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ŠTAI KAIP
Per Pennsylvanijos kalnus 
Lietuviškas prakaitas 
Kapinėse 
Paklausykite! 
Ar jie tai žino?

Neseniai teko važiuoti gar
siuoju Pennsylvanijos mainų 
slėniu. Tai slėnis, kurs teikia 
Amerikai gyvybę. Iš čia ka
samos anglys, kuriomis va
romos Amerikos fabrikų ma
šinos. Milžinai šitame slėnyje 
dirbo, ne žmonės, pasakytu
me V. Krėvės žodžiais. At
šlaitėmis slėnio su
versta milžijį|;„;7n.'*a?>ųai že
mių — tai lie , anglis at
skyrus ir išvį,cus. Ir taip de
šimtys ir šimtai mylių. Daug 
daug dešimtmečių rausta šių 

. kalnų atšlaitėj. Milžiniški 
plotai išvaryti po tais kal
nais. Dieną naktį dirbta. Vie
nur kitur privažiuoji vadina
mus breackerius — anglių 
trupinimo ir valymo įtaisy
mus. Traukiniai su anglių 
dieną naktį juda slėniu vie
nas paskui kitą.

Daug lietuviško prakaito 
išlieta šitame slėnyje per ke
lis paskutiniuosius dešimtme
čius. Wilkes-Barre, Scranton, 
Mahanoy City, Shenandoah, 
Girardville... ir daug kitų vie
tovių, kur didelę dalį gyven
tojų sudaro lietuviai. Visi jie 
jau seniai čia. Jau jų vaikų 
vaikai auga. Visi jie lietuviš
kai šneka, visi mieli savaijai 
širdžiai. Prakaitu ir kančio
mis grįsti jų gyvenimo keliai 
čia. Urvai, juodi požemių ur
vai, kur jie praleido didžiau
sią savo gyvenimo dalį. Bet 
lietuvis kantrus ir atkaklus. 
Jis susikūrė sau gyvenimo 
lizdą ir šituo sunkiu keliu. 
Jie gyvena daugiausia savo 
namuose, gražiai apstatytuo
se, kiti biznius turi.
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PAGELBA ARCHIVYSK. BERAN
Iš Vatikano pranešama, 

kad birželio 20 d. yra pa
skelbta ekskomunika, tai yra 
atskyrimas nuo ’Katalikų 
Bažnyčios, visiems katali
kams, kurie priklausys prie, 
Čekoslovakijoje komunistų 
kuriamos “Katalikų akcijos.” 
Ši “katalikų akcija” yra ko
munistų organizuojama pro
vokacinė organizacija, kuri 
turės suvaidinti labai šlykš
čią rolę Čekoslovakijos kata
likų gyvenime.

Pragos archivyskupas 
prieš šituos komunistų kės
lus pakėlė balsą, už ką jis im
tas persekioti ir terorizuoti. 
Šis Vatikano žingsnis bus pa- 
gelba archivyskupui Bęrąn, 
kuris komunistų buvo ąp: 
šauktaseinąs“ prieš, liaudies ... «.»*_• . ■ ,.»n» . >

Berlyno oro tiltas
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Pritaikę išradimus

SĮiejiandoaik^J^pinf4^^
kaip Seirijuose ar Kalvarijo- Kai Roma pavartojo patįkaip
je: lietuviškos pavardės ant 
antkapių. Daug normaliai mi
rusių, bet daug ir žuvusių. 
Graudu pasidaro pasidairius: 
štai 23 metų vyras žuvęs ka
syklose, ten 25 m., o toliau 
26 m., 28 m. ir t.t. Ir taip 
per daug dešimtmečių. Mūsų 
aukos šį kraštą bekuriant. 
Štai dėl ko lietuvis šiame 
krašte jaučiasi namie. Čia jo 
prakaitu aplaistytas kraštas.

Vienas maskvinis mūsų 
kalba leidžiamas Chicagoje 
laikraštis paskelbė, kad Pran
cūzijos katalikai darbininkai 
eina iš vien su komunistų uni
jomis. “Naujienos” išjuokė 
šitą maskvinių pranešimą, 
palaikydamos tai komunisti
niu blofu. Tada maskvinio 
laikraščio pats redaktorius 
savo kolumnoje, pabrėžęs, 
kad “Naujienos” netiesą sa
ko, prabilo: “Mums malonu, 
kad katalikai darbininkai eis 
išvien su didžiąja Prancūzi
jos darbininkų organizacija.” 
Bolševikų nepažįstąs skaity
tojas galėtų pamanyti, kad 
šis Maskvos redaktorius iš 
proto išsikraustė — su kata
likais eina! Tačiau taip nėra 
— jis iš proto nesikrausto: 
jo mokytojas ir tėvas Stali
nas juk irgi taip kalba, 
bet daro ką kita! Mes kalba
me čia ne apie prancūziškus, 
bet apie lietuviškus komunis
tus.

stipriausi savo ginklą prieš 
Bažnyčios priešus, archivys- 
kupo Beran butas dar labiau 
tapo saugojamas komunistų 
policijos. Archivyskupas pa
reiškė, kad jis kovos iki pas
kutinio atodūsio prieš komu
nistų norus padaryti Bažny
čią savo įrankiu.

Politikos užkulisiai

Oro transportas į Berlyną 
buvo pradėtas birželio 25 d., 
1,948 m., kada du '”B-17 Fly
ing Fortress” bomberiai pri
statė 10 tonų maisto. Dieną 
prieš, visi keliai į Berlyną bu
vo rusų uždaryti. Birž. 26 d. 
oro transporto orlaiviai į 
Berlyną pradėjo nuolatines 
operacijas. Nuo tos dienos vis 
daugiau prekių pasiekė Ber
lyną ir Velykų savaitėj JAP 
ir Anglijos orlaiviai nugabe
no 13,000 tonų reikmenų į 24 
valandas. Per tas 24 valan
das 1,398 skraidymai padary
ta, prie pabaigos beveik vie
nas skridimas kas minutę. 
Tas tik pasauliui parodo ne-

Blokados mętu į Berlyną 
aliantų orlaiviai skrido viso
kiame ore. Daug naujų išra
dimų išvystyta. Pa v. naujas 
“radar” pasiekia 150 mylių. 
Per 120 mylių toliau siekia, 
negu senoji radar sistema, 
kuri vartojama Amerikos 
uostuose (Ground Control 
Approach). Pagal šią naują 
radar techniką, oro trafiko 
kontrolės sargas ant žemės, 
vartodamas radar mašiną, 
mato lėktuvus, kada jie 75 
iki 100 mylių nuo uosto, ir 
kiekvienam lėktuvui prisiar
tinant prie Berlyno jis per ra
dar praneša, kur nusileisti. 
Kitas trafiko kontrolės dar
bininkas, operuodamas sulig 
naująja sistema, įveda lėktu
vą į savo vietą, šio antrojo 
pareiga yra laikyti lėktuvą 
prie kurso.

Prieš vartojimą šio naujo 
radar atradimo, ėmė 5 arba 6 
minutes lakūnams nusileisti 
blogame ore ir kartais visai 
negalėjo nusileisti. Jie turėjo 
grįžti atgal į išvykimo punk
tą vakarų Vokietijoj ir pra
dėti iš naujo. Dabar visa tai 
yra užkariauta ir blogas oras 
lėktuvų nusileidimui neken
kia.

Berlyno “oro tiltas” yra 
vienas iš nuostabiausių trans- 
portacijos darbų visoj istori
joj. Pamokos ten išmoktos 
jau pritaikomos aviacijoj, na
mie. Tiesą, tos pamokos kai
navo daug gyvybių: ameri
kiečiams 27, anglams 22 ir 6 
vokiečiams.

Naujas Kankinys
Stalinas — karo 

nusikaltėlis
Vokiečių socialdemokratų 

pirmininkas Dr. K. Schuma
cher kalbėjo didžiulei miniai 
žmonių savo partijos suva
žiavime.’ Jis pabrėžė, kad J. 
Stalinas yra karo nusikaltė
lis, einąs pirmuoju po Hitle
rio. Toliau Dr. Schumacher 
pabrėžė, kad nacizmas, fa
šizmas ir bolševizmas yra ly
gūs. Stalinas yrą didžiausias 
Hitlerio partneris ir turi bū
ti įrašytas į nusikaltėlių są
rašus pirmuoju po Hitlerio.

Šis vokietis puikiai pažįsta 
bolševizmą, kaip pažinojo jis 
ir savųjų nacizmą. Jo lygini
mas dėl to yra labai tikslus 
ir taiklus.

Nauji gandai apie 
Staliną

Amerikos radijo komenta
torius Drew Pearson pagarsi
no žinią, kad Stalinas vėl tu
rėjo stiprų širdies priepuolį. 
Tai esą jau trečias per dve- 
jis metus. D. Pearson šią ži
nią paskelbė Amerikos pa
siuntinybės Maskvoje duoto
mis žiniomis. Valstybės De
partamentas tačiau pareiškė, 
kad čia oficialiai niekada ne
buvo pranešta apie Stalino

CCPR širdies priepuolius.skraidymo .galy- . ------

BYRNES PRIEŠ Ras darosi Pragoję
Buvęs Valstybės Departa Prieš kiek laiko Pragos ar-

mento Sekretorius J. F. Byr- chivyskupas J. Beran polici-
nes kalbėjo dėl dorovinių re
formų valstybėje. Jis pareiš
kė, kad dabartinė vyriausybė 
eina prie viso tautos gyveni
mo suėmimo į savo rankas. 
Šios reformos, pabrėžė Byr
nes, vedančios į “visą val
džios rankose turinčią vals
tybę.” Jti taip bus einama to
liau, tai žmonės čia bus pada
ryti ekonominiais vergais.

Byrnes pareikalavo, kad 
būtų siekiama valdžios išlai
dų ir vyriausybės galios su
mažinimo. Kad Amerika lik
tų savo tradicinių laisvių ir 
privatinės iniciatyvos kraštu.

Vaitkaus pašovėja

keletą dienų buvo 
sužeistas amerikietis 
E. Vaitkus iš Chica-

Daug kam yra žinoma, jog 
Argentinos diktatoriui Juan 
Peron įsigalėti valdžioje pa
dėjo jo žmona Eva Peron. Ki
ti net bando tvirtinti, jog tik
rumoje Argentiną valdo ne 
Juan Peron, bet jo žmona ir, 
jei ne ji, Peron seniai būtų 
nuverstas nuo prezidento sos
to.

Ta apsukri ir energinga 
moteris įvairiais darbininkų 
būvio pagerinimais įsigijo to
kį vardą darbo žmonių masė
se, kad yra jų garbinama.

Eva Peron yra populiari ir 
paprastų kareivių tarpe, ku
rių reikalais ji rūpinasi dau
giau, negu aukštų karininkų. 
Todėl, kaip vėliausi praneši
mai skelbia, Argentinos gene
rolai ir karininkai jos nepa
kenčia ir norėtų jos nusikra
tyti.

Eva Peron, sakoma, nujau
čia, kad kada nors kils prieš 
ją audra ir todėl savo suda
rytus pinigus siunčia į užsie
nio bankus “juodai dienai.”

j,T kurią per tokį trumpą 
laiką išvystė. > .

Jungt. Valstybių Air Force 
statistikos rodo, kad nuo bir
želio 26 d., 1948 m. ligi pra
eito gegužės 3 d. 1,510,466 to
nų maisto ir kitų prekių nu
gabenta į Berlyną Amerikos 
ir Anglijos orlaiviais. Ameri
kos armijos ir laivyno lakū
nai pristatė 1,159,948 tonų ir 
britų 350,518 tonų. Pristaty
ti tas prekes, Amerikos or
laiviai nulėkė daugiau kaip 
50 milijonų mylių 126,565 
skridimais ir Anglijos 60,659 
skridimų. Prancūzijos orlai
viai irgi prisidėjo prie šio 
milžiniško darbo.

Pasikartos Min-

’ TRUMANAS REIKALAUJA
Pirmieji žingsniai 

planui vykdyti

Abudu Maskvos leidžiami 
čia lietuviams laikraščiai su
sirietę tvirtina, kad kolcho
zai tai nėra komunistų dva
rai, padaryti iš ūkininkų at
imtų žemių, bet kad tai yra 
pačių ūkininkų laisvu noru 
sudarytas sudėtinis ūkininka
vimas. Mums įdomu, ar šitie 
Maskvos tarnai žino šitokius 
dalykus: 1. kad į kolchozus 
bevarant, yra žuvę daug šim
tų tūkstančių ūkininkų, ypač 
Ukrainoje; 2. kad kolcho
zams vadovauja ne ūkininkai, 
bet iš miesto atsiųsti partijos 
tarnai, kurie su ūkiu niekada 
nieko bendro nėra turėję; 3.

— Schenectady, N. Y., su
streikavo 900 karpenterių. 
Jie reikalauja pakelti 25c. į 
valandą.

Manoma, kad su Čekoslo
vakijos archivyskupu J. Be
ran atsitiks taip, kaip atsiti
ko su Vengrijos kardinolu. 
Komunistų parengiamieji 
darbai čia vyksta tokie pat, 
kaip ir tada Vengrijoje. Pa
saulio katalikai su didžiausiu 
atsidėjimu seka tolimesnę 
raidą..

Šias eilutes rašant, per pa
saulį jau buvo perėjusi žinia 
iš Vatikano sluoksnių, kad 
archįvyskupas Beran arti
miausiomis dienomis būsiąs 
pakeltas į kardinolus. Iš tų 
pačių šaltinių eina gandai, 
kad archivyskupas A. Stepi- 
nac, Jugoslavijos katalikų 
bažnyčios galva, kurį komu
nistai nuteisė 16 metų kalė
ti, taip pat bus pakeltas kar
dinolu.

Prezidentas Trumanas sa
vo . inauguracijos kalboje, 
kaip atsimename, buvo pasa
kęs, kad jis sieks kiek galima 
panaikinti skurdą tose pasau
lio vietose, kurios karo įstum
tos į sunkią padėtį, šiandien 
prezidentas pradeda pirmuo
sius žingsnius tam savo pa
žadui išpildyti. Jis yra nusi
statęs paprašyti Kongresą 
$48,000,000 tam savo “4 pun
ktui” pradėti vykdyti.

Prezidentas šitą savo pla
no punktą remia tuo, kad jei
gu nelaimingiausioms pasau
lio vietoms bus padėta išlipti 
iš skurdo, tai ir likusiam pa
sauliui pasidarys lengviau ir 
nustos gręsęs pavojus ten 
komunizmui drumst vandenį. 
Komunizmas šitomis žmoni
jos nelaimėmis ir naudojasi. 
Kai jau jie suima valdžią į 
savo rankas, nustojama kal
bėti apie skurdą, tame kraš
te, nes jis atitveriamas gele
žine siena nuo likusio pasau
lio.

Jau seniai buvo debatuoja- 
ma dėl prezidento Trumano 
siūlomos soicalinės progra
mos. Pagaliau prezidentas 
gavo pilnus įgaliojimus reor
ganizuoti vyriausybę. Prezi
dentas tuojaus įsakė pravesti 
septynias toli einančias re- 
formines priemones ir įsteig
ti dešimtą ministeriją — sek
retoriatą, kuris vadinsis so
cialinės apsaugos sekretoria
tas.

Prezidento Trumano socia
linės apsaugos programa ap
ima federalinę pagelbą senat
vėje, invalidume, ligoje, be
darbėje, sunkioje šeimos pa
dėtyje. Ši programa dauge
liu punktų sutinka su H. Hoo- 
verio anksčiau siūlytais so
cialinės apsaugos punktais, 
kurių tikslas — reformų pa- 
gelba valdžios įstaigose nu
mušti išlaidų daugumą ir 
pakelti biednuomenės būvį.

Prieš 
sunkiai 
lietuvis 
gos. Jis buvo garsus sporti
ninkas. Jį pašovė R. Steinha- 
gen, jauna mergina, su kuria 
jis nebuvo pažįstamas, nie
kad nesusitikęs. Ji policijai 
pasisakė, kad jau treji metai, 
kai ji myli E. Vaitkų, bet šis 
niekad neatsakė į jos laiškus 
ir niekad nesutiko su ja pasi
matyti. Ji dėl to pasiryžo E. 
Vaitkų nušauti. Sužeistas la
bai 'slinkiai, bet yra vilties 
išgyti.

Vaitkus dabar guli ligoni
nėje, o mergina uždaryta ka
lėjime. Ji pareiškė turėjusi 
išeiti net iš tėvų namų, apsi
gyventi atskirai, kad galėtų 
“laisvai mylėti” Vaitkų.

jos nuteistas namų areštų. 
Pereitą sekmadienį archivys
kupas senojoje Šv. Vito ka
tedroje laikė mišias ir pra
dėjo sakyti pamokslą. Pamo
ksle jis norėjo aptarti komu
nistinės vyriausybės pasiūly
mą Čekoslovakijos katali
kams susijungti su valdžios 
siūlomomis organizacijomis, 
kurios yra antikatalikiškos, 
ir priimti valdžios siūlomą 
laikraštį, kuris yra visai ne
katalikiškas.

Archivyskupui pradėjus 
kalbėti, pirmose eilėse susi
rinkusi komunistų grupė pra
dėjo švilpti (bažnyčioje!). 
Archivyskupas bandė kalbėti 
toliau. Tuomet komunistai 
pradėjo šaukti taip, kad ga
nytojo balso nebuvo girdėti. 
Archivyskupas paprašė tikin
čiuosius saugoti ramybę, nei
ti į jokį konfliktą, o pats pa
sitraukė nuo savo sosto ir iš
ėjo prie automobilio namo 
vykti. Automobilį apsupo mi
nia. Katalikai pradėjo šaukti 
— lai gyvuoja archivysku
pas, o komunistai — lai gy
vuoja Gottwaldas (komunis
tų prezidentas). Ganytojas 
dar kartą paprašė katalikus 
saugoti ramybę ir skirstytis 
namo.

Policija aikštėje suėmė 
daug katalikų. Į bažnyčią, ei
nančiųjų tikrino dokumentus. 
Į bažnyčią įeiti neleido, saky
dami, kad bažnyčia pilna 
yra.

—Birželio 16 d. Švedijos 
karaliui sukako 91 metai am
žiaus.

KAS NAUJO ŠI£ SAVAITĘ

Žemdirbio streikas
kad kas kolchoze pagamina
ma, viskas atiduodama val
džiai, o kolchozninkams pa
liekami tik toki minimumai, 
prie kurių jie be galo skurs
ta; 4. kad kolchoze uždary
tas darbo žmogus negali nie-. 
kur pasitraukti, niekur kitur 
darbo pasiieškoti? Kas tad fesinė sąjunga. Kai kur įvy- 
žmogų į kolchozą gali trauk- ko susirėmimų su policija, 
ti, kaip tvirtina sitis .Mhsk- Yra keliolika sužeistų ir su- 
vos agentai? ____ imtų.

Praeitą savaitę Italijoje 
įvyko 24 valandų žemės ūkio 
darbininkų streikas. Buvo 
reikalaujama sulyginti žemės 
ūkio darbininkų atlyginimas 
su fabrikų atlyginimu. Strei
kui vadovavo žemdirbių pro-

— Vengrijoje vėl suimta 
20 aukštų valdininkų, įtaria
mų šnipinėjime. Suimtųjų 
tarpe yra žymių komunistų. 
Panašiai daroma ir kituose 
rusų užimtuose kraštuose.

KONFERENCIJA PASIBAIGĖ
Užsienio reikalų ministerių 

konferencija Paryžiuje pasi
baigė birželio 20 d. Posėdžiai 
tęsėsi beveik mėnesį laiko. 
Buvo posėdžiaujama viešai ir 
slaptai. Kalbėta Vokietijos ir 
Austrijos klausimais.

Baigiantis konferencijai, 
išduotas ilgas komunikatas 
apie konferencijos darbus. 
Konkretaus susitarimo jokio 
nepasiekta. Vokietijos klausi
mu sutarta tik “stengtis” iš
lyginti nesklandumus ir pa
siekti vienybės ūkio, susisie
kimo ir politikos srity.

Austrijos klausimu pada
ryta kai kurių formalių susi
tarimų. Trumpai sakant, ap
tarta medžiaga, iš kurios bus

sudaryta taikos sutartis su 
Austrija, jeigu tokia sutartis 
iš viso kada nors pasiseks 
sudaryti. Tokios sutarties 
projektas turi būti parengtas 
vėliausia iki rugsėjo mėn. 1 
d., 1949 m. Pagal šioje konfe
rencijoje aptartą medžiagą, 
Austrijos sienos turi būti tos 
pačios, kaip buvo 1948 m. 
sausio 1 d. Aptarta Austrijos 
reparacijų reikalai, rusų pre
tenzijos, Austrijoje esančių 
mažumų apsauga ir t.t.

Šį komunikatą priėmus, 
Vyshinskis vėl norėjo jį pa
keisti, bet vakariečiai pasi
priešino ir komunikatas bu
vo paskelbtas.

D. Acheson tą pačią dieną 
išskrido | Ameriką.

• Neseniai iš vietos prašalintas Vengrijos užsienio rei
kalų ministeris L. Rojk suimtas. Su juo suimta dar 19 buvu
sių aukštų valdininkų. Vengrijoje paskutinėm dienom vyks
ta dideli suiminėjimai.

• AFL praneša, kad iki liepos pirmos Amerikoje be
darbių bus 5 milijonai. Tačiau ūkiniam sugriuvimui šis da
lykas negręsia, nes Amerikos ūkis šiuo metu yra labai stip
rus ir sveikas — pareiškė AFL pareigūnai.

• Apie 480,000 angliakasių, kurie praeitą savaitę strei
kavo, šį pirmadienį grįžo vėl į darbą.

• Italijos jūrininkai grąsina streikuoti, jei nebus pa
tiekta parlamentui apsvarstyti jūrininkų patiekti reikala
vimai. Jūrininkai reikalauja sureguliavimo pensijų ir ne
darbo pašalpų.

• Iš gyvenimo dingęs Graikijos komunistų vadas Mar
kos pasaulyje sukėlė daug spėliojimų, iš kurių stipriausias 
— kad jį Maskva išbraukė iš gyvenimo. Sąryšy su tuo, Mas
kvos laikraščiai žymiose vietose paskelbė “Markos laišką,” , 
kur jis “sakosi” sergąs, bet vistiek einąs pagal Maskvos li
niją. Laiškas rašytas kai Markos dar buvo vadas.

• Marshallio plano vykdytojas P. G. Hoffman planuo
ja kelionę į Europą, kur jis nori aptarti daug dalykų su 
tų kraštų atstovais, kuriems tiekiama pagal Marshallio pla
ną.

• Washingtone kalbama, kad Amerikos prekių išve
žimas į komunistų užvaldytą Kiniją pakils.

• Neseniai Triesto gyventojai rinko miesto tarybą. 
Daugumą balsų gavo proitališki kandidatai, kurie siekia 
Triesto grįžimo prie Italijos.

.• Wallace partijos pareigūnai sako, kad Amerikoje de
presija jau prasidėjo. Bet prezidentas Trumanas pareiškė, 
kad šiuo metu dar nėra jokio pavojaus dėl depresijos.

• Valstybės Departamente yra susirūpinimas dėl ky
lančio įtempimo tarp arabų ir žydų artimuose rytuose. Iz
raelio radijas pranešė arabų užpuolimą ant Izraelio karių, 
kur buvo vienas užmuštas ir du sunkiai sužeisti.

• Hong Kongo uoste yra sustoję šeši Amerikos karo 
laivai.

• Paryžiaus kalėjime nusižudė pulk. J. Delore, kuris 
buvo suimtas už slaptą veikimą prancūzų kariuomenėje.

• Amerika vėl pareikalavo Maskvą, kad ji pasakytų, 
kiek ji laiko pas save vokiečių karo belaisvių. Maskva ir 
šį kartą atsisakė pasakyti.

• Vėl pasipylė gandai, kad išvykęs į Sovietų Sąjungą 
Bulgarijos diktatorius G. Dimitrovas yra miręs.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SAVOSIOS KULTŪROS KELIU
Lietuviškoji kultūra pačioje Lietuvoje naikinama. 

Naikinama valstybinėmis priemonėmis. Priemonėmis, ku
rių baisumą šiandieną jau visas pasaulis pamatė ir pažino. 
Pažino pasaulis ir tiesiog nusigando, nes tai grąsinimas iš 
viso kultūrai. Net daug intelektualų, buvusių komunistų 
eilėse, pamatę bolševizmo siekius ir jo pavojų kultūrai, pa
sitraukė nuo komunistų. Tai atsitiko su daugeliu plataus 
masto žurnalistų ir mokslininkų.

Šitos lietuviškos kultūros naikinimas pačioje Lietuvo
je, jeigu ši padėtis nusitęs dar ilgesnį laiką, mūsų tautai 
duos labai liūdnų rezultatų. Tauta' kultūrinį gyvenimą tu
rės atstatyti iš griuvėsių. Stalino ir apie Staliną leidiniai 
-—tai pagrindinė “literatūra” šiandieninėje Lietuvoje. Jei
gu prie šitų pridėsime dar partijos laikraščius, tai bus ir 
viskas, kas šiandieną spausdinama Lietuvoje. Laisvojo pa-, 
šaulio mokslui ir literatūrai durys ten užtrenktos. Mūsų 
klasikai, kai Žeipaitė, Vienuolis, sugadinti. Sugadinti gyvi 
ir negyvi. Prie Žemaitės, pavyzdžiui, Cvirkų ir Venclovų 
pridėti toki “komentarai,” kad jos veikalai gaunami iš
kreipti ir nususinti. Vienuolis ir kiti klasikai, kurie dabar 
yra Lietuvoje, už naudojimąsi gyvybe, rašo taip, kaip reik 
Maskvos bolševikams.

Savaja lietuviška kultūra lietuviai turi susirūpinti lais
vajame pasaulyje. Lietuviškos kultūros idealus turinys bu
vo pratęstas Vokietijoje tremtinių per ketveris metus. Vi
sa eilė lietuviškų savaitraščių, keli žurnalai ir daugybė gro
žinės literatūros veikalų — tai dalykai, kurie pratęsė mū
sų tikrąją kultūrą ir daug pateisino tremtinių buvimą Va
karų Europoje. Lietuvos miškų partizanų lietuviui Vokie
tijos lagerių tremtinys lietuvis turės kuo pasiteisinti.

Šiandieną vakarų Europoje mūsų kultūrai tęsti gali
mybės baigiasi. Visi kultūros darbininkai išvažiavo ar iš
važiuoja. Taigi, nėra nei kas kuria, nei kas kūrybą palai
ko. Turime ieškoti naujų atramos punktų, naujų bazių. Jos, 
žinoma, bus suieškotos, mūsų kultūra bus tęsiama toliau, 
bet šiandieną, pereinamojo laikotarpio dienomis, kaip tik 
laikas kalbėti, kur ir kaip tos bazės organizuotinos. Mūsų 
kultūrininkai yra gyvi ir pajėgūs, bet jie išsisklaidė po vi
są pasaulį. Tai tragiškas atvejis. Tai atvejis, kuris verčia 
mus šiandieną susirūpinti, kaip tos išsisklaidžiusios kūry
binės jėgos sutelkti savosios kultūros formavimui.

Klausimą statant—kur bazuotis mūsų kultūrinės pa
jėgas koncentruoti,‘‘daug*- itiotyvų kalba už JAV/ Čia mū
sų kultūra tęsiama jau daugiau kaip trys ketvirtadaliai 
šimtmečio. Lietuviškieji laikraščiai ir žurnalai, knygos, or
ganizacijos, kultūrinės įstaigos — visa tai sudaro milži
nišką indėlį į mūsų lietuviškos kultūros lobyną. Lietuvos 
miškų partizanas, vakarų Europos tremtinys ir ameriko
nas lietuvis gali drąsiai vienas kitam į akis žiūrėti, nes jie 
visi to paties siekė ir siekia — laisvų sąlygų savajai kultū
rai kurti.

Svarbiausias motyvas už bazavimasi Amerikoje lietu
viškąją kultūrą kurti ir puoselėti yra tai, kad čia yra dau
giausia lietuvių. Dar daugiau: čia lietuviai jau įsigyvenę ir 
giliai susipratę. Šio krašto aukštas kultūrinis lygis čio
nykščius lietuvius padarė pajėgesnius už kitų kraštų lie
tuvius išeivius. Tai didelė aplinkybė mūsų kultūros naudai. 
Mes ją turime išnaudoti.

Ir pagaliau svarbiausias motyvas, kuris nulemia šį 
klausimą — tai Amerikos tautos tolerancija visų tautų kul
tūroms. Tolerancija, kurios tokios niekur kitur pasaulyje 
nerasime. Amerikos tauta netik toleruoja visų tautų kul
tūras, kurios nesiknisa po pačios Amerikos tautos pama
tais, bet jiems padeda. Atskirų valstijų vyriausybių įvedi
mas į Amerikos mokyklas lietuvių kalbos, jei to tėvai pa
norės, patvirtina mūsų teigimus. Šitos aplinkybės mes tu
rime neišleisti iš akių.

Turime visas pastangas padėti, kad iš Vokiętijos dau
giausia į čia atvyktų lietuvių. Duonos visiems užteks. Kai 
jie įsistiprins čia, bus mūsų kultūros nauji šulai. Jie pa
keis tuos, kurie, atlikę savo garbingas pareigas, pasitrau
kia. iš gyvųjų tarpo, o taip pat ir tuos, kurie, nuskendę sve
timoje kultūroje, negalėjo savo pareigų atlikti savo tėvų 
kultūrai.

A. Š.

PAKARTOTINA ANKETA LIETU
VIŠKUMO REIKALU

Ateitininkiškasis sąjūdis, gas ir esame pasiryžę daryti 
nugalėjęs daugelį sunkių viską, kad organizacinis ry- 
kliūčių, įžengė į ketvirtuosius šys būtų išlaikytas ir kad iki 
savo gyvenimo metus trem-1 paskutinių tremties dienų, o 
tyje. Jaunoji mūsų sąjūdžio 
atžala — moksleiviai ateiti
ninkai, tieji atkūrimo, kaip ir 
tolimesnėje savo veikloje pa
rodė daug entuziazmo ir tik
ro idealizmo. Nedrąsiais 
žingsniais, kritišku žvilgsniu 
lydimi, aname netikrumo per
sunktame 1945 m. rudenyje 
pradėjo savo žygį, šiandien 
ne tik kad susilaukė visuo
menės simpatijų, ne tik at
statė slaptojo veikimo suža
lotus organizacinius meto- 
ir struktūrą, bet ir kūrybiš
kai subrendo bei skaičiumi 
išaugo, suburdami po savo 
vėliava žymią tremties moks
leivijos dalį.

Žingsnis po žingsnio, kovo
jant su nepavydėtinomis ap
linkybėmis buvo skinamas 
idėjinis kelias ir gilinama kū
rybinio darbo vaga. Pasaulė
žiūrinis ugdymasis, įvairūs 
socialiniai patarnavimai, 
apaštalavimas mokyklos ap
linkoje bei ruošimasis savo 
tėvynės atstatymui ir buvo 
tos pagrindinės gairės, ku
riomis buvo bendrai orien- 
tuotasi, siekiant kuo produk- 
tingiau ir prasmingiau su
naudoti nuo tremties mokyk
los suolo atliekamas valan
dėles.

Bendromis pastangomis 
buvo suorganizuota ir kele
tas stovyklų, suvažiavimų, 
studijų dienų. Pirmoji ateiti
ninko aukuro kibirkštis Tu- 
bingene, entuziazmo ir at
gimstančios dvasios Eichsta- 
tto studijų dienos, įspūdingo
ji Federacijos ekskursija Rei
nu, pakilios Alpių stovyklos 
Obere-Kallėje ir Oberaudor- 
fe, anglų zonos stovykla 
Horneburge, nuotaikingos 
studijų dienos Grevene, Seli- 
genstadtė, Kemptene ir t.t. 
Kas buvote bent vienoje atei- 
tininkiškoje stovykloje, tas 
nuotaikas ir tą draugiškumą, 
kuris atsisveikinimo metu ne 
vienam išspausdavo ašaras.

Vienas. Anglijoje gyvenan
tis ateitininkas rašo neseniai 
mums: “... Tai buvo pro
švaistės,- kurios, nedatekliu 
ir prarastos tėviškės ilgesio 
išpintose tremties dienose 
stiprino mūsų pasiryžimus, 
padėjo pakelti sunkumus. Jų 
atminimas lydės mus ir tuo
met, kai tremties išgyvenimų 
fragmentai jau bus paskendę 
naujųjų t kraštų įspūdžiuo
se ...”

Kalbant apie šiuos daly
kus, deja, negalima pamirš
ti, kad ir minimalaus orga
nizacinio judėjimo palaiky
mas reikalauja lėšų. Taigi 
savo laikraščio (“Ateities”) 
rėmimas, vieno antro reika- 
lingiausio leidinėlio parengi
mas, būtiniausios kelionės, 
gausi korespondencija bei ki
tų priemonių įsigalėjimas, 
jau nekalbant apie ideolog. 
kursus, studij. stovyklas ar 
kuopų rėmimą, sudaro išlai
dų. Po valiutos reformos Vo
kietijoje tremtinių gyveni
mas labai pasunkėjo, todėl ir 
nario mokestis — pagrindinis 
mūsų pajamų šaltinis, kad ir 
prie geriausių norų, pasidarė 
nebeįmanomas.

vėliau ir emigracijoje, būtų 
palaikoma įžiebto židinio ug
nis. Tačiau dabartinės sąly
gos išstatė mus sunkiam 
bandymui. Jaunieji jūsų 
draugai Vokietijoje yra rei
kalingi skubios paramos, ši
tokios tad būklės akyvaizdo- 
je, nenutylėdami sunkios mū
sų padėties, mes ir kreipia
mės pirmiausiai į savuosius 
idėjos brolius ir seses užjū
riuose, prašydami paramos ir 
kviesdami pagal išgales įsi
pareigoti nors ir smulkesnė
mis, bet pastoviomis (kas 
vienas arba kas du, trys mė
nesiai) aukomis paremti mū
sų pastangas. Aukas siųskite 
musų atstovams:

Anglijos ateitininkai: Mr. 
Antanas Laurinaitis, 43 Vic
toria St., Maningham, L. 
Bradford. Pietų Amerikos, 
JAV ir Kanados ateitininkai: 
Mr. Stasys Dargis, 99 Gore- 
vale Avė., Toronto 5, Ont., 
Canada. Australijos ateiti
ninkai: Mr. Petras Bielskis, 
czo Fred Whitny, Roadside, 
Box 6, Bulahdelah,, N. S. W. 
Australia.

Taigi bent trumpai nu- 
šviesdami savuosius vargus 
ir apeliodami į jūsų ateitinin- 
kiškas širdis ir deja,... kiše
nes, mes tikimės, kad šis mū
sų SOS balsas bus jūsų iš
girstas ir suprastas. Kai ku
rie mūsų bičiuliai užjūriuose 
iš savo kuklių sutaupų jau 
yra mus parėmę, už ką mes 
tariame mūsų nuoširdžiausią 
padėką. Tikimės, kad ir kiti 
idėjos draugai mūsų reikalus 
parems, tuo parodydami ne 
tik solidarumą Vokietijoje li
kusiems draugams, bet ir gi
lų bendrų reikalų supratimą 
bei ideologinį nusistatymą, 
kurio nei laikas, nei atstumai 
neišblaško, \; J.; , . j „ p

Išreikšdami nuoširdžiausią 
padėką jūsų bičiulių Vokieti
joje vardu, mes prašome, ga
vus šį raštelį kiek galint sku
biau siųsti savo aukas, nes 
senoji lotynų patarlė “Bis 
dat, qui eito dat,” ypatingai 
tinka mums Vokietijoje, ne
žinant, kaip ilgai dar bus 
mums lemta tęsti savo dar
bą. Tad paremkite mus šian
dien. Jaunieji jūsų draugai 
Vokietijoje laukia!

Omnia instaurare in Chris
to!

Visad su Jumis!
Moksleivių Ateitininkų

Sąjungos
Centro Valdyba

JAU ATVYKO VIRŠ 6,000 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ
Laivu “General Heintzel- 

man” birželio 16 d. atvyko į 
New Yorko uostą 6,000-tasai 
lietuvis tremtinys pagal 1948 
metų DP aktą, šiuo laivu at
plaukė 238 lietuviai, padidin
dami bendrą atvykusių trem
tinių skaičių iki 6,018.

Pasitarimai Washingtone
Gegužės 17-21 d. Washing

tone įvyko, prieš išvykstant 
VLIKo atstovams į Europą, 
pasitarimai. Reikalą vykti į 
Washingtoną paskubino ir 
numatyta Paryžiuje 4 užs. 
reikalų ministerių konferen
cija, kurioje galėjo būti pa
liesti ir Lietuvos klausimai.

Pasitarimuose dalyvavo: 
abu VLIKo atstovai — prel. 
M. Krupavičius ir min. V. Si
dzikauskas, Lietuvos dipl. ir 
konsularinės tarnybos atsto
vai JAV min. P. žadeikis, at
tache J. Rajeckas, gen. kons. 
J. Budrys, kons. P. Daužvar- 
dis, ir ALT Vykd. Komiteto 
nariai — L. šimutis, Dr. P. 
Grigaitis ir M. Vaidyla.

Buvo apsvarstyta min. V. 
Sidzikausko pateikta plati 
darbotvarkė. Ji apėmė Lietu
vos Valstybės laisvinimo, 
tautinio potencialo išlaikymo, 
politinės ir tautinės veiklos 
organizacijos, jos finansavi
mo ir kt. klausimus.

Visi darbotvarkės klausi
mai buvo daugiau mažiau pa
liesti ir pasidalyta nuomonė
mis dėl jų. Pabrėžta buvo pa
grindinė mintis, kad mūsų— 
Amerikos lietuvių — yra par
eiga padėti lietuvių tautai iš
gyventi dabartinę nelaimę. 
Lietuvos padėtis tuo geresnė, 
palyginti su kai kuriais kitais 
kraštais, kad JAV dar tebe
turi laisvas rankas, Pabalti
jo kraštų likimą sprendžiant. 
Nuotaika Valst. Departamen
te vis labiau darosi palanki 
mažosioms tautoms, ir Atlan
to Charterio dvasia dar tebė
ra gyva. Svarbu tad būti 
mums organizuotiems, budė
ti ir veikti. Suvažiavime bu
vo įvertinti ligi šiol padaryti 
darbai bei numatyti arti
miausioje ateityje darytini 
žygiai.

Pasisakyta dėl BALFo, kad 
jisai privalo daugiau kreipti 
dėmesio į tremtinių šelpimą, 
o ne į imigracijos darbą.

Aptarti tolimesni politinės 
veiklos finansavimo būdai, 
nes be lėšų neįmanomas yra 
joks veikimas. Pasisakyta už 
dabartinį aukų»rinkimo būdą, 
neatsisakant pabandyti su
daryti ir nuolatinių aukoto
jų sąrašą, kurie apsidėtų pa
stoviomis duoklėmis.

Konstatuota, kad, nežiū
rint VLIKo atstovų talkos, 
ALT vajus ligi šiol nedavė tų 
rezultatų, kurių buvo laukta 
(surinkta vos $25,000), ir dėl 
to nusistatyta, kad ALT va
jus turi būti tęsiamas toliau. 
Pabrėžtas reikalas įtraukti 
naujai atvykusius tremtinius 
į ALT darbą.

Aptarti ir kiti klausimai: 
prieglaudos įsteigimas at
vykstantiems į JAV nusipel
niusiems mūsų tautos vy
rams, kurie nebebus pajėgūs 
dirbti, patalpos Lietuvos kul
tūriniams turtams apsaugoti 
— Lietuvos Archyvo reika
las, Tautinio Muziejaus kūri
mas ir pan.

Pasiinformuota ir apie 
VLIKo bei Lietuvos diploma
tų santykius bei tolimesnės 
VLIKo veiklos galimumus. 
Pasisakyta už Vliko centro 
pasilikmą Europoje, kas su
tinka ir su Valst. Departa
mento nusistatymu.

Atsilankymai Valstybės 
Deportamente

Atvykus ALT Vykd. Komi
tetui į Washingtoną, tuojau 
buvo padaryta žygių per sen. 
McGrath ir kt. gauti audien
ciją pas Valst. Sekr. Dean 
Achesoną, prieš jam išvyks
tant į Paryžių. Būdamas la
bai užimtas Paryžiaus kon
ferencijos paruošiamaisiais 
darbais, jis pavedė savo pa
dėjėjui Ernest Gross priimti 
ALT delegaciją ir pasikalbė
ti jo vardu. Pasimatymas į- 
vyko geg. 19 d. 2 vai. popiet. 
Be E. Grosso dalyvavo ir Eu
ropos skyriaus viršininkas 
Mr. Thompson. ALT Vykd.'ni 
Komiteto nariai įteikė memo- Į — 
randumą, pareiškiantį Ame- Į * ’ 
rikos lietuvių nusistatymą dėl 
Paryžiaus konferencijos.

Memorandume pabrėžta, 
kad, jeigu užs. reikalų minis
terių konferencijoje kokiu 
nors būdu iškiltų Lietuvos 
klausimas, -jis neturėtų būti 
svarstomas be lietuvių tau
tos, kai suinteresuotos šalies, 
atstovo dalyvavimo . Memo
randume buvo pažymėti even
tualiai galį pasitarimuose iš
kilti Maž. Lietuvos ir Rytų 
Prūsijos klausimai, kuriais 
Lietuva yra tiesioginiai suin
teresuota. Memorandumą pa
sirašė visi keturi ALT Vykd. 
Komiteto nariai, nors ALT 
vicepirm. A. Olis ir negalėjo 
pats Washingtone dalyvauti.

Mr. Ernest Gross, susipa
žinęs su memorandumo teks
tu, padėkojo ALT Vykd. Ko
mitetui už aiškiai išdėstytą 
ir laiku pareikštą reikalavi
mą ir prižadėjo tuojau apie

jimų su tam tikrais valdžios 
pareigūnais. Buvo taip pat 
atsilankyta Tarpt. Valstiečių 
Sąjungos (IPU) centre ir iš
sikalbėta su sovietų paverg
tų kraštų lyderiais—Dr. Di- 
mitrovu, Mikolaičiku ir k.

Pabaltijo 
JAV įtei- 
Jungtinių 
preziden-

Baltiečių memorandumas 
Jungtinėms Tautoms (UN)
Galima neperdedant tvir

tinti, kad gegužės mėn. Pa
baltijo kraštų atstovai pa
reiškė kuo daugiausia akty
vumo dėl savo kraštų likimo.

Geg. 9 d. trys 
valstybių atstovai 
kė Dr. H. Evattui, 
Tautų Asamblėjos
tui, memorandumą, kurį Lie
tuvos vardu pasirašė M. Kru
pavičius ir V. Sidzikauskas. 
Memorandumą pasirašiusios 
šalys pakartotinai priminė 
UN organizacijai apie netu
rintį pavyzdžio Pabaltijo tau
tų naikinimą, prasilenkiant 
su visais UN čarterio. Uni
versalinės Žmogaus Teisių 
deklaracijos ir kt. tarptauti
niais nuostatais. Prašoma 

Komiteto nariai įteikė memo-1 padaryti visus galimus žy-
Įgius, idant būtų sustabdytas 
žmonių naikinimas ir atsta
tyta tuose kraštuose teisėta 
santvarka.

ALT svečiai grįžo atgal
į Europą

25 d. abu VLIKo at-
išbuvę šiame krašte

Geg. 
stovai, 
apie keturis mėnesius, išlėkė 
iš New Yorko atgal į Euro
pą. Pakeliui tarėsi sustoti 
Londone, iš ten vykti į Pary
žių — sekti ten vykstančią 
konferenciją, ir paskui grįžti 
į VLIKo ligšiolinę buveinę 
vakarų Vokietijoje, kur jų 
laukia įvairūs paties VLIKo 
organizaciniai reikalai.

Per šį palyginti trumpą 
laiką ALT svečiai suspėjo at
lankyti JA Vir Kanados val
džios įstaigas, užmegsti kon
taktus su vietos spaudos at
stovais ir politikieriais, daly
vauti tarptautiniame Com
mon Couse surengtame New

tai painformuoti Sekr. Ache-Į York^sttširinkime ir atlanky- 
~  — i • i i fi an nrQ nočimoia hnvnilr iri.soną. Mr. Gross abejojo, kad 
šioje Paryžiaus konferencijo
je iškiltų bet kuriuo būdu 
Lietuvos ar Rytprūsių klau
simai.

Sekančią dieną — gegužės 
20-ją, abu VLIKo atstovai— 
M. Krupavičius ir V. Sidzi
kauskas, lydimi min. P. Ža- 
deikio, taip pat atsilankė Val
stybės Departamente ir bu
vo priimti minėto Mr. Thomp- 
sono. VLIKo atstovai padėko
jo JAV Vyriausybei už su
teiktą progą atvykti jiems į 
šį kraštą, o taip pat pakarto
jo dar kartą Lietuvos politi
nius reikalavimus ryšium su 
gyvenamuoju politiniu mo
mentu ir specialiai su galima 
Vokietijos taikos sutartimi. 
Mr. Thompson© lūpomis bu
vo pareikšta, kad Valst. De
partamento nusistatymas nė
ra pasikeitęs Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu.

Be šitų oficialių atsilanky
mų VLIKo ir ALT Vykd. Ko
miteto atstovai turėjo dar vi
sai konfidencialių pasikalbė-

ti su pranešimais beveik vi
sas didesnes lietuvių koloni
jas JAV ir Kanadoje.

Monome, kad jų atsilanky
mas bus sustiprinęs Lietuvos 
laisvės akciją ir mūsų tikė
jimą Nepriklausomos Lietu
vos atsistatymu, o kartu pa
skatinęs mus visus ir toliau 
pradėtą darbą dirbti, įtem
piant visas mūsų politines ir 
materialines pajėgas. VLIKo 
atstovai aukštai įvertino ALT 
atliktus ir užsibrėžtus dar
bus, bet kartu pareiškė susi
rūpinimą dėl lietuvybės išlai
kymo šiame krašte, atkrei
piant ypatingą dėmesį į jau
nąją kartą ir kviečiant tal
kon naujai atvykusius.

ALT Sekretoriatas
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Į paskelbtą anketą lietuvy
bės išlaikymo reikalu ateina 
įdomių atsakymų. Bet senes
nieji mūsų vadai, darbuoto
jai, rašytojai, misijonieriai, 
auklėtojai ir mokytojai bei 
mokytojos dar veik nepareiš
kė savo minčių. Todėl dar 
kartą kreipiuosi į visus lietu
vius ir prašau nedelsiant pa
sakyti, kad ir skaudų tiesos 
žodį. Jei ligonis pavojingai 
serga, svarbu sužinoti ligos 
priežastis ir turėti tinkamų 
vaistų. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse lietuviai daugiau 
ar mažiau yra paliesti nutau
tėjimo. Mūsų yra šventa par
eiga daryti visa, kad lietuvių 
tautą gyvą išlaikyti.

Prašau rašyti atvirai ir 
nuoširdžiai. Tos mintys bus 
panaudotos planavimui, do
kumentacijai ir akcijas pra- 
vedimui. Tamstos pavardę ži
nos tik Lietuvių Kultūros In
stituto vadovybė. Atsakymus 
į anketą prašau siųsti 94 
Bradford Street, Lawrence, 
Mass.

Kun. P. M. Juras, 
L. K. I. pirmininkas.

ANKETA
Kokioje būklėje, Tams

tos nuomone, yra Amerikos 
Jungtinių Valstybių lietuvių 
tautinė sąmonė ir lietuvių 
kalbos vartojimas? Geroje,

i.

blogoje atitaisomoje, blogoje 
neatitaisomoje ir t.t.

2. Kas ' ir kaip turi imtis 
tos būklės gerinimo darbo?

8. Koks vaidmuo šiame 
darbe atitektų seniau čia gy
venantiems lietuviams?

4. Kbks vaidmuo šiame 
darbe atitektų naujai atvyku
sioms lietuviams tremti
niams? W

5. Kitos tuo reikalu pasta
bos ir pasiūlymai.

PASTABA. Prašau šią an
ketą nusirašyti, duoti atitin
kamus atsakymus ir, pridė
jus savo parašą ir adresą, 
siųsti Lietuvių Kultūros Ins
titutui nurodytu adresu.

Mes dedame visas pastan-

Broliai, kas miegat greičiausiai pabuskit 
Darbo ir buto garantijas siųskit, 
Iš Vokietijos tremtinį vaduokit, 
Stalino gerklei jo neatiduokit.

> r Bulb 
garantua

PAReoig Butb 
garantija ,

1k-

Didžiausią niekšystę rau
donieji bolševikai padarė lie
tuvių tautai 1941 m. birželio 
13-14 dienomis.

Tą baisiąją naktį budeliai 
enkavedistai išplėšė iš lovų ir 
kambarių šeimas ir išsigan
dusiais veidais ir su ašaromis 
akyse, vaikai ir motinos bu
vo suvaryti į gyvulinius va
gonus, užkaltais langais ir 
durimis, esant dideliems va
saros karščiams, 40,000 lie
tuvių buvo ištremta į Sibi
rą į baisias koncentracijos 
stovyklas.

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

Programą išpildys naujai 
atvykę lietuviai ir Apreiški
mo parapijos bažnytinis cho
ras. Lietuviai prašomi daly
vauti. Įėjimas laisvas, be jo
kių bilietų.

Tremtinių Draugija,
New York.
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Lietuvių tautos sąmojus iš 
gyvenimo patirties yra nu
griebęs vieną priežodį, kuris 
dar nesubrendusį žmogų gre
tina su jaunikle paukšte. Mū
sų liaudis sako: “jaunikliai 
tik ir laukia, kada jiems pa
daigsliai virs plunksnomis.” 
Šiuo sąmojumi gana taikliai 
išreiškiama jauno žmogaus 
patraukia laisvai gyventi. Ji 
yra tokia pat veržli, kaip ir 
jauniklės paukštės. Kai tik 
jaunieji ima augti, tėvų na
mai jiems darosi vis ankštes
ni. Nebloga juose gyventi, 
smagu iš ilgesnės kelionės 
pargrįti, saugiau negu kur 
kitur glaustytis, tačiau ilgė
jimasis savarankiško gyveni
mo nuolat kutena jauną šir
dį. Tai nėra pikta — tai yra 
įgimta. Veržimasis į laisvę 
pulsuoja visoje gyvybės ka
ralystėje.

Tačiau žmogui nepakanka 
vienos gamtinės traukos lais
vai gyventi. Kiekviena kita 
gyva būtybė, fiziškai sustip
rėjusi ir ūgterėjusi, pataiko 
gerai gyventi ir gana vyku
siai atlikti savo uždavinį. Tuo 
pasirūpino pati gamta. Ji la
bai paslaugi ir atydi visiems 
neprotingiems gyviams, ku
rie yra vadovaujami aklo ins
tinkto. Tuo tarpu žmogus, ir 
gerai kūnu nuaugęs, ilgą dar 
laiką daug ko neišmano. Ji
sai paliekamas vadovautis 
savo paties išmone ir laisva 
valia. Jam reikia ilgiau bręs
ti šeimoje ir visuomenėje, 
kad įgustų gerai gyventi ir 
tinkamai atlikti savo parei
gas. Aukštesnės kultūros 
krašte net pati viena šeima ir 
nepajėgia jaunųjų deramai 
subrendinti ir išmokslinti. 
Čia jai pagelbsti mokykla, 
valstybė ir įvairios organiza
cijos.

Bet antra vertus, antriniai 
ugdymo veiksniai jaunuosius 
taip pat tolina nuo šeimos. 
Jie skatina jaunimo įgimtą 
veržlumą į laisvę ir savaran
kišką gyvenimą. Ypač palan
kios yra tam jaunimo orga
nizacijos, kuriose paauguo- 
liai randa pirmą laisvesnę 
užuovėją šalia namų. Tai yra 
taip pat ne pikta. Kitaip ir 
būti negali. Pats jaunimo 
brendimas ir jo ugdymas ši
to reikalauja. Tačiau kartu 
yra reikalinga ir paisytina, 
kad visi ugdomieji veiksniai, 
kurie šeimą ramsto, su ja su
tartų. O šito būtino daikto 
pasigendama tada, kai jau
nieji peranksti nuo šeimos 
nutolinami arba net prieš ją 
nuteikiami. Įvairios jaunimo 
organizacijos, kaip patirtis 
rodo, pačios pirmosios ir to
liausiai nuo šeimos jaunimą 
nuritina.

Taigi dera visada domėtis, 
kokie yra ir kokie turėtų bū
ti šeimos ir jaunimo organi
zacijos tarpusavio ryšiai, ir 
nuolat sekti, kad jaunimo 
brendimas šeimoje ir jo ug
dymasis organizacijoje netu
rėtų plyšio, šiam reikalui 
pravartu, apskritai, įsidėmė
ti, kokią paskirtį turi šeima 
ir kokią bet kuri jaunimo or
ganizacija.

Šeimos ir jaunimo organiza
cijos paskirtis

t šeima, kaip žinoma, yra 
tam, kad duotų ir subrendin- 
tų jauną žmogų. Jo kūnui ir 
dvasiai išsiskleisti šeimoje 
taip suseina įgimti abiejų ly
čių skirtumai ir taip jie na
tūraliai susiklosto, kad suda
ro tam nepamainomas sąly
gas. Joks kitas būdas žmo
gaus gyvybei pažadinti nėra 
tinkamas. Jei žmonės kada 
imtų visuotinai to nepaisyti, 
jie greitai sunyktų, kaip tai 
yra nutikę net labai gausioms 
ir galingoms tautoms. Kur tik 
apyra šeima, ten apskursta ir 
visa žmonių bendruomenė: 
sumenksta tautos ir išsenka 
valstybės. Taip esti dėl to, 
kad tiktai viena šeima yra 
pašaukta būti tikrąja žmoni-

MŪSŲ JAUNIMAS
S. Sužiedėlis

jos versme. Ji turi net sakra
linę žymę, nors būtų nekrikš
čionių ir net netikinčių šei
ma. Laisvas dvejų žmonių 
žodis ir prigimties ryšys su
sieja vienam kilniam ir šven
tam uždaviniui — pažadinti 
iš nebūties žmogų gyveni
mui, kuris jau nesibaigia su 
žemės būtimi.

Ši dieviškos kreacijos galia 
yra perleista šeimai, kurią 
Kristus yra apgaubęs sakra
mentu. Dievo nustatyta tvar
ka, žmogus turi ateiti į pa
saulį tik iš šeimos. Jokie kiti 
žmonių kolektyvai neturi 
drįsti šios prigimtosios tvar
kos iškreipti ir savintis sau 
šeimos teises, žmonija auga 
šeimomis, kaip organizmas 
ląstelėmis, šeimoje naujas 
žmogus gema, joje jisai kūnu 
bei dvasia subręsta ir su
brendęs nuo jos atsiskiria, 
kad sudarytų naują šeimą. 
Šis permanentinis vyksmas 
yra cikliškas.

Tad ir ana traukli jėga, 
kuri vilioja jaunuosius iš tė
viškų namų, neužbrėžia tie
siosios linijos; ji užlinksta ir 
didžiumą atveda vėl į namus 
per naują slenkstį. Namų ži
dinys dažnam žmogui yra ne 
vien išeities, bet sugrįžties 
vieta. Kas ir išsprūsta iš na
mų, numesdamas jiems lietu
viškos patarlės pirmuosius 
žodžius “namai — pragarai,” 
tai po kurio laiko vėliai par
grįžta, įtardamas ir likusius 
— “be namų negerai.” Daž
nas grįžta į šeimą naują susi
kurdamas, ir kiekvienas par
eina iš viešumos namo atil
sio ieškodamas. Namų židi
nys yra žmonėms nuskirta ir 
pati saugiausia gyvenimo at
rama. “Anglo namai yra jo 
pilis,” sako tauta, išplitusi į 
visą pasaulį, bet nepametusi 
savų namų. Namų židiny 
žmonės daugiau gyvena, pa
saulio platybėse jie daugiau 
veikia. Ir ta jų veikla daž
niausia yra organizuota.

Šeima kaip tik įsiterpia 
tarp paskiro žmogaus ir su
jungtos jų daugumos arba or
ganizacijos. Paskirus žmones 
šeima išaugina, organizacijos 
juos apjungia, šeima sudaro 
pagrindą kiekvienai organi
zacijai. Senkant šeimoms, 
senka ir organizacijos. Jos 
tiktai sutelkia šeimų narius 
vienam kuriam apsibrėžtam 
tikslui. Jų gali būti įvairių ir 
tiek daug, kiek žmonės gali 
turėti reikalų ir siekimų. Kai 
tik žmones suartina kuris 
bendras siekimas, įgimtas ar 
atsitiktinis, jie savo pastan
gas nukreipia į tikslą organi
zuotai.

Organizacija išveda žmo
nes iš uždaro židinio į apstes- 
nį ir viešesnį kolektyvą. Ji su
siveja tarp šeimos ir visuo
menės. Šeima jai yra persiau- 
ra ir negausi savo skaičiumi. 
Visuomenė jai yra perplati ir 
nepakankama savo išskaidy
ta jėga. Organizacija siekia 
padidinti kolektyvinės jėgos 
įtampą, patelkdama vis dau
giau žmonių vienam kuriam 
uždaviniui, šeimai ir visuo
menei ji gali būti ir dažnai 
būva naudinga ir įtaigi.

LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

Laikas bėga, knyga spaus
dinama. Paskubėkite ją užsi
sakyti. Tik $2.50 700 pusla
pių knyga. Pinigus siųskite 
žemiau nurodytu adresu. 
Knygos autorius profesorius 
Pranas Skardžius rašo:

“Vienu žodžiu, tai bus tam 
tikras mūsų kalbos ir drauge 
su tuo tautinės kultūros 
aruodas, kuris atskleis prieš 
mūsų akis mūsų tėvų kalbą, 
mūsų tautinės kultūros at
spindį, ir tuo pat metu pri
mins mūsų tautos savaimin
gumą, jos laisvą tautinę kū
rybą ir laisvės troškimą.

Užsiprenurfieravę, knygą 
gaus betarpiai iš Europos.

J. Audėnas,

KUN. M. F. DAUMANTAS
Girardville, Pa. lietuvių parapijos klebonas. Birželio 12 

d. kun. M. F. Daumantas šventė savo 25 metų kunigystės 
jubiliejų, šventėje dalyvavo labai daug svečių, kurių tarpe 
buvo J. E. vysk. Brizgys, trys prelatai, 24 kuigai ir daug 
apylinkės visuomenės ir valdžios pareigūnų. Parapijiečiai 
jubiliatui įteikė gražų ir brangų automobilį dovanų.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Katalikų darbininkų 
unijistų sąjunga

Prieš 12 metų New Yorke 
būrys katalikų veikėjų įstei
gė Kat. Darb. Unijonistų Są
jungą, kurios tikslas yra iš 
mokyti ir paruošti tinkamus 
ir gerus darbininkų unijoms 
vadus, ši sąjunga įsteigė dar
bininkams mokyklas ir kur
sus,, ,kur darbininkai yra su
pažindinami su įvairių unijų 
veikla ir paruošiami jie kaip 
sutikti industrijinio gyveni
mo ekonominius ir socialinius 
dalykus, jų reikalus ir pačią 
tvarką.

Unijonistų sąjunga
Šalia mokyklų ir kursų ši 

unijonistų sąjunga dar turi 
darbininkų reikalais • ir vie
šus pasikalbėjimus (forums), 
leidžia darbininkams du laik
raščius, parūpina darbinin
kams, reikalui esant, valdiš
kus patarėjus ir gynėjus ir 
suteikia visokius patarimus 
ir nurodymus.

Ši unijonistų sąjunga turi 
pripažinimą devyniose šios 
šalies valstybėse ir jų indus
trijų centruose, Anglijoje ir 
Škotijoje. Jos vyriausias tau
tinis centras yra 226 Lafa
yette St., New Yorke.

Darbininkų mokyklos
Katalikai, norėdami viešu

mon įgyvendinti nurodytus 
garsiose šventų Tėvij Socia
linėse Enciklikose darbinin
kų reikalais tam tikrus klau
simus, įsteigė darbininkams 
mokyklas, kuriose teoretiškai 
ir praktiškai moko darbinin
kus, kaip reikia veikti kartu 
su darbdaviais, kad padarius 
geresnes darbo sąlygas ir ga
vus teisingą už darbą atlygi
nimą, ir bendrai veikti dėl 
visuomenės gerovės.

Pirmutinę tokią darbinin
kams mokyklą 1911 metais 
įsteigė kun. Terence Shealy, 
S. J. prie Xaviero Kolegijos 
New Yorke ir pavadino ją 
Visuomeninių Mokslų Mokyk
la, kuri vėliau buvo perkelta 
į Fordham Universitetą ir su
jungta su Sociologijos ir So
cial Service mokykla.

1930 m. pradžioje Phila- 
delphijoje šv. Juozapo Kole
gija įsteigė dėl katalikų dar
bininkų visą eilę kursų. 1936 
m. buvo įsteigta viena iš di
džiausių darbininkams mo
kyklų ir pavadinta Xaviero 
Darbininkų Mokykla. New 
Yorko mieste 1937 m. Kata

likų Darbininkų Unijonistų 
Sąjunga įsteigė dėl darbinin
kų tris mokyklas, b sekan
čiais metais sausio 4 d. ati
darė Brooklyne kitą mokyklą 
ir pavadino ją Crown Heigh
ts School of Catholic Work
men.

Darbininkų mokyklų 
tinklas auga z

JAV šiuo laiku jau veikia 
apie šimtas įsteigtų darbinin
kams mokyklų, iš kurių 20 
mokyklų ve^a tėvai jėzuitai, 
23 mokyklas veda Katalikų 
Darbininkų Unijonistų Są
junga, 32 mokyklos randasi 
Amerikos vyskupų priežiūro
je 4 mokyklas užlaiko pa
vienės parapijos, prie kolegi
jų randasi 7 mokyklos, o ki
tos mokyklos yra vedamos ir 
užlaikomos Kolumbo Vyčių, 
Šv. Jėzaus Vardo draugijų, 
Jaunų Krikščionių Darbinin
kų, Oratoriau Fathers, Socia
linių studijų Sheil mokyklos 
ir Bostono Katalikų Darbi
ninkų Gildijos.

Manchesterio vyskupijoje
1947 metais tapo įsteigta 
darbininkams kelios mokyk
los, o New Yorke buvo įs
teigta Bellarmine socialinių 
studijų mokykla moterims 
darbininkėms. Brooklyne
1948 metais vien tik dėl neg
rų darbininkų buvo įsteigta 
mokykla ir pavadinta South 
Side Labor Relations vardu.

Šiose darbininkų mokyklo
se daugiausia yra dėstomi to
kie dalykai, kurie atatinka 
žmonių prieškomunistiniam 
nusistatymui kas link darbi
ninkų reikalų, supažindina 
darbininkus su Krikščioniš
ko Mokslo dėsniais ir duoda 
jiems nurodymus, kaip reikia 
sutvarkyti tarp savo bendra- 
darbininkų ir darbdavių rei-. 
kalus ir santykius, ir išmoko 
juos, kaip reikia naudotis į- 
gytomis mokykloje žiniomis, 
tvarkant svarbius darbininkų 
reikalus ir dalyvaujant jų 
veikime.

Dėstomieji dalykai
Nors šios darbininkų mo

kyklos ir turi šiek tiek skir
tingą viena nuo kitos dėsto
mųjų dalykų programą, bet 
jos visos turi tą patį tikslą 
ir bendrą liniją. Jose moko
ma darbininkų teisių ir jų 
pareigų, darbininkų etikos ir 
istorijos, darbo įstatymų, 
darbininkų su darbdaviais 
santykių, unijų konstitucijų, 
unijų veikimo būdų, bendrų

Mintautas Cakste rašo Tos teisės, Latvijos ministe- 
“Latviju Zinas” laikraštyje, 
kad to laikraščio redakcija, 
patyrusi apie J. Feldmanio 
paskyrimą perimti Latvijos 
Pasiuntinybę Washingtone, 
atsikreipė į Valstybės Depar
tamentą ir teiravosi apie pa
skyrimo aplinkybes bei kas 
pasirašė akreditavimo raš
tus.

Valstybės Departamentas 
pranešė, kad nėra gauta ofi
cialaus pranešimo apie pa
skyrimą. “Jungtinių Valsty
bių intencija yra priimti Lat
vijos diplomatinės tarnybos 
vyresnįjį narį kaipo Charge 
d’affaires Washingtone” (it 
is the intention of the United 
States to accept a senior 
member of the Latvian Dip
lomatic Service as Charge 
d’affaires in Washington). 
Galop, Departamentas pažy
mėjo, kad Latvijos pasiunti
nys Londone, p. Karlis Za
rins, turįs “tam tikrų specia
lių nepaprastų teisių, liečian
čių Latvijos diplomatinę tar
nybą (certain special emer
gency powers relating to the 
Latvian Diplomatic Service).

derybų, kaip daryti sutartis, 
kaip išaiškinti kylančius tarp 
darbininkų ir darbdavių ne
susipratimus ir juos praša
linti, kaip reikia ištirti 
darbus, jų sąlygas ir padary
ti išnagrinėjimus, aiškina 
valstybinius įstatymus, moko 
kaip reikia viešai kalbėti į 
žmones, supažindina darbi
ninkus su komunistinio vei
kimo būdais ir kaip vesti 
prieš juos kovą. Taip pat to
se mokyklose aiškina popie
žių išleistas darbininkų rei
kalais Enciklikas ir moko 
apie Kristų ir socialinius dės
nius.

Be to, dar yra duodami 
kursai dėl telefonų darbinin
kų, dėl spaustuvininkų ir vi
sų kitų, turinčių reikalo su 
tam tikrais įstatymais, kaip 
kad Taft-Hartley ar geležin
kelių darbo įstatymais.

Vienose darbininkų mokyk
lose šie kursai yra suskirsty
ti į 10 savaičių semestrus, o 
kitose į ilgesnio laikotarpio 
semestrus. Tų darbininkų 
kursų vedėjai ir mokytojai 
yra labai gerai išlavinti as
menys, supažindinti ir nuo
dugniai išstudijavę katalikš- 
kuosius visuomeninius moks
lus ir patvirtinti darbininkų 
ir darbdavių reikalų bei jų 
santykių žinovai.
Mokyklų lankytojų skaičius

Kiekviena ši darbininkų 
mokykla turi nuo 20 iki 300 
nuolatinių lankytojų. Viduti
nis lankytojų skaičius kiek
vienai mokyklai tenka apie 
50 asmenų.

Sulig atsakymų, gautų nuo 
tų mokyklų vedėjų, atsakant 
į pasiųstus jiems klausimus, 
55% darbininkų mokyklų vi
sados turėjo pilną mokinių 
arba lankytojų skaičių, 35% 
mokyklų pranešė, kad jų lan
kytojų skaičius svyruojantis 
ir įvairus, 11% mokyklų pra
nešė, kad jas lanko tik apie 
koks 50% užsirašiusių į kur
sus asmenų. Su viršum 60% 
mokyklų turėjo vien tik ka
talikus lankytojus. 13% mo
kyklų davė kursus vien tik 
unijų nariams. 84% mokyklų 
bendrai mokino unijistus ir 
neunijistus darbininkus lan
kytojus. Iš tų visų mokyklų, 
82% buvo daugiausia vyrai, 
priklausantieji vidutinio už
darbio ($1,300 - $2,900 į me
tus) darbininkų klasei.

Tos darbininkų mokyklos 
randa didelį užgyrimą ir pri
pažinimą visuose darbininkų 
sluoksniuose. Kaip darbinin
kų unijų vadai pareiškia, to
se mokyklose darbininkų san
tykiai su dvasiškiais ir svie- 
tiškiais mokytojais, kurie 
jiems ten įvairius dalykus 
dėsto, yra labai puikūs ir dar
bininkų tarpe turi didelį pa
sitikėjimą ir labai 
dą.

gerą var

tu jis dirbo IRO centre Ge- 
nevoje. Jis visuomet buvo lai
komas nuoširdžiu Lietuvos 
draugu ir bendradarbiavimo 
šalininku, šiomis dienomis 
jau jo laukiama atvykstant į 
Washingtoną, kur ligi šiol, 
mirus Dr. Bilmaniui, Latvi
jos pasiuntinybę globojo Ana- 
tols Dinbergs.

Feldmanio, atvykus iš sve
tur, pripažinimas turi dide
lės reikšmės.

nų kabineto 1940 m. gegu
žės 18 d. nutarimu, buvo su
teiktos p. Zariniui ir jo pava
duotojui, velioniui Alfredui 
Bilmaniui. 6-jo punkto “d” 
paragrafu, p. Zarins buvo į- 
galiotas atšaukti, perkelti ir 
skirti Latvijos diplomatinių 
misijų pareigūnus.

J. Feldmanis ilgus metus 
buvo Latvijos pasiuntiniu 
Šveicarijoje. Pastaruoju me- LAIC.

Baronas Aloyzas

KERŠTAS
(Pabaiga)

O turėtų jis prisiminti, kad yra kalėjimas, į kurį visi 
veržiasi, nes reikia gyventi, ir iš ten paskui visą laiką sva
joja ištrūkti tikėdami kažkam dideliam, savaime ateisian
čiam. Bet tegu viskas eina, kaip ėjo, nes negali parašyti 
formulės laimei surasti. Bet vistiek reikėtų bent atkeršyti 
tiems, kurie buvo jo veržimosi pirmyn stabdžiai. Bent pri
minti, kad keičiasi gyvenimas ir jie būtų priversti susimąs
tyti.

—Viskas niekai, — čiūžas sukasi nuo lentos piktas pats 
ant savęs, pajutęs ant peties ranką.

—Inžinieriau, kruopštftoli, — taria Marija ir šypsosi ir 
Čiūžas mato: dantys vienodo baltumo su garbanom ir akys 
didelės, kaip automobilio, ir nepaprastai geros ir labai mė
lynos žiūri į jį.

—Semiuos išminties, — taria jis, ima ją už rankos, li
pa prastais, kaip šiokiadienės dienos, laiptais žemyn.

Išeina į lauką ir geria pavasarį, šimtus žodžių apie jį gir
dėjo ir todėl nekalba bijodami būti banalūs. Jie ieško žo
džių, nors metai juos suglaudino ir šilko užuolaida nerastų 
tarp jų vietos. Jie sėdi parke. Medžiais vaikšto džiaugsmas 
ir jie stovi paukščių giesmėj ir lapų žaliam virpėjime.

—Žinai, — taria Marija rimtai ir jis net krūpteli nuo 
šitų rimtų žodžių. — žinai, mes važiuosime į mano tėviškę. 
Juk ten tu esi pažįstamas. Labai pažįstamas, nes mano dėdė 
viską žino apie tave. O jei turėčiau motiną, ji dar labiau 
viską žinotų. Ir tarnaitė, kurią aš penkioliką metų pažįstu 
ir kuri mane labai myli, pasakojo, kad dėdė klausė ką aš 
jai pasakojau apie tave. Kai kartą dėdei aš papasakojau, 
kaip tu sunkiai mokeisi, dėdė apgailestavo, kad jis tavęs 
anksčiau nepažino, o jei dar būtų žinojęs, kad tu man pri
klausys, daug būtų padėjęs. Jis būtų mylėjęs tave, kaip 
savo vaiką. Taip lyg mane, nes be manęs, ypač žmonai mi
rus, jo gyvenimas būtų nesuprantamas. Jo dienos dabar 
praeina mąstant apie mane ir jis plunksną kilnoja tik man 
laiškus rašydamas. Važiuosim sekantį šeštadienį. Juk aš 
atsimenu, ką tu sakei. Kvailas bernjuk. Juk svarbu, kas 
esi, o ne kas buvai. Ant praeities sėdi dabartis, o beto kiek
vienas norėtų gimti pily. Praėjo paveldėjimo kvailystės ir 
aristokratu nebereikia gimti. Važiuosim. Tai tikrai žinau, 
geriau negu tu sėdi čia kvailų minčių negalįs atsikratyti.

—Reikia vieną kartą, — taria Jonas ir energingai ke
liasi nuo suolo. — Reikia, nes juk, pagaliau, turi parodyti 
mane savo namams, iš kurių aš tave atimu.

—Atimi? Ne tu mane atimi, bet aš tave atvedu į savo 
namus, kuriuose tu būsi mylimas ir kuriuose tau bus šilta, 
juo labiau, kad tavęs niekas niekada neglostė.

—Taip, šeštadienį, — murmteli Čiūžas ir jie vaikšto 
minkštu takeliu jaunai lėti ir galvoją apie žingsnį spren
džiamą ir neatmainomą. O aplink eina pavasaris, ir paukš
čiai kala, ir laisvės daug. Jie vėl valandėlę tyli ir kai mies
tą pjaudami ateina fabriko sirenų garsai, Jonas taria:

—Aš matau, kaip veržiasi pro vartus žmonės dulkini 
ir tepaluoti. Ir pats veržiausi taip, kaip jie pro vartus ir 
kontrolinį laikrodį ir jeigu aš tada tave būčiau sutikęs, bū
čiau bijojęs pažiūrėti į tave, toks juodas ir skubąs aš tada 
buvau.

—Užtenka apie tai, — taria Marija ir uždeda ranką 
ant lūpų.

—Niekai, — jis kalba pro pirštus, — vistiek esu paža
dėjęs su kai kuo atsiskaityti ir jei kerštas yra blogis, tai 
pažado ištęsėjimas yra dorybė. Nors kiekvienam pats gyve
nimas atlygina. O štai jau daug laiko, kaip aš nebesu tvar
komas švilpuko ir daug laiko, kada aš esu su tavimi, ir per 
tą laiką aš nieko nesu padaręssavo žodžiams ištęsėti. Aš 
toks, kokių šimtai ir apie kuriuos sako, kad sočiam alka
nas toli.

—Turi laiko, beto vienas pasaulio nesutvarkysi, — ta
ria, ir jie vėl valandėlę tyli. Vėliau kelias ir eina link mies
to, ir žmonės kartu su jais ir pavasaris darydamas iš šir
džių marmeladą.

Praeina keletas dienų tokių pat, kokių buvo daug. Jie 
abu išvažiuoja traukiniu į jos namus. Keletą valandų jis sė
di neramus, o ji ir už jį juokiasi. Jis pats nežino, ko jam 
gaila dabar. Gal laisvės, kurios jis vėl nustos ir nuo kurios 
nustojimo, kaip nuo rudenio, sunku išbėgti. Kai jie eina di
delio miestelio rinka iš stoties, jis jaučiasi lyg išmainęs 
pavasarį į rudenį, nors šalia jo ji graži ir puošni, ir balti 
plaukai krinta iš po šilkinės skarelės.

—Mūsų namai, — taria ji ir tempia pro nedidelio na
muko duris. Kai jie įžengė į kambarį, prie pat durų sutin
ka išeinantį pasitikti dėdę.

—Jonas, apie kurį aš pasakojau! — šaukia ji, krato 
už pečių, pabučiuoja ir skubiai prideda, — mano gerasai dė
dė, Jonai!

—Kur aš tave mačiau? Kur? — taria senis ir Marija 
nustebus žiūri į abu ir nusivilktą mėlyną švarką laiko ran
kose. ' .

—Ar atsimenat darbininką, kuris labai norėjo moky
tis?

■—A, tai tu? Matai, kaip daug padarei. Ir Marija atro
do bus tavo. Taip, jaunuoli, koks didelis tavo kerštas. Ir gal 
aš esu vertas jo.

Ir senis sekundę nutyla ir per jo neskustą veidą mato 
Jonas ritantis mažą karoliuką, prapuolantį žiluos plau
kuos ir raukšlėse ir Jonui pasidaro kažko graudu, nes jam 
pasirodo, kad tas karoliukas tiek pat sveria, kiek jo visi 
anie išvargti metai.
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Laivu “Mercy” i New Yorką atvy

ko šie lietuviai tremtiniai:

ALT žygis del JAV Kongreso svarstomo 
naujo DP įstatymo

Įsileistinų tremtinių skaičius turi būti padidintas. — 
Pabaltiečių teisės turi būti apsaugotos

Kaip žinia, pernai priimtas 
DP įstatymas yra susilaukęs 
daug kritikos, todėl yra nusi
statyta jį pakeisti. Naujasis 
kongr. Cellerio projektas yra 
šiuo metu svarstomas Sena
to juridinės komisijos. Atsto
vų Rūmų jis jau anksčiau 
buvo apsvarstytas ir priim
tas. Dabar veikiančio įstaty
mo nuostatas, patikrinąs pa- 
baltiečiams visų atvykstan
čiųjų skaičiaus 40%, numa
tomas yra panaikinti, ir tai 
gali neigiamai atsiliepti į pa
baltiečių imigrantų skaičių. 
Šis reikalas ir kiti numato
mi pakeitimai paskatino A- 
merikos Lietuvių Tarybą pa
siųsti telegramą, išdėstant 
mūsų reikalavimus ir pasiū
lymus dėl svarstomo naujo 
DP įstatymo projekto.

ALT telegramoje iškeliami 
šie šeši reikalavimai: 1) pa
didinti įleisti į JAV tremtinių 
skaičių iki 400 tūkstančių; 2) 
atšaukti įstatymo nuostatą, 
pagal kurį atvykstantieji 
tremtiniai įrašomi į atitinka
mų šalių kvotas, kurios, ypač 
Pabaltijo valstybių, jau ir 
taip yra labai mažos; 3) pa
likti galioje dabartinio įsta
tymo pabaltiečių klauzulę, 
nes tiktai Pabaltijo kraštai 
yra visiškai sovietų okupaci
jos paglemžti, ir tremtinių 
grįžimas į tuos kraštus dėl 
ten veikiančio režimo yra vi
siškai neįmanomas; 4) panai
kinti įstatymo nuostatą, rei
kalaujantį iš anksto patik
rinti darbą ir butą, pasitenki
nant garantuotojo pasižadė
jimu, tremtiniui atvykus, pa
dėti jam surasti darbą ir gyv. 
patalpą; 5) nedaryti skirtu
mo tarp tremtinių, gyvenan
čių IRO stovyklose, ir už jų; 
6) dabar veikiančio įstatymo 
nuostatus praplėsti ir tiems 
tremtiniams, kurie yra atsi
dūrę kituose kraštuose, negu 
Vokietijoje, Austrijoje ar Ita
lijoje, nes ir jie yra to paties 
totalitarinio režimo ir pasku
tiniojo karo aukos.

Pageidautina būtų, kad ir 
kitos lietuvių organizacijos 
bei paskiri asmenys, kurie 
sielojasi mūsų tremtinių rei
kalais, panašius reikalavimus 
pareikštų JAV Kongresui.

ALT Sekretoriatas

Pirmasis narių verbavimas 
įvyks birželio 26 d., kada nu
matomas didesnis tremtinių 
ir jų draugų susibūrimas, mi
nint Lietuvos gedulo dieną. 
Pasinaudojant pertrauka 
tarp oficialiosios dalies ir 
meninės programos, Dr. Pa
jaujis painformuos plačiau 
dalyvius tuo reikalu ir čia pat 
bus galima užsirašyti nariu.

Iki šiol gražiai ir sutarti
nai vykdoma tremtinių veik
la buvo tikrai vertinga kul
tūrine prasme ir vykusiai 
jungė solidariniais ryšiais 
pačius tremtinius, skatinda
ma juos kuo plačiausiai įsi
jungti ir į senas Amerikos 
lietuvių organizacijas ir jų 
veiklą.

Atrodo, kad ir dabartinė 
Tremtinių Dr-jos iniciatyva 
dėl savišalpos organizavimo 
yra sveikintina, naudinga ir 
visais atžvilgiais, tiek pačių 
tremtinių, tiek ir jų skaitlin
gi! draugų senų amerikiečių, 
yra remtina.

Valencia, Venezuela
Turime lietuvį kunigą

Jau metai su viršum, kaip lie
tuviai Venezueloje nuoširdžiai 
laukė ir ilgėjosi lietuvio kuni
go. Net ir vilties buvo nustoję ir 
manė, kad ir Dievas ir Bažny
čia juos yra užmiršę, tame eg
zotiniame ir tolimame nuo Tė
vynės krašte.

Ir štai staiga netikėtas ir džiu
ginantis dalykas: atvyko kun. 
Antanas Sabaliauskas ir bus lie
tuvių kapelionas Venezueloje. 
Pradžiugino lietuvių širdis lyg 
naujos gyvybės kas būtų įliejęs 
į širdį. Ir tikėti ir ne.
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TREMTINIŲ SAVIŠALPOS 
REIKALU

New Yorko apylinkės Trem 
tinių Draugija, norėdama 
draugiškai padėti naujai at
vykstantiems tremtiniams, ė- 
mėsi iniciatyvos organizuoti 
savišalpos fondą. Tuo tikslu 
Dr-jos buvo priimtas statuto 
projektas ir išrinkta organi
zaciniam darbui atlikti komi
sija, į kurią įeina Dr. Pajau
jis, kun. Cekavičius, p. Šukys, 
Dr. H. Lukaševičius ir Ignas 
Kazlauskas.

Komisija nutarė savo veik
lą pradėti tuojau. Į šią savi
šalpos orgnizaciją norima Į- 
traukti kuo daugiausia narių, 
kuriais gali būti ir patys 
tremtiniai ir labai mielai yra 
kviečiami visi lietuviškam 
reikalui jautrūs senieji Ame
rikos lietuviai. Nariais gali 
įstoti kiekvienas, įnešęs $5 
įnašą, nariais - rėmėjais yra' 
visi tie, kurie įneša nemažiau 
$25 ir garbės nariai, kurie į- 
neša nemažiau $50. Visi tie 
įnašai bus laikomi kaip pas
kola, kuri statuto numatyta 
tvarka galės būti po tam tik
ro laiko grąžinama nariams. 
Šio fondo lėšos bus naudoja
mos suteikimui beprocentinės 
paskolos tiems tremtiniams, 
kurie bus ypatingai jos rei
kalingi.

Lietuviai laimėjo
Lietuviai krepšininkai žaidė su 
“B” klasės komandomis: Es- 

cuela Normai, Viejitos ir Nichos
Cola.

Su visomis komandomis su
žaista po tris kartus, išskyrus 
Nichol Cola, kuri matydama aiš
kų pralaimėjimą, (pereitų metų 
“B” klases meisteris) paskuti
nėms rungtynėms neatvyko. Lie
tuviai krepšininkai garbingai ir 
užpelnytai nepralaimėjo nei vie
nų rungtynių, bendru 221 :133 
krepšių santykiu.

Lietuvių komandą sudarė šie 
krepšininkai: Algis Šliogeris (ka
pitonas), Antanas Šulcas, Anta
nas Baziliauskas, Leonas Bazi- 
liauskas, Vytautas Sakalauskas, 
Algis Žalnieriūnas, Vytautas Le- 
siūnas ir Kęstutis Stankevičius.

Vytautas Sakalas

pa-Reiškiame nuoširdžiausią 
dėką mūsų geradariams pp. Onai 
ir Steponui Carter’riams ir jos 
tėvams pp. Kubiliams iš Maspe- 
tho, N. Y., už mūsų paėmimą į 
Ameriką ir nuolatinę tėvišką 
globą. Ypač esam dėkingi poniai 
Onai Carter, kuri virš metų šel
pė mus siuntiniais Vokietijoje ir 
visai nepažįstamiems penkiems 
asmenims savo vardu sudarė są
lygas atvykti į Ameriką.

Dėkinga Bužėnų šeima 
ir Kaupienė.

REIKALINGI KAMBARIAI
Neseniai iš Vokietijos atvyku

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

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

BUDNINKAS, Vincas, Teofilė, 
lė — Maspeth, N. Y.

BUTKUS Antanas, Chicago.
CESUNSKAS Jonas, Chicago.
DULINSKAS Alfonsas, Chicago.
FILIPUNAS, Mykolas, Olga, Algir

das, Irena. No. Carolina.
JAKUBAUSKAS, Jurgis, Viktorija, 

Džiugas — .Chicago.
KALTŪNAS, Vytautas, Emilija, Ri

čardas — Hammond, Ind.
KOZUKAUSKAS, Antanas — Chi

cago. .
KRASAUSKAS Boleslovas, Chicago.
LUKŠAITE Bronė, Chicago.
MACKEVIČIUS, Juozas, Anelė, Dan

guolė — Worcester, Mass.
MARTINONYTE Zofija, Boston.
NAUSĖDA, Margarita, Benitė, — 

Dedham, Mass.
PAJAUJIS, Petras, Petronėlė, Ze

nonas, Valentina — Chicago.
RADAVICIUS, Ona, Jonas — South 

Boston.
RAMANAUSKAS, Vladas, Regina, 

Živilė, Jurgis — So. Boston.
RIPSKIS, Vytautas, Zofija, Stasys, 

— Chicago Heights.
RUMŠAS, Lee, Kazė, — E. Chicago.
SABALIAUSKAS, Aleksandra, Ire

na, Juozas, — Philadelphia.
SEMBROTAS, Pranas, Ona, And

rius, Mikalina — Baltimore.
SERENAS Romualdas, S. Dakota.
SIRTAUTAS Albinas, S. Dakota.
SKURVYDAS, Stasys, Ona — Kear

ny, N. J.
SKRIPKUS Kazys, — Michigan.
SPIRAUSKAS, Česlovas, Jadvyga, 

Vytautas, Ramutė — Worcester.
STANGIUS, Zigmas, Anastazija, uJr 

gis, Kristina — East Chicago.
STASIULIS Juozas, Chicago.
STRIMAITIS, Bronius, Teresė, — 

’Uncasville, Conn.
ŠUKEVICIUS Vytautas, Chicago.
TAMOŠAITIS Stasys, Scranton. 
TAMOŠIŪNAS Julius, Watertown. 
VAITEKUS Dionizas, Chicago. 
VAITENAS, Nikolas, Albertas, Ry- 

mantas —■ Detroit.
VASILIAUSKAS, Petras, Uršulė, 

Marija, Nijolė — Chicago.
VITKUNAS Antanas, Waukegan.
ZIKAS, Pranas, Morta, Andrius, 

Renate — Illiniois.

Ne-

Laivu “General ElUnge” 1 New 
Yorka atvyko:

Romualdas, Algis,

Juze, Hartford.

AUGAITYTE Juzė, Philadelphia.
BARANAUSKAS, Stasys, Elena, Ri

ta, — Gary, Ind.
BARDAUSKAS Juozas, Chicago.
BUBLYS Vladas, Kennebunk, Me.
BUBLYS, Stasė,

— Kennebunk.
BURSEVICIENE
BRINKĄ, Raimondas, Alfonsas, Leo

kadija, — Chicago.
DOTVARAS Kazys, Stasė —Missou

ri.
DEGESYS, Danielius, Romas, Dai

nius — Cleveland.
DOVYDAITIS, Vincas, Stasė, Vin

cas, Juozas, — Brooklyn.
EIDUKAITE, Klementina, Alina — 

Chicago.
ERINGIS, Elzbieta, Petras, Stasys, 

Petras, Ona, Antanas — Baltimore.
ESTKA, Ričardas, Stasė, Dalia, Ed

mundas — Indiana.
GIRNIUS, Antanas, Marija, Algis— 

Maspeth.
GRIAUG2DE, Aleksas, Leonora, Ge

rimantas — Nashua.
GUNTORIUS, Jonas, Ona, Anelė, 

Vytas — Massachusetts.
GUOBYS, Juozas, Danutė, Alvyda— 

Hartford.
GUSTAS, Pranas, Ona, Danutė, 

Giedra — Easthampton, Mass.
JAKUBAUSKAS Stasė, No. Dakota.
JANKAUSKAITE Kazė — Chicago. 
JANKAUSKIENE Kazė, Chicago. 
JARULAITIS Julius, So. Boston. 
JARASAS, Eduardas, Elena, Eduar

das, Algirdas — Chicago.
KAZENAITIS Stasė, Philadelphia.
KIRŠINĄS, Petras, Stasė—Chicago. 
KLEINAS Eugenijus, Worcester.
KRISCIUNAS Bronius, Aniceta, Ri

mas — Amsterdam. -
JURGILAS, Juozas, Irena—Chicago.
MIEŽELIS, Vladas, Juzefą, Raimon

das, Armanatas — Chicago.
MITUSAS, Birutė, Bronė—Elburn.
MONTVILAS Fromas, E. Hartford. 
ORENTAS, Augustas, Anė—Boston. 
PAŠKEVIČIUS, Juozas, Erna, — 

Pittsburgh.
PAULAUSKAS Kostas, Cleveland.
PAVILGIUS, Vytas, Ona, Vita,

— Chicago.
PETRAITIS Jonas, Chicago.
POGIRSKIS, Teklė, Junona — 

Boston.
POVILAITIS, Juozas, Marijona, 

Viktoras, Jonas, Leonas — Indiana.
PRONINSKAS, Juozas, Zofija — 

Chicago.
RAGAUSKAS, Pranas, Valerija — 

Chicago.
RAČKAUSKAITE Amelija, Chicago.
RUDAITIENS Malvina, Cleveland.
STEPONAVIČIUS Kazys, Chicago.
TAUTVYDAS, Jonas, Ona, Kęstutis, 

Vida — Chicago.
TUPCIAUSKAS Magdalena, Chicago 
URBANAVIČIUS, Stasys, Janina,

— Louisiana.
VERšELYTE Gražina, Brooklyn.
VIERAITIS Janina, Baltimore.
VIZGIRDA, Valerijonas, Oha, Ele* 

na, Viktorija, Regina — Michigan.

Ina

So.

VYTAUSKAS, Vladas, Brone, Irena,
— Chicago,

ZAGLECKAS, Stasys, Ona, Vladas,
— Pennsylvania.

ZANDAVAITE, Berta, Marijona — 
Chicago.

ŽEMAITIS, Juozas, Jadvyga, — Chi
cago.

ŽEMAITIS, Jonas, Ona, Algis, Jo
nas, Antanas — Waukegan.

ŽUKAS, Vaclovas, Teklė, Kęstutis, 
Kristina — Richmond Hill, N. Y.

ŠALNA, Jonas, Janina.
SPIRAUSKAS Vladas, Worcester .
STEMPUŽIS, Pranas, Elena — 

Cleveland.
STEIKUNAS Petras — Indiana.
STEIKUNAS, Antanas, Genovaitė, 

Sabina — Chicago.
ŠIDLAUSKAS, Vincas, Julė — Conn.
STOCKUS, Jonas, Marijona, Joana 

Jonas, — Conn.
STRIKIENE Elena — aMine.
SVAŽAS, Adolfas, Elena — Wis.
TUšKENIS, Kazys, Angelė, Jūratė, 

Edmundas — Detroit.
VAINALAVICIUS, Steponas, Janė, 

Aldona — New Jersey.
VALAITIS, Jonas, Antonia, Jonas, 

Jurgis, Marytė — Brooklyn.
VALINSKAS, Fabijonas, Ksaverina, 

Fabijonas, Agota, Karolina—Chicago.
VENCLOVAS, Alfonsas, Ona, Saulė

— Chicago.
VASILIAUSKAS, Tomas, Filomena

— Massachusetts.
VĖŽYS, Bronius, Izabelė, Bronė, Ka

zys — Chicago.
VOLEISAITE Valerija — Ohio. 
VOLERTAS, Olga, Otenas, — Mass. 
VOSYLIUS Albina — New Jersey. 
VYCINAS Bronė — Pittsburgh. 
ŽILINSKAS Vytautas, Maspeth. 
ŽUKAUSKAS, Vytautas, Aleksand- 

raa, Rūta, Rimvidas — Penna.
ZAGARSKAS, Jonas, Elena, Rita, 

Ramute — Cleveland.

I .aivų “General Heintzelman” j New 
Yorka atvyko:

Henrikas — Ohio. 
Otonas, Marta, —

Vaclovas, Birute,

Atskrido lėktuvu j New Yorką:
LENDRAITE, Leonas, Magdė — 

Boston.
PETRAUSKAS, Vytoldas, Anastazi

ja, Kęstutis — Chicago.
VAICYS, Jonas, Leonas, Audronė— 

New York.
Laivu “General Ballou” j New Yor

ka atvyko šie tremtiniai:
ATKOCAITIS, Jonas, Anelė, Jonas, 

Algirdas — Michigan.
BABARSKAS, Bronius, Julė, Rena

ta, Ligija — Brooklyn.
BAND2IULIS Ignas, Chicago. 
BARCAITIENE Ona, Detroit. 
BOREISA Eduardas — Chicago. 
BRICKUS, Juozas, Paulina, Jonas, 

Viktoras, Ona, — Massachusetts.
BUJAUSKAS Jonas, — Conn. 
BURNEIKA Alfonsas, — Conn. 
ČERNIAUSKAS Alfonsas — Mass. 
DABULEVICIUS Ligija, Jamaica. 
DAUNORAS Mykolas, New Jersey. 
DOVYDAITIS, Vytautas, Antanina, 

Enas, Arnoldas — New York.
DRYŽA, Stepas, Sofija — Detroit. 
DULKIĘNE, Justina, Danutė — Ind. 
GEČAS, Jonas, Kristina — Mich. 
GIMBICKAS, Aleksas, Julė — Me. 
GRAJAUSKAS, Kotrina, Virginija,

— Connecticut.
GRAŽULIS, Jadvyga, Jolite, Liut- 

varas — Massachusetts.
GRAŽULIS, Balys, Marija, Riman

tas.
GRIGALIŪNAS Petras — Maine.
GRIGARAVIČIUS, Stasys, Julė, Mil

da, Algimantas — Worcester.
GUDAITIS, Adolfas, Loreta — Wor

cester.
GUNTULIS, Justas, Antonija, Šarū

nas — Connecticut.
IGAUNIS Antanas, Waterbury. 
JACKŪNAS Alfonsas, — Mass. 
JAGMINAS, Jonas, Ona, Alma, 

Elena, Alvyra — Chicago.
JANUŠKEVIČIŪTE Aldona, — Chi

cago.
JOHONSONAS
JUOZUVAITIS, 

Newark.
KARMAZINAS,

Rimantas,-Marija, — Brooklyn.
KARPICIENE, Marija, Pranciška,

— Hudson, N. H.
KASPERAVIČIUS Aleksandras, 

Binghamton.
KAZĖNAS Leonas, Massachusetts.
KAZLAUSKAS, Emilija, Stasys — 

Mass.
KAZLAUSKAS, Marė, Jonas—Mass.
KIELA, Vladas, Salomėja, Marijo

nas — Chicago.
KROLIS, Liudas, Ona, Irena — 

Vermont.
KUCYS, Antanas, Teresė.
KUTIENE Kostancija — N. Y.
KURKULIS, Feliksas, Liucija, Al

binas, Ina — Rochester.
LAPIENE, Povilas, Kristina — Phi

ladelphia.
LEMBERGIENE, Elena, Nemyra. 
LICKUNIENE Domicėlė — N. Y. 
LIEPAS Stasys, Chicago. 
LIOGYS Bronius.
LIUDZIUS, Antanina, Romualdas, 

Antanas — Worcester.
MALINAUSKAS, Steponas, Stasė, 

Giedrė, Aldona — Brooklyn.
MATULEVIČIUS, Juozas, Eleonora, 

Violeta — Worcester.
MECEIKA Marijona — Conn. 
MEDEIŠIS Vytautas, Chicago. 
MICKUS Albinas, — Mich. 
MICKALAVAGE Vytautas, — 
MIKULSKIS, Alfonsas, Anna 

Euclid, O.
MURAŠKA Juozas, Waterbury.
NAMIKAS, Juozas, Sofija, Gedimi

nas, — Illinois.
NAUDŽIU'NAS, Leopoldas, Elzbieta, 

Verner, Algimantas, Natalija — III.
NAVICKAITE Natalija, — Ohio.
PAKŠTAS, Pranas, Bronė, Ilona, 

Hartford.
PAKALNIŠKIS, Povilas, Jieva — 

Mass.
PAPIEVIS, Juozas, Apolonija, Dija- 

na — Brooklyn.
PEČINIS Bronė — Philadelphia.
PERMINĄS, Juzefą, Laima, — Chi

cago.
PETRAUSKAS, Kazys, Stanislova, 

Eugenija, Stasė — Waterbury.
POLEVINSKAS Romanas, N. J. 
PLESEVICIUS Jonas, Worcester. 

'■ POŠKUS Juozas — N. Y. 
ž POVYDIS, Juozas, Kazė — Mass. 
/ PRANEVIČIUS, Mykolas, Adolfina, 
.Dalia — Chicago.

PšIBILSKYTE Rozalija, Worcester.
■ PUTRIUS, Petras, Jadvyga, Irena. 
Donaldas, Liucija — Worcester.
r RIMKUS, Kazys, Aldona, Aloyzas 
,— Chicago.
į RUDAITYTE Malvina, Cleveland, 
i RUDZEVICIUTE Jadvyga, Brook
lyn, N. Y.
t SADAUSKAS Adomas, New Brit
tain, Conn.

SAKAUS Stasė — Brooklyn.
F ŠAKALYS, Antanas, Jadvyga, Ade- 
■lė, Antanas, Romualdas, Bronius, Ka- 
fzys — Indiana.
I ŠILIUNAS, Petras, Eugenija, Kęs
tutis,-Julė— California.

Pa.

AMBROZAITIS Stasys. — Mass.
ANDRIULIS. Arturas, Elena, Jura

itė — Brooklyn.
ANDRUšYTE Elena — New York.
ANGELEIKA, Bronius, Juzė, Leo

nardas, Valerija — Chicago.
BAGDENAS, Kazys, Teresė, Zita, 

Vytautas — Detroit.
BALTRUŠAITIS Aleksandras, —El- 
BALTRUSAITIS, Aleksandras, Bar

bora, Marija, Vytautas, Kęstutis, Al
girdas, Lucija — Michigan.

BANYS, Leonas, Julė, Algimantas,
— Mass.

BARTNIAUSKAS, Teofilė, Augus
tinas — New Jersey.

BAUBLYS, Stasys, Brigita, Birutė
— Philadelphia.

BEREISA, Jonas, Marija, Jonas — 
St. Louis.

BEREISIS, Algirdas, Felicija, Lili
ja, Gedeminas — Worcester.

BIČIŪNAS, Juozas, Bronė, Artisti- 
das, Vida — Philadelphia.

BILERIS, Jadvyga, Leonas, Ona, 
Kęstutis, Vladas — Brooklyn.

BIVAINIS, Jonas, Eugenia, Regina,
— Chicago.

BRAZAITIS Kostas, Cleveland.
BRIEDIS, Stasys, Elena, Violeta— 

Cambridge.
BUROKAS Alfonsas — No. Dakota.
BUTĖNAS Algė, Chicago.
CARNECKAS, Stasys, Ona, Zita, Ju

lius — Wisconsin.
ČEPAS, Vytautas, Kostė — Brook

lyn.
DAVALIENE Elzbieta, Brooklyn.
DEMIKIS, Juozas, Marija—Cicero.
DIDELIS, Petras, Salomėja, Vale

rija — Philadelphia.
DIRVENSKIS Rimantas, — Mich.
DIRVIANSKIS Ona — Michigan.
DOVYDAITIS, Petronė, Petras, 

Adelė, Antanas — Chicago.
DUBICKIS Bolius, Newark.
DŽIUGAS, Stasys, Sofija — Mich.
EITAVICIUS, Eduardas, Ona, Liud

vikas — Brockton.
EITKEVIČIENE Emilija, — Ohio. 
EIVA, Aloyzas, Aleksandras,—Pa. 
FREJERIS Pilypas — Chicago. 
GASPERAS, Juozas, Vanda, Gedi

minas — Chicago.
GAUCYS, Povilas, Emilija, Algi

mantas — Illinois.
GENCIUS, Kazys, Adelė, Albinas, 

Valentina — Michigan.
GRADUSIUS, Mikas, Kotryna, Rū

ta, Raimundas — Wisconsin.
GREšIUS, Domicėlė, Felicija — 

Chicago.
GRIGALIŪNAS Raimundas—Wis.
GRIGONIS, Andrius, Tadas — Chi

cago.
GRONSKIS, Stasys, Stasė — N. Y.
ILEKIS, Alfonsas, Teodora, Nijolė, 

Arūnas — Chicago.
ILJINAS, Vladas, Marta, Elvyra, 

Lidija — Dorchester.
JAKSEVICIUS, Valdemaras, Genė 

N. Y.
JAKŠTAS, Stasys, Regina, Virginija, 

Gintautas, Rasa — Newark.
JAKUBAUSKAS, Leopoldas, Euge

nija, Rimantas, Henrikas, Algiman
tas — Worcester.

JAKUBAUSKAS, Mykolas, Pranė,
— Ohio.

JANUŠKA Kostas, Tennesee.
JASIUKEVICIUS, Jonas, Pranė, 

Danutė, Vytautas — Penna.
JESELSKIS Bronius — Chicago. 
JELENIAUSKAITfi Sofija — Wis. 
JONYNAS, Irena, Vytenis — Pa. 
JONYNAS Titas — Mich. 
JUREVIČIUS, Stasys, Jadvyga, Da

nutė — Elizabeth.
JUREVIČIUS Feliksas, Chicago.
JURKŠAITIS Jonas, Brooklyn. 
JURKUS Juozas, Minnesota. 
JUTELIS Vladas — Illinois. 
KALVAITIS, Pranas, Anastazija, 

Leonas, Amilija — Indiana.
KARAZIJA, Balys, Zinaida, Ramū

nas, Dalia — Michigan.
KARAZIJA, Vytautas, Juzefą, Gra

žina — California.
KERAS Stasys — Mass.
KLASENAS Elitą — Illinois.
KUBILIUS, Jonas, Vilhelmina — 

Cicero, III.
RUDOKAS, Stasys, Sofija, Jurgis— 

New ■ York.

STEPONAVIČIUS, Zigmas, Jadvy
ga, Eugenijus. Boleslovas — Penna.

VAIČIUS, Domas, Ona — N. J.
VAITENAS, Antanas, Janina — 

Brooklyn.
VARNECKAS, Matas, Stefanija, 

Rimas. Donatas, Vidmantas — N. J.
ŽOLYNAS, Petras, Vanda — Conn.

PRANEŠIMAS

Sta-

Ire-

LIEPA, Antanas, Elena — N. Y.
LIETUVNINKAS Klemensas, Anas

tazija, Marija, Genovaitė, Dana — 
Worcester.

LISAUSKAS, Vladas, Olga, Giedrė,
— Brooklyn.

LUKOŠEVIČIUS Bronius, Chicago. 
MAČIULIS, Julius, Paulina—Conn. 
MACKUS, Jonas, Marcelė, Algi

mantas — Cicero.
MAKEVICIUTE Anelė — Chicago.
MARCINKEVIČIUS, Kazys, Bronė, 

Rimantas — Chicago.
MAŽIULIS, Baltrus, Marcelė, 

sys — Chicago.
MAŽIULIS Antanas.
MICEVICIUS Ona — Cicero.
MICPOVILIENE Julė, Boston. 
MIECEVICIUS, Irena, Kazys, 

na, Kęstutis — Chicago.
MIECEVICIUS Kazys — Chicago. 
MIECEVICIUS Adolfina, Chicago. 
MILUŠAUSKAS, Matas, Marijona,

— Michigan.
MARKEVIČIUS, Vaclovas, Gerda— 

Illinois.
MORKVENAS Vincas, Boston.
NASVYTIS, Jonas, Juzefą, Ramu

tė, Jonas, Eugenija, Vytautas — Cle
veland.

NOREIKA, Alfonsas, Marija, Dai
na, Asta — Chicago.

PALUBINSKAS Matas — Mass. 
PETRUKIS Vincas, Baltimore. 
PUODŽIŪNAS, Ernestina, Lindau- 

gas — Illinois.
PUOD2IUNAS Dagmara, — Ill. 
RAŽAUSKAS, Kazys, Roza — Iii. 
RINKEVIČIUS Kazys, Jersey City. 
SEMENAVICIENE Pranė, — Iii. 
ŠEPIKAS Juozas — Chicago. 
SINKEVIČIUS, Albinas, Adelė,

Eglė — N. Y.
STANKAITIS, Vladas, Barbora, 

Liudas, Ona — Chicago.

Penktadienį, birželio 24 d., 
vai. vakare, Atletų Klubo 

salėje, 168 Marcy Ave., Broo- 
klyne, įvyks Lietuvių Inžinie
rių draugijos steigiamas su
sirinkimas. Iniciatorių grupė 
kviečia visus lietuvius inži
nierius, arkitektus ir techni
kus dalyvauti.

8

DP Žiniai

Displaced Persons Commis
sion pranešimu, kiekvienas 
imigrantas, į Jungtines Vals
tybes atvykęs prieš gegužės 
1 d., 1949, turi išpildyti pus
metinį imigracijos raportą ir 
ligi birželio 30 dienos, 1949 
metų jį pasiųsti Displaced 
Persons Commission, Wash
ington 25, D. C.

Raportas turi būti išpildy
tas ant tam tikro blankti: 
Semmiannual Report of Int- 
migrant Displaced Persons 
(Budget Bureau Approval 
No. 26-R003).

BROOKLYNO BIZNIERIAI

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZA VITAS V, UBAREV1CIU8

Muzikos Dir. PraneUmq Dir.
1. P. GINKL’S 

Direktorius
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ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena U puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorka 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakar*

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

Tel. Gramercy 7-9765

V

AUGUST
—: Beltaire

6762 FOURTH AVE.
(68th St kampas)

GUSTAS
Florist :—

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

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

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS 

OFISAS: 
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

K

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje;l;

< i 489 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
!' Arti Union Avė.

D. WHTTECAVAGE, savininkas

»
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KORESPONDENCIJOS

Philadelphia, Pa. New York, N. Y.

Maldos diena
Philadelphijos visose lietuvių 

parapijose lietuvių maldos diena 
birželio 26 d. 11 vai. prasidės šv. 
'mišiomis, pritaikytu pamokslu ir 
ypatingomis pamaldomis. Visa 
bus sujungta su archivyskupo J. 
Skverecko jubiliejinėmis mišio
mis už Lietuvą ir kenčiančius 
lietuvius.

Liūdnos sukaktaies minėjimas
Lietuvos okupavimo ir didžių

jų kančių' pradžios sukaktį Phi
ladelphijos lietuviai minės liepos 
1 d. 8 vai. vakare, Lietuvių Mu
zikalioje salėje. Kalbės adv. St. 
Mankas ir inž. Jurskis. Be to, 
bus meninė dalis su artistais 
Augaityte ir Sauliumi.

Piknikas
šv. Kazimiero parapijos meti

nis piknikas bus liepos 3 d. My
kolaičio sode. Bus daug linksmy
bių ir gražybių.

Lietuvių Memorial Post 1763 
American Legion veikla

Dekoracijų dienoje, gegužės 
30 d., Lietuviai Legionieriai ap- 
dekoravo New Yorko lietuvių 
karių kapus gražia posto ir Ame
rikos vėliavomis.

Penktadienį, birželio 17 d.,_ 8 
vai. vak., Lietuvių Atletų Klu
be, 168 Marcy Ave., Brooklyne, 
įvyko svarbus American Legio
no Lietuvių Memorial Posto 
1763 susirinkimas. Formaliai pri
imtiems legionieriams bus išduo
tos narystės kortelės. Bus baig
ta posto organizavimo darbas ir 
papildytos komisijos ir valdyba.

Ruošiamas posto narių susipa
žinimo išvažiavimas ir planuo
jamas didžiulis militarinis ba
lius ateinantį sezoną.

kalbėjo neseniai iš tremties at
vykęs studentas A. Sužiędėlis.

Programą paįvairino Mr. Leo
nide Tetreault, baritono, meniš
kai atliktos ir nuotaikingos dai
nos. Jam akompaniavo Putnamo 
N. P. Seselių muzikos vadovė 
Miss. Ekkert.

Pagrindinę kalbą sakė Brown 
Universiteto fizikos profesorius, 
Mr. Dr. Robert T. Beyer. Jis 
graduantams priminė, kad, kas 
jie gyvenime kad ir kokią 
profesiją nepasirinktų, turėtų vi
suomet vadovautis katalikų Baž
nyčios principais.

Diplomus graduantams įteikė 
J. E. vysk. P. Būčys. Mokyklos 
principalas, kun. J. Dambraus
kas pastebėjo, kad šių metų mo
kyklos laidai teko didelė garbė 
priimti diplomus iš taip garbin
go ir didelio žmogaus rankų, ku
ris šiemet atšventė 50 metų ku
nigystės jubiliejų.

Koresp.

Great Neck, N. Y,

Elizabeth, N. J.
Sidabrinė sukaktis

Birž. 5 d. į Lietuvių salę Eli- 
zabethe susirinko apie 350 vie
tos ir plačios apylinkės lietuvių 
pagerbti Mortą ir Kazį Berno
tus, jų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga, ši salė 
retai yra mačiusi tokias gausias 
vaišes. Bet tai nenuostabu, nes 
K. Bernotas yra plačiai žinomas, 
kaip susipratęs lietuvis, visuo
menės veikėjas.

Svečių tarpe matėme vietos 
kleboną kun. Simonaitį, kuris 
1924 m. birž. 1 d. suteikė Ber
notams Moterystės Sakramentą. 
Kun. Simonaitis pasakė gražią 
kalbą, iškeldamas K. Bernoto 
nuopelnus parapįjaį.įr vietos or
ganizacijoms. Svočios pareigose 
buvo dabar, kaip ir prieš 25 me
tus, M< Gurskienė; svotas buvo 
K. Bernoto geras prietelius St. 
Radžius. Tarp kalbėjusių buvo 
Bernotų duktė Marijona, jaut
riais žodžiais pasveikinusi savo 
tėvelius. Taip pat kalbėjo K. 
Bernoto rūpesčiu neseniai pas jį 
iš tremties atvykęs jo giminai
tis St. Dzikaš. Gale labai gražiai 
visiems padėkojo K. Bernotas ir 
M. Bernotienė.

K. Bernotas iš Lietuvos atvy
ko prieš 38 metus. Dvidešimt 
šeši metai kaip yra vietos šv. 
Petro ir Povilo draugijos pirmi
ninku. Taip pat priklauso jis Pi
liečių Klubui ir Šv. Vardo drau
gijai. K. Bernotas yra veiklus 
lietuvis ir susipratęs katalikas, 
daug pasidarbavęs tautos ir pa
rapijos reikalams.

M. Bernotienė gimusi Ameri
koje, bet puikiai kalba lietuviš
kai. Ji taip pat uoliai dalyvauja 
parapijos organizacijų veikloje.

Šiai porai linkime ir toliau lai
mingo ir giedro gyvenimo.

Dalyvavęs

Girardville, Pa.
Artistas J. čižauskas mūsų 

padangėje
Pas mus didieji artistai yra 

retenybė, nes į šį mūsų nuoša
liai stovintį miestą labai retas 
kas benori atvažiuoti. Tačiau 
štai įvyksta mūsų mylimo kle
bono kun. Daumanto pagerbimo 
pokylis ir ta proga atvyko Ame
rikos lietuviuose ir kitataučiuo
se išgarsėjęs artistas daininin
kas bei didelis muzikas Jonas 
Čižauskas. Ponų čižauskų gra
mofono plokštelėse įdainuotų 
žavingų dainelių dar ir dabar 
mes turime.' Bet man pirmą kar
tą teko išgirsti p. čižauską as
meniškai giedant ir dainuojant.

Jau bažnyčioje, laike mišių, 
vargonuose pasigirdo kas tokio 
nepaprasto ir mes atsisukę į var
gonus žiūrėjome, kieno ten pirš
tai lipsto vargonų klevišus. (J. 
Čižauskas khn. Daumanto pager
bimui išpildė Česlovo Sasnausko 
“Preliudiūm-Fuge” — Red.). 1

Laike bankieto artistas Jonas 
čižauskas sugiedojo savo kom
poziciją — “Sveika Marija,” ce
lebranto, kun. Daumanto pager
bimui. Taip pat sudainavo šešias 
ar septynias liaudies daineles.

Gal kas nors aprašys ir apie 
kitus šių iškilmių svečius-daly- 
vius ,bet man norėjosi tik spe
cialiai tarti kelis žodžius apie 
garbingąjį muz. čižauską, kuris 
tiek daug lietuviams išeivijoje 
yra užsitarnavęs, ir dabar teikė
si mumis pradžiuginti savo mu
zikaliais gabumais.

Puikus parengimas
Vietinis BALF skyrius birže

lio 12 d. suruošė Great Necke 
vieną gražiausių parengimų, ko
kių čia nėra buvę jau daugelis 
metų. J pikniką prisirinko labai 
daug publikos iš vietos ir apylin
kių.

Visų dėmesio centre buvo iš 
Brokoylno ir New Yorko atvy
kusi tremtinių jaunimo trupė, 
kuri pasirodė tikrai gražiai. Pub
lika su pasigerėjimu sekė tos 
trupės tautinius šokius, kuriuos 
simpatingas ir gražus DP jauni
mas atliko ypatingai gerai. Gi
laus ir jaudinančio įspūdžio pa
darė p. Galmino vedama vyrų 
grupė, kuri buvo pasirinkusi la
bai vykusį dainų repertuarą. 
Programą gyvai vedė dail. Vla
das Vijeikis.

DP jaunimas pasielgė kilniai 
atsisakydamas BALFo naudai 
net nuo kelionės išlaidų, 
paaukojo jie patys.

Veikliam Great Necko 
skyriui vadovauja čia
energingas veikėjas Aleksas Va- 
siliauskąę. šiam parengimui jam 
labai' nuoširdžiai talkininkavo 
speciali komisija, į kurią įėjo 
pats p. gen. konsulas Budrys, p. 
Vilkas, p. O. Lažauninkienė ir p. 
V. Ciplijauskas. Parengimo me
tu daug triūso ir darbo įdėjo p. 
Bukantienė, Gutauskienė, St. 
Vasiliauskienė, L. Ciplijauskienė, 
Lukauskienė, J. Sausariūtė ir kt., 
kurios puikiai tvarkė virtuvę ir 
aptarnavo skaitlingus svečius.

Šį parengimą ilgai ir maloniai 
prisimins visi pikniko dalyviai.

H.

kurias

BALF 
gimęs

VIETOS ŽINIOS j
GAVO CHEMIJOS DAK

TARO LAIPSNĮ

Brooklyniečiams gerai pa
žįstamų, p. Steckių žentas, 
Jonas Skarulis, Šv. Jono Uni
versiteto profesorius, šiomis 
dienomis gavo chemijos dak
taro laipsnį.

Reikia pažymėti, kad Jo
nas Skarulis yra netik aukš
to mokslo žmogus, bet ir ge
ras pianistas. Jo koncertus 
yra girdėję netik Apreiškimo 
parapija, bet ir platesnės apy
linkės.

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

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

Tel. VI 7-1896

NUOSAVYBES PARDAVIME!
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių Ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais Įtaisymais;
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų Ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

S. M.

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tremtinių Meno 
ir Kultūros sekcijos susirin
kimas įvyks birželio 24 d., 
penktadienį, 8 vai. vakare, 
Apreiškimo parapijos salėje.

Kviečiami visi tremtiniai, 
galį prisidėti prie sekcijos 
veiklos, o ypač naujai atvy
kęs jaunimas.

Valdyba

NAUJA LIETUVIŠKA 
, RADIO VALANDA

Nuo ateinančio liepos mėn. 
10 d. pradedamos naujos lie
tuviškos radio valandos iš 
stoties WLIB 1180 kil. Valan
dos bus sekmadieniais 1:30 
iki 2:30 vai. po pietų. Pro
gramų vedėjas — Petras Li
sauskas iš Maspeth, N. Y.

Priešingai
—Ar tamsta nemanai, kad 

automobiliai gadina jaunąją 
kartą ?

—Ne, aš manau, kad jau
noji karta gadina automobi
lius.

Laikosi žodžio
Petras: — Kūmai, aš tau 

skolą atiduosiu, bet šį mėne
sį negaliu nei dolerio duoti.

Jonas: — Tu taip kiekvie
ną mėnesį kalbi.

Petras: — Na, ar gi aš ne
silaikau savo žodžio?

Jis moka skaičiuoti
—Jonuk, jeigu tau duosiu 

16 riešutų ir tu iš jų pusę 
duosi savo mažam broliukui 
Petrukui, tai kiek liks tau?

—šeši!
—Netiesa! Nemoki skai

čiuoti! — bara mama.
—Aš, mamyte, moku skai

čiuoti, bet Petrukas dar nie
ko aritmetikoj nenusimano. 
Jam užteks ir šešių.

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

šventadieniais susitarus

Tel. Market 2-5172

Padėka
Matthew A. Buyus

(Buyauskas)

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
'Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

Dėkojame gerbiamam kunigui 
prelatui J. Balkūnui už aplanky
mą mūsų ir suteikimą tokios 
brangios dovanos mūsų dukrelės 
Pirmos Komunijos proga.

Taip pat iš širdies dėkojame 
kunigams: Kartavičiui, W. Gal- 
čiuį, čekavičiui, R.1, Galčiui Bur- 
kui Murray ir Leke%iui. Paip pat 
krikšto tėveliui ir krikšto moti
nėlei ir visiems mūsų brangiems 
sveteliams, už tokį gausų atsi
lankymą ir taip gražias dovanas.

Dėkojame visoms sesutėms 
pranciškietėms už taip gražų 
mokymą mūsų vaikučių ir lan
kymą mūšų namuose.

Lai visiems Gerasis Dievas su
teikia visokios laimės.

A. J. Mickevičius 
Mrs. S. Tailman

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Moderninta laidojimo ištaiga 

Didelė, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

•Stephen Aromiskis1
Į (Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Notary Public

660 Grand Street, 
> -Brooklyn, N. Y.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Birželio 6 d. gavom progos pa
matyti ir išgirsti gerai žinomos 
artistės Marijos šlekaitytės pia
no mokinių koncertą, kuris šie
met pasirodė visapusiškai turtin
gesnis už pereitą metą. Marytės 
globoj mokiniai daro greitą bei 
žymią pažangą. Visi buvo gėlių 
bukietais apdovanoti, kai kurie 
net po kelis. Koncerto salė buvo 
svečiais pripildyta. Paskutinis 
programos numeris “Liszto 12-ta 
Rapsodija’* iiuvb žavėtinai išpil
dytas pačios mokytojos. Publika 
ilgai plojo, iššaukdama scenon 
artistę. Ji buvo apdovanota bu
kietais.

Iš muzikos žinovų girdėjosi 
gražiausi komplimentai, kaip tai: 
“She is wonderful ”, “ A fine 
artist” ir t. p. Programą paįvai
rinti, Kearny populiarė daininin
kė p-lė Elenor Egan gražiai pa
dainavo solo keletą numerių.
u_____ •____L:__R.

Marianapolis, Conn
Diplomų įteikimo aktas

Šiemet Marianapolio aukštes
niąją mokyklą baigė ir gavo di
plomus šie lietuviai studentai: 
Francis Bohušas, Joseph' Litvi
nas, Albert Sluoksnaitis (visi 
trys iš Waterbury, Conn.), An
thony Kilikevičius iš Chicagos, 
Juozas Klevickas iš Gary, Ind., 
ir Charles Konopinski iš Brook
lyn©. Su jai baigė mokslą dar ir 
šie nelietuviai: R. R. Brodeus, F. 
Doody, R. E. Kondracki, G. J. 
Lawrence, P. A. Oulette ir R. J. 
Withe.

Akto iškilmių dieną, birželio 
12 d., kiek prieš vienuoliktąją 
valandą toguoti graduantai pro
cesija įžengė į Kolegijos koply
čią, kuri jau buvo pilnutėlė pri
sirinkusi mokinių tėvų ir svečių. 
11 vai. Marijonų vienuolijos ge
nerolas, vysk. P. Būčys, asistuo
jamas'kolegijos rektoriaus, kun. 
Dr. A. Jagmino ir kun. šeputos, 
laikė iškilmingas mišias. Tai pro
gai pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Sabutis iš Hartfordo. Tuoj 
po mišių graduantai ir svečiai 
pietavo kolegijos refectorijoje.

Ceremonialmeistriu buvo mo
kytojas p. Kundrotas, kurs la
bai gražiai ceremonijas pravedė 
ir kur galėdamas kėlė mūsų tau
tai daromas skriaudas ir Tėvų 
Marijonų pastangas ir nuopelnus 
lietuvybei. Pirmasis tarė žodį 
Kolegijos rektorius, pasveikin
damas graduantus ir patikrinda
mas jiems nuolatinį Marianapo
lio palankumą. Po-rektoriaus

Woodhaven, N. Y.
Baigė universitetą

Aldona M. Grabauskaitė, Jono 
ir Onos Grabauskų duktė, sėk
mingai baigė St. John’s univer
sitete knygyno skyrių ir gavo 
“Bachelor j>f Library Science” 
laipsnį. Kiek anksčiau ji yra bai
gusi -Adelphi kolegijoj socialio 
mokslo ir biznio administracijos 
skyrius.

— Birželio 12 d. Second Corps 
Armory salėje, Brooklyne, įvyko 
minėto universiteto graduantams 
diplomų įteikimo programa, ku
rioje dalyvavo ir. Trumano ad
ministracijos narys, Darbo Sekr. 
Maurice J. Tobin ,kuriam taipgi 
buvo įteikta garbės pažymėji
mas. Ta proga Darbo Ministeris 
Tobin pasakė įdomią kalbą.

—Minėtą universitetą baigė 
“Bachelor of Science” laipsniais 
dar ir šie lietuviai: Joseph B. 
Vaškas, Algird John L. Mikolai- 
tis ir John Shidlauskas.

J. P. M.

1 vicepirm. kūn. Ig. Kelmelis, 2 
vicepirmin. Ant. Masandukas, 3 
vicepirmin. p. Jieva Trečiokienė, 
nutarimų raštin. — Alb. Trečio
kas, fin. raštin. — J. Liudvinai- 
tis, iždininkas —- Pr. Petrulis. 
Direktoriai: J. Arloff, Ona Po
cienė, A. Gudonis, V. Ambraze
vičius, P. Zuikis ir K. Krūmė- 
nas. Spaudos kom.: lietuvių — J. 
Liudvinaitis, anglų — V. Amb
razevičius. Parengimų komisija: 
Ona Pocienė, J. Valickas, J. Ar
loff ir A. Gudonis.

X

x
X 
X

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Laisąiuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

Sekmadienį, Birželio 26 d., 1949
Visi keliai veda į METINĮ

Šv. Mykolo Parapijos, Bayonne, N. J.
kuris įvyks gražiame
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Tel. NEwton 9-4464

Newark, N. J
New Jersey Lietuvių Tarybos 

metinis suvažiavimas buvo birž. 
10 d. Atstovų suvažiavo gana 
skaitlingai iš New Jersey apylin
kės lietuvių kolonijų. A. S. Tre
čiokas, Tarybos raštin., pateikė 
platų referatą kas link didesnio 
veikimo N. J. lietuvių kolonijo
se ir nurodė reikalingumą stoti 
į darbą sujungtomis jėgomis 
Lietuvos išlaisvinimo byloje.

Į valdybą sekantiems metams 
įeina .šie: Garbės pirm. adv. K. 
F. Paulis, pirm. Jok.. Stukas, Jr.,

PARAPIJOS SODNELYJE
15 E. 23rd Street Bayonne, N. J.

Pradžia 2 vai. popiet. — Įžanga 75c.
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KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w.
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak.

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. |
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS

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

MiuiamaiuiBiiiBiaiiauiii UBlUIIBIUiniIlMIlHB

[Tel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

j - $150 -
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
; NEMOKAMAI

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

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

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

TEL. NE 9-3215

ANTANAS GRIGALIS
LIETUVIS KONTRAKTORIUS

STATO GYVENAMUS NAMUS, BUNGALOWS, VASARNAMIUS IR 

TAISO—DEKORUOJA SENUS 

PASINAUDOKITE ŽEMOMIS MŪSŲ KAINOMIS!

Dėl Bungalow pavyzdžių ir kitų informacijų kreipkitės adresu: 

63-26 53rd Drive Maspeth, N. Y.
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NEW YORKO APYLINKĖS

LIETUVIU
ŠIEMET ĮVYKSTA

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

VARTAI ATSIDARO 1 VA L. PO PIETŲ
Liepos-July 3

Pranešimas Lietuvių Dienos reikalu Mūsų Apylinkėj

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
LIETUVIŲ DIENOS 

PIKNIKU

Šių metų New Yorko apy
linkės Lietuvių Diena, ruošia
ma “Amerikos” skaitytojų ir 
jos bičiulių, įvyksta SEKMA
DIENĮ, LIEPOS 3 D. Taigi, 
jau laiko nedaug liko.

Susidomėjimas tuo milži
nišku lietuvių susibūrimu yra 
labai didelis, kaip apylinkės, 
taip ir toliau gyvenančių lie
tuvių tarpe. Visi, kas tik sa
ve lietuviu skaito ir galės ati
trūkti nuo kasdieninių savo 
užsiėmimų, ruošiasi jame da
lyvauti.

Be didelio skaičiaus “Ame
rikos” bičiulių, kurie savo at
silankymu kas metai pager
bia New Yorko apylinkės Lie
tuvių Dieną, šiemet joje da
lyvaus gausus būrys mūsų 
naujakurių, neseniai atvyku
sių iš tremties. O kur jie su
sirenka, visur, kaip žinome, 
įneša daugiau lietuviškos 
dvasios ir atgaivina prisimi
nimus iš brangios mūsų tėvy
nės,
> Piknike dalyvauti yra pa
sižadėję daug mūsų profesio
nalų, biznierių ir organizuo
tų vietos lietuvių, kaip Liet. 
Kat. Darbininkų Klubas, Tau
tininkų Klubas ir k.

Tas rodo, kad iš šio masi
nio lietuvių susibūrimo išsi
nešime gražius ir ilgai paten
kinančius įspūdžius.

3.00

ĮŽANGOS IR KITI 
BILIETĖLIAI

Įžangos mokestis į Lietu
vių Dienos parengimą yra la
bai mažas — tik 60 centų as
meniui, taksus įskaitant. Bet 
kas pirks įžangos bilietėlius 
išanksto, mokės tik 50c. as
meniui.

Tų bilietėlių galima gauti 
pas Rengimo Komiteto na
rius ir “Amerikos” administ
racijoje.

Be šių įžangos bilietėlių, 
dar yra platinami bilietai no
rintiems dalyvauti dovanų 
paskirstyme, kuris įvyks lie
pos 3 d dieną 9 vai. vakare 
pikniko stadione (Dovanų są
rašas telpa aukščiau esančia
me skelbime), šie bilietėliai 
parsiduoda po 25 centus vie
nas, arba $3.00 už visą kny
gutę.

Kas jau yra pirkęs bilietė
lių, jų šakneles prašome pri
siųsti “Amerikos” administ
racijai, kad galėtume juos 
įtraukti į sąrašus ir platinto
jų vardus paskelbti laikraš
tyje.

Kiekvienas, išplatinęs bent 
vieną dovanęms laimėti kny
gutę, skaitosi Lietuvių 
nos Rarbės Rėmėju.

Garbės Rėmėjai
Šią savaitę prisiuntusieji 

pinigus už išplatintas knyge
les:

Mrs. J. Gražienė, Brooklyn, 
N. Y........................................9.00

Vincent J. Budrikas, Brook
lyn, N. Y............................. 6.00

Amelia Šatienė, Scranton, Pa.
....................................... $3.00

M. Stanionienė, Midland, Pa.
....................................... $3.00

Jos. Marshall, Prospect Park, 
N. J." .............................. $3.00

Geo. Strogis, Brooklyn 3.00
Mrs. Kazlauskienė, Brooklyn, 

N. Y.
Pr. A. Dulkė, Richmond Hill, 

N. Y.......................................3.00
Mrs. F. Pažusis, Maspeth, N.

Y. ...................................... 3.00
Frank Mickūnaitis, Brooklyn,

N. Y..................................... 3.00
Eugenijus Petrauskas, Jamai

ca, N. Y.............................. 3.00
N. Šarkus,, Brooklyn .... 3.00
S. K. Lukas, Brooklyn .... 3.00
Kazys čeledinas, Brooklyn,

N. Y..................................... 3.00
L. A. Citizen Club, Kearny,

N .J......................   3.00
I. R. Miklaševičius, Manhas

set, L. 1.................................3.00
S. Gudaitienė, Brooklyn 3.00
E. Galchienė, Greenpoint 3.00
Petras Sinkevičius, Brooklyn,

N. Y. ..........................  3.00
Ona Ligmont, Ozone Park, N.

Y ...........................................  3.00
Anna Swedas, Brooklyn 3.00
Victor Urbanas, Richmond

Hill, N. Y............................. 3.00
Petr. Šimkienė, Maspeth 3.00
Wm. Milinis, Brooklyn .... 3.00
Juzefą Paulauskiene, Maspeth,

N. Y........................................3.00
Peter Jokubauskas, Waterbu

ry, Conn...............................  3.00
Alex Spaičys, Brooklyn 3.00
Scholes Baking Co., Brooklyn,

N. Y........................................3.00
Henrikas Mikuckis, Yonkers, 

N. Y....................................  3.00
A. Valukonis, Cliffside, N. J.

...................................... 3.00
Mrs. A. Balčiūnas, Richmond

Hill, N. Y........ :................... 3.00
Juozas Urbonas, Brooklyn 3.00
Mrs. Ursula Šarkus, Brooklyn, 

N. Y.
Mrs. Vaicekauskiene, Wood

haven, N. Y.
Mrs. Garbanauskas, Brooklyn, 

N. Y....................................  3.00
Anna Petrulionis, Brooklyn,

...................................... 3.00
Tekia Baliski, Philadelphia, 

Pa......................................... 3.00
K. Dobrovolskis, Brooklyn, N.

Y ........................................... 3.00
K. Rimša, Brooklyn, N.Y. 3.00
Mrs. A Stero, Woodhaven, N.

Y ........................................... 3.00
James Sabai, Jamaica 3.00
\7adas Levanas, Waterbury,

Conn..................................... 3.00
H. Mosechuk, New York 3.00
Mrs. E. Vaskas, Woodhaven,

N. Y.......................   3.00
P. Sidzikauskienė, Brooklyn,

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

N. Y.......... .......................... 3.00
Simon Stagniūnas, Woodha

ven, N. Y........ .................... 3.00
P. A. Šimkus, Brooklyn 3.00
Mrs. M. Schultz, No. Arling

ton, N. J.......................... -... 2.00
Visiems jiems nuoširdžiai 

dėkojame ir laukiame vardų 
naujų darbuotojų,

“Amerikos” Administr.

3.00

Die-

NAUJIENA

Lietuvių Dienos piknike, 
liepos 3 d. programoje daly
vaus linksmieji DP artistai, 
Kazys Vasiliauskas ir Vitalis 
Žukauskas, ir akordionistas 
Jonas Galminas.

Programoje tai pat daly
vaus p. Brundzienės šokėjų 
grupė ir gros Tamašausko 

1 orkestras.

3.00

• Prel. J. Balkūnas birželio 
26 d. sakys pamokslą LDS 
seimo atstovams pamaldose 
Lawrence, Mass.

• Kun. Dr. J. Starkus bu
vo nuvykęs į Los Angeles da
lyvauti savo giminaičio kun. 
A. Margio primicijose.

• Magd. Avietėnaitė apsi
gyveno Detroite, kur ji pa
kviesta į vieną katalikų kny
gyną.

• Prof. Pr. Padalskis vasa
ros atostogas praleis New 
Yorko ir Naujosios Anglijos 
apylinkėse. Rudenį grįžta 
profesoriauti į Detroito uni
versitetą.

• Dr. A. Kučas ir vasarą 
dėstys Scrantono universite
te. Dabar ilsisi Maine valsti
joj pas Tėvus Pranciškonus.

• Muz. A. Mikulskis, čiur- 
lioniečių choro vedėjas, su
stojo paviešėti pas savo gimi
nes Mazoliauskus ir Bartve- 
kus, Stamford, Conn.

• Juozas Sagevičius susi
laukė iš tremties savo sesers 
sūnaus Br. Aušroto su šeima. 
Birželio 24 d. atvyko brolio 
sūnus su šeima.

• Dr. Pranas ir Janina Bag
donavičiai Elizabethe susi
laukė savo tėvų, brolio ir 
dviejų seserų su šeimomis. 
Pas juos dar atvyks apie 12 
asmenų.

• Ant. ir Joana Vaičiulai
čiai vasarą praleis Massachu
setts, Connecticut, Maine ir 
New Yorko valstijose.

Mrs. S. Gudaitienė, mūsų 
uoli veikėja ir nuolatinė rėmė
ja iš Brooklyno, atsilankė 
“Amerikos” įstaigoje užsimo
kėti už prenumeratą ir ta 
proga paskyrė $3.00 Lietuvių 
Dienai ir $1.00 laikraščio rei
kalams.

• Mrs. E. Galchus iš Long 
Island City prisiuntė savo 
prenumeratą ir $3.00 Lietu
vių Dienos reikalams.

• Petr. Šimkienė, mūsų uo
li skaitytoja ir rėmėja iš Mas 
petho prisiuntė savo prenu
meratą ir $3.00 už L. Dienos 
knygutę, be to dar pridėjo 
$1.00 laikraščio reikalams.

• Muz. Pr. Dulkės vedybų 
25 mėtų sukaktis bus liepos 
3 d., prasidės pamaldomis 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje 11 vai.

• Nancy Kazlauskaitė, iš 
Brooklyno, šiomis dienomis 
baigė Pittsburghe Šv. Pran
ciškaus Akademiją. Studija
vo ekonomiją. Panelė N. Kaz
lauskaitė rengiasi nuo rudens 
pradėti studijuoti aukštąjį 
mokslą.

• Ona ir Simonas švedai, 
mūsų skaitytojai iš Brookly
no, susilaukė iš Europos sve
čio, savo giminaičio Vytauto 
Račkausko. Norėdama savo 
svečią supažindinti su vietos 
lietuviais, O. Švedienė buvo 
su juo atsilankiusi “Ameri
kos” įstaigoje ir ta proga at
naujino savo prenumeratą ir 
$3.00 įteikė už Lietuvių Die
nos knygutę.

• Magdal. Andrela, gyve
nanti Greenpoint, N. Y., pri
siuntė prenumerat. už “Ame
rika” $6.00.

• A. Palikonis iš Cliffside, 
N. J. atnaujino savo prenu
meratą ir $3.00 prisiuntė Lie
tuvių Dienos reikalams.

Angelų Karalienės 
Parapija

Birželio 12 d. įvyko mėnesi
nis Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas, kurį vedė pirm. V. 
Žemantauskas, o užrašus da
rė S. K. Lukas. Buvo išduo
ta iš buvusio geg. 21 d. pava
sarinio baliaus apyskaita. 
Balius pelno davė apie 40 dol.

Iš Kat. Federacijos N. Y. 
apskrities susirinkimo prane
šimą padarė S. K. Lukas ir V. 
Žemantauskas. Nutarta susi
rinkimus laikyti ir vasaros 
metu — jų nenutraukti.

Draugija pageidauja, kad 
šios parapijos katalikai vyrai 
priklausytų prie švento Var
do draugijos ir savo priklau
symu pagyvintų šios draugi
jos Veikimą.

Apreiškimo 
Parapija

—Anglų kalbos kursai jau 
veikia. Kursantų užsiregist
ravo 82. Sudaryta dvi kur
santų grupės: pradedantiems 
ir pažengusiems' anglų kalbo
je. Norintieji dar gali regist
ruotis parapijos klebonijoj.

—Dievo Kūrio Oktavos me
tu (birž. 16-23 d.) kasdien 8 
vai. mišios ir mišparai 7:30 
vai. vak. bus laikomi prie įs
tatyto švč. Sakramento.

—Birželio 26 d. 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje įvyks 
mokyklos užbaigimo iškil
mės. Diplomai mokiniams 
bus išdalinti prieš 9 vai. mi
šias bažnyčioje.

—Sekmadienį, birželio 12 
d. parapijos salėje įvyko Ka
talikų Jaunimo organizaci
jos (CYA) Komunijos pusry
čiai. Susirinko gražus jauni
mo būrys. Buvo pakviestas 
svečias kalbėtojas William 
Philips. Organizacijai ener
gingai vadovauja Antanas 
Trinkūnas.

— šeštadienį, birželio 11 
d. Darata Antanavich ištekė
jo už Jono Zwolinski.

—Antanas ir Josephine Va- 
lasaitis pakrikštijo savo duk
relę vardu Teresė.

—Sekmadienį, birž. 26 d. 
bus iškilmingas mūsų parapi
jos mokyklos užbaigimas. Di
plomai bus išdalinti 
vai. mišias. Vaikai 
programą 7:30 vai. 
mokyklos salėje.
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Nusipirkę bilietą tik už 25 centus, Jūs dalyvausite paskirs 
tyme visų dovanų. Bilietų galite gauti pas Lietuvių Dienos 
Komiteto narius ir “Amerikos” įstaigoje.

PIRMOJI DOVANA ------
TELEVIZIJOS APARATAS 52

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

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

TRECIOJI DOVANA ------
Elektrinis Stalo Laikrodis

—Birž. 12 d. klierikas Alex 
Sledžius gavo subdijakonato 
šventimus. Pavasarį 
įšventintas į kunigus.

—Šeštadienį, birž. 18 d. į- 
vyko iškilmingos laidotuvės 
Izabelės Belevičiūtės, 34 me
tų amž. Palaidota Šv. Jono 
kapinėse.

bus

Šv. Jurgio Parapija
—Kun. Petrausko rūpes

tingumu bažnyčioje yra įtai
syta laikrodis, kuris buvo se
niai reikalingas.

—Birželio 13 d. su šv. mi
glomis palaidotas a. a. Anta
nas Strikulis, 71 m. aniž.

—Birželio 19 d., 4 vai. po 
pietų, priims Moterystės Sak
ramentą p-lė Rokužytė su Ku
činsku.

—Birželio 19 d. susituokė 
Albinas Kucyskas su Irene 
Rokush. Laike šliūbo giedojo 
solo B. Brundzienė. Jaunave
džiai abu gražiai kalba lietu
viškai. Linkėtina jiems nau
jame gyvenime geros laimės.

—Atvyko iš Austrijos Dr. 
Danutė Dulskytė ir jau dar
buojasi šv. Marijos ligoninėj 
Brooklyne. Prieš kelias savai
tes atvyko jos tėveliai ir bro
lis, kurie tuo kart apsistoję 
pas savo žentą Dr. Dambra- 
vą.

ir

prieš 9 $15,000.
išpildys 
vakare

t HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
— Radios
— Television
— Refrigerators

WASHING MACHINES 
ELECTRIC APPLIANCES 
GAS & COMBINATION 

RANGES

Brooklyn 6, N. Y
Kalbame lietuviškai

į JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas)

REAL ESTATE
RICHMOND HILL, N. Y.

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

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

tytas, 40 x 100.
Turiu visokių naujų namų visose 

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

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

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS
ZINIS

361 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EV 4-3487 
Tel. RE 9-1506

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

NEwtown 9-5972

Stephen Bredes Jr,
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3197 NE 9-5689

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

A. ir E POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
> Tel, EVergreen 4-9737

ž Tel. EVergreen 4 - 7142 $
Ž SALDAINIŲ PALOCIUS į 
J ' GERIAUSIOS RŪŠIES 4
A Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate B
Z PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausiai pasirinkimas 6 
A AISKRYMAS gamintas namie 19 geriausios Smetonos, ALUS 19 ge-J riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: vj 

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

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORLM

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavinių, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

Jos. Zeidat, Jr.
BAR&GRILL 

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

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
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