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Suomijos Kvislingas, kaip 
mūsų Paleckis, yra Hertta 
Kuusinen - Leino. Ji buvo ne
paprastai atkakli Stalino ba
tų laižytoja. Ji buvo aukšto
se parlamentarinėse pareigo
se Helsinky. Pavasarį Suo
mijos neramumams kaip tik 
ji ir vadovavo.

Bet šiandieną jau praneša
ma iš Helsinkio, kad ponia H. 
Huusinen - Leino yra išmes
ta už skliaustų. Jai pareikš
tas komunistų nepasitikčji-j 
mas, šių dienų Suomijos ne-, 
ramumų sūkury ji. jau neda
lyvauja. Ir vėl mauras atli
ko savo, mauras turi pasi
traukti.

Pranešama, kad šį rudenį 
į Mexico City renkasi “pasau
lio” “taikos” kongresas. Dėl 
šito kongreso jau pasisakė ir 
Valstybės Sekretorius Ache-' 
sonas. Visiems aišku, kad tai 
Kremliaus šaukiamas suva
žiavimas. Tai jau ketvirtas 
šiais metais: New Yorke, Pa
ryžiuje, Pragoję (dar bus) ir 
dabar Mexico City. Pasaulis, 
žinoma, tai stebi ir išvadas 
daro. Maskvoje, Leningrade, 
Rygoje ar Vilniuje vakarui 
demokratijoms niekas neleido 
ir neleis padaryti kokį nors 
kongresą, sakysime, protes
tui prieš 15 milijonų žmonių 
vergijoje laikymą už geleži
nės uždangos. Vakariečių pu
sėje gi Kremlius kongresus 
lankyti gali...

BRANGIOJE LIETUVOJE
Kauno kampelis, žiūrint iš Aleksoto pusės

TITO KAITINA STAI.I.YĄ
i'

Atomine bdmba pa
laiko pusiausvyrą

Žmonės tinsta iš bado
riansybę Vokietijoj

Vokietijos rinkimų metu 
daugiausia laimėjo dvi deši
niosios partijos: krikščionys 
demokratai (CDU) ir krikš
čionių socialų unija (CSU) 
Šios dvi partijos sudarančios 
pirmąją Vokietijos vyriausy
bę.

Trečia daugiausia laimėju
si partija — socialdemokra
tai sudarysianti stipriausią 
opoziciją šitame seime (Bun
destag). Pirmuoju ministeriu 
pirmininku būsiąs Dr. K. Ade
nauer, buvęs Koelno mayoras 
ir centro partijos lyderis. 
Prezidento kandidatūra dar 
nėra minima.

J. E. vysk. P. Būčys
» <f

Badas Lietuvos kaimynystėje

Suomijoje, atrodo, Krem
lius nori įvykdyti tą pat, ką 
pernai įvykdė Čekoslovakijo
je. Krašte komunistai pradė
jo organizuoti milžiniškus 
streikus ir neramumus sąry
šy su tuo. Nežiūrint į tai, 
kad Suomijos darbininkų 
unijose yra gana nedidelis 
nuošimtis komunistų, jie, ko
munistai, vistiek drumsčia 
vandenį ir kelia triukšmą 
darbininkų tarpe.

Kai kuriose Suomijos vie
tose komunistai sukėlė tie
siog neramumus, kuriems 
pašalinti buvo panaudota po
licija ir kareiviai. Kemi mies
te, šiaurės Suomijoje, kariuo
menė turėjo pavartoti per-

Kaž kuris iš rusiškų lietu
vių redaktorių Brooklyne ar
timam savo pažįstąmam, 
prie geros “čerkos” išsipasa
kojęs savo sielos marnastis. 

,v Jiajaųčiąs kažkur di’jmį^į- 
lumoje neramumą, priekaiš
tus dėl judošiško darbo savo 
tautos atžvilgiu. Jį persekio- 
jąs net tas didysis Judo pasi
korimas už išdavystę dėl 
trisdešimties grašių. “Bet, 
žinai,” — sako šis niekšingas 
tautos mizerija, — “susikur
tas biznis, pragyvenimo šal
tinis... žodžiu, kelio nerandu 
atgal.” Taip, pavyzdžiui, Es
tijos komunistai, pamatę Sta
lino tikrą veidą, neturėdami 
išeities, buvę patys prominen- 
tai, nusižudė, kad tik neliktų 
savo tautos sąmonėje judo- 
šiškais išdavikais. O mūsų? 
Jie mizerijos...

Santykiai tarp meisterio 
Stalino ir jo gizelio Tito eina 
vis dramatiškyn. Tito ką tik 
atsakė į labai aštrią, rodosi, 
jau šeštą iš eilės, Stalino no
tą, kurioje jis Tito apkaltino 
išdavus komunistų reikalus, 
einant prieš jugoslavų tautos 
norą ir reikalavo paleisti 
“sovietų piliečius,” kuriems

McCloy susidarė 
sau kabinetą

Amerikos aukštasis komi
saras Vokietijai McCloy, 
prieš pereinant vakarų Vo
kietiją! į civilinės valdžios 
rankąs, paskyrė šešis savo

Generolas C. Spaatz, buvęs 
USA oro laivynd šefąs, karo 
metu su savo oro laivynu pa- 
klupdęs Vokietiją, kalbėjo 
Atstovų Rūmuose, atsakyda
mas į klausimus karinių pa
sirengimų reikalu. “Rusų ar
mijos gana per trumpą laiką 
būtų užėmusios Visą Europą

Vieno iš šitų niekšų Chica- 
goje, atvyko iš tremties tik
ra sesuo. Sesuo, kuri išgyve
no visas bolševikines baisy
bes Lietuvoje pirmu okupa
cijos metu. Šitas išsigimėlis 
išsigando šito įvykio — kaip 
suderinti jo skelbiamas “tie
sas” su tikros sesers trage
dija, kurios ji susilaukė iš tų 
“tiesų”? Sudrebėjo šito ju- 
došiška išdaviko darbą 
dirbančio žmogaus prigim
tis: mano biznį sesuo laido
ja! Sesuo, tikra sesuo! Ji 
žmonėms kalba,' kad tie, ku
riems jos brolis dirba, yra 
žmogžudžiai. Daugiau negu 
žmogžudžiai: jie tautų žudi
kai — genocidas. Mums pra
neša iš Chicagos, kad chica- 
giečiai jau nugirdę ir šito 
niekšo skundus iš vidaus: se
suo, mat, lieka seserim, jaja 
žmonės daugiau tiki, negu 
juo.

nėjimą.
Tito atsakymo į Stalino 

priekaištus ir grasinimus kal
ba ir-tonas yra tokie, kuriuos 
jis išmoko pas savo meiste
rį : melas, apgaulė, niekšingas 
išdavimas, iš pasalų ėjimas, 
nusikaltėlių užmačios — tai 
žodžiai, iš kurių sudaryta Ti
to atsakymo nota.

Notoje Tito apkaltina 
Kremlių pardavus Jugoslavi
jos reikalus, atiduodant Aus
trijai teritorijas, prie kurių 
pretendavo Jugoslavija.

Tai šviesos spindulys, ku
ris pro. tirštus komunistinius 
rūkus prasiveržęs, nušvietė 
pasauliui komunistų “idealiz
mą.”

Komunistai rūstauja

Suomijoje po griežtų vy
riausybės priemonių prieš 
Suomijos atidavimą sovier 
tams, komunistų spauda tie
siog dūksta. Jie vyriausybės 
darbus vadina teroro, prie
vartavimo ir žudynių priemo
nėmis “prieš liaudį,” kuri no
ri “savo teisių.” Be galo yra 
charakteringa tai, kad’ta ko
munistų spauda šias suomiij 
tautos pastangas vadina “pa
rengimu karo prieš Sovietų 
Sąjungą.” Ką bendro čia tu
ri Sovietų Sąjunga, kaip vi
sai pašalinė valstybė, jeigu 
ji, komunistų propagandos 
lūpomis tariant, niekada ne
sikiša į svetimų valstybių 
reikalus? Čia va ir iškiša ko
munistai ylą iš savo maišo.

£U kuriai^jįajm-. jr Ariją, .rih,
’ mine bomba ir bombonešiai

B-36”, — pareiškė generolas. 
Šitos mūsų priemonės išly
gindavo jėgas iki šiol, tęsė 
toliau generolas. Mūsų užda
vinys ir toliau stiprinti šias 
priemones, kad galėtume ir 
ateity išlaikyti ,tą .pusiausvy
rą, samprotavo generolas 
Spaatz. z

Būdamas New Yorke, J. E. 
vyskupas P. Būčys, prof. Dr. 
kun. Jagmino lydimas, lankė
si “Amerikos” redakcijoje. 
Jo Ekscelencija yra ir mūsų 
žurnalistų veteranas: jis per 
savo gyvenimą yra buvęs 
daugelio laikraščių ir žurna
lų redaktorium ir bendradar
biu.

Pasidžiaugė “Amerikos” 
laikraščiu; jos turima nuo
savybe, palinkėjo jos darbi
ninkams geriausio pasiseki
mo.

Iš savo pusės mes garbin-

LAIC gautomis žiniomis iš 
Baltgudžių Informacijos Biu
ro (BIB) Vokietijoje, pasi
tikrino daviniai apie plintan
tį badą Baltgudijoje.

Lietuvos pasieny, Molodeč
ne, žmonės tinsta iš bado. 
Mozyriaus ir Minsko srityse 
daugelis kaimiečių išmirė nuo 
bado ir nusilpnėjimo. Dauge
lis šeimų kolchozuose duonos 
nematė dar nuo praeitos žie
mos. Suvalgytos visos atsar
gos, todėl vagiami dar ir ne
sunokę šių metų grūdai. So
vietiniai organai žadėjo su
teikti pagelbą, bet ligi šiol tai 
tik tušti pažadai. Nepaisant 
žiaurių bausmių, žmonės 
skerdžia paskutines karves.

Bado priežastis — pernyk
štis prastas derlius ir nuola
tinis grūdų atsargų vežimasLimo aLomgty v dilimo

spėjimui ginklą. Ir tai komu-Į Rusijon. Pyliavos veik visai
nistai padarė daug triukšmo 
ir įtempė labai padėtį.

Vyriausybės atstovai pa
reiškė, kad čia siekiama to, 
kas buvo įvykdyta Čekoslo
vakijoje, bet jiems to nepasi
seks čia pasiekti.

ištuštino baltgudiškus kai
mus. Kai badaujantieji krei
piasi pagelbos į kariškus san
dėlius, valdžia suima prašy
tojus ir gabena juos sunkiem 
darbam Rusijos giriose ir ka
syklose.

OSIĄ SAVAITĘ

Kain žinome, rugsėjo 9, 10 
ir 11 dienomis Elizabethe, N. 
J. įvvksta Amerikos lietuvių 
katalikų jaunimo — Lietuvos 
Vyčiu seimas, ši proga turė
tų būti išnaudota čia gimu
sio lietuvių jaunimo ir nau
jai atvažiavusiųjų. Jaunimas 
turės čia puikią proga susi
tikti. susipažinti, susibičiu
liauti, išsiaiškinti ir išdisku
tuoti visa, kas jaunimui šian
dieną yra aktualiausia tauti
niu, ideologiniu ir praktiniu

darys tos civilinės valdžios 
aparatą. Paskirti: Ch. A. Mc
Lain — teisių patarėjas, H. 
W. Brown — darbo patarėjas, 
J. W. Riddleberger — politi
nis patarėjas, G. G. Wolfe — 
administracijos patarėjas, 
gen. J. P. Hodges — atstovas 
prie militarinės valdžios, R. 
Nicholson — socialinių reika
lu patarėjas. Patarėjas ūkio 
reikalams dar nepaskirtas. 
Be to, McCloy paskyrė dar 
J. E. King, j r. savo įstaigos 
ekzekutyviniu sekretorių.

Rugp. 17 d. Turkijos ryti
nėje dalyje smarkokai sudre
bėjo žemė, žuvo žmonių.

DIDVYRIU TAUTA NEPASIDUODA
Suomių tauta pasaulio tau

tų sąmonėje per amžius pa
liks didvyrių tauta. Ji gru
miasi atvirai, net gi ginklu, 
su beveik šimtą kartų už ją 
didesne sovietų valstybe, ku
ri jau visas dešimtmetis kai 
stengiasi šią didvyrių tautą 
okupuoti ir sunaikinti savo 
baisiais metodais.

Suomijoje Kremliui nepa- 
I sisekė padaryti to, ką jis pa
darė Čekoslovakijoje. Suo
miai — ne čekai, Pasikivis 
— ne Benešąs. Suomių vy
riausybė suėmė streiko vardu 
prisidengusius streikuojan
čių komunistų vadus ir kraš
te įvedė tvarką. Kremlių pa
statė vėl prieš aiškų veiks
mą: norite Suomijos, imkite 
ginklą ir eikite patys, kaip 
1940 metais — mes jums pa
tys “su džiaugsmo ašaromis 
akyse” nepasiduosime.

—Prezidentas Trumanas 
reikalauja, kad jo pasiūlyta 
suma apginklavimui vakarų 
Europos būtų visa priimta. 
Kaip žinome, Atstovų Rūmai 
pasiūlytą sumą labai apkar
pė.

Laisvoji komunistę 
partija'

ffll fhūšų tautos ir-^Bažny-f- ' Th_Olark Senato patvirtintas -vyriausia federalto-'
čios veteranui linkime ilgiau
sių metų ir sveikatos kilnia
me jo darbe.

Žemės drebėjimas

atžvilgiu. Ypatingai tai bus 
puiki proga naujai atvyku
siam jaunimui pažinti čiagi- 
mius ir atvirkščiai. Taigi, 
renkimės į Elizabethą.

Berlyne įkurta „ nauja ko
munistų partija, kuri pasiva
dino : laisvoji komunistų par
tija. Jos tikslas — kova prieš 
Stalino diktatūrą ir prieš ru
siškąjį imperializmą, prisi
dengusį bolševizmo skraiste.

Šios partijos vadai tuojau 
suėjo į kontaktą su Tito ir 
pažadėjo jam pilną pritarimą 
ir paramą “didžioje kovoje 
dėl komunistų išsilaisvinimo

iš Kremliaus jungo.” šioš 
partijos vadas yra K. H. 
Scholz, buvęs nacių laikais 
komunistinio judėjimo po
grindyje vadas.

Kirminas bolševikiniame 
kūne įsimetęs. Jis turės jį pa- 
raližiuoti.

Britu Coliimbijos pakrašty 
rugpjūčio 22 d. buvo stiprus 
žemės drebėjimas. Specialis
tai sako, kad jis buvo stip
resnis už 1906 m. San Fran
cisco miestą sugriovusį dre
bėjimą ir ilgiau tęsėsi už ne
seniai Ekvadore įvykusį. Ta
čiau aukų ir sugriuvimu ne
padaryta. Drebėjimo smūgiai 
buvo jaučiami net Alaskoje, 
Portlande, Oregone. Seismo
logai sako, kad tas drebėji
mas būtų padaręs milžiniškų 
sugriovimų, jeigu jo centras 
būtų buvęs arčiau daugiau 
apgyvendintų miestų.

—Didelis uraganas artina
si j Floridos pakraštį.

BELGRADE NERVINASI
'•--------------------------

Kova tarp Stalino ir Tito, 
atrodo, perėjo žodžių ribas ir 

i pradeda artintis į ginklų kal
bos ribas. Stovima karo pavo
jaus angoje.. Labai reikšmin
ga, kad vienos užsienio vals
tybės pasiuntinys nurodė net 
datas raudonosios armijos 
invazijos į Jugoslaviją ir per
kėlė savo įstaigos personalą 
toli nuo Belgrado, į sauges
nę vietą. • r

Daugybė gandų Belgrade 
apie galimą Maskvos invazi
ją į Jugoslaviją, įelektrizavo 
tenykščius diplomatus. Iš tik
rųjų, nieks nežino, ką Krem
lius mano. Eina kalbos apie 
didelius sovietų armijų judė
jimus prie Jugoslavijos sie
nos: Stalino'notoje Titui pa- 

• sakytas posakis “imsimės aš
tresnių priemonių” kvepia 
ginkluota avatiura. Padėtis 
lyginama su 1949 m. vasaros 
padėtimi.

Gaisro nelaime 
Prancūzijoje

Nudegė

Didžiausia nelaimė Pran
cūzijoje nuo karo pabaigos 
yra milžiniškas miško gais
ras Bordeaux rajone. Iki šiol 
yra žuvę 79 žmonės, kaip šio 
gaisro pasekmė.
271,000 akrų plotas. Sunai
kinta labai daug ir pasėlių 
bei sodų. Daug kaimų, gre
siant tiesioginiam pavojui, 
turėjo išsikraustyti iš namų. 
Cestas ir Saucats kaimams 
pavojus jau praėjo, ugnis čia 
pasisekė apstabdyti.

—Valstybės Departamen
tas pranešė, kad U. S. zona 
Vokietijoje pereis į eivilės 
valdžios rankas rugsėjo 15 
d., o ne spalių ar lapkričio 
mėnesį', kaip paskleisti gan
dai sako.

—Šiemet BALFo' metinis 
seimas bus Philadelphijoje.

—JAV laivai ateinantį 
mėnesį lankysis Ispanijoje.

teismo teisėju. Į jo vietą vyriausiu valstybės gynėju paskir
tas J. H. McGrath.

• Politiniai stebėtojai pranašauja, kad Kinijos raudo
nieji numatę formaliai savo komunistinę vyriausybę įsteig
ti spalių 10 dieną.

• Amerikos karinė valdžia Vokietijoje sustabdoma 
lapkričio 15 d. šitai pranešė Amerikos aukštasis komisaras 
Vokietijai McCloy.

• Derybos dėl sudarymo vakarų Vokietijos vyriausy
bės prasidėjo ir tęsiasi labai patenkinamai.

° Berlyno keturi kariniai komendantai labai ilgai po
sėdžiavo, bet nieko konkretaus nenutarė. Sovietai mėgino 
savo veto ir čia.

• Virš Sag Harbor, L. I. apie pusantros mylios aukš
čio susidūrė du kariniai lėktuvai. Du lakūnai su parašutais 
išsigelbėjo, o du žuvo.

® Garsiosios žmogžudystės byloje Bronx, N. Y. teis
mas Mrs. Beck ir Mr. Fernander rado kaltais ir nuteisė juos 
mirties bausme.

• Pasaulio laikraščiai rašo, kad iš italų komunistų tar
po Trieste yra išmokyta specialė komanda, kurios tikslas 
yra nudėti Tito.

• Vokiečių statistikos įstaigos pranešė, kad šiuo metu 
vakarų Vokietijoje yra tik 20,000 žydų. 1933 m. tose pa
čiose ribose buvo 500,000 žydų.

® Po baisaus žemės drebėjimo Ekvadore prasidėjo to
ki plėšimai, kad valdžia turėjo net kariuomenę apsaugai pa
naudoti . •

• Ženevoje vykstančioje konferencijoje, kurios tikslas 
— reviduoti Ženevos konvenciją, sovietai mėgino prastum
ti rezoliuciją, kad atominė bomba būtų paskelbta prieš įs
tatymus esąs dalykas. Sovietų rezoliuciją balsų dauguma 
atmetė.

• Dachau, Vokietijoje, įvairių tautų DP užpuolė ko
munistų partijos parlamentarą, kalbėjusį į minią. Komunis
tą išgelbėjo policija.

\ • Pine Camp, N. Y., garsioje kareivių stovykloje miš
ko gaisras sugadino mokomojo šaudymo stadioną. Karei
viai padėjo gaisrą gesinti. i

• Transjordanijos karalius Abdullar vieši Londone, kur 
vyksta tarp jo ir Anglijos vyriausybės pasitarimai Artimų
jų Rytų klapsimais.

• Strasburgo konferencijoje, kur buvo sukurta Euro
pos Federacija, W. Churchill griežtai pasisakė už Vokieti
jos priėmimą į tą federaciją.

• Tito Jugoslavija gavo leidimą kai kurioms mašinoms 
Amerikoje pirkti. Eina vis stipresni gandai, kad Jugosla
vija išsikovosianti net ir didesnę paskolą Amerikoje.

• Londone pasibaigė konferencija, kuri buvo sudary
ta iš prekybos, pramonės ir finansų atstovų, kurie svarstė 
dolerių trūkumo problemą.

• Amerikos vyriausybė vėl įteikė sovietams protestą 
dėl trukdymo Amerikos radijo programų svetimomis kal
bomis.

• Archivyskupas J. Beran Pragoję pareiškė, kad jis 
bus komunistų suimtas. Jis perspėjo pasaulį dėl bolševikų 
kėslų.

• Valstybės Departamentas pranešė, kad Amerikos 
pasiuntinybė Kinijoje bus uždaryta, jeigu komunistai už
ims Kantoną.
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NUSIKALTIMAI IR BAUSMĖS

Prof. Dr. A. Trimakas yra kad šiedvi galybės yra prą- 
ilgus metus buvęs nepriklau- dėjusios savo nesutarimus 
somosios Lietuvos diplomati- spręsti ginklu ir taikių prie- 
nėje tarnyboje, specialistas , monių jiems išlyginti nebesu- 
valstybinių mokslų, kuriuos —J----
ir dabar dėsto aukštojoje mo
kykloje A. J. Valstybėse. Pa
sinaudojęs jo atostogomis 
Brooklyne,,, jūsų korespon
dentas paprašė gerb. profe
sorių pasisakyti savo nuomo
nę šiais klausimais.

—Kaip aptartumėte šių 
dienų pasaulinę politinę pa
dėtį?

—Kai po tokio masto ka
rų, kaip paskutinysis, neį
veikiama susitarti dėl taikos 
sutarties su buvusiu priešu 
— Vokietija, taikos nėra. Ne
sutariančios šalys, ar jos bū
tų buvusios sąjungininkės, 
kaip dabar, ar buvę priešai— 
tegali ruoštis naujom kruvi
nom kovom, nes karas ne
baigtas. Šiuo metu tas ruoši
masis eina dargi paspartin
tu tempu, o Graikijoje ir Ki
nijoje nebaigtasis karas tę
siamas toliau. Kadangi vie
na kariaujančiųjų šalių yra 
remiama Amerikos, o antroji 
Sovietų Sąjungos, tai rodo,

visų mūsų nūdienis rūpestis. 
Neturime gailėti nieko, kad 
šį gražiausią mums belikusį 
mūsų tautos žiedą išsaugo
tum ir išugdytum, bei išmok
slintum, parengdami jį Die
vo ir mūsų brangios Tėvynės 
tarnybai.

Neužtenka tačiau parengti 
darbininkus. Reikia parengti 
visas priemones būsimam 
darbui. Reikės gydyti fizines 
ir moralines žaizdas. Reikės 
visa iš griuvėsių, iš pagrindų 
atstatyti, šiam be idealizmo 
ir pasiaukojimo reikės ir ma
terialinių priemonių, šias gi 
reikia dabar suorganizuoti, 
kad išlaisvinimo valandai iš-

• —Prie ko Rytų ir Vakarų 
rivalizacija gali privesti pa
saulį?

—Pagal stalinizmo teoriją 
— prie galutino atsiskaitymo 
su kapitalizmu. Iš tikrųjų gi 
prie žiauraus karo, nuo ku
rio skaudžiai nukentės ne 
vien Europa, bet ir Amerika. 
Komunizmas, aišku, nelai
mės, bet sąlygos žmonijos 
gerbūviui ir vakarų civiliza
cijai plėstis gali būti sunai
kintos ilgiems laikams.

—Jeigu vakariečiams pasi
sektų užkirsti kelią sovietiš
kojo komunizmo ekspansijai, 
ar numatote ir tada pavojų 
mažosioms tautoms?✓

—Jeigu sovietiškasis impe
rializmas būtų tik sulaiky
tas, bet nesunaikintas, kas be 
karo neįmanoma, mažosios 
sovietų pavergtos tautos bus 
žiauriai naikinamos ir toliau. 
Jų sunaikinimo komunistai 
siekia jau dabar, ypatingai 
Pabaltijy. Kitų laisvųjų, ma
žųjų tautų padėtis nepasi- 

I keistų, nes nieks joms negre
sia nei iš Amerikos, nei iš ki
tų demokratinių kraštij pu
sės. Sovietiškąjį gi imperia
lizmą sunaikinus, visoms ma
žoms tautoms galima būtų 
atsikvėpti, nes prieš jų tauti
nę ir kultūrinę gyvybę Vaka
rai nesikęsina.

—Ar būtų galima pasaulio 
(federacija, apjungianti visą 
žmoniją bendru parlamentu

Bern. Brazdžionis

Gimtosios žemės ilgesys
Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus,
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus takus, 
Suspaudęs širdį, kaip rudens naktis tamsi.

Rusiškasis komunizmas prieš trisdešimt metų pradėjo 
naujus valdymo ir tarptautinio santykiavimo metodus. Me
todus, kurių dar prieš penkiasdešimt metų joks fantastas 
rašytojas negalėjęs būtų aprašyti. Metodus, kuriais yra 
nužudyta daug milijonų žmonių, kuriais naikinamos ištisos 
tautos, dėl kurių net ir sovietų valstybė pasauly pavadinta 
genocidu — tautų žudiku.

Sovietiškasis bolševizmas iššaukė vokiškąjį nacizmą, 
kuris pasisavino visus bolševizmo metodus ir jais sunaiki
no taip pat daug milijonų žmonių. Naikino naciai žmones, 
kaip vabzdžius. Naikino jie lygiai taip, kaip naikino ir nai
kina bolševikai.

Apie lietuvių tautos naikinimą yra daviniai aiškūs ir 
konkretūs. Žinios, kurios spaudoje paskelbtos apie septy
nis masinius trėmimus Lietuvoje, pasiekusios laisvąjį pa
saulį įvairiais keliais, yra neabejotinos. Įvairūs šaltiniai 
kalba tą patį. Einama prie Lietuvos ir kitų Pabaltės kraš
tų sunaikinimo. Tai pirmutinis rusiškojo bolševizmo užda
vinys šiandieną vakarų kryptimi. Jeigu šis uždavinys pa
siseks, eilės ateis ir kitoms mažoms tautoms į vakarus nuo 
Sovietų Sąjungos.

Tagi, vykdomas milžiniškas nusikaltimas žmonijoje, 
žmonių naikinimas. Nekaltų žmonių. Masėmis iš karto. Be 
teismo, be apeliacijų, be pasiskundimo. Šitas milžiniškas 
nusikaltimas vykdomas viešai, dienos šivesoje. Vykdomas 
jis valstybinėmis priemonėmis, svetimoje, pagrobtoje že
mėje. Ir tuo pačiu metu pasauliui skelbiama, kad toje že
mėje žydi gerbūvis ir žmonių pasitenkinimas. Tą rašo ko
munistų spauda. Taigi, tuo pačiu metu vyksta ir žmonijos 
išniekinimas: mes juos žudome, o sakome, kad mes jiems 
gerovę kuriame.

Šitas nusikaltimas, nors jis planuojamas ir vykdomas 
atskirų asmenų, partijos, bet jis dėmę meta ir tautai, iš ku
rios tautinės medžiagos šitie žudymo instrumentai yra nu
kalti. Vokiečių tauta, karo priemonėmis sugriovus ten na
cizmą, griebėsi teisintis, kad ji, kaipo tauta, nekalta, kal
tas Hitleris ir jo partija. Bet pasaulis atsakė: ne visai taip! 
Ir vokiečių tauta turėjo gėdingai nuleidusi akis laikytis pa
saulio tautų šeimoje, jaučiantis, kad ji buvo genocidas. Ar 
ne tas pat yra su rusų tauta? Stalinas juk pats savo ranko
mis nevykdo tų baisių nusikaltimų. Jis juos vykdo rusų tau- mušųs būtų galima tuojaus 
tos rankomis. Rusų tauta turėjo puikių progų šitą supras- • imtis atštatomojo darbo, 
ti ir pasisakyti prieš jos prievartavimą žudyti kitas tautas. Į šie uždaviniai mus katali- 
Tačiau ši iki šiol to nepadarė. Rusų tautos demokratinių kus bendrai ir lietuvius spe- 
atstovų, esančių laisvajame pasaulyje, nuolatiniai pabrė- daliai turi sujungti vienam 
žiniai, kad jie neatsisako nuo svetimų žemių, kurias Krem- organizuotam, pasiaukoju- 
lius yra pagrobęs, suponuoja jų pritarimą genocido veiks-‘šiam ir kovojančiam vienete, 
mams tuose kraštuose. Pritarimai juk galimi ne tik žo- į Nelaukime paramos iš kitų, 
džiais, bet ir laikysena. Taigi, rusų tautai reikia pagalvoti,-— ---------- 1—i—----- _•
kad tada, kai ji griebsis teisintis, kad tai darė Stalinas, par
tija, ne mes, pasaulis pasakys: ne visai taip!

Nusikaltimas lieka nusikaltimu. Ypač žudynės. Stali
nui ir jo gaujai yra tas pat, nustosi, ar toliau tęsi — krau
jo dėmių nuo savo rankų nenuplausi. Lygiai kaip Hitleriui 
buvo su jo gauja. Bet tautai, kurios vardu žudomi žmonės, 
tai nėra tas pat. Stalinas su savo gauja yra praeinamas da
lykas, kaip buvo praeinamas dalykas Hitleris su jo gauja. 
Bet tauta nėra praeinamas dalykas. Rusų tauta nepasibaigs 
drauge su Stalinu ir jo gauja, kaip nepasibaigė vokiečių 
tauta su Hitleriu ir jo gauja. Stalino ir jo gaujos daug narių 
gal nei nebebus tuomet, kai rusų tautai reikės duoti atskai
tomybę už žudynes. Žudikų vardas — tai baisus šešėlis vo
kiečių tautai šiandieną. Dar baisiau: šito šešėlio jie jau nie
kada nepašalins nuo savo tautos kelio. Rusų tautai Stali
nas traukia ant jos kelio dar baisesnį šešėlį.

Tik naivus politikierius gali manyti, kad toki nusikal
timai, kaip masinis žudymas atskirų tautybių pasaulio tau
tų šeimoje, galima bus užglostyti, nutrinti ir nuo jų išsi
sukti. To galėjo tikėtis senesniųjų amžių genocidai, kada 
distancijos ir susižinojimo sunkumai neleido žinoti pasau
liui, kas tedasi tame ar kitame pasaulio kampe. Bet to ne
gali tikėtis šių dienų genocidai, nes šiandieną jau tą patį 
vakarą visas pasaulis žino, kas ryte atsitiko kad ir toliau
siame kampelyje. Šių dienų žmonija skaudžiai išgyvena ši
tas baisias žudynes ir kaupiasi neapykanta žudikams.

KODĖL AUKOTI?
Katalikų Bažnyčia išgyve

na sunkius laikus. Ji kovojo 
už tiesą, ir kenčia nuo smur
to. Bolševikų siaubas naiki
na pagrobtas tautas, kauda
mas pirmoj eilėj tikėjimą iš 
žmonių širdžių. Kankinių 
kraujas vėl laisto, žemę. Bet 
tai dar ne viskas. Maskva dar 
toli gražu nėra soti. Krem
lius su visu stropumu ieško 
naujų aukų. Prieš mūsų akis 
taipgi vien griuvėsiai, aša
ros ir kančios. Bet ne pralai
mėjimas! Jėzus liepė pasiti
kėti, nes Jis nugalėjo pasau
lį, kada šis manė aukščiausĮ 
laimėjimą pasiekęs. Jis nu
galės ir šį kartą. Bažnyčia

nors žaizduota ir nukamuo
ta praskins sau pagaliau ke
lią į laimėjimą. Kančios iš
blės, ašaros nudžiūs, iš griu
vėsių pakils naujas gyveni
mas, kuris bus pagal Dievo 
valią.

Naujas gyvenimas yra mū
sų darbų ir mūsų dabarties 
kovų tikslas.

Turim parengti naujų dar
bininkų kadrus. Turim juos 
išugdyti galimai greičiausiai, 
kad jie pajėgtų dirbti ne už 
du, bet už dešimti. Mūsų gre
tos juk yra išretėjusios ir vis 
retinamosi

Klierikai ir pasaulionys 
studentai katalikai turi būti

nes jos nesulauksim. Nepasi
tikėkime tais, kurie nėra aiš
kiai su mumis, nepasiduoki
me apgaudinėjami ir suve
džiojami tų, kurie save vadi
na 
apie vienybę ir toleranciją, 
bet dažnai tie žodžiai tik 
tam, kad savo netoleranciją 
tuo būdu nuslėptų. Būdami 
neklastingi, būkime gudrūs. 
Žiūrėkime, kad mūsų aukos 
ir mūsų pastangos eitų mūsų 
ir tik mūsų idealų siekimui. 
Iš kitų negaunam, neturim 
kitiems ir duoti, nebent tai 
būtų išmalda; bet išmalda 
duodama asmeniui, ne orga
nizacijoms !

Būkime dosnūs saviems 
uždaviniams. Čia thus nekar
tą pralenkia mūsų priešai.

Amerikos katalikų užsimo
jimas suorganizuoti Katalikų 
Akcijos Fondą yra ne tik 
sveikintinas ir visomis išga
lėmis visų remtinas, bet tai 
yra tiesiog šventa visų lietu
vių katalikų dabarties parei
ga. šis Fondas patenkins da
barties mūsų reikalavimus, 
kurie yra dideli ir labai svar
būs, ir bus laidas bei užtik
rinimas ateičiai.

Fondo šūkis turi būti: Ka
talikai, katalikiškam reika
lui, katalikiškos Lietuvos at
eičiai!

Teneišaiškina mūsų minčių 
kas nors blogam. Neskelbtam 
netolerancijos ir neturim mo
nopolistinių siekimų. Norim 
tiktai, kad katalikai jaustų 
savus reikalus ir jiems auko
tųsi. Esam tikri, kad vykdy
dami savo krikščioniškus-ka- 
talikiškus idealus geriausiai 
pasitarnausim mūsų Tėvynei. 
Tai kalba istorija, tai sako 
sveikas protas.

Kun. R. Tulaba

indiferentiškais, kalba

randama.
Ar mes šią padėtį pavadin

tume netiesioginiu karu , ar 
suktom paliaubom, tarp Va
karų demokratijų ir Sovietų 
Sąjungos yra praraja, kuri 
kasdien plečiasi ir gilėja.

—Ar laikote dabartinę pra
rają tarp Rytų ir Vakarų 
neužlyginamą?

—Vakarų demokratijos
yra pakartotinai ir visaip 
bandžiusios išlyginti skirtu
mus ir pasiekti pastovią tai
ką. Visos tos pastangos, de
ja, atsimušė į sovietų “Niet,” 
kaip į nepralaužiaiiią sieną. 
Negana to, sovietų diploma
tija dargi apkaltino Vaka
rus, trukdant sukurti taiką. 
Tuo pat metu Stalinas tęsė 
toliau Markso - Lenino ir sa
vąją politinę liniją. Jis savo 
kalbose, pasakytose po karo 
Rusijoje, yra pareiškęs, kad 
tarp komunizmo ir kapitaliz
mo, kurį atstovaujančios Va
karų demokratijos, nėra ir 
negali būti sutarimo. Trum
pos paliaubos nereiškiančios, 
kad Sovietų Sąjunga būtų 
atsisakiusi remti pasaulinės 
komunistinės santvarkos įgy
vendinimą. Tai vien taktikos ir pasauline vyriausybe, jei 
klausimas. Vakarų demokra
tijos, besiginančios .nuo ko
munizmo, susiburs, Stalino 
žodžiais, į vienalytį bloką ir 
tada įvyks galutinas ir lemia
mas Rytų komunistinio ir Va
karų kapitalistinio blokų su
sirėmimas, kuris išspręsiąs 
ilgiems laikams, kokia san
tvarka turinti likti pasauly.

Kadangi ši Stalino politika 
yra Sovietų Sąjungai šven
tas dalykas, nėra jokių šansų 
prarajai išlyginti, kol komu
nizmas nebus sunaikintas.

Tu ateini iš pat piliakalnio širdies,
Iš pačio židinio šventų tėvų namų,
Ir nematau aš pro tave kitos žvaigždės,
Ir nežinau kitų, taip žudančių skausmų...

Greičiau, nei spindulys radaro danguje, 
Giliau, nei šachtų suodini urvai, 
Švelniau, nei nailono švelniausioji gija, 
Ir įkyriau negu šešėlis visame kely buvai...

Ir be tavęs, aš lyg be duonos kasdieninės, 
Ir be tavęs, tarytum žemė be lietaus, 
Ir be tavęs, aš lyg be šaukiančios tėvynės 
Ant žemės vieškelio plataus.

Kaip motina gera tu surenki visus išsklidusius vaikus, 
Ir kaip patėvis piktas tu negrįžtančiam esi, 
Kai sieloj pabundi toks didelis ii’ toks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.

Ant vakaro uolos
Žiburiai artėja... Žiburiai nutola. 
Žiburiai į tirštą marių miglą puola. 
Tu, vėlus keleivi, stovi ant uolos 
Ir nakties klausaisi kalbančios tylos.

Ir klausai ošimo dūžtančių bangų, 
Ir tau daros baisiai liūdna ir baugu.
Ir tau rodos, tartum okeanas kyla 
Į tą žemės naktį, į tą juodą tylą.

Kaip mirtis ateina į pasaulio širdį, 
O širdis pro sapną žingsnių tų negirdi. 
Ir dangus tau šaukia iš juodos tylos: 
Tartum švyturys stovėki ant uolos

būtų išjungtas iš pasaulinio 
valstybių koncerto sovietinis 
komunizmas?

—Pasaulinės valstybių fe
deracijos mintis nėra nauja. 
Buvusioji Tautų Sąjunga ir 
dabartinė Jungtinių Tautų 
organizacija yra padariusios 
šia kryptimi didelį žingsnį 
pirmyn. Tai rodo nepalaužia
mą atskiro žmogaus ir visų 
tautų norą siekti pastovios 
taikos, tvarkos, laisvės ir ger
būvio. Tačiau, kaip Tautų Są
junga buvo sugriauta didžių
jų valstybių nenoru laikytis globojamai)" paskelbus savo'SSSKu 
Tautų Sąjungos statuto ir,“pagrindines tezes,” "t" ’ ' “ 
spręsti tarptautinius politi- Į nos Tautinė Taryba pareiškė' Tarybos Vykdomojo Komite- 
nius ginčus ir klausimus, ne-, tokį savo nusistatymą šios to Informacijų Taryba pa- 
siskaitant su jokiais tarptau- organizacijos atžvilgiu: 
tinės teisės ir moralės dės
niais bei nuostatais, f 
šiandien Sovietų Sąjunga sa
vo be skaičiaus veto protes
tais griauna bet kokias vil
tis pasaulinei federacijai ir 
vyriausybei sudaryti. Vakar 
tai griovė Vokietija, Italija ir 
Japonija, šiandien Rusija.

Ten, kur liečiama didžiųjų 
valstybių politiniai interesai 
ir prestižas, jos yra labai 
jautrios ir saVystovios. Dau
giau negu abejotina, kad bet 
kada pavyktų sudaryti pa
saulinę federaciją ir vyriau
sybę. Tai galėtų būti tik do
minuojančių kitiems primes
tas dalykas. Nepavydėtina 
būtų tada mažųjų tautų pa
dėtis.

Kitas klausimas, kokia bū
tų Lietuvos ir kitų Pabaltės 
kraštų padėtis, sunaikinus 
komunizmą Rusijoje ir suda
rius ten ne bolševistinį reži
mą. Carų pastangas — įjung
ti tuos kraštus į savo impe
riją — gerai atsimename. 
Skaitėme taip pat Rusų De
mokratų pareiškimą turėti 
Ukrainą ir kitus, dabar so
vietų pajungtus kraštus bū
siančioje Rusijoje. Tie faktai 
yra būdingi. Dažnas rusiškos 
kilmės šio krašto profesorius 
dėsto savo veikaluose ir au
ditorijose, kad Pabaltės kraš
tai esą galutinai palaidoti. 
Ateity, girdi, tie kraštai bū
sią tiek, pat reikalingi demo
kratinei Rusijai, kaip jie bu
vo reikalingi praeity. Tai im- 

sovietuose yra šiandien ir ki- perialistiniai kėslai. Jie su- 
tokių nuomonių, kurios nore- duš, be abejo, į Pabaltės 
tų lemiamų žygiu, bet kol|kraštu laisvės kovotojų žy- 
Stalinas laiko vadžias savo j ^lus. kain jie sudužo .1919-20 
rankose. toms nuomonėms t metais. Dėl to mes negalime 

viso to išleisti iš akių ir tu
rime budėti. .

Ir kai paskutiniai žiburiai užges, 
Šauk pasaulio širdžiai pro mirties bangas, 
Šauk, kaip albatrosas skrisdams prieš vėją: 
—Te naktis nutola, te aušra artėja!...

Stony Brook.

UKRAINIEČIŲ PAREIŠKIMAS

—Visos vakariečių priemo
nes, kaip Trumano Doktrina, 
Mashallio planas, Atlanto 
paktas, Europos Taryba, kie
no tai pasėka ir prie ko veda?

—Visos šios priemonės yra 
Maskvos agresyvumo iššauk
tos. Jų tikslas defensyvinis. 
Jomis siekiama sustiprinti 
Vakarų Europą kariniai ir 
ūkiniai, kad užkirtus kelią 
bet kokiam sovietų bandy
mui pavergti daugiau tautų 
ir užgrobti naujų kraštų.

—Kokių žygių įžvelgiate iš 
Maskvos pusės prieš minėtas 
vakariečių priemones?

—Maskva gali imtis dvejo
pų žygių: vidujinių ir išori
nių. Pačioje Sovietų Sąjun
goje, bolševikų okupuotuose 
kraštuose, kaip Lietuvoje, ir 
satelitų kraštuose, galima 
nedvejotinai laukti, kad be 
grynai karinio potencialo kė
limo, bus pagreitintas tauti
nio elemento naikinimas, 
naujos masinės deportacijos 
ir visiškas religinės laisvės 
panaikinimas, uždarant ir li
kusias bažnyčias.

Užsieny seks sustiprinta 
komunistinė propaganda ir 
akcijos prieš Tito, o per ga
lutiną Kinijos susovietinimą, 
bus siekiama Azijos paglem
žimo, kad išstūmus iš ten va
kariečius. Ar tai visa pavyks, 
yra kitas reikalas, bet Azi
jos keliu einant galima tikėtis 
Europos, o pagaliau ir Ame
rikos apsupimo. Tai ilgokas 
kelias, bet sovietai dažnai 
laikosi principo, kad ugnimi 
vaisiaus neprinokinsi. Tam 
reikia laiko, kantrybės ir pa
siruošimo. Neabejotina, kad

“Rusijos Tautų Išlaisvini- | siškų tautų likimą spręstų 
mo Sąjungai" (Kerenskio'rusai, kurie sudaro daugumą 

o , - -- 'Jį&‘ . .
Ukrai-| “Todėl Ukrainos Tautinės

tėra maža galimumų laimėti 
persvara, šiuo metu vykstan
tieji sovietuose masiniai va
lymai, negailestingai nutil
dys visus nuomonių skirtu
mus.
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! reiškia:
“1. Rusijos Tautų Išlaisvi- 

Inirnr, Sa iuno-nc. programa
diktatūra -*-• Rusijos Tautų isiaisvi- 

jpasijoje yra ruOų istorinis nimo Sąjungos programa 
reiškinys, nes rusai praeity-'paneigia Sovietų Rusijos pa- 
je neturėjo laisvos politinės i vergtų tautų apsisprendimo 
sistemos savo krašte ir ne- teisę... Revoliucijinė kova, 
gerbė kitų tautų laisvės. Ca- ypatingai pogrindžio pasi- 
rizmui žlugus 1917 m. visos priešinimo formoje, tebeina

“Komunistinė 
taip RUsįjoje yra rusų

Revoliucijinė kova,

Rusijos pavergtų tautų teri
torijose... savo tautinių vals
tybių atsteigimo kovoje. To
dėl Rusiškos Sąjungos pro
grama negali turėti ukrainie- 
sos pastangos primešti a 
čių tautos ir kitų Rusijos pa
vergtų tautų sankcijos. Vi- 
priori vienokią ar kitokią 
tarptautinių santykių formą 
bus ukrainiečių ir kitų tautų 
laikomos kaipo jų teisių pa
žeidimas. Ir jos toliau tebesi- 
priešins.

“2. Sumanymas sukviesti 
buvusios Rusijos “visų tau
tų” Steigiamąjį Seimą jokiu 
būdu negali spręsti Rusijos

(Toksai planas tik dar labiau 
supainiotų tautinius skirtu
mus Rytų Europoje ir keltų 
naują pavojų taikai...

“Kiek tai liečia ukrainiečių 
tautą, tiktai nepriklausomos 
Ukrainos Steigiamasis Sei
mas, išrinktas demokratiniu 
procesu, tegali sukurti val
džią, atitinkančią gyventojų 
valiai, ir tiktai tokia valdžia, 
kaip lygi tarp lygiųjų, tega
lėtų nustatyti Ukrainos val
stybės santykius su kitomis 
tautomis.

“Kad apsaugojus Ukrainos 
tautos laisvę nuo rusiškojo 
imperializmo pavojaus, Uk
rainos politika skaito reika
lingu įtraukti Ukrainą į tarp
tautinių sąjungų sistemą su 
kitomis laisvomis Europos 
Tautomis, ir ta sistema galė
tų tarnauti pagrindu Jungti
nėms Europos Valstybėms.”

nęrusiškos tautos, tokios kaip 
Baltijos tautos, ukrainiečiai 
ir Kaukazo tautos, sukūrė sa
vas nepriklausomas ir demo
kratines valstybes; gi pačio
je Rusijoje, iš kitos pusės, 
įsikūrė komunistiška dikta
tūra. Po ilgų ir sunkių kovų, 
Sovietų Rusija kariškai oku
pavo tuos kraštus ir tebelai
ko juos paglemžusi savo te
roristiniam glėby. Be Rusijos 
kariškos pagelbos, komunis
tinės diktatūros nebūtų pa
jėgusios užvaldyti tuos kraš
tus...

“Rusiškas imperializmas 
,nėra naujas komunistinio re
žimo padarinys; jis yra įsi-(pavergtų tautų klausimų, 
šaknijęs Rusijos politinėse 
tradicijose. Todėl, visos ru
siškos grupės — nuo monar- 
chistų ligi socialistų — kaip 
prieš revoliuciją ir 1917 me
tais, — nebenori pripažinti 
tautinio apsisprendimo teisės 
nerusiškoms tautoms.

“Šis polinkis aiškiai regi
mas “Rusijos Tautų Išlaisvi
nimo Sąjungos” programoje. 
Patsai jos spaudos organo 
pavadinimas, “Ateities Rusi
ja,” kuriame ši programa bu
vo paskelbta, rodo, kad ši Są
junga nori išlaikyti rusišką 
imperiją (dabar SSSR var
du) ir laikyti pavergusi va
ru prijungtas tautas. Progra
mos įvade kalbama apie 
“tautų sąjungą, sukurtą lais
vo susitarimo keliu,” bet iš 
kitos pusės sakoma: “Tiktai 
Steigiamasis Seimas, išrink
tas visų krašto tautų... turės 
teisę galutinai spręsti siste-

—Vyčių seimas bus Eliza- mą ateities išlaisvintai Rusi- 
bethe, N. J., rugsėjo 9.-11 d. jai.” Tas reiškia, kad neru-

E. Š.

—Berlyne vaikai susprog
dino bombą, žuvo 13 asmenų.
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TAUTA EMIGRACIJOJE
(Tautiškumo išlaikymo klausimu)

—Kanadoje lietuvių Veri- 
kaičio oktetas labai sėkmin
gai veikia ir be jo neapsieina 
jau nė vienas lietuvių viešas 
pasirodymas arba parengi
mas.

—Paryžiuje prancūzų ir 
kitų tautų meniniai sluoks
niai gyvai susidomėjo lietu
vių dailininkų 
ir V. Kasiulio 
domis.

—Amerikos 
siųstas iš Chicagos vienas 
redakcijos narys, korespon
dentas ir religinio skyriaus 
redaktorius, ALRK Federaci
jos Centro pirmininkas, Sta 
sys Pieža Romoje, surinks 
medžiagą straipsniams apie 
Šventuosius 1950 Metus.

—Jūrų skautai lietuviai 
Kanadoje iš savo sutaupų 
nusipirko laivą ir, dalyvau
jant kun. Ažubaliui, “pakrikš 
tijo” jį VAIDOTO vardu.

—Kompozitorius ir diri
gentas Jer. Kačinskas, kuris 
labai- kėlė ir garsino Lietu
vos vardą Europoje, dabar 
jau gyvena ir veikia Ameri
koje.

—Brazilijos lietuviai savo 
laikraščio “Mūsų Lietuva” 
dviejų metų sukaktį iškilmin
gai su meniška programa pa
minėjo ir atšventė.

—Aviacijos pulkininkas N. 
Tautvilas, labai daug pasi
tarnavęs Europoje tremtinių 
labui, su savo šeima jau ap
sigyveno Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

—Žymesnieji teatrų scenos 
menininkai ir artistai lietu
viai Chicagoje suorganizavo 
Lietuvių Teatrą.

—ALRK Vargonininkų Są
jungos seime, įvykusiame 
rugpjūčio mėn. pabaigoje, 
Kenosha, Wis., • dalyvavo 
daug žymių iš muzikos sri
ties lietuvių svečių.

—Giliai atjausdamas sun
kią ir vargingą lietuvių trem
tinių būklę Europoje, Jonas 
Gustaitis iš Melrose Park, 
Ill., paaukojo $700 tremti
niams gelbėti.

—Pusmetinis LRKSA val
dybos susirinkimas buvo rug- 
piūčio mėn. Wilkes-Barre, 
kuriame taip pat buvo svars
toma tolimesnės veiklos pla
nai ir organizacijos augini
mo klausimai.

—Racine, Wis. lietuviai sa
vo žinomas senobines lietuvių 
liaudies dainas ir pasakas 
jau įamžino, įtransliuodami į 
plokšteles pas lietuvių tauto
sakos rinkėją prof. J. Balį.

—“Draugo” redaktoriaus 
Leonardo šimučio sūnus, Le
onardas gavo rugpiūčio 6 d. 
De Paul universitete muzikos 
mokslo magistro laipsnį — 
Master of Music.

—Įvykusioje Uniontown, 
Pa., antrojo pasaulinio karo 
moterų veteranių konvencijo
je lietuvė Ruth čiponienė iš 
Wilkes-Barre, Pa., tapo iš
rinkta į “liasqn officer” vie
tą.

—Šių metų liepos 20 dieną 
LRKSA narys ir pieninės sa- 
vininnkas Silvestras Grabli- 
kas surengė Waldo Pine Par
ke savo darbininkams ir jų 
šeimoms pavaišinti labai pui
kų pikniką su muzika ir šo
kiais.

—Ern. Galvanauskas da
bar gyvena Madagaskare. Jis 
yra vieno banko direktorius 
ir Madagaskaro universiteto 
profesorius. Galvanauskas 
laisvos Lietuvos laikais buvo 
ministeris pirmininkas, Klai
pėdos prekybos instituto rek
torius ir Vykd. Tarybos pir
mininkas tremtyje.

—Indianos Universitetas 
ir Filosofinė Draugija, susi
domėję lietuvių kultūra ir 
tautosaka, paskyrė Dr. J. Ba
lį apvažiuoti Amerikos lietu
vius ir surinkti tarpe jų už
silikusias senovės lietuvių 
dainas ir tautosaką.

V. K. Jonyno 
kūrinių paro-

laikraščių iš-

—Po ligos ‘Moterį) Dirvos’ 
redaktorės Zofijos Sakalienes 
sveikata , kasdieną jau eina 
vis geryn ir stipryn.

—Baltimorės lietuviai pa
siryžo tremtinių gelbėjimo 
reikalams sukelti $10,000. Tą 
savo sumanymą sutartinai 
dirbdami jie jau vykdo.

—So. Bostone Lietuvių Pi
liečių Draugija nusipirko už 
$70,000 puikų South Boston 
Savings Banko namą, esantį 
šalia “Darbininko” namo, ir 
žada iš jo padaryti lietuvišką 
centrą.

—Iš Chicagos Urš. Žemai
tienė, kuri moka su virš tris 
šimtus senoviškų lietuvių dai
nų ir su virš šimto lietuviškų 
mįslių ir patarlių, dalį to sa
vo žinyno perdavė lietuvių 
tautosakos rinkėjui Dr. J. 
Baliui.

—Ilgametis Cambridge, 
Mass, lietuvių parap. vargo
nininkas M. Karbauskas, pa
sitraukė nuo pareigų ir nuo 
rudens pradės mokytojauti 
vienoj kolegijoj.

—Kun. Dr. Aime Ciirmel, 
Šv. Anzelmo parap. klebonas 
pageidauja, kad lietuvių kal
ba būtų dėstoma Montrealio 
Universitete, Kanadoje. Jis 
užsirašė pirmuoju klausyto
ju.

—Buvęs nepriklausomoje 
Lietuvoje prekybininkas ir 
mokąs kelias svetimas kal
bas Klovas Romanas su savo 
šeima dabar gyvena Venezue- 
loj ir dirba Maracaibo uoste 
“Lykes Lines” inspektorium.

—“Žiburių” leidėjas K. 
Mickevičius jau ir gi rengiasi 
į Ameriką. Jam išvykus, lei
dimą perims kan. Zakaraus
kas.

Niekas to nepastebi

Dabar ištikusi lietuvių daviniams, kaip ir visai tau- 
tautą nelaimė yra nepalygi- .tinei buičiai emigracijoje, yra 
narna su jokia kita nelaime tautinės sąmonės gajumas, 
praeįtyje. Šio meto lietuvių kitaip sakant—aktingas tau
rautos tragizmas glūdi ne ta
me fakte, kad tauta neteko 
nepriklausomos valstybės, 
bet kad tauta netenka šaknų 
tėvynėje. Deportacijų, žudy
nių ir visiško žmogaus nu
vertinimo alinama ir naiki
nama, tauta tėvynėje nebeįs
tengia net išsaugoti tautinės 
kultūros palikimo. Todėl ne 
kam kitam, o lietuviškajai 
emigracijai tenka perimti 
daugelis tų uždavinių, ku
riuos kadaise tik nepriklau
somoji Lietuvos valstybė te
vykdo. Emigracijai reikia im
tis kultūrinės kūrybos, nes 
tik tautinė kultūra išlaiko 
tautinę gyvybę ir parodo sve
timiesiems gyvos tautos sie
lą ir veidą. O kad pasisektų 
tai įvykdyti, reikia labai rim
tai susirūpinti tautos gyvy
bės liepsnele kiekviename 
emigracijos lietuvyje — jo 
tautine sąmone.

Šių didžiųjų uždavinių im
tis gali tik abi lietuviškosios 
emigracijos — senoji, ne kar
tą įrodžiusi karštą tautos ir 
tėvynės meilę, ir naujoji, 
tremties emigracija. Tik jų 
tvirtai sujungtos « vienoje 
pasaulinėje organizacijoje 
gretos pavaduos tėvynėje li
kusią tautą - kankinę užleis
toje kultūrinės kūrybos dir
voje.

tiškumas.

Jaunos, dinamiškos ir verž
lios J. A. Valstybių kultūros 
poveikis, lydimas dar niekur 
pasaulyje nepasiektos me
džiaginės pažangos, sudaro 
tirpinantį visas kitas tauti
nes kultūras katilą, kuris 
taip baugina ne tik mus, ma
žos "tautos europiečius emig
rantus. Tokį patį tautinės

L’Epoque, dešiniųjų dien- kultūras tirpinamąjį katilą 
organizuoja savo viduje ir 

“Di- Pietų Amerikos valstybės, sa- 
džioji Epoque anketa jum vo istorinėje raidoje tik da

bar tampančios tautomis.

raštis, neseniai paskelbė 
stambiom antraštėm:

kalba baltai.” Liepos 4d. įdė
tas pirmas ta tema straips
nis: “Pirmosios Sovietų Są
jungos aukos,” Rytojaus lai
doje: “Nuo aneksijos prie re
voliucijos.” Abudu straips
niai parašyti Albert George. 
Pirmą straipsnį pradeda:

“Europos martirologijoj 
Baltijos kraštai yra garbės 
vietose, o dabar kraujo vie
tose. Bet niekas Prancūzijoj, 
atrodo, to nepastebi. Ir nie
kas, atrodo, nėra pamąstęs 
apie jų pasibaisėtiną tikro
vę.”

BBC ir baltam
Dzienik Polski mini lordo 

Vansittarto pasiūlymą lordų 
rūmuose dėl BBC transliaci
jų ir lietuvių kalba. BBC yra 
stambus anglų radio siųstu
vas, kuriuo kalbama svetimo
mis kalbomis visam pasau
liui.

“Reiktų linkėti, kad min
tis, reseniai lordų rūmuose 
pasiūlyta Vansittarto, kuo 
greičiausiai būtų įvykdyta ir 
kad tautos anapus geležinės 
uždangos netrukus galėtų 
išgirsti balsą laisvųjų lenkų, 
cechų, vengrų, rumunų, bul
garų ir baltų ne tik iš New 
Yorko, bet ir iš Londono,”— 
pareiškė laikraštis.

Kalbėdami apie tautinę są
monę, įsivaizduojame ją 
esant kažkuo, kas valdo žmo
gų - tautietį visais gyvenimo 
momentais pastoviai, nenu
trūkstamai.

Pagal prof. St. Šalkauskį, 
tautiškumas yra stilius, ktp 
riuo reiškiasi visuotinysis 
žmonių dvasios ir viso gyve
nimo turinys. Tuo apibrėži
mu pasiremdami, mes spren
džiame, kad tautinė sąmonė 
yra ne kas kita, kaip pasto
viai budri galia jausti ir ver
tinti tautinio gyvenimo for
mą ir' gebėjmas realizuoti jo
je visuotinį žmogiškosios 
dvasios ir buities turinį.

Paprasta kasdieniška tau
tiškumo prasmė yra ta, kad 
žmogus savo galvosenoje ir 
elgsenoje aiškiai rodo savo 
priklausomybę tai ar kitai 
tautai. Tačiau kai išrautas iš 
tėvynės dirvos tautiškumas 
atsiduria svetimoje tautinėje 
aplinkoje, jį nustelbia sveti
mo gyvenimo stilius. Kitaip 
sakant, svetimosios tautinės 
aplinkos poveikyje žmogus 
netenka savos tautinės for
mos ir palengva persiima 
svetima gyvenimo forma. An
tras, labiau pavojingas izo
liuotam tautiškumui, nutau
tinamasis veįksnys yra lai
kas. Laiko ir svetimos aplin
kos poveikių sutapimas yra 
neišvengiamas, todėl kiekvie
nai, net ir politinei, emigraci
jai pavojingas nutautinimo 
prasme.

Pagrindinė žmogiškoji silp
nybė, vedanti į nutautimą, 
yra oportunizmas (pataikau
jamasis prisitaikymas) aplin
kai ir naudai, šis oportuniz
mas reikia skirti nuo priside
rinimo gyvenimo sąlygoms, 
kas kiekvienam žmogui yra 
neišvengiama ir būtina. Bet 
oportunistinis nusiteikimas 
pats ieško progų reikštis gy
venime “taip, kaip kiti,” ieš
ko ir pateisinimų patiems pir
miesiems nutolimo nuo tau
tos žingsniams. O tie pirmie
ji žingsniai prasideda tuo, 
kad žmogus ima kopijuoti 
svetimus papročius, marginti 
savo kalbą svetimais žod
žiais, pasisveikinimais ir išti
sais sakiniais. Kai žmogus 
naudos (“biznio”) sumeti
mais keičia savo gyvenimo 
stilių (kalbą, papročius ir 
kt.), dažnai ir patį vardą, su
siduriama su dar labiau 
smerktinu oportunizmu.

a!5

Lietuvos Vyčių seimo organizatoriai
Pirmoj eilėj: Vincas Senkus, iždininkas; Ona Staboris, Co-sekretorius; kun. A. 

Kasper, dvasios vadas; Ona Mitchell, sekretorė; Vincas Zakarevičius, pirmininkas.
Antroj eilėj: Juozas Degutis, Pranciška Balandis, Veronika Krežonis, Elena Pin- 

kin, Danielius Degutis.
Paveikslą traukiant nebuvo: Kun. J. Simonaičio ir Josephine Adams.

USA kariuomenes vadai Europoj
(Rašo J. JŪRAGIS, mūsų bendradarbis Europoje)

saugiai laikomi dokumentai. 
Bendrus operacinius planus 
turėtų sudaryti arba visų 
valstybių išskirtas bendras 
štabas arba bent turėtų būti 
atskirų valstybių generalinių 
štabų darbas suderintas.

JAV pirmaujantis vaid
muo politikoj, jos nepalygi
nama ekonominė ir karinė 
galybė, stato ją ir Atlanto 
pakto signatorių priešaky. 
Galimas dalykas, kad būsi
mame kare Amerikos genero
lai vadovaus sąjunginei ka
riuomenei, o jų generaliniai 
štabai ir sudarys sąjunginės 
kariuomenės pagrindinį gene
ralinį štabą. Tad visai su
prantama busimųjų karo no
ras susipažinti su priekinė
mis busimojo fronto pozici
jomis, su vietiniais busimai
siais armijų vadais, aptarti 
su jais organizacinius bei 
strateginius klausimus, išsi
aiškinti pageidavimus ir su
daryti operacinių pasirengi
mų darbo planą. Tai ir yra 
svarbiausias vizito tikslas, 
kurį išlipęs Europoj iš lėktu
vo gen. Bradley trumpai api
būdino: atvykome susipažin
ti su Atlanto pakto valstybių 
gynybos organizavimu.

Mes, kaip ir visos bolševi
kų pavergtos tautos, kiekvie
ną prieš raudonąją pabaisą 
konkretų veiksmą sutinkame 
su pasitenkinimu ir viltimi, 
kad tolimesni ta kryptimi žy
giai ir mūsų kenčiančią ir 
žūstančią tautą dar išgelbės.

Neseniai Europoj lankėsi 
Amerikos visų trijų pagrin
dinių ginklų generalinių šta
bų viršininkai: gen. Omar 
Bradley, adm. Louis Denfu- 
let ir gen. Goyt Vanderberg. 
Generolai lankėsi Atlanto 
pakto valstybių sostinėse ir 
konferavo su tų valstybių 
kariuomenių vadovaujančiais 
asmenimis.

Šis netikėtas vizitas Euro
poje ir kitur sukėlė daug ko
mentarų, spėliojimų.: koks 
apsilankymo tikslas, ką ap
lankys, su kuo tarsis, apie ką 
tarsis? Tikslas, neabejotinai, 
yra karinis, nes atvyko ka
riai, o ne diplomatai. Jeigu, 
beto, atydžiai paseksime po
karinę politinę raidą, tai ap
silankymas nebeatrodys ir 
staigmena, nebebus netikė
tas, bet logiška politinių įvy
kių pasekmė.

Klausimas, kodėl buvę są
jungininkai nesutarė, kas 
kaltas, kad iki šiol dar nesu
darytos taikos sutartys ? 
Kam teko arčiau pažinti bol
ševikus, tam nekyla jokių 
abejonių, kas kaltas. Bolše
vikai niekad neatsisakys nuo 
savo tikslo — užkariauti vi
są pasaulį. Bolševikai tam ir 
yra, kad šito tikslo siektų ir 
vykdytų savo bolševikinę mi
siją. Bolševikams sekasi ten, 
kur skurdas, vargas, chao
sas. O tvarka, sotus ir ramus 
gyvenimas yra bolševikų 
priešai, nes ten jie su savo 
melu, su savo propaganda, 
su savo kiršinimo metodais 
nieko negali pasiekti. Dėl to 
suprantama,1 kodėl jie nenori 
taikos, nesiekia žmonių gero
vės, yra nesukalbami ir daro 
visai priešingai, negu trokš
ta visa žmonija. Kas naiviai 
tikėjo bolševikų taurumu, tu
rėjo ^nusivilti. Bolševikai yra

meistrai sudaryti užburtus 
begalinių konferencijų ratus, 
vesti bevaisius pasitarimus, 
kurie tik nudelsia laiką, 
trukdo normalaus gyvenimo 
atstatymą ir vargina tautas 
dvasiniai ir fiziniai.

Prieš galimą sovietų tiesio
ginę agresiją su ginklu,-Ame
rika pradėjo organizuoti pla
taus masto apsigynimo fron
tą. Amerikos kontinento ap
saugai visų pirma Begotos 
sutartimi sudarytas politi- 
niai-ūkinis Šiaurinės ir Pie
tinės Amerikos valstybių blo
kas. Toliau sekė Maršalio pla
nas, kurio tikslas atstatyti 
Europos valstybes ūkiškai, 
pakelti jų gamybinį pajėgu
mą, o tuo pačiu reiškia jas 
apsaugoti nuo skurdo, chao
so ir įgalinti pačioms organi
zuotis kariškai prieš gręsian
tį tiesioginį bolševikų puoli
mą. šito pasekmėj gimė se
kantis apsigynimo grandinės 
narys, naujas politiniai - ka
rinis organas: Vakarų Euro
pos Unija, kuri vėliau išsiplė
tė į Atlanto paktą.

Štai politinių įvykių ke
lias, kuriuo atėjome iki Ame
rikos generalinių štabų virši
ninkų dabartinio apsilanky
mo Europoje. Politinis paren
gimas baigtas ir pereinama 
prie konkretaus darbo. Taip 
išsiaiškinus, generolų vizitas 
nebeatrodo nei netikėtas, nei 
susidėjusių momento aplinky
bių reikalas. Atlanto paktą 
paversti kariniu organu yra 
taip didelis ir komplikuotas 
darbas, kuriam reikės dar 
daug konferencijų ir vado-Į pranešimus apie šimtus žu
vaujančių asmenų susitiki-. vusių asmenų nuo griausti
nių. Aplamai, naują karą or- nio. Dauguma žuvo todėl, 
ganizuojant iškyla daug nau- kad nežinojo, kaip apsisau- 
jų problemų: kaip sunaudoti —x- 
praeitojo karo patyrimus, 
kur ir kaip panaudoti naujus 
ginklus, kokią pavartoti stra
tegiją, taktiką. Organizuo
jant keliolikos valstybių ka
riuomenes į vieną darnų ka
rinį organizmą, reikia vėl iš
spręsti ne vienas painus klau
simas, kaip bendro vadovavi
mo, vienodo ginklavimo, ap
rūpinimo karo medžiagomis, 
ginklų gamybos, tiekimo, ši
tam tad dideliam darbui jau 
pradžioje iškyla svarbus rei
kalas sudaryti darbo planą. 
O tai galima geriausiai pa
siekti per asmeniškus pasita
rimus, tiesioginį vadovaujan
čių asmenų kontaktą.

Toliau iškyla bendrų opera
cinių planų sudarymo reika
las. šį darbą atlieka išimti
nai generaliniai štabai, pla
nai yra visai slapto pobūdžio,

Vėliausioji lietuvių tautos 
emigracijos banga yra antro
jo pasaulinio karo ir nelem
tai susidėjusios pokarinės di
džiųjų valstybių politikos pa
darinys. Dėl tos priežasties 
ji yra ir didžiausia mūsų tau
tos istorijoje politinė emig
racija. Ji suteikia visai lais
vojo pasaulio lietuvių masei 
pasaulinės lietuviškosios dia
sporos būseną ir naują jos or
ganizaciją pasaulio lietuvių 
bendruomenės pavidale.

Savo išsisklaidymu pasau
lyje ir įsijungimu į senosios 
emigracijos gretas tremties 
emigracija vykdo tam tikrą 
tautiškai - politinę misiją. Ta 
misija galima apibūdinti šito
kiais konkrečiais uždaviniais:

1. > išlaikyti fizinį ir dvasi
nį visos lietuviškosios dia
sporos narių atsparumą sve
timosios aplinkos spaudimui, 
ugdant ir stiprinant kiekvie
name jų visas teigiamas lie- aptarti ir metodiniams tauti- 
tuviškumo savybes; inio auklėjimo metmenims pa-

2. tęsti visais galimais bū- nagrinėti reikia skirti bent
dais tautinės kultūros kury- po vieną straipsnį. Laikraš- 
bą, kaip ne tik tautinės dva- čio (juo labiau savaitraščio) 
sios suverenumo reiškėją, bet skdtvse tatai neįmanoma. To- 
ir kaip indėlį į žmonijos kul- dėl drįstu išeiti į viešumą su 
tūros lobyną; konkrečiu siūlymu: jeigu ren-

3. ugdyti kiekviename pa- ^iamė Visuotinį Amerikos 
šaulio lietuvių bendruomenės Lietuviu Koongresą New Yor 
naryje tautos laisvės ir nepri- ke su tikslu apeliuoti į žmo- 
klausomybės kovotoją; nijos sąžinę dėl lietuvių tau-

4. orgajiizuotai dalyvauti tos nelaimės ir kančių ir rei- 
kovoje už vieną nedalomą kalauti jai teisingumo, tai į 
taiką’ ir demokratijos idealų šio reikšmingo kongreso pro- 
įkūnijimą pasaulyje;

5. organizuotai ir visais 
galimais būdais remti savi
tarpinę lietuvių moralinę ir 
materiąlinę pagelbą tiek kon
centruojantis pasaulio lietu
vių bendruomenės x padali
niuose, tiek grįžtant į vaduo
jamą ar jau išvaduotą tėvy
nę.

Kertinis akmuo šiems už-

Apie vysk. Paltaroką

Viešojo visuomeninio gyve
nimo veiksniai, kuriais tenka 
remti tautinės sąmonės ugdy
mą ir išlaikymą yra šeima, 
mokykla, bažnyčia, spauda 
bei radijas ir organizacijos. 
Kiekvienam iš šių veiksnių

Kiekvieną vasarą dažnai 
tenka laikraščiuose matyti

II Giornale d’Italia iš gerai 
painformuotų šaltinių prane
ša paskutinio Lietuvos vys
kupo K. Paltaroko pastoraci
jos sustabdymą. Informaci
jos yra tos pačios, kurias iš 
Vatikano šaltinių yra perė
musi Epoque. Tačiau italų 
laikraštis paskelbė, kad iš 
Lietuvos žmonių išvežta ne 
70,000, kaip Epoque sako, o 
700,000!

gramą įrašykime ir tautinės 
sąmonės gaivinimo bei ugdy
mo klausimą. Tam reikalui 
(galėtų ir turėtų rasti vietos 
kongrese ir kiti lietuviško
sios kultūros klausimai, k. a. 
knygų leidimo, liet, teatro 
ir pan.) turėtų būti parengta 
speciali paskaita su diskusi
jomis ir būtina konsekvenci- 
ja — nutarimais, taikomais

Pas. Liet. Bendruomenei, A. 
L. Tarybai, paskiroms orga
nizacijoms ir visiems pasau
lio lietuviams - emigrantams. 
Tuo mes tik sustiprintume 
pirmąją kongreso programos 
dalį, sukonkretintume kong
reso reikšmę išeivijai ir pa
darytume jį tikrai epochiniu 
kongresu lietuvių emigraci
jos istorijoje.

Žinodamas, kaip svarbus ir 
reikšmingas yra kiekvienam 
skaitytojui konkretumas (ap
čiuopiamumas) tokiems klau
simams, kuriuos čia nagrinė
jome, kitą rašinį skirsiu tė
vams, jaunimui ir veikėjams- 
visuomenininkams, pateikda
mas po dešimtį tautinio ug
dymo ir ugdymosi dėsnių.

goti. Mokslininkai pataria, 
kad pamačius ateinantį lietų 
su žaibais ir griaustiniais, 
reikia pasišalinti iš lygumos, 
nestovėti atviroje vietoje, 
nevažiuoti dviračiu, nejoti 
ant arklio ir nestovėti po 
medžiu, augančiu toliau nuo 
kitų medžių. Taip pat laike 
perkūnijos nestovėti aikštė
je ,ant kalvos ar kalno vir
šūnės, nes į tokias vietas 
daugiausia perkūnas trenkia. 
Jie pataria, jei perkūnija ta
ve užklupo lygumoje ir netu
ri kur slėptis, nestovėk, bet 
gulk ant žemės, kad kartais 
netaptum perkūno auka. 
Mieste žmonės gali sau sau
giai tarp aukštų namų vaikš
čioti, būti saugūs automobi
liu je jei jo viršus yra plieni
nis, gatvekaryje, autobuse ir 
traukinyje.

S. L.
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Dažnai tik atvykę iš trem
ties, palikę ten dar savo ar
timuosius, kuriems norėtų 
sudaryti atvykimo garanti
jas, nesusigaudo nuo ko pra
dėti. Pirmiausia, šiuo reika
lu jie turi užeiti į BALFo 
skyrių, jei toks yra kur jie 
apsigyvenę, o New Yorko ra
jone apsigyvenę — į BALFo 
centrą, 105 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Ten gaus reikia
mų nurodymų.

Garantijas gali rašyti ir 
tik atvykę, jei tik jie turi ad
resą, kuris reikia įrašyti į pa
reiškimų lapus buto ir darbo 
formalumui. Jei adreso pa
stovaus dar neturi, reikia 
prašyti žmones, pas kuriuos 
gyveni, kad jie leistų įrašyti 
savo adresą. /.

Antras būdas garantijoms 
sudaryti — įprašyti « senus 
Amerikos lietuvius, su ku
riais užmezgi pažintis, kad 
jie leistų jų vardu sudaryti. 
Visą reikia daryti kiek gali
ma greičiau, nes jau liko įs
tatymu numatyto mažiau me
tų laiko, o tautiečių, laukian
čių garantijų, yra dar labai 
daug.

Naujai atvykę mūsų bro
liai iš tremties dažnai ilgo
kai nenusivokia, nuo ko pra
dėti norint įeiti į lietuvišką 
visuomenę Amerikoje. Dėl to 
pravartu keletas nurodymų.

Pirmiausia, katalikams rei 
kia prisirašyti prie lietuviš
kos parapijos. Čia nėra taip, 
kaip Lietuvoje būdavo: kur 
apsigyvenai, tai ir parapijai 
savaime priklausai, be jokių 
ypatingų užsirašymų. Čia rei
kia užeiti ir įsirašyti, nes pa
rapijos čia tvarkosi ne tiek 
teritoriniu, kiek šeimų lais
vo prie tos-ar kitos parapi
jos prisirašymo pagrindu. 
Įsirašymas į parapiją nieko 
nekaštuoja. Klebonas, pa
prastai, suteikia ir pirmąsias 
informacijas apie aplinką. 
Nuo bažnytinių mokesčių at
vykėliai visų lietuviškų para
pijų per ilgoką laiką yra at
leidžiami.

Prisirašius prie parapijos, 
reikia apsidairyti, kokios lie
tuviškos organizacijos toje 
apylinkėje veikia, kurios ar
timos tavo širdžiai. Reikia 
rasti būdų su jomis sueiti į 
kontaktą.

ATVYKO IŠ TREMTIES
Laivu General Sturgis i Bostoną at

vyko šie lietuviai tremtiniai:

ADOMAVIČIUS, Vladas, Veronika, 
Chicago.

ALEKSANDRAVIČIUS Bronius, — 
Amesterdam.

AUŠRA, Mikas, Elzbieta, Milda, Ste
ponas, Steponas, — Michigan.

BALIONIS Juozas — Chicago. 
BARčAITIS Viktoras, — Detroit. 
BIELSKIS Albinas, — Chicago. 
BUDVTIS Kazys — Woodhaven. 
BUTAVIčIUS Vytautas — Conn. 
BYLAITIS, Andrius; Ona, Viktoras;

Voldemaras, Vytautas — Kearny.
CAPKEVICIUS, Edmundas, Jadvy

ga, — Cleveland.
ČEPAITIS, Kostas, Valerija, Lai

ma, — Chicago.
DROBAVIČIUS, Jadvyga, Nora, 

Kristina, Kristina, — Cleveland.
DVARECKAS Jurgis — Phila, Pa. 
GALINAITYTė Teresė — Ohio.

» GALKAUSKAS, Alfonsas, Valerija, 
— Chicago.

GEČIAUSKAS, Justas, Jadvyga, Al
gimantas — Pennsylvania.

GERKIENE Anelė, — Illinois.
GRINEVIČIUS, Petronė, Jonas, Ma

rijona, — Massachusetts.
GRITENAS Juoozas, — Illinois.
GEDKAUDAS, Antanas, Jadvyga, 

Ignas, Vladas, — Wis.
GRIGALIŪNAS Antanas, — N. Y. 
GROTUZAS Jeronimas — Chicago. 
GRYBINAS Zigmas — Conn. 
ILGŪNAS Stasys, — Rochester. 
JAKAITIS, Kajetonas, Ona, Modes

tas, — Indiana.
KONTAUTAS, Feliksas, Adelė, — 

So. Boston.
KRUČKAUSKIENE 

Chicago.
KRUČKAUSKIENE 

Chicago.
LAUCIUS, Albinas, 

tas, — Chicago.
LIRGAMERIS, Zigmas, Nadiezda, 

Ligia, Eugenijus, Edvardas — Wis.
NASVYTIS, Juozas, Anelė, Kestu

tis — Ohio.
PETRAITIS Stasys — Elizabeth. 
RUZGIENE Kleopatra, — N. Y. 
RUZGYTE Kleopatra, — N. Y. 
SEMETA, Vaclovas, Monika, Edvar

das, — Trenton, N. J.
ŠEŠTOKAS Ona, — Chicago.
ŠILEIKIS, Kazys, Elena, Margari

ta, — Chicago.
STANAITIS, Otonas, Ona, Ramū

nas, Alfredas — Minnesota.
ŠUMSKIS Jonas — Wis.
TUMAS, Pranas, Irena, Laimutė, 

Asta, — Detroit.
VALINčIUS, Danutė, Irena — 

Greenfield, Mass.
VIENAŽINDIS, Vladas, Ida, — 

Philadelphia.
VISKANTAS, Vladas, Kazimiera, — 

Detroit.
ŽUKAUSKAS Vincas — Penna.

Marijona, —

Hermine, —

Gryta, Vytau-

Laivu General Ballou j New Yorką 
atvyko šie lietuviai:

ALEKSANDRAVIČIUS Vytautas,— 
Shenandoah, Pa.

AVIŽA Vytautas — N. J.
BAKANAUSKAS, Petras, Emą, Pet

ras, — Ozone Park.
BAKŠYS Kazys, — New Jersey.
BARAS Bronius, — Wis.
BELŽINSKAS, Ignas, Felicija, Hen

rikas, — Mich.
BERNOTAS Antanas — Phila.

genijus, — Wis. Į-
RUZANCOVAS, Aleksandras, Alek- 4

sandra, Natalija, — Penna. 
ŠAKENIS Antanas, — So. Boston. 
SAUDARGAS Kazys, — Mass. 
ŠEŠTOKAS, Kazys, Ona, Aldona, 

Vytautas, Linas, — So. Boston.
ŠIDLAUSKAS, Zofija, Laimutė, — 

Baltimore.
ŠIDLAUSKAS Kajetonas, — Md. 
SHILLING Edvard, — Wis. 
SKRUODYS, Mečius, Pranė, Mečis- 

loovas, — Illinois.
SKRIDULIS Antanas, — Phila.
SKRUPSKELIS, Alina, Enata, Ig-

, nas, Viktorija, — Maine. 
ŠLAPKAUSKAS Marijona, — III. 
SPIRAUSKAS, Juozas, Olegija, Re-

- gina, Edmundas, — Cambridge.
STANAITIS, Stasys, Urtė, Jonas,— 

Conn.
STANIšKIS, Bronius, Sofija,—Mich. 
STANKAITIS Alfonsas, — Conn. 
STEMPUZIS, Juozas, Aldona, — 

Cleveland.
STRIMAITIS, Petras, Adelė, Vy

tautas, Bernardas, Marijona, — Va.
TAMOŠIŪNAS Anastazija, — Minn. 
TAMULIONIS Stasys — Phila. 
TOLIUŠIS, Juozas, Ona, — III.
TRIMAKAS, Stasys, Emilija, Mil

da, — Illinois.
URBONAVIČIUS Andriejus,—Wor

cester.
VAILOKAITIS Algis — Worcester.

I VALAITIS, Juozas, Albina, Audro
nė, Ričardas, — Vermont, 

VARNECKAS, Edvardas, Elena, 
Sangundas, — Chicago.

VASILIAUSKAS, Antanas, Marija, 
Algimantas — Maspeth.

VEIKUTIS Kazys, — Philadelphia.
SPIRGYS, Simas, Marija, Eugeni

jus.
DEGUTIS Viktoras.
DUDĖNAS Juozas.
DARGINEVICIUTE Aldona.
GALVANAUSKAS, Gedminas, 

rutė.
ŠIOPYTE .Petronėlė.
Kun. Tomas ŽIŪRAITIS. 
ŠVARCAITE Zosė, Elena.

BILENAS, Jonas, Pranas, Jadvyga,
— Brooklyn.

ČEPAITIS, Marijona, Aleksas, Jo
nas, Algimantas — Michigan.

CHODECKAITS, Tamara, Irena,— 
Sea Cliff, N. Y.

DEGUTIS, Vincas, Teofilė, Giedrė, 
Vytautas — Maspeth.

DUNDURAS, Sofija, Mikalina, Jo
nas, — New Jersey.

GARIAUSKAITE Leokadija, — 
Maspeth.

GUDELIS, Vincas, Lucija, Jadvyga,
— Michigan.

GULBINAS, Jadvyga, • Rimgaudas, 
Gražvydas, *— Michigan.

JAKAITIS Aldona — Virginia.
Jankauskas, Juozas, Danguolė, — 

Newark.
JEREMICIUS, Pranas, Agota — 

Massachusetts.
JURAITIS, Jurgis, Ona — Indiana. 
KALPAKOVAS Vytautas — N. Y. 
KETURAKIS Andrius — Mass. 
KIMBRYS Antanas — Nashua. 
KORNAZINSKAS Jurgis — Phila. 
KRIKŠČIŪNAS Vincenta, — Pa. 
KRIŠTOLAITIS, Elena, Vita, Nijo

lė, Algimantas — Worcester.
KRIVICKAS, Ona, Aldona — Conn. 
KRUČAS Bronius, — Chicago. 
KUCIUNAS Jurgis, Fla.
KUDIRKA, Justas, Aldona, Rasa,— 

Baltimore. I
KULIKAUSKAS, Norbertas, Liudvi

ka, Gražina — Brooklyn.
KURKUNAITE Zofija — Mass. 
KUZAS Adolfas — Cleveland. 
LAUKAITIS, Juozas, Valentinas, 

Eleonora, Danutė — Albany.
LAURUSEVIČIUS Ieva — Penna.
LIAUDĖ, Vincas, Vanda, Vytenis,— 

Chicago.
LIAUDANSKAS, Kostas, Juzė, — 

Newark.
MASLIANIKAS Viktoras, — Ill.
MERŽVINSKAS Jonas, — Ind.
MIKULSKIS, Stefanija, Flarentina,

— Chicago.
MONTVYDAS, Antanas, Adelė, — 

Chicago.
MORKŪNAS, Bernardas, Juzė, Ber

nardas, Gintaras, — Chicago.
MUSINSKAS, Povilas, Kazė, Vytau

tas, — Indiana.
NARMONTAS, Liudas, Agnė, Liu

da, Antanas, — Brockton.
NQRKELIUNAS, Ona, Elena, Ka

zys, — Waterbury.
NUTAUTĄS, Stasys, Ona, Dionyzą, 

Alma, — Rockford. ''
OSTRAUSKAS, Valerija, Algirdas, 

Marijonas, — New Jersey.
PANCERŽYNSKA Halina, — Wa

shington. '
PELDAVICIUS Vytautas, — Ill.
PETNIUNAS Vladas,—Long Island.
PETRAITIS, Pranas, Antanina, — 

Cleveland.
PETRAUSKAS, Genovaitė, Danutė,

— Massachusetts.
PETRULIS, Antanas, Veronika, Jur

gis, — Penna.
PETRUŠEVIČIUS, Liudvikas, Ka

zys, Vytautas, -r- Michigan.
PRIKOCKIS. Marija, Dalė, Vidman- 

tasj ** Maspeth.
RAMANAUSKAS Albinas, — Ohio.
RAPEIKA, Viktoras, Bronius, — 

Wis.
RASTAUSKAS, Augustas, Konstan

cija,— Scranton.
RIAUBA Jurgis — Chicago.
RIMAITIS Vincas, Conii.
RUTKAUSKAS, Juozas, Ona, Eu-

Bi-

Dėka mūsų gerų ir nuoširdžių 
giminių, Petronėlės ir Broniaus 
Sriubų, sunkius tremties laikus 
baigėme. Jie mus šelpė medžia
giniai ir stiprino dvasiniai, davė 
mums galimybę pasiekti Ameri
ką Atvažiavus čia tėviškai rūpi
nasi ir globoja. Suteikė gražų ir 
patogų butą su baldais savo na
me. Už visą vargą ir rūpestį 
brangiesiems dėdei 
dėdienei Petronėlei 
dėkingi.

Pranui ir Sofijai
širdingiausiai dėkojame' už pa- 
rūpinimą darbo ir pinigines bei 
kitas dovanas.

Marijai Gylienei tariame nuo
širdų ačių už dovanas vertingais 
rūbais.

Tik Jūsų, brangūs broliai ir 
sesės lietuviai, pastangomis 
tremtiniai gauna vėl tikrą gyve
nimą.

Antanas ir Genovaitė 
Šetikai

Broniui ir 
esame giliai

Goštautams

Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
giminėms Pranciškai, Juozui ir 
jų dukrelei Gigai Mocejūnams, 
gyv. 29 Watkins Terr., Roches
ter, N. Y., parūpinusiems mums 
atvykimo dokumentus į U. S. ir 
už gražiai įrengtas mums gyven
ti patalpas, kurios senai mums 
buvo paruoštos ir laikomos, už 
brolišką ir nuoširdų mūsų priė
mimą, už visą globą ir paramą 
tremtyje — Vokietijoje ir čia.

Taip pat dėkojam pp. Lauč- 
kams už mūsų nuoširdų sutiki
mą ir rūpinimąsi New Yorke.

Pasiliekam Jums dėkingi!
Lelevičiai, Sinkevičiai ir 

Vosyliai

LIETUVIU KALBOS 
VADOVAS

ŠIS MARGAS PASAULIS
Rašo GINTRŪNĄS

KRIKŠTYNOS

<• TEL. NE 9-3215

ima šv. Sakramentus. Nesa
kykite:. “Aš noriu, kad Jo
nas Skvernelis būtų kūmu. 
Mudu kartu žąsis ganėm prie 
Nemuno.” O tas Jonas Skver
nelis gal nematė bažnyčios 
vidaus nuo to laiko, kai tas 
žąsis ganė.

Kad ir būtų geriausias ta
vo bičiulis, bet nesikvieskite 
nekataliko už kūmą. Tai baž
nyčios įstatymas. Neatidėki
te krikšto dienos, kaip kad 
tūlas žmogus. Girdi, “Mes 
laukiame dėdės iš Alaskos. 
Kai jis sugrįš, tada bus krik
štynos.” Krikštykite kūdikį 
ir be dėdės.

Kūmai turėtų mintinai iš
mokti poterius: Tėve Mūsų, 
Tikiu į Dievą Tėvą. Reiškia, 
jie turi ištisas maldas balsiai 
atkalbėti, bet dažnai pasitai
ko, kad kūmai drąsiai ir gar
siai pradeda Tikiu į Dievą 
Tėvą, bet po to, įvyksta di
delė tyla. Vadinas, daugiau 
“štymo” nebeturi, ir malda 
baigiasi be žodžių ir be rei
kalo.

Be to, patartina kūmams 
krupnyko neparagauti prieš

Artėjant krikšto dienai, ne
laukite kol kūdikis pats at
eis į bažnyčią. Dešimt dienų 
arba dvi savaiti po kūdikio 
užgimimo, tegu tėvai krikš
tynas rengia. Savaitei prieš 
krikšto apeigas, lai tėvas as
meniškai užeina į kleboniją 
iir tepasako kunigui tėvo ir 
motinos vardą ir pavardę, kū
dikio vardą, kada gimė kūdi
kis ir kūmų vardus ir pavar
des. žinoma, reikalui esant, 
kūdikis ir anksčiau gali būti 
iiWkštytas.

Tos pareigos neduokite kai
mynui ar vaikėzui atlikti iri 
nevartokite čia telefono. Juk 
klebonija nepertoliausia nuo 
jūsų namų. Tokiu būdu met
rikai bus tikri ir neklaidin
gai užrašyti.

Savo kūdikiui pasirinkite 
tinkamą vardą. Yra suvirš 
300 krikščioniškų vardų, iš 
kurių galite nors vieną tin
kamą išrinkti. Saugokitės 
keistai skambančių, protesto- 
niškų ir kai kurių kino 
žvaigždžių vardų. Juk kūdi
kiui pridera turėti globėją, 
užtarėją danguje, bet kartais išvykstant į krikšto apeigas, 
yra abejonė, ar tos kino’Kai kurie tai daro “ant drą- 
žvaigždės džiaugiasi dangaus sos,” bet maža drąsos reikia, 
laime ir linksmybe. I kai kūdikį atneša bažnyčion.

Kai kviesite kūmus, žiūrė- Nei kunigas, nei kūdikis kū- 
kite, kad jie būtų geri kata- mų neišgąsdins. Be to, malo- 
likai, kurie lanko bažnyčią nesnė yra Dievui malda, ku- 
sekmadieniais ir dažnai pri- ri alkoholiško kvapo neturi.

MES JUOKIAMĖS
Civilizacija

Vienoje mokykloje moky
tojas pasakojo mokiniams, 
kaip daug kitados miškuose 
veisėsi meškų, bet nelaimei, 
civilizacija jas viąas išnaiki
no.

—Ar jūs žinote, — baigda
mas paklausė mokytojas, — 
kas tai yra civilizacija?

—Taip, žinau, — atsiliepė 
vienas mokinys, — civilizaci
ja yra tai sunki liga, nuo ku
rios meškos stimpa.

Teisme
Į teismą pakliuvo valkata, 

kuris turėjo ilgą juodą barz
dą.

Teisėjas, išklausęs visus 
apkaltinimus, tarė:

—Jeigu visa tai kas tau 
užmetama yra tiesa, tai tavo 
sąžinė turi būti juodesnė už 
tavo barzdą.

—Jeigu apie sąžinę galima 
spręsti iš barzdos, tai tams
ta, ponas teisėjau, sąžinės vi
sai neturi, — atsikirto kalti- 
namasai.

Mat, teisėjas buvo be barz
dos.

Irgi kliūtis
Kunigas, baigdamas užsa

kyti susituokiančius, pasakė:
—Jei kas žino kokių kliū

čių, prašau pranešti...
Tuoj po pamaldų prie ku

nigo pribėga jaunas vyrukas 
ir lyg sumišęs tyli.

—Ką pasakysi, mielasis?
—Tėveli, aš... aš... žinau 

kliūtį.
—Kam? Kokią kliūtį?
—Nugi, šitą... Jono šliūbui 

su Ona.
—Sakyk, sakyk.
—Nugi, aš Oną noriu vesti.
—Tai kodėl nevedi?
—Tai, kad, tėveli, neina už 

manęs, biaurybė...

| Tel. DEW 5136

1 Jos. Kavaliauskas

iT?

Antanas Grigai is
Lietuvis Kont raki orius

Stato Namus, Bmmalous, 
X asarnamius ir taiso bei 
<I< korueja senos pastalm

63-26 53rd Drive
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LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

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

Philadelphią, Pa.
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AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St. kampas) SI loreroad 8-9330

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

ALLIANCE NITE CLUB

t
0

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

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI j
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW 7

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

(8th Street ir 1st Ave. kampas) 4
Tel. Gramercy 7-9765 r;

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

NUOSAVYBĖS PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., m 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.

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS LR TEISINGAS

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

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

T

Skubos keliu spausdinamas 
“Lietuvių Kalbos Vadovas” 
Bielefeld spaustuvėje, Vokie
tijoje. Knyga turės per 700 
puslapių ir tik $2.50. Pasku
bėkit užsiprenumeruoti. Pi
nigus pašto orderiais arba 
banko čekiais siųskite:

JUAZAS AUDĖNAS, 
Generalinis Įgaliotinis, 
14 Townsend Street, 
Bostonr—Roxbury, Mass.

Bloga kai neprimato
Pavakary, du įsigėrę vyru

kai grįžta namo. Priėję stul
pą, vienas kitam sako:

—Juozai, žiūrėk, kas čia 
parašyta.

Prieina arčiau.
—Jonai, pakelk mane, — 

nematau.
Juozas kerėblinasi ant stul- 

no. Nusmunka žemyn ir vėl 
lipa.

—Ne, Jonai, neįskaitau. 
Lipk tu.

Po ilgų vargų, Jonas užsi
koręs ant stulpo garsiai skai
to:

—“Atsargiai! Naujai dažy
ta!”
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Kajetonas Germanavičius, gy
venąs Vokietijoje, ieško savo gi
minių: Vinco ir Mykolo Germa
navičių,- kilusių nuo Stakliškių, 
Alytaus apskrities. Pranešti:

Miss Stasė Drevinskaitė,
21 Pratt Street,

Hartford 8, Conn.

Kas tinginys?
—Petrai, pasakyk man, 

kas didžiausias tinginys mū
sų mokykloj?

—Nežinau, pone mokyto
jau. •

—Na, o kas sėdi sudėjęs 
rankas, kai visi dirba ir žval
gosi nuolat į šalis?

—Tamsta, ponas mokyto
jau-

te te 
K

H--------------------------------------------- - n

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Ė 
&

43

9
Tel. POPlar 4110

□

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 1 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį v

KLAUSYKITE
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

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

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w. ■
Direkt. JOKŪBAS J. STUK AS

y 429 Walnut St., Newark 5, N. J. B
Tel. MArket 2-5360 ■
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Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

spau-

Padėkime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tu

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

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

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

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

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

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

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

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

Vardas ............................................................... ............
Adresas ................................................................. ........
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Autobusu pas Pranciškonus
šv. Jurgio parapijos suorgani

zuota ekskursija autobusu į ■ 
Maine valstiją, pas Tėvus Pran
ciškonus rugpiūčio 12-17 dieno
mis, pasisekė labai gerai. 38 ke
leivės, jaunesnės ir senesnės la
bai nuotaikingai keliavo dvi die
nas ir naktis, kad aplankytų 
naują Pranciškonų vietą Kenne
bunk Port, Me. Pati kelionė bu
vo labai maloni, nes šalia mal
dos, dažnai buvo girdėti ir links
mos lietuviškos dainos, kurias 
visi ir visos dainavo. O kai nu
vyko į Lietuvių Dieną, tai ten 
visa ekskursija nepaprastai ap
sidžiaugė. Philadelphiečiai - Jur- 
giečiai buvo priimti kaip bran
giausi svečiai ir viešnios, nes jie 
buvo iš toliausia. Ekskursantai 
.platino laimėjimo knygutes ir 
sudėjo aukų $735.00, kurie bu
vo įteikti šeimininkams. Dau
giausia pasidarbavo rengėjos: 
Elena Sabienė, Monika Peciuke- 
vičiūtė, M. Stankienė, A. Tarse- 
vičienė, O. Vilimavičienė.

Iš naujai atvykusių padangės
Viens po kito čia vis daugiau 

lietuvių atvyksta. Paskutiniu 
metu atvyko jaunas gydytojas 
Dr. Algirdas Kudirka. Jis susto
jo p. M. Skarakodienės šeimoje. 
Jaunas daktaras uoliai rengiasi 
prie savo pareigų. Jam mielai 
padeda jo šeimininkai ir studen
tas Jurgis Mažeika. Tikima, 
kad jis galės lengvai įsikurti 
Philadelphijoje.

Pas pp. J. Aleknus atvyko Vi- 
durgirių šeima. Jie visi jau pra
deda apsiprasti ir su pagelba sa
vo kvietėjų pradės dirbti ir gy
venti naują gyvenimą, laisvoje 
šalyje.

Pas pp. Slivynus atvyko ke 
lios dešimtys tremtinių. Pasku
tinieji buvo Mockevičiai, špa- 
kauskai ir kiti. Ką tik pp. Slivy- 
nai sugrįžo iš vasarojimo vietos 
ir pradėjo globoti savo naujus 
gyventojus.

Lietuviška šeima
Rugpiūčio 14 dieną, šv. Kazi

miero parap. bažnyčioj susituo
kė du jauni lietuviai—Albertas 
Rupšis ir Felicija Navickaitė. Jų 
sutuoktuvės buvo labai iškilmin
gos ir gražios, su mišiomis ir 
daugybe svečių. Mat, abu jau
navedžiai yra žinomi lietuviai, 
parapijos choristai, veikėjai ir 
turintieji daug pažįstamų. Svei
kinimai ir linkėjimai naujai šei
mai ir toliau laimingai dirbti sa
vo ir visuomenės gerovei.

Serga
Staiga sunkiai susirgo Petro

nėlė Švedienė. Ji paguldyta Ge
neral Ligoninėj gydytis ir pada
ryta operacija. Linkime ligonei 
greit pasveikti.

B^LFo seimas

lietuviški pietūs, dainos, susipa
žinimai bei pasikalbėjimai iš to
li ir arti atvykusiųjų. 3:30 vai. 
buvo pradžia popietinės progra- 

^mos. Patriotišką žodį tarė nese- 
, . niai iš tremties atvykęs profe-

rastų kas reikalingas vargom-1 sorius Juozas Girnius> paskui 
mnko ir chorvedžio Kreiptis ėjo tautiniai šokiaij kuriems va. 
galima tiesiog l jį: 1338 S. 3rd dovavo ia Ona Ivaškienė iš 
St. Philadelphia 3, Pa. Jis yra'Bostono 
jaunas, nevedęs, pasižymėjęs] ’• — •
muzikoj, ypač vargonų, gali tuoj - kun7 ‘kun7“šv^“ 
dirbti vargomnninko darbą he- k kun. Kontautas, kun. Jur- 
tuvių, lenkų, vokiečių ar kitoj gelaitis kun Karalevičius, kun.

2. [DUbtUIlU.

pasižymėjęs j Lietuvių Dienoje - dalyvavo

kokioj parapijoj.

Pagerbė Edvardą Vaitkų
Rugpiūčio 19 d. sporto aikštė-' 

je Philadelphiečiai pagerbė lietu
vį žymų sportininką. Lietuvių 
vardu kalbėjo adv. S. Mankas ir 
C. Romanas. įteiktos dovanos— 
$500 boną ir laikrodėlį Romanas 
savo vardu. Lietuvaitės tautiš
kais drabužiais pasipuošusios 
dalyvavo pagerbimo iškilmėse.

L. Jankauskas, kun. Vembrė, 
prof. S. Sužiedėlis, prof. A. Vai
čiulaitis su žmona, poetas J. 
Aistis su žmona, prof. Vasiliaus
kas, p. Lūšys, p. Starka, ir dau
gybė kitų iš Amerikos bei trem
ties, kurių neįmanoma čia iš
skaičiuoti.

Tarybos didelis piknikas
Sekmadienį, rugpiūčio 28 d. 

1 vai. po pietų, įvyks Amerikos 
Lietuvių Tarybos piknikas Lin
den Park, Union City Nauga
tuck.

Piknike išgirsime žymių kal
bėtojų. Šv. Juozapo parap. cho
ras, vedamas komp. A. J. Alek
sio išpildys dainų bei tautinių 
šokių programą. Programos iš
pildyme dalyvauja ir naujai at
vykę tremtiniai.

Šokiams gros puikus lietuviš
kas orkestras. Tad, broliai ir se
sės lietuviai, ALT komitetas 
nuoširdžiai kviečia visus atsi
lankyti ir linksmai laiką praleis
ti su savo kaimynais bei drau
gais prie skanių valgių bei gėri
mų. .

VIETOS ŽINIOS

S. U. Rengimo Komisija

Lakewood Park, Pa
Lietuviškumo centrus ir tvir

toves čia sudaro lietuviškos pa
rapijos, kurių tik Schuylkill ap
skrityje yra keliolika, šitų visų 
parapijų dėka jau 35 metai yra 
rengiama Rytų Pennsylvanijos 
Lietuvių Diena. Ji visuomet į- 
vyksta gražiame Lakewood par
ke, netoli Mahanoy City.

šiemet jau nuo ankstyvo ry
to traukė automobilių virtinės, 
specialūs autobusai ir net spe
cialūs 
šventę, 
dirba, 
įmonių 
išvyko savo dienos švęsti.

Na, ir privažiavo! — tūkstan
čiai automobilių, dar daugiau 
tūkstančių žmonių. Suvažiavo 
giminės ir pažįstami iš visos 
Pennsylvaninjos, buvo svečių ir 
iš kitų valstijų.

3 vai. popiet gražiojė ir dide
lėje parko salėje įvyko iškilmin
gas posėdis. Kalbėjo gen. Čer
nius ir teisėjas Dalton iš Potts
ville, Pa. Kalbėtojus pristatė 
kun. Čėsna, Lietuvių Dienos 
rengimo komiteto pirmininkas. 
Kalbose ir maldose buvo prisi
minta kenčiančioj! Lietuva ir iš
reikštas pasiryžimas ir "viltis dėl 
pasaulio problemų išsprendimo 
ir Lietuvos išlaisvinimo.

Keletą harmonizubtų lietuvių 
liaudies dainų padainavo solis
tas Bronius Nekrašas iš Miners- 
vile. Pa. Iškilmingas posėdis bu
vo baigtas malda už Lietuvą ir 
lietuvių tautos Himnu.

Šios Lietuvių Dienos pelnas 
skiriamas lietuvėms seselėms 
vienuolėms. Šią dieną šiemet or
ganizavo ir tvarkė: kun. čėsna 
— pirm., kun. Bielskis — vice 
pirm., kun. Laumakis — sekret. 
ir kun. Rakauskas — iždininkas.

A. Akas

traukiniai į šią gražią 
Apylinkės kasyklos ne- 
dauguma krautuvių ir 
uždaryta, nes... lietuviai

Kennebunk Port
Lietuvių Dienos atgarsiai

Rugp. 14 d. Lietuvos Pranciš
konų Vienuolyno parke Kenne
bunk Port, Me., įvyko Naujosios 
Anglijos Lietuvių Diena. Daly
vavo virš 4,000 lietuvių, atvy-

Rugpiūčio 17 dieną čia buvo 
svarbus BALFo susirinkimas 
seimo prisirengimo reikalu. Su- 
sirinkiman atvyko iš centro pp. kusių iš tolimiausių Amerikos 
Trečiokai, kurie ir per radiją ] vietų. Žinoma, daugiausia sve- 
kalbėjo ir susirinkime paaiškino ” ’ ” ............................
seimo tikslus ir padėjo sudaryti 
pradinius pasirengimus būsian
čiam seimui, spalių 7-8 d., Ben
jamin Franklin Hotel.

čių buvo iš Naujosios Anglijos. 
Autobusu 40 asmenų atvažiavo 
net iš Philadelphijos, Šv. Jurgio 
parapijos. Autobusų buvo iš Wa- 
terburio, Worcesterio, Manches- 
terio, Lawrence, Lowellio, Lynn, 
Norwoodo ir kitų lietuviškų ko
lonijų. Jų suskaityta dešimt. 
Šiaip daugiausia žmonės atvyko 
traukiniais ir automobiliais.

Lietuvių Diena prasidėjo iškil
mingomis mišiomis Vienuolyno 
parke, kurias laikė Lawrenco 
klebonas kun. Pr. Juras, giedo
jo Lawrenco liet, parapijos cho
ras, vadovaujant p. Algiui Šim
kui, lietuvišką pamokslą pasakė 
Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, o 
anglų kalba pamokslą pasakė 
Tėv. Pr. Giedgaudas, OFM, pa
laiminimą Švč. Sakramentu su
teikė kun. Magnus Kazėnas, 
Pittsburgho šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas o po to pasvei
kinimo žodį thrė Pranciškonų 

kiečių parapijoj. Pliiladelphijoj Provincijolas Tėv. Just. Vaškys, 
turi savo pažįstamų, ,bet galėtų OFM.
vargoninkauti ir kitur, jei atsi-

Palaidojo karį
-Rugpiūčio 20 d., iš Šv. Kazi

miero parap. bažnyčios palaido
tas anksčiau kare žuvęs a. a. 
Aleksandras Taraila. Velionis 
iškilmingai palaidotas Šv. Kry- 

‘žiaus kapinėse. Tai jau keliolik
tas karys iš parapijos parvežtas 
ir palaidotas savo gimtojo mies
to kapinėse.

Atvyko vargonininkas ir 
chorvedis

Rugp. 17 d. iš Vokietijos čia 
atvyko buvęs Joniškio vargoni
ninkas ir žinomas chorvedjs A. 
Skridulis. Jis ir Vokietijoj vado
vavo chorui, vargooninkavo vo-

Tada prasidėjo laisvalaikis:

Elizabeth, N. J. New Haven, Conn

KVIEČIAME
BALF 100 SKYRIAUS BA

LIUS SU PROGRAMA
Spalių 1 d. BALF 100 sky

rius rengia didelį balių su 
programa. Programoje daly
vaus geriausios jėgos, tiek iš 
vietinių, tiek iš atvykusiųjų 
menininkų, šokiams gros Je- 
zavito orkestras. Balius bus 
erdvioje salėje Assumption 
Auditorijoj, Cranberry St., 
tarp Henry ir Hicks Streets, 
Brooklyne. Visaą pelnas ski
riamas tremtiniams gelbėti. 
Kviečiami visi tą dieną neda
lyvauti kitur ir būtinai at
vykti į balių, kur .susitiksite 
daug naujų ir senų pažįsta
mų, draugų ir bičiulių.

Pasirengimo darbai baliui 
vyksta planingai. Susirinki
mo išrinktos komisijos pra
dėjo uoliai savo darbą. Yra 
sudarytos šios komisijos: 
vykdomoji komisija, progra
mos komisija, tikietų komisi
ja, 'bufeto komisija, svečių 
sutikimo komisija.

Kviečiami visi lietuviai ir 
jų draugai paremti šį labda
ros balių.

Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

44 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.

—Rugpiūčio 6 d., po ilgos li
gos mirė mūsų kolonijos lietuvė 
Marijona Riškienė, kuri savo ge
rųjų dukrelių, Sofijos Trečiokie
nės ir Stasės Valias priežiūroje 
ir globbje gyveno.

Velionė Marijona Riškienė bu
vo gilaus tikėjimo, dora ir gera 
katalikė, ištikima motina ir tik
ra bei tauri lietuvė. Priklausė 
prie Gyvojo Rožančiaus draugi
jos ir LRKSA 116 kuopos.

Paliko dideliam nuliūdime 
dukteris, Sofiją Trečiokienę, Sta
sę Vallase, tris anūkes ir dvi pro 
anūkes; taip gi žentus, Jurgį Tre 
čioką ir Juozą Valas. Nuliūdu
siai šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

—Klebono kun. Gradecko se
sutė Violeta, kuri yra mokytoja 
Tdir Haven Junior High School 
ir pirmininkė Federacijos New 
Haven Mokytojųt Local 935, ta
po išrinkta atstovauti kaipo at
stovė 32-trąm seime Amerikos 
Federacijos Mokytojų, kuris bus 
nuo rugpiūčio 22 iki 26 d., Mil
waukee, Wis. Nuoširdžiai svei
kinam Violetą.

—Rugsėjo 25 d. mūsų parap. 
svetainėj Moterų Sąj. 33 kuopa 
rengia nepaprastą koncertą, ku
riame dainų programą išpildys

t____ „__ ---------„„„------------ pasižymėjusi Stulginskų šeima.p““ uul.v° *iaui4 11
kiama atvykstant keletos dešim- į Tautiškų šokių programą išpil- j rinkta skyriaus valdyba.: Dr. 
čių lietuvių tremtinių. Taip pat dys vietinių tremtinių šokėjų A- Šerkšnas pirmininku,

1 lA. Pocius — sekretorium ir
P. Minkūnas — iždininku.

Čia yra apie pora šimtų lie
tuvių buvusių tremtinių, tad sa
vos organizacijos reikalas tapo 
aktualus. Valdybos pirmuoju 
rūpesčiu buvo įsteigti anglų kal
bos kursus, kurie sėkmingai pra
dėjo veikti. Kursus lanko 40 as
menų. Suartėti ir susipažinti, su 
anksčiau atvykusiais lietuviais, 
nutarta spalių mėn. 2 d. suruoš
ti drauge su vietos BALFo sky
rium viešą vakarą. Programą 
išpildys vietos tremtinių artisti
nės jėgos, be to, maloniai sutiko 
dalyvauti artistai p. Žukauskas 
ir p. Vasiliauskas (iš Brookly
no).

—Dėl darbo suradimo bedar
biams tremtiniams kreiptasi per 
spaudą į vietos ir apylinkės vi
suomenę, kad apie laisvas dar
bovietes praneštų valdybos na
riui p. T. Petraičiui (141 Ripp- 
ley Pl., tel. EL 54173). Daug 
palankumo tremtinių organiza
cijai yra parodę: prof. Žilevi
čius, vietos klebonas kun. Simo
naitis, kun. J. Starkus, kun. A. 
Kasperas ir p. Martinienė. Ypa
tingai nuoširdžia parama trem
tiniams yra pasižymėję vietos 
prekybininkas Ignas Budreckas 
su-žmona, jų pastangomis ir rū
pesniu yra jau atvykę ir dar lau-

daug tremtinių jie šelpia siunti
nėliais Vokietijoj.

Kąip sudaryti darbo ir buto 
garantijas, maloniai sutiko pa
dėti vietoje gyvenantis NCWC 
direktorius p. Baltramaitis.

grupė, taipgi bus įvairių pamar- 
ginimų, deklamacijų. Programai 
užsibaigus bus šokiai. Prašome 
visų draugijų bei kuopų nereng
ti kitų parengimų tą dieną.

Komisija

ĮSISTEIGĖ L. KULTŪROS 
INSTITUTO SKYRIUS

Pereitą penktadienį “Ame
rikos” patalpose įvyko Kata
likų Federacijos seimelio su
darytos lietuvybės padėčiai 
tirti komisijos posėdis, į kurį 
atsilankė gražus lietuvybės 
ir katalikybės reikalais besi
sielojančių veikėjų būrelis, 
kurių tarpe buvo žymių sve
čių ,atvykusių iš tremties ir 
iš tolimesnių Amerikos vie
tų. Buvo aptarti būdai ir 
priemonės lietuviškumui gai
vinti ir kurti Amerikoje. Su
sirinkimui vadovavo komisi
jos pirmininkas J. Mačiulis.

Po susirinkimo įvyko Liet. 
Kultūros Instituto Brooklyno 
skyriaus steigiamasis susi
rinkimas, kur prisirašė gra
žus būrys narių ir buvo iš-

Padėka

z. Newark, N. J

Bayonne, N. J
Mūsų parapijos piknikas, kurį 

surengė Sodaliečių Draugija per
eitą sekmadienį, gražiai praėjo. 
Į pavakarį susirinko gausus bū-

—Šv. Trejybės lietuvių para
pija ruošia milžinišką pikniką ir 
paskutinį šių metų rugpiūčio- 
Augusto 28 d., Lithuanian Li
berty Park, 340 MichelP'Avenue, 
Linden, N. J. Pradžia 1 vai. po

relis žmonių. Dalyvavo gan daug PietU; Nuoširdžiai klebonas kvie- 
iaunimo, taipgi matėsi nemažai jcia ™u£s savo parapijomis ir kai- 
ir tik ką atvykusių lietuvių iš 
tremties.

Buvo įvairių lenktynių, šo
kiams grojo lietuvio vedamas or
kestras ir visi linksmai pasišo
ko. Darbštusis mūsų klebonas 
kun. Kemėžis visą laiką piknike 
sukinosi ir kalbėjosi su atsilan
kiusiais svečiais. Dalyvavo ir 
mūsų gerasis vargonininkas su 
ponia. Jis ruošiasi šį rudenį su 
savo choru suruošti ką tai nau
jo.

Svečiai linksminosi ir vaiši
nosi gražiame parapijos parke 
iki vėlaus vakaro. Tikimasi ne
maža pelno parapijai. S.

mynus dalyvauti piknike ir pa
remti parapiją, palaikant tikėji
mą ir tautybę. Iš anksto klebo
nas dėkoja visiems.

Autobusas nuo parapijos 
nyčios į pikniko vietą eis 
vai. po pietų.

—Mirė St. Mykolaitis, 
metų senelis. Buvo iškilmingai 
palaidotas iš lietuvių parapijos 
bažnyčios su trim kunigais — 
kleb. kun. Ig. Kelmeliu, kun. 
Bastakiu ir kun. J. šernium 
Jersey City, N. J.

I E Š KO

Waterbury, Conn.
—Rugsėjo 4 d. Waterbury 

ateitininkai rengia metinę iškil
mingą šventę. 11 vai. iškilmin
gos pamaldos, kurias laiko kun. 
Juraš, pamokslą sako prel. J. 
Balkūnas. Drauge bus bendra 
Komunija.

Po • pietų 3 vai. iškilmingas 
posėdis ir naujų narių priesaika. 
7:30 vai. — vaidinimas ir pasi
linksminimas.

Prašom ir iš tolimesnių kolo
nijų atvykti, nakvynes parūpin
sime.

—Rugsėjo 5 d. bus pasitari
mai įvairiais ateitininkų reika
lais su svečiais, kurie bus atvy
kę į šventę.

baž-
1:30

100

Tamulynas Anupras ieško gi
minaičių: Antosės, Adelės ir Pet
ro Zataveckų, kilusių iš Krikštė
nų km., Alytaus apskr. Malonė
kite parašyti ar pranešti savo 
adresą. Anupras Tamulynas,

Lithuanian DP Camp,
(23) Diepholz, 
British Zone, Germany. -

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

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

44 AMERIKA”
■fa metams kainuoja tik

Užsienyje .................
$3.00
$3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

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

numerius susipažinimui

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waltik
161 No. 6th Street

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

Šventadieniais susitarus

’6

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Didžiai gerbiamam kun. prel- 
Balkūnui už nuoširdžią malcĮą, 
pasakytą paskutinį turiningą at
sisveikinimo žodį ir rūpesčius 
tremtinių globėjui kun. Čekavi- 
čiui už jo nuoširdžią pagelbą ir 
palydėjimą į kapus, poniai Ta- 
mulynienei už suteiktą ir teikia
mą pagelbą ir ypatingą rūpestį 
ligoje, o labiausia už padovanotą 
prie savo šeimos kapinėse vietą 
ir šv. mišias; poniai Olgai Tur- 
kienei už šv. mišias ir rūpestį 
bei globą sunkioje valandoje, pp. 
Daunorams, Kašubams, Šepu- 
čiams, Babarskams. šakalienei, 
Tamulynams, Kaz. Tamulynui, 
Marcelei Gonter, Elenai Savic
kienei, Vismontaitei, Savickie
nei, Tursai, Tremtinių draugijai, 
p. Garšvai, kuris tiek daug sun
kioje valandoje padėjo ir užjau-j 
tė, ir visiems tiems, kurių pa-

iš vardžių nebeatmenu, bet kurie 
labai nuoširdžiai dalyvavo ir sa
vo aukomis sušelpė mano bran
gią ir mylimą mamytę lydint į 
amžiną atilsį visiems nuoširdžiai 
dėkoju.

Med. sės. Angela
Kraučeliūnienė

MIRĖ B. DAUGUVIETIS
Komunistų laikraščiai pra

neša, kad liepos 13 d. Vilniu
je mirė teatro režisierius B. 
Dauguvietis. Jis buvo komu
nistams prisitaikęs pirmosios 
okupacijos metu. Nacių oku
pacijos metu dirbo nacių 
naudai. Antru kartu užeinant 
bolševikams, jis bėgo, bet ne
paspėjo išbėgti tat vėl ėmėsi 
dirbti bolševikams.

Nuoširdžią padėką reiškiame 
mųsų brangiems giminėms pp. 
Felix ir Amelia Morkams, Rich
mond Hill, L. I., kurie-mus ma
terialiai rėmė bestudijuojančius 
Vokietijoje, taipgi sudarė gali
mybę atvykti į USA, o čia mum 
atvykus maloniai priėmė ir tė
viškai rūpinosi.

Beto, dėkojame p. Uršulei ir 
Viktorui Lukams, kurie mums 
irgi daug padėjo ir rūpinosi, p. 
Paškauskų šeimai už dovanas, p. 
Liutkauskienei, sudariusiai gali
mybę darbą gauti.

Baltrukėnų šeima

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

c

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

ergreen 8-9770

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

ĮTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
' Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

’ - $150 -
> KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI
i 84-02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS' 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

1
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^^APYLINKĖJE
• Dirigentas P. Kučiūnus, 

atvykęs iš Vokietijos, apsi
stojo Newarke ir aplankė mū
sų redakciją.

• Ponia I. Trečiokienė iš 
Newarko lankėsi mūsų įstai
goje ir užsimokėjo prenume
ratą ateinantiems metams.

• Ponia O. Valaitienė, vi
suomenės ir BALFo darbuo
toja iš Brooklyno, lankėsi 
mūsų įstaigoje.

• Prof. Dr. kun. Jagminas, 
Marianapolio kolegijos rekto
rius šiuo metu vieši Brookly- 
ne.

• Adv. p. Stravinskas su 
seimą apsistojo Brooklyne, 
kur gavo darbą ir butą. Jis 
jau užsisakė ir “Ameriką.”

• P. Bobelis su šeima apsi
stojo pas savo gimines Brook
lyne. Turi jau butą ir darbą 
—dirba trys šeimos nariai.

• Kun. Jankauskas, atvy
kęs iš tremties, aplankęs sa
vo gimines ir pažįstamus ry
tų provincijose, lankęsis ir 
“Amerikoje,” išvyko į Los 
Angeles, Calif., kur jis pa
skirtas vikaru pas kleb. kun. 
J. Kučinską.

• Kun. A. Ežerskis iš Wil
kes-Barre prisiuntė “Ame
rikos” pagerinimo fondui 5 
dol. Už auką gerb. kun. A. 
Ežerskiui nuoširdžiai dėkoja
me.

• Ant. Cesonis, su šeima 
neseniai atvykęs iš tremties 
ir apsigvvenes Baltimorėje, 
sutiko būti “Amerikos” įga
liotiniu - platintoju toje apy
linkėje.

• U. Mikulskienė iš Brook
lyno užsakė “Ameriką” savo 
broliui A. Bugailiškiui į Ang
liją.

• M. Bortkevičiūtė ir L. 
Noreika susituoks Maspetho 
par. bažnyčioj rugsėjo 3 d., 4 
vai. popiet. Jie abu atvykę iš 
tremties. M. Bortkevičiūtė y- 
ra čia su motina ir broliu.

• Kun. Alf. Sušinskas, at
vykęs iš tremties, aplankęs 
savo prietelius Brooklyne, iš
vyko į Clevelandą.

• Dail. J. Subačius dabar 
dirba meniškus atnaujinimus 
Šv. Silvestro bažnyčioj, Med- 
food, N. Y. pas klebną kun. 
,R. Kraus. Tokius pat darbus 
jau atliko Ronkonkoma, L. I. 
bažnyčioje.

• F. Kirša, didelis mūsų 
tautos poetas, dabar gyvenąs 
Stony Brook, L. I. davė mū
sų korespondentui interview, 
tautos likimo klausimais, ku-

paskelbsime artimiausia-

• Amerikos lietuviai yra 
nuoširdžiai prašomi pranešti 
“Amerikai” apie vargoninin
ko vietą, jeigu pasitaikytų 
kur nors lietuvių ar svetim
taučių parapijoje. Yra vargo
nininkas su labai dideliu pa
tyrimu.

• Ponia Bakšienė, žinoma 
tremtinių globėja Brooklyne, 
sulaukė naujų svečių — savo 
giminių iš Vokietijos.

• Ged. Galvanauskas, žino
mas žurnalistas ir ekonomi
nių mokslų specialistas, at
vykęs iš Vokietijos, aplankęs 
savo prietelius Brooklyne, iš
vyko į darbovietę New Yorko 
štato šiaurėje. Pažadėjo pa
rašinėti į “Ameriką.”

• Aldona Grabauskaitė šią 
vasarą baigusi universitetą ir 
savo atostogas praleidusi 
Kanadoje, grįžo į Woodhave- 
ną, N. Y. pas sav tėvus, Jo
ną ir Oną Grabauskus, kurie 
yra geri lietuviai katalikai ir 
“Amerikos” skaitytojai.

• Kun. J. Baltrušaitis ir 
kun. A. Raitelis, abu marijo
nai, atvyko iš Brazilijos. Jie 
ir pasiliks Amerikoje.

• A. Andruškevičius su 
dukra atvyko iš tremties ir 
apsistojo pas gimines Andriu- 
šius Brooklyne. Ponai And- 
riušiai jau prieš porą metų 
čia, jis dirba New Yorko 
centraliniame pašte.

• A. Vilčinskas apsigyve
no Brooklyne pas gimines.

• M. Skruodys su šeima, 
atvykęs iš tremties, apsisto
jo pas pp. Pupius Brooklyne.

NAMŲ DARBININKĖMS

BALFE yra namų ruošos 
darbininkėms pasiūlymų dar
bų. Atvykusios iš .tremties 
prašomos užeiti šiuo reikalu 
į BALFą, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

ATVYKO A. ŠKĖMA

Praeitą antradienį į New 
Yorką atvyko artistas - reži
sierius A. Škėma. Apsistojo 
Brooklyne. Jis, be to, yra ke
lių knygų autorius.

rį 
mb numeryje.

• L. K. Darbininkų Klubas 
Aigelų Karalienės parapijos 

įnikę labai gražiai pasiro- 
i su savo atskiru stalu.

Pi 
dė1

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:30 

vai. po pietų, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va- 
land. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS” BAZARAS
“Amerikos” Parengimų Komisija, susidedanti iš šios 

apylinkės katalikiškų draugijų atstovų ir visuomenės vei
kėjų, kasmet surengia Lietuvių Dieną, Bazarą ir kitokius 
parengimus.

Šių metų “Amerikos” Bazaras įvyks RUGSĖJO - SEP
TEMBER 23, 24 ir 25 d., penktadienį, šeštadienį ir sekma
dienį — Apreiškimo parapijos erdviose salėse.

Kaip žinome, Parengimų Komisija savo posėdyje liepos 
16 d. yra nutarusi visą savo energiją sukoncentruoti pa
ruošimui šio Bazaro.

Žinodami Komisijos darbštumą, visi tikisi, kad ir šių 
metų ruošiamas jų Bazaras bus įvairus, patrauklus ir atsi
lankiusiems suteiks progos maloniai praleisti laiką.

Apreiškimo parapijos klebonas kun .N. Pakalnis, ant 
kurio pečių visada gula didžiausia “Amerikos” našta, viską 
padarė, kad šių metų “Amerikos” Bazaras gerai praeitų. 
Nežiūrint į tai, kad parapijos salės kiekvieną savaitgalį bū
na labai reikalingos pačios parapijos įvairiems reikalams, 
jis vistiek rezervavo jas Bazarui prašytąjį savaitgalį.

Taigi, visi “Amerikos” bičiuliai, kaip draugijos, taip ir 
pavieniai asmenys, maloniai kviečiami ruoštis tame Bazare 
dalyvauti ir minėtomis dienomis savo parengimų nedaryti.

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Bot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintu namie ii geriausios Smetonos, ALUS U ge
riausiu bravoru. Parengimams priimami atsakymai. KREIPKITĖS:

i Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Angelų Karalienes 
Parapija

GRAŽIAI PASISEKĘS 
PIKNIKAS

Angelų Karalienės parapi
jos didžiulis metinis piknikas 
gražiai pasisekė ir buvo ma
lonu matyti daug gražių žmo
nių, pažįstamų ir ištikimų pa- 
rapijonų. Vakare buvo pilna 
salė jaunimo, įdomu buvo pa
matyti lietuviškus šokius, 
grojant J. Avižienio orkest
rui. Žmonių buvo virš 3,000.

Karališkos šeimos rinkimas 
prasidėjo 9 vai. iri buvo š- 
rinkti: Karalium — Kazys 
Šimanskas, Karaliene — Ane
lė Butkienė, Karalaite — Te
resė Strogiūtė ir Karalaitis 
— Juozas Žukas. Visiems bu
vo įteikta po gražią dovanė
lę.

Dovanas laimėjo sekanti: 
Po Savings Bond $25 Ona Si- 
jevičienė, 449 Broadway, 
Brooklyn, Veronika Danule- 
vičienė, 885 Belmont Aveue, 
Brooklyn, Thomas White, 175 
Eldert St., Brooklyn ir Binnie 
Senuta, 180-82 Grand Street

Radio laimėtojai: Vincas 
Šlikas, 14 Hill St., Brooklyn, 
Anthony Ortloff, 2223 Him- 
rod St., Ridgewood, F. Curry, 
419 So. 5th St., Brooklyn, A. 
Moczyunas, 1722 Suydam St., 
Ridgewood ir Wm. Pavilonas, 
97-04 80th Ave., Corona, L. I.

Televizijos aparatą laimėjo 
Alice Dergentis, 51-10 65th 
Pl., Woodside, L. I.

Laimėtojai prašomi užeiti 
į kleboniją ir atsiimti dova
nas.

Parapijos kunigai dėkoja 
visiems parapijonams, cho
rui, vaikų benui, šv. Vardo 
draugijai ir komisijai, Mari
jonai Dulkienei, St. Lukoše
vičiui, Onai Sijevičienei, Onai 
Baniulienei, Poniatauskienei, 
Domicėlei Putinienei, Rozali
jai Pankevičienei ir visiems, 
kurie prisidėjo prie pikniko 
pasisekimo. Parapijai liko 
gražaus pelno.

Choras didėja
Į Angelų Karalienės para

pijos chorą iš DP atvažiavę 
prisirašė: Ieva Švedas, An- 
tonėtė Petraitis, Vladas Pleč
kaitis, Vyt. Senkus ir Jonas 
Remeza. O sesės Brokaitės 
jau keli mėnesiai kaip chore. 
Lauksime daugiau pasišven
tusių dainininkų. Pamokos 
būna kas penktadienį 8 vai. 
vakare, bažnytinėj salėj, So. 
4th ir Roebling Sts.

ATEITININKĘ! DĖMESIUI
Rugpiūčio 27 d., šeštadie

nį, 6 vai vakare, “Amerikos” 
savaitraščio patalpose, 417 
Grand St., Brooklyne, šaukia
mas visų New Yorko apylin
kėse gyvenančių studentų ir 
moksleivių ateitininkų susi
rinkimas.

REIKALINGAS
Reikalingas patyręs mėsinin

kas (bucheris), kuris norėtų ei
ti j partnerius ir atidaryti švie
žios mėsos krautuvę, gerai iš
dirbtame grosernės biznyje, šal
dytuvas įrengtas. 256 Union Av., 
Brooklyne. Tel. EV 7-8524.

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse:

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimų visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

- .................—

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika

, (Viethiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y. j
Tel. EVergreen 4-7142 '

J. P. GINKUS AD. JEZA VITAS V. UBAREVICIU8 Į
Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

.............. ■ ■ .........-...............................................................................................

N um 
Num 
Na, < 
Kas : 
Jauni 
Savi

j Visi Kviečiami į Kirpyklą | 

| GRANDVIEW BARBER SHOP s
& Kuri randasi patogioje vietoje |
$ 489 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. |
$ Arti Union Avė, g
| D. WHITECAVAGE, savininkas |

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

Apreiškimo 
Parapija

ANGLŲ KALBOS KURSAI

—Numatoma parapijos mo 
kyklos patalpose anglų kal
bos kursus vėl greit pradėti. 
Tremtiniai kursus pavasarį 
gana uoliai lankė. Mokytojai 
savo studentais buvo labai 
patenkinti. Jie nekartą išsi
reiškė, kad lietuviai yra auk
štos inteligencijos ir darbš
tūs žmonės. Iš mokytojų, kai 
kurie susidomėjo net Lietu
vos istorija, jos kalba.

Šie mokytojai, turėdami 
20 m. praktikos dėstant ang
lų kalbą svetimtaučiams ,turi 
prieš akis du tikslus: padėti 
pagrindus anglų kalbai ir pa
ruošti pilietybės egzaminam, 
supažindindami su Amerikos 
konstitucija ir istorija.

Kursų surengimui daug 
rūpestingumo ir nuoširdumo 
parodę kleb. kun. Pakalnis ir 
kun. Dr. W. Kelly (jis buvo 
pirmose pamokose). Jis yra 
Brooklyno vyskupo paskirtas 
DP reikalams. Šias pareigas 
jis taip sąžiningai ir uoliai at
lieka, jog ne kartą užmiršta 
save ir sau reikalingą poilsį. 
Kun. Dr. W. Kelley pereitą 
vasarą lankėsi Vokietijoje, 
įvairiose DP stovyklose. Grį
žęs, jis ne karta yra išsireiš
kęs, tiek lietuvių ,tiek ir ne 
lietuvių tarpe, kad tremtyje 
lietuviai jam padarė geriau
sią įspūdi. Lietuvių nuošir
dumas, išsiauklėjimas, susi- 
organizavimas, darbštumas, 
tiesiog, pavergęs šio uolaus 
Brooklyno vyskupijos kuni
go širdi. Užtat ir dabar, kiek 
jo darob sąlygos ir sveikata 
leidžia, jis su didžiausiu ma
lonumu padeda lietuviams ir 
čia atvykusiems.

Tikime, jog ir toliau, pra
sidėjus kursams, ir šiaip gy
venime, išlaikysime gražų1

savo vardą svetimtaučių aky
se.

—Kun. B. Kruzas .parapi
jos vikaras, grįžo iš atostogų 
ir pradėjo eiti savo pareigas.

—Ateinantį sekmadienį per 
8 vai. mišias Šv. Pranciškaus 
Tretininkai eis prie bendros 
Komunijos.

“Amerikai” reikalingi ener
gingi įgaliotiniai rinkti pre
numeratas.

Gera proga liuoslaikiu eks
tra užsidirbti.

Dėl sąlygų kreiptis:
“AMERIKA”

417 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

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

f Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

• 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

! Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS <

! 15 Park Row, New York 
i
1 Telefonai:
> Ofiso Tel. Namų Tel.
I WO 2-3497 NE 9 5689i i

Tel. ST 2-3108

Anton Appel
JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y
Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

PARSIDUODA SU PASI
AUKOJIMU

8 šeimų namas Williams
burge lietuvių rajone. Tei
rautis telefonu: LA 5-3638.

REIKALINGI KAMBARIAI
Šeima, be vaikų, ieško buto iš 

3-4 kambarių, Brooklyno apy
linkėje. Pranešti “Amerikos” re
dakcijai. Tel. EV 8-7012.

•
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

J. P. MACHULIS, 
Real Estate and Insurance, 

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

Clement A. Voke t
(VOKET ATTIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

DAvenoort 6-0259
RALPH K R U C H
FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STagK 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namu sienų iš
lyginimą, plasterlavimą, šaligat
vių cementavima ir Irt. darbus.

293 MAUJER STM
BROOKLYN fl, N. Y.

PARDAVIMAI
Williamsburge

1. Trijų šeimų, mūrinis, tuščias flo
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 porčiaiš, su 
garažais, aliejum apšildomas.

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

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

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

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

| DYKAI ------ DYKAI ------ DYKAI!

| LIETUVIŲ BIZNIERIŲ PIKNIKAS
I Sekmadienį, Rugsėjo-August 28,1949
| KLASČIAUS CLINTON PARKE
| Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.
S Gaukit tikėtus pas biznierius, šio pikniko rengėjus
| Norėdami daugiau žinių rašykit arba telefonuokit:

i LISAUSKO ANGLIŲ KOMPANIJA
| 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
S Tel. EV 7-7411

HY 7-4554 - 4555

895 Broadway,

REFRIGERATOR

MODEL NG J

NOW ONLY $ 189.75 I

ILARDI CO

AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN

< FAYMENTI

U—IK o

II
J -j

. —r-

Siūlo Geriausių Firmų ______
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Jos. Zeidat, Jr.
BAR&GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
|gy ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia 

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

' TELEVIZIJA KAS VAKARAS

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
«ad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu JOSEPH 
N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą.

Pavai 
brookly 
ji nieki 
žiūrą. V 
“Vienyk 
pasaulė: 
sąmonė 
nas nor 
nis Viei 
žino... I 
draudži; 
artimą, 
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lat niek: 
gai pare 
tų 21 nu

To pa 
metų 34 
daktoria 
ba: “V 
mano, 1 
rasti švi 
kadaise 
ties vari 
ju altori 
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tuos kau 
kai tvirt: 
ro visai 
vo, tai ji 
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Kristų.”

Katalil 
draudžia 
laikraštis 
traukas 
daryti iš 
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nes, kad 
lėžiūra d 
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galima n 
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rytojaus 
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tai yra 1 
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normalau 
skaitytoji 
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Mes šit 
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tume įtik 
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rankom b 
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tikėjimą?, 
prieš jūs 
veikimą — 
Bet mums 
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Pereitą 
kos” patai 
kęs gražu: 
atvykusio 
šių ateitii 
moksleivių 
Yorko ra ji 
ganizacinii 
pagrindini; 
keliai nauj 
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visi — kui 
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kėjai, kad 
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siekimas.

Rugsėjo 
rengiamas 
ras Apreišl 
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girnų Komi 
rytas iš k; 
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susirinkimą 
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