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Stalinas daug kartų yra 
pasakęs, kad komunistas nė
ra ir neturi būti suvaržytas 
bendrąją — jis tai vadina 
buržuazine — morale. Komu
nistas turi savo, t. y. parti
jos, moralę. Šitoji partijos 
moralė turi apimti visą jo 
gyvenimą — asmenišką ir 
visuomenišką.

Kas yra ta komunistų mo
ralė? Ji yra aiškiai aptarta 
Kremliaus: daryti viską, ko 
reikalauja partija ir jos va
das, nesiskaitant nei su prie
monėm, nei su metodais. Tai
gi, turi meluoti, apgaudinėti, 
žudyti, naikinti, jei tik to 
reikia partijai; šiuo atveju 
Kremliui. Tai yra “moralė.” 
Šitą moralę, kaip atsimena
me, buvo pasisavinęs, viešai 
paskelbęs bei vykdęs ir Hit
leris.

Achesono pareiš
kimas

Išeidami iš šitos moralės, 
bolševikai susiformavo savo 
veikimo pagrindinį dėsnį: vi
sa, ką mes veikiame, sakyti, 
kad tai veikia žmonės, arba, 
kad žmonės nori, kad mes 
taip veiktume, kad žmonės 
prašo mus taip veikti. Taigi, 
komunistų valdomame kraš
te, sakysime, tūkstantis žmo
nių nenori to dalyko, o penki* 
komunįątai nori, tai dalykas 
priimamas ir paskelbiamas, 
kad to norėjo 1005 žmonės. 
Tūkstantis, žinoma, negali 
niekur, niekam pasiskųsti, 
nes jię už mėginimą skųstis 
apšaukiami “liaudies prie
šais,” o tada jau grąso mir
tis.

Kap. Step. Darius su savo motina
Pereitą sekmadienį suėjo lygiai šešiolika metų, kai 

Soldino miške, Vokietijoje, žuvo Lietuvos didvyriai, kap. 
Step. Darius ir Įeit. St. Girėnas. Jie perskrido Atlantą. Anuo 
metu perskristi Atlantą buvo nepaprastas dalykas. Jų žy
gis prisidėjo prie reguliaraus oro susisiekimo per Atlantą 
sustiprinimo. Jie išgarsino mūsų tautą visame pasaulyje.

AMERIKOJE BADAS
Mirė kun. J. Vait

kevičius

Liepos 17 d. mirė žinomas

Šituo keliu eidami, bolševi
kai Čekoslovakijojepaskel- 
bė, kad Čekoslovakijos kata
likai “nenori” būti kartu su 
savo bažnytine vadovybe, 
kad jie “nori” steigti “Kata
likų akcijos” frontą, kuris 
nori eiti ne su arkivyskupu 
Beran, bet su Gotvaldu, tai 
yra, su Kremliumi. Įsivaiz
duokime, jeigu Čekoslovakija 
būtų apie tą vietą, kur Lietu
va yra ir jeigu joje jau ne
būtų jokių svetimų kraštų 
atstovybių, kaip kad jų jau 
nėra Lietuvoje! Katalikai 
ten būtų “su džiaugsmo aša
romis akyse džiaugiasi,” kad 
jiems leido Kremlius eiti 
drauge su juo.

Amerikos korespondentai 
Maskvoje praneša, kaip so
vietų spauda ir radijas infor
muoja savo gyventojų mases 
apie Amerikos gyvenimą.
Ten žmonėms sakoma, kad. Tėvų Marijonų narys ir vei- 
pernai Amerikoje miestouse kėjas kun. J. Vaitkevičius.- 
badavo 20 milijonų žmonių. Kun. J. Vaitkevičius ilgą»lai- 
Per metus, sako jie, Ameri- ką buvo J. E. vysk. P. Bučio, 
koje dėl bado netenka dar- Marijonų ordeno generolo, 
bingumo apie vienas milijo- sekretorius. Išvykęs iš Lietu- 
nas žmonių. Per metus apie vos prieš dešimt metų, jis 
pusantro milijono žmonių fa-, kartu su J. E. vysk. P. Būčių 
brikuose užmuša ar sunkiai 
sužeidžia dėl tvarkos nebuvi-

' mo. Amerikos farmeriai, sa-įįj 
ko Maskvos komunistai savo 
žmonėms, kenčia baisų skur
dą. žmonės Amerikoje gyve
na baisiose lūšnose, urvuose. 
Sveikatos priežiūros nėra jo
kios, gydytojų maža ir žmo
nėms neprieinami. Nėra žmo
nėms laisvės, žmonės polici
jos persekiojami. Mokslas 
žmonėms neprieinamas, tam
sumas visur.

Žiūrėk, sovietų žmogau, 
kitur yra dar blogiau, negu 
tau — tai šių “informacijų” 
tikslas.

Įteikiant savo paskyrimo 
raštus Latvijos naujam pa
siuntiniui, Achesonas pareiš
kė: “Priimantį Tamstą, kaipo 
Latvijos Misijos Washingto
ne šefą, Charge d’Affaires 
pareigose, mano vyriausybei 
yra teikiamai-, proga pade
monstruoti savo tebesitęsian
tį susidomėjimą Latvijos tau
tos gerove. Todėl man ypa
tingai yra malonu sveikinti 
Tamstą Washingtone, ir esu 
tikras, kad mes sudarysime 
ir palaikysimS(SU Tamsta to
kį pat artimą bendradarbia
vimą ir abipusį susipratimą, 
kaip kad mes turėjome su 
Tamstos pirmtakūnu.

Aš linkiu Tiamstai laimės 
ir pasisekimo sįavo naujai mi
sijai, ir aš patikinu Tamstą, 
kad mano bendradarbiai De
partamente ir aš pats visuo
met būsime pasiruošę gelbė
ti kuo tiktai galėsime.

Aš taipgi norėčiau padėko
ti Ministeriui Žarinui, už jo 
pareikštus Latvijos tautos ir 
savo vardu, abipusiai šiltus 
linkėjimus Jungtinių Valsty
bių gerovei...”'

P. Feldmans čia atvyko iš 
Šveicarijos, kur jis gyveno 
19 metų. Jis buvo nuolatiniu 
Latvijos atstovu Tautų Są
jungai ir Šveicarijai nuo 1930 
m. ir seniau atstovavo savo 
kraštą Danijoje.

Nušvietė Kelią
Pasišaukė Kremlius

Kremliaus pašaukti, į Mas
kvą išvyko šeši Čekoslovaki
jos komunistų ministerių ka
bineto nariai “privačiai pasi
tarti su užsienio reikalų mi- 
nisteriu.” Į Maskvą išvyko 
V. Kopecky, informacijos mi- 
nisteris, L. Jankovcova, mai
tinimo ministeris, Z. Nejėdly, 
švietimo ministeris, E. Slech- 
ta, susisiekimo ministers, A. 
Neuman, pašto mnisteris ir 
liaudies partijos pirmininkas 
J. Plojhar. Visi jie yra šių 
dienų kovos prieš Katalikų 

(Bažnyčią Čekoslovakijoje va
dai.

Laukiama didelės

Rašo apie Lietuvą

gyveno Romoje. Paskutiniu 
metu buvo persikėlęs į JAV

III. Čia kun. J. Vaitkevičius 
ir mirė.

Lietuviai žurnalistai

Pasaulinė taikos
V*

POPIEŽIAUS DEKRETAS
——------------ • 

Plieno liejyklij 
streikas

Įvykiai Čekoslovakijoje iš
sklaidė popiežiui bent kokias 
viltis, kad tas rytuose susi
formavęs bestializmas kada 
nors ims švelnėti ir grįžti 
prie žmonijos bendrosios mo
ralės dėsnių. Popiežius pada
rė paskutinį žingsnį: jis pa
skelbė dekretą, kuriuo atsi
skiria pats save nuo katali
kų Bažnyčios kiekvienas, ku
ris tiesioginiai, ar netiesiogi
niai padės komunistams, ši
tas dekretas atidengia pa
sauliui akis apie komunistų 
“tiesas” ir perspėja žmoniją, 
kad ji susimąstytų, šventasis 
sostas lengvai ir dėl smulk
menų šitokių dekretų nelei
džia.

Bendradarbiaujant su L. 
A. I. C., N. Y. Herald Tribu
ne liepos 3 d. laidoje įdėjo p. 
Peter Kinss straipsnį apie 
Katalikų Bažnyčios persekio
jimą sovietų pagrobtuose 
kraštuose, tarp jų ir Lietuvo
je. Rytojaus dieną N. Y. Ti
mes turėjo straipsnį apie Lie
tuvos katalikų ierarchijos li
kimą. šiam straipsniui infor
macijos gautos iš Vatikano. 
Praeitą savaitę šiuo klausi
mu rašė ir Brooklyn “Tab
let.”

Didž. Britanijos spaudos 
darbuotojai, susirinkę Londo
ne, Di B. L. S-gos patalpose, 
liepos 2-3 dienomis nutarė 
įsteigti L. Ž. S-gos D. Brita
nijos skyrių. Suvažiavimo da
lyviai pasirinko laikytis Są
jungos užsibrėžtų tikslų ir 
dirbti pasaulio lietuvių spau
dos darbuotojų gretose da
barties Tėvynės kančių at
skleidimui laisvajam pasau
liui ir sekmingesnei kovai dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

Suvažiavimo dalyviai iš
reiškė pageidavimą, kad Lie
tuvių Žurnalistų Są-ga taptų 
viso pasaulio lietuvių Žurna
listų jungiančiuoju vienetu.

Šia proga sveikiname visus

Amerikos senatorių grupė 
pasiūlė sukurti taikos sąjun
gą, kuri apimtų visą pasau
lį. Į šitą sąjungą galės įstoti 
visos tautos, kurios norės 
prašalinti atominės bombos 
pavojų žmonijai

Senatorius Mund (Republ. 
— S. D.) pabrėžė, kad į šią 
sąjungą galės įstoti ir So v. 
Sąjunga, jei ji atsisakys sa
vosios veto politikos.

Ši taikos sąjunga būtų 
praplėtimas Atlanto pakto 
visam pasauliui. Kiekvienai 
tautai įstoti į šią sąjungą tu
rėtų būti tokios sąlygos:

1. Priėmimas laisvųjų tau
tų pagrindinių demokratijos 
dėsnių;

2. Tarptautinė kontrolė 
atominei energijai;

3. Pasidavimas autoritetui 
tarptautinės policijos;

Sąjunga turėtų būti orga
nizuojama Jungtinių Tautų 
rėmuose. Jos planas turėtų

Jungtinių Valstijų Kongre
sas, kaip žinome, pravedė 
naują įstatymą dėl pigių bu
tų statybos. Tai statybai fi
nansuoti paskirta didžiulė 
suma pinigų, už kuriuos vi
soje Amerikoje manoma pa
statyti 800,000 naujų butų.

Tuo įstatymu susidomėjo 
visa eilė miestų. Iki šiol jau 
gauta atsiliepimai iš 61 mies
to, kurie pas save norėtų 
pradėti pigių butų statybą 
dar šiais metais.

Apskaičiuota, kad vienai 
šeimai buto pastatymą^ jr 
į rengimas kainuos: < W 
Yorke — $11,000; Chicago] 
ir Bostone—$10,000; Colum
bus, Ohio — $6,000 ir Phoe
nix, Arizona — $5,500.

Atsižvelgiant į skirtingą 
statybos kainą ir butų nuo
ma bus ne visur vienoda, ji 
svyruos tarp $10 iki $55 mė
nesiui. Tačiau visur šių nau
jų butų nuoma bus 20 - 70 
nuošimčių žemesnė, negu pas 
privatinius savininkus.

Tuo statymu pasinaudos ir i 
135,000 farmerių, kuriems 
yra reikalingi nauji triobe- 
siai arba remontas seniems 
pastatams.

Prieš keletą dienij paskelb
tas besiartinąs Amerikos 
plieno liejyklų darbininkų 
streikas sujudino visą Ame
rikos visuomenę ir vyriausy
bę. Prezidentas Trumanas 
parašė raštą plieno darbinin
kų vadams ir pasiūlė streiką 
atidėti 60 dienų, o per tą lai
ką jis paskirs valdžios komi
siją, kuri tarpininkaus susi
tarti darbdaviams su darbi
ninkais.

Šias eilutes rašant, dar ne
buvo atsakyta į prezidento 
laišką.

Garsiosios trys bendrovės 
— Republic, U. S. Steel ir 
Bethlehem neskuba atsakyti 
|į prezidento raštą. Unijų va
dai pareiškė, kad jie strei
kuos prieš tas bendroves, ku
rios nepriims prezidento pa
siūlymo. Taigi, atrodo, kad 
prieš minėtas tris bendroves 
bus pradėtas streikas.

—Svetimų valstybių kon
sulatuose Amerikoje priskai- 
toma 82 asmenys, kurie už
siima vien tik šnipinėjimu.

dai.

Šventasis Sostas išleido de
kretą, kuriuo įspėja pasaulio 
katalikus ir nurodo jiems, 
kaip turi laikytis kovoje tarp 
Katalikų Bažnyčios ir komu
nizmo. Tame dekrete yra aiš
kiai pasakyta, kad visi tie, 
kurie “gina ir platina mate
rialistinę ir anti-krikščioniš- 
ką komunistų doktriną” už
sitraukia ant. savęs eksko- 
munikaciją.

Tame dekrete sakoma, kad 
katalikų kunigai visame pa
saulyje neturi teikti Sakra
mentų tiems, kurie, žinodami 
ir savo laisva valia, įsirašo į 
komunistų partiją ir skaito 
jos spaudą arba rašo į bet 
kurį jos leidinį, remiantį ko
munistų doktriną ar veiklą.

Taigi,, dabar turi būti aiš
ku visiems, kad katalikas ne
gali būti komunistas, negali 
priklausyti komunistų parti
jai, negali leisti, skaityti ar 
platinti komunistų spaudos. 
Jeigu kuris katalikas taip da
ro ir toliau taip darys, tai jis 
pats save išbraukia iš Kata
likų Bažnyčios. Joks Katali
kų Bažnyčios kunigas negali 
leisti pri 
kurie kokjj^nors būdu remia, 
komunistų .partiją ar komu
nizmą. Žf

remti komunistų spaudos.

Sakramentų tų.

katalikas ne*

KAS NAUJO ŠIA SAVAITĘ

Čekams kartuvės

Penki žymūs čekai, įtarti 
“norėję nuversti komunisti
nę vyriausybę,” liepos 18 d. 
buvo pakarti Pragoję, Pauk- 
raco kalėjime. Komunistai 
apkaltino juos, būk jie buvo 
sudarę planą nuversti dabar-A vIUUvOV, w V£5 pidllCVij V vt x v | L4UCL1 % j/LdLity lLLl.Vd.t3Ll U d UcLJL “ 

būti patiektas apsvarstyti se- (tinę vyriausybę ir įvesti ka
nalui, kai bus pradėti deba- (rinę diktatūrą su gen. A. Lis-^‘”* ~ n.o.1 UUB piauuu uuua- t Elnę UIKLČLLUI4 SU geil. n. LdS-

kolegas lietuvius žurnalistus, I tai dėl karinės pagelbos va- Ra priešaky. Kaltinime sako-,
kovojančius dėl Lietuvos lai
svės bei garbės taipogi iš
tremtuosius į Sibirą.

karų Europai.

Didelis sprogimas

ma, kad gen. A. Liską “įšmu- 
geliavo” į Čekoslovakiją bu- 

Įvęs britų karo atašė Pragoję 
kap. Ph. Wildash.

ISTORINIAI “PERLAI”

Išimtiną tragediją likimas 
lėmė Baltijos tautoms. Pir
ma, jos mažos ir neturėjo 
pakankamai jėgos atkreipti 
į jų tragediją pasaulio dė
mesio; antra, jos toli atskir
tos nuo laisvojo pasaulio; 
trečia, tada vyko baisūs ka
ras, kurio sūkury Kremlius 
jas be jokių sąlygų ir rezer
vų prisijungė, paskelbęs pa
sauliui, kad “žmonės patys 
prisijungė.” Mūsų visi vys
kupai sunaikinti ir didesnė 
dalis kunigų, katal. Bažny
čia ten baigiama likviduoti. 
Ir pasaulio dėmesys nepajė
gia pakankamai susikaupti 
prie mūsų tragedijos. Mūsų 
tragedija neimamą radikaliai

Tęsdamas savo priešlietu- 
viškus kurstymus geg. 4 d. 
laidoje baltgudžių savaitraš
tis “Backauseyna,” įsidėjo 
Bracyslavo Skarynic straips
nį “Litouskaja Plyn.” Straip
snyje rašoma, būk 1812 m. 
buvo atkurta nepriklausoma 
“baltgudiška valstybė” — Di
džioji Lietuvos Kunigaikšti
ja, su sostine Vilniuje. Toliau 
rašoma:

“Žemaitija ir Aukštaitija, 
kurios dabar nuo 1918 m. su
daro Lietuvą, nepriklausę 
šiai Litvai; jos priklausė Na-

ir atskirai svarstyti, kaip Če
koslovakijos, Rumunijos ar 
Vengrijos. Tai nusikaltimas 
žmonijoje, už kurį ta žmoni
ja turės atsakyti.

poleono sukurtai Kuršo her- 
cogijai. Betgi baltgudžiai rei
kalavo, kad Napoleonas jas 
prijungtų prie jų valstybės. 
Memorandume, kurį Napole
onui sudėjo kunigaikštis My- 
chal Aginskij (Mykolas Kle- 
ofas Oginskis), kuris stovėjo 
baltgudiškos vyriausybės 
priešaky, pareiškė, kad nors 
Žemaitijoje ir Aukštaitijoje 
gyventojai “nėra lietuviai ir 
nekalba lietuviškai, betgi jie 
turį būti prijungti “da lat
vy,” kadangi jie visuomet 
Litvai priklausė, ir papročiai 
ten tokie pat, kaip pas mus.” 
Į tai Napoleonas neva atsa
kė: “nors jie ir buvo jūsų val
stybėje, betgi jie kitokį nei 
jūs.”

Tokiomis pasakomis min
ta Abramčyko pasekėjai.

Vokietijoje, kur eina sprog 
dinimas vakarų pasienio 
tvirtovių, netikėtai užsidegė 
sandėlis su 350 tonų dinami
to. Sprogimas sugriovė daug 
aplinkinių namų, kuriuose 
gyveno apie 1,000 žmonių. 
Žuvusiųjų skaičius siekia 14 
asmenų, o sužeistų daug dau
giau. Gaisro priežastis tiria
ma.

Federacijos Tarybos 
suvažiavimas

STREIKO PAVOJUS 
PRAĖJO

Prieš pat atiduodant laik
raštį spausdinti, gauta žinia, 
kad likusios trys didžiosios 
plieno liejyklų bendrovės pre
zidento Trumano pasiūlymą 
nukelti streiką 60 dienų pri
ėmė. Taigi, streiko pavojus 
laikinai praėjo. Valdžios ko
misija ištirs ginčą tarp darb
davių ir darbininkų.

ALRK Federacijos Tary
bos posėdyje, įvykusiame lie
pos 10 d. New Yorke, buvo 
nutarta, kad ALRKF valdy
ba ALRK Federacijos Tary
bos suvažiavimą gretintų 
prie BALF seimo, kuris bus 
spalių 7 ir 8 dd., Philadel
phia, Pa. Apie suvažiavimą 
smulkiau bus pranešta vė
liau.

Kad gyviau ir labiau koor
dinuotai būtų vedamas lietu
vių katalikų veikimas Ame
rikoje, ^patarta paskubinti 
jau pravestus nutarimus įgy
vendinti: pakviesti lieti kat. 
veiklai organizuoti vieną iš 
lietuvių kunigų, kuris visą 
savo laiką aukotų šiam tiks
lui.

• Atstovų rūmų krašto gamybos komitetas vienbalsiai 
priėmė įstatymo projektą, pagal kurį tas pertvarkyta ka
riuomenės išlaidų knygvedyba, kas duos sutaupyti valsty
bei apie milijardą dolerių per metus.

® Valstybės Departamento spaudos šefo informacijo
mis, Amerikos vyriausybė artimiausioje ateityje keis po
litinį kursą Kinijos atžvilgiu. Šitas kursas paaiškės tada, 
kai bus išleista “Baltoji knyga,” kurios laukiama artimoje 
ateityje.

• Italijos komunistinė spauda nepaprastai puola Va
tikaną sąryšy su popiežiaus paskutiniais žygiais prieš bol
ševizmą. Paskutinįjį popiežiaus dekretą jie vadina keršto 
ir totalitarizmo aktu.

• Vienas juokdarys paklausė italų komunistus, kuo 
reikėtų pavadinti Kremliaus veiksmus, jeigu Vatikano 
veiksmus vadintume keršto ir totalitarizmo veiksmais?

• Du Amerikos armijos kariai, už padarytą drąsumą 
ir su sumanumą incidento metu prie Čekoslovakijos-Vokie- 
tijos sienos, kur čekų komunistų pasienio sargybiniai bu
vo “nuraminti,” apdovanoti pasižymėjimo medaliais.

• Amerikos negrų organizacijų atstovai pasisakė prieš 
savo tautiečio Paul Robeson pareiškimus ir simpatijas so
vietams.

• Prezidentas Trumanas pasisakė prieš paskolą Ispa
nijai. Buvo kalbama apie 50 milijonų paskolą.

• Apie 110 mylių nuo Philadelphia, Pa., vandenyne su
sidūrė tanklaivis su prekiniu laivu. Laivai apgadinti, bet 
žmonių aukų nebuvo.

• Prezidentas Trumanas savo spaudos konferencijoje 
pasisakė už teisėją Kaufmaną, kurį Hiss byloje puolė Kon
greso komitetas.

• Vienos Londono ligoninės, kuri praeito karo metu 
buvo vokiečių bombardavimo “sužeista,” ligoniai buvo per
kelti į kitas ligonines, nes apsižiūrėta, kad prie ligoninės 
25 pėdų gylyje žemėje yra iš anų laikų nesprogusi bomba.

• Apie 1,500 Amerikos studentų, kurių tarpe apie 100 
yra iš Kanados, išvyko vasaros atostogas praleisti į Eu
ropą.

• Senato komisija Marshallio planui reikiamą sumą 
ateinantiems metams sumažino 10%. Prezidentas buvo pra
šęs $4,198,200,000, o komisija pavelijo $3,778,380,000.

• Oro koridoriuje tarp Frankfurto ir Berlyno vėl nu
krito amerikonų transportinis lėktuvas ir trys žmonės liko 
užmušti. Iki šiol šitame koridoriuje jau žuvo 54 žmonės.

. • Flint, Mich., 17 metų artistė B. Dikerson, einant jai 
iš darbo j namus, buvo nužudyta ir įmesta į pelkę. Gydy
tojas konstatavo, kad mergaitė yra pirma išprievartauta, 
o paskui nužudyta.

• Tėvas jėzuitas D. Linehan iš Bostono vadovauja 
mokslinei ekspedicijai Grenlande.

• Karščiai ir sausra nusiaubė Europą. Nudžiūvo auga
lai, pritrūko vandens turbinų varikliams.

• Ottawoje, Ont., rasta pakarta’ant balkio lauko pus
trečių metų mergaitė. Atrasta ant kūno mušimo žymės. 
Greit pastebėjus, mergaitė buvo dąr gyva ir nunešta į li
goninę jau sveiksta.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KONGRESAS
Šiandieną mums visiems yra aišku, kad Lietuvos lais

vės kovoje didžiausį vaidmenį turi suvaidinti Amerikos lie
tuviai. Jie šiandieną yra stipriausias mūsų tautos frontas. 
Visos mūsų tautos viltys yra Amerikoje, kaip stipriausioje 
pasaulio valstybėje, kaip labiausia laisvę mylinčioje tauto
je, kaip stipriausia tiesą ginančioje žmonijos dalyje. Taigi, 
Amerikos lietuviai, kaip sudedamoji šito krašto žmonių 
dalis, yra pagrindinis veiksnys kovoje dėl mūsų tautos ne
priklausomybės atstatymo. Amerikos lietuviai šiandieną 
yra kultūriniai, ekonominiai ir organizaciniai pajėgiausia 
mūsų tautos dalis.

Mes turime organizuotai kovoti dėl savo tautos lais
vės. Organizuotis mes čia turime pilną laisvę ir pakanka
mas sąlygas. Reikia tik geros valios ir stiprių norų. Ir ge
ros valios ir stiprių norų, kai gyvenimas jau yra įrodęs, 
Amerikos lietuviams netrūksta. Jie sugeba suderinti savo 
pasaulėžiūrinius skirtumus su gyvybiniais tautos reikalais, 
kuriems ginti jie stoja visi kartu, petys petin, ranka ran
kon. Amerikos Lietuvių Taryba ir BALFas, į kuriuos Ame
rikos lietuviai susispietė kovai dėl savo tautos ateities, pui
kiai įrodo, kaip lietuvis sugeba viską užmiršti, ir viską ati
duoti savo tėvynei. Ta saujelė išsigimėlių, kurie susispie
tę apie Maskvos leidžiamus čia mūsų kalba laikraščius, vie
ningos ir galingos Amerikos visų lietuvių veiklos rezulta
te jau pradėjo tiesiog drebėti. Daugumas jų pradeda pra
regėti, bet neranda kelio atgal. Jie pradeda blaškytis, neri
mauti. Kirminas į jų kūną jau įsimetęs, jis sugniauš jų su
džiūvusį medį. O visa Amerikos lietuvių visuomenė eina 
pirmyn, iki jų tėvynė bus laisva, nepriklausoma.

Šitai didžiulei kovai mums reikia nuolat stiprinti savo 
frontą. Planuoti, diskutuoti, veikti. Šitam reikalui yra šau
kiamas šiemet Amerikos Lietuvių Kongresas. Jis bus spaJ 
lių mėnesio pirmomis dienomis New Yorke. Jis tęsis tris 
dienas. Jį šaukia Amerikos Lietuvių Taryba. Dalyvauja vi
sų Amerikos lietuvių atstovai. Iš visų kraštų, iš visų kolo
nijų. Visų srovių, seniai ir naujai į Ameriką atvykę. Vi
suomenės vadai ir pati visuomenė. Šis kongresas parodys 
pasauliui, kad lietuvių tautos reikalais yra kas rūpinasi.;

Šio kongreso tikslas bus pareikšti Amerikai lojalumai 
užakcentuoti jos saugumą ir drauge pranešti pasauliui, kad 
mes, lietuviai, esame įtempę visas jėgas kovai dėl savcj tau
tos Nepriklausomybės. Pranešti pasauliui tai, kad mes ko
vosime tol, kol paskutinis rusiškasis budelis bus išvytas iš 
mūsų tėvynės. Šito kongreso tikslas bus taip pat paprašy
ti laisvąjį pasaulį, kad jis mums padėtų šioje nelygioje ko
voje su baisiuoju bolševikiniu genocidu.

Šiame kongrese dalyvaus žymūs Amerikos tautos at
stovai, tiek iš visuomenės, tiek iš valdžios sferų. Tai tie 
žymūs asmens, kurie rėmė ir remia mūsų tautos bylą. Jie 
pasakys kalbas, patars ir sustiprins mus šioje milžiniškoje 
kovoje dėl laisvės, dėl tiesos, dėl gėrio, dėl tautos ateities. 
Šio kongreso tikslas bus taip pat padėkoti didžiai Ameri
kos tautai už jos tokį gilų supratimą ir atjautimą mūsų 
tragedijos ir už pagelbą, kurią mes šioje nelaimėje taip 
stipriai pajutome.

Kongreso pasisekimas yra mūsų rankose. Visi, kaip 
vienas, turime ruoštis šiam įvykiui. Susirinkę šių dienų pa
saulio centre — didžiajame New Yorke, mes tarsime žodį 
lietuvių tautos vardu. Teišgirs mūsų broliai, baisių bude
lių išblaškyti po tolimiausius rytų plotus, po vergų stovyk
las, kas mes netylime, kad mes už juos ir su jais. Tai bus 
mūsų pastangų aukščiausio įtempimo diena.

DIDŽIOS PAREIGOS MUS ŠAUKIA

Skaudžiųjų žinių akyvaizdoj
Gyvenamasis momentas 

visoms tautoms yra svarbus. 
Bet ypač svarbus jis yra ne
gausingai lietuvių tautai, ku
rią rusai bolševikai yra už
simoję visai sunaikinti.

Apie lietuvių ir kitų bal- 
tiečių naikinimą ir naikini
mo priemones mūsų visuo
menė jau gerai žino. Tūks
tančiai liudininkų yra, kurie 
pasakoja apie tų priemonių 
žiaurumą. Daug jų ir patys 
juos pergyveno.

Lietuvių, latvių ir estų nai
kinimas ir dabar tebetęsia- 
mas. šiomis dienomis “Chi
cago Tribune” specialus ko
respondentas Vokietijoje, L. 
Rue, nuodugniai patyręs pa
dėtį Baltijos kraštuose, pa
rašė visą eilę straipsnių, ku
riuose išsamiai aprašoma, 
kad rusai ir dabar masiniai 
tebegabena baltiečius į Ru
sijos gilumą. Tos skaudžios 
žinios kiekvieną padoresnį 
lietuvį verčia rimtai susirū
pinti savo tautos likimu.
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Vysk. Kaz. Paltaroko 
likimas

Nieks, berods, neginčija, 
kad lietuvių tauta yra kata
likiška. Katalikų Bažnyčios 
vaidmuo Lietuvoje per šimt
mečius buvo nepamainomas, 
milžiniškas. Jei ne Katalikų 
Bažnyčia dar carų laikais 
lietuvių tauta būtų buvusi 
supravoslavinta ir, žinoma, 
surusinta.

“Raudonieji carai,” žino
dami, kaip didelę reikšmę 
vaidina Lietuvai ir, apskri
tai, lietuvių tautai kataliky
bė, pirmiausiai ir imasi per
sekioti Katalikų Bažnyčią ir 
naikinti kunigus. Bolševikai 
supranta, kad jei Lietuvoj 
nebus vyskupų ir kunigų, ią- 
nyks katalikybė, jei išnyks 
katalikybė, neatsilaikys lie
tuviai, kaipo lietuviai.

Mums, Amerikos lietu
viams, pranešė J. E. vysk. V. 
Brizgys ir prel. M. Krupavi
čius, kad iš keliolikos prieš 
karą buvusių Lietuvoje vys
kupų tik vienas bėra likęs — 

J. E. vysk. Kazimieras Pal
tarokas, Panevėžio diecezi
jos ganytojas. Mums ir anks
čiau buvp pranešta iš įvairių 
šaltinių, kad vieni iš tųvys- 
kupų areštuoti, išvežti, kiti 
išžudyti. Iš jų trys buvo vo
kiečių nacių prievarta išvežti 
iš Lietuvos ir tiktai trys mi
rė natūralia mirtimi.

Vatikano susirūpinimas
Liepos 4 d. ir Vatikanas 

prabilo. Jis per savo šaltinius 
sužinojęs, kad paskutinysis 
Lietuvos vyskupas (Kazim. 
Paltarokas) buvo priverstas 
pasitraukti pogrindin savo 
pareigom eiti; Vadinasi, jisai 
slapta dirba savo išganingą
jį darbą, nes viešai jau yra 
draudžiama. Tuo pačiu kartu 
Vatikanu žinių šaltiniai, kaip 
praneša - Associated Press, 
paduoda, jog tūkstantis lie
tuvių kunigų yra išvežta į 
Rusiją ir kad jų didelė dau
guma jau yra mirusi.

Vatikanas, paprastai, ži
niomis nežaidžia, sensacijų 
neskelbia. Ką praneša viešai, 
tai padaro nuodugniai išty
rus. Todėl, perskaitę Vatika
no pranešimą pasaulio spau
dai apie Katalikų Bažnyčios 
būklę Lietuvoje, labiau susi
rūpinkime, o, svarbiausiai, 
padidinkime ir pagyvinkime 
savo veiklą.

Spaudos pareiga yra pa
skelbti žinias visuomenei. 
Bet jos vadai, jei yrą reika
las, jei tos žinios liečia gy
vybinius religijos, tautos ar 
kitus reikalus, turi atsiliepti, 
turi reaguoti. Ir mes, lietu
viai katalikai, negalime ty
lėti ir sėdėti sudėję rankas, 
matydami, kaip žiauriai yra 
naikinama religija Lietuvoje, 
kaip ir pati tauta yra žudo
ma. šiandien jau nebeužten
ka tuščių žodžių, pasiinfo’r- 
mavimo ar kad ir protestų, 
bet reikia organizuotis ir 
veikti.

'','r \0 į

Aukokime Liet. Katalikų 
Akcijos Fondui

Pernai, kaip gerai atsime
name, Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongresas, įvykęs 
Chicago j, prie ALRKF (liet, 
kat. veikimo centro) įsteigė 
Lietuvių Katalikų Akcijos 
Fondą, kurio tikslas kaip tik 
ir liečia tai, apie ką yra kal
bama šiame rašinyje. Jis tu
ri remti katalikybei gelbėti 
darbus ir kovą, jis turi padė
ti išlaikyti laisvuose kraš
tuose gyvenančiųjų lietuvių 
ir religines ir tautines bran
genybes. Neužmirškime, kad 
to laukia iš mūsų ir šiandien 
persekiojami, kankinami ir 
žudomi bolševikų okupuoto
sios Lietuvos katalikai.
Liet. Kat. Akcijos Fondo 

vajus ir vasaros metu eina. 
Atsižvelgiant į jo svarbą, jis 
niekuomet neturėtų sustoti. 
Ir neužmirškime savo dalį 
jam atiduoti, pasiunčiant sa
vo auką ALRKF ir LKAF 
iždininkui kun. Ig. Albavi- 
čiui (1515 So. 50th Avenue, 
Cicero 50, III.).

Atsižvelgdami į Lietuvos 
žmonių didėjančias kančias 
ir į užsimojimus visai sunai
kinti katalikybę mūsų tauto
je, būkime organizuoti, vie
ningi, dosnūs ir veiklūs.

A. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas

Vaiky išsigimimas
Chicagoje vyksta teisme 

procesas, prieš gaują nusikal
tusių vaikų, kurie nužudė 3 
metų amžiaus Tommy Laux. 
Ši gatvės vaikų gauja buvo 
“įkūrusi” “Budelių klubą.” 
Kai vienas iš to “klubo” na
rių, 15 metų Robertas Mun
dy, pareiškė, T. Laux jie pa
korė, ątlikdami “praktiką,” 
priimant juos nariais į “klu
bą.” 'tai baisūs rezultatai 
vaikų nepriežiūros ir atitin
kamos vaikų literatūros, ku
rią beskaitydami, jie prie ši
tokių dalykų prieina.

J. E. J. SKVIRECKAS,
Kauno Archivyskupas, Lietuvos Metropolitas, kurio 50 me
tų kunigystės sukaktį atšventė visas lietuviškasis pasau
lis. Ši fotografija daryta prieš 25 metus, taigi, parodo kaip 
mūsų Metropolitas atrodė prieš ketvirtį šimto metų. Dabar 
jis gyvena Austrijoje.

M. Vaitkus

J. E. Arkivyskupui Juozapui L
(50 m. kunigystės sukaktuvėse)

Išaušo rytas, Amžių Tėvo skirtas 
Į Vilnių žengia iškilmingai Kryžius — 
Lietuvis, Kristui lenktis pasiryžęs, 
Jo žodžio laukia, pagarbus ir tvirtas.

_ Tą Dievo Žodį neša puošnūs vyrai , 
Iš svečio krašto spindulingų tolių — 
"Švęstais^drabužiais vyskupai, vienuoliai, 
Į naujo krašto slėpiningą girią.

i
Aukštoj bažnyčioj deda žodžio Saulę 
Į brangakmenę perlom segtą skrynią 
Ir, aukso raktais jąją užrakinę, 
Glūdėt palieka aukse, dramblio kaule...

Ir plaukia amžiai, Lietuva vis laukia, 
Kas atrakins ją savo žodžio raktais?
Banguoja kartos. Kyla, svyra kaktos —
Vis nėra jojo... Tylūs amžiai plaukia...

Bet štai ateina Vyras, Dievo skirtas, 
Aukšton bažnyčion, prie auksinės skrynios 
Ir, gyvo žodžio raktais atrakinęs, 
Mums kelia Saulę, pagarbus ir tvirtas.

Kas gi tas vyras, didis, kilniadvasis,
Kur mums atvėrė Dievo žodžio skrynią, 
Kurio per amžius neužmirš Tėvynė? 
Tai — mūsų Tėvas, Juozapas Pirmasis.

D P — Penecilinas prieš Komunizmą
Gal kiek gyviau turėtų su

krusti mūsų sportininkai, ta
čiau ir šie jau baigia išjudė
ti iš mirties taško. Gyvai me
ne dalyvauja ir kai kurios 
kitos tautybės, ypač ukrai
niečiai. Beveik visų tautybių 
imigrantai turi didesnio ar 
mažesnio masto savo laik
raščius. žodžiu, DP braunasi 
į pirmas pozicijas, ir galima 
spėti, kad po keletos metų 
jiems, o ne vietiniams, pri
klausys šios srities vadovau
jamoji rolė. DP dominuos 
Kanados kultūriniam gyveni
me!/

DP dėka pamažu pradės 
kisti ir kanadiečių politiniai 
įsitikinimai. DP kartu dirba 
ir įgyvena su vietiniais darbi
ninkais. Kalbos apie komu
nizmą — jų kasdieninė tar
pusavio pasikalbėjimų tema. 
Vietiniams daro įspūdžio 
ypač tai, kad į visus jų pa
tiektus kausimus visų tauty
bių ir visi DP atsako nedve
jodami visi vienodai. Iš spau
dos apie komunizmą girdė
jusiam ir staiga užklaustam 
ne visada lengva atsakyti į 
kartais suktus ir smulkme-

DP įsileidimas į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Kana
dą, atrodo, gali turėti dides
nės įtakos tų kraštų kultūri
niam ir vidaus politikos gy
venimui, negu jų vyriausy
bės galėjo pamatyti. Imkim, 
pavyzdžiui, kad ir Kanadą.

Vos atvykus didesniam 
lietuvių būriui į Kanadą, 
tuoj pradeda veikti lietuviš
kų tautinių audinių studija, 
vedama nenuilstamosios po
nios Tamošaitienės. Po kiek 
laiko prof. A. Tamošaičiui 
atitinkamų Kanados įstaigų 
pavedama paruošti Dailės 
Akademijos projektą, kuris 
vėliau priimamas, o pats 
profesorius pakviečiamas tai 
akademijai vadovauti. Lietu
vių ir kanadiečių surengtose 
parodose mūsų tautiniai rū
bai ir audiniai stebina vieti
nius gyventojus, darydami 
jiems nepaprasto įspūdžio. 
Užtat nenuostabu, kad be pp. 
Tamošaičių dalyvavimo da
bar neapsieina joks svarbes
nis tos srities kanadiečių pa
sirodymas. Mūsų solistai, 
tautinių šokių grupės ir cho
rai taip pat nenori atsilikti.

BALFo įstaigos Europoj atsišaukimas į 
geraširdžius Amerikos lietuvius

Amerikos lietuvių pasigė
rėtinomis pastangomis dide
lis lietuvių tremtinių skai
čius Europoje gauna darbo ir 
buto garantijas ir gali pasi
naudoti “DP Act 1948” ir to
kiu būdu įsikurti Amerikoje. 
Nedidelė lietuvių dalis gauna 
nevardines garantijas iš 
įvairių šalpos- organizacijų, 
ypač iš NCWC. Tų garantijų 
tarpe ypač gausų pareikala
vimą viengungių moterų na
mų ruošos ir panašiems dar
bams. Tačiau tokių moterų 
Vokietijoje ir Austrijoje jau 
labai maža — jų didžioji 
dalis seniai išvyko į Kanadą, 
Angliją ir į kitus kraštus. 
Todėl atsiųstoms šios rūšies 
darbo ir buto garantjoms 
sunku rasti kandidačių. Tuo 
tarpu tremtyje yra nemaža 
moterų našlių su paaugusiais 
vaikais, kurios taip pat galė
tų būti puikios darbininkės 
ir atlikti ruošos darbus ne
blogiau už pavienes moteris, 
leisdamos savo vaikus į mo
kyklas ar palikdamos na
muose, o pačios dirbdamos. 
Kai kurios iš jų turi vaikų, 
sukakusių 16 metų amžiaus 
ir galinčių dirbti. Šios mote
rys puikiai galėtų patenkin
ti tų amerikiečių pageidavi
mus, kurie išduoda nevardi
nes garantijas viengungėms 
moterims, norėdami gauti pa 
gelbininkes namų ruošai, 
darbui saliūnuose ir kitur.

Todėl kreipiamės į Jus, 

nas liečiančius klausimus. 
Tuo tarpu DP, viską patys 
savo kailiu patyrusieji, iš
aiškina visus neaiškumus, ir 
vietinis nebeturi ko daugiau 
klausti ir komunizmą teisin
ti. O iš DP palikusių tėvy
nę, šeimas, gimines bei tur
tą ir pasirinkusių laisvę, ka
nadiečiai jau daug ko girdė
jo.

Ir visi sako tą patį, stebisi 
vietiniai. Todėl pradėtą kal
bą apie komunizmą dažnai 
toliau tęsia patys kanadie
čiai, tik atklausdami, ar tik
rai taip yra. “Tamsta nega
lėsi turėti namų kiek nori, 
automobilių kiek nori, far- 
mų šimtais akrų, o galėsi tu
rėti tik tiek, kiek Stali
no tamstai bus leista,” aiški
na dipukas. “Bet juk aš tai 
gavau ne iš valdžios, bet įsi
gijau už savo sunkiai uždirb
tus pinigus! Juk laisvė!” — 
akis išplėtęs stebisi vietinis 
darbininkas. “Tas nieko ne
reiškia. Tamstai pačiam nie
kas nepriklausys, viskas Sta
linui. Ir tamsta pats taip pat 
priklausysi ne nuo įstatymų, 
bet nuo Stalino malonės. O 
dėl laisvės... tai tamsta galė
si laisvai pasišokti bažnyčio
se .kurių dalis naudojama 
kaip šokių salės,” tęsia dipu
kas. “Reiškia, rojus ir laisvė 
— tik ant popierio, o prakti
koj — su Dievu, su nuosavy
be, laisve ir visu žmogaus 
gyvenimu... baigta, kaput...,” 
liūdnai baigia kalbą kanadie
tis darbininkas, atsidūsta ir 
giliai susimąsto.

Tokių kalbų akyvaizdoje 
ne vienas darbininkas, ypač 
turįs nuosavybę ( o kas gi 
automobiliaus neturi!), per
žiūri savo politinius įsitikini
mus ir, reikia manyti, juos 
jau koreguoja ar nors ateity 
pasižada keisti. Gali būti, 
kad DP įtaka atsiliepė jau ir 
į šiuos Kanados parlamento 
rinkimus, įvykusius birželio 
27 d., kuriuose komunistai 
nelaimėjo nė vienos vietos 
(turėjo 1), pralaimėjo kai
resnės partijos ir ryškiai, 
absoliučia dauguma (193 vie
tas iš 262!) rinkimus laimė
jo liberalai, parlamente (at
stovų taryboje) pirmavę ir 
ligi šiol ir pasisaką už DP į- 
sileidimą Kanadon.

DP — tai mažai kainuoją 
ir labai geri vaistai prieš ko
munizmą !

Darūnas 

Amerikos lietuviai. Pažiūrė
kite žemiau pridedamą naš
lių sąrašą — gal net rasite 
tame sąraše bent vieną, ku
rią Jūs patys pažįstate ar 
kuri kilusi iš vieno krašto su 
Jumis? Gal galėsite bent vie
nai iš jų sudaryti darbo ir 
buto garantijas — pas save 
ar pas savo prietelius ar pa
žįstamus. Jos pačios užsi
dirbs pragyvenimą, išlaikys 
savo vaikus ir už garantijų 
išrūpinimą bus jums amži
nai dėkingos. Jūs gausite ge
ras darbininkes, kurios už 
nedidelį atlyginimą puikiai 
atliks visus namų ruošos 
darbus, o kartu ir padarysi
te gerą darbą vargstančiai 
tėvynei Lietuvai.

Pasirinkite vieną kurią iš 
pridedamo sąrašo ir parašy
kite BALFui Amerikoje, 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
kad galite jai sudaryti darbo 
ir buto garantijas. Nei į Ka
nadą, nei į Australiją išva
žiuoti jos taip pat negali. Kol 
kas jas išlaiko IRO organi
zacija ir maitina stovyklose, 
nors tas maitinimas ir labai 
skurdus. Bet IRO žada už 
metų užbaigti savo darbą ir 
tada tos vargšės moterys at
sidurs tarp dangaus ir že
mės. Vokietijoj pasilikus, 
joms į akis žiūrėtų badas.

Lietuvės našlės, norinčios 
gauti darbo ir buto garanti
jas.

Kvasienė Rozalija, 47 metų, 
gyv. (16) Kassel-Mattenberg, 
Eisenhower Str. 28. Kvasys Al
girdas, 18 metų (sūnus).

Mickevičiene Vincė, 54 metų 
su sūnum Leonu 17 metų, gyv. 
(16) Kassel-Mattenberg, Chur- 
chįllstr. 16.

Jonuškienė Vaclovą, 41 metų, 
su dukterim Romana 14 metų 
ir sūnum Vytu 10 metų, gyvena 
Kassel-Materiberg, K-109 No.

Gilienė Uršulė, 40 metų, su 
dukterim Genovaite 16 metų ir 
sūnum Vincu 14 metų, gyvena 
Kassel-Mattenberg, K-109 No.

Kazlaukienė Ona, 49 metų, su 
sūnum Vytautu 14 metų, Petru 
— 12 metų, Ramučiu — 9 metų, 
Victoru — 2 metų, gyv. Kassel- 
Mattenberg, K-109 No.

Šalčiūnienė Marija, 43 metų, 
u sūnum Juozu 24 metų, gyvena 
Hanau a. M. DP Camp 2c-20.

Šimulienė Izabelė, 34 metų, su 
sūnum Valentinu 9 metų, gyve
na Hanau a. M., DP Camp 5c-ll

Ilonytė Ona, 47 metų, su mo
tina Paulina 80 metų, gyv. Kas
sel-Mattenberg, K-109 No.

Landsbergienė Janina, 35 m. 
ir duktė Giedrė 9 metų, gyvena 
Scvvab. Gmund, Bismarkkaserne 
9-45.

Gintautiene Antanina, 36 m., 
ir duktė Amelija 14 metų, gy
vena Schwab. Gmund, Bismar 
Kaserne 1-52.

Tekorienė Zose, 37 metų, ir 
duktė Valė 19 metų, gyv. Eich- 
statt-Rebdorf, DP Camp.

Tautenhanienė Jadvyga, 41 
metų, duktė Zigrida 13 metų, 
sūnus Gendrutis 9 metų, gyv. 
Bayreuth, DP Camp “Mack.”

Janavickienė Ona, 51 metų, ir 
sūnus Romualdas 11 metų, gyv. 
Augsburg-Hochfeld, DP Baltic 
Camp.

Kučinskienė Konstancija, 39 
metų, ir sūnus Ričardas 10 m., 
gyv. Offenburg i. O, Post Ofen- 
Wehnen.

Guobienė Pranė, 29 metų, ir 
sūnus 8 metų, gyv. (24) Rends
burg, Wrangel 2, DPC.

Janušonis Paulina, 24 metų, ir 
duktė Ramunė, gyv. (20b) 
Braunschweig, in den langen 
Hofen 28, Sackring.

Leitienė Ieva, 33 metų, sūnus 
Antanas 11 metų ir sūnus Juo
zas 3 metų, gyv. (20) Lehrte b. 
Hann, Camp Churchill.

Gaidamavičienė Marija, 50 
metų, sūnus Andriejus 17 m., 
sūnus Povilas 16 m., duktė Bi
rutė 11 metų, gyv. (13b) Mem- 
mingen-Berg, DP Camp II-l.

BALFo įstaiga Europoje
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(Tęsinys)
Antra vertus, ir tikrai ne

utralios šeimai organizacijos 
gali būti jai žalingos, kai nuo 
šeimos perdaug nutolsta ir 
nepaiso jos rūpesčių. Antai, 
sportinės organizacijos, nors 
ir labai geros ir neapsieina
mos, labai dažnai esti nesai- 
kios ir šeimai apmaudžios: 
jos perdaug jaunuosius už
valdo žaismu bei fizinio mik
lumo varžybomis, perilgai iš
laiko aikštėje arba sporto 
klube ir nustumia į šalį kitas 
jaunuolio pareigas.

Šeimose dėl to būva daž
nų nesusipratimų. Viena šei
ma iširo tiktai dėl to, kad du 
broliai savo aistringą verži
mąsi atskiruose sporto klu
buose perkėlė į namus. Gali
mas daiktas, ta šeima iš viso 
buvo silpnos dvasinės pu
siausvyros, tačiau nesaiki 
sportinė aistra, perkelta į tė
vus, ją visai palaužė. Dar 
daugiau palūžta paskirų jau
nuolių, kuriuos sporto sam
būriai, nebendraudami su 
šeima ar mokykla, išveda iš 
pusiausvyros.

Nenuosaikūs būva ne vien 
sporto, meno ar net papras
to žaismo sambūriai, bet ir 
kiekviena kita jaunimo orga
nizacija, kuri nesiderina su 
kitais ugdymo veiksniais ir 
su šeima. Į namų židinį tada 
įnešama kokčios ir maištin
gos dvasios perdėtu entuzi
azmu ir nesaikia ’drausme. 
Visas narių dėmesys sukau
piamas į organizacijos tiks
lus ir uždavinius. “Organiza
cijos tikslai tampa lyg ir pa
čių narių tikslais” (A. Macei
na 94).

Ar tie tikslai būva reikš
mingi ar nereikšmingi, jie ap
ima visą jaunuolį ir paglem
žta visas jo jaunas jėgas. 
Perdaug įsigyvena organiza
cijos būstinėje ir draugų 
sambūriuose. Organizacijos 
vadų įsakymai vykdomi pa
slaugiau kaip tėvų, ir nario 
pareigos atliekamos rūpes
tingiau, negu šeimos ar mo
kyklos. Namai lieka naktine 
pastoge, kurią saugo tėvas, 
iri užtkrinta virtuvė, kurioje 
valgį gamina motina.

Tokio organizacijos “entu
ziasto” tėvai yra užviliami ir 
įrūstinami, nes namų rūpes
čiams vaikai pasidaro mažai 
jautrūs ir nepaslankūs. At
laši jų laikysena namie pra
randa savo miklumą, kurios 
nestinga organizacijoje, ir 
rankos pasidaro negrėbšios, 
kurios dar prieš valandą bu
vo tokios veiklios žaidynėse 
ar sporto aikštėje. Ten būva 
smagūs ir žvitrūs, o namie 
yra jau išsivempę ir niurz
gūs. Jie maivosi prieš tėvus 
ir niurna kai reikia ką padė
ti; vos nuvėžlina kur siun
čiamas, o neseniai draugų 
bėgtynėse buvo patys eik
liausi.

Nepaslinkšių kojos pinasi 
dėl to, kad dvasia yra prisie
ta prie draugų būrio, kurio 
smalsumų negali užmiršti ir 
atsinorėti. Jei čia įterpia dar 

' įtaigūs vadovų ir draugų pa
vyzdžiai, nesutarią su šeima, 
tai tėvų ir vaikų santykiai 
dar labiau apdrungsta. Tiesa, 
tokių karštuolių, kuriuos or
ganizacija visai naglemžia, 
pasitaiko nedaug, bet labai 
daug yra vėsesnių jaunuolių, 
kurie lengvai apsipina kai 
kuriomis minėtomis ydomis. 
Iš pradžių tesireiškiąs nesi
derinimas su šeima, vėliau iš
virsta priešingumu. Tuo bū
du ir neutrali ar net palanki 
šeimai organizacija gali tap
ti jai priešinga.

Diduma jaunimo organiza
cijų nesusiderina su šeima 
dėl to, kad vienoms stoksta 
pedagoginių metodų ir paty
rimo, antroms — gerų, nuo
saikių ir morališkai tvirtų 
vadovų, o trečios turi šeimai 
nepriimtiną nusistatymą. 
Kai jis yra užslėptas, tokia 
organizacija pretenduoja bū-

ti neutraliai1 ir remtina. Tas 
tiktai rodo, kad šeimos budė
jimo ir intervencijos pareiga 
visada turi būti efektyvi. Tė
vų aplaida ir aklas pasitikė
jimas, pavėlavus, yra jau ne- 
beatgailimas. Reikia paisyki, 
kad jaunimo orgnizacija šei
mai būtų nuoširdžiai paslau
gi-

JAUNIMO ORGANIZACI
JOS PASLAUGA ŠEIMAI
Jaunimo brganizacija ir 

neturėtų būti kitokia, kaip 
tiktai paslaugi šeimai. Ji sto
vi dar ant šeimos slenksčio 
ir, būtent, tam, kad padėtų 
jauną žmogų išugdyti socia
lesnį ir tobulesnį. Kai bręs
tus jaunuolis ima jąu atitok
ti nuo namų ir neįsijungia į 
jokią organizaciją, jis gali 
nesveikai atitolti ir nuo vi
suomenės. Tokie išauga daž
niausia sausi ir vieniši žmo
nės. Visuomeniškam gyveni
mui jie sunkiai betinka, ne
pajėgia kitų suprasti ir prig 
jų prisiderinti. Jų šakotumas 
ir netvardomas individualiz
mas dažnai gali būti tiktai 
išviršinės prievartos tesu- 
tvardomas. Kai jaunimo or
ganizacija tvirtai stovi prie 
šeimos židinio, ji padeda to
kius asocialius reiškinius žy
miai sušvelninti.

Iš antros pusės, kai jauno
ji karta perdaug paglemžia- 
ma organizacijos, ji netenka 
pusiausvyros, kurią šeimos 
aplinka jai sudaro. Viena tik 
tai organizacija, kuria jauni
mas norėtų pasikliauti, gra
so jį panardinti masėje. 
Spangį mūsų laikų dvasia, 
kaip matėme, dar skatina 
žmones lydintis į beformį mi
nios gniužulą. Daug kas šiais 
laikais norėtų žmones turėti 
it kokius rugių pėdus — riš
ti ir paleisti, kada ir kaip įsi
nori. O kiekviena jaunimo 
organizacija, kuri pameta 
ryšį su šeima, kaip tiktai ve
da jaunuosius kolektyvizmo 
keliu, kuris taip pat užsibai
gia išviršine prievarta.

Nuo abiejų pavojų — per- 
didelio susigūžimo į save ir 
perdidelio pasinėrimo minio
je — tegali geriausia apsau
goti šeima ir jaunimo orga
nizacija drauge sutardamos 
ir viena antrą paremdamos. 
Šeima be jaunimo organiza
cijos nepajėgia gerai priau
gančios kartos suaktyvinti ir 
suvisuomeninti. Jaunimo or
ganizacija, atitrūkusi nuo 
šeimos, nepataiko tinkamai 
atlikti savo paskirties ir sun
kiai beišvengia sukolektyvė- 
jimo. Darnus jaunosios kar
tos auklėjimas gali būti sėk
mingas tiktai veikiant sutar
tinai.

Kas, pavyzdžiui, yra tiek 
susiaurėjęs, kad linkęs tesi
rūpinti tik pats savimi, įsi
jungdamas į didesnį organi
zuotą būrį, turi dalinai sa
vęs išsižadėti ir išmokti pri
siderinti prie kitų. Kas, prie
šingai, yra toks išplitęs ir 
padrikas, „kad susilieja su 
minią, pareidamas iš žmonių 
sambūrio namo, turi susitel
kti susiaurėti, šeima ir orga
nizacija kartu lengviau apga
li ir žmogų mizantropą (kitų 
nekenčiantį) ir difuzinį mi
nios žmogų (kitus perdaug 
pakenčiantį). Jos abi atlieka 
derintojų pareigas, jeigu tarp 
savęs susiderina.

Šeima ir jaunimo organi
zacija geriausiai sutaria, kai 
jos atsiremia į tą pačią ir po
zityvią pasaulėžiūrą, kurios 
principai sutinka su įgimtais 
įstatymais arba dekalogu, į 
kurį yra atremtas ir pats 
žmogus ir jo šeima, šis vie
nodas pasaulėžiūrinis pagrin 
das apsprendžia ir vienodą 
jaunosios kartos ugdymą.

(Bus daugiau)

LIETUVIAI KLIERIKAI VOKIETIJOJE
Jie vienoje vokiečių kunigų seminarijoje sudaro lietu

višką skyrių, kuris turi savo lietuvį rektorių, prof. kun. 
Dr. Manelį. Jiems išlaikyti ir mokyti aukas prašome siųs
ti : Rev. Ig. Albavičius, 1515 S. 50th Avė., Cicero, III.

Rašo A. Dambrauskas

STALINUI REIKIA LAIKO
Šis pavasaris labai buvo į- 

temptas. Buvo net bijomasi, 
kad netrūktų ta įtempimo 
virvė tarp sovietų ir anglo- 
amerikonų. Tačiau pasaulio 
nusiraminimui, Stalinas “nu
ėmė blokadą” Berlyne ir pa
siūlė sušaukti naują konfe
renciją. Na, ir Paryžiuje bu
vo “sutarta”... Austrijos 
reikalais.

Stalino “nuolaidos” šian
dieną jau visiems yra su
prantamos. Jam reikia laiko, 
kad nuveikus tas vidaus kri
zes, kurios šiuo metu yra su
sikaupusios jo paties aplin
koje ir jo satelitiniuose kraš
tuose.

Sovietiškasis generolas 
Sviridovas, buvęs Stalino 
aukštuoju komisaru Vengri
joje, o dabar tokiu pat Aust
rijoje, išvykęs anuo metu iš 
Budapešto pareiškė: “Aš ap
leidau Vengriją ramia sąži
ne.” Tačiau Stalino generolas 
apsiriko. Ne slavišką ir per
dėm katalikišką kraštą jam 
prie Kremliaus taip lengvai 
prijungti nepasisekė. Pasku
tiniai įvykiai Vengrijoje, kur 
reikėjo suimti komunistinį 
užsienio reikalų ministerį ir 
dar devyniolika komunistų 
prominentų, kaip tik tai pa
tvirtina.

Apie Tito ir Jugoslavijos 
komunistus, kuriuos vienu 
smūgiu pasisekė priversti at
sisakyti klausyti Stalino, ne
kalbėsime.

Atkreipsime skaitytojo dė
mesį tik į tai, kad paskutinių 
vienų metų bėgyje šeši žy
miausi komunistų vadai sa
telitų kraštuose buvo nuša
linti, suimti, o kiti turėjo sa
vo gyvybes atiduoti Stalinui. 
Pirmoje eilėje Bruekl rūmuo
se Varšuvoje W. Gomulka. 
Jis buvo staiga pašalintas iš 
ministerio pirmininko pava
duotojo posto ir jam grėsė 
atiduoti savo gyvybę, nes jis 
“prarado savo partiją ir val
stybinę tarnybą, kaip išdavi
kas” — pareiškė Stalino a- 
gentas Varšuvoje Jakob Ber
man. W. Gomulką išgelbėjo 
nuo kartuvių tik jo labai 
graudus savojo “paklydimo” 
apraudojimas viešai.

Beveik tuo pačiu metu bu
vo sprendžiamas likimas Al
banijos komunistų partijos 
sekretoriaus Spyrou. Jis ko
munistų partijos posėdyje 
Tiranoje “nusižudė.” Jo gi 
padėjėjas Drodze, buvęs ko
munistų vidaus ministeris, o 
vėliau — policijos viršinin
kas, buvo “pagautas” ant Ju
goslavijos sienos ir “sutvar
kytas.”

Paskui ėjo garsusis graikų 
komunistų generolas Markos, 
staiga iš tabako darbininko 
pasidaręs generolu ir turėjęs 
Kremliaus pasitikėjimą.’

Keista, kad Markos nušla- 
vimas Maskvos spaudos yra 
surištas su Bulgarijos komu
nistų vadu Dimitrovu, su ku
riuo Markos esą “per arti bu-

lė Bulgarijos komunistų mi- 
nisterio pirmininko pava
duotojo T. Kostoff. šis buvo 
apkaltintas, kad jis prekybi
nių derybų su sovietais me
tu, “nacionalinę politiką va
ręs.”

Tada prasidėjo Vengrijos 
komunistų valymas, šie bu
vo apkaltinti trockizmu ir be 
pasigailėjimo suimti visi, su 
pačiu “pavojingiausiu nacio- 
nalkomunistu” — Rojk, bu
vusiu komunistų užsienio rei
kalų ministeriu. Stalino agen 
tas Vengrijoje Rokosi, be mi
nisteriu kabineto žinios, “pa
sirašė” prekybos sutartį su 
Kremliumi, kuriam jis atida
vė didžiausius Vengrijos tur
tus. Šitokiam aktui, esą, Rojk 
su savo draugais priešinęsis, 
o už tai jis neteks galvos.

Ir pagaliau eina pati stam
bioji žuvis — buvęs komin- 
terno vadas,. Bulgarijos ko
munistų ministeris pirminin
kas^. Dimitrovas. Jis buvo 
pašauktas į Maskvą numirti. 
“Mirus,” jį Stalino vyrai iš
kilmingai palydėjo palaidoti 
į ’ Sofiją. Bet valdžią ten 
griežtai savo rankose laiko 
Stalino agentas.

Suprantama, kova ten vyk
sta ir toliau. Vyksta paslėp
tos skerdynės buvusių rinkti 
nių komunistų vadų, šita ko
va ir skerdynės daro Stali
nui'situaciją, kuri reikalauja 
dėti pastangas, kad išorėje 
nebūtų netikėtumų, štai dėl 
ko Stalinas daro “nuolaidas.”

—Liublino katedra, Lenki
joje, kur Marija paveiksle 
kraujo ašaromis pravirkus 
buvo, kaip kad mačiusieji 
tvirtina, dėl didelio žmonių 
grūdimosi, tapo uždaryta.

ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

Jau rūpinasi rinkimais
Neseniai New Yorko atsto- 1 

vas JAV Kongrese atsišaukė 
į “Amerikos neorganizuotus 
žmonelius,” kad jie susirū
pintų savo krašto likimu ir 
neprileistų jo prie socialisti
nės tvarkos. Jis ragina vi
sus, turinčius teisę balsuoti, 
kitą metą eiti balsuoti ir iš
rinkti tokius asmenis į šalies 
valdžią, kurie apsaugotų šios 
šalies laisvę ir šį kraštą val
dytų, kaip nurodo Konstitu
cija.

Jis pažymėjo, kad dabar 
JAV yra 98 milijonai asme
nų, turinčių teisę balsuoti, 
bet nevisi ta teise naudojasi. 
Daugelis dėl tam tikrų prie
žasčių visai net nedalyvauja 
šalies rinkimuose.

Jo pareiškimu, organizuo
tų darbininkų unijų narių 
tarpe, turinčių teisę balsuoti, 
randasi tik apie 11 mil. as
menų. Apie 7 mil. balsuotojų 
sudaro įvairių mažų nejuda
mųjų savybių ir namų savi
ninkai. Kitus 5 mil. sudaro 
smulkūs ir savarankūs biz
nieriai, prekių gamintojai ir 
vertelgos. Apie 21/2 mil. bal
suotojų sudaro Savistovūs ū- 
kininkai, ir paskui dar apie 
1 milijonas balsuotojų susi
daro iš gydytojų, slaugių, 
vaistininkų ir kitų profesijų 
žmonių. Kas bendrai ėmus 
sudaro tik apie 26 milijonus 
balsuotojų, o likusieji apie 
72 milijonai asmenų, suda
rančių didžiumą, yra palaida 
masė, kurie mažai paiso, kas 
bus išrinktas ir kas šalį val
dys. Daugelis iš pastarųjų 
balsavimuose visai net neda
lyvauja.

Kas sekundė žaibuoja 
100 kartų

Kartais vasaros metu, kai 
kuriais metais net ir žiemos 
laiku, tamsūs ir juodi lietaus 
debesys aptraukia dangų, 
žybteli žaibas ir pasigirsta 
griaustinis, nuo kurio balso 
ne tik gyvuliai, bet ir žmonės 
sudreba iš baimės, o per jų 
kūną pereina koks tai mir
ties baimės šiurpulys.

Per tūkstančius metų va
sara audras sekė žaibai su 
griausmais ir jas seks. Betir- 
dami žaibus mokslo vyrai su
sekė, kad žaibas yra milži
niška elektros kibirkštis, ga
linti oru apie 22 milijonus 
mylių į valandą greičiau ei
ti.

Tos žaibų kibirkštys daž- 
i nai būna apie 20% gaisrų 

mūsų giriose priežastimi. 
Kasmet griaustiniai užmuša 
apie 600 žmonių ir apie ko-

----- f
kius 2,000 jų sužeidžia. Vie
nas mokslininkas apskaičia
vo, kad aplink visą pasaulį 
kas sekundė kur nors įvyks
ta apie 100 žaibavimų.

Išaiškinta paslaptis
Nuo to laiko, kaip Benja

min Franklin susekė esančią 
ore elektrą, prasidėjo jos ty
rimas. Per daugelį metų bu
vo labai daug apie ją kalbė
ta ir rašyta, bet tikros išva
dos neprieita. Tik dabar pas
kutiniais laikais tos žaibų ir 
griaustinių paslaptys tapo 
jau suprastos ir išaiškintos.

General Electric kompani
jos ir Westinghouse Electric 
korporacijos elektros moks
lininkai per paskutinį de
šimtmetį labai nuodugniai ir 
stropiai tyrė oro elektrą ir 
žaibus ir surado ko ieškojo.

Labai ilgus laikus žmonės 
nežinojo ir nesuprato, kaip 
žaibas šoksta į žemę ir tren
kia į kokį nors daiktą ar 
žmogų. Tik neseniai General 
Electric kompanijos mokyti 
vyrai, Pittsfield, Mass., iš 
gerai apsaugotos nuo perkė

no trenkimo obzervatorijos 
šį dalyką išaiškino, nufoto
grafuodami žaibus su tam 
tikru greitai veikiančiu apa
ratu, ir surado, kad oro elek
tros kibirkštis arba žaibas 
eina visuomet jam lengviau
siu o ne trumpiausiu keliu į 
žemę ar į kitą debesį, ir jis 
eina - tokia linija, kuri turi 
kuo mažiausią elektrai kliū
tį, paskui ūmai pasukdamas 
į artimiausą ir gerą elektros 
priėmėją arba perkuntraukį, 
kuriais yra aukšti bažnyčių 
bokštai, plieniniai dangorai
žiai, telegrafų stulpai ir 
aukšti dideli smailais lapais 
medžiai. Jei šie perkuntrau- 
kiai yra gerai su žeme su
jungti, tai perkūnui į juos 
trenkus, elektros srovė nuei
na tiesiai į žemę, nepadary
dama jiems jokios žalos.

KAI BALSAI PASIDALINA
Nedideliame Airijos mies

telyje Slibo įvyko burmistro 
rinkimai. Pasitaikė, kad abu 
kandidatai (jų tebuvo tik 2) 
gavo po 2,303 balsus. Miesto 
taryba nutarė antrų rinki
mų nebedaryti, bet nuspren
dė, kad jie abu, kaip turį 
vienodą miesto gyventojų 
pasitikėjimą, bus laikomi 
vienodo rango burmistrais ir 
tas pareigas eis po pusę metų.

1
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KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKA,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
metams kainuoja tik

Užsienyje .................

Užsakymus ir pinigus siųskite:

$3.00
$3.50

417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 

numerius susipažinimui

IŠSIGIMĖLIAI DUMIA AKIS
(Atsakymas A. Bimbai)
Į mano žiupsnelį atsimi

nimų, pavadintų — Veža į Si
birą, įdėtų “Amerikos” birže
lio 17 d. laidoje, apie 1941 m. 
baisųjį birželį Lietuvoje, kai 
bolševikai išgaudė ir išvežė į 
Sibirą dešimtis tūkstančių 
mūsų brolių, Bimbos bolševi
kinis laikraštis atsiliepė 
įprastu savo cinišku dalykų 
iškraipymu. Iš esmės dėl ap
rašymo Bimbos laikraštis 
nieko negalėjo pasakyti, o 
nusigriebė tik iš aprašymo 
pasakymą, kad pabėgus mer
gaitė iš Kauno per dvi dienas 
atsidūrė pas motiną, 120 my
lių nuo Kauno. Dėl šito Bim
bos laikraštis rašo; “Pir
miausia užduokime sau klau
simą, ar nuo Kauno į kurią 
pusę Lietuva turi 120 mylių, 
tai yra — 840 verstų?” Po 
šitokio klausimo, Bimbos 
laikraštis klausia dar, ar ta 
mergaitė galėjo per dvi die
nas nueiti tą kelią?

Prašau klausyti, ponas 
Bimba: 1 angliška mylia turi 
1609.33 metro. Tai 1609.33 

vo susirišęs.” Tada atėjo ei- m. X 120 — 193.119 metrų,

arba 193 kilometrai ir 119 
m. Vadinasi, tai mergaitei 
reikėjo eiti ne 840 kažkokių 
“verstų,” kurių lietuvių jau
noji karta iki rusiškų balše- 
vikų atėjimo nepažinojo, bet 
193 kilometrus. Taigi, ir nuo 
Kauno turėjo kur eiti, nes į 
daugelį vietų nuo. Kauno per 
Lietuvą buvo daugiau kaip 
193 kilometrai. Kai tą nelai
mingą mergaitę keletą kartų 
pavežėjo plentu bevažiuoją 
sunkvežimiai, tai ji ir atsira
do per dvi dienas pas motiną.

Tamsta, p. Bimba, mane 
galutinai įtikinai, kad už pi
nigą esi pikčiausios valios 
žmogus tai tautai, iš kurios 
Tamsta, per nelaimę, esi gi
męs. Ir šiuo kartu Tamstai 
buvo svarbu ne lietuvių skau
smai ir kančios, kurios mano 
aprašytos, panagrinėti, bet 
padaryti “840 verstų,” kad 
tuo užtušavus Maskvos bol
ševikų, kuriems Tamsta tar
nauji, baisybes tų žmonių 
akyse, kuriuos Tamsta ap
gaudinėji per savo laikraštį.

F. Antanauskas

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tu

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

T6vas Kazimieras 2- Lietuviams šią maldaknygę parinko, spau- 
Kapucinas dai paruošė garsusis milijonierius 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 RĖMEJŲ-LEIDEJŲ skaičių ir 
gaus a., a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

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

866 West Broadway (A) So. Boston 27, Mass.

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

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

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

■ /
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS
NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI Išstatyti tremtinių IŠ VISUR

DPTURI PADĖTI ŽMONIJAI

Kanadoje Rapides des Joa
chims (Moor Lake), birželio 
20 d. Atlas Construction ben
drovės stovykloje įvyko dar
bo dokumentų įteikimas DP 
darbininkams, baigusiems 
pirmuosius darbo metus pa
gal sutartį. Dokumentų įtei
kimo ceremonijose dalyvavo 
ir Darbo Ministerijos atsto
vas. Jis pasveikino DP, sėk
mingai užbaigusius sutarties 
metus, pasidžiaugė skaitlin
gu jų būriu (jų buvo apie 60, 
tarp kurių 27 lietuviai) ir pa
linkėjo ir toliau sėkmingai 
kurti savo naująjį gyvenimą 
šioj laisvės šaly.

Kaip vispusiškos laisvės 
įrodymą, jis nurodė birželio 
27 d. rinkimus, kuriuose gali 
laisvai dalyvauti visos parti
jos ir visų politinių ir religi
nių įsitikiftimų žmonės. Pa
tarė mokytis anglų kalbą ir 
darbo neturėjimo atveju — 
kreiptis į vietos darbo įstai
gas, kartu pažadėdamas dar
bo įstaigų Ottawoje pagelbą. 
“Tačiau ir jūs turite padėti 
Kanados valdžiai išspręsti 
kai kurias problemas,” pa
brėžė atstovas. “Ir ne tik 
Kanados valdžiai, bet ir visai 
žmonijai, visam pasauliui tu
rite ateiti į pagelbą pagerin
ti, kas negera, atitaisyti, 
kas taisytina. Turite padėti 
apsaugoti laisvę, kad ja ir 
toliau būtų galima naudo
tis!”

Į sveikinimus angliškai at
sakė estų tautybės DP atsto
vas. Jis padėkojo Kanados 
valdžiai ir Atlas Construc
tion bendrovei už globą per 
pirmus, kartu ir sunkiau
sius darbo metus, pažymėda
mas, kad jie nebuvo tokie ge
ri, apie kokius svajota, bet 
ir ne tokie blogi, apie kokius 
kartais tekdavo girdėti Eu
ropoj būnant. Be to, pasi
džiaugė, kad šiai grupei ati-

teko laimė pakliūti į vieną 
geriausių šios apygardos 
stovyklų. Darbo Min. atsto
vas darbininkų pasitenkini
mą raportu žadėjo pranešti 
Kanados vyriausybei ir Hyd
ro centrui. Kartu jis pasiėmė 
baigusiųjų parašus tautybė
mis. Didelė dalis darbininkų 
ir toliau liko dirbti toj pa.čioj 
darbo vietoj. Visiems vedu
sioms laike pirmų 6-9 darbo 
mėnesių laimingai pavyko 
atsikviesti savo šeimas.

Darbo baigimo pažymėji
mus įteikė pats Darbo Min. 
atstovas, kiekvienam asme
niškai paspausdamas ranką. 
Įdomu, kad darbo dokumen
tai pirmiausia buvo išdalyti 
lietuvių tautybės darbinin
kams, po jų estams, lat
viams, toliau ukrainiečiams 
ir lenkams ir pabaigoj — li
kusiai daliai pabaltiečių. Ne
aišku, ar tai paprastas atsi
tiktinumas ar. sąmoningas 
pirmenybės suteikimas mūsų 
tautiečiams, kurie, pasak 
sklindančių kalbų, Kanados 
valdžios esą laikomi kultū- 
ringiausiais žmonėmis ir ge
riausiais Kanados imigran
tais — darbo, elgesio ir kt. 
atžvilgiais.

Elzbieta, Virginia. 
Stefanija — Md.
Feliksas, — Pa.

Ar-Nas

TREMTINIŲ ŽINIAI

, Pagelbime sutvarkyti do
kumentus, išpildome ir nota- 
rizuojame įvairius blankus, 
Amerikos pilietybės aplika
cijas ir kitais reikalais. Su
teikiame visokios apdraudos 
informacijas, parūpinam gy
vybės sveikatos, baldų ir ki
tokių nuosavybių apdraudą.

J. P. MACHULIS, :
Real Estate and Insurance,

8656 85th St., Woodhaven, N. Y. 
Tel.' VI 7-1896

Gen. St. Raštikis ir kun. Dr. J. Končius

Laivu General Haan” 1 New Yorką 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

ADMAITIENE Pranė, Chicago.
BAGDONAS, Valentina, Birutė — 

New York.
BLA2AITIS Juozas, Elizabeth.
BUTRIMAITIS, Stepas, Janina, 

Vladas, Kęstutis — Michigan.
CECERGIS Pranas, Chicago.
CIBAS, Daumantas, Adelė, Kantri- 

mas — Dorchester, Mass.
DZEKONSKAS Petras, Maryland.
GAI2UTIS, Juozas, Uršulė, Bronius, 

Algis — Ohio.
GINKEVIčIUS
GINKEVIčIUS
GIRDAUSKAS
GRAMSAS, Mikas, Ona, Eleonora, 

Jonas, Viktoras — Chicago.
JARAS, Adomas, Antanina, Laimu

tė, Algirdas — Illinois.
JUOZUNAS Juozas — Me. 
JURKEVIČIUS Bronius — N. J. 
KAČINSKAS, Jonas, Loreida, Al

dona — Philadelphia.
KALVAITIS, Antanas, Bronė, Mich 
KAZLAUSKAITE Albina, Boston. 
KOTOVIS Bronė — Wis. 
KRIPAITIS, Jieva, Romanas — Ct. 
KARAITIS, Mykolas, Petronėlė, 

Vytautas — Chicago.
KAUSAS Petras — Chicago.
KUBAITIS, Ida, Edmundas, Ed

gard, Leonas — N. J.
KULIKAUSKAS, Kazys, Bronė, Al

fredas — Michigan.
KUšLIKIS, Ignotas, Marijona, Ago

ta, Liucija, Marija — Michigan.
LAURECKIS, Stasys, Ona, Meilutė, 
Antanas, Adelė, Birutė — N. Y. 
LIEPINAITE, Ona, Aldona —Mass. 
LIPČIENE, Uršulė, Julė — Penna. 
MACENAS Juopas — Chicago. 
MARKELIS Adolfas, Nebraska. 
MARTINKUS, Kazys, Ona, Vytau

tas — Chicago.
MISIŪNAS Butageidis — Chicago. 
MOTEKAITIS, Kazimieras, Izabe

lė, Ramūnas, Manigirdas — Indiana.
MUCHLIA Vladas — Calif.
MASKELIŪNAS, Antanas, Ona, 

Virutė — Pittsburgh.
MILIUKEVIčIUS Jonas — N. 
PAGALIS Vincenta — Penna. 
PALIULIS Antanas — Mass. 
PAULIUS, Sofija, Eugenius — ! 
PIKTURNA Vytautas — Conn. 
PEČIUKAITIS Eduardas — Mass. 
PETKEVIČIUS Jonas — Mass. 
PETUKAUSKAS, Juozas, Emilija, 

Paulina, Algimantas — Conn.
KAČINSKAS, Sofija, Arvydas, — 

Cambridge, Mass.
RADZEVIČIUS Viktorija, — N. Y.
REIVYTIS, Algirdas, Jadvyga, Lo

reta — Illinois.
RUDZINSKAS, Juozas, Magdalena, 

Juozas, Elena, Gražina, Danutė, Eu
genija, Juozas, Marija — Chicago.

SERMAKAS, Kazys, Birutė — 111. 
STANKUS Jonas — Elizabeth. 
SIGAUDA, Juozas, Joana, Mikolė- 

jus, Anastazija — Wis.
SKRIPKAUSKAS Pranas — Mich. 
SPELMANIS Voldemaras — N. Y. 
STRAVINSKAS, Jadvyga, Rita — 

Pennsylvania.
STRIKAUSKAS, Leonardas, Bronė, 

—enna.
STUNDŽIA Faustas — Mass. 
TIJŪNAS, Jonas, Rožė — Wis. 
TIŠKEVIČIUS Ona — Brooklyn. 
TULABA Juozas — N. Y. 
URBONAS, Antanas, Emilija, Zeno

nas — Chicago.
VALIŪNAS, Justinas, Ella — Conn. 
VILKAS Stasys — Maryland.

SAVICIUNAS, Anatnas, Adelė — 
Massachusetts.

SAVICKAS, Petras, Marija, Vy
tautas, Jadvyga — N. H.

SAVULIONIS Juozas — Mass. 
SANDA Vincas — Boston. 
SELIUKAS Bronius — Chicago. 
SETIKAS, Antanas, Genovaitė, Vy

tautas, Birutė, Algimantas, Kęstutis 
— Brooklyn.

ŠIMĖNAS, Kazys, Alysa, Ina, Vida, 
Renata — Maine.

SKUDZINSKAS, Stasys, Stasė — 
Michigan.

SLI2AUSKAS, tašė, Vaigalė — III. 
šOTAKAS, Jonas, Ona, Aldona, Jo

nas — Detroit.
SPAKAUSKAS, Kazys, Antanina, 

Jonas, Antanas — Penna.
STANCELIS Vaclovas — Chicago.
STANKEVIČIUS, Kazė, Ričardas, 

—Nebraska.
STROPIENĖ, Malvina, Jura,—Pa. 
UDRAITIS Juozas — Cicero. 
VADOPALAS, Romanas, Aldona, 

Šarūnas, — Mich.
VAINA VICIENE Elena — Vermont 
YČAS Jokūbas — Vermont.
2ICKAS, Feliksas, Stefanija, 

žiną — Cambridge.
Gra-

Mare,

Aušra,

Y.

Me.

Generolas St. Raštikis, bu
vęs Lietuvos kariuomenės 
vadas, prieš kelias savaites 
atvykęs į Amriką per NCWC, 
jau gavo darbą dirbtuvėje 
Hartwell Aviation Co., Los 
Angeles, Calif. Jis džiaugia
si būdamas laisvėje ir galė
damas užsidirbti sau pragy
venimą.

BALFo pirmin. kun. -Dr. J. 
Končius pagelbėjo gen. St. 
Raštikiui surasti darbą. Vė
liau, kada kun. Dr. J. Kon
čius aplankė Raštikį jo dar
bovietėje, jis patyrė, kad jo 
darbdaviai yra visiškai pa
tenkinti generolo darbu. Už
klausus, kas jo viršininkas, 
jis atsakė, kad jis yra buvęs 
grandinis, jaunasr geras žmo
gus ir jo vadovybėje jam 
darbas gerai sekasi.

Pirmojo didžiojo pasauli
nio karo metu gen. St. Raš
tikis tarnavo rusų armijoje. 
Kada rusų armija buvo de
mobilizuota 1917 m., jis su
grįžo į savo tėvynę Lietuvą. 
1919 m. jis jau buvo Lietu
vos kariuomenės eilėse ir da
lyvavo kovose dėl Lietuvos

laisvės ir nepriklausomybės. 
Kovodamas prieš raudonuo
sius, jis buvo patekęs į rusų 
raud. nelaisvę, iš kurios grį
žo 1920 m. Vėliau jis vėl tar
nauja Lietuvos kariuomenėj, 
kur jis eina įvairias atsako- 
mingas pareigas iki generolo 
ir Lietuvos kariuomenės va
do.

Kai rusų raųd. okupavo 
Lietuvą 1940 m., jis buvo at
leistas iš pareigų ir iš kariuo
menės. Vėliau jis dalyvavo 
Lietuvos pogrindžio judėjime 
prieš abu josios okupantus.

Generolo S. Raštikio žmo
na, Elena Raštikienė, rusų 
bolševikų buvo areštuota be 
mažiausios kaltės. Jų trys 
dukrelės, 1, 4 ir 7 metų, bu
vo prievartos būdu išvežtos 
į tolimus Rusijos plotus. 
Apie ištremtus vaikučius tė
vai neturi jokių žinių iki šiol.

Artinantis karo pabaigai 
gen. Raštikis ir jo žmona 
laimingai pateko į amerikie
čių okupacinę zoną. Pagaliau 
jie pasiekė šį kraštą ir pasi- 
gyveno Los Angeles.

Laivu* Marine Marlin j New Yor- 
ką atvyko šie lietuviai:

ALANTAS, Vytauats, Irena, Algi
mantas — New York.

ANDRUšKEVIčIUS, Henrikas, Ele
na, — Brooklyn.

BALNIUS, Vytautas, Virgilija, Ra
mutė — Rochester.

BARNARAUSKAS Pranas, N. D. 
BALIUNAS, Juzefą, Leonas, Ro

manas, Zita — Michigan.
BRINKIS Vaclovas — Chicago. 
BUTKIENE Ona — New Jersey. 
CHMIELIAUSKAS Steponas, Nebr. 
CICĖNAS, Karolis, Monika, Kęstu

tis, Birutė, Vytautas — Cleveland.
DAUNORAVICIUS, Jonas, Liudvi

ka — North Dakota.
DUDENIENk Uršulė — N. Y. 
DUBAUSKAS Kazys — Detroit. 
DUMČIUS, Bernadita, Jonas, Vy

tautas, Jonas — Waterbury.
GAJAUSKAS, Juozas, Bronė, Ju

lius — Chicago.
GRAMAS, Juozas, Jadvyga, Rai

mundas — Illinois.
GRUNECKAS Zigmas — Phila.
JANKAUSKAS, Kazys, Marija, 

zys — Detroit.
JANUTYTE Elena — Penna. 
JECIKAS Juozas — Chicago. 
JELENIAUSKAS Vytoldas — III. 
JONIKAITE Aleksandra — N. Y. 
KATINAS Petras — Chicago. 
KRASAUSKAS, Viktoras, Danutė, 

Algimantas, Liudgardas — N. Y.
LAPINSKAS Antanas — Conn. 
LEONAUSKAS, Vladas, Genė —III. 
LESINSKAS, Alfonsas, Marija — 

Massachusetts.
LIAUDANSKAITE Zuzana, D. C. 
MALINAUSKAS Stasys — Mich. 
MIKELIUNAS Antanas — Conn. 
NOVICKAS Henrikas — Penna. 
OBELENIS Juozas — Kentucky. 
PATLABA Petras — Įiilinois. 
RINIUS Augustinas — Chicago. 
SALYS Povilas — Michigan,

Ka-

Lėktuvais iš britu ir amerikiečiu 
zonų atvyko šie lietuviai:

AMBRIZAS Jonas — Penna.
AMBRAZEVIČIUS, Pranas, Sofija, 

Vita — Ohio.
ABAZORIUS Edvardas — III.
BAIKOS, Alfonsas, Aleksandra, Al

fonsas, Romualdas — Phila.
CIURINSKAS, Antanas, Birutė — 

Indiana.
DOMINIAUSKAS, Bronius, 

Emilija — Brooklyn.
DOMEIKA, Vladas, Zofija, 

Vladas — Dos Angeles.
DAGYS, Jonas, Aldona — Conn.
GALINIONIS, Teodoras, Marija, 

Algimantas, Vytautas — New Jersey.
GRAŽULIS, Bronius, Akvilė, — 

Massachusetts.
GINEITIS, Romualdas, Jadvyga, 

Romualdas — Ohio.
GELE2IUNIENE, Ona, Teresė.
JURGELEVIČIUS, Pijus, Petronėlė, 

Aldona, Angelė, Edvardas — Md.
JARMOŠEVIČIUS, Alfonsas, Van

da, Audronė — Elizabeth.
JANUŠKEVIČIUS, Antanas, Zuza

na, Ipolitas, Algimantas, Gediminas,
— Detroit.

JANUŠAITIS Juozas — III.
KAVALIAUSKAS, Vaclovas, Ona, 

Valentinas, Jolita — Cleveland.
KEDZIUS, Antanas, Johana — III.
KRASAUSKAS, Edvardas, Liudmi

la — Waterbury.
KAVALIŪNAS, Pranas, Aleksand

ra, Algirdas, Margarita — Chicago.
LABUTIS Vytautas — N. Y. 
MAILAITE Elena — Chicago. 
MEZGINIS, Jonas, Antanina —Ct. 
PAPLAUSKAS, Juozas, Marijona, 

Danutė, Teresė, Ona — Mass.
PUOD2IUNAS, Alfredas, Janina — 

Michigan.
REMEIKIS, Vincas, Elena, Jurgis,

— Illinois.
STEPONAVIČIUS, Vincas, Elena, 

Rima — Brooklyn.
SAKAITIS Antanas — Pittsburgh. 
TAMAŠAUSKAS Jokūbas — III. 
ŽILINSKAS, Antanas, Marijona, .

Irena, Genovas — Chicago.
ŽEBRAUSKAS, Jonas, Juzė, Lidi

ja, Kristina — Chicago.
GUDONIENE Gertruda — Ohio. 
AIDUKAS Antanas — New Jersey. 
BOTYRIUS, Jonas, Marija, Romu

aldas, Rimvydas — Bayonne.
AUKŠTAKALNIS, Kazys, Bronė, 

Genovaitė, Zigmantas, Kazys — Calif.
EIDUKAS Edmundas — N. J.
JUŠKAUSKAS, Bronius, Albina, 

Laimutė, Vytautas — Mass.
KULYS, Kazys, Nastė, Bronė — 

Easthampton, Mass.
KASPERAVIČIUS Antanas, Koste, 

Danutė — Conn.
MAŽULAITIS, Pranas, Uršulė, Zig

mas, Žygintas, Anelė — Conn.
MIELKARTIENE, Marijona, Vy

tautas — Illinois.
NASTOPKAS, Vilius, Antonina, Ša

rūnas, Gražina — Baltimore.
NAUSĖDAS Petras — Chicago. 
ŠKĖMA Juozas — Detroit.
TUNKUNAITES, Ona, Vanda — 

Massachusetts.
TAMAŠAUSKAS, Kazys, Elena — 

Chicago.
TINGINYS, Jonas, Marija, Jonas, 

Erika, Evaldas, — Michigan.
UZNURAITYTE Marcelė — Illinois.
VALAITIS Antanas — Ohio.
VYTIS, Liudas, Stasė, Irena, Danu

tė, Rimantas, Arvydas, Nijolė —N. J.
VYGANTAS, Kazys, Herta, Vytau

tas, Mindaugas — Wisconsin.
Atskrido lėktuvu j New Yorką.
BLIUDININKAS, Engelbertas, Van

da, Arūnas — Michigan.
E2ERSKIIENE Ona — N. Dakota. 
KAZEMECKAS Jonas — Illinois. 
SABALIAUSKAS, Petras, Morta, 

Petras, Juozas, Antanas, Valerija, 
Zigmas, Jonas, Elvyra, Janina, Irena 
— So. Dakota. y

ŠIDLAUSKAS, Antanas, Gediminas, 
Stasė — Massachusetts.

URNEŽAS, Kazys, Elena, Kristina, 
Virginia.

VAITEKŪNAS Vladas — Illinois.

American Council of Vo
luntary Agencies for Foreign 
Service praneša, kad tremti
nius globojančios organiza
cijos bendromis pastangomis 
suorganizavo parodėles iš 
įvairių tremtinių rankdar
bių, kaip tai: siuvinėjimų, 
mezginių, medžio odos ir me
talo išdirbinių, dailės darbe
lių ir pan. šių eksponatų pa
rodėlės suorganizuotos tam, 
kad paskatinti amerikiečius 
suteikti daugiau buto ir dar
bo garantijų tremtiniams.

Eksponatai išstatyti lan
guose šių firmų:

B. Altman; Nuo liepos 12 
d. lange ties kampu 35th 
Church World Service, Rus
sian Children’s Welfare So
ciety, American ORT Fede
ration, National Lutheran 
Council, United Lithuanian 
Relief Fund of America 
(BALF), United Service for 
New Americans, and Ameri
can Jewish Distribution Com
mittee.

Arnold Constable: Nuo lie
pos 13 d. lange į 40th Street 
& 5th Avė.

Bergdorf Goodman: Nuo 
liepos 9 d. lange į 58th Street 
& 5th Avenue.

Bloomingdale’s: Nuo lie
pos 13 d. lange į 59th Street 
& Lexington Ave.

Franklin Simon: Nuo lie
pos 12 d. lange į 38th Street 
& 5th Avenue.

Lord & Taylor: Nuo liepos 
11 d. lange į 38th St. & 5th 
Avenue. *

McCutcheon’s: Nuo liepos 
13 d. lange į 49th Street & 
5th Avenue.

Macy’s: Nuo liepos 15 d. 
lange ties kampu 35th ir 
Broadway.

Saks-Fifth Avenue: Nuo 
liepos 9 d. lange 50th Street 
ir 5th Avenue.

Macy’s krautuvėje ekspo
natai išstatyti per dvi savai
tes, kitur po 1 savaitę.

BALFas tose parodėlėse 
taip pat dalyvavo ir daugiau
sia eksponatų parūpino p. 
Anuškevičius, 560 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

—VLIKo pirmininkui prel. 
M. Krupavičiui išvykus su 
pranešimais į anglų zoną, jo 
pareigas eina Dr. D. Jesaitis.

—VLIKe vyksta vidaus 
persitvarkymai. Kas bus pir
mininku, dar nežinia.

—Misijonierius kun. A. 
Perkūnas kartu su kun. P. 
Urbaičiu darbuojasi Kinijoj, 
platindami Kristaus Mokslą.

—Tolimuose Rytuose, izo
liuoti nuo savo tautiečių ir 
tėvynės, lietuviai misijonie- 
riai raštu palaiko santykius 
su Amerikos lietuviais ir gau 
na iš jų užuojautą ir paramą.

—Liepos 24 d. ALRK Fed. 
Chicagos apskritis rengia di
delį išvažiavimą į Labdarių 
ūkį. Dalį gauto nuo išvažia
vimo pelno skiria Tremtinių 
Spaudos Fondui.

•—Venezueloj jau gyvena 
su viršum 2,000 lietuvių ir 
žada ,kai tik gaus leidimą, 
išleisti savo lietuvišką laik
raštį.

—Vilniuje Aušros Vartuo
se klūpančių žmonių labai 
mažai, bet praeinant pro šią 
šventovę paprotys nusiimti 
kepurę dar yra labai gyvas.

—Toronte kunigų semina
rijos sode liepos 3 d. Kana
dos Lietuvių Sąjungos Toron
to skyrius buvo suruošęs gra 
žią gegužinę, kurioje dalyva
vo apie 1,000 žmonių. Gautą 
pelną sunaudos kultūriniams 
lietuvių tikslams.

—Lietuvių vyr. skaut. L. 
Čepienė gegužės pabaigoj da
lyvavo pasaulio skaučių kon
ferencijoj Norvegijoj ir pa
darė platų pranešimą apie 
Lietuvos skaučių gyvenimą 
ir jų kovas dėl Lietuvos lais
vės.

—Patersone šį rudenį ža
da būti tag-day. Jį surengs 
BALFo skyrius.

—Nuo 1945 m. vasaros iki 
šiol lietuviai tremtyje yra iš
leidę iš Viso 830 lietuviškų 
leidinių.

—Lenkijoje bolševikai gau 
do lietuvius ir veža juos į 
Rytus arba sunaikina.

—Paryžiaus bibliotekose 
yra daug knygų lituanistikos 
klausimais, iš viso apie 1,778 
egzempliorių.

—Prel. M. Krupavičius, 
pasiekęs savo gyvenamąją 
vietą Vokietijoje, jau padarė 
visą eilę pranešimų apie A- 
merikos lietuvius.

—Dr. D. Jesaitis nuo 1945 
metų vasaros, buvęs Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus pir
mininku, iš šių pareigų pasi
traukė.

—Misijonierius kun. P. Ur- 
baitis, SDB., Catholic Mission 
Linhsien, Kwan-Tung, China, 
atsiuntė geriausius linkėji
mus “Amerikai” ir prašo 
misijonieriams “Ameriką” 
siuntinėti.

—Paims Springs, Califor- 
nijoje, jau įsikūrė lietuvių 
ateivių kolonija ir laukia čia 
daugiau savo tautiečių at
vykstant.

—Lietuvių bibliografinė 
taryba, Al. Ružancovo tvar
koma, dirbusi tremtyje, Vo
kietijoje. keliasi į USA.

—JAV skautės pageidau
ja, kad atvykusios į šią šalį 
lietuvės skautės prisistatyti! 
vietos skautėms, kurios yra 
pasirengusios joms padėti.

PAAUKAVO BALI I I 
$200.00

Middleport, Pa., gyvento
jas E. A. Pilkus, BALFo pa
prašytas parūpinti aukų, pa
aukojo nuo savęs $200.00 ir 
atsiuntė čekį BALFui.

Šis pavyzdys parodo, kad 
mūsų tautiečiai, Amerikos 
lietuviai, giliai atjaučia mū
sų tautos svarbiausius ir o- 
piausius uždavinius ir nesi
gaili didesnės aukos, kad pri
sidėti prie mūsų tremtinių 
gelbėjimo darbo, šiandieną 
jau kiekvienam pasidarė aiš
ku, kad broliškumo ir artimo 
meilės jausmas mus visus į- 
pareigoja ištiesti pagelbos 
ranką tiems lietuviams, ku
riems pavyko išsigelbėti iš 
persekiojimų.

Tebūna šis gražus dosnu
mo pavyzdys paskatinimu ir 
kitiems geros valios ir šir
dies lietuvaims.

Aukas siųskite:
United

Fund
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

Lithuanian Relief 
of America, Inc.
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PAIEŠKOJIMAS
Jurgį Kašelionį ir Viktoriją 

(Šukevičiūtę) Petrauską, ieško 
Pranas Šukevičius, dabar gyve
nąs Anglijoje. Atsiliepti šiuo ad
resu: PRANAS ŠUKEVIČIUS, 
24 Blachburn Avė., Tettenhall, 
Wolverhampton, England. 
F>

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas.

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Amerlk*.”

Laisniuotas S
LIETUVIS GRABORIUS |

Penna ir New Jersey valstijose «
Nuliūdimo valandoje prašau X 

šauktis prie manes X
1601 - 03 So. 2nd St |

Philadelphia, Pa.

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

Tel.: Main 7646

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

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės 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

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IK ALVINA BUIVIDAI, Savininkai 

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

• BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765
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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
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Liepos 22, 1949. AMERIKA B

KORESPONDENCIJOS
“Meie Tee,” kuris seniau ture-. mautųsi, gali gauti susipažini

mui vieną kopiją šiuo adresu: 
‘K. L.”, 9204 S. Broadway, L. 
A. 3, Calif. Prenumeratos kai
na metams tik $2.00.

Philadelphia, Pa
Reikšminga rezoliucija

Philadelphijos lietuviai, pami
nėdami birželio mėnesio skau
džius įvykius, priėmė labai svar
bią rezoliuciją, kuri buvo išsiųs
ta aukštiesiems US ir UN as
menims. Gauta iš jų ir atsaky
mai.

Nauji studentai
Šv. Kazimiero par. mokyklos 

užbaigėjai jau rengiasi aukštes
niems mokslams. Jei juos arčiau 
pažinti, tai gana įdomūs tie nau
jieji studenčiukai. štai jų trum
pa apžvalga: Jonas Mickūnas, 
gyvas ir energingas jaunuolis, 
turbūt, ’ seks tėvo vargonininko 
pėdomis ir studijuos muziką. Ri
chardas Kolojeski, prisiekęs 
sportininkas ir visuomet arti 
visokio lietuviško judėjimo. Ale- 
kas Noreika, karštas lietuvis 
amerikietis, galvojąs išsirinkti 
tikrai rimtą pašaukimą. Tomas 
Paliukynas, biznierių sūnus, stu
dijuos gamtą, nes labai mėgsta 
gyvąją gamtą. Kazys Raškinis, 
bus filosofas. Thomas Šaulys 
eis tėvo pėdomis ir bus biznie
rius, krauvuininkas, nes ir da
bar tuo verčiasi, dirba krautu
vėj.

Iš mergaičių yra irgi visokių. 
Darata Barauskaitė rimtai svar
sto būti tikrai gera visuomenės 
veikėja, kaip ir jos tėveliai. Emi
lija Buivydaitė dar mąsto, kur 
pasukti. Elena Butikytė tikrai 
pasiruošusi kopti dvasinio gyve
nimo aukštybėsna. Elena Dau- 
jotaitė rengiasi būti gera šeimi
ninkė, nes ir dabar to turi pa
kankamai. Irena Daunoraitė 
svajoja tapti garsi sekretorka. 
Anna Kurkis rengsis į gailestin
gumo darbą. Xenia Podžiūnaitė 
— jau tikrai pakeis savo gyve
nimo kryptį — jai vienuolynas 
atrodo arti. Judita Saudargytė, 
rengsis į profesinį gyvenimą. 
Margarita Šoltis ieško tikrai lai
mingo gyvenimo ir veikimo jau
nimo tarpe. Pažymėtina, kad 
beveik visi nauji studentai įsto
jo į Lietuvos Vyčių jaunesnių 
eiles. Tad sveikinimai ir pasise
kimo!

Tą dieną turėsite progos ir dva
siškai pasidžiaugti. 11 vai. bus 
iškilmingos pamaldos su turinin
gu pamokslu ir palaiminimu. 
Malonių atsiminimų iš Lietuvos 
gyvenimo jums primins gražio
ji procesija prie lietuviško kry
žiaus, stovinčio dailiame Seselių 
sode, čia bus trumpos apeigos 
už šiandieninę Lietuvą.

Jaunųjų Lietuvos dukrelių 
pasirodymas

Taip jau, birželio mėn. pa
baigoj čia susirinko didelis bū
rys Amerikos lietuvaičių. Savo 
vasarinėj stovykloj jos ne tik. 
stiprina sveikatą, džiaugiasi gra
žiomis miškų, miškelių ir laukų 
apylinkėmis, bet kartu lavinasi 
ir mokosi — kad būtų doros tė
vų dukrelės ir geros ištikimos 
lietuvaitės.

Susiartinimo šventėj lietuvai
tės pasirodys su visais savo ga
bumais ir apsukrumais. Tą die
ną jūs džiaugsitės ligi šiol dar 
visai nematyta programa — 
naujomis dainomis, tautiniais šo
kiais, visokiais vaidinimais ir 
kitokiais tų lietuvaičių pasirody
mais. Šios programos metu bus 
išrinkta ir apdovanota geriau
siai lietuviškai kalbanti lietuvai
tė. Čia pat bus įteiktos vertingos 
dovanos dar keturioms kitoms 
lietuvaitėms, kurios parodė uo
lumą ir meilę lietuvių kalbai.

Kun. St. Būdavas

Įdavo ir anglų kalbos skyrių.
Latvių laikraščiai pradėjo ei- 

,ti Kanadoje, betgi Amerikoje, 
kai užsidarė Karlio Purgailio 
leistas “Drauga Vėsts,” eina tik
tai bolševikiškas savaitraštis ir 
mimeografuotas pusiau angliš
kas, pusiau latviškas “The Bea
con.” LAIC

White Plains, N. Y

Harrison-Kearny,
New Jersey

Čia tvirtai stovi lietuvių pa
rapija, vadovaujama klebono 
kun. L. Voicekausko ir kun. D. 
Pociaus, Lietuvių Politikos Klu
bas ir Liet. Piliečių Klubas, šių 
klubų turtas siekia virš 150,000 
dolerių. Bene bus tvirčiausi vi
soj New Jersey valstijoj.

Vyčių kuopa puikiai stovi fi
nansiškai ir pasižymėjus savo 
darbštumu. Darbščios Vyčių pa
nelės išleidžia mėnesinį laikraš
tuką.

Čia gyvuoja visoj N. J. vals
tijoj žinoma Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos draugija.

Liet. Sūnų ir Dukterų draugi
ja, su tvirtu įžadu, apvalyta nuo 
komunistų ,nes pora metų atgal 
buvo įvesta malda pradedant 
susirinkimus.

Šiomis dienomis užbaigtas 
statybos darbas lietuvių laido
tuvių įstaigos. Savininkas yra 
J. M. Buyauskas.

Vietos gyventojas

Liepos 3 ir 4 d. buvo surengtas 
didelis jubiliejinis bankietas pp. 
Stasiui ir Marijonai Dailidėnams 
jų 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių. Bankietą surengė ■ 
jų giminės ir geri draugai, jų 
pačių namuose. Iš giminių buvo 
du broliai — Petras ir Kazys 
Dailidėnai, Petras ir Morta Ba
rauskai (jos sesutė), iš Pater
son, N. J., Petras ir Bronė Ma
žeikai iš East White Plains.

Pasitaikė dvi dienos švenčių, 
tai rengėjai prirengė abiem die
nom bankietą. Vedėjas buvo P. 
Mažeika, piršlys buvo P. Daili- 
dėnas, svočia — M. Seniška, pir
mas kalbėjo piršlys P. Dailidė- 
nas.

Jubiliatams linkime geriau
sios kloties.

JAV gyvenime vaidina labai 
svarbų vaidmenį.

J. E. kalbėdamas taip pat pa
brėžė faktą, kad lietuvybė Ame
rikoje geriausiai išsilaikiusi yra 
tik prie katalikiškų parapijų. 
Toronto lietuvių parapijai, kuri 
savo skaičiumi yra viena iš di
džiausių Amerikoje, jau viršija 
2,000,-vyskupas linkėjo tapti pa
vyzdine parapija.

Šis ganytojo atsisveikinimo 
žodis paliko gilų įspūdį visiems 
klausytojams, -kurie vos tilpo 
savo bažnytėlėje.

Tą pačią dieną po pamaldų 
įvyko L. K. Moterų Sąjungos' 
susirinkimas, kurio metu nutar
ta imtis iniciatyvos Toronte 
steigti vaikų darželį bei mokyk
lą. V. A.

Maspetho Žinios

šiems 
mane 
daug

KVIESLYS Į

Lietuvių Susiartinimo Švente
LIEPOS-JULY 24,1949

NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNO SODYBOJ, 
PUTNAM, CONN.

Vienintelės Mergaičių Stovyklos — Camp Immaculata
IŠKILMINGAS UŽBAIGIMAS IR PIKNIKAS

PROGRAMA:
11 vai. Iškilmingos pamaldos

Procesija prie Lietuviško Kryžiaus
12:30 vai. svečių pietūs
5 vai. meninė dalis: dainos, tautiniai šokiai ir kt.

Bus išrinkta lietuvaitė geriausiai lietuviškai mokanti.
Ta pačia proga bus įteiktos dovanos kitoms keturioms lie- k 
tuvaitėms už lietuvių kalbą.

Pikniko metu veiks įdomus ir turtingas laimėjimais bazaras, 
bingo ir kiti žaidimai. Pelnas skiriamas Naujosios Koplyčios Sta
tybos Fondui.

Kviečiame visus lietuvius — tiek seniau čia gyvenančius, o 
taip pat ir neseniai į Ameriką atvykusius. Jūs esate čia laukiami, 
būsite maloniai sutikti ir pagerbti.

Iki pasimatymo
N. P. švč. P. Marijos Seserys ir

N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildą

New Haven, Conn.

Kennebunk Port, 
Maine

—Morta Šmitienė staiga su
sirgo ir atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Ji iškilmingai palaidota 
liepos 18 d., šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios šv. Kryžiaus 
kapinėse. Paliko 7 šeimos na
rius. Tegul ilsisi ramybėje.

—Juozas Jusčius susituokė su 
Mildred Draves, šv. Pranciškaus 
bažnyčioj, liepos 4 d. Pp. Jusčiai 
remia lietuvių veikimą ir par
traukė keletą tremtinių.

Pp. McKeaney susilaukė duk
relės, kuri pakrikštyta Ann Ma
rie vardu liepos 17 d., Šv. Kazi
miero bažnyčioj. Motina yra bu
vusi vytė lietuvaitė.

—Pp. Ribikauskai susilaukė 
dukrelės birželio 1 d. Pakrikšty
ta liepos 17 d. Lorrine vardu.

—Kazys Gaubas neseniai la
bai sunkiai ir pavojingai susir
go. Jis gydomas Methodist ligo
ninėj. Artimieji ir pažįstami lan
ko ir linki sveikatos.

—Magd. Skarakodienė, 232 
Morris St., po sunkios operaci
jos jau pasveiko ir sugrįžo na
mo. Sveikiname senukę nugalė
jus sunkumus.

—Į mergaičių stovyklą daug 
įvairumo įnešė instruktorė p. K. 
Steponaitytė - Marijošienė, daug 
metų dirbusi Kaune, Šv. Kazi
miero Seserų gimnazijoje kaip 
kūno kultūros mokytoja. Ji va
dovauja Liet. Susiartinimo šven
tės programos paruošimui.

—Didelę staigmeną padarė 
pp. Wackell iš Worcesterio, pa
rodydami daug įdomių mergai
tėms tinkamų filmų. Pažymėti
na, kad p. Wackell yra Moterų 
Sąjungos Aušros Vartų parapi
jos pirmininkė.

—P. A. Vasiliauskas, Nekalto 
Pras. Seserų Gildos centro val
dybos pirmin. pasakys kalbą 
prie Lietuviško Kryžiaus per 
Liet. Susiartinimo šventę, liepos 
24 dieną.

—Camp Immaculata pritrūko 
vietų. Nemaža mergaičių nebe
galėjo šiais metais patekti į 
mergaičių stovyklą Putname. J 
stovyklą yra atvykusių mergai
čių net iš Chicagos, iš Philadel
phijos, iš Brooklyno.

—Stovykloje yra daug mer
gaičių atvykusių neseniai iš Eu
ropos. Jos padeda Amerikos lie
tuvaitėms pramokti lietuvių kal
bos. šiemet mergaitės labiau do
misi lietuvių kalba, yra mergai
čių net atskirai imančių lietuvių 
kalbos pamokas.

—Per pirmas dvi savaitės lie
pos mėnesio didžiuma mūsų 
mieste esančių dirbtuvių bei raš
tinių buvo užsidariusios dėl ato
stogų, kurias darbininkai labai 
smagiai praleido, vieni lankyda
mi gimines, kiti išvažiuodami po
ilsiui. Kadangi ir šios kolonijos 
korespondentei teko pasinaudoti 
atostogomis, pasikaitinti saulu
tėje ir pasisemti energijos dėl vi
sų metų, tai atsiprašau, kad gal 
teko praleisti svarbius įvykius 
neaprašytus. ,

—Liepos 4 d., pasidarbavus 
mūsų darbščioms parapijietėms, 
M. Ramanauskienei ir J. Kaz
lauskienei, buvo suorganizuotas 
autobusu geros valios lietuvių 
išvykimas į Lietuvių Dieną, Tė
vų Marijonų Marianapoly. Ypa
tingai tremtiniai, kurie dar pir
mą kartą dalyvavo ir matė šią 
gražią kolegiją, jos rūmus ir 
puošnias apielinkes, negalėjo at
sigerėti.

—Tos pačios veikėjos taipgi 
ruošia autobusu vykti į Nekalto 
Prasidėjimo Seselių susiartinimo 
šventę, kuri įvyks liepos 24 d., 
Putnam, Conn. Taigi, kas norė
tų važiuoti, prašomi susižinoti 
su Marijona Ramanauskiene, ar
ba Judita Kazlauskiene. M.

Perrinkta Tėvų Pranciškonu 
vadovybė

Neseniai buvo pertvarkyta 
Tėvų Pranciškonų Šv. Kazimie
ro provincijos Amerikoje vado
vybė. Provincijolu ir sekantiems 
trejiems metams paskirtas Tėv. 
Justinas Vaškys, OFM, tas par
eigas ėjęs iki šiol ir visą laiką 
vadovavęs Amerikoje besi kū
rintiems lietuviams pranciško
nams. Jam patarėjais duoti: T. 
B. Grauslys, T. V. Gidžiūnas, T. 
J. Liauba ir T. P. Baniūnas.

Dabar Tėvų Pranciškonų Šv. 
Kazimiero provincija Ameriko
je turi tris vienuolynus, kurių 
du JAV ir vienas Kanadoje, 20 
kunigų, 10 klierikų ir 30 brolių.

PADĖKA
Šiuomi noriu padėkoti 

mano geradariams, kurie 
sergančią lankė ir teikė 
malonumo.

Pirmiausiai dėkoju didž. gerb. 
pralotui J. Balkūnui, kun. P. Le- 
kešiui, kun. J. čekavičiui, Sese
lėms Pranciškietems, Rožančiaus 
Draugijos valdybai ir narėms, 
Tretininkių Draugijai, Altoriaus 
Draugijai ir visoms savo myli
moms draugėms už šv. mišių už- 
prašymą ir kitas maldas bei do
vanas.

Lai gerasis Dievulis jums už 
tai atlygina, o aš, kol gyva bū
siu, jūsų nepamiršiu.

Ona Laukaitienė

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. WHITECAVAGE, savininkas

saulės jėga

Putnam, Conn.
Lietuvių susiartinimo šventė
Liepos 24 d. Nekalto Prasidė

jimo Seselių vienuolynas Put
nam, Conn., atidaro visiems 
mieliems svečiams savo sodus ir 
kviečia į didžiąją metinę visų 
lietuvių susiartinimo šventę.

Kviečiame čia visus lietuvius 
— jaunus ir senus, linksmus ir 
rimtus. Prašome atvykti iš vi
sų namų, iš artimų ir tolimų 
Amerikos kampų, čia laukiame 
netik pačių senųjų Amerikos lie
tuvių, bet taip pat ir tų, kurie 
prieš kelius metus, mėnesius ar 
tik kelias dienas perplaukė At
lanto vandenis.

Newark, N. J.
Liepos 10 d. Newarke buvo 

sušauktas lietuvių tremtinių su- 
sirinkirQas. Susirinko nemažas 
skaičius tremtinių, taip pat tu
rėjome svečių vietinių lietuvių.

Susirinkimą atidarė klebonas 
kun. Ig Kelmelis, po to kalbėjo 
kun. Pr. Bastakys, (atvykęs 
prieš porą metų). Plačiau mums 
davė informaciją svečias, BAL- 
Fo valdybos narys p. Trečiokas.

Susirinkimas praėjo puikioje 
nuotaikoje, gale kalbą pasakė 
kun. Pr. Bastakys, pristatyda
mas nusipelniusius Amerikos lie
tuvius susirinkimui. Paskutinie
ji žodžiai prelegento: “Pamirš
kime kas buvo, visų bendras 
tikslas — dirbti dėl Lietuvos 
laisvės.” Sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Dalyvis

New York, N. Y.
Naujas estų laikraštis

Nuo birželio 11 d. pradėjo 
ti naujas savaitraštis estų kal
ba, “Vaba Eesti Sona.” Reda
guoja senas amerikietis, August 
Waldman. Ligi šiol estai leisda
vo tiktai mėnesinį žurnalą —

ei-

Los Angeles, Calif
—Liepos 3 d. Šv. Kazimiero 

parapija su savo didžiuliu pikni
ku ir loterija pradėjo vajų nau
josios bažnyčios statybos fon
dui. šio parengimo metu sukel
ta $5,000. Iki kitų metų liepos 
mėn. tikimasi sukelti iki 30 tūk
stančių dol ir pradėti statybą'. 
Parapijai vadovauja jaunas ir 
gabus klebonas kun. J. Kučins
kas, kurį prieš keletą metų prel. 
J. Macijauskas parsikvietė Iš 
tremties.

— ’’Kalifornijos Lietuvio” die
na įvyko liepos 17 d. Parengi
mas buvo sėkmingas, čia buvo 
galima užsakyti bet-kurį lietu
višką laikraštį. Piknike labai 
daug dalyvavo neseniai iš Euro
pos atvykusių lietuvių.

—ALT Los Angeles skyrius 
liepos 8 d. susirinkime nutarė 
suruošti pikniką rugpiūčio 28 d. 
Pelnas bus skiriamas Lietuvos 
išlaisvinimo fondui. Visos drau
gijos ir klubai prašomi prie šio 
parengimo prisidėti.

—Neseniai išėjo iš spaudos 
“Kalifornijos Lietuvio” 6-7 nu
meris, kurį jau suredagavo Juo
zas Vitėnas, buv. “Žiburių” red. 
Tiek straipsnių aktualumu, tiek 
technika žurnalas daro puikų įs
pūdį. Daugybė puikių Lietuvos 
ir Kalifornijos vaizdelių puošia 
laikraščio puslapius. Kas įdo-

Tor onto,JCanada

savo patyrimais

E. ypatingą dė- 
į vaikų auklėji-

Aplanke mus
Po 8 mėn. lankymosi Ameri

koje ir jau rengdamasis grįžti 
Vokietijon, J. E.'vysk. V. Briz- 
gys dar kartą aplankė Kanados 
lietuvius. Liepos 10 d. Toronto 
lietuvių bažnyčioje ganytojas 
aukojo šv. mišias, kurių metu 
pasakė labai reikšmingą pamo
kslą, paremtą 
Amerikoje.

Pamoksle J. 
mesį atkreipė
mą. Tam tikslui jis prašė tėvų 
nieko nesigailėti, atisisakant net 
kai kurių nebūtinų patogumų 
bei malonumų. Nes per mokslą 
vaikams bus suteikti turtai, ku
rie niekad nežus. Kaip pavyzdį 
J. E. nurodė žydus, kurie dabar 
JAV, nebūdami -labai skaitlingi, 
savo išsimokslinimu yra toli 
pralenkę visas kitas tautybes, ir

Naujausi tyrinėjimai paro
dė, kad saulės spinduliai pa
jėgia išjudinti apie 900 pėdų 
aukštumo Eifelio bokštą Pa
ryžiuje dvigubai smarkiau, 
negu didžiausia audra. Mat, 
saulė taip smarkiai įkaitina 
plieną, iš kurio bokštas yra 
padarytas, kad jis išsiplečia 
ir tuo būdu bokštas pakryps
ta į šoną.

Pasirodo, kad smarkiausiai 
saulės spinduliai veikia iš ry
to. Tada bokšto viršūnė pa
krypsta apie 1 pėdą į vaka
rus. Apie vidudienį tas 
krypimas siekia1 nepilną 
dą į šiaurę, vakare — į 
tus.

Žinoma, tokie bokšto 
krypimai yra galimi tik
sąrą ir saulėtomis dienomis, 
kada saulė labiau kaitina.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Šventadieniais susitarus

nu- 
pė- 
ry-

nu- 
va-

—Ką tik tamsta sakei, kad 
mano vyras nušautas, dabar 
sakai, kad pervažiuotas — 
kas gi iš tikrųjų įvyko?

—Matai, ponia, ponas di
rektorius prašė mane tamstą 
pamažu priruošti, kad jis 
bankrutijo.

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
“AMERIKA”

Rugpiūčio - August 14, 1949
! ‘ VISI KELIAI VEDA J

Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Parką, 
KENNEBUNK PORT, MAINE 

ruošiamą
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENĄ ir

• Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

Tel. EVergreen 7-4335

•Stephen Aromiskis1
Į (Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė, 
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:
11:00 v.—Iškilmingos Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
12:30 - - --
3:30

ergreen 8-9770

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue,

v.—Svečių pietūs.
v.—Žymių asmenų kalbos; lietuviškos dainos; tauti
niai šokiai vadovaujant Mrs. Onai Ivaškienei, Boston, 
Mass.; įvairūs laimėjimai, skanūs valgiai ir gėrimai.

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti
LIETUVIŲ DIENOJE ir PIKNIKE

Lietuvos Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus, Bičiu
lius, — visus Amerikos Lietuvius.

NEPRALEISKITE PROGOS
Pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti ir pasimaudyti šalia 

vienuolyno parko esančiame Atlanto Vandenyne!
LIGI PASIMATYMO ATOSTOGŲ KRAŠTE MAINE

Visus

Visais reikalais kreipkitės:
FRANCISCAN FATHERS

Kennebunk Port, Maine Tel. 5.

Joseph Garszva

Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
i (Šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
• Laidotuves

; - $150 -
• KOPLYČIA SUTEIKIAM
I ‘ NEMOKAMAI
i 84 - 02 Jamaica Avenue,
• Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.



Liepos 22, 1949

Mūsų Apylinkėj
• Antanas Kaminskas, ilga

metis “Amerikos” skaitytojas iš 
Newarko, prisiuntė savo prenu
meratą ir $3.00 Lietuvių Dienos 
reikalams.

• Antanas Mickevičius, nuola
tinis “Amerikos” skaitytojas iš 
Brooklyno, užsimokėjo savo pre
numeratą ir $3.00 paskyrė Lie
tuvių Dienos reikalams.

• I. Juzėnas iš Chicago, siųsda 
mas “Amerikai” savo prenume
ratą, $4.00 pridėjo laikraščio 
pagerinimui.

• Muz. J. Brundza mums rašo 
iš Kennebunk Port, Me., kur jis 
su ponia šiuo metu vasaruoja.

• Dr. VI. Ingelevičius, buvęs 
ilgametis Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus gydytojas, atvyko iš 
tremties ir apsistojo New Yorke.

• Ona Laukaitienė, žinoma 
Maspetho veikėja ir “Ameri
kos” laikraščio skaitytoja, išvy
ko atostogų j Thompson, Conn.

• Mrs. J. Obelienis, “Ameri
kos” ilgametė skaitytoja ir rė
mėja, atnaujino prenumeratą 
dvejiems metams, $1.00 pasky
rė laikraščio fondui ir $3.00 Lie
tuvių Dienos reikalams.

• Magd. Simonaitienė, Wood
haven, N. Y., lankėsi “Ameriko
je” užsimokėti prenumeratą ir 
$1.00 paaukojo laikraščio fundui

• Pr. Stanelis, teisininkas, ži
nomas ateitininkų veikėjas, at
vyksta j Ameriką ir apsistos 
Worcester, Mass.

• M. Arbačauskienė, iš East 
New York, lankėsi mūsų redak
cijoje ir paliko $3.00 “Ameri
kos” fondui.

• Kun. P. A. Lekešis, pirmas 
prel. J. Balkūno vikaras, Mas- 
pethe, išvyko dviem savaitėm 
aplankyti brolių tremtinių Ka
nadoje. Lankysis Toronto, On
tario, Barrie ir kitose vietose 
Kanadoje. Linkime jam gerų re
zultatų iš šios garbingos misi
jos.

• Dr. V. A. Dambrava, tik 
prieš metus atvykus iš Austri
jos, iki to laiko jau išrūpino do
kumentus, išsikvietė ir įkurdino 
New Yorke 14 lietuvių iš Aust
rijos ir'Vokietijos.

• Iz. Motiekaitienė - Blauz- 
džiūnaitė atvyko į Ameriką ir 
apsistojo Chicagoje. Apie šią 
žymią mūsų dainininkę ateinan
čiame numeryje plačiau parašy
sime.

• Juozas Giedraitis, iš Hart
ford, Conn., mums rašo: “Labai 
gerai darote man siuntinėdami 
“Ameriką.” Prašau jos siuntinė
jimą nenutraukti niekad, o aš 
visada apsimokėsiu.”

• Polyna Stoškiūtė, Metropo
litan operos solistė, sėkmingai 
koncertavusi Memorial Day, da
bar dažnai dainuoja per radiją. 
Columbia Artists draugija turi 
atvirukus su jos fotografija, 
kurias išsiuntinėja laikraščiams 
prieš kiekvieną jos koncertą.

• Siuvėjų lietuvių didysis pik
nikas įvyks liepos 30 d., 2 vai. 
po pietų, Dexter Parke.

• Kun. Patlaba atvyko iš Vo
kietijos ir laikinai apsistojo 
Newark, N. J. Tremtyje kun. 
Patlaba buvo moksleivių ateiti
ninkų dvasios vadas.

• Jonas ir Kazim. Sinkevičiai 
iš Brooklyno, liepos 24 d. šven
čia savo 21-mąjį gimtadienį. Jų 
brolis Edvardas liepos 2 d. at

šventė savo 25-jį gimtadienį. Vi
si trys broliai yra mūsų nuolati
nių skaitytojų Sinkevičių sūnūs. 
Linkime viso gero sukaktuvinin
kams.

• Prof. Dr. J. Meškauskas su 
šeima atvyksta į Ameriką ir ap
sistos Chicagoje, kur numatyta 
jam darbas ligoninėje. Prof. 
Meškauskas Lietuvoje buvo me
dicinos Fakulteto dekanas ir 
Kauno valst. ligoninės vidaus li
gų skyriaus vedėjas. Tremtyje 
vedė IRO ligoninę Augsburge. 
Žymus katalikų visuomenės vei
kėjas.

• A. J. Mickevičius iš Maspe
tho, N. Y., lankėsi mūsų įstaigo
je ir paliko $3.00 “Amerikos” 
fondui. Ponai Mickevičiai yra 
nuolatiniai “Amerikos” rėmėjai.

• R. Schmiedt - Jurkūnaitė 
iš Newarko, su savo šeima ir 
svečiais pp. Savickais lankėsi 
mūsų redakcijoje. Pp. Schmiedt 
yra dideli tremtinių rėmėjai ir 
globėjai. Penkių asmenų Savic
kų šeimą jie partraukė iš trem
ties ir įkurdino Newarke. Žmo
nės dirba, džiaugiasi ir dėkoja 
savo geradariams.

• D. šulaitis, “Žiburių” foto
korespondentas atvyksta iš Vo
kietijos į Brooklyną.

PUIKUS PIKNIKAS
Pereitą sekmadienį Dexter 

Parke įvyko Apreiškimo pa
rapijos piknikas. Iš ryto į pik 
niką besiruošiantiems kelius 
sumaišė smarkus lietus. Bet 
apie vidurdienį lietui apsto
jus, į pikniką susirinko gra
žus būrelis lietuvių.

Piknikas buvo puikiai or
ganizuotas. Organizacijos ir 
draugijos turėjo atskirus sa
vo stalus, apkrautus valgiais 
ir gėrimais. Ryškiai į akį me
tėsi ir naujai įsikūręs Liet. 
Kat. Darbin. Klubas, kurio 
nariai turėjo savo stalą.

Šis tradicinis Apreiškimo 
parapijos piknikas davė pro
gą lietuviams susieiti, susi
tikti, atnaujinti pažintis, pa
sižmonėti ir pasišokti. Pik
nike buvo daug naujai atvy
kusių lietuvių.

Daugiausia piknikui pasi
darbavo, už ką ir pikniko ka
ralaite išrinkta buvo, EI. Kli- 
maitė. Antrą vietą gavo B. 
Kašėtaitė. Jos abi suorgani
zavo beveik visas pikniko iš
laidas padengti.

Dalyvavęs

Paklausykime
“Tėvynės garsii”

Ateinantį šeštadienį, iepos 
23 d., 2 vai. popiet, iš ,WWRL 
stoties (1600 kc.), per Juozo 
Ginkaus vedamą lietuvių ra
dijo programą, pirmą kartą 
Brooklyne suskambės “Tėvy
nės Garsai.” Tai bus visai 
naujas meniškas programos 
numeris, paruoštas ir išpil
domas mūsų radijo mėgiamų 
artistų, Vitalio Žukausko ir 
Kazio Vasiliausko.

“Tėvynės Garsai” radijo 
bangomis primins tolimąją 
Lietuvą su jos dainomis, mu
zika, poezija, vaizdais. Trem
tiniai atsimena šios rūšies 
programas, kadaise girdėtas 
ir tų pačių artistų vaidintas 
iš Vilniaus ir Kauno radiofo
nų. Amerikos lietuviams bus 
reta pr,oga ir, tikimės, malo
nus siurprizas pagyventi lie
tuviškomis nuotaikomis. Jas 
tikrai sužadins mūsų gabiųjų 
artistų paruošti ir suvaidinti 
reto poezijos grožio ir dar
naus skambesio Tėvynės gar
sai.

Klausytojai naujoje prog
ramoje išgirs tuos pačius ar
tistus, kurie praėjusį šešta- 
dięnį per J. Ginkaus vedamą 
radiją suvąidino visiems pa
tikusį radijo montažą, pami
nėti Dariaus-Girėno skridi
mui į Lietuvą.

LANKĖSI BROOKLYNE

r
Muz. Pranas Dulkė su šeima

. - --......... . :

SIDABRINĖ VEDYBŲ SUKAKTIS

SIUNTINIŲ UŽSAKY
TOJAMS

Norint užsakyti maisto 
siuntinius tremtiniams per 
Lithuanian Aid Co., reikia 
aiškiai parašyti adresą savo 
ir to, kam siunčiama. Mūsų 
ofisas “Amerikos” patalpose 
— 417 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., Lithuanian Aid Co. 
Užsakymai greit ir sąžinin
gai atliekami.

Jonas Giedrys iš Chicagos 
buvo atskridęs lėktuvu pas 
savo gimines pp. Kranklius 
į Brooklyną. La Guardia ae
rodrome p. Giedrį pasitiko J. 
Kranklys ir P. Tumėnas, ku
rių lydimas jis aplankė Tu
mėnus, Z. ir O. Stanaičius, 
J. Ambraziejų, Pr. ir O. Ši
maičius, O. Miliauskienę, A. 
Mikalauąką, P. Jankų, Dr. A. 
Staloną. J. Giedrys išvyko į 
Kanadą pas J. ir V. Drangi
nius. *

Muz. Pranas ir Marijona Dul
kiai minėjo savo 25 metų vedy
bų sukaktį liepos 3 d., 1949 m.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje, su iškilmingomis mi- 
šiomis ir asista buvo atnaujinta 
vedybinės ceremonijos, kurias 
atliko kleb. kųn. J. Aleksiūnas. 
Asistavo kun. A. Masaitis ir kun. 
A. Pažereckas. Solo “Prieš Ta
vo Altorių” — J. Žilevičiaus, su
giedojo A. Kizienė.

Choras gražiai giedojo Ahrens 
mišias, o per Ofertorium solo 
“Avė Maria” ir “Panis Angeli
cos” sugiedojo J. Zubiūtū.

Palydovais bažnyčioje buvo J. 
Garšva su G. Masaduk — pir
moji pora, o sekančiomis poro
mis buvo J. Kliokis su O. Gudiš- 
kiene, A. Mikalauskas su O. Po- 
liene ir Gudiškis su Kliokiene.

i

Po bažnytinių iškilmių St. 
Stanislaus parąpijos salėje įvy
ko šaunus bankietas. Dalyvavo 
daug svečių, kurie linkėjo su
kaktuvininkams daug laimės ir 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

Savo sveikinimus pareiškė 
kalbėtojai: kleb..kun. J. Aleksiū
nas, J. Garšva, J. Kliokis, A. Mi
kalauskas, O. Gudiškienė. Supa
žindinti su svečiais buvo Kuzų 
šeima iš Ansonia, Conn., Gylių 
šeima iš Pennsylvania, Gegužie- 
nė iš Newarko (M. Dulkienės se
suo), Ks. Strumskis, V. Abrai- 
čiai ir A. Pažereckienė.

Muz. Pr. Dulkė, ilgametis An
gelų Karalienės parap. vargoni
ninkas, nes joje dirba jau nuo 
vasario 1 d., 1928 m. Jis ir žmo
na Marijona yra veiklūs parapi

joje. Išauginę gražią šeimą — 3 
sūnus ir dukterį. Du vyresnieji 
sūnūs, Bernardas ir Povilas, tar
navę Jungt. Valst. kariuomenė
je ir abu jau vedę, o Silvestras 
tarnauja J. Valst. laivyne. Duk
ra Ona taip pat yra veikli jau
nimo tarpe.

Geriausi sveikinimai ir linkė
jimai Pr. ir M. Dulkiams!

PARDAVIMA I
Williamsburge

1. Trijų šeimų, mūrinis, tuščias fo
ras. su 12 kambarių, su maudynėmis 
ir su štymu. $-4500, įmokėti $1,500.

2. Kampinis, trijų šeimų, mūrinis, 
tuščias floras. 10 kambarių, štymas, 
garažiai, $8,750.

3. Apartametas 22 šeimų, 60 x 100, 
renda $8,500. Kaina $35,000.

4. Prie parko, dviejų šeimų, tuščias 
floras, 11 kambarių, su porčiais, su 
garažais, aliejum apšildomas.

5. Jamaica, aukštumoje, 2 šeimų 
mūrinis, atskirai statytas, tuščias flo
ras, su 13 kambarių ir porčiais. alie
jum apšildomi, su garažiais, 60 x 120, 
8th Ave. Subway.

Turime visokių namų, bungalow ir 
naujų ir senų Kfngs County,,Queens 
ir Nassau County. Priimam ir parda
vimams užsakymus.

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

Tel. EV 4-3487 
Tel. RE 9-1506

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

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

Tel. VI 7-1896

TEL. NE 9-3215

Antanas Grigalių
Lietuvis Kontraktorius

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

Lietuvių Radijo Draugijos
i PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 V AL. POPIET WWRL 1G00 kc.

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-71 12
AD. JEZAVITAS V. UBAIiEVKTUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

A. ir E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

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

i! Stephen B redes J r.
ADVOKATAS

Į 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

! Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SONUS
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasti-riavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

298 MAUJER ST., 
BROOKLYN S, N. Y.

DYKAI!

DIDYSIS KRIAUČIŲ
PIKNIKAS

RENGIA A. C. W. of A. LIETUVIŲ 54-TAS SKYRIUS
ĮVYKS ŠEŠTADIENI

Liepos (July) 30 dieną, 1949
DEXTER PARK

74-11 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN, N. Y.
Pradžia 2-rą valandą po pietų

A. Pavydžio Orkestras gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius 
ĮŽANGA TIK 50,centų

Kviečiame gerbiamą publiką kuo gausiausiai dalyvauti šiame pik
nike. O mes iš savo pusės užtikriname, kad visi turėsit “good time” 

VAŽIUOTI: Iš New Yorko imti Jamaica traukinį ant Canal 
St. Taip pat iš Brooklyno imti Jamaica elevaiterį ir važiuoti iki 
Elderts Lane stoties. Ten išlipus ir pikniko vieta.

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES . ! i
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate (1

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas < I 
AISKRYMAS gamintas namie U geriausios Smetonos, ALUS IS go- 0 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: J

Juozas Ginkus j
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Z

ATEITININKAMS

Pasinaudokit žemomis mūsų 
kainomis!

Dėl pavyzdžių ir informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

DYKAI ----- DYKAI

LIETUVIŲ BIZNIERIŲ PIKNIKAS 
Sekmadienį, Rugsčjo-Augusl 28, 1949 

£ KLASČIAUS CLINTON PARKE
ft Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.
ft Gaukit tikėtus pas biznierius, šio pikniko rengėjus 
$ Norėdami daugiau žinių rašykit arba telclonuokit: 
I LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA 
| 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
$ Tel. EV 7-7411

63-26 53rd Drive Maspeth, N. Y,
Visi atvykę ir atvykstan- 

tieji ateitininkai, sendrau
giai, studentai ir moksleiviai, 
kurie apsigyveno New Yorko 
apylinkėse, prašomi paduoti 
savo adresus “Amerikos” re
dakcijoje, 417 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. Perskaitę 
šį pranešimą prašomi pasa
kyti ir tiems, kurie šio prane
šimo neperskaitys.

FEDERACIJOS SUSIRIN-
' .. RIMAS

LRK Federacijos New Yor 
ko apskrities mėnesinis susi
rinkimas bus liepos 29, penk
tadienį, 7:30 vai. vakare, Ap
reiškimo par. salėje, Brook
lyne. Draugijos malonėkite 
susirinkiman savo atstovus 
atsiųsti, nes bus daug svar
bių reikalų aptarti ir reikės 
pasikalbėti dėl rengiamo Fe
deracijos pikniko.

Valdyba

Iš
| HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO.
AUGUST GUSTAS

—: Beltaire Florist :—
6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St. kampas) ' SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

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

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
a

Radios
— Television 9 ---------- "7

— Refrigerators

WASHING MACHINES 
ELECTRIC APPLIANCES 
GAS & COMBINATION

TELEVISIO

RANGES

895-897 Broadway 
Brooklyn 6, N. Y.

Kalbame lietuviškai

JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas)
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