jauna
sis kunigas R. Kęstutis Balčys 
pasiliktų Amsterdamo lietuvių 
parapijoje.

PASIŽADĖJO DAUGIAU 
AUKOTI

Gegužės 25 d. laikytam siu
vėjų unijos susirinkime buvo 
iškeltas klausimas išpildyt 
praeito mėnesio susirinkimo 
didžiumos nubalsavimą, pa
aukoti tremtinių draugijai 
apmokėti išlaidas, padarytas 
Lojalumo parade. Mūsų val

dybos narys A. Bubnis pasa
kė, kad “mes aukavom ir to
liau aukosim dėl Lietuvos rei
kalų, tik dąbar nekelkim 
triukšmo, nes antrą susirinki
mą suardysim.”

Po jo karštos kalbos dar 
daugelis prašė balso, bet pir- 
min. V. Zaveckas uždarė su
sirinkimą. Būrys prašiusių 
balso protestavo, sakydami 
kad “jūs esat tikri diktato
riai,” o bolševikai džiaugs
mu netvėrė, kad jų noras iš
sipildė. Mat, jie tą pačią die
ną turėjo paradą, reiškiančią 
lojalumą Maskvai.

Geriausiai būtų mūsų lietu
viškiems bolševikams pasi
traukti iš lietuvių skyriaus, o 
prisidėt prie rusų skyriaus 
tos pat unijos. Kam jiems čia 
erzintis su lietuviais, juk jau 
daugiau Rusijos bolševikams 
aukų negausite. P. J. M.

PADĖKA
Sąryšy su mūsų sūnaus 

kunigo R. Galčiaus primici
jų švente, dėkojame: kun. 
prel. J. Balkūnui už gražų pa
mokslą bažnyčioje ir prakal
bą salėje, kun. Kartavičiui už 
gražų vedimą programos, 
kun. Lekešiui ir kun. Čekavi- 
čiui už gražias kalbas salėj, 
kun. Brau ir kun. Nedd už 
patarnavimą prie šv. mišių, 
seselėm pranciškietėm už pa
puošimą bažnyčios ir palydė
jimą procesijos, vargoninin
kui Visminui už gražų giedo
jimą per šv. mišias, sodalie- 
tčms, ypač J. žambrauskai- 
tei, už išpuošimą salės ir pa
tarnavimą prie stalų, p. Va- 
lantiejienei už gražų bukietą 
ant stalo, savo sūnui ir mar
čiai už padėjimą šventę reng
ti, savo žentui ir dukrai Ra- 
žauskams už didelę dovaną, 
krikšto tėvui S. Cerebiejui 
už didelę dovaną ir visiems 
svečiams, dalyvavusiems baž 
nyčioje ir salėje. Visiems te
atlygina Aukščiausis.

Mrs. ir Mr. Galčius

SIUVEJŲ DĖMESIUI

Pagal joint Board nutari
mą, visi mūsų siuvėjai turi 
užsimokėti savo nario mokes
tį1 (duokles) iki kovo (March) 
mėn. 1 dienos, 1949 m.

Kurie nebus užsimokėję sa
vo nario mokestį, negaus mo
kėti už atostogas.

Mūsų skyriaus ekstra susi-

LIAUDIES ŠOKIAI
Ir AMERICAN SQUARE DANCING

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

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

NEIL’S OUTDOOR GARDEN
Newark - Pompton Turnpike, 1 rytus tuoj nuo Route 23 
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 i 
ROD LAFARGE, 115 CLIFF ST., HALEDON, PATERSON 2, N. J.

★ Wyckoff Grange salė užsidarė iki rugsėjo mėnesio.

rinkimas įvyks birželio 29 
dieną, 11-27 Arion Place, 
Brooklyne, 7:30 vakare.

Skyriaus delegatas,
C. Kundrotas

Siuvėjų darbai po truputį 
prasideda. Matulio - Vaiginio 
jau siuva. P. Mičiulio taip 
pat. Pradeda ir kitos šapos, 
nes prasidės siuvimas žiemi- 
nių drabužių. Dabar, mat, ne 
taip, kaip pirmiau, kad bū
davo po pusę metų siuvėjai 
nedirbdavo ir negaudavo jo
kios pašelpos. Dabar nedir
bantieji siuvėjai gauna po 26 
dolerius į savaitę per 26 sa
vaites. Tik, žinoma, kas ne
dirbs šiemet nors ketvirtį 
metų, tas kitą metą negaus 
pašalpos.

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y, IB ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnu, 
gazolino stočių, žemes lotų, faunų ir kt

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Kriaučius

Mūsų bičiuliai ir geri pažįsta
mi suruošė mums surprize party, 
kurioje buvo pasakyta daug gra
žių kalbų, linkėjimų ir įteikta 
mums vertingų dovanų. Taigi 
šioumi norime visiems už tai vie
šai padėkoti.

Dėkojame klebonui kun. J. 
Aleksiūnui ir kun. A. Masaičiui 
už sveikinimus, P. Dulkei už va
karo vedimą ir dainas, svočiai 
Kučinskienei, piršliui J. Eivai, 
dukterims, sūnui, žentams ir 
marčiai už dovanas.

Dėkojame už dovanas ir atsi
lankymą taipgi Zamarskiams, 
Twasku šeimai iš Linden, N. J., 
Bundoriams, Gailišiams, Tratu- 
liams, Žiurliams ir kitiems Lin- 
deniečiams, taipgi Raubams iš 
Englishtown, N. J., Anna Žukas 
iš Rochester, N. Y., Jurag, Pro- 
roni, Manstron ir kitiems brook- 
lyniečiams, Amž. Rožančiaus 
draugijai ir Moterų Sąjungos 24 
kuopai. Taipgi dėkojame Dumb- 
lienei, Adomaitienei, Panataus- 
kienei ir k. už puikų šeiminin
kavimą ir vaikinams už gražų 
patarnavimą.

Ačiū visiems. Visų nuoširdūs 
linkėjimai mūsų širdyse paliks 
ant visados.

Jonas ir Anelė Twaskai

Gamina “SPORT,” "DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavų ir medžiagų užsakymams.
Greitu laiku pradSs veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

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

Tel. EV 8-2954

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tet EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tet EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dafitų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

'ei. EVergreen 7-4335

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS 
išsinuomoja už $5.00 savaitei. 

Graži vieta gyvenimui. Matykite 
MICHAEL STAKONAS, 

212 Elderts Lane, Brooklyne.
(2-ras aukštas)

tephen Aromiskis
(Armakauskas) i

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

& □

Tel. Market 2-5172

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street
Newark 5, N. J.

Ė-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne ' 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

43

|Tel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
j (šalinskas)
j Laisnluotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

j - $150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

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

ergreen 8-9770

Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue,

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. ¥.*

Tel. DEW 5136imta- ■imnnianii

VIass.

ti di-
AT-

LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO VALANDŲ " 

šeštadieniais, 5:00—5:80 vai. vak 
Stotis WEVD (AM.) 1330 Ml., 5000 w. 

Trečiadieniais, 5:80—6:00 vai vak. 
Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w.

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

Tel. MArket 2-5360

Jos. Kavaliauskas i į
laisnluotas •!

LIETUVIS GRABORIUS r 
Penna Ir New Jersey valstijose į 

Nuliūdimo valandoje prašau ‘ C 
šauktis prie manes 

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

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega
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20-toji 20-toji
NEW YORKO APYLINKĖS

LIETUVIU
ŠIEMET ĮVYKSTA

DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir Elderts Lane Woodhaven, N. Y

VARTAI ATSIDARO 1 VAL. PO PIETŲ 
WMKHKKMKteMMKMMMMMKnMHMMMMWKKMHKKMMMKMMKMMMMMKKMMMMKKWMnMMMKKKnnMMMMMKMKMKKMKWKHMkKWKMKKKMMKKKMMHKRMMKKWKMKMS

Liepos-July 3, ’49
Pranešimas Lietuvių Dienos reikalu

ĮŽANGOS BILIETŲ IR 
KNYGELIŲ PLATINIMAS

Kaip iš žemiau talpinamo 
sąrašo matote, Lietuvių Die
nos knygelių platinimas spar
čiai eina. Kiekvienas mūsų 
skaitytojas, kuriam tik aplin
kybės leidžia, stengiasi išpla
tinti arba pats paimti bent 
kelis bilietėlius po 25 centus, 
kiti net visą knygelę paima, 
nes piknike kiekvienas nori 
dalyvauti dovanų paskirsty
me. Ypač visų akį vilioja pui
kus TELEVIZIJOS APARA
TAS, kurį kiekvienas norėtų 
laimėti.

Be šių dovanų skiriamų bi
lietėlių jau pradėta .platinti 
įžangos į Lietuvių Dienos 
pikniką bilietai, kurie dabar, 
išanksto perkant, pardavinė
jami atpiginta kaina, tik už 
60 centų asmeniui, taksas 
įskaitant. Tie įžangos ir do
vanoms bilietėliai yra plati
nami kiekvųienos parapijos 
ribose atskirai.

Apreiškimo parapijos ribo
se juos platina: Mrs. Skaru
lienė, Mrs. Plaktonienėž Mrs. 
Gražienė ir K. -Baltrušaitis.

Angelų Karalienės parap.: 
Mrs. O. Sijevičienė, V. žeman- 
tauskas ir kiti, kurių vardų 
dar nesuspėjome gauti.

Maspetho prapijoje bilietė
lių galima gžauti pas tos pa
rapijos draugijų atstovus ir 
klebonijoje.

Parapijos darbuotojų gru
pė, kuri daugiausia tų bilietė
lių išplatins, bus atatinkamai 
pagerbta ir piknike jiems bus 
paruoštas atskiras stalas.

Tame lenktyniavime daly
vauti yra kviečiami visi, ku
rie tik gali.

Mrs. M. Motuzas, Brooklyn, 
N. Y................................ 3.00

K. Skužinskienė, Brooklyn,
N. Y................................ 3.00

Juozas Ginkus, Brooklyn,
N. Y................................ , 3.00

K. Ramanauskas, New
Haven, Conn.....................3.00

J. Vaitkevičius, Long 
Island City ..................  3.00

B. Vaškevičienė, Newark,
N. J. ....................  3.00

J. Bortkevičius, Brooklyn,
N. Y......................  3.00

Šv. Kazimiero Seserys, 
Newtownž Pa.................  3.00

Jonas Vizgirda, Kearny, N.
J.......................................  3.00

M. Bukauskienė, Brooklyn, 
N. Y................................ 3.00

K. Krušinskas, Woodha
ven, N. Y........................ 3.00

Pranas Milas, Brooklyn,
N. Y................................ 3.00

Vincas Staknys, Fanwood,
N. J................................. 3.00

Adomas Bundonis, Brook
lyn, N. Y......................... 3.00

Petras Gudelis, Rochester,
N. Y. .......................... 3.00

Ignas Tubutis, Brooklyn,
N. Y................................ 3.00

K. Lisevičienė, Elizabeth,
N. J.' ................. .....12.00

Po $1.00: J. Januškienė, 
kun. E. Paukštis, V. Vaičiū
nas, Juozas Žilius.

Visiems jiems nuoširdžiai 
dėkojame ir laukiame vardų 
naujų darbuotojų.

“Amerikos” Administr.

LIETUVIŲ DIENOS REN
GĖJŲ SUSIRINKIMAS

Mūsų Apylinkėj

LIETUVIŲ DIENOS GAR
BĖS RĖMĖJAI

Šią savaitę pinigus už kny
geles prisiuntė sekantieji:

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

V. Whitecavage, Brooklyn,
N. Y................................ 3.00

P. W. Shalins, Woodhaven,
N. Y................................ 3.00

J. S. Naujokaitis, Panoma,
Calif.............................. ». 3.00

J. ir A. Venslauskai iš
Brooklyn, N. Y.............  3.00

Albinas Laucius, Brooklyn,
N. Y................................ 3.00

Mrs. A. Muzzy, New York,
N. Y................................. 3.00

Mary Podalsky, Bridgepot,
Conn..........,..................... 3.00

Mrs. E. Masiulis, Brooklyn,
N. Y.  ........................... 3.00

Ant. Skabeikis, Brooklyn,
N. Y................................  3.00

Anelė Tvaskas, Brooklyn,
N. Y................................ 3.00

F. šlapelis, Rochester, N.
Y...................  3.00

A. Vaičiulaitis, Scranton,
Pa..................................... 3.00
~ John Daukšis, Great Neck,
N. Y................................ 3.00

Kun. F. Garmus, Easton,
Pa............................. ,.....  3.00

R. Krakauskienė, Nutley, N.
J.......................................  3.00

O. Mazurkevičius, Mt. Car
mel, Pa............................ 3.00

Mrs. Lapinskas, Elizabeth,
N. J................................. 3.00

Mr. Drasutis, Clevefand, O.
.............................. 3.00

Pirmad., birželio 20 d., 7:30 
vai. vakare “Amerikos” pa
talpose, 417 Grand St., Brook 
lyne, įvyksta Lietuvių Die
nos Rengėjų susirinkimas.

Kadangi jšis susirinkimas 
yra paskutinis prieš pikniką, 
tai visi rengimo komisijos 
nariai ir norintieji prie to 
darbo prisidėti prašome susi
rinkime dalyvauti.

Komitetas

KLUBO SUSIRINKIMAS

Birželio 20 d., 8 vai. vak. 
(tuojaus po Lietuvių Dienos 
susirinkimo) “Amerikos” pa
talpose įvyksta L. K. Darbi
ninkų Klubo susirinkimas.

Visi klubo nariai ir norin
tieji prie jo prisidėti (ypač 
iš tremties atvykusieji) pra
šomi kuoskaitlingiausiai at
silankyti.

• Inž. Butkus lankėsi mū
sų redakcijoje ir užsisakė 
“Ameriką.”

• Dr. V. Bieliauskas aplan
kė mus atvykęs iš tremties. 
Dr. V. Bieliauskas buvo “Ai
dų” redaktorius Muenchene 
ir dirbo Muencheno universi
tete. Atvyko su žmona ir sū
neliu. Apsistojo Brooklyne.

• Dr. K. Rimkus ir Dr. A. 
Rimkienė atvyko iš Vokieti
jos. Trumpai apsistoję pas 
šerkšnus Brooklyne, išvyks
ta į Chicagą, kur jiems yra 
numatyti darbai ligoninėje. 
Paskutinius ketveris metus 
Dr. Rimkus ėjo IRO gydyto
jo pareigas Bibesache, pran
cūzų zonoje.

• Aid. Pupiūtė, “Ameri
kos” prietelka, susižiedavo 
su p. J. Brizgiu. Sutuoktuvės, 
girdėti, bus po poros savai
čių, kol iš Amerikos dar ne
išvažiavęs J. E. vysk. V. Briz- 
gys, p. J. Brizgio brolis.

• Antanas Povilanskas, ži
nomas Brooklyno biznierius, 
ilgai sirgęs, jau tiek sustip
rėjo, kad savaitei parvyko iš 
ligoninės praleisti savo var
dines savųjų tarpe.

• P. Saladžius, Jr. apsisto
jo Brooklyne.

• P. Tamošiūnienė, brook- 
lyniškės p. Bukauskienės se
sers duktė, atvyko iš Vokie
tijos į Brooklyną ir apsisto
jo pas tetą.

• J. E. vysk. V. Brizgys se
kmadienį lėktuvu išskrido į 
Los Angeles iš Phiadephijos 
aerodromo.

• Mrs. O. Rimydis, 109 Et
na St., Brooklyn, N. Y., lan
kėsi redakcijoje su savo gi
minėmis iš Brazilijos, kurie 
atvyko pas juos paviešėti. Ta 
proga p. Rimydienė paaukojo 
$3.00 laikraščio reikalams.

• Vincas Aušrotas, nese
niai atvykęs iš tremties ir ap
sistojęs pas savo gimines, ži
nomus Brooklyno biznierius, 
W. F. Shalinskus, su p. Sha- 
linsku, Jr., lankėsi “Ameri
kos” įstaigoje.

• J. S. Naujokaitis, nuola
tinis mūsų skaitytojas iš to
limos Kalifornijos, prisiuntė 
savo prenumeratą ir $3.00 
Lietuvių Dienos reikalams.

• Antanas Grigalis, plačiai 
žinomas brooklyniečiams lie
tuvis kontraktorius, be taisy
mo ir dekoravimo namų, pra
dėjo priiminėti užsakymus 
Bungalow statymui. Jo adre
sas: 63-26 53rd Drive, Mas- 
peth. Tel. NE 9-3215.

Dvidešimt penkeri 
metai mūšy tarpe
Šio birželio mėnesio 23 d. 

sutina 15 metų, kai Brookly
no Apreiškimo parapijos kle
bonu yra kun. N. Pakalnis. 
Tai dar neviskas: kun. N. Pa
kalnis brooklyniškių lietuvių 
tarpe jau 25 metai — prieš 
paskyrimą Apreiškimo para
pijos klebonu, jis buvo klebo- 
bonu šv. Jurgio parapijos.

Kun. N. Pakalnis yra gi
męs Lietuvoje, Dusetų para
pijoje. Mokslus ėjo Liepojos 
ir Rygos gimnazijose, Kauno 
kunigų seminarijoje, kurią 
baigė 1912 m., ir Petrapilio 
dvasinėje akademijoje. Į 
Ameriką atvyko 1915 m., kur 
-išbuvęs iki 1922 m., vykda
mas studijoms į Oxfordo uni
versitetą Anglijoje, užsuko į 
Lietuvą. Iš Oxfordo persikė
lė į Muencheno universitetą, 
o iš čia — į Chicagos Lojo
los universitetą, kurį baigė 
teologijos magistro laipsniu.

Studijos, pastoracija ir vi
suomeninis darbas — tai da
lykai, kuriems kun. N. Pakal
nis pašventė savo gyvenimą. 
Jis yra daugelio Amerikos 
lietuvių organizacijų kūrėjas, 
globėjas it veikėjas. “Ame
rika,” kuri turi garbės šiuo 
metu net jo parapijoje bū
ti, kun. N. Pakalnį pažįsta 
kaip leidėjų valdybos pirmi
ninką.

Ilgaiusių metų linkime sa
vo mielajam pirmininkui!

MINĖJIMAS
Nelaimingus mūsų brolius 

prisiminti, New Yorko ir apy
linkės lietuviai rengia Minė
jimą. Minėjimas įvyks 1949 
metų birželio 26 dieną, sek
madienį, 3 vai. popiet, lietu
vių Apreiškimo parapijos sa
lėje, 259 No. 5th St., Brook
lyn, N. Y.

Sekretorius
Maspetho Žinios

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Sekantis Katalikų Federa
cijos New Yorko apskrities 
susirinkimas bus birželio 24 
d., 8 vai. vakare, Apreiškimo 
parapijos salėje, No. 5th ir 
Havemeyer Sts., Brooklyne.

Katalikų draugijos, pri
klausančios prie Federacijos 
N. Y. apskrities, malonėkite 
atsiųsti susirinkiman savo 
atstovus, nes turėsime svar
bių reikalų aptarti ir galuti
nai valdybą išsirinkti.

Valdyba

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 1 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.
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Nusipirkę bilietą tik už 25 centus, Jūs dalyvausite paskirs
tyme visų dovanų. Bilietų galite gauti pas Lietuvių Dienos 
Komiteto narius ir “Amerikos” įstaigoje.

PIRMOJI DOVANA -----
TELEVIZIJOS APARATAS 25”

Šis Televizijos Aparatas bus atvežtas į 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

PILIEČIŲ KLUBO BUSAIS 
IŠVAŽIAVIMAS

Liet. Am. Pil. Klubas ren
gia busais išvažiavimą į Li
berty Park, Linden, N. J. 
Įvyks birželio 19 d.

Kurie norite važiuoti su 
klubiečiais į šį gražų išvažia
vimą, tuojau užsisakykite 
busuose vietą. Kelionė busu 
ir kartu įžanga į pikniką $2.

Bušai išeis nuo Klubo, 280 
Union Avė., Brooklyne, 10 v. 
ryto.

Klubas kviečia visus New 
Jersey valstijos lietuvius į šį 
gražų pikniką. Taipgi ir iš 
Brooklyno, kurie norite va
žiuoti mašinomis, prašome 
atvažiuokite, pasimatysime 
piknike.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
— Radios
— Television

RCA Victor

PARDAVIMAI
NAMŲ 
Cypress Hillsfa ą

Visi turi po tuščių floorų
1. Dviem šeimom, mūrinis su 11 

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

mūrinis, su maudynėm, šonas atvi
ras su langais, lots 27x100. $10,500.

3. 24 šeimų, mūrinis, kampinis, 
50x100, renda $12,500, turi būti par
duotas.

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

B. ZINIS 
Lalsnluotas Real Estate ir Insurance 
499 Grand Street, 381 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EV 4-3487 — RE 9-1506
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■ 69-TAS 69-TAS
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS

METINIS PIKNIKAS
Rengiamas '

Šeštadienį, Birželo - June 25,1949 
DEXTER PARKE

M

74-11 Jamaica Avenue
Pradžia — 2 vai. popiet.

Kviečiam visas lietuvaites ir lietuvius atsilankyti 5 
į šį mūsų 69-tą metinį pikniką ir maloniai praleisti | 
laiką. Čia susitiksite daug savo senų draugų ir užmeg- J 
site naujų pažinčių su maloniais tautiečiais. j

Woodhaven, N. Y. 
įžanga su taksais — 60c.

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

' GERIAUSIOS RŪŠIES * i
Lengvi UžkandSal, Kava, Arteta, Hot Chocolate - i

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas ( 
AISKRYMAS gamintas narni* H gariamtoe Smetonos, ALUS II go- I 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: 1

Juozas, Ginkus
9 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ‘v aiay na

A

WASHING MACHINES 
ELECTRIC APPLIANCES 
GAS & COMBINATION 

RANGES

895-897 Broadway 
Brooklyn 6, N. Y.

TELEVISIO

Kalbame lietuviškai

JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas)

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. 1

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

j Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

! 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York 
Telefonai:

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

Clement A. Vokę t
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259

K A i. (' II K K U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

8T»rir 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atliek* mūrinių natnų denų U- 
lyginim*, plasteriavim*, Šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN «, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr<

LIETUVIŠKA UŽEIGA
E?” ——Nebrangiausia—ir—Geriausia  "TH

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
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Abudu 
čia lietuvi: 
sirietę tvi 
zai tai nei 
rai, padar 
imtų žemi 
pačių ūki] 
sudarytas 
vimas. Mu 
Maskvos t: 
dalykus: 1 
bevarant, j 
tų tūkstam 
Ukrainoje; 
zams va d oi 
bet iš mies' 
tarnai, kuri 
nieko bend
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