
ŠTAI KAIP
Pažangos keliu 
Epochiniai dalykai 
Komunizmui smūgis 
Jau mauras? 
Šiurpus liudijimas

Amerikos tauta eina mil
žiniškais žingsniais savo 
krašto gerbūvio keliu. Jeigu 
šiandieną yra apskaičiuota, 
kad kas keturiems Amerikos 
gyventojams tenka viena 
motorizuota važiavimo prie
monė, kaip jumoristai sako, 
reikalui esant, visa Amerika 
gali iš karto susėsti į moto
rizuotus vežimus ir važiuoti, 
tai tas rodo, ko šitas kraš
tas savo sumanumu ir darbš
tumu yra pasiekęs. Tai tik 
vieną pavyzdį priminėme —" 
važiavimo priemones. Pasi
žvalgę po kitas sritis, tą pat 
pastebėsime. Keliai, žemės 
ūkis, krašto elektrifikacija 
— visa daro nepaprastą įs
pūdį prieš penkiasdešimt me
tų į šį kraštą atvykusiam, 
kuris matė kaip buvo tada ir 
kaip yra dabar.

Nelaimingas būtų kraštas, 
jeigu jis ant laimėtų laurų 
pradėtų snūduruoti ir saky
tų, man jau užtenka. Ameri
koje taip nėra. Čia dairomą- 
si, kur dar yra vargo ir skur
do ir kaip jį sumažinti. Šio
mis dienomis baigiamas bu
tų statybos įstatymas yra 
vienas iš ryškiųjų įrodymų, 
kad čia stengiamasi neuž- 
snausti ant to, kas jau lai
mėta. šiuo įstatymu rengia- 
mąsi apie pusantro milijono 
šeimų išimti iš lūšnų ir apgy
vendinti moderniškuose bu
tuose. šiam reikalui į pagel- 
bą eina valdžia. Amerikos 
žmogus turi išeiti iš sutruk 
nijusių patalpų ir apsigyven
ti sveikame bute. Rengiama-

pakepi
namais, 
iš tarp- 
rankų.

Pagrindinis tarptautinio 
komunizmo dėsnis — kurti 
pasaulyje skurdą, o tame 
skurde ieškoti sau draugų. 
Iki šiol šis jų dėsnis davė 
jiems labai gerų rezultatų. 
Sau draugų jie ieškojo var
gingose lūšnose, skurdžiuose 
kvartaluose. Šių kvartalų iš- 
griovimas, ir lūšnų 
mas moderniškais 
tai ginklo išmušimas 
tautinių kurstytojų
Šitą puikiai* supranta pats 
Kremlius ir dėl to nervinasi. 
Tai įrodė Marshallio planas, 
kuris pasiūlė išgriauti lūšny
nus Europoje, ir dėl kurio 
Kremlius taip įsiuto.

Pasaulyje pilna burna kal
bama, kad Vyshinskis jau 
pakliuvo Stalino nemalonėn 
ir kad jis greit bus pavary
tas iš turimo posto. Taigi, 
atrodo, ir šitas mauras jau 
bus atlikęs savo ir turės pa
sitraukti. žinoma, bolševikai 
vėl skelbs, kad Vyshinskis 
“paaukštintas,” kaip anuo
met Molotovas. Apie Moloto
vą tačiau šiandieną jau be
veik nieko negirdėti. Šis 
mauras, kaip ir daugelis ki
tų, Stalinui atliko kas reikia 
ir turėjo pasitraukti. Taip ir 
su Vyshinskiu. Stalinui bai
siausias dalykas — tai popu
liarumas šalia jo stovinčio 
žmogaus. Šita nelaimė 
aukštino
aukštins” ji ir Vyshinskį. ši
ta nelaimė daugeliui ir vals
tybines laidotuves surengia.

pa-
Molotovą, “pa

Pasaulio laikraščiai pa
skelbė šiurpią žinią: Ameri
kos transatlantinis laivas 
“Britanic,” plaukdamas per 
Atlantą, vidury vandenyno, 
paprastojte ir jau apdaužyto
je, valtyje pastebėjo “besii- 
riančius” du vyrus. Laivo ka
pitonas C. Thompson įsakė 
laivui sustoti ir paimti ant 
denio desperatiškai pagelbos
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Bolševikinio genocido naikinama Lietuva

SOVIETŲ IMPERIALIZMAS

Visas pasaulis jau įsitiki- konferencijoje buvo finansų 
no, kad komunizmas Stalinui 
nerūpi. Jis yra užsigeidęs 
pasidaryti pasauliniu impe- kinas, o rinkimai likusiam 
ratorium, o komunizmą pa- ' laikui kandidatu į Senatą 
naudoja tik kaip priemonę bus lapkričio 8 d. Manoma, 
savo tikslui pasiekti. Tai liu-j kad Jųems rinkimams statys 
dija daugelis faktų, kaip savo k.andidatūrą J. Foster 
Maskvos raudonasis caras el
giasi su kitais, komunistų 
valdomais kraštais.

Lietuvoje ir kituose rusų 
okupuotuose kraštuose, kur 
idealistai vietos komunistai 
bandė įsteigti savo komunis
tinę, nuo Baskvos neprikląu- 
somą, ‘‘liaudies respubliką,”

patarėju.
Šitas paskyrimas yra lai-

Dulles, nors jis pareiškė, rin
kimuose nekandidatuosiąs.

Šiuo metu Senate yra 53 
demokratai ir 43 respubliko
nai. $

Coplon procesą

Suimtas vicekon- 
sulas

Šanghajuje suimtas Ame
rikos vicekonsulas W. Olive. 
Suimtas po vieno susisieki
mo incidento. Vicekonsulas 
buvo paimtas .Ir atskirtas 
nuo laisvojo pasaulio, nelei
džiant prie jo niekam priei
ti. Tuo pačiu metu apstojo 
keli šimtai kiniečių, anksčiau 
tarnavusių Amerikos laivy
ne, konsulatą, kurį jie taip 
pat atskyrė nuo laisvojo pa
saulio, nors konsiulatas su vi
cekonsulo gatvėj'įvykiu nie
ko bendro neturėjo. Apie vi
durnaktį apgulelius pasisekė 
nuo konsulato., atstumti, ir 
apie 15 konsulato tarnauto
jų gavo vėl laisvą judėjimą.

Vicekonsulas JV. Olive po
licijos nuovadoje buvo su
muštas, uždėta jam ant ran
kų grandinės ir, drauge su 
kitais kaliniais, įmestas į ce
lę.

Amerikos valdžia pareiškė 
Kinijos komunistinei val
džiai dėl to aštrų protestą.

Kandidatai į New 
Yorko may or u s

’•T
Senasis New Yorko mayo- 

ras O’Dwyer dar galutinai 
nėra apsisprendęs, ar jis lei
sis kandidatuoti naujuose 
rinkimuose į miesto mayo- 
rus. ■ - ■: į.

Grupė New Yorko preky-

Rytų Genocidas
Padėtis Cekoslova- 

kijoje '
Katalikų Bažnyčios perse

kiojimas Čękoslovakijoje tę
siasi ir eina aštryn, arkivys
kupas J. Baren yra namų 
arešte. Suimta labai daug 
kunigų. Suiminėjami vis nau
ji. Komunistinė valdžia pra
dėjo spausti grąsinimais.

Arkivyskupo ir kitų aukš
tų Bažnyčios pareigūnų ofi
cialiai suimti ir suruošti 
“procesą,” matyti, Maskva 
dar nepavelija. Mat, šis 
kraštas “perdauk įsikišęs va
karuose” ir per daug visų 
“matomas.” Be to, čia nese
niai šešetą metų gyveno Sta
lino rudojo mokinio įsteigta 
taip pat “laisva” Čekija, ku
rios “laisvės” rezultatus ati
dengė pasaulis 1945 metais. 
Taigi, nepatogu dabar stai
ga daryti naujus Luebitzus 
(nacių nušluotas nuo žemės 
veido su visa gyvybe čekų 
miestelis anos rudųjų bolše
vikų “laisvės” laikais), nau
jus “liaudies norus.” Kas ki
ta, sakysime, Vengrijoje, ku
ri anais laikais “nebuvo lais
va” ir kur jokių įvykių paly
ginimui nėra buvę. Ten gali 
daryti ir aštresnių dalykų, 
prie Kremliaus tikslo žengti 
ir staigesniais žingsniais.

ALT KONFERENCIJA
ALRKF Vyr. Valdy

bos posėdis

Kvetkus,

Liepos 10 d. New Yorke 
įvyko Amerikos Lietuvių Ta
rybos (ALT) egzekutyvio 
komiteto ir valdybos su rytų 
provincijos skyrių atstovais 
posėdis. Posėdy dalyvavo 
ALT pirmininkas L. šimutis, 
sekr. Dr. P. Grigaitis, vice
pirmininkai, A. Olis, V. Lau
kaitis, J. Grigalius, A. Mont
vila, V. Abraitis, J. B. Lauč- 
ka, iždininkas M. Vaidyla, 
iždo globėjai V.
Dr. M. J. Vinikas, A. Trečio
kas ir daug rytinių valstijų 
skyrių atstovų.

Egzekutyvio komiteto bu
vo padarytas pranešimas 
apie mūsų tautos padėtį šių 
dienų pasaulinėje situacijo
je. Jau šiais metais komite
to nariai kelis kartus lankė
si aukštose valdžios sferose 
Washingtone. Visur jiems 
buvo užtikrinta, kad Ameri
kos vyriausybės politika Pa
baltijo respublikų atžvilgiu 
nepasikeitė, Amerika nepri
pažins šių kraštų 
jos. Tai įrodo ir 
naujo pasiuntinio 
tone pripažinimas,
išlaisvinimo galimumai yra 
visai realūs.

Toliau, buvo apsvarstyta 
programa Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kurs įvyks šių

okupaci-
Latvijos

Washing-
Lietuvos

naguose arba tolimame Sibi
re. Paliko tik viena Jugosla
vija, kurie bando savystoviai 
gyventi. Bet ar jiems pavyks 
prieš Staliną atsilaikyti, pa
rodys ateitis.

Negalėdami Jugoslavijos 
priversti nusilenkti Maskvai, 
rusai per kominformą pri
vertė kitus savo satelitus nie 
ko Jugoslavijai neparduoti ir 
nieko iš jos nepirkti. Preky
bos sutartį su Jugoslavija iki 
šiol jau nutraukė komunisti
nė Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija ir Albanija.

Bet Tito irgi ne pėsčias. 
Buvęs Stalino mokinys, jis 
žino savo mokytojo suktybes 
ir moka jų pasisaugoti. Tai
gi, Tito pradėjo prekybos de
rybas su Vakarų valstybė
mis, kad iš jų galėtų gauti 
savo kraštui reikalingas pre
kes ir jiems parduoti savo 
gaminius.

J. Foster Dulles— 
senatorius

New Yorko gubernatorius 
Dewey paskyrė į išėjusio se
natoriaus Wagnerio vietą 
nauju senatorium žinomą 
valstybininką J. Foster Dul
les. Išėjęs Wagneris buvo de
mokratų partijos, o naujasis 
Dulles yra respublikonas.

J. Foster Dulles yra 61 me
tų amžiaus. Gimęs Washing
tone, mokslus ėjęs Prince
ton universitete. Jau 1907 m. 
jis buvo antrosios taikos 
konferencijos Hagoje sekre
torium. Jo tėvas buvo teolo
gijos profesorius Auburn se
minarijoje, o jo senelis buvo 
Valstybės sekretorius. Pir
mame pasauliniame kare jis 
buvo karininku generalinia
me štabe, o Paryžiaus taikos

liudija bolševikiškąsias bai
sybes rytuose, šitie du vyrai, 
leisdamiesi valtimi per At-’ 

.lantą, žinojo juk, kad jie ei-
šaukiančius abu vyrus. Pasi-jna mirčiai į nasrus, bet jie 
rodo — du estai, pabėgę nuo leidosi: geriau į Atlanto bai- 
rusų bolševikų. | sų glėbį, negu į bolševikų bu-

Tai šiurpūs faktai, kurie dėlių dar baisesnes rankas.

uteistoji už savo krašto
išdavimą J. Coplon turėjo 
liepos 11 d. būti teisiama ki
toje byloje dėl išdavimo 
slaptų popierių rusų agentui 
V. Gubichevui. šis procesas, 
Federalinio teismo teisėjo 
William Bondy įsakymu, ati
dėtas iki spalių 15 d. Apie 
atidėjimo priežastis nepra
nešta.

C. Frank priešaky, pasiūlė į 
kandidatus savo žmogų — P. 
C. Magnus, buvusį preziden
tą “New York Board of 
Trade.” Magnus pareiškė, 
kad jis siūlymą priimsiąs. 
“Aš esu joks politikas, pa
reiškė jis, bet jau atėjo lai
kas, kad New Yorko miestas 
valdžioje turėtų prekybinin
kų atstovą, kuriuo aš ir esu.”

KRITIKA ACHESONUI
Sovietų žurnalistas David 

Laslavsky Maskvos komu
nistų “Pravdoje” ciniškai pa
juokia Valstybės Sekretorių 
D. Achesoną, sąryšy su jo 
pripažinimu naujo Latvių pa
siuntinio Feldmanio Washin
gtone. “Achesoonas šiuo pa
skyrimu sustiprino vėl Lat
vijoje anti-demokratinę dva
sią, kurią latvių tauta buvo 
nugalėjusi,” — sako “Prav
da.” “Ponas Acheson, matyt, 
neturi laiko pajutimo galių, 
jis negali padaryti skirtumo 
tarp dabarties ir praeities,” 
— toliau tęsia “Pravda.” Bet 
latvių tauta.nėra nuo USA 
priklausanti — ji yra “lais
va ir ne maršaliruošama.”

Paslaptinga apsauga
Keletą dienų stovėjo Phi- 

ladelphijos uoste rusų preki
nis 9000 tonų laivas “Dimit
ry Donsky,” kurį Amerikos 
pakraščių apsauga labai stro 
piai saugojo. Oficialiai buvo 
sakoma, kad šio laivo vyrai 
turi pilną judėjimą į krantą, 
bet iš 
organų 
džiami.

Taip
rusų laivu New Yorko uoste 
prieš kiek laiko. Dėl to so
vietų pasiuntinys A. S. Pa- 
niuškinas pareiškė protestą 
Valstybės Departamentui. 
Atsakymo į šį protestą iki 
šiol dar nebuvo girdėti.

tikrųjų jie apsaugos 
nebuvo iš akių išlei-

pat Įjuvo ir su kitu

Šitas “Pravdos” cinizmas 
— tai paprastas ir kasdieni
nis bolševikų dalykas. Jiems 
parašyti, kad “latvių tauta 
yra laisva,” tuo metu, kada 
ji baigiama Maskvos išžudy
ti, yra jų “moralės” sudeda-, 
moji dalis. Šitais metodais 
dirbo ir jų rudieji mokiniai 
Vokietijoje, kur taip pat vis
kas buvo “laisva” ir “nekal
ta,” kol pasaulis atidarė jų 
nekaltybes. “Pravda” nepa
galvoja apie tokį atidarymą 
ateity ir jų “nekaltybių,” 
kaip anuomet nepagalvodavo, 
sakysime “Voelkischer Beo- 
bachter.”

—Šią savaitę Paryžiuje 
prasidėjo byla vokiečių na
cių, kurie laike okupacijos 
pasižymėjo žiaurumais.

—Kalbama, jog Bavarijos 
vyriausybės viršūnėse yra 
daug buvusių nacių. Ameri
kos civilis komisaras Vokie
tijai, J. J. McCloy, dėl to įsa
kė pravesti tardymą.

Austrijos spaudi rašo, kad 
sovietai pažadėjo iki šių 
metų pabaigos visus Austri
jos belaisvius paleisti namo, 
išskyrus tuos, kurie padarė 
karo nusikaltimus Sov. Są
jungoje. Toks pat pareiški
mas, kaip atsimename, buvo 
padarytas Kremliaus jau. 
1947 m., kur buvo pasakyta, 
kad Austrijos karo belaisviai 
bus paleisti namo iki tų me
tų pabaigos. Taigi, jau dveji 
metai po to pažado, o daly
kai nepajudėję. O juk Aust
rija 1943 m. Maskvos konfe
rencijoje buvo deklaruota ne 
kaip į karą stojusi agresorė, 
bet kaip pirmoji Hitlerio ag
resijos auka ir buvo laikoma 
kain išlaisvinta, ne kaip 
galėta.

Šiuo metu austru rusų 
laisvėje yra dar 7,500.

Liepos 10 d. Hotel New 
Yorker įvyko A. L. R. Kata
likų Federacijos vyriausios 
valdybos posėdis, kuriame, 
šalia valdybos narių, dalyva
vo ir visa eilė svečių, kurių 
tarpe ir didis mūsų tautos 
poetas Bern. Brazdžionis.

Posėdžiui' pirmininkavo J. 
B. Laučka, pranešimus pada
rė L. šimutis. Buvo apsvars
tyta paramos reikalas kata
likų spaudai tremtyje, Vokie
tijoje, katalikų akcijos fon
do vajaus reikalai, išdisku
tuota Amerikos lietuvių ka
talikų ateities veikimo pla
nai. Nutarta suteikti “Žibu
riams” $1,000 paramos.

Katalikų akcijos fondo 
reikalais pranešimą padarė 
fondo direktorius prel. Jonas 
Balkūnas. Jis pranešė, kad 
šiomis dienomis bus išsiųsta 
2,700 laiškų katalikams, ku
rie bus paprašyti, pagal iš
gales, pasiųsti auką fondui. 
Fondas turi suteikti nepa
prastai daug gyvybinių pa
šalpų, kurių tarpe pirmoje 
vietoje — lietuvių klierikų 
šelpimas Vokietijoje ir Ro
moje, katalikų studentų šel
pimas, katalikų spaudos pa- 
rėmimas. Reikia visas pa
stangas įtempti, Kad vajus 
pasisektų ir pašalpos būtų 
suteiktos.

Buvo plačiai išdiskutuota 
ir apsvarstyta tolimesni 
Amerikos lietuviu katalikų 
veikimo galimumai, įskaitant

momis’ dienomis New Yorke. 
Šio Kongreso tikslas — 
įtempti visas pastangas ko
vai dėl mūsų tautos išlaisvi
nimo iš rytu genocido, kurs 
naikina ją, kaip ir kitas jo 
naguose pakliuvusias tautas.
Rytų genocidas turės būti ir naujai atvykusių tremti - 
už jo nusikaltimus nubaus- nių jėgas. Gražius pasiūly
tas, kaip nubaustas buvo ru- mus patiekė tremtiniai — 
dasis genocidas už jo baisius,B. Brazdžionis, adv. Jukne- 
darbus. I vičius, Dr. Pr. Padalskis.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
atsto-
vokie-

nu-

ne

—Prie Istambulo turkų 
keleiviniame laive 
sprogimas. Laivas užsidegė 
ir gaisre žuvo apie 100 kelei
vių.
~ —Čiang-Kai-Šekas nuskri
do į Filipinus tartis su pre
zidentu ■Quizino dėl priešbol- 
ševikinės akcijos.

—Hiroshimos miestas, Ja
ponijoje, kur buvo numesta 
Amerikos atominė bomba, 
paskyrė 15 milijonų dolerių 
“taikos paminklui” pastatyti. 
Tai bus visa eilė sportui ir 
poilsiui skiriamų pastatų. ’

ŪKIO REIKALAI
Įstatymus leidžiamosios ir 

administracijos įstaigos jau 
seniai susirūpinusios stabili
zuoti krašto ūkį, apsaugojant 
kraštą nuo depresijos ir nuo 
infliacijos. Po ilgų diskusijų, 
prezidentas Trumanas paren
gė planą, kuriame šita ūkio 
stabilizacija ir yra sutrauk
ta. To plano teksto, kuris 
trečiadienį perskaitytas tau
tai per radiją, šias eilutes ra
šant dar neturėjome.

Nuo pakėlimo mokesčių, 
apie ką prezidentas anksčiau

įvyko

kalbėjo ir kuriuos jis buvo 
nusistatęs pakelti iki 4 bili
jonų, prezidentas atsisakė. 
Jo naujame plane ši skylė 
numatyta užkišti kitais bū
dais. Į ateities ūkio perspek
tyvas prezidentas žiūri gana 
optimistiškai. “JAV ūkis da
bar yra stipriausias ir pro
duktyviausias, negu kada 
nors pasaulis matė. Mes gali
me per keletą metų mūsų na- 
cionalę produkciją padidinti 
300 bilijonų dolerių, taigi, 
apie penktadaliu 
negu dabar yra.”

aukščiau,

moka-

darbą

• New Yorke yra įsteigta Vokietijos eksporto 
vybė. ši atstovybė yra pasekmė pavasarį surengtos 
čių gaminių parodos New Yorke.

• Vokiečių gelžkeliečiams Berlyne rusų zonoje 
ina vakarų markėmis.

• Sustreikavus Anglijos uostų darbininkams, į
įstatyti kareiviai, kurie tęsia streikuojančiųjų darbą.

• Visi Anglijos pasiuntiniai Artimuose Rytuose yra
pašaukti į Londoną pasitarimams ir pranešimus padaryti. 
Šis pašaukimas A. Rytų pasiuntinių yra pirmas nuo 1945 
metų. •

• Paryžiuje staiga pradėjo streiką dujų fabrikų dar
bininkai. Iš karto 60% miesto pastatų liko be dujų (gaso) 
tiekimo. Streikuojama dėl atlyginimo pakėlimo. Streikas 
plečiasi ir į kitus miestus.

• Slovakijoje komunistinės valdžios įvesta nepapras
tai aštri cenzūra laiškams, telefonams ir gyventojų judė
jimui. Net patys partijos nariai skundžiasi jų telefoninių 
pasikalbėjimų ir privačios korespondencijos kontroliavimu.

• Romos zoologijos sodo 150 gyvulių turėjo išsiimti iš 
sodo ir nunuodyti dėl išsiplėtusios nežinomos Afrikos ligos • 
gyvulių tarpe.

• Kilifi kaime, Kenya, Afrikoje, kur gyvena 520 gy
ventojų, užplūdo didžiulė masė dramblių, kuriuos baisios 
sausros privertė čia vandens ieškoti. Valdžios pareigūnai 
turėjo daug dramblių iššaudyti, bet kaimą jie visą sugrio
vė.

• Hamburgo’ uoste nutrūko grandinės vieno 40 tonų 
svorio kilnojamojo krano, kuris užmušė 7 žmones, o 4 su
žeidė.

• Ontario mieste vienoje presbiterionų bažnyčioje kilo 
gaisras, kurs padarė $150,000 nuostolių. Gyventojai įtaria 
gaisrą įvykus iš padegimo.

• Prancūzijos parlamento užsienio komitetas patvirti
no Atlanto paktą. Paktas priimtas 20 balsų prieš 13. Iš tų 
13 buvo 9 komunistų balsai. »

• Prancūzų maršalas F. Petain, nuteistas visam am
žiui kalėti, dabar yra 94 metų amžiaus ir beveik jau be at
minties. Advokatai reikalauja jį paleisti iš kalėjimo.

• Iš Rumunijos pranešama daugybė sabotažo aktų. 
Daugiausia sabotažų vyksta sąryšy su rusų grobimu Ru
munijos turtų. Rumunijos žibalą rusai visą išveža Į Rusiją.

• Australijos parlamentas priėmė įstatymą, pagal ku
rį bus iš Australijos išdeportuoti tie karo pabėgėliai, ku
rie pasisako po karo Australiją Vėl apleisią.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

SUTRUKDYTA PROBLEMA
Darbininkų problema žmonijos gyvenime buvo, yra ir 

bus aštriausias dalykas. Aštriausias dalykas dėl to, kad čia 
eina reikalas apie žmogaus prakaitą, kuris surištas su var
gais ir kančiomis. Iš kitos pusės dėl to, kad žmogus yra 
linkęs vienas kitą išnaudoti. O išnaudojimas yra ne kas 
kita, kaip tik mažinimas pragyvenimo minimumų už dar
bininko prakaitą, vargą ir kančias.

Kova prieš išnaudojimą yra tokia sena, kaip ir pati 
žmonija. Pereitą šimtmetį ši kova įgavo geras formas ir 
buvo daug laimėta. Amerikoje vergijos, o Europoje bau
džiavos panaikinimas — tai milžiniški šios kovos rezulta
tai. žingsnis po žingsnio ši kova ėjo pirmyn ir atrodė di
džiai viltingos perspektyvos. Popiežius Leonas XIII savo 
enciklika šiai kovai suteikė Bažnyčios palaiminimą. Šį pa
laiminimą patvirtino vėlyvesnieji popiežiai, savo encikli
komis išryškinę darbininkijos problemą ir nurodę jos at
eities būtinus įsiformavimus iki išnaudojimo visiško išny
kimo.

Dvi nelaimės įvyko, kurios šią sėkmingai įsisiūbavu
sią kovą sutrukdė. Pirmoji nelaimė — tai Markso teorijos 
paskelbimas, įvykęs praeito šimtmečio antroje pusėje. 
Marksas teoretiškai sunaikino šitos kovos eigą. Jis paskel
bė, kad klasė klasę, taigi, žmogus žmogų, tūri naikinti. Va
dinasi, jo teorija sugestionavo mintį, kad žmonija šią ko
vą laimės tik daug milijonų vieni kitus išpiovę. Tuo tarpu 
nesugedusio žmogaus prigimtis nelinkusi vienas kitą plau
ti. Dėl to pozityvioji žmonijos dalis pasijuto ant bedugnės 
krašto — skerdynių išvakarėse. Ši teorija desorientavo 
žmonijos minties vystymąsi, planuojant tolimesnę eigą šios 
didžios kovos.

Antra nelaimė, įvykusi šio šimtmečio pradžioje, tai 
rusiškojo bolševizmo pasišovimas vadovauti šiai kovai. 
Žinoma, rusiškasis nepajėgumas daugiau nieko nesugebė
jo, kaip tik aklai paimti Markso teoriją ir ją su brutaliau
sia jėga vykdyti gyvenime. Jau po keturių metų vykdymo, 
Leninas pats pamatė prie kokios katastrofos jis darbinin
kiją veda. Leninas nusigandęs pradėjo radikaliai grįžti at
gal, bet jį už tat išbraukė iš gyvenimo ir šį reikalą į savo 
rankas paėmė nusikaltėlių gauja, kuri per ketvirtį šimto 
metų šią darbininkijos kovą visiškai suparaližavo.

Šitas šios didžios darbininkijos kovos paraližavimas 
bolševizmui siautėjant vyko dviem keliais. Pirma, darbi
ninkija pamatė, kad Sovietų Sąjungoje, ir iš viso bolševiz
mo ribose, kova vedama ne dėl darbininkų, bet dėl Stalino 
reikalų. Sovietų Sąjungoje darbininkija paversta juodžiau
siais vergais, kurių prakaitas, vargas ir kančios toli pra
neša vergų prekybos laikų prakaitą, vargus ir kančias. To
ki vardai, kaip Dzeržinskis, Jagoda, Berija, Vyshinskis, ne
kalbant jau apie jų bosą Staliną, sukrečia žmoniją, pagal
vojus apie tuos milijonus išžudytųjų, kuriuos šie vyrai tu
ri ant savo sąžinės.

Antra, likusio pasaulio darbininkija, bijodama tokios 
vergijos, kokia viešpatauja Sov. Sąjungoje, kaupėsi ne sa
vo senajai kovai dėl soicalinės lygybės, bet kovai prieš bol
ševizmą. Taigi, įvyko kolosalinis jėgų suskaldymas. Visą 
ketvirtį šimto metų vyko ir dar vyksta darbininkijos pilie
tinis karas — savųjų tarpe. Kariaujant savo tarpe, ka
riauti su išoriniu priešu nėra nei laiko, nei jėgų.

Už šitą jėgų suskaldymą ir darbininkijos kovos supa- 
raližavimą atsakingi yra Kremliaus nusikaltėliai. Jeigu ne 
šiexnusikaltėliai, darbininkija savo soicalinės būklės atžvil
giu būtų daug toliau, negu jai šiandieną tenka būti.

. E. Urbonas

ki. MAIRONIS-MAČIULIS

ALT veikėjų pasitarimo pareiškimas ATEITININKAMS SEN
DRAUGIAMS
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Lietuvių klierikų Vokietijoje ateitis

Jau peiįkeri metai prabėgo 
nuo tos nelaimingos valan
dos, . kada bolševikinė Rusi
ja užgrobė antru kartu mū
sų tėvynę. Jau penkeri me
tai beširdiškoji bolševiko 
ranka lieja nekaltų mūsų tau 
tiečių kraują, naikina baž
nyčias, žudo kunigus, kurie 
drąsina brolius ir seses mei
lėje kentėti ir mirti už Kris
tų ir tėvynę. O kaip baisi ne
laimė ištiko mūsų katalikiš
kąją tautą! Toji bedieviško
ji ranka ypač skaudžiai pa
lietė mūsų kunigus. Juk po 
ketverių rusiškojo siautėji
mo metų mūsų tėvynėje be
paliko tik ketvirtadalis ku-

> nigų. Iš 1,646 kunigų, dirbu
sių laisvės metais, dabar be
liko vos apie 400 (Pig. Lith
uanian Bulletin, 1949, Nos. 
1-3, 4 pusi.). Tikrai bedie
viškoji Rusija yra žmonijos 
pabaisa bei nelaimė.

Tos žmonijos pabaisos bei 
nelaimės norėdami išvengti, 
mūsų tautiečiai stengiasi iš
emigruoti iš Vokietijos į įvai
rius pasaulio kraštus. Bet 
jaunųjų pasiryžėlių — busi
mųjų kunigų būrelis, besiau- 
kojąs tėvynei ir Bažnyčiai,

nesibijo bolševikinio siaubo 
ir laisvavališkai pasilieka 
Vokietijoje. Jie čia nori be 
pertraukos tęsti savo studi
jas, kad artimesnėje ar toli
mesnėje ateityje galėtų pa
pildyti labai išretintas Lietu
vos kunigų eiles: Ar gi tie 
mūsų klierikų užsimojimai - 
jųjų studijos būtų galimos 
be paramos iš Amerikos? Ne. 
Jei ne toji, Garbingą j am Pre
latui J. Balkūnui tarpinin
kaujant, susidariusi parama 
iš Amerikos, jau seniai būtų 
reikėję nutraukti klierikų 
pasiruošmo darbas. Jei nebū
tų vilties tolimesnės para
mos, veltui būtų planuojama 
pasilikti studijoms Vokieti
joje. Todėl už tąją nuolatinę 
materialinę paramą mūsų 
klierikai savo Gerbiamiems 
Rėmėjams yra nepaprastai 
dėkingi. Ne tik klierikai vie
ni yra dėkingi savo Rėmė
jams, bet ir visa suvargusio- 
ji tėvynė, kurios tarnybai 
jie ryžtasi aukotis.

Iš tikrųjų, toji parama iki 
šiol buvo gausi. Klierikai ne 
tik galėjo apsimokėti už pra
gyvenimą ir mokslą, bet taip 
pat pasisiūdino sutanas ir pa

Ką tik suėjo 17 metų nuo jo mirties. Visą savo gy
venimą jis žadino lietuvių tautos sąmonę ir pranašavo 
jai laimingą ateitį. Kaip gyvi mums jo žodžiai ir šian
dieną :

Graži tu- mano, brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai. 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė...

Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės 
Ašara krinta graudi?
Gailiesi amžius didžius atminęs?
Ateitį gražią jauti?

Žiūrėk, rytuose aušra jau teka!
Pabudę paukščiai pagiriais šneka:
Laikai jau mainos: buvo pikti — užšvis kiti 
Lietuvai mūsų tėvynei.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Gerb. Redaktoriau,
Šiomis dienomis gavau 

laišką iš Lietuvos. Rašytas 
1949 m. vasario 4 d.

Svarbesnes vietas skliaus
teliuose paaiškinu.

Jei šis laiškas bus Jums 
įdomus, prašome patalpinti į

sikeitė kitus sudėvėtus rū
bus naujaisiais. Taip jie ga
lėjo be didesnių rūpesčių ir 
vargo ruoštis kunigo pašau
kimui. Kai kurie klierikai 
buvo pasirinkti atskirų glo
bėjų išleisti į mokslus, štai, 
pavyzdžiui, šių metų birželio 
mėn. 29 dieną gavę kunigys
tės šventimus: Viktoras Pei- 
manskis, turėjo globėjus pp. 
V. T. Domkus (Chicago), ir 
Augustinas Steigvila turėjo 
globėją ponią Afr. Gudaitie
nę (Chicago).

Dabartiniu metu Vokieti
joje pasilieka tik 12 klierikų. 
Jųjų didesnė dalis yra studi
jų pabaigoje ir todėl ryžtasi 
čia, Vokietijoje, jas užbaig
ti, nes kitur vargu būtų įma
noma.

Ir taip mažo mūsų klierikų 
būrio materialinis aprūpini
mas pastaruoju metu, pasi
keitus, geriau sakant, sunor- 
malėjus Vokietijos finansinei 
ir ūkinei būklei, yra pasun
kėjęs. Prie dabartinės ūkinės 
būklės vienam klierikui už 
mokslą ir pragyvenimą rei
kia ištisiems metams mokėti 
apie 200 dolerių. Taigi ki
tiems mokslo metams reikia 
visų klierikų išlaikymui virš 
2,000 dolerių. Anksčiau gi 
gautoji piniginė parama bai
gia diena iš dienos išsekti. 
Todėl tolimesnė mūsų klieri
kų ateitis , ir jų laimėjimai 
studijose priklauso nuo gera- 

dosnumoširdžių Rėmėjų
Amerikoje.

Aukas siųskite: Rev. Ig.
Albavičius, 1515
Avė., Cicero 50, UI.

So. 50th

Kun. Pr. Manelis
Liet. Klierikų Rėkt.

Vokietijoje

ALT vykdomojo komiteto 
narių pasitarimas su rytinė
se valstybėse gyvenančiais 
ALT nariais ir skyrių atsto
vais įvyko liepos 10 d.- New 
Yorker Hotel, New York.

Dalyviai išklausė vykdo
mojo komiteto ir skyrių at
stovų pranešimus, laisvai 
tiekė paklausimus, apsvars
tė ALT nuolat vykdomą veik
lą politiniams įvykiams besi
vystant, patyrė apie VLIKo 
atsilankymo pasekmes, lėšų 
sukėlimo vajaus eigą, Infor
macijos Centro darbuotę ir 
pirmuosius paruošiamuosius 
žygius visuotinajam Ameri- 
rikos lietuvių kongresui.

Pasitarimo dalyviai pa
reiškė pasitenkinimo ligi šiol 
nuveiktais darbais. Betgi Lie 
tuvos ir jos gerų kaimynų 
būklės pagerėjimo nepastebi
ma, ir amerikiečių talka tų 
tautų išsivadavimo pastan
goms tebėra reikalinga.

Kiek tai liečia lietuvius 
amerikiečius, dalyviai suti
ko, kad mūsų laisvo gyveni
mo sąlygos uždeda mums 
atititinkamai atsakingas 
pareigas, kol mūsų giminės 
Lietuvoje tebėra pavergti ir 
išblaškytoji tautos dalis ne
gali viena vesti nelygios ko
vos prieš savo prispaudėjus. 
Sunki Lietuvos ir jos gerųjų 
šiaurės kaimynų padėtis rei-

kalauja visų lietuviškų pajė
gų sutelkimo, mobilizavimo, 
suderinto veiklumo ir para
mos, ypatingai finansavimo 
ir tiesos skelbimo srityse. 
Bendradarbiavimas su kita
taučiais talkininkais irgi yra 
reikalingas bendriems tiks
lams.

Visuotinas Amerikos lietu
vių kongresas 'duos progos 
vienalytei daugiašakiai veik
lai aptarti ir jos gairėms nu
statyti, finansavimo lėšoms 
sukelti, šis kongresas bus 
lietuviškų pajėgų mobilizaci
ja — Jungtinių Valstybių 
saugumo patikrinimui, Lie
tuvos vadavimui, taikos ir 
teisėtumo atsisteigimui, žmo
nijos laimingesnio rytojaus 
siekimui. Visos plačiosios 
Amerikos lietuviškoji visuo
menė turės progos savo nuo
taikas ir pasiryžimus parei
kšti, ir pradėti juos gyveni- 
mąn vykdyti.

Todėl, New Yorko ir 
miausių apylinkių veikėjams 
tenka imtis didelio atsakin
gumo, kad tinkamai pasi
ruošus tam kongresui ir sėk
mingai jį pravedus. Pasitari
mo dalyviai betgi jaučiasi 
tikri, kad Newyorkieciai vi
sas viltis pateisins ir kad š. 
m. lapkričio 4-5-6 d. kongre
sas, Hotel New Yorker pa
talpose, bus visapusiškai 
sėkmingas. LAIC

Liepos 22 d., 8 vai. vakare, 
Kearny, N. J., Lithunian 
Club, Davis ir Duke gatvių 
kampas, šaukiamas New Yor 
ko apylinkėse gyvenančių at
eitininkų sendraugių susirin
kimas. Diskusijų tema bus— 
Lietuvių katalikų akcija ir 
ateitininkų vaidmuo Ameri
kos lietuvių visuomenėje. Vi
si sendraugiai, kurių adresų 
mes dar neturime ir kurie at
skiro kvietimo negaus, šiuo 
prašomi atvykti. Važiuoti iki 
Harrison, N. J. stoties, čia 
paimti autobusą Nr. 40 ir 
paprašyti sustoti prie Lithu
anian Club.

LIETUVIŲ LEGIONIERIŲ 
VEIKLA

Liepos 15 ir 16 d. Kings 
Co. American Legion konvenI AY111CI lUčLIl I^U^IUU KUIIVUIL 

arti-Įcija, o 22 liepos posto valdy

ATSIDARĖ AKYS

Tamstų redaguojamą savait
raštį.

Linkiu Tamstai geros sėk
mės, Jūsų,

rosi Rusijoje, Ukrainoje ir 
kituose sovietų pajungtuose 
kraštuose. Tuo pasinaudojęs 
Kremlius išpiovė visus, kurie 
tik jam nepatiko. O milijonus 
išpiovė! Po šito karo pasau
lis nesirūpino, ką Kremlius 
daro Pabalty. Ir čia buvo iš
plauta daug žmonių. Kai 
kremlius išvystė savo piau- 
tynę iki vidurio Europos...
tada susirūpino ir Vakarai ir 
Amerika — kuo gi viskas 
baigsis? Juk mums tas pat 
žadama iš Kremliaus pusės. 
Štai iš kur dygo šitas susi
rūpinimas ir net desperaci
ja. Taigi, geriau vėliau, negu 
niekad.

bos įvadas. Liepos 22 d., 8 v. 
vak., Liet. Piliečių Klubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly- 
ne, Lithuanian Memorial 
Post 1763 American Legion, 
baigs savo organizatyvį dar
bą, su įvesdinimu pastovios 
posto valdybos. Įvados iškil
mes praves Kings Co. Ameri
can Legion vadas. Į šias iš
kilmes pakviestas Lietuvos 
generolas, Jonas Černius ir 
vietos lietuvių spaudos at
stovai. Bus užkandžiai, mu
zika ir šokiai. Posto nariai 
kviečiami su žmonomis, sese
rimis ir draugais.

Nors posto organizatyvis 
darbas baigsis liepos 22 d. su 
aukščiau minėtom pastovios 
valdybos įvado iškilmėmis, 
tačiau postas jau ėmėsi akty- 
vio darbo. Minėtoj konvenci
joj lietuvių postas dalyvaus 
su stipria delegacija ir taip 
pat dalyvaus parade liepos 
15 d., 8 vai. ryte, nuo Boro 
Halt, BFooklyne. Mūsų dele
gatais bus: Clem. Voketai- 
tis, V. Bukšnaitis, Alekas Va
siliauskas, Macukas, J. Mar
ma. J. Garšva Jr., P. Vence 
ir D. Klinga. Alternatais: P. 
Vence, Pupkis, Sleinis, F. 
Alexis, Vedegis, Mikaliūnas 
ir Duben.

ga- 
net 
ją-

, Samukėnas, 
Jamaica, L. I.

“Mes visi sveikiname jus ir 
linkime daug gero jūsų gyve
nime. Taip pat ir nuo tėtės 
ir mamos siunčiu linkėjimus. 
Vakar buvau užėjusi pas 
juos ir radau atsiųstą laiš
kutį iš jūsų. Tėvelis liepė 
parašyti, nes jų senatvė ir 
kol kas tėtis ir mama dar ju
da apie save, nes buvo aplan
kę pažįstami (NKVD), bet 
tuo laiku tėtis ir mama buvo 
nuėję pas kaimynus (buvo 
pasislėpę). Kitaip, būtų ap
lankę dėdę Antaną (1941 m. 
birželio 14 d. su žmona išvež
ti į Sibirą), turime tik vieną 
namą ir sutelpam kartu su 
gyvuliais (gyvena tvarte, 
buvo ūkininkai. 

J

Mūsų Ane (vyr. sesuo) 
vo rodos geresnį vyrą ir 
8 metais jaunesnis už
(Pirmas vyras buvo labai ge
ras ir didelis patriotas, ma
noma, kad bus žuvęs parti
zanuose, gi naujas vyras — 
rusas per prievartą).

Bronytė (jaun. sesuo) gy
vena Klaipėdoje už grotų, jos 
vaikai — mergaitė ir berniu
kas mirė...

Brolis Adomas baigė “ma
tininkų” kursus ir dirba ant 
savęs (miške partizanauja). 
Aš tau, brangi: sesute, prira
šyčiau kelioliką lapų, bet kas, 
kad neperskaitysi (laiškas 
nepasieks adresato).

Tik džiaugiamės tiek, kad 
visi esame sveiki šią valan
dą.

Mes, tur būt, nemokėjom 
Dievą garbinti. Jūs mokėkite 
labiau, nes be to liūdna. Ma
no vyras kerta mišką ir ret
karčiais aplanko mane ir sū
nų (partizanauja).

Baigiu rašyti, likite svei
ki. Sudiev. Jūsų,

Karusė.”

Senato- 
sovietų 

Europo- 
pavojų

Prieš ketvęris metus dar 
daug kas laisvame pasaulyje 
negalėjo tikėti, kad Sovietų 
Sąjungoje gali būti taip, kaip 
kad ištikrųjų ten yra. Pir
mosiomis bolševikų aukomis 
— Pabaltės kraštų žmonė
mis, daug kas iš vakarų ne
norėjo tikėti, kad Pabalty 
bolševikai daro tokius, daly
kus, kurie, tiesa, laisvoj©“pa
saulio žmogui sunku ir beįsi- 
vaizduoti buvo. Tačiau per 
ketveris metus Kremlių gavo 
pažinti visoje savo realybėje 
net ir tie, kurie anais laikais 
nieko nenuvokė, kas bolševi
kai tebėra.

Kremliaus veidą puikiai iš
ryškino senatorius Connally 
debatuose Atlanto pakto ra
tifikavimo reikalu, 
rius pareiškė, kad 
viešpatavimas rytų 
je sudaro nuolatinį
pasaulio taikai. Atlanto pak
tas yra perspėjimas, kad 
300,000,000 žmonių laisvame 
pasaulyje nusistatę kovoti 
prieš rusiškąją agresiją.

Senatorius, pabrėžęs tie
sioginio užpuolimo iš sovie
tų pusės nuolatinį pavojų, 
pasakė: “Kaip tiesioginės 
Maskvos agresijos aukos jau 
krito šios tautos: Estija, Lat 
vija, Lietuva, Čekoslovakija, 
Rumunija, Vengrija, Bulga
rija, Lenkija, Jugoslavija ir 
Albanija., Visos šitos tautos 
yra Maskvos pavergtos iš vi
daus ir iš išorės. Tebūnie 
mums leista atvirai apie tai 
kalbėti. Šitas padėjimas, ku
ris ten sudarytas, yra nuola
tinis pavojus ir likusiam pa
sauliui. Jeigu sovietai sako, 
kad Atlanto paktas yra prieš 
juos nukreiptas, tai tegul jie 
įrodo savo taikos norus gy
venime, tada mes pasiūlysim 
jiems, Jungtinių Tautų rė
muose, prisidėti prie Atlan
to pakto.”

Taigi, vakarų politikos vy
rams pradeda akys atsidary
ti. Iki šiol daug kur Krem
liaus atžvilgiu buvo vedama 
strauso politika. Verčiau 
kai ko nematyti, kai kas nu
tylėti, kad tik neįtempus san
tykių su “sąjungininku.” Bet 
kai tas “sąjungininkas” pra
dėjo mindžioti ant kojų, vi
sai net neatsiprašydamas už 
pirštų numynimą, tai tie pa
tys strauso politikos vyrai 
pradėjo susirūpinti, o dabar 
pagaliau ir rėkti. Yra ko rėk
ti. Prieš pora dešimtų metų 
pasaulis nesirūpino, kas da-

Lietuvių Dienos Garbes Rėmėjai

Sėkmingai platinę Lietuvių 
Dienos knygeles:

A. Gražienė, Brooklyn 15.00
Ona Panatauskienė, Brook

lyn, N. Y. ............................15.00
Ona Sijevičienė, Brooklyn, N.

Y .........................................  12.00
Vincas Žemantauskas, Rich

mond Hill, N. Y...................12.00
Jadvyga Staškus, Brooklyn, 

N. Y.....................................
Nellie Žaliukė, Brooklyn 
Rozalija Pankevičienė ....
J. Skarulienė, Brooklyn
Nellie Butkus, Brooklyn
Mrs. P. Kiburis, Queens 

lage, L. I.............................
Julius Maldutis ..............
Ona Vaičiulis ...............
Vaclovas Kuzmickas ....
Mary Žemaitis ..............
Mary Valašinas..............
Jurgis Struogis ..............
Walter Vitkus ..............
Rozalija Bozevičienė ....
Ufš. Mikutskienė ...........
Antanas Černauskas ....
M. Putinienė, Brooklyn
B. Sinkevičius, Brooklyn
P. Mažeikienė, Brooklyn
Jonas Ramoška, Brooklyn, N.

Y .............................   3.00
George Unguraitis, Brooklyn,

N. Y...................... 3.00
A. Baciuška, Brooklyn 3.00
P. M. Barzilauskas, Woodha

ven, N. Y............................. 3.00
Jul. Krasnickas, Belmore, L.

.....................................  3.00
Helen Belauskas, Brooklyn,

N. Y..................... 1............. 3.00
A. Janušonis, Brooklyn 3.00
K. žudžius, Brooklyn .... 3.00 
Agota Geibienė, Brooklyn, N.

Y ........................................... 3.00
J. Skarulienė, Brooklyn 3.00

.................................  3.00
C. Dumblienė, Brooklyn, 

...........................  3.00 
Lažaunikiene, Brooklyn, 

...........................  3.00

9.00 
8.00 
6.25 
6.00 
6.00 
Vil- 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00

I.

Mr. Armonas, Woodhaven,
L. I.

Mrs.
N. Y.

Ona
N. Y.

M. Stelmokienė, Brooklyn 3.00
A. Kazlauskas, Brooklyn 3.00
Joseph Burke, Kearny .... 3.00
A. J. Apanavičius, Elizabeth,

N. J..................................... 3.00
Ona Šeputienė, Brooklyn 3.00 
Marcele Balado, New York, 

N. Y.................................... 3.00
R. Kizis, Maspeth, N. Y. 3.00
Aug. Misiūnas, Paterson 3.00
M. Vrubliauskas, Brooklyn,

N. Y. ................................ 3.00
J. Zajankauskas, Brooklyn, 

N. Y....................................
Smulkiais .....................
Stasys Selenas, Oakville, 

Conn....................................
P. Barzilauskas, Brooklyn, N.

Y........................................... 1.00
Visiems jiems nuoširdžiai 

dėkojame ir laukiame vardų 
naujų darbuotojų.

“Amerikos” Administr.

2.00
1.50

1.00

—Shaghajuje .Kinijoj, ko
munistai buvo suėmę Ameri
kos vice konsulą ir jį, smar
kiai apdaužę, tris dienas re
težiuose išlaikė kalėjime.

—Futbolistui Vaitkui pa
daryta dar viena — paskuti
nioji operacija ir už savaitės 
laiko jis jau galės išeiti iš li
goninės.

—Du estai, kurie savo pa
čių padirbtu 30 pėdų luoteliu 
bėgo nuo rusų, Atlanto van
denyne buvo užklupti audros 
ir vos nežuvo. Juos išgelbėjo 
laivas “Britanic.”
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MŪSŲ JAUNIMAS
S. Sužiedėlis

. (Tęsinys)
Materialistinis gyvenimo 

supratimas kaip tik ir siekia 
žmogų paversti bendruome
nių gyvuliu (animal sociale). 
Kur toks bendrinis žmogus 
įsivyrauja, jaunimo organi
zacijos ima grobti vaikus iš 
namų jau nuo pat mažumens. 
Nespėja vaiko lopšys atvėsti, 
o jis jau čiumpamas organi
zacijos ir valstybės, šeimoje 
jam palieka valgomasis sta
las, naktigultą. Kiek paau
gus, ir šiems žemės rūpes
čiams patiekiamas bendras 
katilas ir kolektyviniai guo
liai. Su šeimos židiniu tada 
teriša gimimo metrika ir iš 
tėvų persisunkęs kraujas.

Dvasiniai jaunuolis išjun
giamas iš šeimos. Visa ap
sprendžianti įtaka atsrūva iš 
šalies — iš organizuoto ko
lektyvo, kuris glaustosi ben- 
druomeniuose būstuose. Pav., 
Vokietijoje dar galima daž
nai užtikti karo vėtros nenu
šluotus “Jugendheimus” — 
užumiesčio, pamiškės ar įkal
nių stovyklaites, kuriuose 
buvo telkiamas nuo šeimos 
atitrauktas jaunimas ir na
ciškai prusinamas. Komuniz
mo apkrėsti kraštai ir toliau 
iš jaunimo formuoja klusnią 
ir bevalią masę. Jiems paran
kus tik nuasmenintas ir su- 
kolektyvintas žmogus.

Kadangi šeima saugo žmo
gaus nepriklausomumą, tai 
ji stengiamasi nuo vaikų auk
lėjimo nužerti, šeimai palie
kamos tiktai vaikų auginimo 
pareigos, kurios dar skatina
mos, kad kolektyvas turėtų 
efektingesnę jėgą. Bet prie 
namų slenksčio budi valsty
binė jaunimo organizacija, 
kuri tyko vaikų. Jie tuojau 
pagaunami ir iš šeimos įta
kos išjungiami. Vaikai nutei
giami prieš tęvus Jr šęimą. 
Tarp šeimos ir valdinės or
ganizacijos prasiveria prara- 

. ja. Moraliniai šeimos ryšiai 
suardomi, o tai nelaimė ne

Paleisiu dainužę
Paleisiu dainužę 
Šilkinę, auksinę, 
Te skamba, te ūžia, 
Te linksmin krūtinę.

Nulėki, dainele
Per kalnus,, giružes, 
Pasveikink mergelę, 
Ramink jos širdužę.

Tik greitai, skubėki, 
Sparneliais nulėki, 
Nes mano širdelė 
Jau laukt nebegali...

Jos meilės taip tyras 
Balselis, it lyros, 
Krūtinėj aidė j a 
Ir kančios didėja...

BALT - EXPORT
Mūsų firma legalizavo sa

vo padėtį Vokietijoje ir įsi
jungė teisine forma į Vokie
tijos viešąjį ūkį. Tad jei tu
rite reikalų Vokietijoje ar 
norite su Vokietija užmegs- 
ti prekybinius ryšius, kreip
kitės į mūsų lietuvišką fir
mą Vokietijoje — BALT Ex
port.

Su atsistatančia Vokieti
jos industrija mes užmez- 
gėm plačius ir pastovius ry
šius ir jau atstovaujame bei 
siūlome užsienio rinkai Vo
kietijos gaminius. Mūsų at
stovaujamų fabrikų pirma

J. Steponaitis BŪTĮ STATYBOS ĮSTATYMAS nistai, tik jie vienaip šneka, o 
kitaip daro.

ralinės ir ateistinės pasaulė
žiūros prieglobstyje. Abi jos 
beskirtiškai skverbiasi į jau
nimą, stengdamos jį pasitelk
ti sau už įgimto veržimosi į 
laisvę, kurią tėvų namai kiek 
apkarpo.

Kaip atspirtį prieš juos, li
beralinė dvasia siūlo indivi
dualinę laisvę, niekeno nevar
žomą, atremtą tiktai į blankų 
žmogiškumą. Materialistinė 
dvasia gundo kolektyvine 
laisve ir nardina į pilną ma
sę. Pirmieji patalkininkauja 
antriesiems, nes kraštutiny- 
bės savo išvadomis susilie
čia.

Šeima turi teisę ir pareigą 
gintis nuo abiejų kraštutinu
mų, nes tuo būdu ji gina sa
vo egzistenciją. “Šeima nega
li būti nei suindividualinta 
nei sukolektyvinta” (A. Ma
ceina 79 p.). Jai yra priešin
gos tiek tos jaunimo organi
zacijos, kurios ugdo nežabo
tą individualizmą, tiek ir tos, 
kurios veda į beformį kolek
tyvizmą. Mūsų laikų tenden
cijos yra abiems palankios, 
tad dabarties šeima, leisda
ma vaikus į jaunimo organi
zacijas, turi gerai apsidairy
ti ir būti santūri. Jai grąso 
pavojus namų židinyje netek
ti vaikų dvasios anksčiau ne
gu jie subręsta kūnu.

Juk niekada dar nėra buvę 
tokių palankių sąlygų ir to
kios trauklios pagundos per- 
anksti atitokti nuo šeimos. 
Tam yra labai paslaugus da
barties sutechnintas gyveni
mas, didmiesčiai, fabrikai ir 
didžiulės įmonės, bendros bu
tų kolonijos ir judrus susiži
nojimas. Iš viso atrodo, tary
tum dabarties žmogus dau
giau gyventų gatvėje, aikštė
je, kelionėje ar įmonėje, o ne 
šeimoje.

Toks sruvus minios tekėji
mas jaunuosius greitai pa
gauna, lengvai įveikia ir per- 
toli nuo namų nuneša. O be 
jų jisai išauga individualis-

vien šeimos, bet ir visos tau- tu arba kolektyvistu. Jauni- 
tos, kaip tatai rodo mums to- mo organizacijos neturi ska- 
taliniai režimai.

Jiems organizacija yra ne
be sutelktinio veikimo išraiš
ka, o gyvenimo forma — vi
sai atvirkščia jos prigimčiai 
dalykas. Dėl to visas gyveni
mas pasidaro išvirkščias. 
Jaunoji karta, kuri turėtų 
sirpti šeimoje ir tėvų prie
žiūroje, iš namų ištraukiama, 
įliejama į masę ir palenkia
ma politiniams valdžios sie
kimams. Kaip jai įsireikia, 
taip ji jaunimą lamdo, šei
ma ir tėvai netenka savo tei
sių ir laisvo žodžio.

Tuo keliu nueina visos val
dinės jaunimo organizacijos. 
Nors jų tikslas būtų gana 
kilnus, jis neatsveria neigia
mų pėdsakų, kurių šeima su
silaukia ir standartizuotos 
dvasios ir politinių metodų. 
Su valdine organizacija šei
ma anksčiau ar vėliau- sueina 
į konfliktą. Kitaip ir būti ne
gali. Valdinė organizacija tu
ri ir valdinę pasaulėžiūrą, ku
ri nepalieka laisvės nei šei
mai apsispręsti nei savo na
riams ką kita pasirinkti.

Gundymu ir prievarta sten 
giąmasi visus palenkti val
dančiųjų pažiūroms. Negalė
dami tiesiai įsiskverbti į šei
mą, kuri sudaro mažiau ar 
daugiau uždarą pasaulį, val
dantieji stengias sugint jau
nimą į jų pačių riktuojamas 
organizacijas. Jas jie arba 
specialiai įsteigia naujas, ar
ba suvalstybina jau esamas. 
Tai dažnas • nedemokratinių 
valstybių nusistatymas, ku
ris telkia jaunimą nepaisyda
mas šeimos ir lenkia jį savai 
politikai.

Ta dvasia, kuri šiuo ar ki
tu būdu tolina vaikus nuo tė
vų ir ardo šeimos židinius, 
šiandien užgožia jaunimą vi
suose kraštuose — ir ne de
mokratiniuose ir demokrati
niuose. Tai yra dususi laiko 
dvasia, ilgą laiką nokusi libe-

būsimos visuomenės su tam 
tikru nusistatymu. Dėl to to
kia — “par excellence’’ jau
nųjų organizacija ir gali būti 
šeimai neutrali.

Tuo tarpu pati šeima ne
gali būti neutrali jokiai jau
nimo organizacijai. Jai rūpi 
jaunimą subrandinti ateities 
gyvenimui. O kiekvienam 
ugdymui turi reikšmės visa, 
kas. jaunuosius supa ir kuo 
jie gyvena. Kas dažnai atsie- 
jama nuo pasaulėžiūros ir 
laikoma “neutraliu dalyku,” 
kaip žaidimai ir šokiai, spor
tas ir iškilos, stovyklavimas 
ir gamtos pažinimas, muzi
ka ir grožinė kūryba, — visa 
tai jaunuosius vienaip ar ki
taip nuteikia ir apsprendžia.

Kadangi šeima negali būti 
abejinga, kaip jaunieji apsi
sprendžia, tai ji yra suinte
resuota ir kaip jie sportuoja 
ar iškylauja, kas juos sužavi 
ir užvaldo. Šeimai yra svar
bu, kokie jaunimo sambū
riuose vyrauja nusiteikimai 
ir kokios susiklosto pažiūros 
į kasdien stebimus daiktus ir 
žmones. Kiekvienas įspūdis 
ir pakartotas veiksmas, nors 
jis būtų paprasčiausias, for
muoja charakterį ir kloja 
pamatus būsimai pasaulėžiū
rai.

Todėl net pačios vadina
mos “neutraliausios” organi
zacijos, kurios sakosi, kad 
“vaikų iš šeimos nepaveržia 
iri jų pasaulėžiūriškai neauk- 
lėja,” iš tikrųjų tokios nėra 
ir negali būti. Jauno žmo
gaus brendimu ir jo būsi
mam nusistatymui visos jos 
turi neginčijamos įtakos ir 
dažnai visam gyvenimui pa
lieka neišdildomų būdo žy
mių.

Viskas suteka į sąmonę ar 
pasąmonę ir tam tikru metu 
prasiveržia. Tą labai gerai 
žino ir tuo pasiremia iš vir
šaus labai nekaltos jaunimo 
organizacijos. Jos paaug
liams patiekia, rodos, tiktai 
natūralaus žaismo ir sma
gaus sporto. Tačiau už jų 
slepiasi laicistinė pasaulėžiū
ra, kuri stengiamasi įdiegti 
jaunimui. Įsunkiama ji ne 
tiek pozityviu būdu, pabrė
žiant tos pasaulėžiūros “ne
utralius” principus, o dau
giau negatyvių, migdinant 
jaunimą žaismuose ir nustel
biant domėjimąsi tokiomis 
gyvenimo vertybėmis, kaip 
religija ir tautybė, šeima tu
ri būti akyli, kad laiku vai
kus nukreiptų nuo tokios

tinti nei vieno nei antro, bet 
turi šeima padėti sulaikyti 
jaunuosius arčiau namų ir 
kartu nuosekliai bei meto
diškai jungti į apstesnę vi
suomenę. Organizacijos, ku
rios tokio uždavinio neatlie
ka, šeimai nepadeda, o kliu
do.

Šeimai neutralios jaunimo 
organizacijos

Antros grėsmės šeima gali 
susilaukti iš neutralių jai 
jaunimo organizacijų. Neut
ralumas čia suprastinąs ne 
pasaulėžiūrinis. Pasaulėžiū
ros atžvilgiu jokia jaunimo 
orgnizacija negali būti neut
rali, nors ji tokia ir plačiai 
garsintųsi. Už tokio tariamo 
neutralumo slypi kuri nors 
pasaulėžiūra, kuri sulimpa 
jaunuomenės ugdymu. O jau
nuomenės ugdymas, sudarąs 
pagrindą kiekvienai jaunimo 
organizacijai, niekada nesti 
ir negali būti pasaulėžiūriš
kai neutralus. Tačiau jauni
mo orgnizacija gali būti ne
utrali arba abejinga šeimos 
ugdymui, kurio ji nei teigia, 
nei neigia.

Ji nekelia klausimo, kam 
vaikų auklėjimas turi pri
klausyti — šeimai ar jauni
mo organizacijai. Tą klausi
mą ji palieka atvirą arba nęt 
palankiai išsprendžia šeimai, 
kurios teisių auklėti savo vai
kus nesisavina. Bet ji taip 
pat nelaiko savo uždaviniu 
šeimą remti ir prie jos prisi
taikyti. šeima jai tiek terūpi, 
kiek nekliudo iš jos verbuoti 
narių. Tam ji nesiima prie
vartos ar kurių grasinimų 
šeimai. Jai pakanka natūra
laus jaunųjų linkimo į laisvę, 
jų traukos į būrį ir žaismo 
pomėgio. Ji net ir neprašoka 
šitų jaunimo polinkių: palie
ka jų interesų ribose, nesi
stengdama sąmoningai išiKus nuKreų 
jaunimo formuoti kurios [ “neutralios” organizacijos.

rūšiai gaminiai išeina į tarp
tautinę rinką :šu konkurenci
nėmis kainomis.

Mes siūlome Vokietijos 
fabrikų modernius ir antiki
nius puikaus darbo sidabro 
išdirbinius, aukštos kokybės 
kristalą (Bleikristal) ir taip 
vad. Bomische Glaser, turė
jusius šiemetinėje New Yor- 
ko parodoje gero pasiseki
mo. Mūsų siūlomi užsienio 
rinkai žaislai, ypač afuna, 
yra pagaminti specialiai eks
portui iš pirmarūšių medžia
gų. Mes taip pat siūlom pui
kaus darbo vilnonius bran
giuosius kilimus, kurie savo 
švelnių spalvų deriniais yra 
patrauklūs ir vilioja pirkė
ją. Be to, mes jau galime už
sieniui siūlyti įvairias Vokie
tijoje gaminamas mašinas. 
Kaip tai: visų rūšių medžio 
apdirbimo dirbtuves, lent
pjūvių įrengimus, excentri- 
nius presus, bormašinas, 
maisto gamybai bei įrengi
mų statybai reikalingas ma
šinas ir ceinento fabrikų 
įrengimus. Esame taip pat 
ryšiuose su optikos dirbtu
vėmis ir todėl tikimės, kad 
greitu laiku galėsime siūly
ti ir šių rūšių Vokietijoje ga
minius. Mus taip pat intere
suoja importas į Vokietiją. 
Šiuo kart mes jau priimame 
pirmos ir antros rūšies bal
tos nedažytos vilnos ir vilno
nių verpalų (Kammgarn 
16-1, 16-2, 32-2) pasiūlymus.

Nepraleiskite progų įsi
jungti į prekybinius ryšius 
su Vokietija. Tatai jums ga
rantuotai pavyks per mūsų 
BALT Export firmą.

Speciali branža
Sparčiai atsistatanti 

kietijos industrija sunkiai 
verčiasi savais kapitalais ir 
todėl reikalinga užsieninių 
kreditų. Čia yra gera proga 
investacijai užsienio kapita
lų. Todėl pats laikas priva
čiam užsienio kapitalui susi
domėti Vokietijos industrija. 
Nors dar ir reti atsitikimai, 
bet jau yra faktų, kad toks 
kapitalas zonduoja Vokieti
jos dirvą, kad čia patogiai 
nusėsti. Mūsų firma tarpi
ninkauja ryšių sudarymui ir 
tokio kapitalo investacijos 
paruošimui. Privačiam užsie
nio kapitalui norinčiam Vo
kietijoje užimti patogias ir 
pelningas pozicijas mes siū
lome savo tarpininkavimą 
pasirenkant sritis ir branžas, 
o taip pat atstovaujame su
darant dokumentus. Mes siū
lome lietuviškiems biznie
riams ir mekleriams užsie
niuose, turintiems stiprius 
ryšius, nepraleisti progų pa
sinaudoti mūsų firmos siū
lomu geru courtage.

Lietuviškos užsienio orga
nizacijos, prekybinės firmos 
ir privatūs asmenys turį pre
kybinių ir teisinių reikalų 
Vokietijoje kviečiami visada 
pasinaudoti mūsų patarnavi
mais. Mes mielai ir su di
džiausiu atydumu atliksime 
visus mums statomus mūsų 
pasiimtose srityse uždavi
nius ir reikalavimus už mini- 
malinius atlyginimus. Nepra-

Vo-

Viena iš sunkiausių prob
lemų Amerikoje, kaip ir vi
same pasaulyje, šiandien yra 
gyvenamų butų trūkumo 
klausimas. Ypač ši problema 
slegia šiandien biednuomenę, 
kuri negali mokėti aukštų 
nuomų. Visų labiausia spau
džia ši problema tas biednuo- 
menės šeimas, kurios yra su 
būriais mažų vaikų, šiam 
reikalui palengvinti vyriau
sybė ieškojo ir ieško būdų. 
Vienas iš konkrečiausių bū
dų yra baigiamas gyvenamų 
butų statybos įstatymas, su 
kuriuo norime supažindinti 
savo skaitytojus.

Šitas įstatymas siekia pa
rūpinti visoms Amerikos šei
moms gerus butus, už ku
riuos jos galėtų net iš mažų 
savo pajamų užsimokėti ir 
patogiai gyventi, šį tikslą 
įstatymas numato pasiekti 
per 10 metų šitokiais trims 
žygiais: 1. Panaikinimu va
dinamųjų biednuomenės blo
kų (kvartalų), arba lūšnų; 
2. Tų lūšnynų vietoje pasta
tymu naujų, moderniškų gy
venamų namų anų lūšnynų 
gyventojams; 3. Pastatymu 
patogių gyvenamų trobesių 
farmose. Visa tai turės būti 
atlikta su federalinės val
džios pagelba. Ši pagelba eis 
dviem keliais: statymas na
mų už valdžios pinigus ir iš
nuomojimas biednuomenei 
prieinamomis kainomis ir, 
antra, valdžios pagelba sta
tytis patiems, kurie statybos 
pradžiai yra kiek nors pajė
gūs.

Atskiri miestai, pradėda
mi griauti lūšnynus ir jų vie
toje statyti moderniškus 
kvartalus, sudaro tam reika
lui atitinkamą komisiją, ku
ri gauna iš federalinės val
džios, atitinkamą sumą pini
gų tam uždaviniui įvykdyti. 
Už šituos pinigus nuperkama 
žemė, ant kurios lūšnynai y- 
ra, statomi nauji namai, jei
gu reik, ir fabrikai, parkai, 
vieši įtaisymai, šitam reika
lui pirmiems 10 metų numa
tyta vienas bilijonas dolerių 
pagrindinio kapitalo ir dar 
pusė bilijono tam atvejui, jei 
bilijono neužtektų.

Naujai pastatytų namų 
butai turės būti nebrangesni, 
kaip vienas penktadalis šei
mos metinių pajamų. Apie 30 
procentų miestų šeimų gau
tų maždaug už $27 per mėne
sį naują, modernišką butą su 
apšildymu ir apkūrenimu. Iš
tirta, kad šitokiomis sąlygo
mis privatūs statybininkai 
šitokių butų negali statyti— 
jie negalėtų išsiversti. Dėlto 
valdžia ir duoda čia pagelbą. 
Numatoma per pirmus sęp- 
tynis metus pastatyti per 
milijoną tokių naujų butų, 
kas kaštuotų apie 400 mili
jonų dolerių.

. Nustatyta, kad farmose su 
gyvenamais butais yra dar 
blogiau, negu miestuose. Čia 
gyvena daugybė žmonių to
kiuose butuose, kuriuose jie 
neprivalėtų gyventi. Yra nu
statyta, kad farmose du 
trečdaliai gyvenamų butų 
dar neturi bėgančio vandens 
ir tik trys kambariai iš kiek
vienų penkių elektros šviesą 
turi. Taip pat nustatyta, kad 
du milijonai ūkininkų šeimų 
yra tokių, kurios per metus 
turi nedaugiau, kaip $1,500 
pajamų, už kurias jos pačios 
gerinti savo butus yra nepa
jėgios.

Farmeriams čia bus gelbs- 
tima labai paprastu būdu: 
tiems, kurie patys gali išsi
laikyti, bet iš banko pasko
los negali gauti, valdžia duo
da 33 metams paskolą iš 
4%; tiems gi, kurie patys iš

silaikyti negali, bet išsilaiky
ti galėtų, jeigu jiems būtų 
suteikta pagelba, valdžia duo 
da tokią pat paskolą, tik 10 
metų. Tie ūkininkai, kurių 
žemė nepaprastai bloga yra, 
gauna nedidelę paskolą, už 
kurią turės įtaisyti vanden
tiekį, sutaisyti stogus ir ki
tus paprastus pagerinimus 
padaryti, šitam ūkininkų ya- 
gelbos reikalui yra numatyta 
per $262,000,000.

Japonams labiausiai 
patinka Amerika
Japonijos laikraščiai pa

skelbė savo skaitytojams įdo
mią dviejų klausimų anketą:

1. Kuris kraštas jiems la
biausia patinka?

2. Kurio krašto jūs labiau
siai nekenčiate?

Dėl pirmo klausimo dau
giausia balsų gavo Amerika, 
o toliau — Anglija.

Dėl antro klausimo dau
giausiai balsų gavo Sov. Są
junga.

Taigi, visas pasaulis žino, 
kur gera gyventi ir kur blo
ga. Žino ir Amerikos komu-

ATVIRAS LAIŠKAS 
MIZARAI

Neseniai gavau jūsų reda
guojamą “Laisvę.” Pradžio
je maniau, kad ta “laimė” 
aplankė tik mane. Tačiau, 
pasiteiravęs pas kitus naujai 
atvykusius tremtinius, paty
riau, kad tamsta nepagailė
jai ir kitiems to šlamšto. 
Kadangi aš džiaugiuosi atsi
kratęs bolševikinės “laisvės” 
Lietuvoje, tai nenoriu nieko 
bendro turėti su Stalino ber
nais ir su jų papūgiškais 
plepalais. Todėl prašau to
liau man nebesiuntinėti jū
sų laikraščio, kurio buvimas 
teršia padorių namų pašto 
dėžutę.

Juozas Milius

Redakcijos pastaba: “Lai
svės” redaktorius prieš ke
lias dienas paskelbė, kad jie 
siuntinėja tik tiems tremti
niams savo laikraštį, kuriems 
jį užsako “dėdė ar teta.” Ši
tas gi laiškas, ir tikrenybė, 
kalba ką kita. Bolševikinė 
“moralė” po truputį išryškės 
ir šio krašto žmonėms.

KVIEČIAME-------
Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKA”
■fa yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.

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

Todėl

“AMERIKA”
★ yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 

bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik......................... $3.00
Užsienyje .............................................$3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

“Amerika”
417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 
numerius susipažinimui

Padėkime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

r TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tu

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

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

Tėvas
Kapucinas

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

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

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

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

DARBININKAS
leiskite gerų progų! Rašyda
mi dėkit į voką tarpt, kupo
nų ar savo pašto ženklų, at
sakymui. Mūsų adresas: —
BALT EXPORT, Detmold, 

Hermannstr. 51,
Germany

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

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

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

Vardas ...................................................................... ..
Adresas ...........................................................................
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS
TREMTINIŲ PRIETELIAI

Puikioje Mrs. ir Mr. P. D. 
Slivynų vasarvietėje Blue 
Water Manor, kurią šiuo 
metu veda jų duktė ir žentas 
Mrs. ir Mr. Šukiai, gera prie
glaudą rado visa eilė lietuvių 
tremtinių. Kilnioje Amerikos 
lietuvių akcijoje, šelpiant 
tremtinius Europoje ir suda
rant jiems galimybes atsikel
ti į šį kraštą, Slivynų šeimos 
nuopelnai yra labai dideli 
Jų siunčiami pakietai su 
maistu ir rūbais mažinc 
tremtinių skurdą ir stiprino 
juos dvasiniai. Jie buvo su
darę daugelį afideivitų ir vė
liau 40-čiai asmenų darbo ir 
buto garantijas. Slivynai 
jautriai atjąutė tremtyje be
simokančią lietuvišką jau
nuomenę ir pavieniai bei per 
studentų atstovybę stipriai 
yra parėmę Muencheno stu
dentus.

Pažymėtina, kad veik visi 
tremtiniai, kuriais Slivynų 
šeima rūpinasi, nėra nei jų 
giminės, net nei pažįstami.

Už jautrią globą tremties 
dienose Vokietijoje ir čia at
vykus, Kojelių šeima Mrs. ir 
Mr. Slivynams taip pat Mrs. 
ir Mr. Šukiams taria širdin
gą lietuvišką ačiū.

M. J., T. V. ir A. Kojeliai

įe, tikiuos gauti atskirą kampe
lį. Ir už visą tai ačiū kleb. kun. 
J. Jusevičiui, Omahos lietuviam, 
p. J. Laučkai ir Jums, Redak
toriau.”

ši kilni Omahos klebono kun. 
J. Jusevičiaus akcija galėtų bū
ti šviesiu pavyzdžiu kitoms ko
lonijoms. z

Nuoširdžiai dėkojame Marga
ret Kriaučiūnienei Brooklyne, 
iž sudarytas sąlygas mums at
vykti Amerikon ir už daugiau 
nei giminišką rūpinimąsi mumis 
5ia atvykus. Taip pat nuošir
džiai dėkojame pp. Albinai ir 
Vincui šablevičiams, Brooklyne. 
parodžiusiems daug lietuviško 
jautrumo ir padėjusioms mums 
naujame krašte įsikurti. Taipgi 
giliai dėkingi už suteiktą para
mą pp. Anelei ir Jonui Tumams, 
padėjusioms mums žengti pir
muosius žingsnius mūsų antroj 
tėvynėj — Amerikoj.

Ona, Bronius ir Edas
Babušiai

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI

Pas W. Galiauską, 261 52nd 
St., Brooklyn 20, N. Y. išnuo
mojami atskirai du kambariai 
viengungiams. Vienas pirmame, 
o kitas antrame aukšte.

Lietuviškos mokyklos tremtyje eina prie pabaigos, 
tremtiniams emigruojant į užjūrius.

GEROS VALIOS LIETU
VIAMS

Tremtyje, anglų zonoje, 
nepaprastai baisiame padėji
me yra A. Zizo šeima. Moti
na iri 4 metų vakas yra plau
čių ligoninėje, o tėvas ir du 
maži vaikai stovykloje. Mai
stas labai blogas, pinigų nė
ra, jokių galimumų pasveik
ti. O ligoniams negalima e- 
migruoti. A. Zizas prašo mus 
paskelbti jo prašymą, gal at
sirastų geros valios lietuvių 
Amerikoje, , kurie jų šeimą 
specialiai sušelptų. G. Zizie- 
nės adresas: (22 c) Denklin
gen (Koln), D. P. Hospital, 
zim. 18, Germany.

Tremtiniai dėkoja

J. Jusevi- 
vietą šioje 
Jusevičius, 

Yorko uos- 
dvi šeimas

Pasitaiko, kad buto ir dar
bo garantijas sudarę Ameri
kos lietuviai, atvykus trem
tiniams, kuriems tos garan
tijos buvo sudarytos, negali 
jų priimti ir padėti įsikurti. 
Tokiu atveju BALFas ir N. 
C. W. C. ieško kitur apgy
vendinti šiuos tremtinius, ši
tokiu atveju būna daug var
go minėtoms įstaigoms, kol 
jos suranda tremtiniams naują 
lizdelį, šios įstaigos labai džiau
giasi, kai ateina joms į pagelbą 
geros širdies lietuviai.

Omahos, Nebr., lietuviai su 
savo klebonu kun. 
čium užima pirmą 
pagelboje. Kun. J. 
kartą atvykęs New 
te, pamatęs tokias
susirūpinusias, tuojaus pasiuntė 
jas į savo parapiją. Po dviejų 
saavičių vėl buvo kreiptasi dėl 
vienos šeimos į jį, o jis telegra
ma pranešė, kad galima į jo pa
rapiją tą šeimą siųsti.

O šiandieną tos šeimos iš 
Omahos mums rašo ir džiaugia
si, kad jiems pasisekė pakliūti 
pas tokius žmones ir tokioj ap
linkumoj. R. Kosmanas sako: 
“Atvykus į čia, mus pasitiko 
klebono giminaitė1 su būreliu lie
tuvių ir apgyvendino mūsų dvi 
šeimas pas p. F. Odiną, kurs 
dar neseniai čia atvykęs, bet, 
su klebono pagelba, jau tris na
mus užpirko. Todėl mes dėko
jame mielam mūsų klebonui ir 
visiems čionykščiams lietuviams 
už jų kilnią širdį.”

Pabilionių šeima rašo: “Mie
las redaktoriau, Jūs netikėsite, 
kad mes čia atvykę po trijų 
dipnų abudu jau pradėjome dir
bti — abu ligoninėje, aš dažy
toju, o ji virtuvėje. Gerų lietu- 
tių esame apgyvendinti šeimo-

ATVYKO IŠ TREMTIES
Laivu “General Sturgis” j Bostoną 

atvyko šie lietuviai tremtiniai:
ALIŠAUSKAS, Viktoras, Petronėlė, 

Algimantas, Cicero, III.
AUKŠTUOLIS Vytautas, Cleveland.
BABRAUSKAS, Benediktas, Graži

na, Vytenis — Philadelphia.
BERNOTAITIS, Jonas, Magdalena, 

Česlovas, — Detroit.
BESPERAITIS, Robertas, Stasė, 

Irena, Regina — Cleveland.
BIELINSKIS Vladas, Michigan.
BLAUZDŽIUNAS, Kazys, Stasė, Ro

mualdas, Irena. -— S<?. Boston.
BLAŽYS Edvardas — Gary, Ind.
BOCKAITE Emilija, Chicago.
BRAZAUSKAS BOLESLOVAS, — 

Hartford Conn.
BRIEDULIS Pranas, — Delaware. 
CESNA, Petras, Erna, Urtė — III. 
CESNAVICIUS .Stasys, Stasė, Stasė,

— N. J.
DULINSKAS, Jurgis, Renate, Abina,

— Harrison.
FILATOVAS, Petras, Adelė, Tama

ra — Chicago.
GAIŽUTIS, Pranas, Julė, Rimantas, 

Kazys — Conn.
GIRDVAINIS, Zigmas, Irena, Han

na, Alicija, Gražina — Chicago.
GULBINSKAS, Antanas, Milda, Ma

rija, Umara — Michigan.
JANKAUSKAS, Petras, Elena, Jo

nas — Worcester.
JUODVALKYTE Stefanija, Conn.
KATINAS Vitas, Brooklyn. 
KAZIMIERAITIS Tadas, Chicago. 
KUMPIKAS, Julius, Izabelė, Giedrė,

— Brooklyn.
KARPUSKA, Vladas,’Ona—Chicago. 
KEZENIUS, Leonas, Stasė — Ohio. 
KIELA, Emilija, Stasė — Chicago. 
KORZONAS, Edmundas, Gabrielė, 

Raimundas, Liudvika — Chicago.
KRIPAS, Elena, Eugenija — Conn. 
LELEVICIUS Vaclovas — N. Y. 
LINCEVICIUS, Kazys, Elena — III. 
MAICHENAS Viktoras, Chicago. 
MALEIšKA Jonas, Chicago. 
MALIŠAUSKAS Bronius, N. Jersey 
MICIULIS, Antanas, Ona — Pa. 
MIKALAUSKAS, Juozas, Apolonija, 

Algimantas — Camden.
MILCIUS Antanas — Kearny.
MOLE JUS, Zigmas, Halina, Jurgita,

— Indiana.
NAIKELIS, Jonas, Agota — Mass.
NAGILIUS Liudas — Michigan. 
NAUBURAS Emilis, Worcester. 
PAŠKEVIČIUS, Feliksas, Salomėja,

— Worcester.
PETKEVIČIUS Juozas, Chicago.
PETRIKAS, Aloyzas, Antanina, Min 

daugas, Aloyzas — N. Y.>
PLEPYS Kostas, Waterbury.
PETRAUSKAS, Jonas, Bronė — N. 
RAMAŠAUSKAS Kazys, Pranė.
SAJAUSKAITE Zofija — III. 
SABALYTE Elena — Pa. 
SAKALAUSKAS, Juozas Stefanija, 

Johana< Pranas — Pittsburgh.
ŠALNIS, Kazys, Ona, Romualdas— 

Chicago.
ŠIAUCIUNAS, Stasys, Joras, Adelė, 

Adelė — N. Y.
STULPINAS, Antanas, Augusta, Re

gina — Chicago.
SULGIENE Adelė, Philadelphia.
ŠIUGŽDA, Simas, Eugenija, Teresė, 

Jonas,- Algimantas — Philadelphia.
STANKEVIČIUS, Petras, Jadvyga, 

Juozas, Steponas — Chicago.
STRIMAVICIUS, Juozas, Albina, 

Vladas, Danutė — Conn. /
TREČIOKAS Andrius, Newark.
ŪSELIS, Alfonsas, Regina, Silvija— 

Ozone Park.

An-

Ro-

UTARA, Ona, Kostantas, Vitalius, 
Sigitas — Illinois.

VABALAS Antanas, Mich.
VAINIUS, Antanas, Eugenija, 

tanas, Petras — Easton, Pa.
VALAITIS, Kazys, Antanina,

mualda, Stasys, Jonas, Vida, Alfre
das, Aldona — Chicago.

VALIUKONIS, Jonas, Elena, Jur
gis, — Illinois

VANAGAS Antanas — Harrison.
VARNAS, Albinas, Eugenija, Algi

mantas, Joleta — Chicago.
VELZA, Vladas, Eleonora, Nijolė, 

Ina, Gražina — Erie, Pa.
VIEVERSYTE Felicija, Phila, Pa.
VISBARAS, Vladas, Regina, Vitas, 

— Worcester.
Vosilaitis, Juozas, Rūta, Arnoldas, 

Edmundas — Wis.
ŽEMAITIS, Juozas, Adelė, Donatas, 

—Illinois.
ZIZNIAUSKAS, Stasys, Elzė, Algir

das, Gediminas — Philadelphia.
ZOKAS Bronius — Pittsburgh.

Laivu General Blatchford j Bostoną 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

j.

ADOMAITIS, Stasys, Antanina, Vi
das, Janina — Paterson, N. J.

ALGINSKAS, Kęstutis, Juzė, And
rius — Indiana.

ALEKNA, Gubertas, Teofilė—Wis.
ALEKSIUNAS, Juozas, Ona, Liuda, 

Ksaveras, Vydmantas — Chicago.
ALKEVICIUS Vitalis, Long Island.
AMBRAZAS, Pranas, Aldona, Nijo

le — Cleveland.
ANCIULIS Stasys — Chicago. 
APYNAS, Vladas, Jonė — Ohio. 
ATKOCAITIS, Viktoras, Vlade, Vik

toras — Worcester.
BAGDANAVICIUS Vytautas, N. 
BAJORŪNAS Mykolas — N. Y.
BALYS, Juozapatas, Kotrina, — Ro

chester, N. Y.
BALTRUŠAITIS Jurgis — Minn. 
BASTYS Juozas, — N. Y.
BOGUŠIS Teklė — So. Boston.
BORTKEVICIUS, Večeslovas, Julė, 

Dalia, Gytys — Maine.
BRAŽĖNAS Algimantas — Mich. 
BRAZEVICIUS Stasys, — Indiana.
BURNIAUSKAS, Juozas, Margareta, 

Elena — Baltimore.
DUDĖNAS Ieva, Richmond Hill.
DžEKONSKAS Petras — Maryland 
ERINGIS, Kazys, Leonardas — III. 
GINTARIENE Ona, Rochester. 
GRIGAITIS, Juozas, Zinaida — III. 
JAKUBAUSKAS Jeronimas, Ohio. 
JOMANTAS, Vincas, Olga, Renate,

— Ohio. •
JONIKAS, Pranas, Ona, Jonas, Pet

ras — Salem, Mass.
KAMINSKAS, Benediktas, Valerija, 

Virgilijus — Baltimore.
KANKALIS Vincas ~ Detroit. 
KAPECKAS Lionginas — Lowell. 
KARALIS, Kazys, Janina, Jūratė, 

Asta — Ohio.
KAULAKIS, Zigmas, Zigmas — III.
KAZLAUSKAS, Leonas, Ona, Regi

na, Magdalena — Cicero.
KLIORYS, Jadvyga, Kęstutis, Pet

ras — Indiana.
KOPLIAUSKAS Stasys — Chicago. 
KRAKAUSKAS Alfonsas — III. 
KRIAUCĘLIUNAS, Anelė, Danutė,.

Ramutė — Brooklyn.
KYBARTAS, Kostas, Zofija, Vanda, 

Alena •— Mich.
LAPINSKAS, Vincas, Stasė — III. 
LAPINSKAS’, Vincas, Stasė — Hl.

1 LAUKAITIS, Kazys, Juzė, Edmun- 
I das, Algimantas — Pennsylvania.

LISAITYTE Marija, — Chicago. 
LIUBSEVICIUS Kazys — Conn. 
MAJAUSKAS, Lulė, Juozas, — Pa. 
MELEŠIUS Jonas, Brooklyn.
MIKLIUS, Vytautas, Elena, Vytau

tas — Chicago.
MILSYS Eipilija — Brooklyn. 
MOCKAITIS Juozas — N. Y. 
MOCKUS, Kazys, Marija, Algiman

tas, Valentinas, Živilė — Mass.
MONTVILAS, Izabelė, Vincas, Vy

tautas, Valerija — Boston.
MUSTEIKIS, Antanast Akvilina, — 

Pennsylvania. 4
NARKEVIČIUS, Jonas, Uršulė, Liu

cija, Marija — Cambridge.
PALAIMA Viktorai — N. Dakota.
PALEKAS, Jonas, Stasė, Eduardas, 

Michigan. ' ■ > •
PATLABA, Stasys, Regina, Regina,

— Pennsylvania.
PaŽEMENAS Kęstutis, Baltimore.
PLĖNYS, Kazys, Sofija, Rimvydas, 

Liucijus — Chicago.
POVILAITIS Jurgis, Rochester.
PRACKAILA Antanas, Penna.
PRAPUOLENIS, Kazys, Marijona,

— Indiana.
PUSLYS, Alfonsas, Genovaitė, Al

fonsas — Baltimore.
RADZEVIČIUS Viktorija, — N. Y.
RAGAŽINSKAS, Vincas, Anelė, An

gela, Elvira — Brooklyn.
RAMONAITIS, Anelė, Jonas, Ange

la — Detroit.
RŪGYTE Alicija — Minn.
SAMOCHVALOVAS Viktoras, N. Y. 
SCARBA, Pranė, Genovaitė, Vaclo

vas, Steponas, Adolfas — Chicago. 
' ŠERMUKŠNIS Adomas — Chicago.

SIDZIKAUSKAS, Pranas, Elena, 
Aldona — Chicago.

ŠILEIKIS Petras — Detroit.
SLIŽYS, Balys, Salomėja, — N. Y.
ŠUKYS, Juozas, Valerija, Nijolė — 

Michigan.
STEMBRUS, Stasys, Marija, Jovita,

— Wisconsin.
TARNAUSKAS Petras, — N. Y.
URBONAS, Kostas, Birutė, Marija,

-r Chicago. ,
VAIVELUNAS, Margarita, Jonas,—

East Chicago.
VALANTIEJUS Motiejus, Cicero.
VALINSKIENE Emilija — W. Va. 
VENGRIS Jonas, — Michigan. 
VIDUTIS, Alfonsas, Stefanija, Ri

čardas — Gary, Ind.
ŽADEIKIS Stasys — Mich.

ŽAKAS Aleksandras — Chicago. 
ZULPA Jonas — Conn. 
ZALKAUSKAS Antanas, — Penna. 
ZIKARAS Vainutis — Newark.

JANKAUSKAS, Stasys, Alfonsas, 
Teklė — Massachusetts.

JUKNA, Vincas, Olga — Conn.
KUZMICKAS, Simas, Stefanija, Mil

da, Jurgis — Illinois.
KLEVAITIS Juozas — Chicago.
KALVAITIS, Antanas, Bronė, — 

Michigan.
LENDRAITIS, Leonas, Magdalena, 

—So. Boston.
LENDRAITIS, Valteris, Kristina, 

Irena, Reda, Jadvyga — Boston.
MATERAS, Mariaj, Juozas — Mich.
MASONAITE Marijona, Brooklyn.
MERECKIS, Aleksandras, Stefani

ja, Regina, Zenonas — Brockton.
MOGENIS, Bronius, Irena, Bronius, 

Rymantas — Elizabeth.
MAŽEIKA, Klaudijus, Izabelė, Ni

jolė — Woodhaven.
MASKELIŪNAS. Antanas, Ona, Ve

ronika, Vytas — Pittsburgh.
MILEŠKA Albertas, — Penna.
MIRBACHAITE Eugenija, Mass.
NECELIENE Morta ir vaikai, Ege- 

nas, Ernotas, Gisela ■— Illinois.
OLŠAUSKAS, Telesforas, Pranė, 

Elena.
PETRUŠKEVIČIUS, Vincas, Veroni

ka — Waterbury.
PUMPOLIENE Joana ir dukrelės, 

Brigyta, Aniiora — Pa.
RUDZITIENE Juzė ir sūnus Aloy

zas — Elizabeth.
RUKUIŽA, Antanas, Sofija, Česlo

vas — Sodus, Mich.
STANKEVIČIUS, Vladimiras, Nata

lija, — Chicago.
SKARULIS, Antanas, Liucija, Da

lia, Veronika — Brooklyn.
STANKEVIČIŪTE, Garbis, Elena— 

Massachusetts.
STASIUKE VICIUS( Gediminas, Vy

tautas — New Britain.
STASIUKEVICTENE Mare ir vaikai 

Kazys, Birutė — Conn.
SANTANAVICIENE Anastazija, — 

Waterbury.
SKIRMUNTAS Vladas ir vaikai, 

Aušrelė, Daina, Jonas — Illinois.
STASKEVIČIUS, Jonas, Juzefą, Ja

nina, Vladas — Ohio.
SENKUS, Matas, Adelė, Vytautas, 

Ramutė — Brooklyn.
TOTORAITIS Pranas — Detroit.
UžPURVIS, Valteris, Alma, Eugeni

jus, Horstas — Conn.
UTARAITE, Antanina, Petronė.
URBANAVIČIUS, Stasys, Irena, 

Eleonora — Mass.
VAITKEVIČIUS, Stasys, Magdalena, 

Otonas, Vilimantas — So. Boston.
VILNIŠKIS, Ignas, Janina, Ignas, 

Genovaitė, Jurgis — Mass.
ŽITKUS, Antanas, Uršulė — Conn.
RAKUTIS, Juozas, Natalija, Rūta, 

— Conn.

TREMTINIŲ ŽINIAI
• ■ • ■ • /

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

J. P. MACHULIS,
Real Estate and Insurance, 

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

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street
Newark 5, N. J.

Lėktuvais iš britu ir amerikiečiu zo
nų atvyko šie lietuviai:

BIELKEVICIUS, Romualdas, Emili
ja, Ona, Rymantė, — Brockton.

BUTKUS, Kostas, Elena — Chicago.
BUTKIENE, Pranė ir vaikai Tere

sė ir Benedikta, — Brooklyn.
BUITKUS, Jonas, Morta, Irena — 

Michigan.
ČERNIAUSKIENĖ Elena ir sūnus 

Aloyzas — Massachusetts.
CEKAUSKAS, Vladas, Izabelė, Ilo

na, — Shenandoah.
DAGYS, Jonas, Olga, Birutė, Romu

aldas — Rockford.
DAUKŠA, Pranas, Ona, Romualdas, 

— Chicago.
DALINGAUSKAS, Vytautas, Elena, 

Vytautas, Algirdas — Connecticut.
GRINKEVIČIUS Julius — Mass.
GELAŽIUS, Alfonsas, Prudencija — 

Chicago.
GAIŽUTIS, Juozas, Uršulė, Algiris, 

Bronius — Chicago.
GURENAS, Bronius, Marija — Pa.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga 

Didelė, graži koplyčia,' erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė
Viskas nemokamai 

kreipkitės dieną ir naktį

? Tel. DEW 5136 ’ |

Jos. Kavaliauskas
Lalsnluotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

X
X 
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X 
X
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INŽINIERIŲ IR ARKITEKTŲ 
DRAUGIJA NEW YORKE

Birž. 3 d. J. Sagio namuo
se buvo susirinkę 11 inžinie
rių, kurie kaip iniciatoriai 
aptarė reikalingumą sukurti 
lietuvių inžinierių ir arkitek- 
tų draugiją New Yorke ir jo 
apylinkėse. Tame posėdyje 
išrinkta penkių inžinierių 
organizacinė komisija, kuri 
surinko New Yorke gyvenan
čių inžinierių adresus, išsiun
tinėjo kvietimus raštu, pa
skelbė New Yorko lietuvių 
laikraščiuose, paruošė drau
gijos įstatų projektą ir birž. 
24 d. Atletų Klubo patalpo
se, Brooklyne sukvietė stei
giamąjį draugijos susirinki
mą.

Steigiamajame susirinki
me, įskaitant 11 iniciatorių 
o taip pat pareiškusius norą 
būti draugijos nariais raštu 
dalyvavo iš viso 27 inžinie
riai ir arkitektai. Iš viso gi 
New Yorke ir jo apylinkėse 
jau yra atvykusių ir apsigy
venusių virš 40 inžinierių, c 
čia jau seniai gyvenančių 
apie 10. Steigiamąjį susirin
kimą iniciatorių vardu ati
darė inž. Mačiūnas Aleksan
dras. Susirinkimmui pirmi
ninkauti pakviestas genero
las inž. Černius Jonas, sekre
toriumi inž. Krulikas Kazys.

Susirinkimas atsistojimu 
ir susikaupimu pagerbė žu
vusius bei mirusius lietuvius 
inžinierius Amerikos kovose 
Europoje ir Pacifike, žuvu
sius Lietuvoje partizaninėse 
kovose, nukankintus Vokie
tijos kacetuose ir Sovietų Ru
sijos Sibiro taigose. Nutarta 
pasveikinti ALT, BALFą ir 
Lietuvių Inžinierių Draugiją 
Vokietijoje.

Steigiamasis susirinkimas 
apsvarstė ir priėmė organi
zacinės komisijos patiektus 
įstatus, išrinko draugijos 
valdybą ir revizijos komisi
ją ir išklaūsė inž. J. C. Bal- 
taus pranešimą inžinierių į- 
sikūrimo ir darbo gavimo 
Amerikoje reikalu.

Išrinktoji draugijos valdy
ba birž. 30 d. savo pirmame 
posėdyje pasiskirstė parei-

'gomis sekančiai: Pirminin- 
Ikas A. Mačiūnas, vicepirmin. 
—J. C. Baltus, sekretorius— 
K. Krulikas, iždininkas — J. 
Sagys ir finansų sekretorius 
bei valdybos narys arkitekt. 
St. Kudokas.

Į draugijos revizijos kom. 
išrinkti inžinieriai: Staknys 
Edv., Dirginčius Jurgis ir 
Žukas Vytautas.

Draugijos valdyba nutarė 
visuotinus narių susirinki
mus šaukti reguliariai kas du 
mėnesius, o reikalui esant ir 
dažniau. Sekantis draugijos 
narių susirinkimas - alutis 
nutarta kviesti rugp. 12 d. 
Tautininkų Klubo patalpose, 
Brooklyne, 337 Union Avė., 
kuriame kviečiami dalyvauti 
visi inžinieriai, arkitektai ir 
technikai, ir iš anksto pagal
voti ir pasiūlyti įvairius su
manymus bei pageidavimus 
draugijos tolimesnės veiklos 
ir tarpusavio bendravimo rei
kalais.

Draugijos tikslas: 1) Jun
gti lietuvius inžinierius, ar- 
kitektus ir technikus gyve
nančius New Yorke ir jo apy
linkėse tarpusaviam bendra
vimui ; 2) Siekti pažangos 
technikos moksluose; 3) Da
lintis profesiniais patyri
mais ir informacijomis; 4) 
Išlaikyti lietuvybę ir dėti pa
stangas atgauti Lietuvai Ne
priklausomybę; 5) organi
zuotai dalyvauti Amerikos 
lietuvių visuomeniniam gyve
nime; 6) Teikti pagelbą na
riams patekusiems į vargą ir 
padėti naujai atvykusioms 
kolegoms.

Draugijos nariais gali būti 
kiekvienas lietuvis inžinie
rius, arkitektas ir technikas, 
o taip pat turintieji tolygų 
patyrimą.

Am. Liet. Inžinierių ir Ar- 
kitektų draugijos New Yor
ke adresas: Lithuanian En
gineer’s and Architects Soc
iety of New York, 95-09 
Woodhaven Court, Ozone 
Park 16, N. Y.

Inž. K. Krulikas

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646 į

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

Š ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

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

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

waiwniiaiKBimniiiiiBi

iKLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

429 Walnut St., Newark 5, N. J. f
Tel. MArket 2-5360
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Įspūdinga Maldos Diena
Birž. 26 d. Philadelphijos 

lietuviai pradėjo maldos die
ną už kenčiančią Lietuvą ir 
lietuvius. Jie savo maldomis 
sveikino J. E. arkiv. Skvi
recką jo jubiliejuose ir jun
gėsi su jo maldomis ta in
tencija. Visose lietuvių kata
likų parapijose buvo pamal
dos, atitinkami pamokslai, iš
statytos vėliavos, sugiedotos 
giesmės, priimta Šv. Komu
nijų ir pradėta eilė neper
traukiamų maldų kol Lietu
va ir lietuvis bus vėl laisvas 
ir laimingas. Šv. Kazimiero 
bažnyčioj sumos metu giedo
jo solistė J. Augaitytė, kuri 
ką tik atvyko iš Vokietijos 
ir jau jungėsi čia su visų 
malda ir giesme už bendrą 
mūsų tikslą. Sumą atlaikė ir 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. V. Vezis, kurs čia gi
męs, bet jautriai pavaizdavo 
lietuvių kančias ir ragino vi
sus gelbėti kenčiančius bro
lius ir seseris lietuvius. Re
liginės parapijos draugijos 
pradėjo eilę maldų už Lietu
vą ir lietuvių laisvę. Tikima, 
kad tai bus pradžia Lietuvių 
Maldos Dienos, kol Lietuva 
vėl bus nepriklausoma.

Mirties sukaktys
' A. a. Aleksandro Augūno 

mėnesio mirties paminėjimas 
buvo su pamaldomis ir mi
šiomis. Velionis prieš porą 
mėnesių buvo iškilmingai pa
laidotas iš šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios šv. Kry
žiaus kapinėse. Jo našlė ir 
dukterys ir sūnus rūpinasi 
dažnai atsiminti jo vėlę.

Mirė
A. a. Nikodemas Padoris, 

246 Fernon St., atsiskyrė su 
šiuo gyvenimu birželio 25 d. 
Jis neilgai sirgo, aprūpintas 
Šv. Sakramentais, užmigo 
Viešpatyje. Iškilmingai pa
laidotas iš šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios birž. 30 d. 
Paliko nuliūdusią žmoną, sū
nų ir dukterį Luciją. 
atskrido lėktuvu net 
fornijos, kur jis ir 
Šv. Vardo draugijos
labai gausiai susirinko paly
dėti savo narį ir sukalbėjo 
šv. rožančių. Tai tikrai gra
žu, kad nepamiršta savo 
draugų. Teilsisi ramybėj jo 
siela.

teles lietuviškų dainų. Reikia 
pažymėti, kad p. J. Olšauskas 
yra gabus artistas ir režisorius. 
Atvykę į Amsterdamą tremti
niai — jaunimas daug vilčių de
da į jubiliatą garsinant Lietu
vos vardą.

Linkėtina garbingąjam jubi
liatui prof. Olšauskui dar ilgai 
ir ištvermingai dirbti mūsų tė
vynės Lietuvos garbei, nes Tau 
Tėvynės reikalai visuomet yra 
pirm visko. Su giliu tikėjimu ir 
ištverme atgausime vėl nepri
klausomą Tėvynę.

Girardville, Pa

K.

Birž. 30 d. mirė Magdalena 
Redzevičienė, sulaukusi 58 metų 
amž. Palaidota liepos 4 d. iš Šv. 
Vincento lietuvių parapijos į pa
rapijos kapines. Paliko nuliūdi
me vyrą Joną, 5 dukteris, 5 i 
žentus, 8 anūkus.

Palaidota su iškilmingomis šv. 
mišiomis, kurias atlaikė 3 ku
nigai. Parapijos klebonas kun. 
M. Daumantas celebrantas, kun. 
J. Bagdonas, viet. parap. vika
ras, kun. P. Mockus, šv. Jono 
liet, parap. iš Coaldale, Pa. Iš 
namų ir į kapus lydėjo visi trys 
kunigai.

Čia noriu išreikšti nuoširdžiau 
šią padėką visiems kunigams, 
visiems, kurie užpirko šv. mi
šias, visiems, kurie daug gražių 
gėlių prisiuntė, visiems, kurie 
lydėjo į kapus su 24 automobi
liais, giminėms ir draugams, ku
rie iš toli atvyko paskutinį kar
tą atsisveikinti, šeimininkėms, 
kurios pagamino valgius, kai
mynams, kurie mums suteikė 
pagelbą.

Laidotuvių apeigomis rūpino
si A. J. Valinskas iš Girardville, 
Pa., kuris maloniai iir gražiai 
mums patarnavo.

Jono Redzevičiaus vardu, ir 
visų dukterų vardu, reiškiu nuo
širdžiausia ačiū daug kartų, vi
siems, kurie mums liūdnoje va
landoje išreiškė užuojautą.

A. a. Magdalenai Redzevičie- 
nei lai būna lengva ši laisvos 
šalies žemelė.

Žentas Pranas Milas

Seniaus-
Morkū-

Jonui ir 
Petrone-

Sūnus 
iš Kali- 
gyvena.

nariai
Newark, N. J.

Mirė
Thelma Kulišauskas, Sta

sys Kvietkas, Stasys Pajaus- 
kas, Juozas Kazlauskas, Vla
das Krucius.

Kapinėse nauja sekcija
Philadelphijos švento Kry

žiaus kapinėse atidarė naują 
sekciją skersai senos lietuvių 
sekcijos. Daug lietuvių jau 
seniai laukė tos sekcijos. Jei 
kas nori 
ant tos 
kreiptis prie kapinių supe- 
rindento

nusipirkti sau lotą 
sekcijos, tai gali

arba pas graborius.
J. Kavaliauskas, 

Laidotuvių direktorius.
t

Amsterdam, N. Y,
Birželio 29 d. suėjo lygiai 25 

metai, kaip Amsterdam Šv. Ka
zimiero parapijoj darbuojasi 
vargon. prof. Juozas Olšauskas. 
Negalima pro šalį praleisti ir 
pamiršti to asmens nuopelnus ir 
pasiaukojimą budint lietuvybės 
sargyboje.

Sukaktuvininkas iki šiai die
nai energingai veda šv. Kazi
miero parap. chorą, dalyvauja 
lietuviškame veikime bei orga
nizacijose, tvarko ir veda lietu
višką radio valandą, per kurią 
kiekvieną sekmadienį, lietuviš
komis melodijomis ir dainomis 
gaiviname Tėvynės ilgesį ir pri
simename dainų šalį Lietuvą. 
Taipgi neretai tenka išgirsti pa
ties jubiliato įdainuotų į plokš-

1

Į Newarką jau yra suvažiavęs 
gražus būrelis tremtinių. Dau
giausia jų partraukė p. A. Valic- 
kas. Pas jį niekada nebūna oer- 
traukos, kad nebūtų tremtinių 
šeimos. Vieni išeina, kiti atvyk
sta. Visiems p. A. Valickas gelb
sti surasti butus ir darbus.

Ir kiti newarkieciai daug pa
dėję nelaimingiems mūsų tau
tiečiams tremtyje. Vieni siunti
niais, kiti atvykimo gyventojų 
garantijomis. Klebonas kun. Ig. 
Kelmelis yra išsiuntęs tremti
niams labai daug maisto siunti
nių. Kun. J. Bastakys taip pat. 
A. Trečiokas gelbsti daug atvy
kusioms su dokumentų sudary
mu.

Atvykę buvę tremtiniai mano 
steigti Tremtinių organizauijos 
Newarke skyrių.

. Pranešėjas

kyno, laikė iškilmingas mišias;, 
Laike mišių giedojo New Bri
tain lietuvių parap. choras, vad. 
Vytauto Marijošiaus, buvusio 
Lietuvos valstybės teatro ope
ros dirigento. Choras pasirodė 
kaip stipri ir aukštos vertės 
giesmės meno pajėga. Laikui ir 
vietai pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. J. J. Jakaitis, iškal
bingais ir patrijotiškais žodžiais 
iškėlė eilinių Amerikos lietuvių, 
parapijų, organizacijų ir vienuo
lijų nuopelnus lietuvybės ir lie
tuviškosios kultūros kėlime ir 
palaikyme; priminė gyvenimo 
momento rimtį ir svarbą, ir 
kvietė visus geros valios lietu
vius ir toliau kovoti dėl mūsų 
tautos ir jos kultūros teisių šia
me krašte ir tėvynėje.

Skaitlingiausiai pasirodė 
Worcester TT. Marijonų Rėmė
jų skyrius, vedęs virtuvę, du 
stalu ir bingo. Negalima nepa
minėti ir nepareikšti dėkingu
mo šiems asmenims: Onai Ri- 
dikienei ir jos dukteriai Maria
nai, Petrui Saurusaičiui, Marcel- 
lai Jurgiolionienei, Marei Valat- 
kevičienei, Grigienei, Maleckie- 
nei, Onai žiūrinskienei, 
kienei, Kamandulienei, 
nienei, Shimanskienei, 
Agotai Lukasevičiams,
lei Bačinskienei, Katarinai Ma- 
leckienei, Helen Paulauskas, Ma
rijonai Ivaškienei, Adelei Gadi- 
liaukas, Uršulei Dapkūnienei, 
Vytautui Ivaškai, Mykolui Mik- 
lušiui, Magdalenai Delonis, Evai 
Thompson, Magdalenai Urmo- 
nienei, Ritai Brazauskas, Helen 
Lendraitis, Eleanor Krochalis, 
Helenai Gvazdauskas, Dorothy 
Sinkevich, Onai Staliulionienei, 
Elenai Grigaliūnienei, Teresei 
Kasparas, kun. Brazausko tėve
liams ir broliui Juozui, Mr. ir 
Mrs. Bernatonis, Mr. Kulbokas, 
Kasmauskienei, Dikšienei, Jaku- 
mavičienei, Magdalenai Kari- 
naukienei, Petrui Jokubauskui, 
Aldonai Mažukaitis, Marijonai 
Stankevičienei, Girdzijauskams, 
Dorinai Gudiškis, Albertui Whi
te su broliu, Dolores Markevi
čius, Mr. Belconis ir dukteriai 
Elenai, ir Onai Uždavinys, kun. 
P. Baruko sesutei ir šeimai Sa- 
bath, kun. Bulovo sesutei ir šei
mai, Balionams, Terebeizai ir 
V. Lapšiui; Matui Kripui, Kai- 
dų šeimai, Elizabetai Kolendai, 
Kasmonaitienei, Raymond. Kriš- 
čiukaičiui, Kendravičių šeimai.

Taip pat negalima pamiršti ir 
šių aukotojų: Mrs. Barolis iš 
Hartfordo 20 dol., Petras Šmo
tas iš Waterbury 5 dol., Zig
mas Karalius iš Waterbury 5 
dol., ALRK Moterų Sąjungos 
Worcester 69 kuopa 5 dolerius, 
Walkvichiu šeima iš Worcester, 
Radickai, Jurgelionienė, Bra
zauskai, Kadžiai, Kripai ir daug 
kitų aukotojų, kuriems TT. Ma
rijonai taria nuoširdų ačiū.

Bet ypatingo orumo tos die
nos iškilmėms suteikė gausus 
dvasiškių apsilankymas. Pikni
ke matėsi net trijų vienuolijų 
atstovų: TT. Pranciškonų pro
vincijolas, kun. Justinas Vaš- 
kys, P. š. N. P. Seselių Motinė
lė, dvi seseles pranciškietės. Ar
timesniųjų ir tolimesniųjų lietu
viškų parapijų klebonų ir vika
rų: klebonai: A. Petraitis, V. 
Puidokas,. P. Juraitis, V. Kar- 
kauskas, 
kauskas, 
lantiejus 
Sabulis,
nis, Jutkevičius, Kacevičius, Ma
tutis, Karalius, A. Janušonis, 
Volungis, Tamulevičius, Kontau- 
tas, St. Būdavas ir kiti.

Waterbury dainuotojų mėgė
jų būrys, vadovaujamas Jadvy
gos Stulginskaitės, sudainavo 
keliolika senoviškų liaudies me
lodijų. Jaunimą linksmino šokių 
salėje nuo 2 vai. iki 6 Bob Zin- 
kus iš Worcester, grodamas lie
tuviškus ir kitus šokius.

J. Švagždys, P. Stra- 
J. Vaitekūnas, J. Va- 
ir kunigai vikarai: P. 

P.. Pranskus, Bernato-
Thompson, Conn

Lietuvių Diena Marianapolyje
Liepos 4-sios dienos tradici

nis piknikas — Lietuvių Diena, 
dėka gražaus oro, sutraukė di
deles minias žmonių iš kaimyni
nių ir tolimesnių valstybių. Bu
vo svečių net iš Pennsylvanijos 
ir Illinois valstybių. Nuo pat la
bo ryto svečiai pradėjo plaukti 
autobusais ir automobiliais ir 
buriuotis unksmingame Maria- 
napolio parke. Specialiais auto
busais į pikniką atvažiavo iš 
Worcester,’ So. Boston, Nor
wood, . Cambridge, Brockton, 
Hartford, Waterbury, New Bri
tain ir New Haven. Viso buvo 
per penkis tūkstančius žmonių.

11 vai. prie Mariąnapolio rū
mų specialiai įrengto altoriaus 
J. E. vysk. P. Būčys, asistuoja
mas kun. Bulovo ir kun. Savu-

dyti automobiliai, kurie vos ga
lėjo patenkinti norinčiuosius. Ir 
pačiame piknike pritrūko val
gių bei gėrimų. Matyt, rengėjai1 Chester, 
nebuvo pasirengę sulaukti tiek' 
daug svečių, kadangi tuo pačiu 
metu Toronto Liet. Socialistų 
Sąj. skyrius rengė pikniką Oak- 
villeje, kurį buvo išgarsinusi 
“Nepriklausoma Lietuva.” 
to, ir kaimyninė Hamiltono pa
rapija kvietė į savo pikniką.

Visgi torontiečiai busais, ka
rais bei tramvajais plaukė j sa
vo Sąjungos pikniką, tuo būdu 
suteikdami jam milžinišką pasi
sekimą. Labai malonioje gam
tos aplinkoje, grojant orkest
rui, susitiko seni pažįstami, pa
sišnekučiavo beužkandžiaudami, 
jaunimas pašoko, pasilinksmino 
ir visi vakare, atsigaivinę, pa
silsėję, gražiai praleidę laiką, 
vėl grįžo į tvankų miestą ir sto
jo prie savo kasdienių darbų 
bei rūpesčių. Piknike buvo sve
čių net iš New Ydrko.....  V. A.

šioliai nėra tinkamai mokslo 
ištirtos.

Garsesnės iš jų yra Man- .
New Hampshire ( 

maudyklių plotai.
Šios žemės smėlis, kuomet i 

sudžiūsta, išduda nepaprastą < 
balsą, kuomet jas užmina ar
ba paliečia su ranka. O taip i 

Be'pat jaučiama niežėjimas pri-'' 
lietus kūno dalies. Tas bal- ( 
sas yra labai panašus į šuns i 
lojimą.

Dideli karščiai
Liepos 1 d. yra. Kanados Do

minijos diena, šventė panaši į 
JAV lifepos 4 d., nes 1867 m. B. 
N. A. Aktu 6 rytinės provinci
jos buvo sujungtos ir pavadin
tos Dominija. Tada Kanada ga
vo savivaldą. Šiais metais Ka
nadai sukako
Švenčių metu Kanadoje viešpa
tavo dideli karščiai, 90 - 100J 
Farenheito, švenčių metu Ka
nadoje žuvo daug žmonių, ku
rių dauguma prigėrė besimau- 
dydami.

82 metai amžiaus.

KALBANČIOS ŽEMES

A.

Kai kuriose Šiaurės Ame
rikos vietose randasi “kal
bančios žemės,”- kurios iki

BROOKLYNO BIZNIERIAI

Komunistinis išra
dimas

Būtų - kambarių trūkumas 
jaučiamas ne tik pas mus, 
Amerikoje, bet ir visame pa
saulyje. Tik ne visur vieno
dai butų krizė šalinama.

Taip vadinamuose ‘^kapita
listiniuose” kraštuose, norė
dami aprūpinti kambariais 
neturinčius pastogės stato 
daugiau namų. Bet statyba 
šiais laikais brangiai kainuo
ja. Todėl komunistiniuose 
kraštuose ta operaieja atlie
kama daug paprasčiau ir pi
giau. Tenai neturintis buto 
koks nors komunistėlis susi
ieško sau patinkamą namą, 
kuriame gyvena ne komunis
tas ir jį apšaukia “biurokra
tu.” O to .jau užtenka, kad 
komunistų valdžia tą žmogų 
iš namų išmestų gatvėn, o 
kambarius atiduotų savo pa
taikūnams. Taip bent pradėta 
daryti Čekoslovakijoje.

Ką pasakytų Amerikos ko
munistai, jei toks receptas 
būtų pradėtas taikyti ir šia
me krašte?

SKAITYKITE ir PLATINKITE
“AMERIKĄ”

KVIESLYS Į

Lietuvių Susiartinimo Švente
LIEPOS-JULY 24, 1949

NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNO SODYBOJ, 
PUTNAM, CONN./

Vienintelės Mergaičių Stovyklos — Camp Immaculata
IŠKILMINGAS UŽBAIGIMAS IR PIKNIKAS

PROGRAMA:
11 vai. Iškilmingos pamaldos

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

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

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

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

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

N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildą

Toronto, Kanada
Sėkmingas piknikas

Liepos 3 d., Tiet. Sąjungos 
Toronto skyrius surengė pirmą 
šiais metais pikniką, — išvyką 
į gamtą. Piknikas buvo sureng
tas labai gražioje vietoje prie 
Ontario ežero, Toronto užmies
tyje.

I pikniką vežti buvo pasam-'

Rugpiūęio - August 14, 1949
VISI KELIAI VEDA J

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

ruošiamą 
NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENĄ ir

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

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

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti
LIETUVIŲ DIENOJE ir PIKNIKE

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

NEPRALEISKITE PROGOS
Pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti ir pasimaudyti šalia 

vienuolyno parko esančiame Atlanto Vandenyne!
LIGI PASIMATYMO ATOSTOGŲ KRAŠTE MAINE

Visus

Visais reikalais kreipkitės:
FRANCISCAN FATHERS

Kennebunk Port, Maine Tel. 5.

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—

6762 FOURTH ANTE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

S

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. WHITECAVAGE, savininkas

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. Jolm Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9228
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ei. STagg 2-5043

Notary Public

'EVergreen 8-9770

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y

Matthew P. Ballas

'el. Evergreen 7-4335

'Stephen Aromiskis
i (Armakauskas)

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

I
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

)Tel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
į (Šalinskas)
i Laisniuotas Graborius
j Suteikiam Garbingas
( Laidotuves

- $150 -
? KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
S 84 - 02 Jamaica Avenue,
? Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

TEL. NE 9-3215

63-26 53rd Drive

Antanas Grigalis
Lietuvis Kontraktorius

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

Pasinaudokit žemomis mūsų 
kainomis!

Dėl pavyzdžių ir informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

Maspeth, N. Y,



j

Liepos 15, 1949

LIETUVIŲ DIENA GRAŽIAI PRAĖJO,
Dvidešimtoji New Yorko 

apylinkės Lietuvių Diena lie
pos 3 dieną Dexter Parke, 
praėjo su užtarnautu pasise
kimu.

Neveltui visas Rengimo 
Komitetas, ir kiekvienas jo 
narys atskirai, dėjo visas pa
stangas, kad dvidešimtoji 
Lietuvių Diena liktų minėti
na ilgiems laikams. Jie iš an
ksto uoliai platino įžangos ti- 
kietus, siuntinėjo pakvieti
mus ir gyvu žodžiu agitavo- 
kvietė kiekvieną dalyvauti 
šioje mūsų metinėje šventė
je.

Ir jų pastangos nenuėjo 
veltui.

Jau nuo antros valandos 
visi keliai, vedantieji į Dex
ter parką, buvo užpildyti 
šventadieniškai nusiteikusių 
lietuvių ir apie ketvirtą vai. 
jų prigužėjo nepaprastai 
daug žmonių, ir vis rinktinės 
publikos.

Jau nekalbant apie pačius 
brooklyniečius, kurie į pikni
ką susirinko beveik visi' kas 
tik į parengimus eina ir buvo 
laisvi nuo savo pareigų, čia 
matėsi visa, taip sakant, 
“smetonėlė” iš Elizabetho, 
Newarko, Bayorinės, Harri- 
sono, Kearny, Jersey City, 
New Yorko, Great Necko, 
Bellmore, Port Washingtono 
ir kitų mažesnių vietovių.

Buvo svečių ir iš tolimes
nių vietų: iš Detroito prof. 
Dr. Padalskis, iš.Rochesterio 
p-lė Mocejūnaitė, iš Washing
tono panelės Yčaitės, iš Wa
terbury Vaclovas Kuzmic
kas, Dr. Šmulkštys, iš Phila- 
delphijos B. Žukauskas. Ne
paprastai daug svečių buvo 
iš Pennsylvanijos mažesnių 
vietovių. Labai daug buvo at
vykusių iš tremties. Jie su
darė nepaprastai gražią har
moniją su senais Amerikos 
lietuviais. Tai buvo jų susiti
kimo, susipažinimo, pasima
tymo, pasigrožėjimo diena ir 
vieta. Tremtinių tarpe buvo 
matyti tremtinių draugijos 
pirm. kun. J. čekavičius, A. 
Masionis, V. Čižiūnas, Dr. 
Kanauka, Dr. J. Pajaujis, B. 
Brazdžionis, dail. Osmolskis, 
artistas V. Žukauskas, art. 
Vasiliauskas, Dr. Karvelis, 
P. Rupius, P. Stasiukynas, 
Pr. Polteraitis ir daug daug 
kitų, kurių paminėti nelei
džia laikraščio rėmai. Dau
giausiai jų buvo su šeimomis.

Na, o artimieji ‘Amerikos’ 
bičiuliai piknike buvo beveik 
visi in corpore. Čia matėsi 
K. Krušinskas su visa šeima, 
J. B. Laučka su šeima ir su 
savo svečiais, D. Averka su 
žmona, Alf. Stankevičius, J. 
Žemaitis iš Milburn, N. J., ku
ris nė vieno “Amerikos” pa- 

, rengimo nepraleidžia, su šei
ma, St. Lukas, Dr. H. Luka- 
ševičius, Ig. Kazlauskas, prel.
J. Balkūnas, kun. J. Aleksiū- 
nas, kun. Dr. Starkus, kun. 
P. Lekešis, kun. Malakaus
kas, kun. J. Pakalniškis, A. 
Pocius, P. Minkūnas su šei
ma, gen. J. Černius su ponia,
K. Jurgėla su šeima, J. Ma
čiulis su šeima ir daug daug 
kitų.

Svečių tarpe buvo daug žy
mių brooklyniečių, kurie 
“Amerikos” piknikų nepralei
džia: Dr. Aid. Šliupaitė, p. O. 
Valaitienė, Darlis - Drange- 
lienė, M. Kižytė, P. Abraitis 
su šeima, P. Venclauskas, p. 
Grybaitė. Buvo ir mūsų apy
linkės biznieriai: J. Garšva, 
Ks. Strumskis, Pet. Lisaus
kas, D. Vaitkevičius ir daug 
kitų.

Lietuvių Dienos Komiteto 
nariai uoliai rūpinosi palai
kyti gerą tvarką ir visi sve
čiai maloniai leido laiką.

Nusiskundimas buvo gal 
tik tas, kad nuo sausros par
ke buvo išdegusi žolė ir susi
rinkusieji, ypač gražiau pa
sipuošę viešnios, turėjo ap
dulkėti.

Dėl tų dulkių daugiausia 
skundėsi neseniai iš tremties 
atvykusieji, kurie dar neuž
miršo Lietuvoje rengtų ge
gužinių, kur visi linksminda-

vosi žydinčiose pievose, ar 
kvapiuose pušynuose.

Susirinkusius gražiai pa
linksmino “Linksmieji Dypu- 
kai” — Kauno Valstybės Te
atro artistai, K. Vasiliauskas 
ir V. Žukauskas. Jie prijuo
kino publiką iki sočiai.

Vakare šokiams grojo pui
kus J. Tamašausko orkest
ras. Atvykęs ir čia gimęs 
jaunimas šoko iki 12 vai. nak
ties.

MIELI DARBUOTOJAI
Lietuvių Dienoje pasišven

tusiai dirbo visa eilė komite
to narių.

Moterys:
B. Adomaitienė
M. Brangaitienė '
A. Butkienė
J. Gražienė
S. Gudaitienė
M. Putinienė
P. Plaktonienė
O. Panetauskienė
O. Petrulienė
R. Pankevičienė
F. Ražickienė
Ona Sijavičienė
J. Skarulienė
P. Stravinskienė
M. Žemaitienė.
Vyrai:
K. Baltrušaitis

* A. Baciuška
Stud. Barzilauskas
K. Dobrovolskis
J. Jakaitis
M. Klikūnas

S. Lukas
P. Litvinas
J. Maslauskas
P. Montvila
J. Markūnas >
P. Misevičius
K. Poderys *
J. Skarulis
C. Stelmokas
Ed. Tumasonis
V. Urbonas
V. žemantauskas.
Vyrai, kaip paprastai, dir

bo prie kasos, prie vartų, prie 
automobilių, prie baro ir prie 
baro čekių, o moterys, kaip 
apsukresnės, sėkmingai pla
tino Lietuvių Dienos knyge
les, Baskės ir kitų fantų ti- 
kietėlius.

Visų jų darbas buvo nelen
gvas, nes tuo laiku, kai kiti 
linksminosi, šnekučiavo su 
savo pažįstamais, jie iki vė
lybo vakaro turėjo be per
traukos dirbti, ar užiminėti 
svečius.

Visi pikniko darbuotojai 
buvo pasipuošę tautiškos 
spalvos ženkleliais, kuriuos 
pagamino Ona Sijevičienė.

Radijo aparatas.
Stalo elektrinis laikro-

Graži baske, paruošta

PUIKIOS DOVANOS
Šių metų Lietuvių Diena 

pasižymėjo nepaprastai gra
žiomis laimėjimui skirtomis 
dovanomis, kurios buvo iš
statytos piknike ir visų akį 
vėrė:

1. Brangus televizijos apa
ratas.

2.
3. 

dis.
4.

Apreiškimo parapijos mote
rų, ir kiti.

Dovanos vienos buvo pirk
tos, kitos sudovanotos mūsų 
biznierių: A. Vikriko, 125 
Grand St. (du skilandžiai), 
Šimansko ir Mitchell krau
tuvės, 378 Grand St. ir Ks. 
Strumskio, 322 Union Avė.

NEATSIIMTOS DOVANOS
Baskę ir kitas smulkesnes 

dovanas laimėjusieji atsiėmė 
piknike. Bet pačios didžio
sios dovanos dar iki šiol ne
atsiimtos, būtent:

1. Televizijos aparatas, ku
ris teko Lietuvių Dienos kny
gelės tikieto No. 90075 (Jos 
savininko pavardė neaiškiai 
parašyta, o miestas visai ne
pažymėtas).

2. Radijo aparatas, kuris 
teko Liet. Dienos knygelės 
No. 4473 (jo savininkė Alicia 
Vainis, 586 Miller Avenue, 
Brooklyn, N. Y.).

DIDŽIULIS SMAGUS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

Metinis Piknikas
Liepos-July 17,1949

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 1.1.

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

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

Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

Jamaica Ave, Elderts Lane Stotis, Woodhaven, N. Y.
A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Šokiai ir kitokios įvairenybes. Vartai atsidarys 1 vai Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

Mūsų Apylinkėj
• J. E. vysk. V. Brizgys 

liepos gale grįžta į Vokieti
ją. šiuo metu lankosi Kana
doje.

• Dr. Br. Kazlauskas šio
mis dienomis Pittston, Pa., 
vedė p. šeporaitytę. Jauna
vedžiams linkime daug lai
mės.

• Anita (Garšvaitė) ir Jo
nas Paulikoniai liepos 4 d. 
susilaukė dukrelės. Motina 
ir naujagimė puikioje sveika
toje.

• Kun. Vyt. Bagdanavi- 
čius, prieš kelias dienas at
vykęs iš tremties, vieši Eli- 
zabethe pas savo tėvus ir 
brolį Dr. Pr. Bagdanavičių.

• Apreiškimo parapijos 
piknikan, kuris įvyksta šį 
sekmadienį Dexter Parke, 
rengiasi daug New Yorko 
apylinkių lietuvių, kurių tar
pe ir žymūs Brooklyno biz
nieriai.

• Muz. Br. Nekrašas, iš 
Minersville, Pa., šiomis die
nomis lankydamasis New 
Yorke, užėjo į mūsų įstaigą 
ir apdovanojo “Ameriką.” B. 
Nekrašas yra didelis vargo
nų specialistas, žymus pia
nistas ir solistas.

• Žurn. J. Cicėnas, ką tik 
atvykęs į USA, lankėsi mūsų 
redakcijoje ir pažadėjo mus 
paremti savo gabia plunksna.

• St. Jakštas, buvęs mūsų 
švietimo ministerijos direk
torius, su šeima atvyko ir ap
sistojo pas tetą Newarke. 
Jau aplankė ir savo studijų 
laikų draugą “Amerikos” re
daktorių redakcijoje.

• Varg. J. Brundza su po
nia išvyko atostogų į Maine 
valstiją.

• Dr. K. Kovaitės ir Dr. V. 
Buroko jungtuvės įvyks lie
pos 16 d. Rochester, N. Y.

• Kun. Pr. Juras, lankęsis 
New Yorke ALT posėdy, ap
lankė mūsų redakciją, kur 
buvo pasikalbėta gyvybiniais 
mūsų kultūros klausimais, 
kurie jam, kaip Lietuvių 
Kultūros Instituto pirminin
kui, rūpi. Kun. P. Juras rū
pinasi garsiaja Dr. J. šaulio 
biblioteka, kurią, atrodo, jam 
pasiseks perkelti į USA.

• Anelė Bagdonienė iš Brook
lyno, ilgametė mūsų skaitytoja, 
lankėsi “Amerikos” įstaigoje už
simokėti savo prenumeratą ir 
$3.00 paskyrė Lietuvių Dienos 
reikalams.

• St. Gegužis, žymus vi
suomenės veikėjas iš Maha- 
noy City, Pa., aplankė mūsų 
redakciją, kur jam įdomu

buvo pasikalbėti su redakto
rium, kurs yra kilęs iš to pa
ties kaimo.

• Matas Zujus, “Garso” 
redaktorius aplankė mūsų 
redakciją.

• B. Adomaitienė, “Ame
rikos” darbuotoja ir veikėja, 
išvyko 2 savaitėm atostogų 
į Worcester, Mass.

• Pr. Pažusienė iš -Rich 
mond Hill, N. Y. yra išvyku
si atostogų į Kanadą.

• Walter Boza iš Great Neck, 
mūsų nuolatinis skaitytojas ir 
uolus rėmėjas, prisiuntė $9.00 
“Amerikos” prenumeratai.

• Ona šeputienė, ilgametė
mūsų skaitytoja ir rėmėja iš 
Ridgevvoodo, prisiuntė per D. 
Averką $3.00 prenumeratai ir 
$3.00 už Lietuvių Dienos kny
gelę. .,

• Pr. Kizis iš Maspeth, uo
lus “Amerikos” skaitytojas ir 
rėmėjas, užsimpkėjo prenume
ratą už 2 metus ir $1.00 pasky
rė laikraščio forįdui.

• Mrs. A. Garliauskienė, mū
sų skaitytoja iš Brooklyno, pri
siuntė laikraščio prenumeratai 
$6.00.

SUSIRINKIMAS
Visų Lietuvių Dienos dar

buotojų susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, liepos 16 dieną, 
3 vai. po pietų, “Amerikos” 
patalpose, 417 Grand Street.

Bus išduota Lituvių Die
nos parengimo apyskaita ir 
kiti pasitarimai.

Taigi malonėkite visi atsi
lankyti.

Sekretorius

REAL ESTATE
RICHMOND HILL, N. Y.

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

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

tytas, 40 x 100.
Turiu visokių naujų namų visose 

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

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

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

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

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

4

RAIMONDAS, KAZLAUSKAS

Gerai brooklyniečiams žino
mų Kazlauskų sūnus Raimon
das, baigė Bishop Loughlin 
Memorial High School ir gavo 
darbą Brooklyn Trust Banke, 
Brooklyne. Raimondas Kazlaus
kas ilgus metus, nuo pat jau
nystės, dirbo “Amerikos” įstai
goje kaip ekspedicionierius.

Linkime Raimondui geriausių 
pasekmių jo naujame bankinia
me darbe

RADIO DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS

Ateinantį šeštadienį, lie- 
liepos 16 d., 2 vai. popiet, iš 
WWRL, 166 kl. stoties, Lie
tuvių Radijo Draugija, p. J. 
Ginkaus vadovybėje, duos 
plačią ir įdomią programą, 
skiriamą atminčiai mūsų žu
vusių didvyrių Dariaus ir Gi
rėno. Bus dramatizuota tų 
didvyrių žygis naujai atvy
kusių artistų — Kaz. Vasi
liausko ir Vit. Žukausko bei 
kitų. Prie to, bus įvairių ži
nių, naujienų ir pranešimų. 1

Clement A. Voke t
(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

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

w r
newTy %

Ateinantį sekmadienį, liepos 
17 d., 1:30 vai. popiet, Brookly
no Liet. Biznierių Radijo .valan
da ruošia Dariaus-Girėno minė
jimą. Tai bus iš WLIB stoties, 
1200 kiloc. Bus perduotas vai
dininkas “Krinta mūsų paukš
čiai,” kurį parašė ir surežisavo 
Gasparas Velička. Vaidinimas 
užtruks pusę valandos ir jame 
bus pavaizduotas tragiškai žu
vusių mūsų didvyrių Dariaus ir 
Girėno gyvenimas ir jų mirtis. 
Vaidinime dalyvaus daug nau
jų Brooklyno meno pajėgų.

Taip pat bus pranešimai, ži
nios, garsinimai ir kt. Radijo 
programos direktorius Petras 
Lisauskas. Programai vadovaus 
Gasparas Velička.

Pirmi trys atspėję ir pirmiau
sia mums pranešę apie “miste
rišką plokštelę,” kas dainuoja ir 
dainos vardą, gaus “Ameriką” 
per metus dovanai.

Jos. Zeidat, Jr<

LIETUVIŠKA UŽEIGA
•Nebrangiausia—ir—Geriausia

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS
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DAvenport 6-0259 
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

293 MAUJER 8T, 
BROOKLYN «, N. Y.

DYKAI ----- DYKAI ----- DYKAI!

LIETUVIŲ BIZNIERIŲ PIKNIKAS 
Sekmadienį, Rugsėjo-August 28,1949

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

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

Tel. EV 7-7411

HY 7-4554 - 4555 -

ILARIH CO

— Television
— Refrigerators

RC A Victor
» -------- "Į

Chys witness

3. Laikrodis, kuris teko 
Liet. Dienos knygelės No. 
97663 (savin. C. Lynaugh, 6 
Parkview PL, Elmont, L. I.

4. Salame, kuri teko gelto
nam bilietėliui D-37 (be jokio 
vardo).

Laimėtas dovanas malonė
kit atsiimti iš “Amerikos” 
administracijos, 417 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.

WASHING MACHINES
ELECTRIC APPLIANCES
GAS & COMBINATION

RANGES

TELEVISIO

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintai narni* ii gariauslot Smetonos, ALUS 11 ge
riausių bravorų, P*r*ng>™™ priimami užsakymai KREIPKITĖS:

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

895-897 Broadway 
Brooklyn 6, N. Y.

Kalbame lietuviškai

JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas)
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