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Jau nuo 1940 m. trečią gegu
žės mėn. sekmadienį minima “I 
am an american Day”, kuri pri
mena, kad kiekvienas amerikie
tis visomis išgalėmis stengtųsi 
tinkamai atlikti savo pareigas. 
Ši diena ypačiai atsimintina 
šiuo metu, kada JAV, vadovau-’ 
damos visam laisvajam demok- 
ratin. pasauliui, veda kovą su 
klastingu ir įžuliu priešu, ty
kančiu pavergti visą pasaulį, 
lokiu reikšmingu momentu yra 
būtina, kad kiekvienas ameri
kietis visomis jėgomis prisidėtų 
prie krašto ūkinės gerovės, bū
tų politiškai susipratęs ir pasi
ryžęs ginti Amerikos laisvės bei 
demokratijos idealus ir remtų 
savo krašto pastangas ginti 
šiuos idealus nuo išorinių pasi
kėsinimų. Tik tuo būdu bus da
bar vykstanti 
pasiekta visų 
taika.

kova laimėta ir 
taip trokštama

* * .
Trumanas' yra
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Prez. H. Trumanas apie JAV politiką
Bus dedama pastangų pagerinti sąlygas pietinėse valstybėse. — Smulkiesiems pramoninkams rei
kia paramos. — šaltasis karas gali ilgai užtrūkti. , '

Prezidentas H. Trumanas sa
vo kelionėje po pietines valsty
bes pasakė visą eilę kalbų, ku
riose nušvietė JAV vyriausy
bės vidaus ir užsienio politiką 
bei savo paties pažiūras šiais 
klausimais.

Iš prezidento pasisakymų vi
daus politikos klausimais pir
moj eilėj pažymėtina jo paža
das dėti visas pastangas page
rinti sąlygas pietinėse valstybė
se. Pagal prezidento plaflą čia 
turėtų būti pravesti geresni ke
liai, imtasi miškų atsodinimo ir 
irigacijos plano vykdymo, pla
čiu mastu naikinimo įvairių ū- 
kio kenkėjų ir pagaliau atomi-

nės energijos panaudojimo že
mės ūkiui bei pramonei kelti, 
kas, prezidento nuomone, bus 
galima ateity padaryti.

' Savo kalbose prezidentas kal
bėjo ir apie savo planą smulkie
siems pramonininkams remti. 
Suteikimas jiems kreditų, pre
zidento nuomone, juos įgalintų 
sukurti naujų darbo galimybių 
JAV gyventojams ir atidarytų 
naujas rinkas gaminiams.

Kaip vyriausybės nuopelną 
prezidentas iškėlė ir tai, 
ji apgynė JAV ūkį 
nizmo, socializmo 
izmų eksperimentų.

Dėl ateities prez.

kad 
nuo komu- 
bei kitokių

Trumanas
Prezidentas 

nurodęs, jog turi būti vedamas 
vajus už teisybę, kuris suteiktų 
įr kitose šalyse žmonėms teisin
gų informacijų apie laisvę ir 
demokratiją. Prie to, žinoma, 
turi prisidėti visi laisvę ir de
mokratinę santrauką mylinti 
žmonės. Juo labiau tai svarbu, 
kad totalistinis komunizmas ir 
nori laimėti, skleisdamas šmeiž
tus apie demokratinius kraštus. 
Ypač piktų žodžių ir neteisingų 
prasimanymų jis nepasigaili 
JAV adresu. Prieš šitą melo 
akciją ir turi būti pradėtas tie
sos vajus. -

Šiam reikalui gali būti pa
naudotos įvairios priemonės. 
Bet viena jų ypač lengvai vi
siems prieinama — tai laiškai. 
Rašome savo draugams ir pa
žįstamiems į įvairiausius Icraš- 
t(is. Jais mes lengvai galime 
sudaryti teisingą arba klaidin- 
gą vaizdą apie JAV; Ir kiekviė- 
nas daug prisidėsime prie lais- iškalbingi norvegų profesoriai, 
vės bei demokratijos išlaikymo 
bėi laimėjimo, jei nerašinėsime 
kokių tuščių sensacijų, bet nu
šviesime tikruosius JAV idealus 
bei tą pažangą, kurią JAV yra 
padariusi savo demokratinės 
santvarkos dėka.

Neramumai Baltijos jūroj sunkina

(K. RAUKLAUKIS, mūsų
Nors pavasaris atėjo jau ir į 

Stockholmą ir visokie ‘atrakci- 
jonai” ėmė žmones vakarais iš 
namų vilioti, bet š* m. gegužė? 
8 d. suruoštose diskusijose apie 
Skandinaviją ir Vakarų alian- 
tus prigužėjo pilna švedų stu
dentų atstovybės rūmų didžiulė 
salė, mat, tų diskusiųjų inicia
toriais kaip tik ir buvo toji stu
dentų atstovybė. O kad tokį gra
žų geguž. vakarą pasiryžo tiek 
daug žmonių viduje išsėdėti, ro
do, kad tas klausimas opus ir į- 
domus visuomenei, kad ir labai 
akademinio plauko.

Pagrindiniais kalbėtojais tuo- 
se debatuose buvo pakviesti du

korespondentas Švedijoje)
mos prie Atlanto pakto, bet ta
tai dar nereiškia, kad tarp šiau
rės tautų nutrūko vienybė. 
Skandinavijos gynimosi sąjunga 
būtų buvus persilpna, jeigu 
Norvegija ir Danija nebūtų 
kaip reikiant apginkluotos, taip 
pat aišku, kad vienos Švedijos 
pramonė- nebūtų pajėgus per 
tuos pavojų pilnus metus visos 
Skandinavijos reikalavimų pa- 
tęnkinti. Turint du silpnus kai
mynus, Švedijos padėtis prieš 
1949.m. vargiai būtų buvus pa
vydėtina. Diskutuojant šiaurės 
kraštų padėtį Atlanto pakto 
šviesoje, išeinama iš klaidingo

yra optimistas. Jis mano, jog 
per 10 metų kiekvienos ameri
kiečių šeimos mėtinės pajamos 
pasieks 4.000 dolerių, skaitant 
ne banknotų kiekį, bet realią 
pirkimo galią.

Liesdamas užsienio politiką, 
prezidentas pasižymėjo, jog 
šaltasis karas gali ilgai užtrukti 
ir paragino amerikiečius turėti 
kantrybės, nes toki dideli daly
kai, kaip dabar vykstančio šal
tojo karo laimėjimas, greit ne
pasiekiami. Bet jis įsitikinęs, 
jog laisvosios tautos šią kovą 
laimės. Taip pat jis griežtai pa
sisakė ir prieš izoliacionistus, 
nes jeigu Amerika liautųsi šiuo 
sunkiu momentu rėmusi laisvą
sias tautas, tai neišvengiamai 
jos patektų į' komunistų jungą, 
o paskui įsigalėję komunistai at
sigrįžtų ir prieš pačią Ameri
ką.

Kalbėdamas apie. Sovietus, 
prez. Trumanas pažymėjo, jog 
jie, išskiriant dar vieną tik ka
rą, imasi visų priemonių pa
daryti nebeįmanomą tarptauti
nį bendradarbiavimą ir tautų : 
sugyvenimą. Taip pat jie viso- 1 
mis priemonėmis stengiasi pa
laužti laisvųjų tautų atsparu
mą, kad galėtų jas pavergti.

Savo kelionėje prezidentas ' 
pasakė 51 kalbą.

DEZERTIRUOJA LIAUDIES 
' POLICININKAI

Iš Vokietijos sovietinės zo
nos “liaudies policijos” prasidė
jo toks didelis dezertiravimas, 
jog sovietai saugoti Berlyno ry
tinio sektoriaus sienoms sudarė 
specialias savo slaptosios polici
jos komandas.

Perbėgėliai į Vakarų sekto- 
sektorius pasakoja, jog ’’liau
dies policija” eina pėstininkų 
kariuomenės apmokymą, tad bi
jo, jog gali būti panaudota ka
re. Drausmė esanti griežtesnė, 
negu šiaip armijoje. Taip pat jie 
pareiškė, jog atbėgę čia jie tu
rėjo patirti, ar galės pasilikti 
ir tai pranešti savo draugams, 
kurie taip pat nori bėgti, jei tik 
galės vakariniuose sektoriuose 
pasilikti.

MINĖKIME LIETUVIŲ GENOCIDO 
DIENI,

1941 metų birželio 14-oji diena amžiams įėjo į Lietuvių Tau
tos kančių ir aukų istoriją. Masiniais areštais ir deportacijomis į 
sovietines vergų darbo, bado ir mirties stovyklas Sovietų Sąjunga 
tada pradėjo visuotinį mūsų tautos naikinimą. Tuo vienu sykiu bu
vo deportuota mirčiai apie 40.000 lietuvių. Bet tai tebuvo pirmoji 
Sovietų Sąjungos pavergtosios Lietuvos kruvinųjų Kalvarijų sto
tis. Birželi^ 14-oji mūsų tėvynėje kartojasi kiekvieną dieną! So
vietų Sąjungos genocidinis režimas Lietuvoje jau yra sunaikinęs 
daugiau kaip ketvirtąją dalį visos mūsų tautos. Kas ketvirtas lie
tuvis yraį nužudytas, nukankintas arba pasmerktas mirti. Esan
tieji kraš 
tinamas 
kos.

r nužudytas, nukankintas arba pasmerktas mirti. Esan- 
e kiekvieną baimės ir nerimo dieną laukia, kada nepaso- 
QKVD molochas pareikalaus ir jų laisvės ir gyvybės au-

Lietuviškieji maskolbemiai i 
dar vis stengiasi vaidinti, kad • 
jiems lygiai kaip ir anksčiau ! 
gerai sekasi savo suklaidintų 1 
žmonių būrelį už nosies vedžio
ti, bet užsimiršę kartais jau ir 
patys prasitaria, kad prasideda 
jiems prastos dienos. “Laisvė” 
88 numery, šaukdamos! savo 
bičiulių pagalbos, jau rašo, kad 
juos “kryžiokai” įtūžusiai už
puolė, tad turėję “skaudžiai” 
susirūpinti finansine savo laik
raščiui paramai. O “Vilnis” ra
šydama apie savo šėrininkus 
labai giria po 77-87 m. turin
čius kelis seniukus, įtikinėda
ma, jog tie seniai “nė kiek ne
pasenę.”

Matyt, pataikaudama kapan 
bežengiantiems naiviems seniu
kams dar tikisi iškrapštyt iš jų 
kokį dolerį savo kromeliui pa
remti. Be to, ir pati sau ji norė
tų įsikalbėti, jog tie po 87 m. 
seniai nė kiek nepasenę. Mat, 
ji tik ir remiasi būriu tokių 
seneliukų, ir kai tie seneliukai 
iš tikro “pasens”, tai su jais 
"pasens” ir visas jais besirėmęs 
reikalas.

ČEKOSLOVAKIJOJ POLITI
NĖMS BYLOMS NĖRA GALO

Čekoslovakijoj už tariamą 
šnipinėjimą JAV nuteistas mir
ti V. Lucki. Jam buvo primesta, 
kad jisai buvęs neseniai taip pat 
įnirti pasmerkto buv. majoro J. 
Nechanskio bendradarbis., Hor- 
ni Litvini taip pat nuteisti du 
asmens, iš kurių vienas kuni
gas, ligi gyvos galvos kalėti. Be 
šių dar 21 asmuo nuteisti nuo 
9 mėnesių ligi 26 metų kalėti. 
Kunigas Tomira buvo apkaltin
tas kurstęs savo pamoksluose 
žmones prieš komunistinę vy
riausybę ir organizavęs šnipinė-
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Jacob Worm - Mueller ir Wil- ' 
helm Keilhau. Prof. Worm- 
Mueller savo kalboje pavaizdavo 
Norvegijos kelią į Atlanto pak
tą. Anot profesoriaus, Churchil- 
lio kalba Fulstone buvo labai 
kritiškai sutikta, bet dabar vis
kas kitaip atrodo. “Niekas kitas 
mūsų taip efektyviai nepamokė, 
kaip Sovietai su savo agresyvia 
politika. Čekoslovakijos sužlug
dymas padarė Norvegijai di
džiulį įspūdį... Dabar mes, kaip 
ir Hitlerio laiku, matome, kad 
nusileidimas reikštų mirtį. Di
džiausias mūsų troškimas buvo 
sudaryti Skandinavijos gynimo
si sąjungą, bet Švedija negalėjo 
parūpinti mums reikiamų gink
lų, mes gi įžiūrėjom, kad pagal
ba iš šalies turi b.ūti paruošta, o 
ne improvizuota. Mes esame šū
vio linijoje ir turime itin mažų 
galįmumų patys išsilaikyti. Da
bar mes kryžkelėje, šaltasis ka
ras vis labiau ir labiau aštrėja, 
reikia iš pagrindų apgalvoti už
sienio politikos orientaciją...” 
Profesorius pareiškė vistik, kad 
jis tiki Suvienytomis Tautomis, 
nežiūrint jų silpnumo dabar. 
’'Suvienytos Tautos yra viltis, 
kurios niekada nevalia prarasti, 
čia vistik yra sudarytas pagrin
das, kuriuo bendravimas gali- ' 
mas, čia sudarytas instrumen- !

i tas, kuriuo galima naudotis. Su- 
; vienytos Tautos yra vienintelė 

alternatyva tarptautiniam cha
osui.” Profesorius taip pat pa
minėjo, kati dėl Atlanto pakto 
nuomenės skiriasi, bet už pakto 
jis mato stiprią valią kovoti už 
laisvę, jeigu ir mirti reikėtų. 
“Mes gyvename pavojingame 
pasaulyje, visko gali atsitikti. 
Mes turime budėti!” — sušuko 
profesorius.

Prof. Keilhau savo dėstymą 
pradėjo pavaizduodamas Nor
vegiją šių dienų pasaulinės po
litikos situacijoje, primindamas 
bendradarbiavimą tarp Norve
gijos ir Švedijos dar pirmojo 
pasaulinio karo metu. “1940 m. 
karo patyrimų pamokytos, Nor
vegija ir Danija prisijungė prie 
organizuotos sargybos mūsų.va
karų kultūrai saugoti, prisidėda-

taško. Buvo be niekur nieko sa- sovietuose turetų b 
koma, Norvegijai esą gre
sia pavojus labiau, negu kuriai 
nors kitai valstybei Skandinavi
jos pusiasalyje. Gal taip buvo 
Norvegijai prie Atlanto pakto 
dar neprisidėjus. Tada dar buvo 
galima prileist, kad rusai desan
tais iš oro gali įsistiprinti stra
teginiuose punktuose sausumo
je, bėt dabar jau to padaryti 
nebegalima. Dabartinėje strate
ginėje padėtyj Baltijos jūra pa
sidarė. pačia kritiškiausia sriti
mi. Paskutinių savaičių 
aiškai apie tatai kalba, 
rėš kraštų Švedija yra 
Baltijos jūros valstybė, 
prekybiniai, o taip pat 
niai Baltijos jūroje įsitvirtinti 
yra seni rusų užsienio politiko
je. Mums, visiems trims šiaurės 
kraštams, gresia pavojus, ku
kiam iššaukti mes niekuo nepri- 
sidedame. Padėtis apeliuoja į 
mus bendradarbiauti.”

Po svečių kalbos, pradėjo sa
vo liežuvius miklinti ir švedai. 
Pirmuoju prabilo švedų parla
mento socialdemokratų frakci
jos narys Frans Severin, kaipo 
švedų neutralumo šalininkas. 
Išeinamasis jo kalbos punktas 
buvo tas: izoliuotas karas tarp 
Švedijos ir Sovietų visai neį
manomas, o konfliktas tarp tų 
kraštų tegali įvykti tik didžio
sioms galybėms susirėmus. O 
kilus tokiam konfliktui, yra la
bai nedaug perspektyvų švedų 
neutralumui, ypač užpuolus 
Norvegiją. Sovietai daug pavo
jingiau žiūri į Švedijos prisijun
gimą prie Atlanto pakto, negu 
į Norvegijos ar Danijos prisi
jungimą. Severin nelaiko nega
limu, kad Švedijai prisijungus 
prie Atlanto pakto, sovietai, pa
sinaudoję draugiškumo ir ne
puolimo paktu su Suomija, už
ims tą kraštą, o turėdama rusų 
kariuomenę prie Tome upės tū
pė sudaranti Suomijos Švedijos 
sieną šiaurėje), Švedija bus 
priversta mobilizuoti.

Labai įdomų ir dėmesio ver
tą karinį įnašą į diskusijas į- 
spraudė švedas kapitonas Gun
nar du Dietz. Anot jo, jeigu ir 
kiltų karas, Skandinavija liktų 
periferijoje, nes pagrindiniu ka
ro lauku būtų Vidurio Europa.

jvykiai 
Iš šiau- 
tipinga 
Planai 

ir kari-

AUSTRAI SUSIRŪPINU 
BELAISVIŲ LIKIMU

. Rusams pareiškus,' kad jau 
grąžinti visi vokiečiai belaisviai, 
nors vokiečių duom mis jų

pusx išvykę.
antro milioro, dabai
ir austrai. Austrų belaisvių Ru
sijoj turėtų būti dar apie 5.000. 
Ligi pereitų metų spalių mėn. 
tų belaisvių namiškiai regulia
riai gaudavo iš jų laiškus. Bet 
nuo to laiko staiga laiškų gavi
mas nutrūko ir daugiau negau
nama iš jų jokios žinios, nors 
dar 1948 m. rusai buvo pažadė
ję, jog ligi galo metų paleisią 
visus austrų belaisvius.

IŠVARYS ČEKOSLOVAKIJOS 
DIPLOMATUS

IŠ Vašingtono pranešama, jog 
Valstybės Departamentas yra 
paruošęs notą, kurioje Čekoslo
vakijos vyriausybė bus paragin
ta atšaukti iš JAV apie dvide
šimt savo diplomatinių atstovų. 
Tuo atveju turėtų būti ne tik 
sumažintas tarnautojų skai- 
čaus Čekoslovakijos atstovybės 
Vašingtone, bet ir uždarytas 
vienas ar du iš New Yorke, 
Pittsburghe ir Clevelande esan
čių Čekoslovakijos konsulatų.

Šių priemonių JAV svyriau- 
sybė imasi kaip atsakymo į Če
koslovakijos vyriausybės reika
lavimą, kad JAV atšauktų visą 
eilę savo diplomatų iš Čekoslo
vakijos. šiomis dienomis 
JAV diplomatai iš Pragos

RYTŲ DIPLOMATAI 
TEBEBEGA

tie 
jau

•

kadIš Suomijos pranešama, 
pasitraukė iš savo vietų ir nori 
išvykti į Argentiną Lenkijos at
stovybės Helsinky kultūros at
tache Dr. J. Zetroski ir vice
konsulas F. Miszkowski. Jie ne
sutinka su komunistinės Lenki
jos vyriausybės politika.

IĄ SAVAITĘ

Cha^tos ir deklaracijos, sutartys ir tarptautiniai Sovietų Są- 
jareigojimai jų neapsaugoja ir neapgina. Diena dienon, 
'ietų milijonai ir dešimtys milijonų sovietinės diktatūros 
šaukiasi teisingumo ir išvadavimo. Bet laisvasis pasaulis 

a savotiškas. Jis jaudinasi dėl nelaimės ištikto gyvulio, bet 
čias ir nejautrus milijonams žudomų nekaltų žmonių, mi- 

kankinamų kūdikių ir senelių, milijonams našlaičių ir su- 
šeimų,-milijonų kapams Komi, Kolymos, Altajaus ir kitose 

ir arktikos srityse.
.aisvojo Pasaulio Lietuviai, birželio 14-oji mus įpareigoja ne 

tik prisiminti Sovietų Sąjungos vykdomo genocido aukas: nukan
kintus ar tebekankinamus mūsų artimuosius — mūsų motinas, 
žmonas, vyrus, vaikus, mūsų brolius, mūsų gimines, draugus ir 
pažįstamus. Birželio 14-ji mus įpareigoja priminti tą mūsų tau
tos Ir kitų Sovietų Sąjungos naikinamų tautų šiurpią tragediją 
visa 
saul ii 
gėti 
domis anapus “geležinės uždangos.” Birželio 14-oji ypačiai įpa-

jungos įs 
metai iš 
kankini 
tikrai 
yra k 
lijona 
ard
Sibii

n laisvajam pasauliui. Birželio 14-oji įpareigoja laisvojo pa
lo lietuvius taip šūktelti, kad kurtieji išgirstų ir aklieji prare- 
, koks baisus žmogaius ir tautų naikinimo nusikaltimas vyk-

reigoja tuos laisvojo pasaulio lietuvius, kurie patys yra buvę anų 
siauno dienų liudytojai, kad jie tą siaubą liudytų laisvojo pasaulio 
sąžinei, ir drąsintų laisvojo pasaulio valią ryžtis žmogaus ir tautų 
naikinimą Sovietų Sąjungoj sustabdyti.

i Birželio 14-oji yra lietuvių susikaupimo ir gedulo diena. Lie
tuvoj vėliava tepakils iki pusės stiebo ir kiekvieno lietuvio nešio

 

jamą^ Vyties ar tautinių spalvų ženklą pridengs gedulo šydas. Ge

 

dulo Jženklan tą dieną lietuvis neorganizuos ir nelankys pramogų.

irželio 14-oji yra protesto diena. Protesto prieš Sovietų Są- 
s vykdomą žmogaus ir tautų naikinimą. Protesto ženklan tą 
lietuvis badaus, reikšdamas savo solidarumą genocido au-

. . . ■ . .... . — . . V » .

' - ■ ............... . ■ •'

irželio 14-oji yra kovos diena. Priešgenocidinės kovos die- 
ovos dėl žmogaus ir tautų teisės gyventi diena. Kad ta kova 
su vietų Sąjungos vykdomu lietuvių naikinimu būtų galima, 
vesti \be atvangos ir vis platesniu mastu, birželių 14-oji įpareigoja 
lietuvį į tą kovą aktyviai įsijungti ir bent dalį tos dienos uždarbio 
skirt

na.

ju 
die

Tautos Fondui.
^aisvojo Pasaulio Lietuviai, birželio 14-oji yra mūsų tautos 

skau ;rho diena.
' Tegu šis skausmas sustiprina mūsų pastangas Tėvynei išlais- ' 
ir tautai išlaikyti gyvai.

Tegu šis skausmas visus laisvojo pasaulio lietuvius suriša su 
nėję kovojančiais ar genocidiniame ištrėmime kankinamais

vinti

Tėvj
ir nukankintaisiais mūsų broliais į vieną gyvą ir nesunaikinamą 
Lieti ivių Tautos Bendruomenę.

I Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

— Vašingtone pareiškiama, jog JAV turi nedidelę, bet dide
lės sprogimo jėgos atominę bombą, kuri gali būti paleista į taikinį 
rakietiniu lėktuvu, ši “Baby” bomba esanti galingesnė už numes
tą ant Hirosimos ir pirmąsias Bikini saloj bandytas atomines 
bombas.

— JAV vyriausybė įsakė savo piliečiams išvykti iš Čękoslo- 
vakijos, nes atstovybė nebegali garantuoti jų saugumo.

— Amerikos Darbo Federacija reikalauja duoti vokiečiams 
pilnas teises ir leisti jiems prisidėti prie Europos ūkio atstatymo.

— Estijos komunistinių vršūnių areštai vyksta toliau. Pas- 
kiausioji auka yra pramonės ministeris L. Luus, kuris apkaltinta^ 
“buržuaziniu nacionalizmu.”

— Žydai vėl pradėję slaptai grįžti iš Palestinos į savo gyven
tus kraštus — Austriją, Vokietiją ir net Vengriją — nes Palestinoj 
esą sunku gyventi.

— Atlante prie New Jersey krantų buvęs pastebėtas paslap
tingas povandeninis laivas. •<--

— Norvegijos sostinė Oslo pradėjo savo 900 metų sukakties 
minėjimą.

— JAV laivyno vadovybė pranešė, jog' Ramiajam vandenyne 
nuo laivo iššauta rakieta pasiekė 106,4 mylių aukštį. Tai yra šios 
rūšies rakietų rekordinis aukštis. Sausumoj iššauta dviguba ra
kieta yra pasiekusi 250 mylių aukštį.

ATIDENGTAS SOVIETŲ ŠNIPINĖJIMO
i TINKLAS IRANE

Vienas buvęs Sovietų valdi
ninkas!Vaketrų valstybių ir Ira
no valdžios įstaigoms perdavė 
dokumehtus ir asmenų sąrašus, 
atkleidžięnčius Sovietų šnipinė

 

jimo tinkiją Irane. Minimas So

 

vietų valdininkas, buvęs jų pre
kybos ko 
prieš kele 
vakariečių 
dar mene 
mas sūri 
vietų šnip 
menimis s 
centras yrį Sovietų atstovybė 

 

ir rusų ligoninė Teherane, ku
rios gydytdjai priiminėja kaip 
pacientus šnipinėjimo agentus. 
Vyriausias .šnipinėjimo vadovas 
esąs atstovybės sekretorius D.

isijos narys, jau 
mėnesių perėjęs į 
pusę, bet pasilikęs 
savo vietoj, norėda- 

ti duomenis apie So-
. Jo suteiktais duo-

vietinio šnipinėjimo

Komisarovas. šnipinėjimo agen
tūra turi aštuonis skyrius: par
tinės veiklos, dokumentų, pro- 
pogandos, spaudinių, ūkio, 
transporto, finansų ir kairiųjų 
veikėjų rėmimo.

Po šio šnipinėjimo tinklo ati
dengimo Komisarovas išskrido 
į Maskvą, matyt, pranešti apie 
nemalonų įvykį. Irano vyriausy
bė, nenorėdama labai įtempti 
santykius su Sovietais, kol kas 
nedaro griežtų žingsnių, nors 
eilės žymių komunistų suėmi
mas yra, tur būt, ne be ryšio su 
šios šnipinėjimo aferos atsklei
dimu.

Jo nuomone, Švedija turinti pa
sinaudoti proga ir laikytis'ben
dro konflikto nuošaly, o kokios 
nors jėgos Vakarų Europoje, iš
skyrus Angliją ir JAV, jis ne
matąs.

Švedų parlamento komunistų 
frakcijos narys Hilding Hag- 
berg buvo labai nustebęs, 
“kad tie du seni norvegai kal
bėjo apie karą ir taiką lyg apie 
kokias 
.kurių 
švedas 
(buvęs

sportines rungtynes, iš 
malonumo laukiama.” 
profHerbert Tingsten 

. t ... socialdemokratas ideo
logas, dabar aršus liberalas),

konstatavęs, kad švedų komu
nistai neprotestuotų sovietams 
okupavus Švediją ir Norvegiją, 
kreipėsi į kapitono du Rietz ne
utralumo politiką, kuri buvo ir 
švedų parlamente debatuojama. 
O dėl kapitono skundimosi, kad 
Vakarų kontinentas yra silpnas, 
priminė, kad čia pirmoj eilėj 
galvoje reikia turėti JAV, stip
riausią iš pasaulinių jėgų. Prof. 
Tingsten pripažino, kad Suomi
jos problema yra labai reikš
minga, bet, anot jo, “mes netu
rime leisti, kad Mhskva nu
spręstų, kada mes turirrfe pa
sukti į Vakarus.”

RAGĮNS SOVIETUS SUTVAR
KYTI SAVO SKOLAS

Valstybės departamento val
dininkai pareiškia, jog Sovietų 
vyriausybė vėl bus paraginta 
sutvarkyti savo 11 miliardų do
lerių skolą, susidariusią už karo 
meto tiekimus pagal nuomos ir 
paskolos įstatymą. JAV reika
lauja, kad būtų atlyginta už ne
grynai karinės reikšmės tieki
mus — sunkvežimius, garvežius, 
mašinas ir t.t. Taip pat reika
laujama ligi liepos 30 d. grą
žint du ledlaužius.

Rusai ligi šiol dar tebelaiko 
Amerikos 84 krovinių laivus ir 
dešimtis mažesnių laivų.

KOMUNISTŲ VADAS E. DEN
NIS TURĖJO EIT Į KALĖ

JIMU.
Komunistų vadas E. Dennis • 

pagaliau turėjo eit į kalėjimą 
atlikti savo vienerių metų baus
mės už Kongreso paniekinimą. 
Jis bandė savo bausmės atliki
mą nustumti tolyn, aiškindama
sis, jog turįs rūpintis savo ape
liacija kitoje byloje, kur jis nu
teistas metais kalėjimo ir 10.- 
000 dolerių bauda už sąmokslą 
nuversti krašto yyriausybę. Bet 
teisėjas Pine šį jo prašymą at
metė, paaiškindamas, jog tuo
met jokio nusikaltėlio negalima 
bus paimti į kalėjimą, nes, už 
vieną nubaustas, tuoj darys 
naują nusikaltimą ir prašys ati- 
dėt jam bausmę, kadangi norįs 
pats ginti savo naują bylą.

vu
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korės 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui ncprislunčiama pašto ženklų.

Savaites politika
■ g- ■' 

Vakarų Vokietija įjungiama į Vakarų tautu bendruomenę. — 
Bandys sujungti Vakarų pramonę. — Su Kremlium pasitarimi.

nebus ieškoma. — Sovietai vaidina taikos akcijos komediją.
Pereitos savaitės politinių į- 

vykių centre buvo Vakarų są
jungininkų užs. reik, ministerių 
konferencija Londone. Svar
biausias šios konferencijos tiks
las buvo aptarti šaltojo karo 
klausimus įr sustiprinti Vakarų 
politinį, ūkinį bei karinį bend- 
dradarbiavimą.

Ypatingas dėmesys šiuo kar
tu buvo atkreiptas į

Vokietiją
Norint sutelkti visas prieško- 

munistines tautas į vieningą • 
bloką, vakariečiams tenka duo 
ti tarp tų tautų vietą ir Vakari 
Vokietijai. Dėl dabartinio Vo
kietijos padalinimo Vakarų są 
jungininkai nerado galima šių 
tarpu sudaryti su Vokietija tai 
kos sutartį, bet padarė visą ei 
lę kitų žygių, įgalinančių Vo 
kietiją įsijungti į Vakarų taut 
bendruomenę. Užs. reik, minis- 
tdriai pabrėžė, jog toliau sąjur 
ginink. kariuomenė bus laikomi 
Vokietijoj ne vokiečiams tvar
kyti bei prižiūrėti, bet tik sau 
goti šią Europos dalį nuo sovie
tinės agresijos. Okupacinis sta
tutas taip pat bus peržiūrėtas ir, 
reikia manyti, duos daugiau 
laisvės patiems vokiečiams tvar
kytis. Jeigu pridėsime, kad Va
karų Vokietija yra jau pakvies
ta ir priėmusi pakYįętimą įstoti 
į Europos Tarybą bei sumažin
tą jos ūkio kontrolę, tai reikš 
pripažinti, kad Vakarai pasiry
žę ją pilnai įjungti į Vakarų 
tautų’ bendruomenę.

Antrasis svarbus dalykis, 
kuris rūpėjo šiai konferencijai, 
buvo

• Europos ūkio suorgani
zavimas

juos jokių belaisvių n^są. .Taip 
pat ministerial pabrėžė,' jog Va
karai neatsisakys savo teisių 
Berlyne ir pasmerkė Sovietų 
pastangas kenkti sąjunginin
kams, trukdyti susisiekimą ir jų 
nesilaikymą padarytų susitari
mų.

Kartu pažymėtina, kad, kaip 
informuoti asmens tvirtina, Va
karų ministerial nenumatę Eu
ropos ir pasaulio taikos reika
lais daugiau kreiptis į Kremlių, 
les yra įsitikinę, kad

Kremlius taikos neno:

domisi iš Lįętuvos, 
pfasytfiais atsiŲsti yąįstŲ

TREMTINIAI YRA GERI KANDIDATAI Į JĄV PlLIUCWS
Nassau Daily Review - Star'sioms venerinėms ligoms gydy-

REIKŠMINGASIS ŠVENTŲJŲ METŲ PAMINKLAS Gegužė:

platų pasikalbėjimą su Father 
Joseph — vienu iš tremtie? at
vykusiu lietuviu kunigu, kuris 
prašė jo pavardės neskelbti, 
kad bolševikai už jo pareiškimą 
mekeršiptų jų rankose esan
tiem?., šio kunigo artimiesiems.

Laikraščio reporteris J. 
Montgomery pirmoj eilėj domė- 
jasi pagarsėjusiais prašymais iš 
Lietuvos atsiųsti streptomicino 
ir kitų pagarsėjusių amerikinių 
vaistų. Jis plačiai aprašo jam 
parodytą tuo reikalu iš Lietu
vos laišką bei dvi telegramas ir 
paduoda šio kunigo nuomonę, 
jog tuo būdu sovietai tik nori iš
vilioti iš Amerikos šių svarbių 
vaistų plačiai jų armijoj išplitu-

ti. ■ . '
Kartu reporteris plačiai papa

sakoja ir šio ilgai bolševikų ka
lėjime kankinto kunigo istori
ją, pats susipažinęs su ja iš to 
kunigo bylos dokumentų, ku
riuos kalbamas kunigas pasiė
mė, kai, vokiečiams vejant bol
ševikus, išėjo iš kalėjimo.

Kartu reporteris pažymi, kad 
toki energingi ir ryžtingi žmo
nės, kaip šis kunigas, yra pui
kūs kandidatai j JAV piliečius.

Kaip tik šia proga prancūzų 
užs. reik. min. R. Schumanas 
pasiūlė Europos anglies ir plie
no pramonę sujungti vienos ben
dros vadovybės rankose, Pran
cūzija esanti pasiruošusi Lota
ringijos ir 'Saaro pramonę su
jungti su Ruhro krašto pramo
ne. Paskui prie to galėtų prisi
dėti Belgija, Liuksemburgas, 
Olandija, Italija, Anglija ir kiti 
kraštai. O šiuo būdu būtų pa
siekta ne tik ūkinių, bet ir po
litinių tikslų — išnyktų vokiečių 
nepasitenkinimas dėl prancūzų 
žygių Saaro pramonės klausi
mais. Nors šis planas dar turės 
būti svarstomas ir smulkiau iš
dirbtas, bet jis rado Vakaruose 
gyvo pritarimo. Jam pritarė ir 
Valstyb. Departamento sekr. 
Acheson.

Pasitarimai
šaltojo karo 

klausimais Europoje, kaip pra
nešama, buvo gana vispusiški ir. 
visi konferencijos dalyviai tais 
klausimais buvo vieningos nuo- 

. monės. Ta proga buvo aptarti 
ir su Vakarų gynyba susiję 
klausimai.

Neišleistais buvo iš akių ir 
komunizmo pavojus Tolim. Ry
tuose. Pažymėtinas čia dalykas 
tai JAV valstybių užsiangaža
vimas padėti Prancūzijai Indo
kinijoj sulaikyti komunizmo 
grėsmę ir-suteikti paramos ki
tiems šio regiono kraštams.

Palietę Sovietų intrygas bei 
tarptautinių pasižadėjimų lau
žymą, Vakarų užsienių reik, mi
nisterial griežtai pasmerkė so
vietų elgesį su ‘ 1 ]

karo belaisviais,
kurių Sovietai ligi šiol nepalei
dę,- dabar jau skelbia, kad pas

Tai rodo ir nauji jo žygiai. 
Ryšium su vakariečių keli 

.encija Sovietai pradėjo sa 
ariamą taikos akciją. Pinų 

toks žygis tai buvo paskel 
nas, jog Sovietai sutinką, K 
jutų visuose Berlyno sek? 
iuose įvykdyti laisvi demoki 
iniai rinkimai. Bet, žinoma,, 

tokių rinkimų nenori ir nepa 
čyžę juos leisti, tad tuojau pr 
pridėjo savo “sąlygas”, ki 
mis tie rinkimai turėtų vj cti. 
O sąlygos yra tokios, kad Ber
lynas faktiškai būtų atiduotas 
jų vienų malonei, būtent t urė
tų būti atitrauktos okupaci lės 
kariuomenės, panaikintas v; ka
rtečių sektoriuose veikiąs oku
pacinis statutas, leista komi 
tiniam “Tautiniam Front iii”, 
veikti vakariniuose sektoriuose 
ir panaikintos sektorių sienos. 
Aišku, jog vakariečiams iš Ber
lyno • pasitraukus, ginkluotos 
komunistų organizacijos tuojau 
įvestų savo “tvarką.” Dėlto su
prantama, jog tokių sąlygų nei 
Vakarų' sąjungininkai nei.ber
lyniečiai negali priimti.

Tuo pat laiku Sovietai iškėlė 
ir taikos su Austrija klausirpą. 
bet taip pat su -sąlygom.” Esą. 
taikos sutarties su Austrija 
klausimas galima bus išspręs
ti, kai bus išspręstas Triesto 
klausimas. Tai esą būtų laidas, 
kad, išpildę taikos su Italija i su
tarties nuostatus, Vakarų / są
jungininkai pildys ir sutarty su 
Austrija numatytus dalykus.

Prie tos pat “taikos ofensy- 
vos’G triukų tenka priskirti ir 
neabejotinai pačių sovietij pa
leistą gandą, jog jie nutrauktų 
šaltąjį karą, jei Vakarai pripa
žintų komunistinę Kinijos 
riausybę.

Visiems suprantama, 
šiuos tariamai taikius savo 
rus Sovietai skelbia įtik propo- 
gandos sumetimais ir norėdami 
dar kartą vakariečius! nukreipti 
nuo dabar pasirinktos politinės 
linijos. Ir tas jų noras taip aiš
kiau matomas, jog, kąip jau mi
nėjome, Vakarai nebemano 
daugiau kreiptis į Maskvą pasi
kalbėjimams taikos klausimais 
Visi tik domisi, kokiu nauji 
triuku baigsis ši jau getvirtoji 
iš eilės sovietų ‘taikos ofensy- 
va.” Pirmoji baigėsi komunisti
niu valdžios užgrobimu Vengri
joj, antroji tokiu pat valdžios 
užgrobimu Čekoslovakijoj, tre
čioji Berlyno blokada, tad ma
noma, jog ir ši bus baigta ko
kiu tarptautiniu skandalu ir 
smurtu. •
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— Iki 1950 m. balandžio 30 
d. į Jungtines Amerikos Valsty
bes, pagal DF įstatymą, atvyko 
apsigyventi iš viso 18,277 lietu
viai tremtiniai. Ikf to įstatymo 
i Ameriką atvyko apie 2,000 
lietuvių tremtinių. Tokiu būdu 

■iki šiol iš viso atvyko į USA 
2b,277 Jietuviži tremtiniai. *

VYSK. SLOSKANS RUOŠIA 
LAISVAI LATVIJAI KATALI

KIŠKĄ INTELIGENTIJĄ
The Register gegužės 14 d. 

numery gana plačiai rašo apie 
tremtyje esančio latvių vysku
po B. Sloskans pergyvenimus 
sovietų kalėjimuose ir dabarti
nę jo veiklą. Kaip žinome, vysk. 
Sloskanas kalėjo kartu su mū
sų vyskupu Matulioniu bei ki
tais lietuviais kunigais ir buvo 
savo laiku iškeistas į Latvijoj 
nuteistus komunistus, šiuo me- 
t u vyskupas Sloskans gyvena 
Belgijoj ir dėsto Liuveno uni
versitete. Kaip pats vyskupas y- 
ra pažymėjęs, šiuo metu jis de
da pastangas paruošti būsimai 
laisvai Latvijai kunigų ir pa
sauliečių katalikų inteligentų. 
Šiuo metu jo globoj mokosi 13 
klerikų ir 17 pasauliečių stu
dentų. Ateinančiais metais jų 
skaičius pasieksiąs 16 klerikų ir 
23 pasauliečius. Šitai, vyskupo 
žodžiais, yra įmanoma tik Bel
gijos katalikų paramos dėka.

BUVUS TEKSTLĖS DAĖBL 
į ninkas Paskelbtas 

T ŠVENTUOJU'
Dalyvaujant 103 ispanams 

tekstilės darbininkams, gegu
žės 7 d. šv. Tėvas paskelbė 
šventuoju buvusį taip pat Ispa
nijos tekstilės darbininką, o 
paskui arkivyskupą Antaną pa
riją Claret.

Naujai šventuoju paskelbtas 
A. M. Claret buvo tekstilės dar
bininkų sūnus ir pats nuo 17 
metų pradėjo dirbti tekstilės į- 
monėj. Laisvalaikiu besimoky
damas, per penkerius metus jis 
pasiruošė egzaminams, įstojo į 
kunigų seminariją ir 28 metų 
amžiaus buvo įšventintas į ku
nigus. Savo veikloj yra pasižy
mėjęs kaip misionierius, socia
linis reformatorius, Claretinų 
ordino steigėjas ir produktin- 
gas rašytojas, palikęs 140 tomų 
raštų.

ii VISUR

Labai, labai mažas skaičius ‘tas, kuriam vadovauja kun. 
Pranas M. Juras. Garbės pirmi
ninku yra J. E. Hartfordo vys
kupas Henry J. O’Brien.

Komitetas viename savo atsi
šaukimų sako: “Mes tikimės ir 
nuoširdžiai prašome Jūsų au
kos. Tiesa, daug kas j Jus krei
piasi, daug kas Jūsų aukos pra
šo vis vertingiems dalykams. 
Bet mūsų reikalas neatidėlioja
mas... Jūsų parama padės pa
statyti Dievo Namus, o iš jų 
'nuolatos eis šv. Mišių auka, kils 
maldos už geradarius, gyvus ir 
mirusius.”

Toliau Komitetas pažymi: 
“Jūsų garbingas vardas bus tin
kamai atžymėtas. Jūs būsite į- 
rašytas į garbės Aukso Knygą, 
pagal Jūsų aukos dydį. Jūs gau
site atitinkamą diplomą— pa
žymėjimą arba būsite įrašytas 
net į statytojų Garbės Lentą, 
įrengtą pačioje koplyčioje.”

Nekalto Prasidėjimo seselės 
yra labai kuklios, bet jų pasi
aukojimas ii’ dideli labdaros 
darbai yra daug kam gerai ži
nomi. Jos dar neseniai įsikūru
sios Amerikoje ir Kanadoje, bet 
jau susilaukė stiprių įvertinimų 
iš .bažnytinės vadovybės.

Turėdamos savo centrą Put
nam, Conn., jos savo darbą ple
čia. Visai ten netoli, Thompsone, 
Conn., jos turi senelių namus,

liętuvių galės atlikti Šventųjų 
Metų kelionę į amžinąją Romą, 
Bet beveik visi galime labai 
lengvai ateiti į talką nuoširdžio
mis pastangomis tinkamai šv. 
Metus atžymėti.

Dėmesyje turiu Nekalto Pra
sidėjimo Seserų gyvą reikalą 
dar šiemet pasistatydinti Švč. 
P. Marijos garbei koplyčią 
vo vienuolyne, ši koplyčią 
tikras lietuvių, paminklas 
Metų atminimui įamžinti.

Koplyčios statybai įvykdyti 
yra sudarytas Statybos Komite-

ša
bus 
Šv.

Į VISUS PATRIOTUS LIETUVIUS
Didžiojo New Yorko ir apy

linkių patriotinės lietuvių orga
nizacijos skelbia šią antikomu
nistinės kovos deklaraciją.

Amerikos lietuvių tarpe vis 
dar veikia, nors nedidelė, bet į- 
žuli komunistų grupė, daranti 
gėdą lietuvio vardui. Ligi šiol 
mes, Amerikos lietuviai, per
daug pasyviai žiūrėjome į jų iš
davikiškus darbus. Dabar susi
dariusi padėtis neleidžia toliau 
taip laikytis ,o verčia stoti ak- 
tyvion kovon prieš Stalino agen
tus visomis teisėtomis priemo
nėmis, nes

1) Komunistų Politbiuro va
dovaujama Sovietų Rusija nuo 

• pat karo pabaigos, vykdydama 
agresiją Europoje ir Azijoje, 
sąmoningai darėsi Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir tuo pa
čiu kiekvieno doro amerikiečio 
aiškus priešas. Todėl ir visi 
Politbiuro agentai - komunistai 
šioje šalyje yra mūsų, kaip a- 
merikiečių, mirtini priešai. Tai 
parodo darbai tokių išdavikų 
kaip Alger Hiss, Judith Cop- 

' lan, Karl Fuchs, Gerhardt Eis- 
ler ir kt,

Amerikos vyriausybė ėmėsi 
stipriau reaguoti į tokią Krem
liaus agresiją ir jo agentų sub- 
versyvinę veiklą šioje šalyje: 
Atlanto paktą pasirašiusių val
stybių vyriausi karo vadai pri
ėmė bendrą strateginį planą 
karo atveju su Sovietais. Jung
tinių Valstybių viduje pradėta 
valyti nuo komunistų mokyk
los, valdžios įstaigos, unijos. 
Kongresas ruošia įstatymą 
sus komunistus registruoti 
jų veikimą kontroliuoti.

Amerikos lietuvių tarpe 
santieji komunistai irgi yra
kas kita, kaip Stalino penktoji 
kolona. Kada santykiai tarp 
J. A. Valstybių ir Sovietų vis 
labiau įsitempia, jie ne tik ne
susipranta, 1 nesiliauja veikti 
prieš Amerikos ir lietuvių tau
tos interesus, bet dar labiau 
smarkauja,; rengia Stalino a- 
gentų prakalbas, biauriausia? 
kolioja tremtinius, tas Sovietų 
teroro aukas.

vi- 
ir

e- 
ne

’— Romoje Lietuvių Kunigų į pe didelį susijaudinimą ir susi- 
Sąjungos Romos skyriaus susi-j rūpinimą, kad jie nepradėtų 

panašiai elgtis ir su kitais, kai 
tremtiniai pereis vokiečių vy
riausybės gibbon.

— Tremtinių stovyklose Vo
kietijoj gegužės 7 d. buvo pami
nėta Motinos Diena.

— Vokietijoj baigė darbą 
“Lux” leidykla, kuri buvo į- 
steigta Lietuvos vyskupų trem
tyje pastangomis. Per' savo ne
ilgą gyvavimą ši leidykla išlei
do visą eilę labai vertingų kny
gų. Paskutinis labai didelis ir 
vertingas jos leidinys yra šv. 
Rašto VI tomas.

— Šių metų sausio mėn. iš 
Britų zonos emigravo 634 lietu
viai. Emigravo į šiuos kraštus: 
121, lietuvis į Australiją, 93 į 
Kanadą, 132 į Jungtines Ame
rikos Valstybes, 1 į Kolumbiją. 
Nuo erfiigracijos pradžios iš 
Britų zonos Vokietijoje iš viso 
emigravo 17,000 lietuvių. Iš jų 
į Jungtines Amerikos Valstybes 
emigravo 3,734. Per NCWC vi
zas gavo 2,364 lietuviai.

rinkime vysk. V. Brizgys pažy
mėjo, jog viso pasaulio lietuviai 
jaunuoliai, norį eiti į kunigus, 
galės stoti į Šv. Kazimiero kole
giją Romoje, kur jiems bus su
darytos sąlygos pasiruošti ku
nigo pašaukimui.

—“Patrios” leidykla Vokieti
joje jau baigė spausdinti prof. 
A. Šapokos plačią ’ Lietuvos is
toriją, turinčią 698 psl. ‘ ir 3 
spalvuotus žemėlapius 
daug iliustracijų tekste.

— Paskutiniu laiku IRO 
ręigūnai tremtinius, kurie 
nepradėję emigracinių bylų į ki
tus kraštus, pradėjo ragint už
vesti tas bylas’ emigracijai į 
Austriją.

—; Hesseno provincijos, •Vo
kietijoj, vyriausybės įstaigos į- 
sakė grąžinti į sovietų zoną dvi 
iš ten neseniai atbėgusias lietu- 
vių šeimas, kurios prašė Vokie
tijos vyriausybės apsaugos. 
Toks vokiečių žygis sukėlė Vo
kietijoj gyvenančių lietuvių tar-

bei

pa-
dar

Vasaros metu jos turi lietu- 
mergaitėms kelių savaičių

Jau vien dėl to, kad mūsų 
šalies vyriausybė negalėtų 
mums prikišti, jog toleravome 
savo tarpe Stalino šnipus, ar 
net su jais kooperavome, jau 
vien dėl to visų dorų lietuvių 
pąreiga apsivalyti nuo komu
nistinio šlamšto.

2) Bet Amerikos lietauviams 
tai yra dar būtinesnė pareiga, 
negu kitų tautybių amerikie
čiams.

Stalininiai smaugikai jau iš-
(Perkelta į 5 psl.)

PUSANTRO MILIJONO DOL. 
KATALIKŲ UNIVERSITETUI

Notre Dame universitetas šio
mis dienomis naujų rūmų staty
bai gavo naują didelę dovaną. 
I. A. O’Shaughnessy, aliejaus ir 
žibalo bendrovių pirm., paauko
jo pusantro milijono dolerių.

šis katalikas milijonierius y- 
ra Notre Dame universiteto 
(South Bend, Ind.) valdytno ta
rybos narys.

rų. 
vių 
lietuvišką stovyklą. Kelis kar
tus per metus suruošia mote
rims uždaras rekolekcijas. Jos 
yra priglaudusios lietuvaites 
našlaites ii- sudariusios sąlygas 

naikino daugiau kaip pusę mi- 
mokytis.

Kanadoje seselės turi didžiu
lę vaikučių prieglaudą, kurią ' 
joms patikėjo pats Toronto ar- ‘ 
kivyskupas. Ir Kanadoje, ir -A- 
merikoje jos susilaukia naujų 
pašaukimų.

šiuo metu seselės koplyčios 
lyg ir neturi. Taip, savo vienuo
lyne vieną didesnį kambarį jos 
yra pavertusios koplyčia, bet tai 
tik laikina koplyčia. Seselėms 
reikia tikros koplyčios.

Seselės įvertins kiekvieną au
ką, nors ir mažiausią. Kas nori 
paaukoti didesnę sumą (500, 
100 ar 50 dol.), o iš karto nepa
jėgia, gali tai 
sumokant kad 
šių.

Visas aukas
tokiu adresu: Immaculate Con
ception Convent, R.F.D. 2, Put
nam, Conn.

Gegužės 21 d. Putname, Se
selių vienuolyne, įvyks jų rė
mėjų metinis suvažiavimas. Tai 
labai tinkama proga atsiminti 
darbščią sias seseles, nusiunčiant 

------ , -------------, --------- savo auką koplyčios statybos 
kuriuose prižiūri ir užlaiko ke-{reikalams.
liolika pasenusių moterų ir vy-I

atlikti dalimis, 
ir per 15 mėne-

prašoma siųsti

Juozas B. Laučka.

Patriotai lietuviai sėkmingai 
pikietavo “progresyvius”

Visai mi 
sunkiais lai 
ir pagalbos 
Mes praneš 
žinią. Švent 
XII, atsak 
Vyskupų ir

IZABELĖS MOTEKAITIENĖS 
DEBIUTAS OPEROJE 

“IL TROVATORE”
įvyko Chicagos Great North

ern Theatre gegužės 7 d. Ji i 
sėkmingai dainavo vedamą Le-j 
noros rolę. Dienraštis “Drau
gas” taip atsiliepė apie jds de
biutą:

“...Gana gausiai susirinkusios 
publikos simpatijas pelnytai lai
mėjo Izabelė Mbteka'itferiė. Jos 
sopranas skambus, švelnus, ly
giai stiprus aukštesnėje, kaip ir 
žemesnėje skalėje. Scenoje ji 
jautėsi drąsiai. Ė>ainuotf operą 
itališkai jai nesudarė sunkumo. 
Lietuviai jos pasirodymu di
džiavosi... Apskritai Motekaitie- 
nės pasirodymas buvo puikus. 
Aukštas pasiektas dainavimo 
lygis... jai gali garantuoti nema
žą pasisekimą Amerikos sceno
je. (“Draugas” 1950. V. 9) J. 
Pr.”

Dienraštis “Naujienas” (1950. 
V. 10) taip pažymi:

“...Iz. Motekaitienė... dainavo 
“Trubadūro” operoj pagrindinę 
Leonoros rolę. Dainavo’ ir vaidi- ] 
no gerai. Lietuviams buvo labai į 
ipalonu dalyvauti jos pasirody- < 
rhe Amerikos Operoje. Š.” (

NAUJA RAŠYTOJŲ
DRAUGIJOS VALDYBA
* ■’ -'Vį j •»

Bostone įvykusiame lietuvių 
rašytojų suvažiavime išrinkta 
nauja draugijos valdyba, į ku
rią įeina Jonas Aistis, Juozas 
Tysliava, , Stasys Santvaras, 
Faustas Kiršų ir Bernardas 
Brazdžionis. Pirmininku išrink
tas J. Aistis.

ATVYKSTA RAŠYTOJAS
tamulaitis

Iš Blombergo stovyklos Vo
kietijoj išvyko į JAV rašytojas 
St. Tamulaitis. Jis vyksta į Či
kagą.

— 1950 m., vasario mėn. 1 d. 
Vokietijoje, Britų zohoje buvo 
5,103 lietuviai IRO globojamose 
stovyklose ir 1,498 už stovyklų 
ribų. Iš viso 6,601 lietuvis. Prieš 
metus laiko toje pačioje zonoje 
iš viso buvo 21,435 lietuviai. 
Tranzitinėse stovyklose vasario 
1 d. buvo iš viso 634 lietuviai, 
visi pakely į emigraciją.

— Per balandžio merf. BAL- 
Fo sandėly gautą 71S sįyarįf su
aukotų drabužių ir kitų daik
tų. .

Newark, N. J. — Pirmas mū
šis bei persiėmimas su progrc- 
sistais įvyko šiemet dar žiemos 
metu. Newarke žinomas “Siety
no” choras, kurs sakosi esąs 
visa širdimi progresyvus ir taip
gi kairėn nulinkęs, buvo su

drengęs koncertą. Bet štai, Sie- 
itynui visai nesitikint, atsirado 
pikietas - demonstracija, 
reiškė, kad Sietyno veikla 
warke nėra pageidautina, 
mažai aimanavo Sietynas, 
Sietynu ir “Laisvė.”

Gal būt, Sietynas po tokio 
smūgio pamanė, kad dypukai ir 
visi lietuviai Newarke jau pasi
tenkino vienu pakietavimu, o 
taipgi jų išmanymu “pasitaisė”, 
tai štai po kelių mėnesių, geg. 
6 d., surengė vėl koncertą. Bet 
kiek “progresyvus” Sietynas 
rengėsi prie koncerto, tiek Ne- 
warko lietuviai patriotai rengėsi 
ir vėl pikietui - demonstracijai. 
Matyt per savo “klapčiukus” 
Sietynas tai sužinojo ir, jau 
paskutinėmis dienomis prieš 
koncertą, ima ir pakeičia datą, 
vietoj gegužės 6 d., perkelia 
koncertą gegužės 7 dienai. Bet 
Newarko lietuviai budėjo visą 
laiką, kad Sietynas neiškirstų 
kokio pokšto. Gegužės 7 dieną 
Sietyno koncertas turėjo prasi
dėti punktualiai 3:30 v. p.p., gi 
jau 2:30 v. p.p. pradėjo rinktis 
demonstrantai prie salės pikie- 
tavimui. Tuo pačiu laiku jau 
pradėjo ir taip-vadinamoji “pub
lika’ ’ rinktis, bet tik jau patys 
“nuožmiausi progresyviai” drį
so per pikieto linijas eiti salėn, 
kurių gal tik koks 30 per prie- > 
kines duris įėjo. Nemažai žmo
nių grįžo atgal, per pikieto lini
jas nėjo.

kuri 
Ne- 
Ne- 
0 su

nepn
S Sav- 
šio va- 
sumoi

Prasidėjo U. S. Sav
ings Bonds Vajus
Gegužės 15 d.' prasidėjo U F 

Savings Bonds platinimo vajįus 
šūkiu: “Taupykit savo 
klausomybei — pirkit U 
ings Bonds.” Iš bendros 
jaus 650.000.000 dolerių
New Yorkui numatyta išplatin
ti 79.885.000 dolerių bonų. .

Pagamintos šia proga 52 tiks
lios Laisvės Varpo kopijos bus 
rodomos visose JAV, kad visi 
galėtų išgirsti jo balsą. New 
York City šiuo varpu suskam
bins miesto tarybos prezidentas 
V. R. Imepelleteri toje vietoje 
kur 1776 m. liepos 9 d. miesto 
piliečiams , buvo perskaitytas 
nepriklausomybės paskelbimas.

Kada pamatė t progresyviai, 
kad jie turės tik plikas salės 
sienas klausytojais, tai apmau
do pagauti, bent du iš jų pa
ėmę ‘ant drąsos”, bandė paro
dyt savo “krabrastį” ir, išėję 
gatvėn, bandė priekabių ieškot. 
Bet abu juos greit policija su
valdė.

Policijos buvo nedaug, bet 
užtąt žvalgybos ir saugumo bu
vo nemažai. Jie turėjo ir vertėją 
ir domėjosi, kas yra yra tas Sie
tynas ir koki žmones su Siety
nu surišti. Šiaip didesnių neštu 
sipratinių neįvyko, ir daugiau 
kaip dvi valandas demonstravę, 
demonstrantai išsiskirstė. Gailą, 
kad tokia lietuviška organizaci
ja, kaip Šv. Jurgio draugija, iš
nuomoja tokiems “progresy- 
viams” salę, bet reik tikėtis, kad 
D-jos nariai susipras ir dau
giau salės nenubmos progresis- 
tams, tada nereikės nė pikie- 
tuot, o tokios demonstracijos 
prie Šv. Jurgio D-jos salės, nei 
salei, nei draugijai garbės ne_- 
teikia. Strategas.

VALYMAI JAU IR LATVIJOJ
Spauda praneša, jog ne tik 

Estijoj ‘išvalyti” bolševikiniai 
valdovai, bet tasai valymas jau 
pasiekęs ir Latviją. Latvijos 
“prezidentas” A. Kirchensteins 
jau nebeeinąs savo pareigų. 
Paskutiniu laiku jo pareigas ei
nąs vyr. tarybos prezidiumo 
sekretorius A. Upits.

s.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
P. Victor Gidžiūnas, O.F.M., 
Th. D. DE FRATRIBUS MI- 

NORIBUS in LITHUANIA us
que ad definitivam introductio- 
nem observantiae. Pars 1. Ro- 
mae, 1950. 98 psl.

Antanas Maceina DIDYSIS 
INKVIZITORIUS. Antroji pa- ; 
pildyta laida. 1950 — šventieji 
metai. Išleido “Venta” kun. Pr. . 
M. Juro lėšomis. 221 psl. Tira
žas 2.000 egz.
Kotryna Grigaitytė PASLAP- . 

TIS. Lyrika. Iliustravo V. K. ; 
Jonynas. “Ventos” leid. 1950— “ 
Šventaisiais metais. Tiražas 800 
egz.

Stasys Yla LIETUVA BRAN- ’ 
GI. Iškeliaujančiai sesei ir bro
liui. 1950—Šventieji metai.

Supreme Lithuanian Commit- '•? 
tee of Liberation MEMORAN- i 
DUM ON THE RESTORATION 
OF LITHUANIA’S INDOPEN- ■ 
DENCE. Published by the Lith
uanian Executive Council, 1950. i 
95 psl..

Šventoje ] 
įsigalėjo tas 
mos Popieži; 
roms bend 
Dangiškus ( 
kurie joms 
krikščioniški 
džiai, būtų 1 
sidūrusiems 
gyvenimo s 
tai turi die 
šiuo pilnu si 
ku, kuriame, 
ro siautėjin 
tarp kitų ir 1 
patingai jos 
nuolius prisL 
nelaimės; k 
pasaulyje vyl 
sų geriausii 
narsiai kovo; 
gyvybes už i 
židinius, ar ] 
yra ištremti 
tingus krašti 
tarnauti sveti 
se ne be didi 
tikėjimui ir d 
pasilikusieji t 
džiojami bedi 
gundymais, y 
mokosi jauni 
gose, kad te 
vadinamo ko: 
kiti pagaliau, 
daugiausia, n 
apsigyventi I

Kazii

Ar 
atodūsius ? 
Jau greit ii 
kraujo ban.

tu girdi,

Ir kalne Ge 
žaizda pačic 
Ar protėvių 
Tu aimanas

Kazimierai 
mes laisvės 
Prie karsto 
šiandien ir

f
Iš nauj;

kn
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Kauno Arkivyskupas Metropolitas ir kiti tremtyje esą Lietuvos Vyskupai

VISAM LIETUVIŲ JAUNIMUI

siunčia sveikinimą ir ganytojinį laiminimą t

Mylimasis Jaunime
Visai mūsų tautai ir Jums 

sunkiais laikais, tarsi paguodos 
ir pagalbos ženklą iš dangaus, 
Mes pranešame Jums malonią 
žinią, šventasis Tėvas PIJUS 
XII, atsakydamas į Lietuvos 
Vyskupų ir tikinčiųjų prašymą,

paskyrė ir paskelbė neatšaukia
mai ir visiems laikams ŠVEN
TĄJĮ KAZIMIERĄ Ypatingu 
Danguje esančiu GLOBĖJU* vi
sam Lietuvių Jaunimui. Tą ne
seniai gautą žinią šiuo laišku 
Mes Jums skelbiame:

lą Micarą, Velterį (Velinterno) 
Vyskupą ir Šventosios Apeigų 
Kongregacijos Prefektą, šiuo 
raštu ir visiems laikams, MES 
tai tikrai žinodami ir rimtai ap
svarstę bei Apaštalinės galios 
pilnybe, Šventąjį Kazimierą Iš
pažinėją patvirtiname, paskiria
me ir paskelbiame Visos Lietu
vių Jaunuomenės Ypatinguoju 
Danguje esančiu GLOBĖJU pas 
Dievą, pridėdami visas ir kiek
vieną atskirai pagarbas ir litur
gines privilegijas, kurios pride
ra Ypatingiems bendruomenių 
Globėjams, visai neturint galios 
tai sukliudyti bėt kokiems ki
tiems dalykams. Tai skelbiame, 
patvarkome, nūspręsdami, kad 
šis rasta yra ir pasilieka tvir
tas, galiojantis, ir visada vei-» 
kiąs; kad iš jo seka ir įgauna

pilnos galios ir nepaliečiamos 
pasėkos; kad tie, kuriuos tai 
liečia ar galės liesti,dabar ar at
eityje, galės pilniausiai tuomi 
remtis; nuo dabar tampa nie
kingu ir neturinčiu vertės visa, 
jeigu šiais dalykais kurio kito 
autoriteto, žinant ar nežinant, 
būtų kas bandoma kitaip pa
tvarkyti.

Duota Romoje . pas Šventąjį 
Petrą po Žvejo Žiedu, 11 dieną 
birželio mėnesio MCMXLVIII, 
Mūtų Pontifikato dešimtais me
tais.

Ypatingu Jo šventenybės į- 
sakymu, Už Emin. Kardinolą 
Valstybės Sekretorių

(pas.) J. Bapt Montini
Subst. Scr. St.

L.S.

ŠV. KAZIMIERAS 
Ypatingas Lietuvių Jaunimo Globėjas

P. P. PIJUS XII 

amžinai dalyką atminti
Šventoje Eklezijoje jau seniai 

įsigalėjo tas paprotys, kad Ro
mos Popiežiai tautoms ar atski
roms bendruomenėms skirtų 
Dangiškus Globėjus pas Dievą, 
kurie joms šviestų kaip aiškūs 
krikščioniško gyvenimo pavyz
džiai, būtų kartu ir padėtų at- 
sidūrusiems šio nelaimių pilno 
gyvenimo sunkumuose. Ypač 
tai turi didžiausios reikšmės 
Šiuo pilnu sumišimo mūsų lai
ku, kuriame, po žiauriausio ka
ro siautėjimo, MES matome 
tarp kitų ir Lietuvių tautą, o y- 
patingai jos jaunikaičius ir jau
nuolius prislėgtus neapsakomos 
nelaimės; kai neseniai visame 
pasaulyje vyko ginklų kova, vi
sų geriausieji iš to jaunimo 
narsiai kovojo ir atidavė savo 
gyvybes už altoriaus 
židinius, ar pasmerkti 
yra ištremti į tolimus 
tingus kraštus; kiti
tarnauti svetimose kariuomenė
se ne be didelio pavojaus savo 
tikėjimui ir doros tyrumui; kiti, 
pasilikusieji tėvynėje, yra suve
džiojami bedievių viliojimais ir 
gundymais, ypatingai tie, kurie 
mokosi jaunimui skirtose įstai
gose, kad ten giliau persiimtų 
vadinamo komunizmo mokslu; 
kiti pagaliau, kurių priskaitoma 
daugiausia, netekę tėvynės turi 
apsigyventi Europos, Vidurinės

ir šeimų 
darbams 
ir nesve- 
priversti

Kotryna Grigaity^

Kazimierai
Šventasis

Ar tu girdi, Karaliau, 
atodūsius Neries?
Jau greit ir Tavo karstą 
kraujo banga užlies.

Ir kalne Gedimino 
žaizda pačioj širdy. 
Ar protėvių garbingų 
Tu aimanas girdi?

’ Kazimierai šventasis, 
| mes laisvės meldžiam vis.
; Prie karsto Tavo liūdi
i šiandien ir mūs Vytis.

Iš naujai pasirodžiusios 
knygos “Paslaptis”

KĮoĮcj;

ar teitose vietose. Taip didelėje 
Amerikos, Australijos kraštuose 
tat nelaimėje, už kurią didesnės 
nėra buvę visoje Lietuvių tautos 
istorijoje, šitos tautos jaunimas, 
ištikimas savo senam tikėjimui, 
su didesniu atsidėjimu šaukiasi 
pagalbos Šv. Kazimiero, trečiojo 
to paties vardo Lenkijos Kara
liaus sūnaus ir Lietuvos Kuni
gaikščio, kurio garbinimas jau 
seniai pas jį buvo paplitęs.

Šiame rinktiniame Jaunikai
tyje, kuris sulaukęs vos 25 me
tų savo amžiaus, baigė visokio 
šventumo pilną savo gyvenimą, 
taip skaisčiai pasireiškė ištiki
ma Apaštalų Sosto ir Katalikų 
religijos meilė, kad jis uoliai 
stengėsi pašalinti iš Tėvynės at
skalos (schizmos) nuodus.

Šventasis Kazimieras buvo 
didelis Dievo Gimdytojos Mari
jos garbintojas ir jau miręs ras
tas savo rankose laikąs popierį 
su įrašyta Jos garbei giestne. Y- 
patingu gi pagyrimu Šv. Kazi
mieras yra aukštinamas, kad 
visą savo gyvenimą išsaugojo 
savę nepaliestą bet kokio skais
tybės sutepimo. Jis yra tikrai 
vertas, kad ir šiais laikais, kada 
skaistybės dorybė yra puoįama 
visokiais būdais ir priemonė
mis, būtų nupelnytai ir teisin
gai pastatytas Lietuvių Jauni
mui kaip kilnus ir tikras pavyz
dys.

Visa tai apsvarstę, šios tautos 
Ganytojai taip pat daugelio jų 
vientaučių vardu, per garbingą 
Brolį Vincentą Padolskį, Laran- 
dos Vyskupą, išreiškė MUMS 
prašymą, kad Mes maloningai 
teiktumės paskelbti šv. Kazi
mierą Ypatingu Lietuvių Jauni
mo Danguje-esančiu Globėju.

Mes gi, visa širdimi apgailes
taudami taip skaudžią šios tau
tos nelaimę, o ypatingai tų iš 
jos, kurie yra dar jaunystės žy
dėjime, mielu noru laikėme pri
imtinais jų pageidavimus, kad 
minimojo Dievo Tarno garbini
mas kasdien vis labiau didėtų ir 
galėtų duoti vis gausesnius 
šventumo ir paguodos iš aukšty
bių vaisius. Todėl MES, atsi
klausę taip pat garbingiausią 
Mūsų Brolį Klemensą, švento
sios Romos Eklezijos Kardino-

Mylimiausieji
Lietuvių tauta, ne savo kalte 

vėlai priėmusi krikščionybę; 
savo Didžiųjų Kunigaikščių — 
Jogailos ir Vytauto Didžiojo — 
žodžiu ir'.pavyzdžiu skatinama, 
tapo katalikiška. Kartą pažinu
si Evangelijos šviesą, mūsų tau
ta visa siela ir visiems laikams 
pasidavė Kristui Viešpačiui. Net 
labai stiprios pagundos iš pro
testantizmo ir rusiškos stačiati
kybės pusės, ne kartą net perse
kiojimai, nei vieno -— kito, kad 
ir kilmingo, lietuvio atkritimas 
nuo katalikų tikėjimo, taiftos 
daugiau nepaveikė ir nepajėgė 
jos atitraukti nuo Katalikų Ek
lezijos. Ilgai trukę sunkūs karų 
ir 120 metų Rusijos carų vergi
jos laikai neleido tautai tinka
mai įvertinti atskirų tautos as
menybių pasiekto krikščioniško
jo tobulumo. Tačiau vienas iš 
mūsų tautos sūnų, Lenkijos 
Karaliaus.;it Lietuvos Didžiojo, 
kunigaikščio Kazimiero ir Aus
trijos Kunigaikštytės Elzbietos 
sūnus — Kazimieras Jogailaitis 
savo asmens krikščionišku tobu
lumu iškilo taip aukštai, kad 
jam priklauso vieta tarp pačių 
gražiausių Katalikų Eklezijok 
šventųjų.

Savo šv. Karalaitį jau seniai 
ir giliai pamilo, jį garbino, jo 
šaukėsi kaip savo Danguj esan
čio Gelbėtojo visose sunkiose 
valandose. Tautos meilę savo

ja — piršto narelis — gauta iš 
Vilniaus Vyskupo Jurgio Tiške
vičiaus. Paskutiniojo Bavarijos 
karaliaus statytoje pilyje au
diencijų salę ir koplyčią taip pat 
puošia gražūs Šv. Kazimiero pa
veikslai. Kada Rusijos carų val
džia Lietuvoje kliudė šventojo 
garbę, visaip iškreipdami istori
jos faktus, niekino lietuvių aky
se šventojo protėvius — Di
džiuosius Lietuvos Kunigaikš
čius, tai Lietuvos katalikiškos 
liaudies vaikai, atsidūrę sveti
muose kraštuose, ypač Viduri
nės Amerikos šalyje, labai ryš
kiai parodė, kaip lietuvis visur 
vertina savo šv. Karalaitį. Ten 
atsirado ne tik dievnamiai jo 
garbei, jo vardu parapijos, bet 
jo vardu susikūrė ten ir vienuo
lija, įvairios draugijos ir mokslo 
įstaigos.

Dievo apvaizdai, .sutvarkius ir 
Lietuvai ątgavus nepriklauso
mybę ir laisvę, buvo jaučiama 
tautoje noro ir pasiryžimo, ku
riuo nors ypatingu įvykdytu su
manymu pagerbti savo šv. Ka
ralaitį, kuris jau ilgus amžius 
buvo lyg tikrasis vadas visų 
kovojančių už Dievą ir Tėvynę. 
To noro ir ryžtingumo daugiau
sia rodė laisvos Lietuvos jauni
mas. Tėvynę ištikusi neapsako
ma nelaimė sukliudė sumanymų
vykdymą, bet patį reikalą pada- susitikti. Tuo keliu eidami, Jūs

Procesija LietuvojeDail. L. VILIMAS

katalikų - subrendusių ir jauni
mo - parašų buvo atsiųsta Vys- 
kupatns, kurie kartu su prašy
mu buvo įteikti Šventajam Tė
vui. Į tą Vyskupų ir tikinčiųjų 
prašymą šventasis Tėvas atsa
kė čia skelbiamu raštu.

Mes, Lietuvos Vyskupai, pra
nešdami Jums šią šventojo Tė
vo malonę, pareikštą .mūsų tau
tai ir ypač Jums, Lietuviškasis 
Jaunime, turime vilties, kad Jūs 
ypatingu būdu teiksitę garbę ir 
dėkosite Visatos Viešpačiui, ku
ris Lietuvai ir visiems Lietu
viams yra davęs taip garbingą 
šventą Globėją, kurio užtarymu 
Jis jau seniai padėjo Lietuvių 
tautai, padės jai ir šiais sunkiais 
laikais ir ateityje.

Mes tikimės, kad Jūs, nors iš
blaškyti visame pasaulyje, kuris 
šiandien taip apsikrėtęs stab
meldiškais nedorais papročiais 
ir visokiomis klaidomis, mokėsi
te parodyti dėkingumą ypatin
gam Jūsų šv. Globėjui jį gar
bindami ir sekdami jo ištikimy
bę Dievo įsakymams, Evangėli- 
niam tobulumui, meile Šven
čiausiajai Marijai, uolumą ginti 
Katalikų Eklezijos mokslą ir jos 
teises, brangindami sielos ir kū
no nekaltybę, pasekdami teisin
gą pasaulio tuštybės supratimą 
ir kitas jo dorybes, pelniusias 
jam amžinąją laimę ir dangiš
kąją garbę. Eidami jo eitu gy
venimo keliu ir Jūs būsite vis 
vertesni didesnių Dievo malo
nių, vis gražiau išgarsinsite Jū
sų vardą kaip lietuvių katalikų 
visur, kur teks Jums gyventi, 
visų tarpe, su kuriais teks Jums

■jo garbinimas, atsi- 
kasdieninėje maldoje, 
garbei atskiras va-

tarpe viduose pasaulio kraštuose 
turi pras dėti ypatingesnis šven
tojo Glol 
menant ; 
įvedant j
landas ir dienas. Sekdami seną 
Lietuvių tautoje savo Įaiku pri
gijusi^ tradiciją, mes/randame, 
kad Rietuvių Jaunimui būtų tin
kamiausia švęsti metinę savo Y- 
patingojo Globėjo šventę — Šv. 
Kaziįniero Relikvijų Perkėlimo 
dieną, kuriai yra paskirtas pir
ma^1 sekmadienis po oktavos 
Švefričiausios Marijos Dangun 
Engimo (sekmadienis po 22 rug- 
piūcio). Ta šventė jau buvo 
Jums priminta 1946 metais ir 
daug kur Jūsų ji jau buvo 
švt nčiama. Derėtų, kad “ jau 
šiais metais pasiruoštumėte tai 
šve ritei visas Lietuvių Jaunimas 
kai tu — pradedant mažiausiais 

įaigiant užaugusiais. Amžiu- 
vyresnieji turite parodyti

ir 
mi 
dat giau inicijatyvos ir uolumo 
tiek šventę garsinant, tiek ją 
ruo iiant, tiek vadovaujant jau

kiesiems*). Prieš šimtus me- 
ž tikėjimą persekioti airiai, 

rikę po platų pasaulį, savo 
lės Airijos Globėjo šv. Pat- 
šventę padarė tarsi tautine 

švėįite viso angliškai kalbančio 

 

pasaulio. Jų pavyzdys tepaska- 
tina 
Kazimiero — Ypatingojo Lietu
vių 
ruošti su visu širdies atsidėjimu, 
su ’ /isu pasiryžimu, kad ji tap
tų i iso bet kur esančio Lietuvių 
tautos Jaunimo šventė.

tė

nesi 
tų

Lietuvių Jaunimą šventojo

Jaunimo Globėjo šventę

Visagalis Viešpats Dievas, 
kurtis yra neišsemiamas malonių 
šaltinis, tebūna gausus Jums, 
Mylimiausias Jaunime, savo ma
lonėmis, tesustiprina Jus šven
tam^? tikėjime, Jūsų viltyje į ge
resni? visos mūsų tautos ir Jūsų 
ateitį, Jūsų krikščioniškoje do
roje, 1 o ypatingai meilėje: mei
lėje Ųievo, meilėje šventos mū-

sų Motinos Eklezijos, meilėje 
Švenčiausios Marijos, kurią taip 
ypatingai garbino šv. Kazimie
ras, meilėje visiems mūsų Bro
liams.

Visagalio Viešpaties Dievo * 
Tėvo K ir Sūnaus * ir Švento
sios Dvasios palaiminimas tenu
žengia ant Jūsų ir tepasilieka 
visados.

■J* Juozapas J. Skvireckas, 
Kauno Arkivyskupas 

Metropolitas
* Vincentas Brizgys, 

Kauno Vyskupas
Pagelbininkas

* Vincentas Padolskis, 
Vilkaviškio Vyskupas

Koadiutorius
ZAMS, 1950 metų 
Kristaus. Prisikėlimo dieną.

*) Tremtyje buvę lietuviai 
kunigai šios šventės mišių teks
tą yra’gavę. Norintieji jį gauti 
gali kreiptis į tremtyje esančius 
Lietuvos Vyskupus.

SLOVAKIJOJ UŽDAROMOS
KUNIGŲ SEMINARIJOS

Vatikano žiniomis artimu lai
ku bus uždarytos Slovakijoj vi
sos kunigų seminarijos. Palie
kama tik Tirnave seminarjja, 
kuri bet gi bus valdoma komu
nistų komisaro.

‘TAIKOS OFENSYVA” TURI 
KITUS TIKSLUS

Berlyno vyskupas kardinolas 
Preysing išleido savo vyskupijos 
kunigams raštą, kuriame pareiš
kia, kad komunistų vadinamo
ji taikos ofensyva iš tikro visai 
kitų tikslų siekia. Komunistai 1 
reikalauja, kad kunigai pasira
šytų jų “taikos deklaraciją.”

Šeštines

nuotaiką: liūdesį ir

žemės Jis tik tiek

dangų. Jie 
grįžo Jeru- 
džiaugsmo”

b Dangun Žengimo 
mes, kaip ir apašta-

Vilniaus katedra, kur ilsėjosi šv. Kazimiero kūnas, dabar okupantų išniekinta ir 
paversta šokių sale.

a, kad Išganytojas 
i nuo žemės ir nie- 
f Jo kapo — mums

Šventajam liudija Vilniaus mie-jrė dar aktualesniu ir pagyvino 
ste jo garbei pastatytas gražus —J~-----
šventnamis ir puošni koplyčia 
Vilniaus Katedroje, kur ilsisi 
Šventojo kaulai, šv. Kazimie
ro šventumo garsas ir jo gar
binimas pasklido ir toli už Lie
tuvos. Jau sęnais laikais Nea
polio mieste Italijoje buvo susi
kūrusi kilmingųjų jaunuolių so- 
dalicija, kuri savo Globėju buvo 
pasirinkusi šv. ‘Kazimierą. So- 
dalicijos centras buvo senas, 
vadinamas “Didesnysis” šv. 
Jurgio dievnamis, kuriame buvo 
graži, erdvi koplyčia, dedikuota 
šv. Kazimiero garbei. Joje sto
vėjo nedidelė medinė paauksuo
ta Šv. Kazimiero statula, kurios, nvtcvuun juv» puamru puc vys- 
krutinėje tilpo šventojo relikvi-• kupų prašymo. Daug Lietuvių

pasjryzimus.
Lietuvos Vyskupai, matyda

mi.visai tautai, o ypatingai jau
nimui gresiančius pavojus, no
rėdami pagyvinti lietuvių pa
sitikėjimą savo šventuoju Glo
bėju ir duoti jaunimui krikščio
niško gyvenimo vadą klaidų pil
name pasaulyje, ryžosi prašyti 
Šventąjį Tėvą Pijų XII, kad jis 
savo apaštaline galia teiktųsi 
paskirti šv. Kazimierą viso Lie
tuvių Jaunimo Ypatingu Globė
jus pas Dievą. Gavus tokiam žy
giui Šventojo Tėvo pritarimą, 
buvo kreiptasi į Lietuvius, ku
riuos aplinkybės leido pasiekti, 
kviečiant juos prisidėti prie Vys-

būsite vis tvirtesnis tautos 
vybės ir tvirtybės pagrindas.

Jūsų Broliai kenčią Lietuvoje 
ar esą šiaurės tirono tremtyje ir 
kalėjimuose negalės kol kas nei 
šios naujienos išgirsti nei už ją 
padėkoti šventajam Tėvui. Mes 
tikimės, kad Jūs iš visų pasaulio 
kraštų atsiliepsite ir Jūsų ir a- 
nų Jūsų Brolių vardu, išreikšda
mi Šventajam Tėvui dėkingumą 
už parodytą meilę ir užuojautą 
Lietuvių Jaunimui, ypatingai 
šiose sunkiose mūsų tautai va
landose. Mes tikimės, kad tas 
dėkingumas bus ne vieno karto; 
ne laikinas, o amžinai atsiminti- 
nas, kol gyva'bus Lietuvių tau
ta. «

Nuo dabar Lietuvių. Jaunimo

gy-

Švęsdami šeštines, t. y. 
Kristai 
šventę, 
lai, savh dvasioje jaučiame 
dvigubą 
džiaugs ną. 
. Liūdi 
atsiskir 
ko — na . ,
nelieka. |Per visą savo gy
venimą 
tepaėmė/ kiek buvo būtina, 
kad Jis būtų tikras žmogus: 
paėmė kraują iš motinos kū
no ir mito žemės vaisiais, 
kad galėtų sulaukti dienos, 
kada vėl pas Tėvą žengė. 
Žemėje neturėjo kur galvos 
priglausti, todėl ir šiandien 
pasiima su savim tik kūną 
ir pasineria antgamtiniame, 
dieviškame buvime.

Ir taip žemėje mes netu
rime Jo kapo, kur galėtumė
me išsiverkti, kaip prie mo
tinos kapo, arba kurį galėtu
me gėlėm apsodinti, kaip 
mylimojo... >

Ir jei mes neturėtume ta
bernakulio — altoriaus na
melio, — turėtume verkti, 
kaip visų apleisti našlaičiai, 
nes Kristaus dangun žengi
mas yra praradimas net kū
no ir . kapo, kas paprastai, 
žmegui mirus, palieka.

Bėt Kristaus dangun žen
gimas mums ir džiaugsmo 
suteikia, nes tas įvykis yra 
laidas, kad ir mums ten yra 
vieta. Dėl to ir apaštalai nuo 
Alyvų kalno Jeruzalėn su
grįžo su džiaugsmu širdyje.

štai kaip šv. Raštas mums 
vaizduoja šį momentą: “Iš 
ten jis nusivedė juos Betani- 
jos link ir, pakėlęs savo ran
kas, palaimino juos. Lai
mindamas jis atsiskyrė nuo 
jų ir pasikėlė į 
meldėsi į Jį ir 
zalėn pilni 
(Luk. 24,50).

Štai koks paskutinis mū
sų Išganytojo vaizdas: mal
da širdyje ir tėviškas palai
minimas dieviškos rankos.

Tad ir mes galime džiaug- ■ 
tis su apaštalais, nes žinome, ! 
kad ir danguje Kristus yra J 
toks pat, kaip ir žemėje: 1 
draugas, kurs už mus mel- J 
džiasi, brolis, kuris mus my- ] 
Ii, ir Išganytojas, kuris mus 
laimina. Ta Jo malda yra 
mūsų jėga, o Jo laiminimas 
— mūsų laimėjimas. Jis lau
kia mūsų, kur nėra nei lai
ko ribų, nei alkio, nei skaus
mo, kur visiška ir pilna lais
vė.

Kun. Vytautas Pikturna.
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Lietuviai lietuviu ieško
1945 metais iš visų Vokieti

jos pusių žygiavo nacių galybę 
triuškindami amerikiečiai,. ang
lai ir rusai. Į t)achau koncent
racijos stovyklą buvome suva
ryti už antinacinį nusistatymą 
bei veikimą ir su didžiausiu il
gesiu, sukaupę paskutiniąsias 
jėgas, laukėme išlaisvinimo. Ta
čiau didesnioji kalinių dalis bū
tų sutikusi kelias savaites ilgiau 
kęsti badą ir kankinimus, kad 
tik ne rusai, bet amerikiečiai 
pirmieji atidarytų stovyklos 
vartus , kur jau buvo spėta nu
kankinti ir sudeginti 250.000 
žmonių.

Nelaukėme rusų, nes žinojo
me, ką reiškia jų “išlaisvini
mas”: būtume buvę paskelbti 
išlaisvintais, paskui nuvežti į 
namus, iš kur turėtume kalbėti 
apie nacių stovyklose patirtas 
kančias, o vėliau, jei nelenktu
me galvos komunizmui bei ru
sų imperializmui, būtume vėl 
priversti kartoti istoriją iš nau
jo. Tik šiuo sykiu mus kankin
tų ir badu prie sunkaus darbo 
marintų ne Hitlerio vaikai, bet 
enkavedistai Sibire ar kitose 
Rusijos mirties karalystės vieto. 
se.

O buvo ne maža baimės, kad 
rusai pirmieji gali užimti Bava
riją, nes jie per Vengrijos lau
kus skubėjo, nesutikdami dides
nio pasipriešinimo, gi amerikie
čiams ir anglams buvo nelengva 
keltis per Reiną ir žengti per 
Sigfrido linijos sutvirtinimus. Be 
to, vokiečiai savo žemėje buvo 
narsesni negu Vengrijoje, kur 
juos mušė ne tik rusai, bet ir 
patys vengrai.

Galima tad įsivaizduoti, koks 
džiaugsmas buvo Dachau kon
centracijos stovyklos kalinių 
tarpe, kada išgirdome, nors dar 
ir tolumoje, amerikiečių pat-

žiupsnelis atsiminimų iš 
Dachau kaceto

rankų gaudimą. Pergyvenome 
džiaugsmą, bet jį slėpėme, nes 
naciai degė kerštu ir mus sekė 
sustiprintomis jėgomis. Pačiu 
paskutiniu momentu jie dar spė
jo 7000 kalinių nuvaryti į Al
pes, kur iki amerikiečių išlaisvi
nimo buvo didesnė jų dalis iš
žudyta.

Jau ir likusieji 8000 buvome 
sustatyti į gretas ir paruošti žy
giui į nežinią, kur mirtis dar 
labiau grėsė, negu stovykloje, 
tačiau buvome palikti, nes visi 
keliai jau buvo amerikiečių per
kirsti. Ir taip balandžio] 29, sek
madienį, 5 vai. po pietų sulau
kėme išlaisvintųjų amerikiečių.

Neatsimenu, kurios tai divizi
jos kariai buvo, tik dar ir šian
dien akyse matau to dalinio ka
rių nešiojamą ant dešipės ran
kovės auksinį erelį raudoname 
dugne.

Stovykloje buvę lenkai trium
favo: “Matot, mus išlaisvino A- 
merikos lenkai.” Kada mes reiš- 
kėme savo abejojimą, jie su pa
sididžiavimu rodė į viršurn sto
vyklos vartų iškeltą vėliavą su 
auksiniu ereliu. Nors tas erelis 
nebuvo, panašus į Lenkijos bal
tąjį arą, tačiau daug ginčytis 
nebuvo ko, nes karių tarpe tik
rai daug buvo lenkiškai kalban
čių. į

žinoma, mums lietuviams ir
gi būtų buvę malonu sutikti A- 
merikos lietuvį, dalyvavusį pa
smerktųjų išlaisvinime. Bet ksdp 
jį surasti tokiame būryje karei
vių, su kuriais mažai teturėjo
me progos susitikti: stovykloje 
siautė įvairios ligos, buvo dąu- 
gybė įvairių šokinėjančių ir rėp
liojančių parazitų, todėl kanapas 
buvo draudžiama po stovyklas

Kun. Vytautas Pikturna žodžius ir tespėjau pasakyti. Bet 
to ir užteko! — Kareivis, išplė
tęs akis, prašneko, lietuviškai: 
“Ką tu pasakei?...” Aš pakarto
jau pasakytus žodžius ir pasisa
kiau esąs lietuvis. Kareivis, me
tęs purkštuvą, apsikabino mane, 
o aš jį, bučiavomės lyg seniai 
nesimatę broliai.,.

Į darbus einančiųjų buvo 
daug, todėl nebuvo kada atsilik
ti nuo savo darbo grupės, o ir 
kareiviui nebuvo kada šnekėtis, 
todėl trumpai drūtai sutarėme 
ryt iš ryto susitikti prie tų pa
čių vartų.

Pasakyta — padaryta: iš pat 
ankstaus ryto sukinėjaus prie 
vartų ir laukiau mielo, aukšto, 
barzdoto lietuvio kario.

Ilgai laukti nereikėjo: pro 
vartus prasprūdęs, barzdyla pa
sigriebė mane už parankės ir 
pasigyrė gavęs leidimą įeiti į 
stovyklą. Aš tad nieko nelaukęs 
nutempiau jį į 28-jį bloką, kur 
buvo dar keli lietuviai kunigai. 
Čia vėl visi išsibūdavome, 
džiaugėmės, o aš aplink stovin
tiems lenkams pilnu balsu pa
reiškiau: “To litwin!” Pasakiau 
tai pilnas pasididžiavimo, kad 
ir lietuviai kariai mušė mūsų 
pavergėjus. O malonus buvo 
barzduotasis Stankevičius iš 
Pennsylvanijos!---- Kas kelinta
diena atbėgdavo jis pas mus ir 
atnešdavo pilnas kišenes cigarų, 
cigarečių, tabako, ir kramtomos 
gumos...

Vieną dieną stovyklon atėjo 
su išpūstom kišenėn, iš kurių iš
traukė pilną saują vokiškų pini
gų. “štai”, sako, “vakar radome 
kelioliką dėžių tokių pinigų. Ke
lias dėžes paleidom pavėjui, o 
kitas sudeginome. Mes tų pinigų 
negalim prie savęs laikyti. O, be 
to, jie juk nebegeri — už juos 
nieko negali gauti. Šekit, jei no
rit,” — kišdamas pinigus kal
bėjo barzdyla.

Mums irgi atrodė, kad tie pi
nigai bus išimti iš apyvartos, to
dėl nei vienas jokio gobšumo ne-

rajoną sukinėti.
Nutariau; žūtbūt, susirasti 

lietuvį karį...
Tik atėjus amerikonams, vi

sos patalpos ir visi rūbeli buvo 
išdezinfektuoti, o patys kaliniai 
paskiepinti prieš įvairias limpa
mas ligas. O kadangi ligoniai 
netilpo vadinamojoje “ligoninė
je”, tai amerikiečiai pradėjo 
sergančiuosius perkeldinėti į 
buvusias esesininkų (nacių ka
reivių) patalpas, žinoma, pir
miausia reikėjo tas patalpas tin
kamai įrengti. Tiems darbams 
kviesdavo buvusius kalinius, ku
rie tam tikrą laiką dar niekur 
nebuvo išleidžiami, kad įvairių 
ligų neišnešiotų iš stovyklos.

Kartą ir aš nutariau eiti į dar
bus, nes dirbant ir laikas grei
čiau bėga, ir žmonių daugiau su
sitikti ■ gali. Dirbdamas, kur tik 
susitikdavau kokį amerikietį, 
užkalbindavau lietuviškai. Deja, 
nors pirmą dieną tokiu būdu 
“užkabinau” kokią šimtinę vy
rų, tačiau nė vienas jų neatsilie
pė. Kad ir nepasisekė pirmasis 
bandymas, kad ir nepatogu 
kiekvieną užkalbinti , tačiau ne
nusiminiau ir nuo savo plano 
neatsisakiail. Mat, labai norėjosi 
lenkams parodyti, kad ir lietu
vių karių, buvo tame dalinyje, 
kuris, kaip vėliau paaiškėjo, nie
ko bendro su lenkais neturėjo, 
o jų nešiojamas auksinis erelis 
tebuvo tik divizijos ženklas. Ry
tojaus dieną tad vėl einu į dar
bus. Išeinant iš stovyklos, prie 
vartų stovėjo keli amerikiečiai, 
kurie kiekvienam iš stovyklos 
išeinančiam bėrė į kelines ir už 
marškinių dezinfektuojančių 
miltelių.

Aš, atleidęs diržą, sakau mil
tus pučiančiam kareiviui: 
“Pūsk, pūsk gerai!” Visa ta ce
remonija trumpa, todėl tik tuos

rodėme. Tačiau, dėl visako, visi 
stovykloje buvę lietuviai išsida
linome po lygiai — po 30 mar
kių.

Rytojaus dieną mūsų mielasis 
kareivis žadėjo daugiau tokių 
pinigų mums atnešti, tačiau mes 
jo daugiau ir nebematėme. Pasi
teiravęs pas vieną karininką, su
žinojau, kad tas dalinys, kuria
me buvo Stankevičius, iškeltas 
kitur, net už Landshuto.

Taip daugiau ir nebesusitiko
me mielojo lietuvio, kurio mums 
duoti pinigai dar net ištisus 3 
metus buvo apyvartoje. Vėliau 
ne kartą pagailėdavome, kad 
Stankevičius be reikalo mums 
visos dėžės stovyklon neatvil- 
ko...

St. Širvys

.Anupras grįžo į tarybinę;-tėvynę
Man, Anuprui Barabošiui, be- (Sekant nepakeičiamus Vilnis 

gyvenant dypiškuose tremtinių 
barakuose, Vokietijoje, įkyrėjo 
kapitalistinės globos, tie stovyk
lų komitetininkai, komendan
tai, policija ir kitokio plauko 
fašistai. Užpykau ir ant visų ši
tų BALFo gėrybių. Taip iki šiol 
ir negavau naujai ant manęs 
pasiūto kostiumo. Ypač kantry
bės netekau, kai per paskuti
niuosius stovykloje rinkimus 
nepatekau į drabužių dalinimo 
komisiją. Lyg dėl juoko — tik 
vieną balsą tegavau, bet ir tą 
patį tik savo mielosios žmone
lės Agotos. Todėl, spiovęs į vis
ką, ir nutariau grįžti į tarybinę 
tėvynę.

Apie savo kelionę nerašysiu, 
žinau, kad jums įdomiau, kaip 
mane pasitiko tarybinėje tėvy
nėje. Taigi apie tai ir papory- 
siu truputį.

Kai tik Vilniaus geležinkelių 
stotyje išlipau ir išlindau pro la
birintus į aikštę, net apsiverkiau 
iš laimės ir džiaugsmo. Tokio 
sutikimo nesitikėjau. Miestas 
pasipuošęs vėliavomis, paliai 
stotį išsirikiavusi kariuomenė 
su orkestru pasitiko mus. Prie
šais papuošti garbės vartai su 
užrašu: “Sveiki, grįžę, Anuprai, 
Anupriene ir Anupriukai!” Su
sijaudinome su savo bobele iki 
pat kulnų.

Tuojau pat pribėgo prie mū
sų “Tiesos” ir “Tėvynės Balso” 
reporteris ir išplėtęs nemažas 
savo akis pradėjo teirautis apie 
mūsų sveikatą, grįžimą, o la
biausiai apie mūsų gyvenimą 
Vokietijos stovyklose. Viską iš
porinome iš širdies. Vėliau iš 
kitų patylomis į ausį išgirdau 
kad šis malonusis reporteris e- 
sąs garbingo tėvo negarbingas 
vaikas.

— Kas jus tenai persekiojo, 
kas sulaikė, kad taip ilgai negrį- 
žote į tėvynę? — klausinėja re
porteris.

Taip staiga užkluptas, vos su
graibau atsakymą.

— Fašistai, broliuk, fašistai! 
•— nesavo balsu surikau. Pa-

melagius “Tiesą” ir “Tėvyni 
Balsą”)

būgau, kad neįtartų, jog aš p its 
taip ilgai nesusiprotėjau grį ;ti.

— Kokios tų fašistų pav< r- 
dės? — ir reporteris atkiši 
mane savo bloknotą ir piešt Li
ką.

Čia tai išpylė mane šaltas či
goniškas prakaitas. Kokį čia fa
šistą surasti jam? O surasti rei
kia.

Pala, pala,— greit susivokiAi

mitšęs surikau: “Na, Pastarno
ke, skaitysi “Tiesoje” ar ’’Tė
vynės Balse” apie save ir prisi
minsi Anuprą Barabošių, kad 
nereikėjo jam minti ant nuo
spaudos. Tai puikiai atkeršijau!

Paskui priėjo prie manęs toks 
truputį kreivomis kojomis drau
gas, mėlynu lankeliu kepurę už
simovęs ant ilgų kaltūnų ir, 
ranką padėjęs ant peties, pasi
kvietė pas save į svečius. Visur 
maloniai sutinka, kviečia, pri
ima, taigi, atsisakyt nepatogu,

Pala, pala,— greit susivokiau, į ypač kad ant jo iki kelių nu- 
kad didžiausias fašistas m$sų Į drikusių 
stovykloje buvo, tur būt, Praįhas 
Pastarnokas. Juk prieš miano 
išvažiavimą jis prie stovyklos 
virtuvės lango taip skaudžiai 
užmynė ant mano nuospaudos, 
kad net aiktelėjau iš skausmo. 
Išsikeikėme, išsikoliojomė ge
rokai, kad net išvažiuodamas 
neatsisveikinau su juo.

— Pranas Pastarnokas, taip 
ir rašyk, draugas, — Atsakiau.

Reporteris tik brūkšt, brūkšt 
ir užsirašė. O paskui vėl klau
sia:

— Gal jis nacių okupacijos 
laikais tarnavo policijoje, gal 
žmones šaudė? 1

f

Širdyje nusijuokiau. Kur tau 
Pastarnokas tarnaus policijoje 
ir šaudys žmones, kad jis šautu
vo iš tolo bijo, o ir į dramblį ne
pataikytų. Bet sakyti ką nors 
reikia.

— Taip, tarnavo, šaudė ir 
žmonėms ant nuospaudų min
džiojo, kad jie su skaudančiomis 
kojomis negalėtų grįžti į tarybi
nę tėvynę.

— Tai šitaip! Tasai Pastarno
kas draugą terorizavo, kad ne- 
grįžtumei. Taip ir parašysiu.

Brūkšt, brūkšt, ir parašė, o 
paskui vėl klausia:

— Gal Pastarnokas ir nacių 
gestape tarnavo?

— Nežinau! Bet jei žmonėms 
ant nuospaudų lipa, tai galėjo ir 
tarnauti. ' ,

Reporteris brūkšt ir prirašė 
Pastarnokui visokiausių kaltini
mų, kokių nei aš pats nesugalvo
čiau. Net apsidžiaugiau ir įtžsi-

viršutinių rusiškų 
marškinių kabojo nudribęs di
delis naganas.

Užeiname į tokį namą, gerai 
sargybų saugomą, bet mane 
maloniai praleidžia, pasodina ir 
keletą valandų draugiškai pasi
šnekame. Išklausinėja apie ma
no visokius vargus tremtinių 
stovyklose Vokietijoje ir kas jų 
gyventojai, paskui, ką anksčiau 
veikiau Lietuvoje, kur gyvenau, 
ir net apie mano mirusius tė
vus, kas jie buvo. Taip nuošir
džiai viskuo domisi. Kad neuž
mirštų, viską susirašė ir paskui 
pakišo man pasirašyti, 
jau tokios tradicijos pas 
kad mielieji sveteliai turi 
gailėti savo autografo.

Buvau girdėjęs, kad jau tokia 
mada pasaulyje, jog kokių nors 
žymių žmonių parašus visokie 
tipeliai renka, su visokiais al
bumėliais lenda jiems į akis, kad 
pasirašytų, o paskui už juos 
gauna brangius pinigus. Susi
jaudinau tokia man teikiama 
garbe. Štai kur Anupras pasi
darė įžymybė! O stovyklos 
barakuose ar kokiame nors ka
pitalistiniame krašte būčiau su- 
pelėjęs be garbės ir garso. Su 
malonumu pasirašiau, nors lapo 
viršuje juodavo lyg truputį ir 
keistos raidės: NKVD, bet* tiek 
to. Aš ne iš raidžių kilęs, kad 
perdaug rūpinčiaus jomis.

Pirmąjį vizitą baigus, mano 
naujasis draugas pro Vilniaus 
Lukiškių aikštę mane nuvedė į 
tokius didelius poilsio namus 
atsigauti po tremties vargų. Ten

Sako, 
mus, 
nepa

radau ir daugiau tokių laimin
gųjų. Per kurį laiką išgarinau 
visas savo, kapitalistinių kraštų 
maisto kalorijas ir maųo kūnas 
ir siela pasidarė daugiau kaip 
100 procentų tarybiniai.

Kai jau Lukiškėse pailsėjome, 
mums suteikė naują laimę. Sa
ko, kapitalistinius kraštus paži
note, dabar kviečiame susipažin
ti su broliškomis respublikomis, 
kviečiame padaryti ekskursiją į 
tokius kraštus, kur juodasis 
auksas pats lipa į žemės pavir
šių, baltosios meškos ir vilkai, 
“kazokus” šoka, šiaurės pašvai- 
štęs su mėnuliu į glėbius ima
si, ir visa tai už dyką. Ne vienos 
kapeikos nereikės mokėti nei 
už kelionę, nei už maistą. Koks 
gerumėlis, ir kokiame kapitalis
tiniame krašte rasi tokį labda- 
ringumą. Viskas nemokamai. Su 
malonumu sutikome. Ir kur gi 
nesutiksi, kad dar taip maloniai 
iš priešakio, šonų ir užpakalio 
palydi mus tokie malonūs nauji 
draugeli, rūpestingai laikydami 
savo ginklus. Matyt, bijo, kad 
mus neužpultų kur pakeliui, jau 
pasiekus broliškąsias .respubli
kas, kokios hors baltosios meš
kos bei kitokie nevidonai.

Sudiev, visi ten — stovyklose 
Vokietijoje likusieji ir iškeliavu
sieji į įvairius kapitalistinius 
kraštus. Kviečiu jus visus grįžti 
į tarybinę tėvynę, o ypač tave, 
Pastarnoke! Kito laiško iš ma
nęs nelaukite. Žinokite, kad lai
mingieji nemėgsta laiškų raši
nėti. Ne taip, kaip jūs ten sto
vyklose graudžius laiškus raši
nėjate savo tetoms ir dėdėms į 
Ameriką. Jeigu meškos manęs 
neužbučiuos; vilkai neužkutens 
ir mano tarybinė siela nenukils 
į šiaurės pašvaistę, tai gal ka
da susitiksime netarybinėje Lie
tuvoje. Bet aš perdaug nesiti
kiu. Iš gero gyvenimo Rusijos 
tundrose širdis gali neišlaikyti. 
Žinote, kad ji dažnai iš džiaugs
mo plyšta. Tik vieno dalyko bi
jau, kad širdžiai plyštant galiu 
nebesuskubti pareikšti savo pa
dėką tėvui, mokytojui ir vadui 
Stalinui už laimingą mirtį bro
liškose respublikose.

Jūsų,
Anupras Barabošius

Į kelintą dieną, tik Stankevi
čiui iš Dachau išvykus, į mūsų 
bloko kiemą įžingsniavo gerokai 
įsilinksminęs J. P., lietuvis ka
linys, dirbęs stovyklos kepyklo
je. Jis mums pranešė linksmą 
naujieną: “Ir aš suradau lietu
vį kareivį. Rytoj aš jį atvesiu 
čia, mat, šiandien jis nebeturėjo 
laiko.” Čia J. P. mums papa
sakojo susitikimo istoriją. O 
buvo taip.

Vieną dieną kepyklon įėjo 
kalinių darbo grupei vadovavęs 
amerikietis karys ir balsiai pra
šneko laužyta lenkų kalba: “čia 
pilna lenkų, ukrainiečių, rusų, o 
lietuvio nematyti”. Bet čįa tuoj 
pat atsiliepė J. P. : ‘O aš kas, jei 
ne lietuvis?! Jei nori, tai ir dau
giau jų tau parodysiu!” Čia, 
kaip P. pasakojo, vėl įvyko tas 
pats, kaip su Stankevičium: nė 
patys nepajuto, kaip susikabinę 
pradėjo bučiuotis. Gi naujai at
rastasis lietuvis, bėgdamas pro 
duris, pasakė: “Palauk tu čia 
valandžiukę.” Po keliolikos mi
nučių kareivis (gaila, pavardės 
nebepamenu, o raštelį, kur bu
vau užsirašęs jo adresą, kažin 
kur nukišau) grįžo su buteliu 
rankoje. Naujai susipažinusieji 
gerokai įsilinksmino ir sutarė 
ryt vėl susitikti.

Rytojaus dieną P. atvedė 
mums naująjį globėją, kuris ir 
mūsų nepamiršo — atnešė bon-

ką gero gėrimėlio. Naujasis pa
žįstamas, sužinojęs, kad esu ku
nigas, tuoj pat iš kišenės išsi
traukė rožančių, ir sako: “Aš 
katalikas. Tą rožančių, gautą iš 
mamos, dažnai kalbu.”

Bet ir su tuo mielu vyru mes 
neilgai tegavome drauge būti, 
nes ir jį kažkur kitur perkėlė.

3.
Lietuviai kunigai, buvę Da

chau koncentracijos stovykloje, 
buvopie laikomi drauge su len
kais. Sugyvenome su jais gra
žiai, tik dėl Vilniaus nuolat 
piaudavomės. Bet tai įvykdavo 
pradžioje, o vėliau to klausimo 
neliesdavome, nes geruoju to 
ginčo niekada nebaigdavome. 
Šiaip, sakau, visais klausimais 
sutardavome.

Lenkų stovykloje buvo daug, 
todėl jie daugiau kur prilįsdavo, 
negu mes lietuviai. Taip ir sto
vyklos raštinėje, dar nelaisvės 
metu, buvo keli lenkai, kurie, 
tik naujam transportui atėjus, 
jei tik ten būdavo koks lietuvis, 
tuojau pranešdavo man. Tokiu 
būdu nebuvo stovykloje lietuvio 
kalinio, kurio aš nepažinčiau. 
Bet ir amerikiečiams atėjus, jei 
kuris lenkas sutikdavo lietuvį 
Amerikbs karį, vakare man pra
nešdavo. Tokiu būdu patyriau, 
kad tai vienur tai kitur darbus 
prižiūri lietuviai kareiviai. Aš 
tuojau pat eidavau ten į darbą,

EUROPOJE YRA DAR 12,000
LIETUVIŲ TREMTINIŲ

Daugelis jų reikalingi vaistų, ku
riuos jie gali gauti tik iš Jūsų.
PADĖK JIEMS. Jie to užsitarna
vo. Mes siuntime i visus Euro
pos kraštus

STREPTOMYCIN^ ir
PENICILINU 
ir kitus vaistus.

Greitas ir apdraustas pasiuntimas
Del kainų ir kitų informacijų 

kreipkis ar rašyk j
Citadel Color & Chemical 

Corporation
154 Nassau St. Dept. -2a.

New York
Telephone: DI 9-2470

kad galėčiau susitikti savo tau
tietį. Smagu prisiminti, kad visi 
sutiktieji lietuviai buvo labai 
draugiški ir puikūs vyrai. Nete
ko man sutikti kokio komunis
tuojančio lietuvio, kuris nepri
tartų mūsų dejonėms, jog labai 
gaila, kad Lietuva liko okupuo
ta komunistų, kur negali būti 
jokios kalbos apie bet kokią lai
svę. Tokios tad nuomonės buvo 
ir B., stambaus sudėjimo Ame
rikos karys. Jis sakėsi Ameriko
je eidavęs ristynių “ant stei- 
džiaus.” Jį tad susiradau len
kams tarpininkaujant. Jis mus 
taip pat aplankydavo stovyklo
je. Vieną kartą buvo gardaus 
juoko, kada šis stipruolis pripy
lė man pilnas kišenes šokolado 
ir saldainių, sakydamas: “Pasi
imk sau tas kendes, nes aš bi
jau jas su savim nešiotis.” “Ko
dėl bijai? Argi kareiviams už
drausta saldainius valgyti?” — 
paklausiau aš nustebęs.

“Ne,” sako jis. “Neuždrausta, 
bet labai pavojinga. Mat, vakar, 
eidamas gatve, vokietaitėms pa
rodžiau šokoladą, tai tos kad 
prikibo, kad pradėjo mane glos
tyti, bučiuoti, vilioti, tai aš vos 
benusikračiau. Aš turiu pačią, 
turiu vaikus, tai nenoriu vėl j 
tokias pagundas pakliūti. Pasi
imk, tėveli, tas kendes.”

Buvom ir daugiau susitikę lie
tuvių kareivių, dalyvavusių Da
chau koncentracijos stovyklos 
išlaisvinime, su kuriais teko 
tikrai įdomių valandėlių nuošir- 
džai praleisti.

NEW YORKO LIGONINĖSE 
44,840 LOVŲ

Šių metų pradžioje visose 
New Yorko miestų ligoninėse 
buvo 44,840 lovų. Iš viso ligo
ninių čia yra 171.

Džiovininka'ms yra 5,191 lo
va, chroniškiems ligoniams —4,- 
386, proto ligoniams 1,610, ser
gantiems užkrečiamomis ligo
mis — 601.

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Lalsnluotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes

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

I

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St.
• Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

NUTEISĖ MIRTI NACINĮ 
ŽUDIKU

Vakarų Berlyne teismas nu
teisė mirti 50 m. amžiaus E. 
Bauer, kuris Liublino kacete 
nunuodijo dujomis daugiau kaip 
milioną žydų. Neseniai jis buvo 
gatvėje atpažintas vieno buvu
sio kalinio ir suimtas.

REIKALINGI
Vienas ar du vyrai yra reika

lingi rinkti grybus. Alga ir gy
venami kambariai bus vietoje.

Bella Mushroom Company
Waterbury, Conn.

!Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso'

SAVI, PAS SAVUOSIUS

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

iStotis WEVD—1330 WI.5000

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

JOK. J. STUKAS, Dir.

429 Walnut St. Newark 5, N. J.

: Tel. Market 2-5360
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Maloniai jus kviečiame atsilankyti į 9-tę metinį, didžiulį
PAVASARINĮ KONCERTU IR BALIŲ

KURĮ RUOŠIA

J. Atliko Lietuviško Radio “Rūtos” Organizaci ja 
Sekmadienį, Gegužės (May) 21 d., 1950 m. 
-ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE

Newark, New Jerseyl80-2 New Yorke Avenue

PROGRAMOJE .
★ Lietuvos Valstybės operos žvaigždė, Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, mezzo sopranas 

Lietuvos Valstybės Operos artistas, Vladas Ivanauskas, tenoras
■fa Merginų Radio Kvartetas “Rūta”, vad. Liudvikui Stukui

Linden, N. J. naujakurių vaidinimas —“Pipsė ir Panelė Tipsė”
Liet, radio tautinių šokių ansamblis, vad. A. Cvirkaitei ir asist. V. Sarpahui 
Pianistė Marija Slekaitytė

Bus šokių kontestų ir kitokių įvairenybių 
—PROGRAMOS PRADŽIA 5:00 vai. vak. SALĖE DURYS ATDAROS 4:00 vai. popiet.

Nuo ,8-tos vąlandoš vakaro, šokiams gros MYK. MATULIONIO orkestras 
Įžanga.-— $1.00 (priskaitant 20 centų taksų) $1.20
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A MT Ė R I K A

Į visus patriotus lietuvius
(Atkelta iš 2 psl.) 

hjono mūsų nedidelės tautos ir 
yra užsimoję visą Lietuvą pa
versti vienu burliokynu.

Laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą sukurti padėjo Amerikos 
lietuviai savo didžiomis politi
nėmis pastangomis ir piniginė
mis aukomis. Dabar, kada ma
skolių įkūnytas bolševizmas ne 
tiktai pavergė laisvą Lietuvos 
valstybę, bet plukdo kraujuose 
Lietuvos žemę ir siekia išnai
kinti visą tautą genocido prie
monėmis — masiniais žudy
mais ir trėmimais į Sibiro tai
gų mirties stovyklas. Amerikos 
lietuvis negali pasilikti ramus 
ir neveiklus. Jis negali bičiu
liauti ir bizniauti su išgamomis 
komunistais, kurie garbina 
maskolius, žudančius mūsų 
brolius ir seseris. Juo baisesnės 
žinios ateina iš mūsų senosios 
tėvynės, — o jos kasdien bai
sesnės, — tuo aktyvesnė ir 
griežtesnė turi būti mūsų kova 
su Stalino pakalikais — ko
munistais‘šioje šalyje. Tą kovą 
turime vesti kiekvienas paski
rai privačiame gyvenime ir or
ganizuotai viešumoje.

3) šiai kovai vadovauti ir 
koordinuoti yra sudarytas 
bendras visų patriotinių Ame
rikos lietuvių organas: “Ame- 
rikosUjetuvių Antikomunisti
nė Akcija” — (ALAA). Susi
rinkę balandžio 12 dieną, Di
džiojo New Yorko ir apylin
kių patriotinių lietuvių organi
zacijų atstovai pritaria tokio 
organo sudarymui ir paveda 
jam vykdyti šiuos uždavinius:

(1) Tiksliai nustatyti var
dus ir viešai paskelbti boikotą 
visų tų organizącijų, laikraš
čių, draugijų, susivienijimų, 
klubų ir biznių, kurie yra ko
munistų valdomi arba komu
nistams talkininkauja;

(2) Įspėti visus dorus lietu
vius, kad jie — a) nepriklau
sytų komunistinėms ar proko
munistinėms organizacijoms 
arba išeitų iš jų, jei per nesu
sipratimą priklausė; b) paša
lintų komunistus iš kontrolės 
tų lietuviškų organizacijų, ku
riose jie yra įsibrovę; c) neda
lyvauti jokiuose komunistų pa- 
rengimuose; d) neprenumeruo
tų ir neremtų garsinimais ko
munistinės spaudos; e) bbik’o- 
tuotų visus tuos biznius, kurie 
nepaisydami čia paskelbtos' 
kovos prieš komunizmą, rems 
toliau komunistus ir dėl to AL 
AA bus paskelbti boikotuotini.

(3) Atskirose kolonijose ir 
vietovėse — (a) surinkti žinias 
apie komunistines ir prokomu
nistines organizacijas; (b) su
daryti sąrašus visų komunistų 
bei komunistuojančių ir užvesti 
kartoteką (file), kurioje būtų 
atžymėtas kiekvieno veikimas,

kad kiekvienu atvėju turėti ir, 
reikalui esant, paskelbti įrody
mus, Kas yra Amerikos ir lie
tuviu' tautos priešai. (4) Vesti 
per spaudą, radiją, susirinki
mus ir demonstracijas bei vi
sais kitais kultūringais būdais 
aktingą antikomunistinę pro
pagandą. (5) Raginti visus ge
ros valios lietuvius, privačiai 
Susiduriant su komunistų ap- 

1 mulkintais tautiečiais, gra
žiuoju aiškinti jiems apie So
vietų imperializmą bei masko
lišką nacionalizmą — tą rau
donąjį fašizmą, aiškinti jiems 
apie bolševikų žiaurumus lie
tuvių tautai ir broliškai kal
binti liautis talkininkavus mū
sų tautos budeliams ir dėtis į 
bendrą kovą už Amerikos ir 
lietuvių tautos laisvę bei žmo
nijos demokratinį progresą. 
(6) Susirišti su*kitų tautų an
tikomunistinėmis organizacijo
mis.
Didžiojo New Yorko ir apy

linkių patriotinių lietuvių orga
nizacijų atstovai, priėmę šią de
klaraciją, pasižada visomis 
priemonėmis remti antikomu
nistinę akciją, siūlo ir kitų kolo
nijų lietuviams Jungt. Amerikos 
valstybėse ir kituose pasaulio 
kraštuose organizuoti šiais pa
grindais antikomunistinę akci
ją ir užmegsti tarpusavio ry
šius tai akcijai derinti.

Susižinoti šiuo adresu: 110- 
18 Jamaica Ave., Room 9, 
Richmond Hill 18, New York.

Ateitininkų Jaunimo Kuopa, 
Angelų Karalienės Parapijos 
Choras, Atsimainymo Parapijos 
Choras, Maspeth, Amerikos 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
1-mas Skyrius, Amer. Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Drau
giją, N. Y., Brooklyno.Lietuvių 
Operetes Choras, Dariaus ir Gi
rėno Postas, Jaunimo Socialde
mokratų Kuopą, L. Katalikų 
Feracija, Llbtdvių Katalifoj 
Darbininkų Klubžs, Lietuvių 
Atletų Klubais, Lietuvių Spau
dos Klubas, Lietuvių Valstyb. 
Teatro Dramos Draugija, Lietu
vių Tremtinių Studentų Atsto
vybė, Lietuvių Veteranų Postas 
No. 1763, Lietuvių Radio Drau
gija, Lietuvių Trėffitinių Drau
giją, Lietuvių Tremtinių D-jos 
Meno ir Kultuos Sekcija, L. 'f 
M. ir Kultūros S. Tądtįnių Šokių 
Ansamblis, Lietuvių Mąspetho 
klibas, Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 7 kūopŠ, Lietuvių So
cialdemokratų'Sąj&r^os 19 kuo
pi, SLA 38 kuopa, ŠLA 303 
kuopa, SLA 242 kuopa, Šv. Jur
gio Parapijos Choras, “šviesos” 
Sambūris, New Yorke, “San
daros” kuopą, . Skautai Vyčiai, 
Skautai, New Yorko Vyčiai.

BAYONNE, N. J., 
NAUJIENOS

— Misijos mūsų parapijoje 
anglų kalba prasidėjo praėjusį 
pirmadienį ir tęsis visą savai
tę. Veda Tėvas Gabrielis, C.P.

— 40 Valandų atlaidai mūsų 
parapijoje prasidės sekmadienį, 
gegužės 21 d., po sumos ir baig
sis antradienį vakare iškilmin
ga procesija.

— Gegužinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje lietuviškai būna 
kiekvieną penktadienį 7:30 vai. 
vakare. Pamaldos įvyksta prie 
išstatyto švenč. Sakramento. ,.

— Marijos vainikavimo iškil
mės puikiai pavyko. Dalyvavo 
maži vaikučiai ir mergaitės so- 
dalietės: jaunesnės ir vyresnės. 
Mariją vainikavo sodaliečių 
mergaičių pirmininkė Margari
ta Gaupšaitė. Iškilmių metu 
buvo priimtos dvi naujos na
rės. Po piet tą pačią dieną so- 
dalietės autobusu vyko į sbc/a- 
liečių suvažiavimą Brookline.

— Gegužės 14 d. — Afbtfną 
Dieną mūsų parapijos katalikai 
veteranai kartu su sodalietefn 
priėmė bendrai šv. Komuniją ir 
turėjo bendrus pusryčius para- 
pijos salėje po 9 vai. šv. mišių.-

— Mūsų bažnyčią je šųsituo- 
kė Agnietės Draskiniūtė su 
Edward MeyeftJ itf MArijS Ma- 
ceikaitė su Bruce Mlcfinaf.

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS, 
arba atskiri kambariai. Vien
gungiams galima su pilnu išlai
kymu. Butą pamatyti ryte nuo 
9-11 ir vakare nuo 6-11 vai. p^s 

A. KAUNA
60-39—56 Rd. Maspeth, N. Y.

Newark, N. J<
Misijos

Švč. Trejybės Lietuvių parap. 
gegužės 22 d. prasideda 2 sa
vaičių misijos. Pirmoji, savaitė 
skiriėfnA mdtėrims, antroji vy- 

's. Taip pat į misijų dienas 
na per. Sekmines 40 Valandų 
aidai ir birželio 4 d. Švč. Tre- 

bės, kaip parapijos bažnyčios 
patrono, atlaidai, kuriais ir 
baigsis misijbs. Misijas veš kuri. 
J. Bružikas, S. J., atvykęs iš 
tremties.

Visi parapijiečiai ir kaimynai 
kviečiami uoliai misijose daly
vauti ir pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

Kun. pret- J. Kelmelis

IŠKILMINGA VAKARIENE
Sekmadienį, gegužės 21 die

ną Apreiškimo parapijos žemu
tinėje salėje (Havemeyer ir 
No. 5th St., Brooklyn, XN. Y.) 
ruošiama iškilminga vakarienė 
(surprise party) svarbiam as
meniui pagerbti.

Vakarienei bilietų dar bus ga
lima gauti prie įėjimo į salę. 
Pradžia 5 vai. vak.

, ADOLFAS KREGŽDYS 
priima taisyti laikrodžius. Gali
ma užsisakyti naujus laikro
džius ir įvairius papuošalus. Jei 
pirkdami laikrodį pristatysite 
seną • nepataisomą, gausite iki 
25% nuolaidą.

147 Starr St, Brooklyn 
(Jefferson stotis — BMT 
Canarsie).

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIE
ČIŲ KLUBO NARIŲ 

DĖMESIUI
Gegužės 26 d. įvyks biznio 

skyriaus susirinkimas savame 
nąme 280 Union Ave., Brook
lyn. .

Visi klubo nariai kviečiami 
dalyvauti, nes bus padarytas 
finansinis raportas iš biznio ei
gos. Taip pat bus svarstoma eilė 
kitų klausimų, kaip pagerinti 
klubo padėtį.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
• Sekr. Pr. Vaitukaitis

APLANKE “AMERIKOS” 
REDAKCIJĄ

Atgabenę BALFui apie pusę 
tonos suaukotų tremtinių reika- 
lanfs drabužių ir kitų dąikttį, ta 
pačia proga aplankė ir “Ameri
kos” redakciją Linden, N. J., 
132 BALFo skyriaus pirminin
kas J. J. Liudvinaitis ir žinomas 
Linden veikėjas D. Budreckas. 
Susipažinę su “Amerikos” re
dakcija ir darbu spaustuvėje bei 
pasikalbėję aktualiais reikalais, 
svečiai išvyko, linkėdami “A- 
merikai” geriausios sėkmės ka
talikiškojo ir lietuviškojo darbo 
bare. •

PARDUODAMAS
labai pigiai 8 šeimų namas 

Williamsburge. ;
Telefonas: LA 5-3638.

LIETUVIŲ DIENOS KNYGELĖS
Lietuvių Dienos knygelės jau 

visiems išsiuntinėtos. Kas dar 
jų negavo, prašome kreiptis į 
“Amerikos” Administraciją.

Pinigų už knygutes jau pri
siuntė šie mūsų T^mėjai:

Kun. T. žiūraitis,
Providence, R. I.

Kun. P. M. Juras,
Lawrence, Mass.

Kun. Urbonavičius, 
Šo. Boston, Mass.

St. Casimir Sisters,
New Phila., Pa.

T. Stanulis,
Waukegan, Hl.

Kun. Albavičius, 
t Cicero, Hl.

Pr. Plikas,
Philadelphia, Pa.

> P. V

Kazys Mansukas
Shenandoah, Pa.

Kun. V. Slavynas, 
W. Virginia

3.00

$3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

M.
N. Y. 3.00

Jos Wolkus, Paterson 
A. KrflaviČfus, 

k, J. ** > * t

N. Y.

5.00
3.00

3.00

dėmesio.
Newarko ir Apylinkes Lietuviu 

Tremtiniai Draugijos

. GEGUŽINE-PIKNIKAS 
įvyks sekamdienį gegužes 21 d.

LINDENO LIĖT. LAISVES PARKE
340 Mitchell Avenue, Linden, N. J.

Meninę dalį išpildys iš Brooklyno p-lės Bichnevičiūtės 
taut, šokių grup^, po to linksma programa su turtingais 
laimėjimais, muzika, šokiais, gėrimais ir užkandžiais.

Įėjimas 50 centų. Pelnas skiriamas šelpti pasilikusiems 
Europoje lietuviams tremtiniams seneliams ir ligoniams. 
Esant blogam orui, Gegužinė-Piknikas įvyks ten pat salėj.

Privažiuoti: iš Newarko Public Service Bus No. 62’ iki 
Wheeler Park - Wood Ave.

NAMŲ SAVININKAMS
. Lietuvių namų savininkų, 

Brooklyn and Queens Home 
dwners, Inc. narių susirinkimas 
į^yks penktadienį, gegužės 
(May) 19 d. 8 vai. vakare, Lea
der Observer svetainėje, 80-30 
Jamaica Ave., Woodhaven, N.

Ir ne nariai namų savininkai 
yra kviečiami atvykti į minėtą 
susirinkimą, ir įsijungti į namų 
savininkų veiklą.

Valdyba

INŽINIERIAMS, ARCHITEK
TAMS IR TECHNIKAMS

Gegužės 27 d., (šeštadienį) 7 
vai. vakare A. ir E. Povilanskų 
svetainėje, 158 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. visi inžinie
riai, architektai ir technikai 
kviečiami į Am. Liet. Inžinie
rių ir Architektų Draugijos 
New Yorke narių visuotinį susi
rinkimą, kuriame bus archit.. 
VI. Švipo paskaita, o taip pat 
bus svarstoma Amerikos Lietu
vių Inžinierių organizuojamo vi
suotino suvažiavimo New Yor
ke reikalai.

Valdyba.

PRAKALBOS IR DAINOS
Dariaus - Girėno paminklo 

statymo reikalu Puošiama pra
kalbos ir dainos. Bus aiškinama 
pširnlnklos vietos klausimas ir 
jo išvaizdos leidimas iš New 
Yorko miesto.

Kalbės prof. Juozas Pajaujis, 
komiteto nariai, adv. S. Briedis 
ir kiti.

Dainas pildys Harmonijos An
samblis, vad. Violetai Tamkiu- 
tei - Pranskus. Pramoga įvyks 
geužės (May) 21 d., Lietuvių 
Piliečių Klubo salėj 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 3 
vai. po pietų. Visus nuoširdžiai 
prašome atsilankyti.

Paminklo Statymo Komitetas

RADIO VALANDOS VEIKLA 
PLEČIASI

Apylinkės lietuviai prieš dvi- 
dešimt metų džiaugėsi, klausy
dami Lietuvių Radio Valandos 
programos kiekvieną ketvirta
dienio vakarą, kuomet progra- 
mo vedėjas Vitalis Bukšnaitis, o 
reikalų vedėjai buvo Vincas Ma
tusevičius ir Petras Lisauskas.

Karo metu ta programa nu
trūko, nes jos vedėjai išėjo' ka
ro tarnybon. Vitalis Bukšnaitis 
tarnavo karo laivjme, Petras 
Lisauskas kariuomenėj, o Vin
cas su šeima išsikraustė į New 
Jersey karo laimėjimui reika
lingo civilinio darbo dirbti.

Pasibaigus karui, vos tik pra 
eito birželio mėnesio pradžioje 
buvę Lietuvių Radio Valandos 
vedėjai Vėl pradėjo savo radio 
darbą. Nors dėl gyvenimo ap
linkybių Vincas Matusevičius 
negalėjo prisidėti prie atgaivi
nimo tos tradicinės Lietuvių 
Radio Valandos, reikalų vedėjas 
Petras Lisauskas ir programos 
vedėjas Vitalis Bukšnaitis ėmėsi 
tos Radio Valandos tradicijas 
vėl atgaivinti, ir jau beveik iš
tisus metus jūs girdite tą prog
ramą iš stoties WLIB, 1190 kcl. 
kiekvieną sekmadienį, nuo 15 
minučių po pirmos iki antros 
vaalndos po piet

Šią savaitę Lietuvių Radio 
Valanda atgaivins tradicinę 
ketvirtadienio vakaro progra
mą. Iš tos pačios WLIB stoties, 
6:30 valandą vakare vėl girdė
site lietuvių kalbą, lietuvių dai
ną, vietines lietuvių žinias.

O gegužės (May) 30 d., Klaš- 
čių Klinton salėje, Lietuvių Ra
dio Valanda ruošia savo tradici
nį metinį pikniką ir gražuolių 
rinkimą. Gražuolių rinkimui 
blankų ir į pramogą tikietus ga
lima gauti pas kiekvieną apy
linkės biznierių, šiuo reikalu 
smulkesnes žinias girdėsite iš 
radio stoties WLIB, 1190 klc., 
sekmadieniais nuo 15 minučių 
po pirmos valandos po piet, ir 
nuo 30 minučių po šeštos valan
dos

W. Virginia 3.00
M. Ozelas, Harrison, N.J. 3.00
Kuli J. Sitavičiuš,

Jainaica, N. Y.
Kun. C. Žvirblis,

Providence, R. I.
J. žemaitis,

Millbum, N. J. 
A Drungienė,

Brooklyn, N. Y,

5.0Q

3.00.

3.00

3.00

“Amerikos” Rėmėjai
— Baltauskas, iš Brooklyno, 

atsilankęs “Amerikos” redakci
joj, paaukojo laikraščio fondui 
$1.00. i , :

—K. Sinkevičienė iš Mas
peth, lį. Y., prisiuntė pręnUtnę- 
ratai už “Ajnertfcą” $Ū.dO.

— John Sonkus iš Bayonne, 
N. J. prisiuntė ladj^aščip fon- 
dui $l.Qp.

Jer.

AteitfnihYfc
iš WaftSfW,GOftfi. 3.00

3.00
Visier

44j
nuoširdižai dėkojame.
tikos” Administracija

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 tvarkomas. 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 si patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

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

. RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslle Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

ALLIANCE NITE CLUB

Vien* H puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru

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

Tel. Gramercy 7-9765

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Nebrangiausia—ir—Geriausia-

Dr. John Waluk

Šventadieniais susitarus

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-922*5

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

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6888 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

ręl. EVergreen 7-4335

' Graborius—Balsamuotojas 

Moderniška koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

mtephęn A^opiiski
į (Armakauskas)

'ei. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

'EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Grahprins—Balsamuotojas

KAMBARYS su baldais vyrui 
200 So. 2nd St. Skambinti skie
pam Kreiptis vakare.

ketvirtadienio vakarais.
Petras Lisauskas, 
Vitalis Bukšnaitis, 
Arturas Andrulis

PIGIAI PARSIDUODA Piani
nas ir Player Piano. Labai ge
rame stovyje. Skambinti telefax 
nu: Michigan 2-4465.

REIKALINGI jaunai porai 3 
ar 4 garu apšildomi kombariai. 
N.uęmos dydis nesvarbu. Skam
binkite telef. LA 5-1321.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMUOJAMA
Vienas ar du gražūs kamba

riai patogioje vietoje. Geras su
sisiekimas. Sužinoti “Amerikps” 
Administracijoje.

JĄUĘI LIETUVIŠKA UŽEIGA

MOCEJŪNAS, Sav

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

f »
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

158 GRĄND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9737

,:f4e^ĘV7-74n
KLEEN KOL COAL CO.

j LISAUSKO ANGLIŲ ROMP.
Į Anglys, Goke ir.Aliejus
i 4$g GRĄNP STREET BROOKLYN, N. Y.

«ndPL ^4O6-8$6 Mąspąth, N. X-
Telęfonuoti po 5 vaL vakarais

KIAU8YKIT RAWMM

TeL

51 Bedford Avenue,

joklyn, N. Y.

Wtoh 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

Maspeth, N. Y.

VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BĄHAS — RESTORANAS

Rochester, N. Y.
TeL: Main 7646



AMEftIKA Gegužės 19, 1950

Apreiškimo parapija
GRAŽUS MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Gegužės 14 d. 5 vai. p.p. pa

rapijos salėje šeštadieninė lietu
vių mokykla kartfi su vietine a- 
teitininkų jaunimo kuopa su
rengė Motinos minėjimą. Dr. A. 
šerkšnas, atidaręs minėjimą, 
pakvietė garbės prezidiuman 
daugiavaikes motinas, paliekant 
vidurinę kėdę laisvą, papuoštą 
lietuvišku kryžium ir gedulo 
juosta, kaip simbolį kankinamos 
ir kenčiančios motinos už gele
žinės uždangos.

Pradžioje gražiu žodžiu moti
nas pasveikino parapijos klebo
nas kun. N. Pakalnis.

“Amerikos” redaktorius Gra- 
žiūnas išsamią paskaitą skaitė 
apie lietuvės motinos vaidmenį 
mūsų tautai.

Visi vaikučiai po paskaitos 
pasveikino savo mamytes įteik
dami joms gėlių.

Mokyklos vaikai padeklama
vo ir padainavo keletą daine
lių.

Gražus vaizdelis buvo suvai
dintas, paimtas iš M. Pečkaus- 
kaitės “Sename dvare”, kurį 
paruošė Baužinskaitė.

Motinų vardu padėkojo už šį 
minėjimą šetikienė.

Programai vadovavo Bobelis.

GRAŽI MOTERŲ ŠVENTĖ
Sekmadienį, gegužės 7 d. 10 

vai. buvo Moterų Sąjungos 27 
kuopos užprašytos šv. Mišios, 
kuriose dalyvavo daug sąjun- 
giečių. Po pamaldų parapijos 
svetainėje buvo surengti pusry- 

• čiai. Labai gražiai paruoštus 
pusryčius šiai iškilmei paaukojo 
G. Katilienė, kuri parodė, kaip 
brangina savo sąjungą. Kuopa 
parapijoj veikia jau 34 metai. 
Bet į šią šventę atsilankė ir pir
mosios kuopos organizatorės 
garbės narės Dobrovolskienė, 
Terebeizienė, Mikulskienė ir 
Kubilienė.

Prie paruošimo prisidėjo Gai
galienė, Katilienė, Ragelienė, 
Terebeizienė ir Razmantienė.

Laimėjimas buvo leista kny-

gutės, dvi piniginės dovanos. 
Laimėjo abi dovanas. Cecilia 
Henry. Mažesnių dovanų laimė
jo Adomienė, Stočkienė, ir Mas- 
kolaitienė.

Valdyba dėkoja visoms atsi
lankiusioms ir šio pobūvio ren
gėjoms.

PAGERBĖ MOTINAS
Pereitą sekmadienį parapijos 

salėje įvyko iškilmingi Komu
nijos pusryčiai, surengti Soda- 
liečių motinoms pagerbti. Miela 
priminti, kad programa buvo 
pravesta lietuvių kalba. Adelė 
Bobinaitė puikia lietuvių kalba 
vedė programą.

Motinos dieną per sumą pir
mą kartą pasirodė vyrų choras, 
pagiedodamas naujai išmoktas 
mišias. Pirmas bandymas pa
vyko visai gerai. Girdėti) kad 
chorvedis muz. Povilas Sakas 
žada bent vieną kartą mėnesyje 
sekmadienį pasirodyti su vyrų 
choru.

KARALIENĖS ANGELŲ PARAPIJOS ŠV. VARDO 
DRAUGIJA RENGIA

PAVASARINĮ BALIŲ
Su užkandžiais, gėrimais, muzika ir šokiais

Penktadienį, gegužės-May 26 d., 1950 m.
Karalienės Angelų Parapijos Salėje

S0. 4th ir ROEBLING ST. kampas, BROOKLYN, N. Y.
Įėjimas iš Roebling St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. —Įžanga 50 centų

Suzana Griškaitė,

Maspetho Žinios

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko*
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO: ,<
, Electro Motorus — Ventiliatorius — 

kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NEW YORKO MOKSLEI
VIAMS ATEITININKAMS

Gegužės 21 d., Apreiškimo 
parapijos mokyklos patalpose 
šaukiamas moksleivių ateitinin
kų kuopos susirinkimas. Visi 
nariai privalo dalyvauti. Pra- 

, džia 12:30 vai. (tuojau po 11 
vai. pamaldų).

Kuopos Valdyba

kurios koncertas įvyksta šį šeš-' 
tadienį, gegužės 20 d., Barbi-: 
zon Plaza Concert Hall, 101! 
West 58th St., New York City.'

S. Griškaitė yra pasirodžiusi) 
lietuviams jau keletą kartų. Jos 
malonus dramatinis soprano 
balsas šiltai nuteikia klausytoją. 
Taip pat turininga programa, 
be abejo, smagiai ^nuteiks kon
certo dalyvius, šalia klasikų ji 
dainuos ir 5 lietuviškas dainas: 
Mano sieloj šiandien šventė, 
Aguonėlės, Obelių žiedai, Mano' 
rožė ir Oi greičiau, greičiau. 1

Tai bus paskutinis solistės 
koncertas . prieš išvykstant į 
Europą.

Šiam koncertui bilietai po 
$2.40 ir $1.80. Galima gauti ir 
“Amerikos” įstaigoje.

KVIEČIAME IR PRAŠOME 
ATYDOS!

Maspeth, N. Y. — Kiekvienas 
doras žmogus gerbia ir myli sa
vo motiną ir gelbsti ją nelaimė
je. Doras lietuvis gerbia savo 
gimtąją šalį, jos papročius pa
laiko ir niekad jos neišsižada. 
Lietuva tai mūsų motina, kuri 
vadinama dainų šalimi. Lietu
viai juk yra dainų šalies vai
kai. Daina lydi mus per visą gy
venimą. Lietuvis daina guodžia
si varge ir nuliūdime, dainuoja 
ir džiaugsme.

Tad mūsų pareiga palaikyti 
savo prigimtąją kalbą ir dainas 
šioje šaly. Susimąstykime! Nie
kas neužginčys, jog mūsų, lie
tuvių, vaikai lietuvių salėse vai
dina ir dainas tik angliškai ir 
susirinkimus veda tik anglų 
kalba.

Bet dar yra dalis jaunimo, 
kurio tarpe dar dega kibirkštė
lė Lietuvos meilės, jų tarpe 
skamba lietuviškos gražios dai
nos, ir skleidžia jis Lietuvos 
meną, vaidinimus ir koncertus 
atlikdamas tik lietuvių kalba. 
Tą garbę išlaiko parapijos cho
ras. Šalia visų kilnių darbų, šis 
choras be jokio atlyginimo per 
ištisus metus bažnyčioje savo 
giedojimu puošia visas pamal
das. Dirba Dievui ir Tėvynei!

’> ""Tad prašome palaikyti šio jau- 
-nimo kilnius darbus. Kviečiame 
/atsilankyti gegužės 20 d. į pa
rapijos salę 64-25 Perry Ave., 
Maspeth, N. Y.

Atsilankydami, suteiksite mo
ralinę ir materialinę paramą 
šiai rinktinei lietuvių jaunimo 
dalelei. Atsilankę pamatysite 
moderniškąją “Mirtą činčibi- 
raitę”, išklausysite koncerto ir 
bus proga, pasidžiaugti buvusių 
tremtinių klasišku išpildymu 
tautinių šokių, vadovaujant p- 
lei Jadvygai Bichnevičiūtei. Po

to bus bendri šokiai prie pui
kaus “Nakties pelėdų” orkest
ro.

Visus širdingai kviečia
V. J. Atsimainymo par. Choras

LIET. KAT. FEDERACIJOS 
APSKR. SUSIRINKIMAS

New Yorko Lietuvių Katalikų 
Federacijos apskrities susirinki
mas bus gegužės 26 dieną, penk
tadienį, 8 vai. vakare, Apreiški
mo parapijos salėje.

A.L.R.K. MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
New Yorko ir New Jersey aps
krities suvažiavimas įvyks bir
želio 11 d. 2 vai. po pietų Šv. 
Trejybės parapijos salėje, 207 
Adams St., Newark, N. J.

Prašau visas kuopas išrinkti 
ir atsiųsti į minimą mūsų su
važiavimą atstoves, nes yra 
daug svarbių mūsų brangios or
ganizacijos reikalų aptarti. ,

Pirmininkė

Angely Kar. parapija
Sekmadienį, gegužės 21 d., 5 

vai. vakare, Angelų Karalienės 
Parapijos Tretininkai parapijos 
salėje rengia laimėjimų vakarą. 
Visi kviečiami dalyvauti.

REIKALINGI 
garu apšildomi 3 ar 4 kambariai 
jaunai porai. Nuomos kaina ne
svarbu. Skambinkite ’ telefonu 
LA 5-1321. W

TREMTINYS 
LAIKRODININKAS 

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
Gerai taiso laikrodžius, taipgi turi 

juvelyriniu daiktų pardavimui. 
Reikale kreipkitės pas saviškį.

245 Union Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. .

GERI PASIŪLYMAI
Pardavimai

Bar & Brill — alus, degtinė ir val
giai puiikai įrengtose patalpose su 
gera biznio apyvarta. Galima pirkti 
su namu ir kambariais gyvenimui.

Dviejų šeimų namas su centraliniu 
apšildymu ir tuščiais kambariais. Pra
šoma kaina $6500. Cash įmokėti 
$2000. • arba daugiau.

Apdraudimas
Iki $5000.00 už kiekvieną šeimos 

narį saugi draudimo bendrovė pa
dengs gydymo lėšas susirgus vaikų 
paralyžiaus (polio) liga. Visos šeimos 
narių dviejų metų apdrauda kainuoja 
tik $10. Vieno šeimos nario dviejų 
metų apdrauda $5. Apdrauskite savo 
vaikus tuojaus!

Pilietybės reikalai
Nepiliečiams suteikiame reikalin

gas informacijas, išpildome aplikaci
jas pagelbime pasiruošti kvotimams 
įgijimui Amerikos pilietybės.

Namų ir biznių pirkimo ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS 
’ REAL ESTATE & INSURANCE 
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Virginia 7-1896

NAMAI PARDAVIMUI
No. kalnuose

vie- 
sta-

Visas tuščias namas su 
nuolika kambarių. Atskirai 
tytas - mūrinis. Aliejum apšildo
mas. Garažai. 60x120. Du blo
kai nuo 8th Ave. subway. Taip
gi turime ir naujų namų.

ZINIS
REpublic 9-1506

1
EV 4-9293 ' J

SALDAINIŲ PALOCIUS J
GERIAUSIOS RŪŠIES 6Laagvl Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate į

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimai J 
AISKRYMAS gaminta* narsia U geriauaios Knetonos, ALUS U ge- į 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: \ 

J Juozas Cinkus j
A 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 1

Šeštadienį,

GEGUŽES 20.1950
6:30 vai. vak.

MENO VAKARAS
VAIDINIMAS, ’ KONCERTAS IR ŠOKIAI
„, ( , “MIRTA CINCIBIRAITE ”, 3-jų veiksmų komedija

Rengia V. J. Atsimainymo

Parapijos Choras

Šokiams gros

Nakties Pelėdų

Orkestras

Parapijos Salėje
64-23 PERRY AVE.

MASPETH, N. Y.

BILIETAS $1.00

Vien į šokius 75c. .

Vaidins: Ignas Zitikas, Khzys Lakačiauskas, Petras Kalibatas, Elena Matulionytė, Marė Žemaitė-Biter, iBruta Gintautaitė, 
ir Opa Visminaitė. • ’ .

Koncertui chorą ruošia muzikas Antanas Visminas. Išpildys lietuvių garsiųjų kompozitorių veikalus.
Pirmą kartą Masjpethe pasirodys su tautiškais šokiais buvusių tremtinių šokėjų grupė, vadovaujant Jadvygos Bich- 

nevįčiutės - ėjfjįatu

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJOS. CHORAS, VAD. MUZIKO A. VISMINO

Lietuvių Radijo Draugijos^ 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(VietLiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-9293

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

Spaudos Darbai
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

417 GRAND STREET,
AMERIKA"

BROOKLYN 11, N. Y.

Stephen Bredes Jr. |
ADVOKATAS |

197 Havemeyer Street t
Brooklyn 11, N. Y. g

Tel. EVergreen 7-9394 ®

JERSEY PORK

gKttKKKnMKKKKMKMRMKMXKKKKnX
X
x
X

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

X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X

John W. Ansell
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York 
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tek
WO 2-3497 NE 9-5684

x X X x X
s x s į
X 
X
X

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

EVergreen 4-0203 
DAKTARAS

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

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

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
IMS Gete* Ava. Breoklyn 21, N. T.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

ST*n 1-1*84

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atliek* m&rinių aamų (ienų U- 
lyginimą, pl**teri»vim*, ž*Hg*t- 
vių eementavim* ir k*, darbo*.

»»» MAUJEB 8T^
BROOKLYN d, N. T.

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

I rtY 7-4554 - 4555 |

ILARDI CO.
I 895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y. I

PIGIAU, NEGU KADA BUVO |

PARDUODAMA! i
Televizijos Aparatai |

RCA Victor T100 I
Tik $169.95 |

Duodami lengvam ir ilgalaikių! V
išmokėjimui j;

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE |
• WESTINGHOUSE • PHILCO ' [

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ j!
Gasiniii ir aliejum šildomii PEČIŲ <

RADIO APARATŲ į j

TELEVIZIJOS APARATŲ i
SKALBIMO MAŠINŲ i

ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ
Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, ! 

icad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu

JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą ....
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