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ŠTAI KAIP
Kritika Senate 
Keista nelygybė 
Prie ko priėjo! 
Juk tai grąsinimas 
Tik pora dienų

Respublikonai Senate kriti
kavo Valstybės Departamen
to pasiuntinių paskyrimą į 
Pragą ir į Budapeštą. Prezi
dentas Trumanas, kaip žino
me, yra paskyręs E. 6. Briggs 
iš Maine pasiuntiniu į Čeko
slovakiją, o N. P. Davis iš 
New Jersey — pasiuntiniu į 
Vengriją. Prieš šiuos pasky
rimus griežtai pasisakė sena
toriai Taft, Brewster ir Van
denberg. Jie vedė mintį, kad 
šis paskyrimas tai bus tų ša
lių komunistinių režimų su
stiprinimas ir pripažinimas. 
Iš tikrųjų, šio krašto senato
riams, kurie yra iki gyvo 
kaulo demokratai, yra nesu
prantamas bendradarbiavi
mas su despotais. Bet Ameri
kos administracija nesiryžta 
griežčiau pasisakyti prieš 
biaurią bolševikų diktatūrą.

Senatorius Taft savo kal
boje pabrėžė, kad “šiais pa
skyrimais mes pripažįstame 
komunistinius režimus, bet 
Ispanijos režimo nepripažįs
tame.” Labai taikli senato
riaus pastaba. Jeigu jau prieš 
diktatūras, tai prieš visas 
reikia eiti. Bolševikinė dikta- 
tūra? juk daug šlykštesnė už 
fašistinę. Visokio plauko fa
šistai, pradedant Hitleriu, ei
nant pro Mussolini iki Fran
co, visi jie pripažįsta, kad jie 
tik jauni bolševizmo moki
niai yra diktatūriniams me
todams vartoti. Iš tikrųjų, 
Stalinas juk daugiau vienas 
žmonių išskerdė, negu anie 
visi kartu.

.čiam tikBolševikai tan 
sluL pasiekti- 
tuose naudojo įvairius meto
dus. Budapešto kardinolą jie 
tiesiai pašalino iš gyvenimo, 
kad jis jiems netrukdytų. 
Tuo tarpu Pragos arkivysku
pą “žmonės reikalauja” paša
linti iš gyvenimo. Dar dau
giau: bolševikai sako, katali
kai reikalauja! Pragos ko
munistų partija sukūrė “ka
talikų akciją.” šita komunis
tinė “katalikų akcija” neduo
da arkivyskupui kalbėti baž
nyčioje, reikalauja jį suimti. 
Taigi, reikalui esant, ir ko
munistai - eina į bažnyčią, 
kaip kad šį kartą į Pragos 
katedrą, kur jie nušvilpė pa
mokslą sakantį arkivyskupą.

Užvakar Pabalty, vakar 
Budapešte, šiandieną Prago
ję, o ryt... žinoma, siekiama 
ir Amerikoje. Tik naivus 
amerikonas gali tikėti, kad 
Kremlius prieš Ameriką nesi
kėsins. Taip pat tik naivus 
gali tikėti, kad Pabalty, Ven
grijoj, Čekoslovakijoj—anuos 
dalykus daro tų kraštų žmo
nės, o ne Stalinas. Šiaip jau 
masės, galima sakyti, 
jau supranta dalykų 
Šiandieną laisvosios 
jau supranta, kad 
anam, šiandien tau,
man nukąs galvą. Iš šito su
pratimo išdygo Atlanto pak
tas ir Vokietijos respublika.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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Supurvino Bažnyčią
Manevrai Europoj GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS
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IŠ BRANGIOS LIETUVOS

Neseniai esame minėję, 
kad Vakarų Europoje rengia
mi dideli kariniai manevrai. 
Šiuo metu tie manevrai eina 
jau prie pabaigos. Juose da
lyvavo visos Vakarų Europos 
sutelktos karinės jėgos. Va
dovaujamą rolę turėjo anglai. 
Manevrus seka Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Belgi
jos, Olandijos karo vadai.

Prie šių manevrų buvo pri
sidėję ir Amerikos karo lėk
tuvai — didieji bombnešiai ir 
moderniški naikintuvai.

APVOGĖ NAŠLAIČIUS
" ■ ---------------------- —- —

Hiss ir Chamber

Karaliaus nenori

našlai- 
83,000 
35,000 
našlai-

1945-7 m. Šveicarijos ko
munistai rinko pinigus “Len
kijos ir Jugoslavijos 
čiams” ir surinko 
frankų, bet tiktai 
frankų buvo skirta
čiams. Kiti pinigai buvo su
naudoti “politinei gramotai.” 
Tarp kitko, 5,000 frankų bu
vo duota kompartijos orga
nui “Vorvaerts” paremti, ki
ti pinigai buvo panaudoti 
kompartijos narių atosto
goms į Prancūziją, Austriją, 
Olandiją ir Ispaniją apmokė
ti, bei apmokėti draugės He-

Kriminalinis teismas Win
terthur teisė kompartijos vi- 
ce-pirm. Edgar Wood, kitus 
2 vyrus ir 1 moterį. Draugas 
Wood “mokslinosi” Maskvo
je ir seniau buvo Kominterno 
nariu, Meksikos kompartijos 
organizavimo dalyvis, atsto
vas Šveicarijos parlamente ir 
Ciuricho miesto tarybos na
rys.

Bylos eigoje paaiškėjo, kad 
ne tik vietiniai draugai, bet ir 
Varšuvos režimas buvo įsivė
lę aferon, kadangi pinigų pa
skirstymas buvo daromas 
Lenkijos ir Jugoslavijos vy
riausybių sutikimu.

Teismas visus kaltinamuo
sius rado kaltais ir Woodą 
nubaudė 6 mėn. kalėjiman, 
kitus 4 nuo 1 ligi 4 mėn. Vė
liau, kai Vengrijos komunis
tinė spauda pasmerkė spren
dimą, kaipo “Šveicarijos val
dančiosios klasės politinį ma
nevrą,” Šveicarijos vyriausy
bė buvo priversta pareikšti 
protestą. LAIC.

Teisme už tariamą - netei
sybės sakymą po priesaika, 
Alger Hiss šiandien pareiš
kę,, kad jis paskutinį kartą 
matęs Whittaker Chambers, 
buvusį komunistų šnipų kur
jerį, 1936 metų gegužės pa
baigoje ar birželio pradžio
je. Buvęs valstybės departa
mento pareigūnas tuo būdu 
užginčijo vieną dviejų mela
vimo kaltinimų: kad jis me- 
JaJK^uomet sakė prismkdin- 
?fem teisėjam, kad jis'Aema- 
tė Chambers nuo 1937 metų 
sausio 1 dienos.

Svarbiausias liudininkas 
prieš Hiss, Chambers pakar
totinai tikrino, kad Hiss 1937 
ir 1938 m. duodavo jam slap
tus valdžios dokumentus, 
perdavimui komunistų šnipų 
tinklui.

Atsakydamas į savo advo
kato klausimus, Hiss dabar 
papunkčiai užginčijo visus 
specifinius incidentus, ku
riuos Chambers ir jo žmona 
teisme anksčiau suminėjo.

Belgijos Rinkimai
Pereitą sekmadienį Belgi

joje įvyko parlamento rinki
mai. Duagiausia balsų gavo 
krikščionys soicalai. Jie yra 
šalininkai tautos balsavimo 

idėl tremty esančio karaliaus 
Leopoldo grįžimo. Antrą vie
tą gavo socialistai, trečią — 

.liberalai ir, pagaliau — ko
munistai.

Rinkimai praėjo be jokių 
incidentų, išskyrus vieną ne
didelį susirėmimą jaunųjų

Krikščionyį socialai gavo 
absoliučią daigumą į Belgi
jos parlamentą. Ši partija 
buvo už karaliaus Leopoldo 
grįžimą į sostą. Tačiau tau
ta per rinkimiiš šį pasiūlymą 
atmetė — nubalsuota prieš 
karaliaus Leopoldo grįžimą.

Karalius Leopoldas, kuris 
dabar yra Šveicarijoje, 1940^ katalikais Ant
ra. pasidavė SliUeno arm!- prųicmiesty. Teisę bal. 
S Boffl“g8ijo:^ turėjo pusšešio Prilijo- 

parlamentas aidėjo grašio j
.ipie 75 centų. Pusė 

balsuotojų buvo moterys, ku
rios pirmu kartu gavo bal-

Pragos arkivyskupas Be
ran su visais Čekoslovakijos 
vyskupais išleido 9 milijo
nams Čekoslovakijos katali
kams ganytojišką laišką. 
Laiškas yra ilgas, net iš 
4,000 žodžių. Laišką išleido iš 
policijos apsuptų ir saugoja
mų arkivyskupo rūmų.

Ganytojiškame savo laiške 
Čekoslovakijos vyskupai kal
tina komunistų valdžią ir rei
kalauja katalikams laisvės. 
Laiške sakoma: “Bažnyčia 
pas mus šiandieną yra ap
vogta, pažeminta, supurvin
ta, neturinti pilnai savo tei
sių ir laisvės, viešai ir slap
tai persekiojama.”

Laiškas pasirašytas arki- 
vysk. Beran, arkivysk. J. Ma- 
tocha iš Olmuetz ir visų vys-

kupų Čekoslovakijos hierar
chijos.

Pirmiausia laiškas buvo 
perskaitytas Pragos katedro
je pereitą sekmadienį. Laiš
kas perskaitytas be jokių 
trukdymų.

Laiško pabaigoje pridėtas 
prierašas, kur yra pabrėžia
ma, kad laiškas turi būti vi
sų klebonų savo parapijose 
perskaitytas, nežiūrint ko
munistų grąsinimų. Tiems 
kunigams, kurie apleisti} laiš
ką neperskaitę, teks atsaky
ti prieš bažnytinę vyriausy
bę.

Manoma, kad laiškas buvo 
atspausdintas ne arkivysku
po rūmų spaustuvėje, nes ši 
policijos yra paimta ir arki
vyskupijai naudotis neduoda- 

• ma.
jt_________________________________

UŽĖMĖ KONSISTORIJAS

dė grįžti į Belgiją.

Šias eilutes rašant,, buvo 
žinios iš Čekoslovakijos, kad 
ten komunistų valdžia su sa
vo įsteigtu “katalikų akcijos 
komitetu” užėmė visų arki
vyskupijų konsistorijas. Kon
sistorijos yra institucijos, 
esančios prie arkivyskupijų 
ir vyskupijų, iš kur eina visi 
parėdymai tos diacezijos ka
talikams, kaip tai ganytojiš
ki laiškai, nurodymai ir įsa-

kurie priklausys prie “akci
jos komiteto,” būtų tuojaus 
atšaukta.

Visame krašte vyksta ku
nigų suiminėjimas. Katalikų 
persekiojimas ypač sustiprė
jo paskutinėm dienom Olmu- 
etzo arkivyskupijoje.

Kiek kaštavo oro 
koridorius

šiaurės Italijoje. Iš ten jis 
persikėlė į Šveicariją, kur ir 
dabar tebėra.

Žiemos žuvys
Point Pleasant Beach, N. J. 

žvejai profesionalai pareiškė,

šiol Belgijos moterys bals, 
vimo teisių neturėjo.

Princfese siuva 
batus

iUž šimto anglų mylių 
šiaurės rytus nuo Frankfur-

kad jie šią vasarą pagauna ;t Vokietijoje, yra nedidelis, 
daug žuvų,]kūmos, paprastai, bet žus miestelis Coburg. 
tik žiemą būdavo pagauna- |T žymesnil} miestelio pa
mos š} reiškinį žvejai aiški-1^ Ehrenb ilis> 
na tuo, kad šiemet yra labai; kllrinR savininkai Saxo - On-
šaltas jūrų vanduo, kai kur 
— tik 50 laipsnių šilumos.

SVARBIEJI ĮSTATYMAI

visiems katalikams.

tautos
esmę.

tautos 
vakar 
o ryt

Išgarsino “rojų”
Italų komunistas senato

rius D’Onofrio iškėlė “Krav- 
čenkos Bylą” prieš vienkar
tinio leidinio “Russia” leidė
jus, kurie leido leidinyje vaiz
duoti italų karo belaisvių gy
venimo sąlygas Rusijoje. Liu
dytojų parodymai sukėlė 
triukšmo ir padarė didelio įs
pūdžio, nes viešoji opinija ga- 

Ivo patirti, kaip italų komu
nistai dezertyravo priešo pu
sėn ir vėliau ėmėsi “perauk
lėti” belaisvius. “Priešfašisti- 
nės” grupės buvo sukurtos 
stovyklose, su politrukais 
priešaky ir NKVD sudorojo

Šį “Amerikos” numerį ga
vus, bus likę tik pora, kitam 
gal tik viena, diena iki liepos 
trečios. Kas ta liepos trečio
ji? Tai mūsų pasirodymo ir 
laimėjimo diena Dexter Par
ke. Tai Lietuvių Diena, kurią 
rengia “Amerikos“ prieteliai. 
Paskutinę dieną dar galima 
atlikti šie dalykai: perduoti 
pinigus už laimėjimų knygų-j besipriešinančius belaisvius.

Dabartinis senatorius D'Ond- 
frio vadovavo tam visam 
“perauklėjimui” ir tardė be
laisvius, NKVD majoro lydi
mas. Kai kuriose stovyklose 
90% belaisvių išmirė. Didelio 
įspūdžio sukėlė tėvo kapuci
no Flora, buv. belaisvio, pa
rodymai. Jis atžymėjo netgi 
žmogėdrumo įvykius. LAIC.

tęs, kas dar neperdavė, pasi
imti įžangos tikėtą, prikal
binti savo prietelius atvykti 
į Dexter Park. Visi į pobūvį!

Nuo mūšų pačių priklauso, 
kas, kaip ir kiek bus mūsų 
pobūvyje. Net ir paskutinėm 
valandom galima kiekvienam 
prisidėti prie šios svarbios 
dienos pasisekimo.

Šias eilutes rašant dar ne-1 reikalavimai mokėti algą va- 
buvo galutinai nuspręsti, bet 
prie pabaigos ėjo du mūsų 
kraštui labai svarbūs įstaty
mai — butų statybos ir dar
bo sureguliavimo.

Butų statybos įstatymo 
projektą, kurį remia dabar
tinė vyriausybė, kaip žinome, 
Senatas dauguma balsų jau 
balandžio mėnesį priėmė. 
Valdžios pasiūlytas butų sta
tybos planas apima apie mi^vybės apsiėmė ginti streika- 
lijoną naujų gyvenamų butuivusius darbininkus nuo’rusų 
pastatymą. Jeigu šitas pla-j persekiojimų. Sovietų gen. P J 
nas bus priimtas, prezidentas Kvašnin pareiškė, kad sovie-l 
Trumanas bus laimėjęs pir-Įtai streikuojamųjų neperse-' 
mą žingsnį savo “Fair Deal” 
programai įvykdyti.

Numatoma likviduoti taip 
vadinamuosius skurdo kvar
talus miestuose, pakeičiant 
juos naujais gyvenamais na
mais. Šitam reikalui išeitų 
apie pusantro bilijono dole
rių.

Antras svarbus dalykas, 
kurio galutino sutvarkymo 
laukiama tai — darbo įstaty
mas, kuriuo horima suregu
liuoti darbininkų ir darbda
vių santykius, streikų reika
lus ir kitus' darbo kraštui, 
kuriuo yra Amerika, svar
bius dalykus. -

karų markėmis bus patenkin
ti. Jei kas negrįš į darbą, nu
stos teisės gauti bedarbio pa
šalpą.

Rusai sutiko gelžkeliečiam 
mokėti 60% vakaru markė
mis. Kitus 40% gelžkeliečiam 
bus iškeista į vakarų markes 
miesto įstaigų.

Vakariečių karinės vado-

i kurios savininkai Saxe - Co
burg f^Gotha kunigaikščiai 
artim ' 5 " ■ ■ " n’
dėsni 
šeimomis.

Dabartinė pilies valdovė, 
princesė Čalma, yra garsio
sios Anglijos karalienės Vik
torijos proanūkė ir Švedijos 
sosto įpėdinio žmonos tikra 
sesuo. Nuo pereitojo karo ši 
princesė nukentėjo nemažiau, 
kaip ir kiti Vokietijos gyven
tojai: kare žuvo jos vyrąs ir 
dingo visas turtas, o iš pa
čios pilies liko tik krūvos 
griuvėsių.

Karo pabaiga princesę už
tiko Berlyne, iš kur ji, kaip 
stovi, nuo rusų pabėgo pas
kutiniu traukiniu. J savo gim-

ygiminiaujasi su di- 
^alstybių karališkomis

Šitos institucijos Čekoslo
vakijoje pagaliau komunistų 
rankose. Komunistų “akcijos 
komitetas” pasiėmė sau teisę 
visas konsistorijos funkcijas 
atlikti. Pirmas šito komunis
tų komiteto žingsnis — su
trukdyti kunigams perskai
tyti katalikams ganytojiškąjį 
laišką. Daug kunigų, perskai
čiusių laišką, suimta.

Komunistinis “akcijos ko
mitetas” pareikalavo, kad 
ekskomunika, uždėta tiems,

Oro keliu pristatymas Ber
lynui aprūpinimą per visą 
blokados laiką Anglijai kaš- „ 
tavo $34,400,000. Anglijos pa- 
sekretoris Ch. Mayhew pa
reiškė, kad Anglija pristatė 
23y2% viso oro keliu Berly
nui pristatytojo kiekio.

—J. Coplon motina, 65 m. 
senutė brooklynietė, išgirdus, 
kad teisėjas atmetė prašymą 
paleisti dukterį, sukniubo kė
dėje ir apalpo.

KAS NAUJO ŠH SAVAITĘ

pastatymą. Jeigu šitas pla-j persekiojimų. Sovietų gen. P. Coburgą atvyko suvar- 
jgusi ir išbadėjusi ir apsigy- 
įveno pilies griuvėsiuose.
| Bet kaip pradėti gyventi iš 
nieko?

Maistu pradžioje ją aprū
pino geri kaimynai, su ku
riais kunigaikštytė gražiai 
sugyveno. Didžiausia bėda 
buvo su suplyšusią avalyne, 
kurios ir kaimynai neturėjo.

Kadangi basomis kojomis 
po griuvėsius vaikščioti neį
manoma, princesei kilo min
tis avalynės gamyba sau ir 
kitiems. Iš kaimyno kurpiaus 
pramokusi batus siūti, ji pa
sigamino batelius sau ir sa
vo namiškiams, paskui kai
mynams, o vėliau ir visai a- 
pylinkei. Kol nebuvo galima 
gauti odos, avalynę ji gamin
davo iš popierio, gurno, neiš
dirbtu gyvulių kailiu ir me
džio. ’Dabar gi jau dirba odi
nius batelius ir džiaugiasi, 
kad iš tos pramonės gali pra
gyventi visas jos “dvaras.”

kios.
Streikuojančių gelžkeliečių 

atstovai susirinko apsvarsty
ti vakariečių pasiūlymo. Ma
noma, pasiūlymas bus priim
tas.

Nori pakelti pęslo 
mokesčius

Vakariečių karo vadovybės 
Berlyne įsakė gelžkeliečiams 
grįžti į darbą.' Darbininkų

Pakilus pašto išlaikymo iš
laidoms, prezidentas Truma- 
nas paprašė Kongresą pakel
ti mokesčius už paštą. Nori
ma padaryti, kad pašto išlai
dos susiderintų su pajamo
mis. Mokesčius, priėmus pre
zidento pasiūlymą, suregu
liuotų pašto, departamentas.

Be to, iš viso, norima per
tvarkyti : patį pašto departa
mentą.

• Italijoje, prie Bari miesto, nukrito olandų keleivinis 
lėktuvas, žuvo kelios dešimtys žmonių. Lėktuvas skrisda
mas užsidegė ir nukrito į jūrą. Lavonai jūroje baigiami su
rinkti.

• Demokratų atstovai Sabath ir Cox susimušė. Mušty
nės kilo dėl nesutikimo namų statybos įstatymą svarstant. 
Atstovai po apsistumdymo susitaikė.

• Floridos pakrašty pastebėtas nepažįstamas povan
deninis laivas. Sargyboms nepasisekė nustatyti, kieno tas 
povandeninis laivas buvo. \

• Maršalas Chiang - Kai - Sliekas yra Formosos saloje. 
Ten jis perėmė visą Kinijos kariuomenės dalių vadovavimą.

• Eislerienė, pabėgusio G. Eislerio žmona, iš Ellis salos 
išdeportuota į Europą.

• Prie Anglijos kanale laivas su 415 keleivių užplau
kė ant minos. Minai sprogus, garlaivis pradėjo skęsti. Kiti 
laivai visus keleivius išgelbėjo, žuvo tik keli jūrininkai ka
tilinėje.

• Prie Memphis, Tenn., nukrito j mišką keleivinis lėk
tuvas. Per 20 keleivių buvo sužeista. Dar didesnių aukų iš
vengta, nes lėktuvas krito dar bekildamas iš aerodromo.

• Į Amerikos universitetus atvyko 90 vokiečių studen
tų, kuriuos iš Vokietijos siuntė ir kaštus apmokės Ameri
kos karo valdžia. Studentai čia išbus metus.

• Komunistų policija suėmė šešis unitų vyskupus Ru
munijoje. Vatikanas praneša, kad jie visi yra kankinami.

• Amerikos karinės misijos Graikijoje šefas gen. J. 
Fleet padarė pranešimą, kuriame jis pareiškė, kad Graiki
jos šiaurėje karas yra vedamas, remiant komunistus iš už
sienio.

• Trenton, N. J., suimtas 34 metų Ch. Sargent, kuris 
per tris savaites įvykdė 42 padegimus.

• New Yorko Metropolitan operos rūmuose įvyko gais
ras. Nuostolių apie $10,000. Priežastys nenustatytos.

• Kanadoje paleista į apyvartą naujas sidabrinis do
leris, kuris skirtas Nefoundlando, kaip dešimtos provinci
jos, prie dominijos prisijungimo paminėjimui.

,• Tito pradėjo didelę ataką prieš Vengrijos komunis
tinę vyriausybę.

• Perth Amboy, N. J., sprogo benzino įtaisymai Cali
fornia Refining Co. Gaisras padarė didelių nuostolių, žu
vo du žmonės.
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SUTARTYS IR KAS TOLIAU?
Neseniai pasibaigė beveik mėnesį laiko besitęsusi už

sienio ministerių konferencija Paryžiuje. Beveik tris sa
vaites šioje konferencijoje, kaip ir visose kitose pokarinio 
meto su bolševikais mėgintose konferencijose, buvo tąso
mas! ir jokios pažangos nedaroma. Tik įtaiga paskutinėmis 
dienomis... susitarta dėl Austrijos.

Dėl ko konferencija buvo susirinkusi? Kad išsprendus 
padėtį Vokietijoje, kuri sudaro šiuo metu karo stovį pa
saulyje. Kuo konferencijoje “susitarta”? Austrijos klausi
mu. Taigi, ne tuo klausimu, kuriam buvo susirinkta. O tuo, 
kuriam buvo susirinkta? Nepasiekta jokių rezultatų! Ber
lyno klausimas — liko kaip buvęs. Padalyta Vokietija — 
liko kaip buvus. Dviejų valstybių formavimas Vokietijoje 
— liko kaip buvęs. O susitarta... Austrijos klausimu. At
rodo, čia kažkas netaip, kaip reikia.

Koks buvo tas Austrijos klausimas, dėl kurio šioje 
konferencijoje susitarta? Jau Maskvos konferencijoje 1943 
m. Sąjungininkų buvo sutarta ir pasirašyta, kad Austrija 
laikoma ne kaip karo kaltininkė, bet kaip pirmoji Hitlerio 
agresijos auka ir po karo bus laikoma ne kaip kariavusi 
prieš sąjungininkus, bet kaip sąjungininkų išlaisvinta. Ji 
turės būti atstatyta 1938 m. sausio 1 d. ribose. Tačiau po 
karo staiga atsirado Austrijos klausimas, kuris tęsėsi ket- 
veris metus ir šiandieną štai “susitarta” dėl jo. Kas šitą 
klausimą sudarė? Maskva, kuri didžiausią Austrijos dalį 
turi su jos širdimi — Viena. Maskva Austrijos turtus per 
ketveris metus eksploatavo, kaip ir visų kitų užimtų kraš
tų, kurie buvo ašies nariai. Maskva stengėsi ir stengiasi su 
Austrija padaryti tai, ką ji padarė su Lenkija, Čekoslovaki
ja, Vengrija, Rumunija, Bulgarija. Bet visų svarbiausia — 
Maskva, sudarydama “Austrijos broblemą,” gali oficialiai 
laikyti raudonąją armiją savo satelitų užnugaryje ir ofi
cialiai judėti po visą pietryčių Europą.

Ir staiga Maskva “pasidavė” ir susitarė Austrijos 
klausimu. Kur čia šuo pakastas? Mat, iš Paryžiaus išva
žiuoti reikėjo būtinai išvažiuoti “susitarus.” Kremlius šią 
konferenciją organizavo laikui pratęsti, nes yra labai daug 
priežasčių, dėl kurių jis šiandien karo dar nenori. Kinija, 
satelitų cementavimas, titojada, na ir, gal net svarbiau
sia, vidaus krizės — štai dėl ko Stalinas šiandien karo dar 
nenori. Štai dėl ko jis šaukė konferenciją ir turėjo “pasiek
ti., susitarimo.”. s t
0 ■ Jufc šitas susitarimas Stalinui dalykų esmės nekeičia. 
Atsiminkime, kiek ir kaip buvo tąsomasi dėl sutarčių su 
buvusiais ašies kraštais. Kiek Stalinui reikalingo laiko bu
vo pratęsta. Ir pagaliau buvo “susitarta,” dokumentai pa
sirašyti. O kas pasikeitė tuose kraštuose ? Viskas Kremliaus 
kryptimi! Vengrijos įvykiai ir Nagy pabėgimas, Lenkijos 
įvykiai ir Mykolaičiko pabėgimas, Čekoslovakijos įvykiai 
ir Benešo su Masaryku atsisakymas gyventi. Paskui sekė 
Mindzenty, Bulgarijos dvasiškiai, Rumunijos vyskupai iki 
Čekoslovakijos “katalikų perėjimo bolševikų pusėn.” Visa 
tai vyko ir vyksta sutartis pasirašius su anais kraštais.

Vakariečių instinktas gana puikiai nujaučia, ką reiš
kia šitas Stalino žaidimas. Valstybės sekretorius D. Ache
son, tik parskridęs iš konferencijos, kurioje buvo “susitar
ta,” griebėsi pravesti per Kongresą Atlanto paktą ir $130,- 
000,000 vakarų Europai apginkluoti. Achesoną remia demo
kratų senatorius Connelly ir respublikonų — Vandenberg. 
Aitie du dalykai — Atlanto paktas ir apginklavimo progra
ma — norima pravaryti dar šioje sesijoje. Tai matote, ir vėl 
paktai! Ir ginklavimas!

Atrodo, už tų “susitarimų” yra kažkas negera, kad vy
rai, grįžę iš jų, griebiasi patikrinti ginklus. Matyt, jie pa
mato tose konferencijose tikrus Kremliaus vyrų dantis.

E. Urbonas

. . , . ... - H. Nagys

VAKARAS
Man nuskynė mano paukščius nuo dangaus, . 
kaip juodas gėles — manasis sielvartas. 
Mano neviltis nakčia žvaigždes užpus.
Ir erdvė-juoduos tuščia, paniekinta — 
Ar tokioj erdvėj varpai dar gali gausti?
Mano laivo medį vėjai ir lietus sutrupino.
Mano burės plakas kruvinos numirusiam bokšte...
Mano laisvės dainą smuklėj girtom lūpomis 
išjuokia dainuodama mini agirta.
O bekraščiai vandenys kas dieną auga, —
Naktimis girdžiu erdvėj tuščioj tik juos, tik jiįos! — 
tar širdies manos ir mano draugo.
kapo šiaurėje — beržų šlamėjimuos tyliuos...
Nežinau, kodėl jūs, mano paukščiai, iš erdvės 
puolat žemėn, kaip juodi lašai lietaus bevilčio — 
ir kodėl man nebespindi nei viena žvaigždė?
Aš klausau: — Šiurena nykumoje smiltys —
Ar tai tavo kapo, mylimas, ar iškastos naujos duobės?

St. Multinas
KAIP MES KŪRĖME KOLKOZ j

(Atsiminimų žiupsnelis)

LIETUVOS ARKIVYSKUPAS
Š. m. tfirž. 26 d. J. E. Kau

no Arkivyskupas ir Metropo
litas Dr. Juozapas Skvirec
kas švenčia 50 m. kunigystės 
jubiliejų ir 30 m. vyskupavi
mo sukaktuves. Šias garbin
gas sukaktuves arkivyskupas 
sulaukė tremtyje — Austrijo
je. Ir čia, toli nuo savo tėvy
nės Ekscelencija aukoja savo 
jubiliejines šv. mišias už Tė
vynę, už brolius ir seses lie
tuvius likusius Tėvynėje ir 
išsiblaškiusius po visą pasau
li-

Ekscelencija niekada nebū
tų apleidęs savojo krašto ir 
sau pavestuosius žmones, jei
gu ne rudieji okupantai vo
kiečių gestapininkai, kurie 
pareikalavo išsikraustyti iš 
Kauno. Po didelių darbų, bai
gęs viso šv. Rašto vertimą, 
Ekscelencija vietoj poilsio 
susilaukė sunkios tremtinio 
dalies.

J. E. Ark. J. Skvireckas yra 
daug nusipelnęs kat. Bažny
čiai ir savo Tėvynei Lietuvai. 
Jis visą savo gyvenimą pa
šventė šv. Rašto vertimui į

lietuvių kalbą, nes iki jo mes 
lietuviai katalikai neturėjom 
viso šv. Rašto vertimo, šiuo 
neapskaičiuojamos vertės 
darbu arkivyskupas įamžino 
savo vardą kat. Bažnyčios te
ologijos moksluose ir lietuvių 
tautoje.

Nežiūrint šio milžiniško 
darbo, arkivyskupas vadova
vo Lietuvos bažnytinei pro
vincijai, valdė Kauno arki
vyskupiją ir uoliai profeso
riavo Vytauto Didž. Universi
tete, teologijos - filosofijos 
fakultete (čia dirbo 35 met.).

Didesnė dalis Lietuvos ku
nigijos yra buvę arkivysku
po studentai. Visi studentai 
matėme arkivyskupo asmeny
je gabų šv. Rašto žinovą, di
dį mokslininką, bet Teartu 
jausdavome ir nepaprastą jo 
nuoširdumą. Ekscelencija ga
na dažnai, šalia savo dėsto
mojo dalyko, paįvairindavo 
savo paskaitas įdomiais daly
kais iš gyvo gyvenimo, su
teikdamas praktiškų patari
mų įvairiais klausimais.

J. E. Jubiliato asmenybei

ŠVIETIMO BILIAUS REIKALU
FEDERALINĖ PARAMA 

MOKYKLOMS
Prieš kiek laiko Jungtinių 

Valstybių kongreso subkomi- 
tetas užgyrė kongresmano 
Graham A. Barden įstatymo 
projektą, vadinamą — “Bar
den Bill for Federa school 
aid.” šis “švietimo bilius” ar
ba įstatymo projektas, sie
kiąs teikti pagelbą krašto 
mokykloms iš federalinės val
džios iždo, visame krašte su
kėlė karštų ginčų ir pasipik
tinimo. Mat, tame biliuje yra 
numatoma neduoti jokios pa
ramos katalikiškoms ir ki
toms privatinėms mokyklom. 
Visa eilė katalikų vadų’jau 
yra griežtai pasisakę prieš 
įstatymą, kuriuo daroma di
delė neteisybė gausingai pi
liečių daliai.

“Tai yra prasčiausias bi
lius, kokį bet kada šis komi
tetas yra svarstęs. Jis yra ne
teisingas, diskriminuojantis 
ir eikvojantis federalinius pi
nigus. Komiteto duotas jam 
užgyrimas yra katalikų, neg
rų, darbininkų ir visų Ame
rikos švietimo pagerinimu 
susirūpinusių grupių užgavi- 
mas” — teisingai pareiškė 
kun. McManus, National Ca
tholic Welfare Conference 
švietimo departamento vice 
direktorius.

MOTERŲ BALSAS
National Council of Catho

lic Women (katalikių moterų 
tarybos) egzekutyvinė sekre
torė, Ruth Craven, irgi yra 
pasakiusi, kad Barden švieti
mo bilius yra “inkriminuo
jantis bilius pilna ta žodžio 
prasme.” Jame nesą nieko, 
kas pagerintų k'rašto švieti- 
Yno reikalus.

Kongresmano Barden biliu
je yra numatoma, kad fede
ralinės valdžios pagelba turi 
eiti išimtinai viešosioms (val
džios) mokykloms ir nė vie
nas centas neturi nubyrėti 
privatinėms bendruomenių 
mokykloms. Mokesčių (tak
sų) mokėtojams duodama 
teisė eiti net į teismą, jei jie 
kokiu nors būdu susektų, kad 
vienur ar kitur ne viešosios 
mokyklos gavo paramos iš 
federalinių fondų.

Kadangi biliuje yra numa
tyta federalinei valdžiai vi-

aprašyti, nesijaučiu pilnai su
gebąs, tačiau kiek širdis kal
ba ir kiek pajėgiu išsireikš
ti, noriu pasakyti, kad Eks
celencija jubiliatas Lietuvai 
didelė asmenybė. Kauno ku
nigija savo vyriausio Gany
tojo asmenyje matė nepails
tančio darbštumo pavyzdį, 
pilną nuoširdumo ir draugiš
kumo, kiek darbo sąlygos 
leido, žymų profesorių ir kil
nų Ganytoją.

Ekscelencija gimęs Pumpė
nų parapijoje 1873 m. rugsė
jo 20 d. Gimnazijos mokslą 
išėjo Panevėžy. Teologinius 
mokslus studijavo Kauno ku
nigų seminarijoj ir Petrapi
lio dvasinėj akademijoj, ku
rią baigė 1900 Teologijos Ma
gistro laipsniu.

K. J. P.

sai nesikišti į atskirų valsty
bių švietimo dalykus, tai pa
lies pietų valstybėse gyve
nančius negrus. Retas kuris 
negras mokinys ten gaus fe
deralinės valdžios paramą.

Iš tų sumų ($300,000,000), 
kurios numatytos skirti vie
šosioms mokykloms, $100,- 
000,000, kaip apskaičiuoja
ma, bus paskirta tiems, ku
riems pagelba visai nereika
linga ir tuo bus skriaudžia
mos tos vietos, kurių mokyk
loms pagelba yra būtinai rei
kalinga.

TĖVŲ TEISIŲ 
ĮŽEIDIMAS

Ruth Craven kongreso ko
mitetui visai gerą ir teisin
gą klausimą pastatė, būtent: 
“Nuo kada viešosios mokyk
los pasidarė vienintelėmis 
mokyklomis Jungtinėse Vals
tybėse? Aš pasitikiu, kad 
mes dar neužmiršome, kad 
šiame krašte mes pagerbiame 
natūrales tėvų teises parinkti 
savo vaikams tokias mokyk
las, kokios jų manymu yra 
tinkamiausios.”’

Tikrai nuostabu, ’ kad veik 
kiekviename atsitikime fede- 
raliniai planai yra taip nu
statomi, kad jais tiesiog už
gaunami katalikai. Jų vai
kams katalikiškose mokyklo
se yra atsakoma transporta- 
cija (kur ji yra reikalinga), 
mokyklų vadovėliai, sveika
tos patarnavimas. Atsižvel
giant į tai, Bardeno bilius ne
be pagrindo jau vadinamas 
“viešųjų mokyklų bilium, bet 
tik jau ne visų Amerikos vai
kų bilium.”
KARDINOLO^SPELLMAN 

PAREIŠKIMAS
Visi amerikiečiai turėtų gi

liai įsidėmėti J. Em. Kardino
lo Spellman, New Yorko ar
kivyskupo žodžius, kuriuos 
jis pasakė kalbėdamas ke
lioms dešimtims tūkstančių 
žmonių New Yorke, švieti
mo biliaus projekto autorių 
Jo Eminencija pavadino “nau 
ju fanatizmo apaštalu” ir 
tuos kongreso narius, kurie 
jo bilių remia, apšaukė “dis
kriminacijos mokiniais.” Rei
kalavimas parapijos mokyk
loms dalies iš federalinių fon
dų, tai nėra reikalavimas pri
vilegijų, bet lygybės ir tei
singumo.

“Katalikų mokyklos yra 
Amerikos mokyklos” — kal
bėjo Kardinolas, “jos turi ly
gias teises su viešosiomis mo
kyklomis dėl to, kad mūsų 
demokratinės santvarkos te
orija apsaugoja neatimamas 
žmogaus teises į religijos lai
svę, į švietimo- laisvę.” Neto
lerantiško, diskriminuojančio 
biliaus autorius turįs būti 
priskirtas prie tų asmenų, 
kurie vienu ar kitu būdu sie
kia pažeisti mūsų krašto de
mokratinius principus. Anot 
Kardinolo Spellman, kongr.' 
Barden, laikydamas save iš
tikimu amerikiečiu ir užim
damas svarbią pociziją mūsų 
demorkatinėje valdžioje, “iš
tiktųjų laužo ir kitus skati
na laužyti pagrindines teises 
ir laisvę, kuriais yra paremta

NETIKĖKITE BURŽUJAIS
Buržujus — tai sulietuvin

tas prancūziškas žodis, kurs 
reiškia turtuolį, šituo žodžiu 
pravardžiuojami Lietuvoj vi
si, kurie nėra komunistai. 
Kai 1940 m. Lietuvą užėmė 
raudonoji armija, bolševikai 
paskelbė: Lietuvos valstie
čiai (jie taip vadina ūkinin
kus), netikėkite buržujais, 
jie jums meluoja, kad Lietu
voje bus daromi kolkozai. 
Kolkozų Lietuvoje nieks ne
sikėsina daryti. Valstiečiai 
dirbs savo žemę individualiai, 
kaip tikrą savo nuosavybę. 
Lietuvos “liaudies vyriausy
bė” saugos valstiečių nuosa
vybę, o neturintiems žemės 
jos duos.

Taip kalbėjo visi bolševikų 
pareigūnai. Kalbėjo viešai. 
Per radiją ir spaudoje. Be a- 
bejo, jie kalbėjo su tų die
nų Lietuvos faktinu šeimi
ninku Dekanozovu, kurs bu
vo atsiųstas iš Maskvos. Ne
pažinę bolševizmo, Maskvos 
propagandos apstulbinti, 
mes tikėjome, kad nebus taip 
blogai, kaip iš pradžių manė
me.

ATIDARĖ AKIS
Apie liepos mėnesio pabai

gą per radiją pasako kalbą 
žemės ūkio komisaras agr. 
Mickis. Specialiai “ valstie
čiams.” Jis pakartojo visą 
tai, kas buvo kalbėta apie 
nevarymą ūkininkų į kolko- 
zus, ir pabrėžė, kad visi tie, 
kurie mėgins provokuoti ū- 
kininkus “prašytis” į kolko- 
zus, bus nubausti. Jis pasakė, 
kad ūkininkams bus palikta 
iki 50 ha žemės jų nuosavy
bėn. Tik tie, kas turi per 50 
ha, bus paliesti planuojamos 
žemės reformos, kuri turės 
atimti kas virš 50 ha.

Ūkininkų ūpas dar pakilo, 
nes tokių Lietuvoje, kurie tu- 
ri per 50 ha, po 1922 metų 
reformos buvo labai maža, o 
dvarų visai jau nebuvo. Že
mė visa buvo žemdirbių ran
kose. Aukštesnieji valdinin
kai, įsigiję ūkius, kurie pa
tys jų nedirbo, galima buvo 
ant pirštų suskaityti.

Rytojaus dieną visus pri
trenkė žinia: agr. Mickis at
leistas iš žemės ūkio komisa
ro pareigų. Kalbama dar, kad 
jis pakliuvo nemalonėn. Už 
ką? Kas atsitiko? Sukome 
galvas, o blogas nujautimas 
graužė širdis.

Agr. Mickio šeima buvo ar
timuose santykiuose su vie-

mūsų demokratinė santvar
ka.”

LAIKAS VEIKTI IR 
PROTESTUOTI

“Mes, amerikiečiai, nepri
valome sėdėti sudėję rankas 
ir nieko neveikti stebint, kaip 
mūsų vyriausybė leis $300,- 
000,000 laikantis įstatymo, 
kuris būtų neteisingas ir dis
kriminuojantis milijonams 
mūsų tautos vaikų.”

Berods tai yra pakankamai 
stiprus paskatinimas visiems 
katalikams protestuoti prieš 
Bardeno švietimo bilių. Mes, 
lietuviai katalikai irgi turim 
pusę šimto ar daugiau para
pijinių mokyklų, todėl ir 
kiekvienas iš mūsų privalo
me pakelti savo balsą. Pasi
rūpinkime parašyti laiškutį 
savo distrikto kongresmanui 
ir jo pareikalauti neremti 
Bardeno švietimo biliaus. 
Mūsų draugijos, organizaci
jos, jų skyriai turi sukrusti 
protestuoti, paremiant Ame
rikos katalikų vadų pastan
gas nugalėti neteisingą, dis
kriminuojantį įstatymo pro
jektą. Tekreipia į šį reikalą 
savo rimto dėmesio Ameri
kos Lietuvių R. K. Federaci
jos, LRKSA, Moterų Sąjun
gos ir L. Vyčių kuopos, ši 
yra mūsų svarbi ir pilietinė 
ir religinė pareiga.

nos mokytojos šeima. Per 
mokytojos šeimą išėjo aikš
tėn paslaptis: Mickis pasivė
lino su savo kalba. Melas sa
vo pasiekė, Lietuva jau griež
tose Dekanozovo rankose, 
prie ūkininkų bus einama jau 
“tiesiu keliu,” jie jau nėra 
pavojingi. Mums atsidarė a- 
kys — supratome su kuo 
mes reikalą turime savo kraš
te.

DRAUGAMS MIESTO
Rudenop prasidėjo karštli

giška “žemės reforma.” Kas 
turėjo virš 30 ha žemės, iš to 
buvo atimama ir duodama 
tiems, kurie jos neturi. Tai
gi, kitaip, negu Mickis sakė. 
Tokią “reformą” pravedė ir 
mūsų kaime, kur buvo palies
ti du ūkininkai, turėję po 
truputį virš 30 ha.

Vieną dieną seniūnas pra
neša, kad reikia rinktis į su
sirinkimą — atvyksta iš aps
krities pareigūnai su prakal
bom. Susirinkti turi visi su- 

' augę — vyrai ir moters, seni 
ir jauni.

Atvyko rusas, lietuviškai 
nemokąs, ir lietuvis. Kalbėjo 
rusas, o lietuvis vertė. Pra
kalba buvo apie kolkozus. Į- 
rodinėjo, kad geriausias ūki
ninkavimo būdas yra kolek
tyvinis ūkininkavimas — kol 
kozai. Mums neturint nuovo
kos apie kolkozus, buvo pa
prašyta, kad išaiškintų, kaip 
praktiškai turėtų atrodyti 
kolkozinis gyvenimas, darbas 
ir ūkininkavimas. Mums bu
vo gana atvirai sudarytas 
kolkozo supratimas. Jis at
rodo taip: Viso kaimo, ar ke
lių kaimų, sujungiama visa 
žemė į vieną vienetą, atsisa
koma nuo individualinės nuo
savybės — nuo visos nuosa
vybės: nuo žemės, gyvulių, 
padarų, trobesių — pastato
mas vienas kolkozo valdyto
jas, įsteigiamas administra
cijos ofisas. Visi dirba darbus 
administratoriaus nurodymu. 
Už darbą gauna išlaikymą. 
Visus pagamintus produktus 
administratorius atiduoda 
valdžiai, palikdamas tik mi
nimumus išmaitinti darbinin
kus. Iš pradžių gyvena šei
mos buvusiuose savo namuo
se, bet jas gali kilnoti admi
nistratorius savo nuožiūra.

Be to, šeimos gali būti per
keltos ir į kitą kolkozą. žo
džiu, sudaromas didelis dva
ras, pastatomas dvarininkas- 
administratorius, o buvę ūki
ninkai su šeimom padaromi 
vergais. Su jais daroma kas 
norima, jų likimas administ
ratoriaus rankose. Gyveni
mas — skurdas, nes šeimoms 
nustatyti minimumai nepa
prastai maži. Algos jokios— 
tik prasimaitinimas.

“NUTARIAME” DARYTI 
KOLKOZĄ

Kai “draugai” prakalbinin- 
kai išvyko, mes supratome 
prie ko mūsų kraštas pri
stumtas. Mes supratome, kad 
mūsų kaimas ir du gretimi 
turi būti pirmosios aukos — 
bolševikų bandymų aukos. 
Mat, greta mūsų kaimo buvo 
180 ha. didumo valdžios pa
vyzdinis ūkis, padarytas že
mės reformos metu 1922 m., 
kur buvo auginami veisliniai 
augalai ir gyvuliai. Prie šito 
ūkio bolševikai norėjo pri
jungti tris kaimus ir padary
ti pirmą efektyvų kolkozą— 
dvarą.

Vieną gražią dieną seniū
nas paskelbė susirinkimą vi
sų trijų kaimų kartu. Vėl vi
siems suaugusiems. Susirin
kusių tarpe buvo keletas ne
pažįstamų vyrų. Du iš jų bu
vo valsčiaus komunistų par
tijos pareigūnai, o kiti — iš 
apskrities komunistų partijos 
komiteto. Tačiau šie svetimi 
jokios iniciatyvos susirinki
me nerodė. Susirinkimą pra
dėjo mūsų kaimo seniūnas, 
buvęs jau seniai prieš karą

Maskvos šnipas. Jau eilė me
tų kaip jis negyveno mūsų 
kaime, bet raudonąja! armi
jai užėmus Lietuvą, jis staiga 
atsirado čia ir buvo paskirtas 
seniūnu. Pagaliau jis buvo 
“išrinktas” į “liaudies sei
mą.” šitas seniūnas vedė su
sirinkimą ir pasakė kalbą. 
Jis pareiškė, kad “yra daug 
norinčių” iš visų trijų kaimų 
daryti kolkozą, prijungiant 
kartu ir J. pavyzdinį ūkį. Per 
jo kalbą vienas pasidarė aiš
ku, kad būsime paversti ver
gais.

Baigęs kalbą, seniūnas pa
klausė kas nori kalbėti šiuo 
klausimu. Rankas pakėlė trys 
vyrai ir viena moteris — jie 
nori kalbėti. Moteris, gyve
nanti ne čia, o valsčiaus mies
telyje, kur eina valsčiaus ko
munistų partijos instrukto
riaus pareigas, labai stipriai 
pakalbėjo prieš “buržujus” ir 
pritarė seniūnui steigti kol
kozą. Iš trijų vyrų, kalbėju
sių iš eilės, tik vienas turėjo 
mūsų kaime žemės, o kiti du 
su žemės ūkiu niekada nieko 
bendro neturėję. Visi jie pri
tarė seniūno “sumanymui.” 
Visa ūkininkų masė sėdėjo 
nusigandę — nei vienas ne
drįso kalbėti. Seniūnas pasi
naudojo tuo ir pasakęs, kad 
jau viskas aptarta, pasiūlė 
balsuoti.

Tik šiandien mes pajutome 
komunistinio balsavimo niek 
šystę. Seniūnas pakeltu tonu, 
stipriu balsu pasakė: kas 
prieš kolkozo steigimą iš B., 
N. ir S. kaimų, prijungiant 
prie jų ir J. pavyzdinį ūkį, 
pakelkite rankas! Salėje (su
sirinkimas buvo mūsų mo
kykloje) pastojo mirties ty
la... Nei viena ranka nepaki
lo... Tada seniūnas suriko: 
vienbalsiai nutarta steigti 
kolkozą. Seniūnas, minėti ke
turi kalbėtojai ir dar keli as
mens, su žemės ūkiu niekada 
nieko bendro neturėję, pradė
jo šaukti — valio, ura, laigy- 
vuoja Stalinas ir raudonoji 
armija!

O, ta raudo»©ji armija!... 
Dėl jos nei vienas ūkininkas 
nedrįso kelti rankos šitame 
susirinkime. Raudonarmiečių 
buvo pilni Lietuvos miškai. 
Su tankais ir kitokiais sun
kiais ir lengvais ginklais.

(Bus daugiau)

Konkursas lietuvy
bės ugdymo reikalu

Šiuomi skelbiu konkursą ir 
dovanas už geriausius strai
psnius lietuvybės ugdymo 
reikalu, kurie tilps Amerikos 
lietuvių katalikiškuose laik
raščiuose iki rugsėjo 1 d.

Temą laisvai pasirenka 
kiekvienas rašantysis. Strai
psnius prašau pasirašinėti tik 
slapyvardėmis.

Dovanos skiriamos tokios: 
pirma — $25, antra — $15, 
trečia — $10, ketvirta ir pen
kta dovana po $10 vertės kny- 
gu-

Stipendijų komisiją sudaro 
prel. K. Urbonavičius, “Drau
go” redaktorius L. šimutis, 
“Garso” redaktorius M. Zu- 
jus, “Darbininko” redakto
rius A. Knežys ir “Amerikos” 
redaktorius A. šerkšnas.

Kurio redaktoriaus reda
guojamam laikrašty tilps kon 
kursiniai straipsniai, prašau 
tuos numerius specialiai nu
siųsti savo kolegoms spren
dėjams, kad jiems lengviau 
būtų galima pareikšti man 
savo nuosprendį.

Sprendimo rezultatus pa
skelbsiu spaudoje, ir laimėju
sieji dovanas tada praneš 
man tikras savo pavardes ir 
adresus, kad gautų laimėtą
sias dovanas.

Kun. P. M. Juras,
L. K. I. pirmininkas
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Italijos darbo ministerija 
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(Tęsinys)
Tačiau jokia organizacija, 

kad ir kokia apsti ji būtų, 
negali visų žmonių apkėsti 
nei sukaupti jų vienai min
čiai. Taip yra dėl to, kad or
ganizacija neišreiškia kurios 
gyvenimo formos, o tiktai su
telktinio žmonių veikimo bū
dą. Ji yra žmonėms atsitikti
nė ir nebūtina. Dėl to į jokią 
organizaciją,—išskyrus Baž
nyčią, kuri apima pilnutinį 
žmogaus gyvenimą, — netel
pa nei visi žmonės, nei visas 
paskiras žmogus.

Čia yra kiekvienos organi
zacijos riba, kuri ją suveržia. 
Todėl bet kuri organizacija 
paprastai apima tiktai vieną 
grupę žmonių ir tiktai dalį 
žmogaus siekimų. Kada jie 
jau nebepatenkinami arba 
užviliami, organizacija nusto
ja savo veiklumo ir sugūra. 
Tad laikui srūvant ir gyveni
mo reikalams keičiantis, or
ganizacija susikuria ir išyra. 
Visi organizaciniai apdarai, 
paties žmogaus siūdinami, 
jam greitai būva perankšti 
ir lengvai nudėvimi. Tiktai 
tos organizacijos, kurios at
siremia į pastovius žmogaus 
prigimties reikalavimus ir ne
numaldomų troškimų Aukš
čiausio Gėrio, pilniau paten
kina ir nesti tokios mainios.

Jaunimo organizacijos, ko
kios idealios jos bebūtų, jam 
visada tėra laikinės — perei
namosios, kaip praeinamas 
yra pats jo brendimo metas. 
Jaunimas dar tik auga ir 
ruošiasi gyventi, bet sava
rankiškai negyvena ir nepri
klausomai veikti nėra dar su
brendęs. Bręstančiam jauni
mui, sutelktam į organizaci
jas, mažiau ar daugiau vado
vauja suaugusieji, ir jų va
dovavimas negali būti kitoks 
kaip.ugdom^, ^ , .

Visos jaunimo organizaci
jos, kurios tikrai atitinka 
bręstančio jaunuolio prigim
tį ir prie jos taikosi, tegali 
būti lavinamosios bei auklė
jamosios. Jų paskirtis yra 
kreipti jaunimo veržimąsi į 
laisvę gyvenimui naudinga 
linkime ir stiprinti socialinius 
nusiteikimus, kurių viena šei
ma ir net mokykla nenujė- 
gia pilnai išvystyti. Tad jau
nimo organizacijų ugdomasis 
darbas šeimai yra aiškiai pa- 
remian^.sis.

Dėl šio esminio savo bruo
žo bet kuri jaunimo organi
zacija yra visai arti šeimos ir 
mokyklos. Mokykla pirmoji 
išveda jaunuosius iš namų, 
jaunimo organizacija pirmo
ji juos įliedina į platesnį ko
lektyvą. Tačiau mokykla tu
ri dar stiprų ryšį su šeima— 
tėvų ir vaikų santykį, per
keltą į mokinius ir mokyto
jus.

Jaunimo organizacija to
kio šeimyninio ryšio jau ne
turi — ji nuo šeimos yra žy
miai labiau atsijusi. Tiesa, 
kai kada ir mokykla gerokai 
atitrūksta nuo šeimos, kada 
jos ugdomajame darbe įsivy
rauja kolektyvinimo tenden
cijos. Ir priešingai, tūlos jau
nimo organizacijos savo auk
lėjamosiomis pastangomis vi
sai arti priglaudžia prie šei
mos. Bet toks atitolimas ar 
priartėjimas nėra esminis.

Kiekviena mokykla iš es
mės ' yra arčiau šeimos, o 
kiekviena organizacija ma
žiau ar daugiau yra linkusi 
nuo šeimos atsišlieti. Tai yra 
suprantama ir natūralu, nes 
jaunimo organizacija ir turi 
tikslą išvesti bręstantį jauni
mą iš uždarų šeimos namų 
bei mokyklos sienų ir įjung
ti į organizuotą būrį. Pras
tai būva tiktai tada, -kai jau
nimo' organizacija ima šei
mos nepaisyti arba ją neigti, 
kad galėtų jaunimą pati vie
na apgūžti. šeima ir jaunimo 
organizacija tada nenatūra
liai išsiskiria ir nebesutaria. 
Jos atsistoja viena priešais 
antrą ir kelia mūsų laikams

aktualų klausimą: katrai iš 
jų priklauso pirmumo teisė 
auklėti jaunąją kartą.

ŠEIMOS PIRMUMAS
Žmogus nėra nuosavybė nei 

šeimos nei bet kurios orga
nizacijos, ne taip, kaip kuris 
daiktas ar gyvulys. Tačiau 
žmogus natūraliai ateina į 
pasaulį per šeimą, ne per or
ganizaciją. Šeima yra pir
mesnė už kiekvieną organi
zaciją, kuri tik apjungia šei
mose bręstančius žmones. 
Be to, šeima yra neapseina- 
ma, o organizacija nebūtina. 
Dėl to šeima negali būti lai
koma vien tiktai narių tiekė
ja organizacijai.

Šeima tada būtų paprasta 
biologinė priemonė organiza
cijų nariams dauginti. O tai 
yra priešinga jos prigimčiai 
ir paskirčiai. Gyvulių pasau
lis tėra valdomas reproduk
cijos dėsnio, o ne žmonių ben
druomenė. žmonių bendruo
menėje šeimos sudaro orga- 

I niškus vienetus — “visuome
nės celes” (Fr. W. Foerster 
29 p.), iš kurių trykšta ne 
vien gyvybė, bet ir gyva dva
sia. Per šeimą atiteka praei
ties tradicijos bei kultūrinis 
palikimas, ir visa tai nuteka 
į sekančias kartas su nauja 
gyvybe, išsiskleidžiančia šei
mos židinyje, žmogaus kūnui 
ir dvasiai nokinti jis yra pats 
natūraliausias ir neužvaduo
jamas.

Šeima yra skirta brandinti 
žmogaus asmenybę, kur tik
tų pagrindiniam gyvenimo 
tikslui siekti, o ne tam kad 
būtų vienos arba antros or
ganizacijos nariu. Todėl tėvų 
pareigos ir teisės negali pasi
baigti su tuo metu, kai jau
niesiems paauga padaigsliai 
ir jie patys gali jau nuskrieti 
į kurios nors organizacijos 
būstinę arba sueigą. Jei taip 
būtų, jaunas nepribrendęs 
dar žmogus būtų pametamas 
likimo žaismui, atsitiktinu
mui. Jo būtis pasidarytų ne
tikra, nes netikras ir reliaty
vus būtų jauno žmogaus bren
dimas. Jis daugiau priklausy
tų nuo kintamų bei išviršinių 
veiksmų, negu nuo pastovių 
ir įgimtų įstatymų.

Šeima ir yra tam, kad jau
nuosius apsaugotų nuo tokio 
netikrumo ir reliatyvumo,— 
nuo nelemtos “bezprizornin- 
kų” dalios, kurią Rusų revo
liucija įrašė į vaikų istoriją, 
kaip šiurpų įspėjimą visiems 
laikams. Tai yra liudijimas, 
ko susilaukia bešeimiai pa
tilčių vaikai, palikti be ap
saugos ir globos. Tiktai šei
ma jiems gali suteikti sau
gų prieglobstį, sukuriamą tė
vų meilės, pasiaukojimo ir 
rūpestingumo. Niekas kitas 
vaikams to negali duoti ir at
stoti, ypač kurios nors drau
gijos ar valstybė. Jų globa 
dažniausia yra pamotės ver
ta. Vaikai jąja labai retai te- 
pasidžiaugia.

Dėl to jokia organizacija, 
nė pati valstybė, negali rei
kalauti, kad šeima vaikus 
tiktai paaugintų, auklėti be 
jokios apdairos pavestų ki
tiems. šeima pasauliui žmo
gų duoda, ji pirmoji ir atsako 
už jo fizinį bei dvasinį bren
dimą. Atsakomybė ir su ja 
susijusi įgimta pirmumo tei
sė auklėti jaunąją kartą pri
klauso šeimai. Niekas negali 
tėvų atpareigoti nuo šio at
sakingumo už vaikų auklėji
mą. Jei auklėjimo pareigos ir 
esti kitiems pavedamos, tai 
tėvams liekti priežiūros teisė 
ir budėjimo pareiga. Nei mo
kykla nei jaunimo organiza
cija tėvai negali be atodairos 
pasikliauti. Vaikų ugdymas 
turi būti atydžiai sekamas ir 
suderinamąs su šeimyniniu 
auklėjimu. Ypač šeima negali 
išleisti iš akių jaunimo orga
nizacijų, kurios nevisada šei
mai pagelbsti, bet dažnai pa- 
kliudo. Be to, šeimos auklėji
mas yra visuotinis, o jauni-

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Krikščionių darbininkų 
unija stiprėja

Neseniai Amerikos spaudo
je tilpo žinios, kaip JAV dar
bininkų unijos, vadovauja
mos kairiųjų pažiūrų žmo
nių, visokeriopai remia Euro
pos socialistus ir neapkenčia 
ten esančių krikščionių dar
bininkų unijų, kurių šiuo lai
ku ten judėjimas ir veikimas 
yra labai stiprus, neatsižvel
giant daromų joms didelių iš 
kairiųjų pusės spaudimų, ir 
veda griežtą kovą prieš ko
munistus Europoje.

Europoje krikščionių dar
bininkų unijos po šio karo 
savo narių skaičiumi labai 
padidėjo, jų veikimas nuolat 
stiprėja, jos pačios auga ir 
eina didyn. Visos tos unijos 

'kartu susibūrę sudaro Tarp
tautinę Krikšč. Darbininkų 
Unijų Federaciją, kurios da
bartinė būstinė yra Utrecht, 
Holandijoje.

Sulig minėtos federacijos 
gener. sekret. P. Sarrarens 
pareiškimo, toks staigus ir 
greitas po šio karo šių unijų 
augimas ir stiprėjimas yra 
todėl, kad darbininkai mato 
ir supranta, kad tik krikščio
nybė yra vienintelė atspara 
prieš komunizmą, nes socia
lizmas savaime mažai kuom 
nuo komunizmo skiriasi ir, 
galima sakyti, kad juodu yra 
to paties tėvo vaikai.

Darbininkų veikimas 
paremtas krikščionybe

Tarptautinės K. Darb. U. 
Fed. prezidentas yra prancū
zas, Gaston Tessier, genera
linis sekret. ir didelis tarp
tautinio darbininkų reikalų, 
jų judėjimo ir veiklos žino
vas, yra holandas, P. J. Sar
rarens, o jo padėjėjas — bel
gas, A. Vanistendzel, kurių 
dėka šios krikščionių unijos 
tapo labai veiklios ir geriau
siai organizuotos visoje Eu
ropoje, nors jų nariai suside
da iš katalikų ir protestantų 
tikybų asmenų.

Šių unijų pagrindinis tiks
las ir jų veikimas yra parem
tas krikščionybe, ir visa jų 
visuomeninė ir ūkinė veikla 
yra tvarkoma krikščioniškais 
dėsniais bei nurodymais, ir 
stengiasi, kad visi jų veikimo 
planai atatiktų vien tik kri
kščioniškiem reikalavimam.
Nepripažįsta valstybės glo

bojamų darbininkų unijų
Prieš pirmąjį pasaulinį ka

rą Krikšč. Darb. unijos savo 
tarptautinį sekretoriatą tu
rėjo Cologne, Vokietijoje. 
Paskui, po karo, 1920 metais 
tos unijos susirinkę Hague 
mieste įsteigė savo Federaci
ją, o tos Federacijos centrui 
būstinę paskyrė Utrecht, Ho
landijoje.

Krikščionių unijos tvirtai 
laikosi savo nusistatymo ir 
yra nedvejojančiai priešingos 
bet kokiam valstybiniam glo
bojimui darbininkų unijų, jų 
judėjimo ir veiklos. Jos net 
atsisakė pripažinti senosios 
Austrijos globojamas darbi
ninkų unijas, o 1937 metais 
laike darbininkų seimo griež- 

mo organizacijų — tiktai da
linis.

Šeimos ugdomieji tikslai 
visada yra tie patys — pasto
vūs ir visuotini, nes bendrai 
žmogiški, šeima apima visą 
žmogaus asmenį, visus jo 
brendimo tarpsnius ir abi ly
tis, žodžiu, visą žmogaus pri
gimtį su betkuriais individu
aliais skirtingumais. Normali 
šeima sudaro tinkamiausią 
aplinką įvairiopiems žmogaus 
asmenybėms pradams prasi
skleisti ir sustiprėti. Ji siekia 
visumos ir apima visus ugdy
mo atžvilgius, kiek tiktai nu- 
jėgia. šeimoje vyrauja uni
versalumas ir įvairumas.

(Bus daugiau) 

tai pasipriešino įnešimui pri
pažinti Rusijos komunistinės 
diktatūros rankose esančias 
darbininkų unijas, ir jos tą 
savo nusistatymą dar ir da
bar užlaiko.

Po šio karo komunistai no
rėjo sudaryti Vakarų Euro
poje taip vadinamą bendrą 
“darbininkų vienetą” ir pa
imti visas darbininkų unijas 
į savo rankas. Tam krikščio
nių unijos griežtai pasiprie
šino, ir tas komunistų suma
nymas apgaulingu būdu pa
siimti darbininkų unijų vado
vybę į savo rankas nepavyko 
įgyvendinti.

Kaip tvirtai ir vieningai 
krikščionių darbininkų uni
jos laikosi to savo nusistaty
mo, galima matyti ir iš šių 
įvykių. Kuomet 1947 metais 
jos išėjo prieš darbininkų u- 
nijas, kurių vadovybė buvo 
komunistų rankose, ir nepri
sidėjo prie jų suruoštų politi
nių streikų Prancūzijoje ir 
Italijoje, ir tik jų dėka ir įta
ka tie politiniai streikai ne
pasisekė ir neatsiekė savo 
tikslo. Krikščionių unijos su
gebėjo atsispirti prieš komu
nistus ir jų skverbimąsi į jų 
unijų vadovybę ir net nedaly
vauti su jais darbininkų “vie
nete.”

Okupantai neleido joms 
veikti

Beveik visose Europos val
stybėse nacių sunaikintos 
Krikšč. Darb. unijos po šio 
karo vėl atgijo ir susitvarkė. 
Kiek ilgesnį laiką jų veikla 
buvo okupantų viršininkų už
drausta Vokietijoje ir Aust
rijoje, ir tik dabar jos ten pa
mažu vėl pradeda atgyti, veik 
ti ir organizuotis, išskiriant 
rusų komunistų valdomą zo
ną, kur bet koks nekomunis
tinis darbininkų judėjimas ir 
veikimas yra užgniaužtas ir 
neleidžiamas.

Krikščionių unijos tik Va
karų Europoje veikia

Prieš šį karą Krikšč. Darb. 
unijos turėjo gana daug na
rių tuose kraštuose ,kurie 
šiandieną randasi už “geleži
nės uždangos,” atskirti nuo 
viso pasaulio ir velka komu
nistų diktatūros sunkų vergi
jos jungą. Seniau ši unija tu
rėjo Lenkijoje 800 tūkstan
čių narių, Latvijoj 100 tūks
tančių, Suomijoj 150 tūkst., 
Vengrijoj 150 tūkst., Jugo
slavijoj 30 tūkst., Čekoslova
kijoj 300 tūkst. ir Prancūzi
joj 200 tūkst. narių. Jeigu ne 
karas, šios unijos būtų buvę 
viena iš didžiausių ir tvir
čiausių darbininkų jėgų Eu
ropoje ir būtų turėję drauge 
mažiausia kokius septynis 
milijonus narių.

Šiandien jos turi tik apie 
tris milijonus narių.

Didžiausias uždavinys
Tarpt. Krikšč. Darb. Unijų 

Fed. didžiausias rūpestis 
šiandien yra surasti tam tik
rus būdus, kad galėtų bend
rai veikti su socialistų unijo
mis, nes jds kartu Europoje 
politikos ir visuomenės dir
voje užima labai svarbias vie
tas, ir pati Europos ateitis 
daugiausia prikląusys nuo 
krikščionių ir socialistų ben
dravimo ir suradimo tam jų 
veikimui tikro bendto pagrin
do, kas yra nelengvas daly
kas, kadangi socialistai, kaip 
jie patys prisipažįsta, dar vis 
neturi savo veikimui tam tik
ros nusistovėjusios doktri
nos, kurios jie dar vis ieško 
ir nesuranda. Atėjus kokiam, 
labai svarbiam laikui, krikš
čionys negali jais pasitikėti, 
kaipo neturinčiais pastovaus 
nusistatymo savo veikime.

Protestantai taip pat netu
ri aiškios savo visuomeninės 
veiklos programos, kas labai 
atsiliepia ir į jų pačių unijas, 
kurios dažniausia ieško tam

A. L. R. K. FEDERACIJOS PAJAMOS

Nuo 1948 m. spalių mėn. iki 
1949 m. birž. 15 d. į ALRKF iž
dą įplaukė šios sumos:

Lietinių Katalikų Akcijos 
Fondui

CHICAGO:
Marijona Juozaitienė, per kun.
J. Paškauską..................  $90.00

Vincas ir Teodora Domikai, 
per kun. J. Paškauską $300.00

ALRKF Chicagos aps. $152.69 
Napoleonas ir Salomėja Šau- 

čiūnai, per kun. J. Paškauską 
..  $60.00

Kun. Dr. J. Prunskis .... $5.00 
Kun. J. Paškauskas .... $60.00 
CLEVELAND, Ohio, Moterų 

Sąjungos 26 kp.............  $100.00
Cicero, III., Šv. Antano par. 

per kun. Ig. Albavičių $500.00
ELIZABETH, N. J. per kun.

J. Simonaitį ................. $125.00
DETROIT, Mich., Veronika 

Parulis .......................... $1.00
MASPETH, N. Y., Uršulė Dau

kantienė ......................  $10.00
Ona Mackevičienė ........... $1.00

PHILADELPHIA, Pa., per 
kun. J. Čepukaitį ....... $100.00

ST. PETERSBURGH, Fla. H. 
Brusack ...................... $25.00

LAWRENCE, Mass., per kun. 
Pr. Jurą ........................$124.35

ROSELLE, N. J., B. Kanec- 
kai .............................. $2.00

OMAHA, Nebr., St. ir Agota 
Ūseliai ..........................  $15.00

NORWOOD, Mass., per kun. 
Norbutą ........................ $125.00

NASHUA, N. H. Federacijos 
skyrius ........  $34.40
Šv. Kazimiero parap...... $75.75

WORCESTER, Mass., Aušros 
Vartų par. ■ ............... $265.00

New Britain, Conn., per kun.
K. Karkauską ........... $100.00

BROCKTON, Mass., per kun. 
J. Strakauską ........... $237.44
ir Lietuvos laisvinimui $153.55

BOSTON, Mass., per kun. Pr. 
Virmauską ............... $100.00

NEWARK, N. J., kun. J. Bas- 
takis ................................$10.00

WATERBURY, Conn., Feder. 
22 skyrius .................  $25,00

WELCH, W. Va., kun. V. Sla- 
vynas ......................  $100.00

ROCKFORD, Ill., Domeikienė, 
per J. Bacevičius...........$100.00

BROOKLYN, N. Y., kun. K. 
Paulionis ......................  $10.00

PLYMOUTH, Pa., per kun. A. 
J. Sinkevičių ..................  $75.00

(Šių aukų dauguma sudėta'J. 
E. Vyskupui V. Brizgiu! besilan
kant parapijose).

Duoklės į ALRKF centrą
Už 1949 m. užmokėjo šie Fe- 

derącijos skyriai ir prie jų pri
klausančios draugijos:

SHEBOYGAN, Wis..... $10.00
CHESTER, Pa.............. $3.00
UTICA, N. Y. P. Šaulienė 1.00 
ROCHESTER, N. Y......$3.00
CHICAGO, Ill. Marquette 

Park, Fed. 44 skyr.........  $10.00
CICERO, Ill. Fed. 12 sk. 14.00 
NEW BRITAIN, Conn. $7.00 
WATERBURY, Conn. Feder.

22 skyrius ................... $16.00
PRIMINIMAS

Kaip matote šitame sąraše, 
daugelio Federacijos skyrių ir 
draugijų mokesčiai į centrą ne
užmokėti už 1949 metus. Centro 
iždininkas, kun. Ig. Albavičius 
(1515 So. 50th Avė., Cicero, III.) 
nuoširdžiai prašo tą pareigą il
gai nelaukiant atlikti, mokesčius 
užmokėti.

Neužmirškime ir to, kad Lie
tuvių Katalikų t Akcijos Fondo 
vajus tebeina. Jam vadovauja 
prel. Jonas Balkūnas, ALRKF 
dvasios vadas ir fondo pirminin
kas. Padėkime jam ir aukomis ir 
darbu. Kur galima, prašykime, 
kad piknikų pelno dalį juos ren-

atsakymo ir pagrindo tik pa
vienių asmenų nuomonėse, 
kas irgi labai atsiliepia į vi
są jų veiklą.

Kadangi katalikai turį sa
vo visuomeninį tikslą, nuro
domą jų Bažnyčios, kuri duo
da jiems aiškų veikimo kel
rodį ir kompasą, jie yra stip
rūs ir gali su komunizmu 
grumtis.

Savaime yra lengvai su
prantama, kodėl katalikai už
ima Krikšč. Darb. unijose va
dovystės vietas ir didžiumo
je joms vadovauja., 

giantieji šiam kilniam tikslui pa
skirtų.

ALRKF Sekretorius.
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago 8, Ill.

Dainininkes auka

Dainininkė Akvilė Ančiūtč 
atsiuntė BALFui čekį $50.00 
ir malonų laišką, kuriame 
tarp kitko rašoma:

—Man maionu pasiųsti 
nors tą menkutį $50.00 čekį 
iš likusio pelno nuo mano 
koncerto, įvykusio balandžio 
3 dieną, Liet. Auditorijoj. So. 
Halsted St., Chicagoj.

Buvo pasirengta, turėti 
daug daugiau publikos, bet 
gaila, kad tą dieną įvyko ki
tur daug lietuviškų parengi
mų ir todėl atsilankė tik apie 
pustrečio šimto žmonių, o pa
rengimo išlaidų susidarė ne
mažai.

Nors ir buvo garsinta, kad 
pusė pelno skiriama BALFui, 
bet aš neimu nė vieno cen
to, dar iš savo pinigų apmo
kėjau mažesnes išlaidas, kad 
nors tiek galėčiau pasiųsti 
BALFui.

BALFo centras, visi} šel
piamųjų vardu, širdingai dė
koja dainininkei gerb. Akvi
lei Ančiūtei už jos gailestin
gumą ir žymią paramą, su
teiktą mūsų tremtiniams ir 
vienkart patikrina, kad jos 
auka bus sunaudota tebe- 
vargstantiems Europoje lie
tuvių našlaičiams ir sene
liams sušelpti.

BALFo Centras

Pasišventusi aukų 
rinkėja

Mūsų tautietė gerb. Agota 
Masiokienė, gyv. Spring Val
ley, Ill., maloniai sutiko pa
rinkti aukų tremtinių šalpos 
reikalams. Ji kreipėsi prie 
savo apylinkės vietos gyven
tojų, tiek pas lietuvius, tiek 
pas kitos tautybės amerikie
čius ir surinko gražią sumą 
pinigų, viso $110.10, kuriuos 
prisiuntė BALFui.

Tai gražus ir kilnus pavyz
dys mūsų tautietės, kuri ne
pasigailėjo nei darbo, nei lai
ko ir kuri, gailestingumo ir 
artimo meilės jausmo veda
ma, sugebėjo atlikti labdaros 
darbą, už kurį jai bus dėkingi 
tremtyje esantieji vaikučiai, 
našlaičiai, seneliai, sulaukda
mi tiek jiems reikalingos pa- 
gelbos pavydale pieno ir rie
balų.

Mielas tautieti, pasek šį 
gražų pavyzdį ir atlik savo 
pareigą parinkdamas aukų 

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS

Tėvas
Kapucinas

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

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

mieras Kapucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspūdį.
3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių maldų į Dievišką 

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

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

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

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

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

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

Vardas .......... ..... ...................... .....................................t
Adresas ...................................................................:......

tremtiniams gelbėti. Aukas 
siųskite: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc.

105 Grand St., Brooklyn
11, N. Y.

ŠYPSENOS

Nemalonus sapnas
—Žinai, prieteliau, šiąnakt 

sapnavau labai nemalonų 
sapną, būtent, sapnavau, kad 
buvau prancūzu!

—Na, ir kas gi čia per ne
malonumas?

—Argi tai geras dalykas 
būti prancūzu, nemokant nė 
vieno žodžio prancūziškai?!

Laukia pagalbos
Vienas tyrinėtojas tankio

je Brazilijos girioje sutinka 
senį ūkininką, kuris sau ra
miai sėdi ant medžio.

—Kaip einasi? — užkalbi
na senį tyrinėtojas.

—Gerai. Norėjau kelis me
džius pakirsti. Užėjo audra ir 
juos išvertė.

Sugrįžo dėl kortų
Teismo raštininkas klausia 

teismo sargo:
—Ar tai “džiūrė” sugrįžo 

gauti daugiau informacijų 
apie šią bylą?

Teismo sargas:
—Ne, jie norėjo gauti ka

ladę kortų.
Nepėsčias

Du apyseniai studentai sė
di operoj netoli muzikantų ir 
žiūri, kaip kiekvienas instru
mentas yra muzikantų kanki
namas. Pirmasis studentas, 
studijavęs mokslus Leipcige, 
sako:

—Kas čia per kontraba- 
sas! Aš Leipcige mačiau to
kį didelį kontrabasą, kad mu
zikantas turėdavo ant krėslo 
pasilipti, kai norėdavo juo 
griežti.

—Ė-ė-ė, — nusistebi antras 
studentas, studijavęs moks
lus Londone. — Aš mačiau 
kontrabasą, kurį turėdavo 
vežti 3 vežimai. Kai reikėda
vo griežti tai grieždavo trys 
muzikantai.

—O ką jie darydavo?
—Vienas spaudydavo sty

gas, antras su dideliu vargu 
braukydavo smičių...

—O ką darydavo trečias?
—Trečias žiūrėdavo į gai

das.
Ne tokios galvos nori

—Ponas mėsininke, mel
džiu duoti man veršio galvą.

—Gaila, mažute, visos gal
vos išparduotos, nebent duo
čiau savo galvą...

—Ne, mano mama nori to
kią galvą, kurioje yra sme
genų.
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

kitus tremtinius
Neseniai į Ameriką atvy

kęs tremtinys Česlovas L. 
Asebergas, gyv. Flushing, N. 
Y., parinko aukų tremtinių 
gelbėjimo reikalams savo a- 
pylinkės ir darbovietės gy
ventojų tarpe. Jis surinko vi
so $27.00, kuriuos prisiuntė 
BALFui kartu su aukotojų 
sąrašu.

Jei daugiau būtų tokių pa
sišventėlių tremtinių, tai jų 
broliai tremtiniai dar likę Eu
ropoje susilauktų rimtos pa
ramos, kuri jiems tiek reika
linga, kad ištverti 
lūžti.

BALFas dėkoja 
piamųjų vardu už 
siems aukotojams, parėmu- 
siems rinkliavą. Tai gražus ir 
sektinas pavyzdys visiems 
geros širdies lietuviams.

ir nepa-

visų šel- 
ąukas vi-

TremtiniŲ rėmėja
Detroito gyventoja Agnes 

Jankus nedidelėmis, bet nuo
latinėmis sumomis, remia 
tremtinių šelpimą. Ji atsiun
čia BALFui aukų tai $1.50, 
tai $2.00, tai kartais net 11 
dol., tokiu būdu per pastaruo
sius du mėnesius ji jau at
siuntė iš viso $50.00.

Tai kilni ir pasišventusi 
labdaros rėmėja, savo įnašais 
žymiai paaukavusi tremti
niams ir tuo prisidėjusi prie 
jų gelbėjimo. Už jos aukas 
daugelis vaikučių tremtyje 
susilauks pieno ir riebalų ir 
ne vienai motinai nuriedės 
palengvėjimo ir džiaugsmo 
ašara, matant, kad sesės 
amerikietės jos neapleidžia.

— Į Ameriką atvykstančių 
tremtinių skaičius jau visai 
netoli septinto tūkstančio.

ATVYKO IŠ TREMTIES
Laivu “Marine Jumper” j New 

Yorka atvyko šie lietuviai: <
ADOMAVIČIUS Antanas, Wise.
ALKEVIČIUS, Vincas, Marija, Ka- 1 

zys, Uršulė — Watertown, Conn.
ALUZAS Mečys.
ALYTA, Juozas, Ona — Worcester.
AUGIUS, Paulius, Ona, Agnes, Jur

gis, Antanas — Cleveland.
AUSTRAS, Juozas, Adelė, Aleksas, 

Eduardas, Povilas — Mass.
BALČIŪNAS, Simonas, Algirdas — 

Chicago.
BALTRUŠAITYTE Ona — Mich.
BANYS Albinas.
BARZDA Stasys Mich.
BAUZERYTE Ona — Mass.
BRAZIULIS, Vladas, Regina, Vero

nika, Nijolė — Mass.
BRIEDIS, Jonas, Ona, Vidmantas, 

Dalius — Brooklyn.
1 BUDGINAS Leonardas — Ind.

ČESNA, Jonas, Kotryna, Elzbieta, 
Anelė — Chicago.

ČESONIS, Antanas, Felicija, Rim
vydas, Kęstutis — Baltimore.

DEMENTAVIČIUS, Simas, Elena— 
Pittsburgh.

D IRKIS, Povilas, Bron^Kęstutis, 
Vytenis •— Chicago.

GABE' Juozas — Maspeth.
GABRIENS Nina.
GURA,. Zigmas, Elena.
INGELEVIČIUS, Olga, Silvius — 

Binghamton.
JANIŪNAS, Juozas, Elena, Dalia— 

Illinois.
Jankauskas, Antanas, Agota, Sigu

tė — Philadelphia.
JARAS, Alfonsas, Stasė, Miglevaras 

— Hartford.
JEZERSKAS Marija — Chicago.
JONUŠAS Romanas — Chicago.
KANAS, Povilas, Alfonsas, Petras, 

Mindaugas — Chicago. ,
KANCLERIS Leonas — Indiana. 
KAZLAUSKAS Jonas — Iowa. 
KEZENIS, Pranas, Marijona — Md. 
KEZENIUS Vincas — Waterbury. 
KLIMAS, Adolfas, Elena, Laimutas, 

Gailutė — Ohio.
KRASAUSKAS, Stasys, Aleksand

ra, Jonė, Rūta, Zenovas, Marija — 
Wisconsin.

LABUKAS Nikodemas, — Mich.
LISKUNIENE Domicėlė — N. Y.
MACIOKAS, Juozas, Lee, Liucija— 

Pittston, Pa.
MARCINKEVIČIUS, Antanas, Stasė 

•— Worcester.
MATULEVIČIUS Vladas — Ind.
MICEVIčIUS Ona, — Cicero.' 
MIKELIUNAS Danys, — Indiana. 
MISIULIS, Domininkas, Adolfina, 

Vytautas — Chicago.
MUSTEIKIS, Juozas, Viktorija, Jo

lanta — Ohio.
NAVICKAS, Marija, Kazys, Birutė 

— Newark.
NOMANIS Albinas — Michigan.
PABILIONIS, Feliksas, Izabęlė, Fe

liksas — Conn.
PALIULIS, Bronius, Česlovas — 

Massachusetts.
PARGAUSKAS Alfonsas — Illinois.
PETLEVICIUS Rokas, — Maine. 
PIVARUNAS Liudvikas.
PLAUŠINAITIS, Bronius, Marija — 

Iowa.
PLEšKUS, Jonas, Veronika — Mich.
PTASICKAS, Zigmas, Elena — Ind. 
PULEIKIS Jonas, — Wise. 
PUSVAšKIS, Albinas, Albina, Va

lentina — New Hampshire.
RAČKAUSKAS,. Antanas, Aldona, 

Antanas, Julė — Chicago.
RAKšNYS, Stasys, Zofija, Ramutė, 

— Philadelphia.
RAMONIS, Adolfas, Albinas — Vt.
RAUDYS, Stasys, Gertrud — Mass.

. RIMKEVIČIUS, Juozas, Anelė — 
Harford.

RUTKAUSKAS Marija — Pa. 
ŠALINIS Vladas — N. Y. 
SARAS Juozas — Mass.
ŠATKUNAS, Stepas, Bronė, Bronius 

— Wise.
ŠAUKIENE Jadvyga — Cicero.
SENKEVIČIUS Juozas — Conn.

SENIŪNAS, Kazys, Petronė, Liu
das — Mich.

SENKUS, Romualdas, Ona, Rima- 
nas — Mieh.

ŠAULIENE Bronė — Cicero.
SEPUTA, Jonas, Ona, Danguolė — 

Michigan.
SIMOKAITIS Mykolas — Chicago. 
SINKEVIČIENE Kazė — Illinois. 
SKARDIS, Povilas, Ona, Ina — O. 
SKIRGAUDAS, Ignas, Janina, Ma

rija, Jonas — Chicago.
ŠLAPELIS, Juozas, Kostė, Vytautas 

— Detroit.
SPRINDŽIUKAS Olga — Chicago. 
STARKA, Julius, Pranė, — Conn. 
STEPONAVIČIUS Sofija — Ind. 
.STRIAUSKAS Justinas — Mich. 
ŠVABAS Marijona — Chicago. 
TUMĖNAS Juozas — Mich. 
URBAITYTE Klementina — Mass. 
USAS Viktoras — Chicago. 
VASILIAUSKAS, Viktoras, Petronė 

Benediktas, Aldona, Justinas, Riman
tas — Massachusetts.

VIRKUTIS Simas — Chicago.

Atskrido lėktuvu j New Yorką:
. <v * •' ■ , ~ .

AUŠROTAS, Bronius, Veronika, 
Rimvydas — Brooklyn.

BERŽAITIS, Jonas, Anelė, Jurgis— 
Mich.

BUDRECKAS, Steponas, Ona, Kle
mensas — Brooklyn*

DAINIUS, Alfonsas, Agnieška — III.
DUMPYTE Marija — Cicero.
GAURYS, Petras, Bertha — N. Y.
GAVELIS, Mykolas, Janina, Anta

nas — Cambridge.
GRUPILJONIENE Irena — N. Y. 
JANKUS, Frieda, Jieva — Minn. ' 
KALVAITIS Bronius — Cicero. 
KADAKAUSKAS Petras — Calif. 
KOJUSTAS, Jonas, Adelė, Birutė— 

Chicago.
KUDZINSKAS Jonas, — N. Y. 
LAPINSKAS Feliksas — Mass. 
LAPINSKIENE Marija — Pa. 
LILEIKYTĖ T. — Nebr.
MACKEVIČIŪTE Viktorija — Ct 
MANKUS Klemas — Brooklyn. 
MANKUS Klemas — Mich. 
■MARKEVIČIŪTE Antanina — N.C. 
MARKEVIČIUS, Romualdas, Ame

lija, Leopoldas — Brooklyn.
MASIONIS, Antanas, Aleksandra, 

Teresė, Marija, — Maine.
MATULIS, Vacys, Marija, Gedmi

nas — New Hampshire.
MINIOTAS, Feliksas, Ona, Jonas, 

Birutė, Ona, Juozas — Mich.
OSTRAUSKAS Kostas — N. Y.
PEŽA, Juozas, Ona, Nijolė — N. J.
RASTAPKEVIČIUS, Pranas, Juzė, 

Jonas, Jonė — Conn.
REIKALAS, Nikodemas, Regina, 

Regina, Nikodemas — Chicago.
REINYS, Kazys, Stefanija, Bronius, 

Česlovas — Brooklyn.
SAKAVIČIUS, Jurgis, Aleksandra,

— Philadelphia.
SAMUSIS, Alfonsas, Donata —N. Y.
ŠIMKEVIČIUS, Stasys, Magdalena,

— Scranton.
SPIRIKAITIS Aleksas — Ohio. 
STASKUNAS Linas — Cleveland. 
SUGINTAS Benediktas — Chicago. 
SUOPIS Jonas — Brockton. 
UNDERYS, Bronius, Aldona, Ra

mūnas, Laimutė — Cicero.
VILKAITIS, Paulina, Sabina, 

mantas — Cicero.
ZDANAVIČIUS Bronius — Pa.

Ri-

Laivu “General Muir” i Bostoną at
vyko šie lietuviai:

ACAS, Pranė, Rita — Ohioo. 
AMBROZAITIS Juozas — N. J. 
ASTRAUSKAS, Stasys, Uršulė, Ma

rija — Michigan.
AUSIEJUS, Petras, Ada, Rita, Li

nas — Waterbury.
BAIPšYS Vaidotas — Chicago.
BALČIŪNAS Aleksandras — III.
BALTRUKENAS, Adolfas, Stasė, 

Ona — Richmond Hill.
BUNGARDA, Zenonas, Pranė—N. J.
BUTKUS, Jonas, Elena — Virginia.

Artistas V. ŽUKAUSKAS

BARTKUS, Jonas, Stasys — Pa.
BERTUŽIS, Jonas, Kbtryna 
BRAZAITIS, Vincas, Adelė, 

tė, Gražina — Cleveland.
BERNOTAS, Aleksas,. Olga,

— N. Y.
BRIČKUTE Elena — Mass.
CESNAVIČIUS Juozas — Chicago.
ČESONIS, Juozas Aleksandra, Al

girdas, Dalia, Saulius---- Philadelphia.
CINCYS, Jonas, Sofija, Gražina — 

Baltimore.
DAILIDE Bronius — Chicago.
DALANGAUSKAS, Ipolitas, Valeri

ja, Akvilina, Vanda — Chicago.
DAMIJONAITIS, Vytautas, Elena, 

Eglė — Indiana.
DABROVOLSKIS, Mykolas, Petro

nė, Faustinas — Wisconsin.
DEMENTEVAS, Aleksas, Marija. 
DUDENIS Juozas — Wise.
GARMUS, Julius, Elena, Rita—Pa.
GERULAITIS, Angelė, Marija, — 

Maspeth.
GUDAUSKIS, Jonas, Stasė, Laima,

— Chicago.
IVAŠKEVIČIUS Kazys — Chicago.
JANUŠAUSKAS, Juozas, Cecilija — 

Misouri.
JANKAUSKAS, Jonas, Veronika, — 

Wise.
JOKŪBAITIS, Martinas, Jadvyga, 

Leonas, Algimantas — Detroit.
JURJONAS Petras — Mich. 
KASPERAVIČIUS Juozas — Mich. 
KAVALIŪNAS Antanas, — Ohio. 
KERAMINAS, Jonas, Ona, Vidutis,

— Woodhaven.
KINDERIS, Juozas, Petronė, Dona

tas, Dalia, Raimundas — Cicero.
KOSYS, Jurgis, Vanda — N. Y. 
KAUNIENE Elena — Detroit.
KLEINAITIS, Petras, Ona, Marta,

— Mich.
KOŽAKEVIčIUS Sofija — Nebr.'- 
KULBIS Eduardas — Mass. ■ '< 
KRUKLYS Antanas — Mich. 
LOZORAITIS, Vytautas, Aldona, 

Marija, Andrius — Linden.
LEONAVIČIUS Bronius, — Mass.
MASAITIS Jonas — Brooklyn.' 
MOLERIS, Henrikas, Mečys, Lili— 

Dayton.
MIKUŽIS, Liudas, Jadvyga — Me.
MOTIEJAITIS, Vilius, Gustavas — 

Illinois.
NAVICKAS Juozas, — Maspeth. 
NATKEVIČIUS Ferdinandas — III. 
NORKŪNAS, Jonas, Milda — South 

Bosto.
NUMGAUDIS, Ambroziejus, Bronė

— Chicago.
PAJUODIS, Juozas, Elena, Ansel- 

mas — Mich.
PELDIS, Jurgis, Jadvyga, Kotryna, 

Jurgis — Chicago.
PLĖNYS, Kazys, Emilija, Vidman

tas, Ramutė — Chicago.
PILIPAUSKAS, Pranas, Bronė, Ro

mualdas, Janina — Chicago.
PURENAITE Ona — Pa.
BALKEVIČIUS, Zigfridas, Irena — 

Massachusetts.
RAMANAVIčIUS Juozas—Chicago.
RAUDYS Juoozas — Chicago.
RASLAVICIUS, Vincas, Aleksandra, 

Aleksandras — Chicago.
RINKEVIČIUS, Jonas, Ona — N. J. 
RYMAS, Vincas, Kazė — lillinois. 
SAGEVIčIUS, Liudvikas, Aleksand

ra — Ozone Park.
ŠILINIS, Magdalena, Algis — Mich.
STANKAITYTE, Vladė, Elena — 

Illinois.
STEBULIS Kazys — Chicago.
SUCHVASTOVAS, Viktoras. Mari

ja — So. Boston.
STADALNINKAS, Albinas, Valeri

ja, Nijolė, Romualdas — Conn.
ŠPOKEVIČIUS Liudvikas — N. Y. 
TRAPIKAS, Henrikas, Irma—N. J. 
TURUTA Pranas — Great Neck.. 
USAITE Anelė — N. Y. 
VAIŠVILAS Kazys — Chicago. 
VENCKUS, Aleksandras, Ona, Leo

nardas, Ferdinandas — Cicero.
ZALATORIUS,. Bronė,. Julius — IR.
ZABARSKAS Eduardas — Mass.
ZATORSKIS, Juozas,/Sofija, Juzė, 

Sofija — Brooklyn.
ŽELVYS, Petras, Albinas, Nijolė, 

Laima — Chicago. T; ■ r
žICKUS, Juozas, Antonina, Dalia, 

Nijolė, Irena — Cricago. ' !
ZYGAS Adolfas —' Norwood.

— m.
Danu-

Ausiria

Pa.

BRAŽINSKAS Bronius — Pa.
BUINEVIčIUS, Henrikas, Liudvika,

— Kenosha.
BŪDVYTIS Pranas.
CEJAUSKAS, Benediktas, Antonina, 

Benediktas, Irena, Vytautas, Laimu
tė.

ČESNA, Antanas, Danut,
GALIUS Alfonsas — Pa.
GRIŠKEVIČIUS Viktoras — Pa.
INGAUNlS, Steponas, Aldona, Bro

nius— Melrose Park.
JELMOKAS, Juozas, Jadvyga, 

Olimpija.
KAVECKAS Vida — Wis.
KIAUNE Jones — Ill.
KLAUSA Juozas — Philadelphia.
KOLUPAILA Eugenija, — Ind.
LEITA, Jonas, Petronėlė, Regina,

— Philadelphia.
MASILIONIS, Viktoras, Elena—Pa. 
■MERECKAS Jonas — Illinois.
NARUŠEVIČIUS, Antanas, Neno- 

vaitė, Nijolė — Mich.
NENORTA, Pranas, Elzbieta, Algis,

— Indiana.
SINUŠAK Lionginas — Chicago.
SPIRAUSKAS Jonas — Mass.
ŠUMANTAS, Martynas, Ona, Mari

ja, Ona — Rockford.
TAMULIONIS Petras — Ohio.
VAŠKEVIČIUS, Justinas, Teresė, 

Elena, Vytas — Chicago.
Lėktuvais atskrido:
ASEVIČIUS Antanas, — N. J.
ASTRAUSKAS Augustas, — N. Y. 
ASTAŠAITIS Aleksandras — Va.
ALEKSANDRAVIČIUS, Povilas, Ma

rija, Petronėlė, Vytautas — N. Y.
BURENIS,

Klaudijus —
BALČIUS,

Philadelphia.
BRAIKLYS, Domas, Olga, Golis, 

Mina’-L- Pa. !
■ ČIŽIUNAS, Vaclovas, į Regina, Kęs

tutis — Spring Valley.
DALIBOGAS, Vladas, Zinardas, Re

gina — Chicago.
DAUKANTAS, Česlovas, Aleksand

ra, Marija, Jurgis — Boston.
GLEM2A Petras — Chicago.
GIEDRAITIS, Juozas, Leonarda, Ri

mantas — Hartford.
JUŠKA, Jonas, Adelė, Jonas, Adelė,

— Port Carbon, Pa.
JURAS Vytautas — Chicago.
JUOZAPAITIS, Antanas Marija, So

fija, Antanas.
JUKNYS, Albertas, Marija, Aldona, 

Albertas — Cicero.
HORENAITE, Nina, Lidija — N. J.
KAPOČIUS, Juozas, Marijona, 

rutė, Rita, Algirdas — Mass.
KUTKUS, Aleksas, Jadvyga — 

troit.
LIORECKIENE Klementina — Del. 
LAIMUTYTE Pranė — Mass. 
LAURINAITYTE Ona — Chicago. 
KAČINSKAS Leonas — N. Y.
KAINAUSKAS, Antanas, Julė, Te

resė — Hartford.
MATULEVIČIUS, Jonas, Joana — 

Chester, Pa.
MARKŪNAS Valius — Cleveland.
ORINTAS Antanas — Mass.
POLTERAITIS, Pranas, Marija, Da

nutė, Vytautas — Brooklyn.
PETRAUSKAS Viktoras — III.
PLECHAVIČIUS, Leonardas, Sofi

ja, Ignas, Gražina — Deleware.
PAULIONIS, Augustinas, Veronika, 

Rimgailė, Vytautas, Mykolas —
RINGELEVICIUS, Edmundas, 

rija, Julius — Chicago.
RAMANAUSKAS, Augustinas, 

na, Nijolė, Dalia — Bridgeport.
TINFAVIČIUS, Rapolas, Jadvyga, 

Eugenijus — Brooklyn.

Šv. Kazimiero Ak. Rėmėjų 
Skyriui, Šv. Jurgio parap.

Shenandoah, Pa.
Su giliu nuoširdumu dėkojame 

gerb. klebonui kun. J. Karaliui 
ir jo vikarams už suteiktą para
mą š. K. A. Rėmėjoms rengiant 
pramogą mūsų įstaigai, Juozapo 
Marijos Vilos naudai.

Nuoširdžiai dėkojame skyriaus 
valdybai, visoms rėmėjoms ir vi
siems vienu ar kitu būdu prisi- 
dėjųsiems prie parengimo didelio 
pasisekimo, iš kurio pelno mūsų 
įstaiga apturėjo gausią auką — 
$500.00.

Labai branginam ir įvertinam 
Shenandoah Rėmėjų pasiaukavi- 
mą ir nenuilstantį pasidarbavi
mą Seselių naudai.

Pasiliekame dėkingos ir melši
me gausaus atlyginimo Jums vi
soms pavesdamos jus ir jūsų rei
kalus Saldžiausiai Jėzaus šir
džiai.

Dar kartą tariame nuošir
džiausią ačiū visiems.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Villa Joseph Marie

BolSslavas, Joana, 
Detroit.
Petras, Ella, Mylita, —

Mūsų mylimai dukteriai ir se- 
serei, Stefanijai Bielevičiūtei, 
mirus, šiuo reiškiame didelę pa
dėką klebonui kun. N. Pakalniui, 
kun. Kruzui, kun. Pakalniškiui 
ir kun. Kartavičiui, už paskuti
nį dvasinį patarnavimą, p. gra- 
boriui šalinskui už gražų patar
navimą laidojant, p. Mikulskie
nei, p. Mackevičienei, p. Mace
inų šeimai, ypač p. M. Mačėnai
tei, už jos lankymą ir pagelbą 
ligoje, ir nuoširdų patarnavimą 
laidojant, Juozapo Bielevičiaus 
šeimai, už nuoširdžią pagelbą 
mūsų nelaimėje, seserei vienuo
lei Marijai ir visiems kitiems, 
padėjusiems jos ligoje ir laido
jant — už užsakytas mišias, už 
atneštas gėles ir už palydėjimą 
į amžino poilsio vietą.

Visiems Aukščiausias tegul at
lygina už jų gerą širdį.

Tėvas, brolis ir sesuo 
Bielevičiai

BROOKLYNO BIZNIERIAI

DYKAI DYKAI!DYKAI

LIETUVIŲ BIZNIERIŲ PIKNIKAS 
Sekmadienį, Rugsėjo-August 28, 1949 

KLASČIAU S CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.
Gaukit tikėtus pas biznierius, šio pikniko rengėjus 
Norėdami daugiau žinių rašykit arba telefonuokit:

LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV 7-7411

A. ir E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dlr. Pranešimu Dir.
3. P. GINKUS 

Direktorius

ALLIANCE NITE CLUB

Bi-

De-

Šiuo dėkoju savo mielam vy
rui Juozui Kivitai, mano dukrom 
ir sūnui, kurie manimi labai rū
pinosi mano ligoje, gerb. prel. J. 
Balkūnui, už lankymą manęs li
goninėj. ponams Buivydams, 
lankiusiems mane ir apdovano
jusiems gėlėmis, Moterų Sąjun
gos 30 kp. narėms už aplankymą 
ir įteiktą gražią dovaną, Alto
riaus Dr-jai už aplankymą ir 
dovanas, Rožančiaus Draugijai 
už aplankymą ir dovaną, myli
moms Vinco ir Antano Kivitų 
šeimoms, seseriai Motuzienei su 
vyru iri dukra, o taip pat mano 
kaimynams pp. Tamašauskams, 
Gusams, Poškauskams ir Gus- 
taitienei, p. Valantiejienei ir Pi
liečių Klubo narėms, o ypač p. 
Jocienei — visiems nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

A. Kivitienė

ATEITININKŲ DĖMESIUI
Visi iš tremties atvykę ir 

atvykstantieji ir apsistoję 
New Yorke ir jo apylinkėse, 
prašomi raštu ar žodžiu pra
nešti savo adresus j “Ameri
ką,” iš kur bus perduota At
eitininkų valdybai.

Ky.
Ma-

Ele-

SVOTELIS Vytautas, — Pittsburgh.
TINFAVIČIUS, Avramas, Erna, II- 

ja — Brooklyn.
VAŠKELIS Alekas — Phila.
VILDŽIUS Gediminas — Conn.
ŽUKAS, Kostas, Bronė — N. Y.

Laivu “General Hersey i. New Ver
kų atvyko šie lietuviai:

ALUZAS Teklė — Arkansas.
BAGDONAS, Regina, Richardas, Re

gina, Leonardas
BEINORAITE Ona — Pa.
BIRUTIS, Stasys, Aldona, Juris,

I Stasys, Algirdas — Brooklyn.
BLIUDŽIUTE Aldona — Mich.

KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai
Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakare

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

Tel. Gramercy 7-9765

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist

6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

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

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
COKE ir ALIEJUSANGLYS

OFISAS:
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. WHITECAVAGE, savininkas

I *
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KLAUSYKITE 
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w. 
Direkt JOKŪBAS J. STUKAS 

429 Walnut St, Newark 5, N. J. 
Tel. MArket 2-5360

Ph
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KORESPONDENCIJOS

Pliiladelphia, Pa
Pavykęs piknikas

Lietuvių radijo valandos 
vedėjas p. Antanas Dzikas 
surengė savo pikniką birželio 
12 d. Tai buvo tikrai gražus 
lietuvių susivažiavimas ir pa
silinksminimas. Apie 1200 
lietuvių linksminosi. Piknike 
daug dalyvavo ir neseniai at
vykusių lietuvių, kurie pasi
žymėjo linksmomis dainomis 
ir gera nuotaika.

Šv. Kazimiero parapijos 
piknikas

Šios parapijos linksmas ir 
tikrai įdomus piknikas įvyks
ta liepos 3 d., sekmadienį, p. 
Mikolaičio sode. Bus linksma 
muzika, daug visokių užkan
džių ir gėrimų. Į pikniką su
važiuoja lietuviai iš visų apy
linkių. Į pikniką gali visi len
gvai patekti, nes nuo City 
Line eis automobiliai ir ve
žios keleivius. Tad visi kvie
čiami dalyvauti taip linksma
me ir puikiame piknike.

Atskrido lėktuvu
Philadelphijon atskrido pp. 

Balčiai. Juos atitraukė p. M. 
Žemaitienė, 306 Earp St. Jie 
atvyko birželio 25 d. Kelionė 
buvusi trumpa. Išvyko iš Vo
kietijos, kur jautėsi šalta ir 
lietinga, o čia jau pateko į 
didžiausius karščius. Bet 
džiaugiasi, kad jau • laisvės 
šalyje. Pp. Bąjčiai daug per
gyvenę. Jo brolį kunigą bol
ševikai žiauriai nužudė, nu
kentėjo ir kiti šeimos nariai. 
Linkime laimingesnio gyve
nimo.

Minės Lietuvos kančias
Philadelphijos lietuviai 

rengia minėjimą birželio mė
nesio skaudžių įvykių. Tai 
bus atsiminimas atsiminimas 
lietuvių trėmimų į Rusijos gi
lumą, Lietuvos okupavimo, 
dabartinių lietuvių vargų ir 
t.t. Graži programa bus Lie
tuvių Muzikalinėj salėj. Pro
gramos meninę dalį išpildys 
solistė p. J. Augaitytė ir so
listas violenčelistas Mykolas 
Saulius, ir akordijonistas 
Daubartas. Bus liepos 1 d., 8 
vai. vakare.

ma naujai atkeliavusiems ki
tais reikalais.

Atvyko Lietuvos Operos 
žvaigždė

Prieš pora savaičių čia at
vyko p. Juzė Augaitytė, bu
vusi žymi Lietuvos valstybi
nės operos solistė. Ji jau pra
deda apsiprasti su Philadel
phia. Ką tik atvykusi ji tuoj 
sutiko padainuoti ar pagiedo
ti lietuviams. Pirmas pasiro
dymas buvo birželio 26 dieną, 
Lietuvių Maldos Valandą, Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioje.

Mūsų Apylinkėj

Elizabeth, N. J.

atsižymėjimus R.
D. Skorinksaitei, 

J. Luigai ir Alice

—Dominikonas kun. T. Pau
liukas atostogas praleidžia pas 
mus. Jis yra geras pamokslinin
kas ir turi gerą balsą.

—J. E. vysk. P. Būčys sve
čiavosi porą dienų mūsų parapi
joje.

—Birželio 18 d. klebonas kun. 
J. Simonaitis išdalino diplomus 
mokyklos graduantams. Įteikė 
dovanas už 
Paulackaitei, 
J. Lukošiui, 
Javaišaitei.

—Sodalietės rengia išvažiavi
mą busais j Palisade Parką šeš
tadienio vakarą, liepos 9 d., 7 
vai. Tikėtas — vienas doleris ir 
25c.

—Parapijiečiai sumanė atre
montuoti parapijos svetainę ir 
mokyklą. Keletas vyrų jau dir-. 
ba. Vėliau bus didelė talka. Iš 
Singer dirbtuvės streikuojančių 
darbininkų laukiama pagelbos.

—“Time” tilpo ilgokas apra
šymas apie Dr. Jono Vaičiulio 
išrastą vaistą nuo tayphoid. 
Pradėjo bandymus sausio 23 d. 
š. m.

—Birželio 12 d. parapijiečiai 
surengė bankietą mūsų vargoni
ninkui komp. prof. Juozui Žile
vičiui už jo uolų darbą per 20 
metų mūsų tarpe. Tai buvo pa
minėtas dvigubas jubiliejus: 40 
metų kultūrinio darbo ir 20 m. 
kaip dirba mūsų parapijoje.

S. Markevičius

Lietuviškas vaidinimas
Šv. Kazimiero par. mokyk

los užbaigimo programa buvo 
tikrai graži. Programoj daly
vavo beveik visi mokiniai. Jie 
statė operetę. Visos dainos ir 
kalbos bei šokiai pritaikyti 
ir lietuviški. Mažučiai labai 
gražiai kalbėjo lietuviškai ir 
dainavo visu savo nuoširdu
mu. O jau parinkimas kostiu- 
mų-drabužių ir jų pritaiky
mas, tai buvo kuo pasigrožė
ti. Viskas taip skoningai ir 
kruopščiai paruošta, kad vi
sus tik džiugino. Operetėj bu
vo įpinta tautiškų šokių. Vi
si galėjo prisijuokti. Kai žiū
rėjai jaunimo programos, tai 
tik galvojai, kiek daug gali 
vaikučiai išmokti ir pasireng
ti, jei tik jie nori ir kas juos 
rengia. Todėl ir daug kam ki
lo mintis, kad nėra ko nuliūs
ti, padėtis dar galima patai
syti ir lietuviškumui daug 
laimėti ir mūsų jaunimo tar
pe. Rengėjos Šv. Kazimiero 
seserys nusipelnė tikro pagy
rimo, parengdamos taip gra
žų vakarą.

Moko angliškai
Nauji lietuviai vasarą gali 

gerai pavaryti anglų kalbos 
mokymąsi International Ins
titute, 645 N. 15th St. Pamo
kos prasideda liepos 12 d. ir 
bus kiekvieną antradienį ir 
ketvirtadienį iki rugpiūčio 18 
d. Mokytis reikia užsirašyti 
birželio 28 ar 30, nuo 7 iki 9 
vai. vakare. Bus mokoma 
dviejuose skyriuose, kurie tik 
pradeda ir tie, kurie jau šiek 
tiek išmokę. Prie to Institu
to pagelbstima sudaryti pilie
tybės popieriai ir pagelbs.ti-

Padėka
Mūsų 25 m. vedybinio gyve

nimo sukakties paminėjimo su
manytojoms ir rengėjoms po
nioms: O. Jocienei, K. Lisevičie- 
nei, D. Stimbrienei ir M. Mocke
vičienei; prisidėjusioms prie gau
saus svečių būrio sukvietimo ir 
sunkiai šeimininkių pareigas ė- 
jusioms ponioms: O. Žemaitienei, 
O. Kašelionienei, O. Kakštienei, 
S. Jurkūnienei ir pusbroliui P. 
Bernotui, kuris kartu su p. Stim- 
briu svečių troškulį ramino; vai
šių vedėjui p. J. Patrikui; svo
čiai M. Gurskienei, svotui St. 
Radžiui; mūsų dukrai Marijonai, 
daug širdies mums ta proga pa
rodžiusiai ir visiems vaišių daly
viams nuoširdžiai dėkojame.

M. ir K. Bernotai

Rochester, N. Y,
Šv. Petro ir Povilo draugija š. 

m. liepos 3 d. mini 44 metinę 
šventę. Mišios už draugijos mi
rusius narius bus 8 vai. Visi na
riai dalyvauja in corpore pamal
dose. Po pamaldų bus pusryčiai. 
Ta proga draugija nutarė naujai 
atvykusius tremtinius priimti 
nariais be įstojimo mokesčio nuo 
18 iki 54 metų amžiaus. Kvie
čiame visus prisirašyti.

M. Ventis
New York, N. Y.

Kun. B. Liubauskas, išbu
vęs 4 ir pusę metų šv. Stepo
no parapijoj vikaru, paskir
tas į Šv. Claros didelę para
piją Staten Island pilno vika
ro, teisėmis. Jis buvo direkto
rium Catholic Charities. Jam 
uoliai pasidarbavus, jo vado
vaujama Catholic Charities 
laimėjo pirmą vietą (daugiau 
šiai pinigų surinkta) visoj 
New Yorko diacezijoj, įimant 
ir pačią šv. Patriko katedrą. 
Apie tai buvo rašyta plačiai 
ir svetimtaučių spaudoje.

• Muz. Jonas ir Marijona 
Čižauskai leidžia atostogas 
gražiame Asbury Park, N. j.

• Marcelė Putinienė, veik
li darbuotoja ir uoli mūsų rė
mėja iš Brooklyno, atsilankė 
redakcijoje pasitarti Lietuvių 
Dienos reikalais ir ta proga 
paaukojo $3.00. Kaip visuose 
“Amerikos” parengimuose, 
taip ir šiame piknike M. Puti
nienė pasižadėjo smarkiai pa
dirbėti.

• Inž. J. Guntulis su žmo
na ir sūneliu atvyko iš trem
ties ir apsistojo Hartford, 
Conn, pas ponios Guntulie- 
nės brolienę. Inž. J. Guntulis 
buvo lietuvių gimnazijos vi
cedirektorium Biberache, 
prancūzų zonoje.

• Mrs. J. Kivyta iš Maspe- 
tho, atsilankiusi “Amerikos” 
įstaigoje, paskyrė $3.00 Lie
tuvių Dienai ir $2.00 laikraš
čio reikalams.

• Jos. J. Rickis, uolus 
“Amerikos” rėmėjas iš Ro
chester, N. Y., prisiuntė $3.00 
už Lietuvių Dienos knygutę 
ir $3.00 laikraščio reikalams.

• A. Vikrikas, žymus biz
nierius brooklynietis ir geras 
“Amerikos” bičiulis, ruošia
mos Lietuvių Dienos proga 
prisiuntė $3.00 už knygutę ir 
$5.00 laikraščio pagerinimui.

• V. Žilinskas, atvyko iš 
Vokietijos ir apsistojo pas 
Kivytus Maspethe.

• P. Baužinskas, prieš pu
sę metų atvykęs iš Vokietijos, 
iki šiol dirbęs baldų fabrike, 
gavo biuro darbą Electrolux 
Corporation, New Yorke.

• Marie Fiore, ilgametė 
mūsų skaitytoja iš Brookly
no, siųsdama savo prenume
ratą, $2.00 pridėjo Lietuvių 
Dienos piknikui.

• Antanina Bushman, mū
sų nuoširdi rėmėja iš Brook
lyno, negalėdama išplatinti 
Lietuvių Dienos knygelių, pri 
siuntė $3.00 auką “Amerikos” 
palaikymui.

'• Ona Jakštienė, mūsų 
skaitytoja iš Brooklyno, ra
šo: “Labai gaila, kad negalė
siu dalyvauti su jumis Lietu
vių Dienos piknike, nes išva
žiuoju atostogų. Siunčiu $3.00 
už knygutę ir linkiu “Ameri
kai” geriausios sėkmės.”

• A. Mackevičienė, ilgame
tė “Amerikos” skaitytoja iš 
Brooklyno, . prisiuntė $3.00 
Lietuvių Dienos reikalams ir 
atnaujino savo prenumeratą.

• Kęstutis Švelnys iš Anso
nia, Conn, mums rašo: “Siun
čiu $3.00 už Lietuvių Dienos 
knygelę ir linkiu jums geriau
sio pasisekimo.”

• Mrs. A. Bračiulis, mūsų 
skaitytoja iš Long Island Ci
ty, lankėsi “Amerikos” įstai
goje užsimokėti savo prenu
meratą ir $1.00 paskyrė laik
raščio fondui.

• Mrs. P. Rimša, nuolatinė 
mūsų skaitytoja iš Brookly
no, atnaujino savo prenume
ratą ir $3.00 paskyrė Lietu
vių Dienos reikalams.

• Kun. Dr. V. J. Martuse- 
vičius, Philadelphijos Šv. Jur
gio parapijos klebonas, siųs
damas $3.00 ir laimėjimų 
knygutę, neužmiršo tremti
nių, kuriems užsakyti “Ame
riką” atsiuntė $5.00.

• Ch. Jansonų, “Amerikos” 
prietelių iš Brooklyno, dukra 
su žentu, žada atvykti iš Wa- 
shingtono į Brooklyną pas 
tėvus paviešėti ir Lietuvių 
Dienoje dalyvauti.

• Kun. Ig. Valančiūnas, 
Philadelphijos šv. Kazimiero 
parapijos klebonas per Lithu
anian Aid Co. (“Amerikos” 
patalpose) tremtiniams iš
siuntė jau už $144 maisto.

• Grace Katiles, mūsų nuo
latinė skaitytoja ir rėmėja iš 
Brooklyno, atnaujindama sa
vo prenumeratą, $3.00 pri
siuntė Lietuvių Dienos reika
lams. -' ■ ,

• Lithuanian Aid Co., 417 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 
priima persiuntimui į visus 
kraštus įvairių rūšių siunti
nius. Maisto siuntinių trem
tiniams yra keturi pagrindi
niai tipai: už 9, 8, 7 ir 6 do
lerius. Maistas pritaikytas 
tremtinių būklei.

• Petras Jankauskas iš 
Brooklyno, atsilankęs į “A- 
merikos” įstaigą, paaukojo 
$1.00 Lietuvių Dienos reika
lams.

• B. Raila, Vienybės redak- 
rius, Vienybėje jau nedirba. 
Į jo vietą atvyko rašytojas 
Petrėnas-Tarulis.

• Antanas Sharry, brook- 
lynietis, ilgametis mūsų skai
tytojas ir rėmėjas, lankėsi 
pas mus, įteikė savo prenu
meratą ir $3.00 už Lietuvių 
Dienos knygutę.

• A. Kubiliai iš Brooklyno, 
nuolatiniai “Amerikos” skai
tytojai ir rėmėjai, prisiuntė 
dvi prenumeratas ir 3.00 Lie
tuvių Dienos reikalams.

• • Petras Lukoševičius, di
delis “Amerikos” bičiulis ir 
rėmėjas, lankėsi mūsų įstai
goje ir ta proga mums įteikė 
$13.50, kuriuos jis suorgani
zavo laikraščio reikalams.

• Angelų Karalienės parap. 
orkestras birželio 4 d. laimė
jo 93.56% Brooklyno Diacezi- 
jos orkestrų konkurse.

• J. Giedrys, M. Krunklie- 
nės, brooklyniškės, dėdė iš 
Chicagos lėktuvu atskrido 
pas Krunklius paviešėti, 
čia skrenda į Kanadą.

„—Moterų Sąjungos 29 kuo-l 
pos vardu dėkojame Maspeth 
30-tai kuopai už iškilmingas 
ir skanias vaišes ir malonų 
priėmimą laike N. Y. ir N. J. 
seimo, širdingai ačiū.

Delegatės, kurios dalyva
vo: Gaigalienė, Terebeizienė, 
Diržienė, Milukienė, Grigie
nė, Razmantienė.

Švl Jurgio Parapija

Vasaros pamaldų tvarka
Nuo pereito sekmadienio, 

kaip ir kitais metais, suma 
yra laikoma 9 vai. ryte ir pa
laiminimas Švč. Sakramentu. 
11 vai. mišios būna skaitytos

—Birželio 19 d. par. svetai
nėje buvo suruošta puiki puo
ta jaunavedžiams, kurie tik 
sugrįžo iš medaus mėnesio, 
Stasei ir Povilui Varnaus- 
kams. žmonių buvo apie 160, 
kurie buvo puikiai p. Augu- 
tienės vaišinami.

Jaunavedžiai abu yra buvę 
Lietuvoj, puikiai vartoja lie
tuvių kalbą, tai reikia tikė
tis, kad lietuvių kalba visuo
met skambės jų namuose. Ge
ros kloties!

Angelų Karalienes 
Parapija

SIDABRINIS VEDYBŲ 
JUBILIEJUS

Iš

Apreiškimo 
Parapija

Laimėjo prizą
Kas metas, dų kartus į me

tus: sausio ir birž. mėnesyje, 
Brooklyno vyskupystėj esan
čios pradžios katalikiškos 
mokyklos daro taip vadina- 
namus tikybos kontestus ar
ba Elementary Religion Com
petition “Wood Memorial,” 
kurie būna laikomi vyskupo 
McDonnell Memorial High 
School.

Į tuos kontestus kiekviena 
katalikiška pradžios mokyk
la pasiunčia geriausiai žinan
čius tikybą du mokinius: ber
niuką ir mergaitę.

Birželio 10 d. šiemet irgi 
buvo ten tikybos kontestas, 
kuriame dalyvavo iš suvir- 
šum dviejų šimtų katalikiškų 
pradžios mokyklų po du mo
kinius.

Laimėjimo rezultatai buvo 
sekanti: Iš berniukų skyriaus 
pirmą general prize laimėjo 
Ed. M. Jentz, šv. Sabestijono 
mokyklos, Woodside, moki
nys, o antrą general prize lai
mėjo G. M. Boyle, šv. Jachi- 
mo mokyklos,, Cedarhurst, 
mokinys.

Iš mergaičių skyriaus pir
mą general prize laimėjo Ma
ry P. McKenna, Immaculate 
Conception mokyklos, Asto
ria, mokinė, o antrą general 
prize laimėjo Irena Lukoše- 
vičiūtę, Apreiškimo parap. 
mokyklos, Brooklyn, mokinė, 
dukra “Amerikos” didelio 
bendradarbio St. Luko - Lu
koševičiaus.

Be to, dar buvo iri Borough 
ar county atskirai dėl berniu
kų ir mergaičių dovanos ir 
paaukštinimai, kuriuos nuo 
savęs skyrė kiekviena county.

Iš dalyvavusiųjų tikybos 
konteste su virš 400 mokinių, 
28 mokiniai laimėjo jiems 
skirtas dovanas. Taigi, Ap
reiškimo parapijos mokykla 
laimėjo aukštą vietą tikybos 
konteste. A

Nuo ateinančių mokslo me
tų prašios, kiek teko girdė
ti, klebonas kun. N. Pakalnis 
nusistatęs įvesti į savo mo
kyklą 
kaĮbos 
kams.

Daugeliui pažįstamas An
gelų Karalienės parap. vargo
nininkas Pranas Dulkė su sa
vo žmona Marijona liepos 3 
dieną mini 25 metų savo ve
dybų sukaktį.

Tos sukakties iškilmingas 
minėjimas įvyks sekmadienį, 
liepos 3 d., Angelų Karalienės 
bažnyčioje, So. 4 th ir Roeb
ling St., Brooklyne, per 11 va
landos iškilmingas mišias, 
kurias sukaktuvininkų inten
cija laikys klebonas kun. J. 
Aleksiūnas, o jam asistuos 
kun., A. Masaitis ir kun. A. 
Pažereckas.

Tos iškilmės į Angelų Ka
ralienės bažnyčią žada su
traukti daug žmonių iš pp. 
Dulkių giminių ir pažįstamų 
tarpo.

Po pamaldų ‘jaunavedžiai’ 
savo svečiams ruošia pietus, 
po kurių visi yra pasižadėję 
atvykti į Lietuvių Dienos 
pikniką Dexter Parke.

Linkime pp. Dulkėms lai
mingai sulaukti auksinio ju
biliejaus.

0- □
Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

0'

I

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 ML Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga 

DidelS, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

f Tel. DEW 5136

sustiprintą lietuvių 
kursą lietuvių vai-

£

Jos. Kavaliauskas |
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS |
Penna ir New Jersey valstijose S

Nuliūdimo ’
šauktis prie manes ’

1601 - 03 So. 2nd St |

Philadelphia, Pa.,

ivv ucrsey vaisujose £ 

valandoje prašau M

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

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausiu nuosavybių ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais Įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, sallūnų, 
gazolino stočių, žemSs lotų, farmų 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

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 

» 8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

ergreen 8-9770

Tel. EVergreen 7-4335

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

660 Grand Street,

Matthew P. Ballas

Laidotuvių Direktorius

(Bieliauskas)

Notary Public

[Tel. Virginia 7-4499

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

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

rel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

■0

63-26 53rd Drive Maspeth, N. Y.

Antanas Grigalis
Lietuvis Kontraktorius

Stato Namus, Bungalows, 
Vasarnamius ir taiso bei 
dekoruoja senus pastatus

k Pasinaudokit žemomis mūsų
> kainomis!
Sį Dėl pavyzdžių ir informacijų 

kreipkitės šiuo adresu:

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME tac.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

TEL. NE 9-3215

B lt 
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NEW YORKO APYLINKĖS

LIETUVIU
G .

ŠIEMET ĮVYKSTA

DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir Elderts Lane Woodhaven, N. Y.
VARTAI ATSIDARO 1 VAL. PO PIETŲ Įžanga 60c.

Liepos-July 1. 1949

Grid 
įtini 
GyJ 
Ir 11
Intil 
Mal

Liepos-July 3, ’40
LIETUVIŲ DIENOS PIKNIKAS

K. VASILIAUSKAS
Antanėlio rolėje “Vinco Kudirkos” veikale

MŪSŲ DARBUOTOJAI
Sunkiausia Lietuvių Dienos 

parengimo našta tenka mūsų 
veikėjams, kurie, atsisakę vi
sų pikniko malonumų, sutin
ka jame pasidarbuoti.

Atsidėkodami tiems pasi
šventėliams, mes paprastai 
skelbiame laikraštyje tų dar
buotojų vardus, kad visuome
nė žinotų, kam ji yra skolin
ga už gražų parengimo pra- 
vedimą.

Kadangi iki šiol negalėjo
me surinkti visų vardų, kurie 
yra pasižadėję dirbti, juos 
paskelbsime sekančiame “A- 
merikos” numeryje.

KAIP PRIVAŽIUOTI?
Iš Williamsburgho imkite 

Broadway Jamaica traukinį 
iki Elderts Lane. Automobi
liais važiuokit Bushwick Av. 
iki Jamaica Ave. ir sukit po 
kaire Jamaica Ave. iki Dex
ter Parko.

PASKUTINIS SKAMBUTIS

Lietuvių Dienos piknikas jau čia pat. Jis įvyksta sekma
dienį, liepos 3 d. Parko durys atsidaro 1 valandą po pietų 
ir pradeda rinktis svečiai, o jau 2 valandą sugroja plokš
telių muzika ir prasideda pasilinksminimas.

Visa tai bus Dexter Parke, Jamaica Ave. ir Elderts La., 
Woodhavene. Eleveited Lines važiuoti Jamaica traukiniu 
iki Elderts Lanė stoties. Čia jau pikniko vieta.

“Amerikos” bičiuliai, kurie šią Lietuvių Dieną rengia, 
turi sudarę stiprų Rengimo Komitetą, kuris rūpinsis, kad 
atsilankusiems svečiams nieko netruktų ir kad visi būtų 
patenkinti.

Taigi, jie pasitiki, kad kiekvienas lietuvis, kuris tik 
galės atitrūkti nuo kasdieninių savo pareigų, šias šventes 
praleis ne kur kitur, bet didžiausiam New Yorko apylin
kės lietuvių susibūrime Dexter Parke!

Ši Lietuvių Diena skirsis nuo kitų metų parengimų 
tuo, kad joje dalyvauti yra pasižadėję beveik visi šios apy
linkės lietuviai, atvykę iš tremties. Jų tarpe jūs rasite ne 
vieną savo pažįstamą, ar giminaitį

Tad visiems ligi pasimatymo Dexter Parke.
Rengėjai

DAR DĖL DALYVAVIMO 
DOVANŲ PASKIRSTYME

Kaip matote iš aukščiau 
telpamo skelbimo, Lietuvių 
Dienoje bus paskirstymas la
bai VERTINGŲ DOVANŲ.

Visi, kurie yra pirkę dova
nų paskirstymo tiketėlius 
(knygeles), jų šakneles pra
šome mums prisiųsti ligi lie
pos 3 dienos. O kurie patys 
dalyvaus piknike, savo kny
geles ten pat įteikti “Ameri
kos” administratoriui arba 
Rengimo Komiteto nariams.

Kurie gi tų knygelių dar 
negavo, galės jų įsigyti pik
nike.

Visos dovanos bus išstaty
tos piknike prie Komiteto 
stalo.

Asmenys, kurie bus pirkę 
bent vieną dovanų paskirsty
mo knygelę, bus skelbiami 
laikraštyje, kaip Lietuvių 
Dienos Garbės Rėmėjai.

Garbės Rėmėjai
Šią savaitę prisiuntusieji 

pinigus už išplatintas knyge
les:

Jos. P. Machulis, Woodhaven, 
N. Y...................................  12.00

Mrs. J. Skarulis, Brooklyn, N.
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K 2 2 K k S 2 2 2 k k k k 'k

“Amerikos” laikraščio pik
nike bus įdomi ir linksma pro
grama, kurią atliks žymūs 
Kauno valstybinio teatro ar
tistai, Kazys Vasiliauskas ir 
Vitalis Žukauskas.

Apie juos pikniko daly
viams daug galėtų pasakyti 
naujai atvykę lietuviai.

Šie abu artistai, Kazys Va
siliauskas ir Vitalis Žukaus
kas, drauge su kitais bendra
minčiais, yra daug pasidarba
vę bekuriant lietuvišką teat
rą tremtyje — Vokietijoje. 
Sąlygos buvo labai sunkios, 
bet šie du susipratę vyrai vi
somis išgalėmis stengėsi pa
laikyti meilę lietuviškai vai
dybai. Vos prieš du mėne
sius atvykę į šį kraštą, jie 
jau sugebėjo paruošti įdomią 
programą, su kuria pasiro
dys sekmadienį, liepos 3 d. 
“Amerikos” piknike.

Bus juoko iki ašarų! Būti
nai atsilankykite ir patys įsi
tikinkite.

Vakare šokėjams gros pui
kus Tamašausko orkestras.

šį sekmadienį visi važiuo
kime į Dexter Parką ! |

GRAŽI BASKE
Kaip kasmetai, taip ir šie

met, dėmesio centru piknike 
bus labai graži Baske, kurią 
paruošti apsiėmė šios mūsų 
veikėjos: Plaktpnienė, Skaru
lienė ir Žemaitienė. Gyvojo 
Rožančiaus Dr-ja ir Apreiški
mo par. Baskės paruošimui 
paaukojo $10.00. Kitų auko
tojų vardai bus paskelbti se
kančią savaitę.

PASIKEITIMAS DĖL 
PIKNIKO TVARKOS

Kaip žinome, praeityje Lie
tuvių Dienos Rengėjai, lauk
dami mielų svečių, paprastai 
pasiruošdavo juos sutikti su 
valgiais ir gėrimais.

Bet šiemet mes gavome lei
dimą tik gėrimus pardavinė
ti, o valgių gaminimo teisę 
parko savininkas pasiliko 
sau. Ką jis gamins, mes ne
žinome. Todėl, kad piknike 
niekas alkanas nebūtų, pra
šome gerbiamų šeimininkių 
ir savo užkandžių atsivežti.

Y. .................................. 6.00 ■ g
Mrs. M. Putinas, Brooklyn, N. j1

Y ....................  3.00 .1
Joseph Stravinskas, Brooklyn, I <

N. Y.................................... 3.00
Mrs. Kivytienė, Maspeth 3.00 
Walter Machenes, Brooklyn,

N. Y.................................... 3.00
J. Rickis, Rochester, N.Y. 3.00
Mrs. P. D., Rochester 3.00 
Juozas J. Braknis, Rochester,

N. L 3.00
Mrs. A. Ragelis, Brooklyn 3.00
G. Juškaitis, Brooklyn 3.00
A. Vikrikas, Brooklyn .... 3.00
Mary Šlederienė, Brooklyn,

N. Y.
Mrs. E. Zailskas, Brooklyn,

N. Y.
Mrs. M. Pūkas, Woodhaven,

N. Y............... ..................... 3.00
M. Miliauskienė, Brooklyn, N.

Y ........................................ $3.00
A. Laukagalis, Brooklyn, N.

Y ...................  3.00
Mrs. A. Drungis, Brooklyn, N.

Y ................   3.00
Petras Minkūnas, Brooklyn,

N. Y.................................... 3.00
i P. Shuipis, Brooklyn .... 3.00

Petronėlė Šulinsky, Bridge
port, Conn...........................  3.00

Marcelė Sutkus, Kearny 3.00
Anna Jakštis, Brooklyn 3.00 
Mrs. O. Mackevičius, Brook

lyn, N. Y................................3.00
Kestutis švelnys, Ansonia 3.00 
Juozas Braknis, Rochester, N.

Y .......................................  3.00
B. Paprockienė, Brooklyn 3.00 
Joe Mitchell, Brooklyn 3.00
M. Wentis, Rochester .... 3.00 
Matas Zujus, Wilkes-Barre,

Pa. ...<.............................. 3.00
Joseph Wolkus, Paterson 3.00
Z. P. Karalius, Waterbury,

Conn..................   3.00
Petras Lukoševičius, Brook

lyn, N. Y........ ,...................... 3.00
Mrs. Kubilienė, Brooklyn 3.00 
Antanas Sharry, Brooklyn, N.

Y ........................................... 3.00
Mrs. Jonušienė, Brooklyn 3.00 
Juozas Misevičius, Brooklyn,

N. Y....................................... 3.00
Mrs. P. Butkus, Brooklyn 3.00
P. Galchus, Maspeth .... 3.00 
Marcella Klimas, Brooklyn, N.

Y ........................................... 3.00
Mary Sabis, Brooklyn .... 3.00 
Ona Jasinskas, Maspeth -3.00

• J. Rasčius, Richmond Hill 3.00
Rev. V. J. Martusevičius,

Philadelphia, Pa.................  3.00
V. Frankonis, Brooklyn 3.00 
Grace Katiles, Brooklyn 3.00 
John Petrauskas, Flushing, N.

N. .....................................  3.00
Mrs. M. Vaškas, New York

City ...............................'3.00
C. S. Johnson, Brooklyn 3.00 
Agota Jankauskas, Brooklyn,

N. Y......... ..... ..................... 3.00
Marie Fiore, Brooklyn .... 2.00 
Aleks. Noakaš, Ozohe Park,

N. Y.................................... 1.50

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 52”

Šis Televizijos Aparatas bus atvežtas į Pikniką liepos 3 dieną, 
dabar jį galit matyt pas ILARDI Co., 895-897 Broadway, Brooklyi

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

TRECIOJI DOVANA -----
Elektrinis Stalo Laikrodis

*?******»!*****»«»?**»!»’****>!***.»•.«

3.00

3.00

Andriuko rolėje “V. Kudirkos” veikale

A. Klučinskas, Elizabeth, N.
J............................................ 1.00

Emilė Ambrozaitis, Brooklyn,
N. Y..................................... 1.00

Visiems jiems nuoširdžiai 
dėkojame ir laukiame vardų 
naujų darbuotojų.

“Amerikos” Administr.

PRIĖMĖ STATUTĄ
Liet. Kat. Darb. Klubas sa

vo susirinkime birž. 20 dieną, 
galutinai priėmė pagrindinius 
įstatymus, kuriais remdama
sis klubas darbuosis. Klubas 
ves kovą prieš nežmonišku
mą, už Lietuvos laisvės atga
vimą, lietuvystę, o ypač jau
nimo tarpe, rems katalikų 
draugijas bei įstaigas, gins 
darbininkų reikalus, aiškins 
darbininkams, kad nepatektų 
į melagingą komunistų ap
gaulę, kuri darbininką pada
ro vergu. Rengs prakalbas, 
paskaitas įvairiomis temo
mis, rems dorą spaudą.

Metinę mokestį šiame susi
rinkime užsimokė 25 nariai.

Susirinkimai bus kas mė
nesį. šiame susirinkime p. 
Polteraitis pasakė gražią pra
kalbą, kuri visiems patiko. 
Jis tik ką atvykęs iš Euro
pos.

Klubas rūpinsis tremtinių 
įkurdinimu, rasti ‘darbo bei 
kambarių, šitame susirinki
me jau dviem pavieniams pa
siūlė kambarius ir vienam su
rado darbą.

Kol kas, Klubo raštinės vie
ta “Amerikos” pastogėje, 417 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Reporteris

Petro Lisausko radio pro
gramos prasideda Liepos 10 
dieną, nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

Šią programą palaikys lie
tuviai biznieriai.

REAL ESTATE
RICHMOND HILL, N. Y.

Parsiduoda namai, visi su šiluma ir 
garadžiais, visi tušti. Mažai tereikalau
jama įnešti.

6 kambarių, $6,000.
6 kambarių mūrinis, $7,500.
Dviejų šeimų, 11 kambarių, $9,990.
Dviejų šeimų, mūrinis, atskirai sta

tytas, 40 x 100.
Turiu visokių naujų namų visose 

miesto dalyse. Taipgi turiu pardavi
mui visą setą barų dėl Bars & Grills.

Turiu gerą pasirinkimą pardavimui 
Bars & Grills biznius nuo $5,00 iki 
$15,000.

ZINIS
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

Tel. E V 4-34S7 
Tel. RE 9-1506 ,

I
Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES I

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate i

PUSRYČIAI — PIETŪS —— VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas

- AISKRYMAS gamintas namie H geriausios Smetonos, ALUS 12 ge- I 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. - ’1

HY 7-4554 - 4555 —

ILARDI CO
Radios
Television 
Refrigerators

* __ ■—'----- i

WASHING MACHINES
ELECTRIC APPLIANCES
GAS & COMBINATION

RANGES

I 895-897 Broadway 
| Brooklyn 6, N. Y.

TELEVISIONN— •

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.

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

Clement A. Vokei !
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH KRUC1 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

J Stephen Bredes Jr
Į ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

; Tel. EVergreen 7-9394

: John W. Anseli :
LIETUVIS ADVOKATAS

; 15 Park Row, New York • >
! Telefonai:
Į Ofiso Tol. Namų Tel ;
! WO 2-3497 NE 9-5689 !» •

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagR 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimu, plasterlavimą, šaligat
vių cementavlmą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
(ST -----Nebrangiausia—ir—Geriausia 

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
........... —?
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