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Kadangi Kremliaus planuo 
se buvo Pabaltės paglemži
mas pačiu pirmuoju punktu, 
tai jie iš anksto stengėsi su
siorganizuoti sau atramos 
punktą lietuvių išeivijoje. 
Taigi, iš anksto, pačiu reikia- 
miausiu metu, buvo paleisti 
čia lietuvių tarpe rusiškųjų 
bolševikų agentai.

Veikimo būdas jų aiškus, 
kaip visur ir visada: pirmiau
sia .surasti keletą niekšų iš
sigimėlių, kurie už pinigus 
gali padaryti viską, juos ge
rai apmokėti ir paleisti į 
darbą savųjų tarpe. Tokių 
Maskvos agentai Amerikos 
lietuvių tarpe anais laikais 
užpirko tik keletą, gal kokį 
ketvertą, bet jie savo “darb
daviams” atidirbo už šimtą 
ar už tūkstantį.
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Plačių masių tarpe galima 
rasti visokių ir visko klau
sančių, viskuo tikinčių žmo
nių. šitą puikiai žino Krem
liaus agentai ir jų pasamdy
tieji. šitą žinojo ir mūsiškiai 
judošiai, už grašius pardavę 
savo tautą, savus brolius, 
kaip anuomet Judas — Kris
tų. Jie organizavo aplink 
Maskvos finansuojamus laik
raščius lietuvių būrius. Dau
giausia nekaltus, nieko ne
nusimanančius, melo propa
ganda tikinčius žmones. Per 
ilgą laiką jie tuos žmones su
fanatizavo, padarė negirdėto 
laipsnio bolševikinėmis da
vatkomis. Šitos bolševikinės 
davatkos tiesiog isteriškai 
šaukia prieš visa, kas tik kal
ba už tai, kad Stalinas yra 
galvažudys, ir kad Amerikos 
lietuvių judošiai dirba už 
Stalino pinigus.

SŪNUS IRIAI
nų sienų 1S- 
iną, šallgat- 
kt. darbus.

N. T.

DYKAI!

ĮKAS
, 1949
h. N. Y. 
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Kremliaus užpirktiesiems 
mūsų tarpe baisiausias bau
bas buvo — galimumas at
vykimo tremtinių į Ameriką. 
Šitie išsigimėliai, kaip įkąs
ti, raičiojosi ir šaukė prieš 
tremtinių atvykimą į Ameri
ką. Kodėl? O gi atvykę bro
liai atidengs tiesą čiabuviam 
lietuviam!

Bet gyvenimas ėjo savo ke
liu, tremtinių masės atvyko 
ir atvyksta. Atvykusieji jau 
padarė savo. Jau daug sufa
natizuotųjų pradeda svyruo
ti. Kiti net atvirai pasitrau
kia nuo tų, kurie juos apgau
dinėjo per porą dešimtmečių. 
Paliko užkietėję tik pačios 
bolševikinės davatkos. O ge
ros valios žmonėms tremti
niai atidarė akis.

Eddy Gilmore “Associated 
Press” korespondentas Mas
kvoje, remdamasis pačių so
vietų spauda, ypatingai vie
nu straipsniu iš “Komsomol- 
skaja Pravda,” praneša, kad 
visu sovietų pasieniu, nuo 
Baltijos iki Persijos, yra ma
siniai tremiami ir naikinami 
gyventojai, kurie yra ne rusų 
kilmės. Korespondentas mini 
Lietuvą ir kitas Pabaltės val
stybes, kuriose trėmimai ir 
žudynės vyksta labiausia. To
liau eina satelitiniai kraštai, 
o paskui Kaukazo tautos.

Sovietai patys prisipažįs
ta, kad šios žinios teisingos, 
bet jie tai darą “saugumo su
metimais.” Baltijos kraštai 
yra jiems karo bazė prieš Va
karus, iš čia turi išnykti 
jiems nepatikimieji. O “nepa
tikimos” yra ištisos tautos, 
ne pavieniai asmens. Sateli
tiniai kraštai turi būti išva
lyti'dėl-Tito pavojų. Kauka
zo pakraščiai turi būti “sau
gūs” prieš Artimuosius Ry
tus. štai dėl ko milijonai 
žmonių šluojami nuo žemės 
veido.

Tai buvo klaida
Praeito karo metu buvęs 

Anglijos premjeras Winston 
Churchill ir dabartinis užsie
nio ministeris E. Bevin pa
darė viešus pareiškimus, kad 
anuo metu suformuluotas rei
kalavimas vokiečių besąlygi
nės kapituliacijos ir sovietų 
atleidimas iki dabartinių ri
bų yra klaida, už kurią atsa- 
komingas velionis D. Roose
velt. Jis pirmas šitą minti su
formulavo, jis ją pasiūlė ir 
pravedė.

Atrodo, kad anų laikų pa
saulio politikos kalvos nori 
nusiplauti rankas, pasauliui 
nuduodami, kad jie nekalti 
dėl to pardavimo, kurį Jie pa-

Anglijos vyriausybė parei
kalavo Ameriką, kad ši iš
duotų jai atominės bombos 
gaminimo paslaptį. Atominės 
bombos išradime, kaip žino
me, karo metu dalyvavo su 
amerikonais kartu Anglijos 
ir Kanados mokslininkai, bet 
atominę bombą pasigaminti 
pajėgė tik Amerika.

Anglijos toks staigus pa
reikalavimas gali turėti daug 
priežasčių. Pirmiausia, ang
lai bijosi sovietų užpuolimo 
atveju, kad Amerika greit 
neįstos į karą, o sovietai nu
niokos Angliją. Antra baimė 
anglams buvo amerikonų žai
dimas su Atlanto pakto rati
fikavimu. Iš viso, anglai bi
josi Amerikos nejudrumo ir 
nori būti patys iniciatoriai 
galimo užpuolimo atveju .tu
rėdami savo rankose pačius 
efektyviausius ginklus.

Cripps ir Bevin 
atostogauja

Sąryšy su paskutiniųjų lai
kų sovietų masiniais trėmi
mais žmonių visu Sovietų Są
jungos vakarų, pietų ir rytų 
pasieniu, ypač Pabaltės kraš
tuose, vienas žymus diploma
tas mums rašo:

“Atsiminkite, kad šitie vi
si kraštai nėra okupacijoje 
civilizuotos valstybės, kuriai 
galėtum daryti intervencijas, 
pasiūlymus, sugestijas, pra
šymus arba protestus. Bet 
mes turime reikalo su sovie
tais, kurių barbariškumui nė
ra ribų. Šita barbarija bijo 
pati savęs, o ką jau ir bekal
bėti apie tautas, kurias ji pa
vergusi.”

Todėl yra pagrindo baimei, 
kad sovietai eis iki begalinių 
ribų žudydami ir tremdami 
žmones tų tautų, kurios yra 
kaip išeinamos bazės jų eks
pansijai į vakarus. Šita bar
barija eis tol, kol galą gaus, 
kaip gavo jų rudieji draugai.

Prezidentus prašo greit priimti apginklavimo planą. 
$1,450,000,000 apginkluoti Vakarų Europai. Tuo bus suma
žinta baimė, kuria pasaulis gyvena. Šita baime yra dėl ru
siškojo komunizmo. Prieš jį ir imamasi priemonių.

Žydtj protestas

NIJA
Kai tremtiniai atvykę ėmė 

pasakoti savo giminėms apie 
bolševikų darbus Lietuvoje ir 
kai nurodė, kad Lietuvoje 
viešpatauja rusai, o lietuviai 
niekinami ir naikinami, lietu
viškieji parsidavėliai čia vi
sai sudrebėjo — nusigando, 
kad, netekę pasekėjų, gali 
nustoti malonės tų, kuriems 
jie tarnauja, šitie parsidavė
liai griebėsi paskutinio gin
klo: sakyti, kad atvykėliai 
meluoja. Viena bolševikinė 
davatka, užpuolė praregėju
sį vieną lietuvį, pas kurį at
važiavo iš tremties jo sesuo 
su šeima, ir ėmė įrodinėti, 
kad “sesuo tau meluoja.” 
“Sesuo man niekada nemela
vo ir dabar nemeluoja. Aš se
serį geriau pažįstu, kaip tu,” 
— atkirto šis bolševikų mul
kintas, bet dabar praregėjęs 
lietuvis, y

American Jewish League 
paskelbė raštą, kuriuo jie 
kaltina sovietų vyriausybę, 
kuri paskutiniu metu yra iš
trėmus! 400,000 žydų iš Balt- 
gudijos ir Ukrainos, žydai 
tremiami į Sibirą ir į Arch
angelsko sritis.

League parašė raštą Jung
tinių Tautų organizacijos ge
neraliniam sekretoriui Tryg
ve Lie, kurį reikalauja, kad 
būtų padarytas galas žmonių 
teisių niekinimui Sovietų Są
jungoje. Rašte nurodoma, 
kad ištremtieji pražūsta, 
kaip į vandenį — jiems nelei
džiama net susirašinėti su li
kusiais giminėmis.

apie tuos pačius dalykus. 
Toks mįlžiniškas skaičius lie
tuvių, pakilusių 1944 m. bėg
ti iš savo krašto nuo artėjan
čių raudonųjų — visa tai ro
do, kad ten baisybės daro
mos. Taip samprotauja be
pradedą praregėti bolševikų 
mulkinti mūsų broliai.

O Lietuvoje Maskvos bol
ševikai varo naikinamąjį dar 
bą tolyn. Nesėniai vienas es
tas, pabėgęs nuo raudonųjų į 
Švediją, ir atsidūręs Ameri
koje, parodė gautą aplinki
niais keliais laišką iš Talino. 
Iš laiško matyti, kad Estijo
je likę tik apie penktadalis 
estų, nors gyventojų Estijo
je padvigubėję yra. Išvada 
aiški: estai naikinami; o ru
sai gabenami. Tas pat, sup- 

sionalai, katalikai, liberalai j rantama, ir Lietuvoje. Baisus 
ir socialistai — visi kalba;likimas!

Komunistų sufanatizuotųjų 
lietuvių tarpe girdėti kal
bant: keista, kad visi atvy
kėliai kalba tą patį apie 1940 
ir 1941 metų išgyvenimus 
Lietuvoje. Darbininkai, ūki
ninkai, amatininkai ir profe-

chilUo kumštimis daužymas 
į stalą ir reikalavimas Myko- 
laičiko, kad jis pripažintų jo 
Lenkijos pardavimą anuo 
metu, ką kita rodo.

Anglijos turtų kancleris 
Sir Stafford Cripps išvyko į 
Šveicariją sveikatos taisyti. 
Cripps yra didis Anglijos 
valstybininkas, praeito karo 
metu daug nusipelnęs.

Užsienio reikalų ministeris
T_r. __
•ono Chur-Įį Šveicariją ilsėtis. Bevinas 

serga širdies liga. Gydytojai 
mano, kad tai nuo persidirbi- 
mo ir pataria pasitraukti iš 
savo pareigų — kitaip pavo
jus sveikatai.

Pereitą trečiadienį laivų iš 
New Yorko uosto į Europą 
išplaukė J. E. vysk. V. Briz- 
gys. Jo išvykimas buvo nu
matytas savaite laiko anks
čiau, bet brolio vestuvęs, ku-

Prezidentas Trumanas pa
sirašė ratifikuotą Atlanto 
paktą. Prie pasirašymo daly
vavo Senato užsienio komite
to pirmininkas senatorius T. 
Connelly ir kiti senatoriai bei 
aukšti vastybės pareigūnai.

Prezidentas Trumanas čia 
pat pareiškė, kad Kongresas 
turi tuojaus paskirti $1,450,- 
000,000 apginklavimui užsie
nio valstybių prieš rusiškąjį 
komunizmą, kuris šių diemj 
pasaulį laiko nuolatinėje bai
mėje.

Didesnė dalis šių pinigų 
bus paskirta mūsų sąjungi
ninkams Vakarų Europoje, 
pareiškė prezidentas, kurių 
gynimasis reiškia drauge ir 
mūsų pačių gynimąsi. Aš tu
riu aiškiai pasakyti, sakoma 
prezidento, rašte Kongresui, 
kad JAV turi užakcentuoti, 
jog jos užpuolimo atveju ne
leis Vakarų Europą paglemž
ti pirma, negu Amerika Įeis 
į karą ir išvystys savo jėgas. 
Štai kokiam tikslui skirtina 
ši suma. Be to, pabrėžė pre
zidentas, dėl mūsų vadovau
jamos rolės šių dienų pasau
lyj mes esame įsipareigoję

Paktij ratifikavus
Kaip žinome, JAV Senatas 

82 balsais prieš 13 ratifikavo 
Atlanto paktą. Ratifikavo jį 
be jokių pataisų ir susilpni- 
nimų, kuriuos siūlė senato
rius Taftas ir dar keli.

Viso pasaulio dėmesys bu
vo nukrypęs į JAV, kol pak
tas nebuvo ratifikuotas ir 
kol dėl jo ėjo ginčai. Dabar 
pasaulis atsikvėpė, nes tai 
ženklas, kad JAV eina kartu 
su pasauliu prieš šių dienų 
tironiškąsias agresijas. Pa
saulis žino, kad be Amerikos, 
šių dienų agresoriui, kuris 
yra drauge ir despotiškiau- 
sias diktatorius, žmonijos ir 
kultūros priešas, niekas kelio 
nepastos. Štai dėl ko pasau
lis džiaugiasi, kai šių dienų 
politikai vadovauja Amerika.

36 milijonai Vokieti
jos šelpimui

Vokietijos gyventojų šelpi
mui privatinės Amerikos įs
taigos pernai išleido 36 mili-

KARD. SPELLMAN KALTINA' •- - - -
cialistas. Prezidentu jis iš
rinktas 1948 m. rugpiūčio 30 
dieną.

New Yorko Arkivyskupas 
kardinolas Fr. Spellman at
sakė Eleonorai Roosevelt į 
jos straipsnį, kur buvo puo
lama katalikų reikalavimas 
valdžois paramos parapiji
nėms mokykloms. Kardino
las pabrėžė, kad ponia Roo
sevelt varo antikatalikišką 
akciją ir kad ji tuo “įtraukė 
save į istoriją, kurioje pasi
liks jos įrašytas diskrimina
cijos lapas prieš daugelį 
Amerikos motinų.”

E. Roosevelt atsakė į šį 
kardinolo priekaištą New 
Yorko laikrašty “New York 
World-Telegram.” Ji teisino
si, kad ji neinanti prieš jo
kią religiją, taigi, ir prieš ka
talikus. Ji varanti akciją 
prieš parėmimą parapijinių 
mokyklų “dėl bendrųjų Ame
rikos demokratijos principų.”

Šitame ginče įsikišo Ame
rican Civil Liberties Union, 
kuri, palaikydama E. Roose
velt, reikalauja šiuo klausi
mu Amerikos visuomenės 
“viešų diskusijų.” Tenka sek
ti, ar neišvystys ponia Roo
sevelt atviro antikatalikiško 
fronto Amerikoje, kuo ji pui
kiai dar kartą pasitarnautų 
Maskvai šiuo opiu momentu.

Kunigams įspėjimas
Čekoslovakijos komunisti

nė vyriausybė sumanė savo 
krašto katalikus suskaldyti.

Bažnytinę vyriausybę j ie 
apstatė policija ir šnipais, 
kad negalėtų susisiekti su ti
kinčiaisiais ir patys bando 
davinėti katalikams įsaky
mus per komunistų įsteigtą 
“katalikų akciją.”

Palikę laisvėje aukštesnie
ji dvasiškiai slapta išleido 
aplinkraštį, kuriame pataria
ma kunigams nepakliūti ant 
valdžios jiems pakištos meš
kerės ir būti pasiruošusiems 
sutikti visokius persekioji
mus.

trukdė. New Yorkt» ir*apy
linkių kunigai praeitą savai
tę surengė Jo Ekscelencijai 
atsisveikinimo vakarienę.

Prieš išvažiuojant, buvo 
priimtas Jo Emin. Kard. Fr. 
Spellman.o.

Jo Ekscelencija Amerikoje 
išbuvo 9 mėnesius, aplankė 
visas Amerikos lietuvių ko
lonijas ir Kanadą. Lietuvy
bės sustiprinimui čia jo mi
sija labai didelės vertės tu
rėjo. Vokietijoje Ekscelenci
ja pradžioje apsistos Regen- 
sburge pas vietinį vyskupą, 
o paskui žiūrės naujos lietu
vių stovyklos, nes Scheinfel- 
do stovykla, kur jis pirma 
gyveno, yra panaikinta.

Kita dalis pinigu bus skir
ta apginkluoti Graikiją, Tur
kiją ir kitiems kraštams.

TPasalpa daugiausia ouvo 
teikiama maistu. Vien tik 
per CARE maisto buvo pa
siųsta už 15 milijonų dolerių.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ

Du nauji prelatai

Vengrijos preziden 
tas suimtas?

Italijos žinių agentūra pa
skelbė iš Vienos gautą žinią, 
kad ’Vengrijos prezidentas 
Arpad Szakasit yra komu
nistų suimtas. Šitą žinią ita
lų agentūra gavusi iš vieno 
Vengrijos profesoriaus, ką 
tik pabėgusio į Austriją.

Prezidentas A. Szakatits 
yra komunistams artimas so-

Kompromisas del 
mokykly rėmimo
Representantų Rūmų pa

komisė paskelbė įstatymo 
projektą, kuriuo turėtų būti 
rastas kompromisas tiek 
daug susijaudinimo sukėlu
siame privačių mokyklų pa
rėmimo iš valstybės pusės 
reikale. Projekte numatyta 
privačių mokyklų “higienos 
reikalams” skirti kas metai 
po $35,000,000.

Šias eilutes rašant, dar ne
buvo pasisakyta dėl šio kom
promisinio biliaus katalikų, 
kuriuos šis reikalas labiausia 
liečia. Manoma ,kad. katali
kai bus prieš tokį įstatymą, 
nes tokia suma, palyginus su 
katalikų mokyklų išlaidomis, 
yra labai menkutė.

Kun. Antanas Briška, Chi- 
cagos Švč. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapi
jos klebonas, Lietuvių Kole
gijos Romoje fundatorius, Jo 
Šventenybės Popiežiaus Pi
jaus XII paskirtas prelatu su 
Very Rev. Monsignor titulu.

Kun. St. A. Dobinis, Mt. 
Carmel. Pa., lietuvių parapi
jos klebonas pakeltas prela
tu su Right Rev. Monsignor 
titulu.

Nuoširdžiai sveikiname abu 
aukštuosius mūsų dvasiškius 
ir linkime sėkmingai dirbti 

(Kristaus vienuogyne.

—Pereitais metais Italijos 
komunistų partija neteko vi
so milijono narių.

—Jugoslavija uždarė savo 
rubežiu į Graikiją ir nutrau
kė pašalpą graikų sukilė
liais. Ji tai padarė dėl to, 
kad. Stalinas per kominformą 
bando nuversti Tito vyriau
sybę.

—Maskvos aukštieji komi
sarai savo kalbose per įvai
rias iškilmes reikalauja Ru
sijai didesnio laivyno.

—Popiežius specialėje au- 
dijencijoie priėmė Mrs. O. 
Dionne, žinomų Kanados pen
ketukų motiną.

• Čekijos komunistų sukurtoji “katalikų akcija” “pa
šalino” arkivyskupą Beran ir “paėmė” Bažnyčios valdžią.

• JAV Sekretorius D. Acheson pareiškė, kad Čekoslo
vakijos komunistai varo tironišką akciją prieš katalikų 
Bažnyčią ir kad Amerikos vyriausybė ir tauta smerkia tą 
tironiją.

• Egipte suimti 33 arabai komunistai, kaip svetimo 
krašto šnipai.

• Bulgarijos komunistų ministeriu pirmininku, vietoje 
buvusio T. Dimitrovo, paskirtas V. Kolarovas.

• Laivų krovėjų .streikininkų tarpe Havajuose įvyko 
muštynių.

• Vienas vokiečių kontraktorius Duesseldorfe, kurs bu
vo apsiėmęs išmontuoti sąjungininkams keletą vokiečių 
fabrikų, darbininkų buvo apkultas ir visiems to kontrakto- 
riaus darbininkams (apie 107) buvo pagrąsinta apmušimu.

• Harwinton, Conn., gaisro sunaikinta 210 metų senu
mo parapijos bažnyčia. Bažnyčia buvo uždegta žaibo.

• Vokietijoje, Stuttgarte, militarinės valdžios organai 
likvidavo dvi gaujas spekuliantų, kurie spekuliavo kokainu 
ir opiumu. Sukonfiskuota už $250,000 jų prekių. Spekulian
tų vadai ubvę nacių karininkai.

• Prie Bremeno, Vokietijoje atrastas masinis kapas. 
Dešimt skeletų jau išimta, ieškoma dar 70. Manoma, kad 
tai rusai belaisviai, nacių nužudyti.

• Chicago Tribune nupirko Washington Times-Herald. 
Šie du laikraščiai dabar bus vienose rankose.

• Guatemaloje, kur buvo beužsiliepsnojąs sukilimas, 
atstatyta vėl tvarka. Per kovas žuvo 40 asmenų.

• Prie Rahway, N. J., užsirito milžiniškas sunkvežimis, 
pakrautas plieno, ant džypo, kurio 5 keleiviai buvo iš kar
to sutrinti.

• Lėktuvas, kuriuo skrido per Viduržemio jūrą Ame
rikos finansų sekretorius Snyter, sugedus motorui, laimin
gai nusileido Korsikos saloje.

• šventojo Sostt) Nunciatūros sekretorius Pragoję prieš 
dvi savaites komunistų buvo suimtas. Nežiūrint į Vatikano 
protestą, sekretorius kun. Smrzlik nėra nei paleistas, nei 
suėmimo pagrindas nepaduotas.

• Newark, N. J., New Jersey Bell Telephone Co. 5,000 
darbininkų streikas, po 5 valandų derybų, liepos 21 d. už
baigtas. Sutarta darbininkų reikalautas atlyginimo pakėli
mas.

• New Yorko valstijos sveikatos komisaras Dr. Hille- 
boes išvyko į Kopenhagą, kur dalyvaus pasaulinės organi
zacijos kovai su tuberkulioze konferencijoje.

• Šiomis dienomis Camberros, Australijoje, apylinkės 
apdengė sniegas. Ten šiuo metu yra žiema.

• Seattle, Washington, iš aerodromo pakilęs lėktuvas 
nukrito, 8 žmonės užmušti.

• Bogotos, Kolumbijoje, apylinkėje nuo kalno nusirito 
keleivinis autobusas. 14 žmonių žuvo, o 15 —. sunkiai su
želta.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

NEPILNA

PAIEŠKOJIMAI

Lietuvių tauta šiandieną gyvena aukščiausį įtempimą 
kovos dėl savo egzistencijos. Šitai kovai yra sukauptos vi
sos jėgos, kur tik jos galima kaupti, nes sprendžiamas li- 
kiminis klausimas: būti, ar žūti. Mūsų tautai šitoks klau
simas istorijoje jau ne pirmą kartą. Bet visada mūsų tau
tos pastangos nugalėdavo šimtus kartų galingesnes mūsų 
priešų pastangas ir tauta nežuvo.

Mūsų tautos pastangas šiai milžiniškai kovai šiandie
ną organizuoja Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas. Jo organizuojama Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra 
viena iš didžiausių mūsų kovos priemonių. Tai bus mūsų 
kovos bazės visame pasaulyje, iš kurių mes laimėsime tau
tai ateitį.

Organizuojant PLB, VLIKo paskelbtoji Lietuvių Char- 
ta tačiau krikščioniškos lietuvių tautos nepatenkina. Išleis
toje Lietuvių Chartoje nėra išreikšta lietuvių tautos ir jos 
kovų esmė — krikščioniškoji kultūra. Mūsų tėvų kovų ir 
aukų negalima suvesti vien tik į kovas “dėl lietuviškos kny
gos” ir daryti tai testamentu visai lietuvių tautai. Mūsų tė
vų kova ir aukos Kražiuose — ar tai buvo tik dėl lietuviš
kos knygos? Lietuvės motinos kova prieš rusiškąjį žandarą, 
bemokant savo vaiką liėtuviškai poterių ir lietuviškojo raš
to — ar tai kova tik dėl lietuviškosios knygos? šešių Lietu
vos vyskupų, kankinių, auka — ar tai kova tik dėl lietu
viškos knygos? O šimtai kunigų ir tikinčiųjų, nukankintų 
ir kankinamų — ar tai kova tik dėl lietuviškos knygos? Į 
visus šituos klausimus atsakymas aiškus: ne, tai kova dėl 
Krikščioniškosios Lietuvos, dėl Dievo ir Tėvynės! O per tai 
ir dėl lietuviškos knygos, dėl lietuviškos žemės, dėl lietuviš
ko žodžio — dėl viso, kas yra lietuviška. Tai toks mūsų tė
vų kovų ir aukų testamentas ir jį siaurinti niekam nevalia.

Lietuvių Chartoje yra akcentuojama lietuvių tautinė 
kultūra. Bet gi lietuvių tautinė kultūra yra perdėm krikš
čioniškoji kultūra. Apie tai Chartoje nerandame nieko. Ar 
gali tat ji patenkinti lietuvių tautą, kurios daugiau kaip 
80% narių — katalikai ir, drauge su kitais krikščionimis, 
yra visai krikščioniška tauta? Chartoje akcentuojama de
mokratija. Tada Charta prieštarauja pati sau, nes joje, mū
sų tautoje esančių, kelių procentų nekrikščionių ir, gal, an- 
tikrikščionių vardan, primetamas visai tautai blankus se- 
kulerizmąs, Taigi, mažumu diktuojama visumai, kas yra 
nedemokratiška.

Paskutiniųjų dešimtmečių kova pasaulyje vyksta kaip 
tik dėl krikščioniškosios kultūros apgynimo. Fašizmas ir 
nacizmas buvo dideli krikščioniškosios kultūros priešai. Pa
saulis ryžosi pastoti jiems kelią. Per aukas ir pasišventimą, 
šis naujas barbariškosios kultūros pasireiškimas liko sunai
kintas. Didžaiųsias krikščioniškosios kultūros priešas yra 
bolševizmas. Ir vėl pasaulio jėgos sukauptos kovai su šiuo 
priešu. Taigi, dėl krikščioniškosios kultūros. Trumanas ir 
Attlee, Achesonas ir Bevinas, Churchillis ir visa eilė kitų 
griežtai pasmerkė raudonosios barbarijos veiksmus prieš 
krikščionybę Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Bul
garijoje. Popiežius tarė aukščiausiąjį žodį. O mūsų Charto
je apie tai, dėl ko pasaulis pasiryžęs milžiniškas aukas su
dėti ir kas sudaro mūsų pačių tikrąją esmę, visai nekalba
ma.

Šitokios Chartos tikslas turi būti uždegti mases, su
gestionuoti ir formuoti tautos dvasią. Taigi, ugdyti tautą 
jos paskirčiai. Lietuvių tautai uždegti, sugestionuoti ir ug
dyti, šitos Chartos medžiaga yra per blanki ir nepakanka
ma. Mes lenkiame galvas VLIKui už jo milžiniškas pastan
gas kovoje dėl Lietuvos Nepriklausomybės, bet mes aiškiai 
pasisakom eprieš nepilną aptarimą objekto, dėl kurio lie
tuvių tauta kovojo, kovoja ir kovos.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Vienas iš didžiųjų mūsų tautos poetų. Jis dabar 

yra mūsų tarpe — Amerikoje

PAVASARIO ŽINIAI
O taip buvo ten liūdna, sutemę,
Aš ieškojau pavasrio žemėj, į
Aš ieškojau keliuos debesų, 
O taip buvo sunku ir tamsu.

., /
Ir pragydo praskrisdamas paukštis 
Pro laukus, pro miškus, pro mane: 
Aš nešu tavo šaukiamą džiaugsmą, 
Aš pavasario tavo žinia.

* *• X
Ir prašneko upelis prie kelio,
Ir prabudo gėlė pakely,
Ir pražydo žilvičio šakelė
Kovo saulės šiltam spinduly.

Z
Ir širdis ėmė džiaugtis kaip vaikas, 
Šypsant samanai miško žilai,— 
Ak, nejau tai pavasario laikas? 
Ar, daina, ne anksti pakilai?...

Ir pragydo praskrisdamas paukštis 
Pro laukus, pro miškus, pro mane: 
Aš nešu tavo šaukiamą džiaugsmą, 
Aš pavasario tavo žinia.

Ir gegužyje sninga ir šąla, 
Ir gegužyje krinta ledai, 
Bet nevys, radę saulėtą salą, 
Tavo šviesūs svajonių žiedai.

Jie tėvų žemės švies atminimais, 
Ir lelijom ir tulpėm žydės, 
Ir širdis ves tave nenurimus
Lig pirmosios tėvynes žvaigždės. Ą 2a'

; - ■
B. Brazdžionis

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

LIETUVIŲ CHARTA
LIETUVIŲ TAUTA,

užsigrūdinusi amžių kovos dėl teisės laisvai ir nepriklau
somai gyventi savo tėvų žemėse,

vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines bei val
stybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti,

kad, sava tautine kultūra visuotinei žmonių giminės pa
žangai bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir lais
vo žmogaus pašaukimą.

Lietuvių tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši 
LIETUVIŲ CHARTA:

1.
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšy su tautine 

bendruomene nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenę.
2.

Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti 
savo tautybę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą lietuvių tautos gyvybę, lietuvis per-, 

duos ateities kartoms, kad amžinai gyventume.
3.

Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys.
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.

‘ 4.
Šeima yra tautos gyvybė

Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
5.

Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir 
bendravimą.

Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra, įneša sava- 
mingą indėlį į visuotinius žmonių giminės laimėjimus.

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei 
kultūrai.

6.
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės orga

nizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdy

mo ir išlikimo būtinoji sąlyga.
Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, 

kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.
7.

Mokykla yra tautinės dvasios židinys.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lietuvių mo

kyklos rėmėju.
8.

Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė.
Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, 

savišalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas.
9.

Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra tes
tamentinis įpareigojimas visoms lietuvių tautos kartoms.

10.
Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja.
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius papro

čius.
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad palik

tų pagarbų pasididžiavimą savo palikuoniams.
11.

Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė.
Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.
Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp sa

vęs broliai.
Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kiek

vienas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.
r 12.

Lietuvio tautinės spalvos: geltona—žalia—raudona.
Lietuvio tautinė šventė — Vasario 16-ji diena.
Lietuvio šūkis: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais 

turime ir būt!” •
13.

Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo meilė ir 

pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei, svei
katai ir turtui.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
Tremtyje, 1949 m. birželio 14 d.

Nei tremties, nei JAV lietuvių 
spaudoje tąja tema nepastebėta 
rašant. “Dirva” liepos 8 d. pir
moji iškėlė šį klausimą. Tik da
bar, karščiui praėjus, ir mes ga
lime šį tą pasisakyti.

Pirmieji prašymai paieškoti 
gimines, draugus, pasiekė mus 
1945 m. sausio mėn. iš Prancū
zijos. Netrukus atėjo iš Švedi
jos, Šveicarijos. Po to sekė Nor
vegija, iš ten buvusių 700 lietu
vių apie 200 laiškų. Toliau ėjo 
Belgija, kuri davė sąrašus su 
paieškojimais (virš 1,000), o vė
liau, atsidarius šiokiam tokiam 
pašto susisiekimui su Vokietija, 
laiškai buvo nešami mums mai
šais. Teko atstumti visa kitą ir 
visiems, nuo ryto ligi vėlaus va
karo, nepaisant jokių švenčių, 
atidarinėti vokus, skaityti raši
nius, sistematizuoti, paruošti są
rašus spaudai ir kai kurioms ra
dio valandoms. Dar tik įpusėda- 
vom vieną maišą ištuštinti, o jau 
buvo atnešamas kitas...

Teko laikytis griežtos eilės 
tvarkos, sulig laiško atėjimo, 
nedarant jokios išimties nei gi
minėms, nei draugams, kad ne
nuskriausti nė vieno, nes visi 
mūsų tautiečiai vienodai likimo 
nuskriausti. Dėl to susilaukėme 
ir priekaištų, tačiau patys jau
tėme pasitenkinimą, kad dirba
me, kiek pajėgiame, patarnau
dami vienodai visiems. Mes su
pratome padėtį ir jausmą trem
tinių, kurie griebėsi kiekvieno 
kelio: redakcijų, pažįstamų, 
Raud. Kryžiaus (savo, Ameri
kos ir tarptautinio) ir Quaker 
organizacijos, per kurias orga
nizacijas siuntė savo paieškoji
mus, kurie gi vėl visi iš tų įstai
gų suplaukdavo pas mus ir ver
tė mus dar kartą skaityti, ieš
koti kartotekoje ir atsakinėti ne 
tik ieškotojui, bet ir tarpinin
kaujančioms organizacijoms.

Per mus ėjo paieškojimai su
rasti gimines ir draugus ne tik 
JAV, bet ir Pietų Amerikoje ir 
Kanadoje. Juos teko įtraukti pas 
save kartotekon, sudaryti atski
rus sąrašus po kelis šimtus as
menų ir persiųsti esančioms ten 
mūsų įstaigoms. '

Buvo dar viena tremtinių ka
tegorija — tai gimę JAV, su tė
vais grįžę prieš karą Lietuvon. 
Jie visi prašė metrikų. Daugu
mas jų nežinojo net kur gimę. 
Rašėme į visas puses, prinervi
nome klebonus, išleidome apie 
500 dol. metrikoms ir bent ke
liems šimtams parūpinome met
rikus.

Rodos, iš dviejų - trijų gavo
me ir padėkos žodžius, bet bu
vo ir tokių atsitikimų: Mūsų val
dininkas pasitinka laivą su at
vykusiais. “Kaip tamstos pavar
dė?” — klausia vieno tokio pi
liečio “...aitis” — atsako. —“O, 
mes tamstai parūpinome metri
ką; džiaugiamės padėję atvyk
ti!” — “Ne! Metrika ne jūsų iš
duota, o iš tokio tai miesto val
dybos” — sausai atkirto. Ką 
padarysi, jis teisus, mes metri
kos tikrai nerašėme, o vien tik 
parūpinome... Bet kol ją surado
me!... Tiek to.

Atsakyti visiems ieškotojams 
nepajėgiam, rašėme tik, jei kas 
atsiliepė. Daug ką patyrėme per 
paieškojimus, laike gerų penkių 
metų intensyvaus darbo: — ir 
gerą širdį brolių lietuvių Ame
rikoje, kurie pastebėdami, kad 
ieškotojai turi būti iš jų kaimo, 
kad ir ne giminės, skubėjo iš
tiesti ranką ir padėti jiems at
vykti, ir santykius tarp šeimų, 
kur vyras — giminė — nenori 
atsiliepti, o už jį rašo mums 
žmona — ne giminė — prašy
dama nieko nesakyti jos vyrui, o 
duoti adresą ieškančiojo. “Aš 
jam padėsiu per kitus.” Ir daž
nai padėdavo... Tai gyvenimo 
margumynai.

Siunčiant adresus ir vėl nau
jos bėdos: adresas duotas, bet 
dėdė ar teta neatsako. Ką gi 
mes galime padaryti? Negi pri
versi rašyti ar padėti. Mėginom 
ir tokius raginti. Kai kada ga
vome patirti, kad vaikai turi da
bar atkentėti už tai, kai dabar
tinis amerikonas dėdė dar prieš 
40 metų buvo “krajuje” ir dėl 
kokio tai “labai svarbaus” menk 
niekio susipyko su ieškančiojo

JUNGTINE
Ged. Galvanauskas

EUROPA
Nūdienį pasaulį slegia su

temos, nesutarimai ir glū- 
džiame užkulisyje nuolat 
kurstomas beprotiškumas. 
Saikas prarastas. Grėsmė di
dėja. Pavergtas pasaulis su
kaustomas, o laisvasis savai
mingai telkiasi, šioje srityje 
didžiausia pažanga padaryta 
toje Europos dalyje, kuri va
dinasi laisva. Ne skambūs 
šūkiai, bet gyvenimiškoji ti
krovė telkia krūvon Europos 
kraštus.

Pernai gražiai aidėjo ap
stybė šūkių. W. Churchill, 
kurį galima vadinti pokari
nio tarpsnio barometru, ta
ria: “Sprendžiamoji valanda 
artinasi.” Cl. Attlee tvirti
na: “Pirmyn kol nevėlu.” H. 
Spaak nurodo: “Mūsų pas
kutinis laimikis.” Gi H. Bru- 
gmanas, jungtinės Europos 
sąjūdžio pirmininkas pridu
ria: “Mūsiškis išsiblaškymas 
yra kitų tvirtybė ir laimėji
mas.”

Haagos ir Interlaken, Lon
dono ir Paryžiaus konferen
cijos daug klausimų išaiški
no, tačiau liko apstybė nesu
tartų. Europos organizacija, 
apimtis, turinys tik dabar 
pradeda ryškėti, nors negali
ma sakyti, kad viskas sutar
ta.

Didesnės apimties politi
niai klausimai palikti atei
čiai. Kiekvienam turi būti 
aišku, kad jie tegali būti

tėvais. Betgi su maža išimtimi 
matyti, kad Amerikos lietuviai 
labai geri žmonės, nes jau čia 
(skaitant piliečius ir atvykusius 
per kelis metus su afideivitais) 
grinorių reikia skaityti apie 10 
tūkstančių.

Visko neaprašysi, o būtų ką... 
O visgi paieškojimo darbą lai
kas būtų ir užbaigti, nes prasi
deda naujos problemos: ieškoji
mai naujai atvykusiųjų. To jau 
būtų lyg ir perdaug. Duokite 
mums ir savo tiesiogines parei
gas eiti.

Visų pirma, atvykę ir apsisto
ję — praneškite savo (išvardin
dami narius) adresą mums, o 
vėliau — kad ir atviruku—per
mainas, persikėlimus. Kas žino, 
gal patiems po metų-kitų išeis 
į naudą. Dabar gi turime tokių 
pranešimų su adresais nedau
giau kaip 50. Argi taip sunku? 
Mūsų kartoteka pasiekė apie 80 
tūkstančių adresų. Tai turtas, 
kuris laimėtas kruopščiu darbu 
dar nuo 1939 metų, ruošiant ad
resus Pasaulio Lietuvių Sąjun
gai Kaune.

Sekame biznierių skelbimus, 
Amer. lietuvių spaudoje, mirimų 
skelbimus (ten pat), kur išvar
dinami ir likusieji giminės. Tie
sa, miršta žmonės daugumoje 
“pusę amžiaus,” bet mes suži
nome ir jų kilimą iš Lietuvos, 
o taip pat ir likusios našlės mer
gautinę pavardę. Tas viskas su
naudota ir pateko ant korčiu
kės. Centralinė Kartoteka Euro
poje nebebus ilgai. Mūsų 80,000 
adresų kartoteka įpareigoja 
mus išlaikyti ją ateičiai ir pa
pildyti naujais adresais. Supras
kite ir padėkite mums ir sau.

Kad nedaryti tą patį darbą iš 
kelių vietų, konsulatai susitarė, 
kad paieškojimai bus skelbiami 
iš New Yorko, gi Chicago išda
vinės pasus Amer. zonoje Vokie
tijoje esantiems. Prisilaikydami 
to patvarkymo, konsulatas Chi- 
cagoje prieš porą metų sustab
dė viešą (per spaudą) paieško
jimą, o Gen. Konsulatas New 
Yorke sustabdė pasų išdavinėji
mą ne JAV gyvenantiems.
. Didis nuopelnas priklauso 
lietuvių spaudai Amerikoje, ku
ri skyrė ištisus puslapius paieš
kojimams, ir toms radijo pro
gramoms, kurios aukojo tam 
brangų laiką. Bet jiems ir pra
šymas ateičiai: — neapleisti tų, 
kurie dar nesurado savo gimi
nių ar draugų; nuo to priklau
so kai kuriems DP ar likti ten 
nežinioje, ar atvykti čia ir pra
dėti naują gyvenimą.

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas

svarstomi ir sprendžiami, kai 
bus išlaisvinta rytinė Euro
pa. Tarkime, kad rytinės Eu
ropos geografinės sienos yra 
neaiškios, bet neginčytina, 
kad Lietuva, Latvija, Estija, 
Suomija, Lenkija, Čekoslova
kija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija, pagaliau Vokieti
ja, Austrija, Gudija, Ukrai
na ir Rusija, suprantama de
mokratinė, o ne teroristinė, 
turės taip pat sprendžiamą 
žodį. Pridėjus Jugoslaviją ir 
Albaniją turėsime taip pat 
šešiolika valstybių, kurios ne 
vien skaičiumi sudaro pusę 
Europos.

Ūkio srityje daug padary
ta teoretiškoje srityje. Bene
lux muitų sąjunga dar lau
kia įgyvendinimo. Tačiau ne
lūkuriuojant sudarytos nau
jos: Prancūzijos - Italijos, 
skandinaviškoji: Švedijos,
Norvegijos ir Danijos, ir 
šiaurinėje Afrikoje muitų 
sąjungos. Jomis siekiama 
ūkiškos vienutės vakarinėje 
Europoje.

Kultūrinėje srityje milži
niški uždaviniai tegali būti 
įgyvendinti sutarus kitais, 
gyvybiniais reikalais.

Koks bus sukviestas Euro
pos seimas, kurio pobūdžio 
sudaryta vyriausybė, kas ją . 
prižiūrės, kas rūpinsis tei
singumu ir saugumu yra 
svarbūs klausimai. Tuolaik 
nereikėtų ginčytis, kas svar
biau: seimas ar vyriausybė.

PRAEITIES PATIRTIS
Anuomet rašiau apie Euro

pos sąjungos mintytojus, ku
rie ruošė kelią vedantį- vie
nybėm čia tik paminėsiu są
jungas, kurių vardai užtinka
mi Europos istorijoje. Vals
tybių federacijos — sutelkti
nės valstybių sąjungos pir
miausia užtinkamos Graiki
joje. Istorinė Graikija, kaip 
ir Europa, buvo individualis
tinė, suskilusi, o atskiri mies
tai tarpusavyje nesutarė. 
Anuomet bandė tikybinius, o 
vėliau politinius klausimus 
aiškinti ir išeities ieškoti 
miestų atstovai — amphyc- 
tions. Taip atsirado Amficti- 
jonijos - Delfų ir Delos są
jungos. Vėliau iškilo achaiš- 
kos, etoliškos,, likiškos kari
nės sąjungos, apie kurias 
Montesquieu kalbėjo su pa
sididžiavimu. Paminėtinos 
etruskų Lumonija ir lotyniš
koji Latiumo sąjunga. Pasta
roji buvo nušluota Romos 
imperijos, kuri buvo imperi- 
jalistinė, bet ne sąjunginė.

Daugeliui šimtmečių pra
slinkus europinis federaliz
mas prasiskverbia Olandijo
je, XVI - XVII amžiuose, Vo
kietijoje — Viduramžiuose, 
Hanzos organizacijoje ir vė
liau įvairiuose Reicho tarps
niuose. Šveicarija per 600 m. 
sukūrė trijų skirtingų tautų 
federaciją, kuri organiškai 
vis labiau bręsta. Už Europos 
sienų užtinkame kraštų, ku
riuose gali sugyventi įvairios 
tautybės. Iš jų ypač paminė
tina Kanada. Tačiau tie ban
dymai įgyvendinti palyginti 
mažame maste.

Nūdienis bandymas Euro
poje būtų pats stambiausias. 
Jam stoja skersai kelio aps
čiai kliūčių, o ypač europinis 
nacionalizmas ir individua
lizmas. Jie yra po šio karo 
daug keno pasmerkti, bet aš
triausius žodžius sviedė tas 
pats W. Churchill. Kai Euro
pos sąjungos mintis brandi
nama, pirmiausia reikia ap
tarti europinio sugyvenimo 
pradus: atskirų tautų tarpu
savi sugyvenimą, politinį ir 
ūkišką santykiavimą. Čia už
klumpame valstybės suvere
numo problemą, kuri anks
čiau dažnai Europos sąjunga 
išardė. Istorinės tradicijos 
yra nepamirštos. Jos tegalės 
būti palenktos tik svarbesnių 
įvykių už jų raidą praeityje.

(Bus daugiau)
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MŪSŲ JAUNIMAS
(Tęsinys)

Šeima ir jaunimo organiza
cija nutūraliai tarp savęs su
siderina ir viena antrą pare
mia: šeima laikoma įgimtuo
ju ir grindžiamuoju ugdymo 
veiksniu, jaunimo organiza
cija — atsitiktiniu ir pade
damuoju. Pastaroji šeimos 
teisių neneigia, jų nesisavina 
ir prievarta į šeimos židinį 
nesibriauja. Ji tiktai stengia
si padėti atlikti tuos auklė
jimo bei lavinimo uždavi
nius, kurių šeima, mokykla 
ir Bažnyčia neįstengia pilnai 
apimti .arba nepakankamai 
apima.

Jaunimo organizacija, su
tardama su minėtais ugdy
mo veiksniais, gali imtis bet 
kurio ugdomojo darbo, jį pa
pildydama ir sustiprindama. 
Vienos, iš tikrųjų, ir stengia
si mažiau ar daugiau apimti 
ir padėti išvystyti visus pil
nutiniam gyvenimui reikia
mus nusiteikimus. Antros pa
sirenka vieną kurį specialų 
uždavinį. Taip antai, esti la
vinimas tiktai fizinis jau
nuolio miklumas ir pajėgu
mas (sporto organizacijos), 
skatinami ir lavinami meni
niai sugebėjimai bei polin
kiai (dailiosios kūrybos bū
reliai), ugdomas paslaugu
mas artimui ir geram darbui 
(skautų brolijos), žadinama 
ir stiprinama tautinė sąmo

nė (patriotinės organizaci
jos), gilinamas religinis są
moningumas ir skatinama 
religinė praktika ir panašiai.

Be to, visos jaunimo orga
nizacijos, kurios tikrai su
pranta savo paskirtį, vienu 
ar kitu būdu stengiasi ugdy
ti savo narių visuomeninį 
susipratimą, skatina jų ini
ciatyvą bei veiklumą, pratina 
prie kolektyvinės drausmės, 
susiklausymo ir solidarumo. 
Savo siekiamam tikslui jau
nimo organizacija yra laisva 
pasirinkti atitinkamą brendi
mo amžių, vieną kurią lytį ir 
deramą metodą, kuri gali 
kaitalioti pagal laiko reika
lavimus ir dvasią, kiek ji yra 
tinkama. Tuo tarpu šeima vi
sada yra labiau konservaty
vi. Ji taip pat labiau paskęs
ta daugeriopuose rūpesčiuo
se ir negali visa susitelkti tik 
vienam kuriam reikalui, ką 
lengvai įstengia tinkamai va
dovaujama organizacija. Tuo 
būdu sutari su šeima jauni
mo organizacija gali daug 
jai padėti.

Kai kuriais atžvilgiais ji 
net pranoksta šeimą. Pavyz
džiui, tame krašte, kur tau
tinis susipratimas menkas ir 
būtinai žadintas, tiktai pat
riotinės jaunimo organizaci
jos ir'gali daugiausia padėti. 
Visos pirmosios mūsų orga
nizacijos, jaunimo ir suau
gusiųjų, buvo ryškiai patrio
tinės ir yra daug nuveiku
sios, nes atitiko ir visos tau
tos siekimus ir mūsų kaimie
tiškos šeimos nusistatymą. 
Panašiai kova prieš Dievą 
pasireiškusi rusiškose moky
klose ir apėmusi didumą ano 
meto mūsų inteligentijos, 
vienai Lietuvos kaimo šei
mai buvo persunki. Savo vai
kų, dėl mokslo atitrūkusių 
nuo šeimos, tėvai negalėdavo 
išlaikyti tose religinėse tra
dicijose, kuriose patys buvo 
užaugę, šeimai padėti susi
telkė moksleiviai katalikai 
(ateitininkai), kurie atatiko 
jos religiniam bei tautiniam 
nusistatymui.

Apskritai, šeima yra at
remta į religinį bei tautinį 
pagrindą. Ji esti tvirčiausia, 
kai juos deramai sujungia ir 
namų židiny pilnai išlaiko. 
Dėl to ir tos jaunimo organi
zacijos, kurios remiasi reli
giniais bei tautiniais princi
pais, yra arčiausia natūralios 
šeimos ir geriausia su ja su
taria. Tokios organizacijos 
visada šeimai būva nuošir
džiai paslaugios. Ir priešin

gai, paslaugumo pristinga
ma ir dažniausia nesutaria
ma, kai jaunimo organizaci
ją persmelkia dvasia, kuri 
sujaukia gyvenimo vertybių 
tvarką arba tiesiog paneigia 
tikėjimą arba tautybę.

Kada tauta, pavyzdžiui, ne
lygstamai iškeliama, kone 
sudievinama, — o ji žmogui 
nepakankama ir persiaura 
— jaunimas tokiose nacinėse 
organizacijose susiaurėja 
pats pirmas: jis pasidaro 
perdaug ekspansyvus, nenuo
saikus ir nepakantus ne tik
tai svetimiems, bet ir sa
viems. Turėjome progos jį iš 
arčiau stebėti ir pažinti savo 
kaimynuose. Toks jaunimas 
eina be atodairos savo keliu, 
ir gera, jei šeimai jis dar bū
va bent neutralus. Jei jis 
daugiau nuo pačios šeimos 
priklausytų, nėra abejonės, 
kad jo tautiškumas būtų 
žmoniškesnis. Tautiškumas 
šeimoje įauga į bendrą žmo
gišką charakterį, dėl to nesti 
taip pabrėžiamas ir sutiršti
namas, kaip masinėje orga
nizacijoje, kuri gali pasida
ryti pavojinga ir šeimai ir 
pačiai tautai. Tai ir atsitin
ka, kai tauta nelygstamai iš
keliama prieš žmogų apskri
tai ir prieš Dievą.

Tokios tautinės organizaci
jos, kurios šiaip yra reikalin
gos, naudingos ir kartais net 
neapsieinamos, šeimos ne
ramsto, bet priešingai į na
mų židinius įneša nerimo ir 
aistrų. O tikra jų paskirtis 
padėti ugdyti sveiką jauno
sios kartos tautiškumą, ku
ris būtinas yra pilnutiniam 
žmogaus charakteriui.

Žinome gerai, kad interna
cionalinės arba antitautinės 
jaunimo organizacijos žmo
gaus asmens asmenybę kaip 
tiktai žaloja. Jos norėtų 
žmogų blankų ir dykavidurį, 
kuris tiktų visoms tautoms, 
visoms rasėms ir visoms kon
fesijoms, arba kitaip tariant, 
jokiai tautai ir religijai. Tai 
yra visai priešinga tam, ko 
siekiama atskirų tautų jau
nimui tarptautiškai bendra
darbiaujant. Čia ugdomas 
sveikas tautų solidarumas ir 
žmoniškumas, kuris įtelpa į 
kiekvieną tautą ir tuo pačiu 
į kiekvieną šeimą. Skirtingų 
tautų ir pažiūrų šeimos vie
na kitai gali būti net arti
mesnės ir geriau gali vieną 
antrą suprasti, negu paskiros 
tautos ir konfesijos.

Dėl to jaunimo organizaci
jos, kaip skautų brolijos, ku
rios siekia tarptautinio soli
darumo, yra šeimoms arti
mos ir paslaugios. Jos, mat, 
neišeina iš tautos rėmų ir 
dažniausia dar susisieja su 
savojo krašto religinėmis 
tradicijomis. Tuo tarpu griež
tai internacoinalinės organi
zacijos paneigia ir tautą ir 
jos tikėjimą. Jei jos ir dang
stosi indiferentizmu arba re
ligine tolerancija, tai iš po 
tos skraistės vistiek kyšo 
antireliginis nusistatymas.

O antireliginės ar bereligi- 
nės jaunimo organizacijos, 
atviros arba užklostytos hu
manizmo apvalkalu, anksčiau 
ar vėliau nusigręžta prieš 
šeimą. Nors tėvai turėtų to
kį pat nusistatymą, jie neiš
vengia šito pavojaus, nes pa
tys jų principai atsigręžta 
prieš tėvus ir vaikus, kadan
gi jie yra nukreipti apskritai 
prieš žmones, žmogus, nori 
ar nenori, vistiek yra palenk
tas Dievui, iš kurio rankos 
neišsprūsta. Kas to nepripa
žįsta ir tikėjimo kratosi, nu
krečia ir save nuo tos atra
mos, kuria pats laikosi. ,

Dėl to tiktai iš viršaus ga
li atrodyti, kad nureligėję tė
vai ir antireliginės jaunimo 
organizacijos tarp savęs su
taria ir vieni kitiems yra pa
slaugūs. Šis trapus išviršinis 
ryšys, tas sakytume neigia
mas ar griaujamasis paslau
gumas, priešingas žmogaus

Jiems reikia paramos mokslui eiti. Paramą jiems su
teiks Katalikų Akcijos Fondas

žiavo kartą mažu automobi
liu, žinoma, savo firmos. Ke
lyje sutinka panašų automo
bilį, kuriam sugedo motoras. 
Automobilių karalius susto
jo, padovanojo nepažįsta
mam pakeleiviui reikalingas 
dalis ir padėjo motorą su
tvarkyti. Sugadinta automo
bilio savininkas įteikia For
dui už patarnavimą penkis 
dolerius. Fordas nusišypso
ję® atsako:

—Labai ačiū. Aš neimsiu 
jokio atlyginimo. Man ir 
taip neblogai sekasi...

—Nenoriu tikėti, gerbia
masis! Jeigu tamstai gerai 
sektųsi biznis, tai nevažinė- 
tum mizernu forduku.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Dr. A. Erdvilas

PADEKIME STUDENTAMS
Gyvename savo brangios 

tėvynės sutemų dienas. Ta
čiau tvirtai tikime, jog neuž
ilgo ateis laikas, kada galėsi
me vėl matyti savo mielą 
Lietuvą laisvą. Tam momen
tui reikia ruoštis visu rimtu
mu. Ir šį klausimą svarstant 
visų lietuvių akys nukrypsta 
į tremties studentiją tuos 
mokslo ir darbo didvyrius, 
užsidegusius, neatsižvelgiant 
jokių aukų įsiveržti į moks
lo lobyną, pasisavinti iš jo 
ko didžiausią dalį ir ją pra
nešti kaip dovaną iš griuvė
sių prisikelsiančiai Tėvynei.

To nepakanka. Tremties 
katalikiškasis akademinis 
jaunimas, turėdamas progos 
studijuoti Vakarų Europos 
mokslo ir kultūros židiniuo
se, stengiasi pasisemti tos 
katalikiškos vakarietiškos 
dvasios, kad pirma save at
naujintų Kristuje, o vėliau 
grįžę į laisvą Tėvynę parneš
tų jai Dieviškąją šviesą.

Deja, tremtinių likimas yra 
žiaurus. Akademiniam trem
ties jaunimui jis ypatingai 
negailestingas. Jei anksčiau, 
nors kukliai dosnių tautiečių 
paremta studentija didžiau
siomis pastangomis dar galė
jo žengti pirmyn, tai šiandien 
ji atsistojo ant bedugnės 
krašto. Vokiečių valiutos re
forma, vis spartėjanti emig
racija, su jokiais argumen
tais nesiskaitantis stovyklų 
perkilnojimas tremties stu
dentus pastatė prieš dilemą:

prigimčiai, gimdo ne ką kita, 
kaip moralinį chaosą. Pakyla 
maištaujanti dvasia, kuri su
ardo visus patvarius ryšius 
tarp žmogaus, šeimos ir'or
ganizacijos. Ar nesame to 
liudininkai ir kartu aukos? 
Ar ta maištinga dvasia ne
darko dar ir tremtyje mūsų 
šeimų ir jaunimo — organi
zuoto ir pakriko?...

“Gyvename paskutinio i r 
stipriausio šaukimo laikus. 
Šiuo metu, kai paskiras žmo
gus yra įpainiotas į dideles 
bei mažas pasaulio organiza
cijas ir bendruomenes, kad 
tvarkos, solidarumo, discipli
nos ir ištikimybės vardu tar
nautų visų karui su visais ir 
moraliniam chaosui, jis yra 
aukščiausio dangaus angelų 
choro šaukiamas vaduotis iš 
šito sąmyšio, kad leistųsi vi
sų daiktų Kūrėjui save per
kurti į naują žmogų ir pripil
dyti šventosios Dvasios, be 
kurios negali egzistuoti nei 
šeima, nei tėvynė, nei valsty
bė, nei tautų bendruomenė 
(Fr. W. Foerster 91-92).

Tasai naujas taikios ir kil
nios dvasios žmogus tegali 
būti išugdytas šeimos, ne ko
lektyvo. Mūsų jaunimo orga
nizacijos turėtų gerai įsi
klausyti į dangaus šauksmą 
ir padėti šeimai ištraukti 
žmogų iš kolektyvio žvėries 
nasrų. Ne toldamos nuo Die
vo ir šeimos, bet prie jų 
glausdamosios geriausiai pa
tarnaus ir savo nariams ir 
visai mūsų tautai, kuri .lau
kia taurios ir veiklios jauno
sios kartos.

(Pabaiga)

ar ir toliau naikinti savo 
sveikatą ir studijuoti, ar vis
ką mesti, pasirinkti emigra
cijos kelią ir laukti geresnių 
laikų. Ypač skaudi yra bebai
giančiųjų padėtis.

Kai kurie jau laiko diplo
minius egzaminus, kai ku
riems teliko tik vienas se
mestras. Ir štai jie turi pasi
traukti, nes neturi vienos ki
tos dešimties markių užsimo
kėti už mokslą, jau nekal
bant apie valgį ir apsirengi
mą. Tokiu kritišku momentu 
Tiesos ir mokslo ištroškusių 
studentų akys vėl žvelgia į 
geraširdžius Amerikos lietu
vius, prašydamos paramos. 
Jie žino, jog katalikiškoji 
JAV lietuvių bendruomenė 
niekad nebuvo abejinga lietu
viškam reikalui ir tam ne
gailėjo jokių materialinių 
aukų.

Brangus broli ir sese, ame
rikieti ! Gal tas centas, kurį 
tu paaukosi tremties studen
tui, padės baigti mokslą 
tiems, kurie išves mūsų tau
tą ir tėvynę į laisvės rytą! 
Gal tavo centas išugdys lie
tuvių, per kurių rankas mū
sų tautai tekės Viešpaties 
malonių srovė! O tikras da
lykas, jog tavo aukos pagel- 
ba įvairių profesijų taip pra- 
retėjusios eilės; pasipildys 
naujais specialistais, kurių 
taip reiks prisikeliančiai Lie
tuvai.

Savo auka, jūs broliai ir 
sesės lietuviai, sustiprinsite 
netik materialinę tremties 
studentijos padėtį’, bet ją 
įpareigosite ir toliau su ne
palaužiama ištverme semtis 
mokslo šviesos ir tuo padėsi
te ir jiems įsijungti į bendrą 
kovą už Lietuvos laisvę, dėl 
kurios jau dešimt metų kai 
liejamas kraujas ir ašaros.

Tautos ateitis — jauni
mas! Jos žiedas — krikščio
niškos - katalikiškos dvasios 
pergauta, patriotiškai nusi
teikusi studentija! Neduoki
te jai žūti!

Aukas siųskite Katalikų 
Akcijos Fondui rašant: Re v. 
Ig. Albavičius, 1515 So. 50th 
Avė., Cicero 50, UI.

AFRIKOS EŠERIAI

Barrier Reef vandenuose, 
Australijoj, yra savo rūšies 
ešeriai, kurie tik tam tikrais 
vasaros mėnesiais iš vandens 
persikelia gyventi ant saus- 
žemio, o kartais randami net 
medžių šakose; kaip į me
džius jie gaunasi, kol kas 
nėra žinoma, šitie ešeriai kel
damiesi iš vandens betgi 
imasi su savim vandenio; po 
žandais jie turi tam tikro dy
džio krepšelius, taip pritai
kytus, kad iš jų vandenį žu
vys gali pasiekti veikian
čiais žandais. Vandeniui 
krepšeliuose išsibaigus, eše
riai grįžta vėl į vandenį.

ŠAUKĖ TARNĄ

Anais laikais Bismarkas 
su savo tarnu išsinuomojo 
butą Frankfurte. Apsigyve
nęs Bismarkas tepastebėjo, 
kad iš jo kambario į tarno 
kambarį nėra skambučio. Jis 
paprašė šeimininką, kad įtai
sytų. šeimininkas atsisakė, 
girdi, sutartyje to nebuvo 
numatyta, tegul dabar pats 
nuomininkas įsitaiso, kad no
ri.

Po kelių dienų Bismarko 
kambary sudunda šūvis. Su
sibėgo visi namai. Išbalęs 

, šeimininkas įsirita į Bismar- 
|ko kambarį. Randa ji ramiai 
berašantį, o ant stalo guli 
dar teberūkstąs pištalietas.

—Saule, o motina! kas at
sitiko?! — šūktelėjo šeimi
ninkas.

—Nieko, aš tik šaukiau 
savo tarną. Nenusigąskit, 
priprasit.

ŠKOTAS

Škoto žmona labai susirgo. 
Vyras bėgdamas į artimiau- 
sį miestą parnešti vaistų sa
ko:

—Brangioji, jeigu mirtum 
prieš mano sugrįžimą, tai ne
pamiršk užgesinti šviesos;

NUO KADA ANT ŽEMĖS 
YRA GYVYBĖ

Mokslininkų tyrinėjimai 
parodė, kad jau prieš 500 mi
lijonų metų ant žemės gyve
no palyginti išsivystę gyvū
nai, pavyzdžiui, minkštakū
niai, vėžiai, o gal ir žuvys.

ĮVAIRENYBES
PINIGAI YRA NEŠVARŪS

Tuo įsitikino čekų moks
lininkas Mahric. Mikroskopo 
pagelba suskaičiavo, kiek ku
riame pinige yra bakterijų. 
Pasirodė, kad vidutiniškai 
patys pavojingieji šiuo po
žiūriu pinigai yra variokai. 
Kiek švaresnės yra nikelinės 
ir dar švaresnės sidabrinės 
monetos. Bet tų mikrobų di
džiuma nėra žmonių sveika
tai žalingi. Negalima to pa
sakyti apie banknotus. Jų 
paviršius sėte nusėtas pik
čiausių ligų skatintojų. Jie 
tenai laikosi 75 ligi 100 die
nų. Tuo tarpu metalo valiu
toje mikrobai po 8 dienų pra
nyksta.

BIEDNUMO PAŽYMYS

Garsus automobilių kara
lius Henry Fordas va

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI

Kun. T. L. Andriekui. Jūsų 
žinias gavome, ačiū. Vienas 
dedame dabar, kitas vėliau 
sunaudosime.

Z. Kungiui. Už korespon
dencijos įdėjimą netik nieko 
neturite mokėti, bet mes esa
me dėkingi Jums už jų siun
tinėjimą. Prašome dažniau, 
apie viską, tik trumpai.

J. Baltrukoniui. Mums bū
tų malonu Jus turėti nuolati
niu korespondentu. Tik pra
šytume trumpiau rašyti, bet 
apie daugiau dalykų.

V. Grevis, Bostone. Jūsų 
laišką gavome. Prašomu rei
kalu pasiųsime Jums laišką.

S. Markevich. Visus jūsų 
•raštus gavome, ačiū. Rašykit 
naujaja rašyba, nes mums 
jūsų raštai, rašyti senąją ra
šyba, norint juos įdėti, rei
kia visai perrašyti. Būtų ge
riausia, kad jūs rašytumėt 
tik iš savo kolonijos.

Mokslininkai padaro 
perkūną

Garsioje Westinghouse 
“griaustinių laboratorijoje,” 
kuri randasi netoli Traffod, 
Pa., mokslininkai dirba labai 
įtemptai, betirdami griausti
nius, kad pagaminus dar ge
resnius dėl namų ir dirbtuvių 
apsaugos perkūnsargius ir 
kad dar patobulinus įvairius 
vartojamus prie elektros ga
mybos dalykus bei įrankius.

Jie tiems tyrimams nevar
toja gamtinį perkūną, bet pa
sigamina savo dirbtiną per
kūną, kuriam padaryti, jie 
vartoja didelį, milžinišką 
“banginį generatorių,” ku
riuo galima net trijų milijo
nų voltų perkūno trenkimą 
pagaminti.

Elektros inžinieriai šį dirb
tiną perkūną pavartoja ant 
automobilių su žmonėm vi
duje, ištirti kokį atsparumą 
jie turėtų tikram iš oro per
kūnui į juos trenkiant. Taip 
pat jie daro bandymus ir ant 
keleivinių orlaivių modelių 
su dirbtinu smarkum lietum 
ir perkūnu ir tiria, kaip rei
kia juos apsaugoti, kad, už
klupus juos audrai, jų per
kūnas nenutrenktų ir nesu
gadintų.

Bedarydami su perkūnu 
tyrimus, mokslininkai sura
do, kad plieniniai apvalūs au
tomobilių ir orlaivių viršai 
apsaugo jų keleivius nuo per
kūno, kuris, atsimušęs į ’jų 
apvalų viršų, nuslenka že
myn ir nueina į žemę, nepa
darydamas jiems žalos.

Kaip atsiranda ore žaibai

Vienas fizikos profesorius 
žaibų su griausmais atsira
dimą ore aiškina šitaip: 
“Audros lietaus debesys yra 
gamtos elektros jėgainės ir 
milžiniškos vėjo varomos 
elektros mašinos. Po labai 
didelės kaitros, vakarop, ar
čiau žemės esantis labai šil
to oro sluoksnis arba klodas 
skubiai kildamas aukštyn į 
aukštį pasiekia šaltesnio oro 
sluoksnius, kur jame jau 
esanti prisotinta oro drėgmė 
pradeda atvėsti ir virsti rū
ku ir sudaryti debesius.

Esanti aukštai ore tonų 
tonai mažyčių drėgmės laše- 
liukų sutraukia į save esan
čią ore elektrą. Tie lašeliai 
susikibdami vienas su kitu 
vis didėja, sunkėja ir susi- 
susirenka žemutinėje debe
sio pusėje pilni prisikrovę

oro teigiamosios elektros, 
kuri pradeda traukti į save 
neigiamąją žemės elektrą. 
Kuo didesnis yra tarp debe
sų ir žemės elektrų įtempi
mas, tuo didesni būna žaibai 
ir smarkesni griaustiniai. 
Juostos debesinės elektros 
paprastai pašėlusiu greičiu 
lekia ir smunka iš debesų į 
žemę, kad susijungus su že
mės elektra.”

Žaibai yra “karšti” ir 
“šalti.” šalti žaibai trenkia į 
medžius ir išduoda labai di
delį balsą. Karšti žaibai už
dega pastatus ir miškus, bet 
jų balsas yra tylus. Yra at
sitikimų, kad kartais žaibas 
ir iš žemės trenkia į debe
sius. Tas paeina nuo to, kur 
elektros srovė yra stipresnė.

Žaibų registracija

New Yorko mieste Empire 
State namas yra labai ideali 
žaibams ir perkūnams stebė
ti vieta. Užrašai parodo, kad 
vidutiniai kas vasarą šį dan
goraižį, kiekvieną kartą, ka
da tik užeina lietus su griaus 
tiniais, paliečia kokią 12 kar
tų.

Artėjant audrai su žaibais 
į New Yorko miestą, tam tik
ras “elektriškas sargas” tuoj 
paruošia žaibams matuoti 
instrumentus, kurie kiekvie
ną kartą, kada tik' žaibas pa
liečia šį pastatą, tuoj užre- 
korduoja to žaibo elektros 
srovės kiekį, jos stiprumą ir 
laiką, kaip ilgai ji ėjo.

Nukopijuoja žaibus

Vienas iš žymesniųjų Wes
tinghouse Electric žaibų ir 
perkūnų tyrinėtojų, Dr. E. L. 
Harder padarė labai didelę 
pažangą nukopi j avime susi
dariusios gamtoje elektros 
žaibo kibirkšties ir perkūno. 
Iš visų užrekorduotų žaibų 
kritimų, kaip praneša Dr. E. 
Harder, vienas turėjo tokią 
stiprią elektros srovę, kuri, 
elektros inžinierių apskaičia
vimu, turėjo net 345,000 em- 
pyrų, kad net sugadino ir 
tuos prietaisus, kuriais buvo 
tikimasi aukštos ir didelės 
jėgos oro elektros žaibinį 
sugauti.

—Lapkričio 4-6 d. Ameri
kos Lietuvių Taryba turės 
savo kongresą New Yorke ir 
kviečia jame dalyvauti Ame
rikos lietuvių visuomenę.

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tu

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

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

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

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

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

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

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

“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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I IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

TREMTINIŲ ŠVIETIMO REIKALAI
Emigracijai vis daugiau į- 

sisiūbuojant pamažu įra ir 
tap gražiai tremtyje sukles- 
tėjęs kultūrinis lietuvių gy
venimas. ši banga ypač palie
tė tremtinių švietimą. Vis 
daugiau mokytojams ir mo
kiniams emigruojant, mokyk 
los pamažu silpnėja, menks
ta. Todėl aktualiems švieti
mo klausimams aptarti bei 
ateities gairėms nesmaigyti 
liepos 9 d. Augsburgo-Hoch- 
feldo lietuvių stovykloje įvy
ko Lietuvių Tremtinių Gim
nazijų direktorių ar jų įga
liotinių konferencija. Joje da
lyvavo : Švietimo valdybos 
vyr. inspektorius anglų zonai 
Matas Kriščiūnas, Kultūros 
tarybos švietimo ir kultūros 
skyriaus vedėjas P. Balčiū
nas, LTB centro komiteto at
stovas B. Vyliaudas ir Augs
burgo, Ingolstadto, Kempte- 
no, Memmingeno, Mittenval- 
do, Muencheno, Scheinfeldo 
ir Schwaebisch - Gmuendo 
lietuvių gimnazijų direkto
riai ar jų atstovai. Konferen
cijai pirmininkavo Augsbur
go lietuvių gimnazijos direk
torius J. Barkauskas.

Pradžioje, neatvykus Švie
timo valdybos atstovui apie 
jos sudėtį ir veiklą praneši
mą padarė vyr. inspektorius 
M. Kriščiūnas, švietimo val
dyba kaip anksčiau taip ir 
dabar yra atskiras LTB CK 
padalinys susidedąs iš aukš
tųjų, aukštesniųjų, pradžios 
mokslo, kultūros ir kt. vado
vų. Paskutiniame LTB Tary
bos suvažiavime prisitaikant 
prie laiko dvasios padiktuo
tų sąlygų nutarta, jog reika
lui esant švietimo reikalus 
gali tvarkyti pats centro ko
mitetas. šiuo metu švietimo 
valdybos pirmininku yra 
Adolfas Klemas. Dabar ame
rikiečių zonoje veikia šios lie
tuvių gimnazijos: Ingolstad- 
te — 7 mokt. ir 22 mok., Ha
nau — 13 mokt. ir 188 mok., 
Memmingene — 12 mokt. ir 
61 mok., Schwaeb. Gmuende 
— 21 mokt. ir 126 mok., 
Kemptene — 11 mokt. ir 32 
mok., Muenchene — 16 mokt. 
ir 87 mok., Scheinfelde — 13 
mokt. ir 71 mok. ir Augsbur
ge — 11 mokt. ir 49 mok.

Mokslo lygis gimnazijose 
yra vidutiniškas, bet atsi
žvelgiant į tremties sąlygas 
pakankamas. Per tremties 
metus brandos atestatus ga
vo: 1945-6 m. 199 abiturien
tai, 1946-7 — 180, 1947-8 — 
127, 1948-9 metais yra 135 
abiturientai.

Toliau vyr. inspektorius

M. Kriščiūnas padarė išsa
mesnį pranešimą apie švieti
mo reikalus britų zonoje. 
Apskritai švietimo sąlygos 
toj zonoj yra gan geros, kai 
kuriais atžvilgiais net geres
nės kaip amerikiečių, žino
ma, buvo ir tam tikrų kliū
čių. Viena iš tokių buvo ma^ 
žos stovyklos. Dabartiniu 
metu daugelį mokymo įstai
gų į kritišką padėtį pastatė 
ta pati emigracija. Dabar an
glų zonoj veikia šios moky
mo įstaigos (Sklaisteliuose 
mokymo įstaigų, mokytojų ir 
mokinių skaičiai 1947 m. pa
vasarį, švietimo žydėjimo an
glų zonoj metu): vaikų dar
želių — 25 su 28 mokt. ir 
651 mok. (44-61-1038), pra- 
džos mokyklų — 30 su 67 
mokt. ir 1,598 mok. (401125- 
1873), gimnazijų ir progim
nazijų — 7 su 91 mokt. ir 
628 mok. (15-223-1198), ama
tų mokyklų — 1 su 11 mokt. 
ir 157 mok. (3-47-339), Pin- 
nebergo universitete dėsto 10 
lietuvių ir studijuoja apie 
100 stud. (45-428), Trylikoje 
vokiečių universitetų studi
juoja apie 200 stud. (361).

Be to anksčiau veikė dabar 
jau užsidariusios šios moky
mo įstaigos: mokytojų kur
sai su 27 mok. ir 31 lankyto
ju, dailės studija su 5 mokt. 
ir 32 klausytojais ir preky
bos mokykla su 9 mokt. ir 78 
lankytojais.

Šioje konferencijoje turė
jo būti nuspręstas mokyklų 
tinklo klausimas, nes stovyk
loms mažėjant atskiros gim
nazijos nepajėgia išsilaikyti. 
Apsvarstęs visas sąlygas ir 
galimybes suvažiavimas nu
tarė stovyklas jungiant ba
zuotis Schwaebisch-Gmuend, 
Muencheno ir Augsburgo 
gimnazijomis. Iš kitos pusės, 
jei gimnazija ar progimnazi
ja susiredukuoja iki kelių 
klasių, mokslas neturi būti 
nutrauktas, bet reikia jį to
liau tęsti susijungus su pra
džios mokykla.

Apskritai suvažiavimas 
praėjo darbingumo ženkle. 
Džiugu, kad mūsų švietimo 
vadovai ir emigracijos srovė
je neužmiršta jaunimo ir dėl 
jo ateities aukoja savo jėgas 
ir energiją. Jaunimas šitą 
pedagogų pasišventimą turė
tų stengtis kuo geriausiai iš
naudoti ir kol dar yra gali
mybė iš lietuviškų mokslo įs
taigų pasisemti šviesos ir ži
nių, kad tą viską vėliau galė
tų panaudoti Tėvynės išlais
vinimui ir jos atkūrimui.

A. Erdvilas

Kreipimasis į buvusius tremtinius
Brooklyno savaitraštis 

Vienybė pradėjo anketą: Pa
žinkime vieni kitus.

Toje anketoje redakcija pa
siūlė Amerikos lietuviams 
reikšti savo nuomones apie 
atvykusius į JAV buv. trem
tinius, o tremtiniams siūlo 
pasisakyti apie Amerikos lie
tuvius.

Anketos tikslas — “santy
kių tarp Amerikos lietuvių ir 
tremtinių išaikinimas.”

Mūsų nuomone, šiai anke
tai pastatytas tikslas kaip 
tiktai yra dirbtinas stabdis 
naujai imigrantų masei na
tūraliai įaugti į senesnės imi
gracijos masę, nes toks tos 
tariamos problemos pastaty
mas jau suskirsto mus į kaž 
kokius du frontus. Juo la
biau, kad ši anketa įgavo 
keistą “pasisakymų” formą; 
anketoje operuojama ne 
“problemos” svarstymu iš 
esmės, bet rankiojami smul
kūs nesusipratimėliai, iš ada
tos vežimai skaldomi. Tai pa
kankamai aiškiai įrodo to-

NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI
Laivu General Eltinge i Bostoną at

vyko šie lietuviai:

ACUS Jonas — Mass.
ALEKNAVIČIUS, Pranas, Viktori

ja, Darvyda, Regina — Philadelphia.
ALIŠAUSKAS, Juozas, Birute, Juo

zas — Chicago.
ARNAtJlUSKAS, Koste, Veronika,

— Ohio.
BAGDONAS, Kazys, Nijolė — Ct.
BAKAITIS, Mečys, Vladė, Algis,— 

Sodus, Mich.
BUKYS Justinas — Brooklyn.
BRAZIŪNAS, Juozas, Elena, Ri

mantas — Detroit.
BROKEVICIUS Antanas — Penna.
BUBREVICIUTE Viktorija — III.
CHLAMAUSKAS, Vladas, Bronė, 

Pranė — Conn.
DAINELIS Juozas — Mich.
DANILIAUSKAS Juozas — Conn.
DRAGUNEVICIUS, Jurgis, Anelė, 

Gediminas, Audronė — Conn.
DRAGUNEVICIUS Gediminas — 

Chicago.
DRAVINKAS Jurgis — Conn.
DUMCIUTE Ona — No. Dakota.
GENYS Jonas — Wis.
GERKE Osvaldas — Michigan.
GOBIS Pranas — Mich.
GRUZDYS, Vanda, Vitoldas — N. J. 
GUDAITIENE Emilija — Mass. 
JADVIRSIS, Petras, Grasilda, — 

Chicago.
JAMONTAITE Lili — Mass.
JANKAUSKAS Kazys, — Md.
JANONIS Antanas — Chicago.
JANULIS Veronika — Chicago.
JOCKUS, Ona, Birutė, Joana, Kon

radas — Michigan.
JOKUBKA, Petras, Ona — Iii.
KENIAUšIS, Aleksandras, Ona, 

Romualda, Audrė — Waterbury.
KLEINAITIS Povilas, Michigan.
KOZICA, Ona, Viktoras, Joana — 

Mich.
KRYŽEVIČIUS Kazys — Mich.
LAUKAITIS Leonardas — Pa.
LIAUKUS Justinas, Brooklyn.
LINKEVICIUS, Kazys, Meta, Neri

ja — Chicago.
MASILAITIS Ona — Michigan.
MAURUKAS, Juozas, Janina, Da

lia, Danutė — Pennsylvania.
MAŽRIMAS Pranas — Vermont.
MENCINSKAS, Vytautas, Elena, 

Norbertas, Arūnas, Danutė.
MILAITIS, Vitalis, Mykolas, Dan

guolė — Chicago.
MICKEVIČIUS, Pijus, Adolfina, 

Adomas — Indiana.
MIKALAUSKAS, Julius, Emilija, 

Irena, Vidmantas — Worcester.
NORKUS, Povilas, Stasė, Regina, 

Eugenija, Virgilijus, Silverija — Md.
PALAIKIENE Magdalena — Mass.
PAULIKAS, Algis, Arvydas, Šarū

nas —-Chicago.
PETROšEVICIUS, Vladas, Ona, Al

girdas — Baltimore.
PETRUŠKEVIČIUS Viktoras — Pa.
PIKTURNA, Antanas, Domicėlė, — 

Chicago.
PUIDOKAS Pranas — Mass.
PUNIšKA, Gabrielius, Genė, Gab

rielius — Chicago.
PUODŽIŪNAS, Kęstutis, Genovai

tė, Violeta — Rochester.
RADZEVIČIUS, Valerijonas, Elė, 

Diana, Raimundas, Arvynas — III.
RUZGAS, Algirdas, Elena, Virginia

— Chicago.
ŠARKA, Viktoras, Aldona, Miman- 

tas — Wis.
ŠAULIENE, Marija, Vincė — N. Y.
SIMAITIS, Liudas, Ona, Eugenijus, 

Vaidotas — Baltimore.
ŠIMKEVICIUS, Ona, Pranas, — 

Scranton, Pa.

ŠEŠTOKAS Antanas — Maine.
ŠMULKŠTYS, Liudvikas, Julė, Ju

lius, Liudvikas — Chicago.
STANAITIS, Justas, Monika, Da

lia — Chicago.
STIRBYS, Steponas, Sofija, Graži

na, Vida — Illinois.
STOCKUTE Stasė — Bayonne.
SVIDERSKIS, Vladas, Marijona — 

Chicago.
USCILAITE Zofija — Phila.
VAREIKA, Petras, Emilija — Mich 
VIDRA Marta — Cleveland.
ZAGANEVICIENE Galina — Mich. 
ZAROMSKIS Povilas — Chicago. 
ŽILINSKAS Kazys — Pittsburgh. 
ŽILINSKAS, Petras, Marija — 

Detroit.
ZUBRYS Antanas — Illinois.

Laivu Marine Jumper į New Yor- 
ką atvyko šie lietuviai:

AMBRAZIEJUS Bronius — Chicago 
BALSAITYTE Bronė — Pa. 
BAUBLYS, Jurgis, Elena — Mich. 
BAUŽA, Juozas, Vincė, iGntautas,

— Chicago.
BOBELIS, Balys, Antanina, Anta

nas, Sigitas — Ozone Park.
BLEKAITIS Jurgis — N. Y.
BUGAREVICIUS, Elena, Henrikas, 

Ona, Ignas — N. J.
ELVYS, Agota, Petras — N. Y.
JONYNAS, Jonas, Angelija, Virgi

nijus — Conn.
JUODIKIS, Jonas, Stefanija, Algis 

Paterson.
KRIŠČIŪNAS, Povilas, Anelė, — 

Chicago.
KRUMPALCIENE Ona — Ohio.
MATEKUNAS Virgilija — N. Y.
MATEKUNAS, Petras, Aleksandra,

— Brooklyn.
MUCHLIA Aleksandras — Calis.
NATKEVIČIUS, Gražina, Beatrice,

— Ohio.
PALYS, Petras, Marta, Garsutis,— 

Brooklyn.
PETRAITIS Juozas, — Conn.
RIMKUS Stasys, — Chicago.
SILIUNAS, Kazys, Gražina — N.Y.
TAMOŠIŪNAS, Albertas, Vida, Al

dona, Aldona — Waterbury.
VINOGRADAS, Alekas, Ona, Gino- 

dijus, Irena — Michigan.
ŽEMAITIS, Bronius, Magdalena, 

Vytautas — Worcester.
ŽYDAVICIUS, Jonas, Stefanija, 

Janina, Steponas — Mass.
KASAKAITIS Marija — Mich.

LIUTKUS Aleksandras — Mass. 
LOKYS Justinas — N. Y. 
LIZDENIS, Stasė, Ričardas — Bos

ton, Mass.
MACAITIS, Agota, Ona, Jonas — 

New Haven.
MARCINKUS, Antanas, Pranė, Da

nutė — Pittsburgh.
MEŠKAUSKAS, Marija, Jonas — 

Rochester.
MARTINENAS Petras — N. Y.
MEŠKAUSKAS, Juozas, Jonė — 

Rochester.
MACYS Jonas, Conn.
MISIŪNAS Juozas — Indiana.
MISIŪNAS Feliksas — Paterson.
MIZGAITIS, Antanas, Aldona, Da

nutė — Penna.
NAVASAITIS, Algimantas, Jadvy

ga, Dalia — Hartford.
PAKALNIS’Jonas — Martford.
POšKAITIS, Boguslavas, Jurgis — 

Chicago.
POŽĖLA Juozas — Chicago.
PETRAUSKAS Sofija — N. Y.
POCIUS, Jonas, Bronė, Jonas, Bro

nė, .Gamutė, Leonardas — Chicago.
RADAVICIUS Petras — Chicago.
RADVILA, Alfonsas, Vanda, Arū

nas — Chicago.
RAMANAUSKAS Kostas — Illinois
RAŽUTIS, Tadas, Monika, Laimu

te — Illinois.
RUDZINSKAS Elena — Minn.
SABALIAUSKAS, Ona, Danguolė, 

Kordula — Waterbury.
SADEIKA, Cėsys, Ona, Rimas, Sta

sys — Vermont.
SCIUKAS, Ona, Kazys — N. Y.
ŠULAITIS, Aleksandras, Ona; Do

natas — Brooklyn.
ŠIMKUS, Leonardas, Viktorija, Ma

rija, Teresė, — Astoria, N. Y.
ŠIMKUS, Mečys, Valerija, Mindau

gas — Chicago.
SRUOGINIS, Vincas, Eleonora, Al

gis, Gražina, — Jersey City.
STANELIS, Pranas, Stasė, Vida, 

Rimantas, — Worcester.
TIJUNAITIENE Jadvyga — Pa.
TIJŪNĖLIS Kazys — Pittsburgh.
TRINKAUSKAS, Steponas, Antani

na — Illinois.
UMBRASAS, Vladas, Aldona, Viole

ta, Dalia — Chicago.
VERŠELIS Vytautas — Brooklyn.
VICIULIS, Zenonas, Zofija, Mirga, 

— Maryland.
VIEDERIS, Povilas, Malvina, Al

fredas, Jonas, Rimantas. — III.
VILKUTAITIS, Vytautas, Magdale

na, Danutė — Astoria.
ŽILAITIS Stasys — Detroit.

SAVICKAS, Povilas, Ona — Mass.
SKARZINSKAS Jonas — Mass.
SMETONA Ona — Chicago.
STANKEVIČIUS, Antanas, Veroni

ka, Algimantas, Vytautas — Penna.
SVIDERSKIS, Vladas, Marijona,— 

Chicago.
SE Ml OTAS Irena — Chicago.
SILIAUSKAS, Stasys, Marija, Edu

ardas — Easton, Pa.
ŠIMKEVICIUS, Pranas, Ona, Vy

tautas — Scranton.
STRAMKAUSKAS Alfonsas — 

Worcester.
STROLIS, Vincas, Stasė, Rimontas, 

Nijole — Virginia.
TAMOŠIŪNAS, Povilas, Marija, 

Audronė — Virginia.
TERLAGA Elena — Conn.
VIEŠKALNIS Antanas — N. Y.
VOLODKIENE, Stasė, Jurgis — 

Chicago.
ŽVIRGŽDAS, Vytautas, Bronius — 

Illinois.
V1RKAU, Rufus, Vanda, Vytautas. 

Henrietta — Chicago.
Lėktuvais i New Yorką atskrido:
BANKAUSKAS, Mečys, Valerija, 

Danguole — Philadelphia.
JABLONSKIS Liuda — Phila.
KRISCIUNAS, Petras, Ona, Aldo

na, Vytautas — Wisconsin.
JOCYS Leonardas — Maine.
MACKEVIČIUS, Juozas, Stasė, Ire

na, Nijolė — Penna.
NORKELIUNAS Salomėja — Mich.
ŠKEMAITE Veronika — W. Va. 
SKEMIENE, Agota, Antanina — 

Rockford.

S---------------------------------- □
Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
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kios “problemos” dirbtiną iš
pūtimą.

Mes pareiškiame, kad to
kią “problemą” nagrinėjanti 
“anketa” nėra naudinga lie
tuvių visuomenei. Reikia tik
tai suprasti, kad vienetų iš
keltos “nuodėmės,” kurios 
prirašomos visai tremtinių 
masei, galės kainoti Ameri
kos lietuvių kolonijai netekti 
šimtų, o gal ir tūkstančių 
naujųjų“ ateivių, nes anketą 
sistematingai stengiasi išrau
ti iš Amerikos lietuvių norą 
ir ūpą gelbėti tremtiniams.

Juo blogiau, kad ir buv. 
tremtiniams siūloma “pasisa
kyti” apie Amerikos lietu
vius.

Dėl Amerikos lietuvių bro
liškumo, patriotizmo ir. mie- 
laširdingumo visi mes, buvę 
tremtiniai, galėjome atvykti 
į JAV. Dažnai čia, jiems pa
dedant,' mes pradedame nau
ją gyvenimą. Iš beteisio DP 
tampame pilnateisiais žmo
nėmis. Dėl Amerikos lietuvių 
aukų įmanomą tremtinių šal-

pa ir lietuvių kova dėl lais
vės. Mums, buv. tremtiniams 
nedera tariamų “santykių iš
aiškinimo” vardu imti skai
čiuoti pavienių asmenų gyve
nimo ar elgesio smulkmenas 
šioje “anketoje.” Mūsų san
tykiai su Amerikos lietuviais 
yra išaiškinti nuo tos dienos, 
kada tremtinių šalpai buvo 
paaukota pirmoji auka ir pa
siųstas pirmas afideivitas.

Tie santykiai — brolišku
mas ir dėkingumas. Tai yra 
mūsų santykių esmė.

Todėl mes kreipiamės į vi
sus esančius JAV buv. trem
tinius ir kviečiame nedaly
vauti anketoje “Pažinkime 
vieni kitus,” kai bus siūloma 
tremtiniams rašyti apie A- 
merikos lietuvius. Amerikos 
lietuvius mes pažįstame ne iš 
anketos, mes seniai pažįsta
me juos iš jų darbų Lietuvos 
laisvei ir tremtinių šalpai.

Gi pasisakymai dėl virtu
vinių nesusipratimų tėra tik
tai patarnavimas laikraščiui 
sensacijas gauti. Tos “sensa
cijos” žalingos mūsų išeivi
jos interesams.

Lietuvių būv. tremtinių 
Draugijos Detroite valdyba:

Inž. V. Urbonas,* 
Dr. Brundza,
Inž. E. Arbačiauskas, 
V. Barauskas, 
J. Gliaudys.

Laivu General Ballou i New Yor- 
ką atvyko šie lietuviai:

AKCENTAS Ona, Simpson, Pa.
BANDŽA, Elena, Algirdas, Irene, 

Romuald — Iowa.
BUTKUS, Jeronimas, Valerija — 

Brooklyn. ,
BASKYS Jonas — Worcester.
DAMCIKAS, Ričardas, Elena, Irena

— Philadelphia.
GAIŽAUSKAS, Bronius, Kleofa — 

Philadelphia.
GERILAITIS Marijona, Chicago.
GAJAUSKIENE Konstancija, III.

• INGELEVICIUS, Vladas, Regina, 
Marija, Regina — N. Y.

JAKAITIS, Jonas, Pranė — Va.
JAKŠTIS Eugenija — Va. 
JAKUBAUSKAS Pranas, Chicago. 
JANAVIČIUS Ignas — Indiana. 
JANKAUSKAS, Antanas, Irena, Ma

rija — Louisiana.
JUODIS, Jurgis, Eulalija, Loreta, 

Violeta, — Philadelphia.
JUZELSKIS, Antanas, Stasė, — 

Detroit.
JONYNAS Kęstutis — N. Y.
KALVAITIS, Brunas, Elena.
KARECKAS, Kazys, Marija, Vilma

— Jamaica.
KARICKIENE Ona — Mass.
KARVELIS, Juozas, Elena — III.
KAUKTAS Ksaveras, Ona — III.
KANAPENAS, Feliksas, Jadvyga— 

Detroit.
KARPAUSKIENE, Elena, Alvydas, 

Penna.
KAŽEMEKAS Jonas — Illinois.
KLEVECKAS Antanas, — L. Island.
KRISCIUNAS, Antanas, Marijona, 

Kęstutis — Detroit.
KYBARTAS Feliksas, Agota, Alek

sas, Vladas — Chicago.
KLIMAS, Gediminas, Sofija — N.Y.
LABANAUSKAS Antanas — Ind.
LEKUTIS, Stasys, Zuzana, Danguo

lė, Janina — N. Y,

Laivu General Heintzelman j Bosto
ną atvyko šie lietuviai:

BINKIS, Viktoras, Elena, Dalia, 
Viktorija — Chicago.

ČIŽIKAS, Stasys, Zinaida, Osvaldas,
— Chicago.

DOROSHKEVICH Ljubov — N. J. 
ELSBERGAS Genovaitė — Conn. 
PETINGAS Aleksandras. 
GAVĖNAS Petras, — Chicago. 
GOLSANSKIS, Povilas, Stanys, Es

tera, Stefaninja — Mich.
GRIGARAS Antanas — N. Y. 
INDRIŪNAS Jonas — Chicago. 
JAUNZEMIS, Jazeps, Lidija, Aus- 

ma, Linardas, Tabita, Valija — Pa.
KAUPAS, Marija, Kazys, Vaclovas,

— Pa.
JACHIMOVITSCH Marija.
KRUTULIS Antanas — Chicago.
.KUBILIUS, Pranas, Marijona, Je

ronimas, Juozas, — Mich.
LAURUSONIS, Vincas; Anastazija, 

Valentinas, Vincas — Cicero.
LEVULIS Petras — Illinois.
MAINELIS Kazimieras — Mass.
MALAKAUSKAS, Domas, Bronė, 

Aleksas — Brooklyn.
MASKELIŪNAS, Antanas, Mikali

na — Michigan.
MAKAVICIUS Kazys — Virginia.
MISIŪNAS Marija — Chicago. 
NARBUTAS Balys — Chicago. 
ORINTAS, Antanas, Adele, Asta, 

Vida — New Haven.
OZECHAUSKAS Vaclovas — N. Y. 
PALIULIS, Antanas, Elena —Conn. 
PARULIS, Petras, Tatjana, Lepol- 

das, Regina, Irena — Indiana.
PESECKAS, Leonardas, Rinutė — 

Detroit.
PIKUNAS Stasys — Rochester.
PLEIRYS, Jonas, Valerija, Virgini

ja — Cleveland.
PUNIšKA, Gabrielius, Genė, Gab

rielius — Chicago.
RUGIENIUS, Jonas, Albina, Algi

mantas, Vytautas — Detroit.

! Tel. POPIar 4110

Į Charles J. Roman
’ (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
; Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga
i Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
; Kreipkitės dieną ir naktį

i Tel. DEW 5136

jį Jos. Kavaliauskas
J, Lalsniuotas
| LIETUVIS GRABORIUS

S Penna ir New Jersey valstijose

X Nuliūdimo valandoje prašau
X šauktis prie manes
1 1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.
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Middleport, Pa. gyventojas 

E. A. Pitkus, giliai atjausda- 
mas mūsų tautos uždavinius, 
tremtinių gelbėjimo darbui, 
dėl BALFo paaukojo $200.00.

—Lietuvos Savanorių Kū
rėjų Sąjunga, išvykus dauge
liui jos narių į užsienius, sa
vo vėliavą išgabeno į JAV.

— Pasauliniame krikščio
nijos centre Romoje, po 550 
metų nuo Lietuvos krikšto, 
kun. A. Briškos pastangomis 
ir pinigine parama, tapo įs
teigta grynai lietuviška Lie
tuvių Kolegija.

—Athol, Mass, lietuviai 
liepos 17 d., dar daugiau lie
tuviams tremtiniams padėti, 
surengė didelį ir įdomų BAL
Fo naudai pikniką.

—Liepos 1 d. sv. Tėvas Pi
jus XII suteikė per kun. A. 
Brišką Chicagos lietuviams 
palaiminimą.

—Rusijos komunistų dik
tatūrinė valdžia visus už
grobtus kraštus suskirstė pa
gal jų didumą ir juos sunu
meravo. Lietuvai davė 8-ji 
numerį.

—Didelis lietuvių visuome
nės veikėjas Detroite, Petras 
Medonis, atliekamu nuo savo 
darbo liuoslaikiu, jau padir
bo 168 puikius ir skamba- 
balsius smuikus, ir tuo įgijo 
talentingo smuikų dirbėjo 
vardą.

—Europoje tremtyje dar 
yra. apie 12,000 kenčiančių 
vargą ir alkį lietuvių vaiku
čių, kuriems yra labai reika
linga skubi pašalpa maistu ir 
drabužiais.

—Sakoma, kad iš tremties 
jau yra atvykusių 8,000 lie
tuvių.

—Iš 1,646 Lietuvoje kuni
gų, dirbusių laisvės metais, 
dabar beliko apie 400. Kitus 
bedieviškos Rusijos valdžios 
agentai sunaikino.

—Liepos pradžioje Ameri
kos esperantininkai, kurių 
tarpe yra ir lietuvių, turėjo 
savo 39-ją konvenciją Wil
mington, Del.

—Dienraštis “Draugas” 
švenčia savo gyvavimo 40 
metų sukaktį, kurios iškil
mingas minėjimas bus vasa
ros pabaigoje su dideliu pik
niku.

—Lietuvos Teisininkų
Draugija užsienyje savo cen
trą jau kelia į JAV, kur dau
giausia jos narių yra išvykę.

—Šiuo metų Heilbronno 
sanatorijoje Vokietijoje dar 
gydosi apie 400 lietuvių trem 
tinių.

—Lietuvis beisbolininkas, 
Eddie Vaitkus, jau baigia 
sveikti ir tuoj apleis ligoni
nę.
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JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Bolševikų darbai Lietuvoje: Rainiuose, Panevėžy, Pra- 
viėniškiuose nukankintieji lietuviai su kankinimo žymėmis. 
Vidury — tų visų darbų įkvėpėjas.

■ . Klišė gauta iš tremtinių Vokietijoje.

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

Per mumis galite gauti pirkti {vairiausiu 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

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

429 Walnut St, Newark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5360
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Abstinentų suvažiavimas
Katalikų Abstinentų Draugija 

šiemet mini savo 77-tą sukaktį 
suvažiavimu. Be ot, jie paminės 
ir kun. Mathew atvykimo į Ame
riką 100 metų sukaktį. Iškilmės 
bus rugpiūčio 8, 9, 10 dienomis. 
Iškilmingos vyskupo mišios bus 
atlaikytos katedroj rugpiūčio 9 
d., 10 vai. J. E. vysk. J. Carroll 
McCormick celebruos. Visi posė- 
dižai ir paminėjimo bankietas 
bus Belevue Stratford Hotel. De
legatai ir svečiai bus supažindin
ti su miestu ir apylinke tu
rės išvažiavimą laivu ir kitokias 
iškilmes. Norintieji dalyvauti iš
kilmėse katedroje, turi gauti 
bilietus prie savo bažnyčių.
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Už Lietuvos laisvę
Neseniai lietuviai minėjo 

tuviu ištrėmimo ir kitus įvykius. 
Tuo metu buvo priimtos rimtos 
rezoliucijos, ir pasiųstos vyriau
sybei, Labai nuoširdų atsakymą 
atsiuntė Senatorius Edvardas 
Martin, Pennsylvania, štai jo 
atsakymo tekstas: “Dėkui už 
jūsų atsiųstą rezoliuciją Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto iš lie
pos 1 dienos.

Užtikrinu, kad aš darysiu vis
ką, ką tik aš galiu padaryti, kad 
būtų atsiektas jūsų komiteto no
rimas tikslas. Tai yra sunkiau- 
sis klausimas ir aš tikiuos, kad 
greičiau ar vėliau laisvę mylin
čio tautos — žmonės viso pa
saulio gali būti išlaisvintos iš 
komunistinio pavergimo.”

Koks gražus atsakymas ir kaip 
lietuvių turėtų būti pastebėtas 
ir pasidaryti tą senatorių kaip 
savo, lietuvių ir Lietuvos reika
lų gynėją Amerikos ir viso pa
saulio akyse. Reiktų visiems to 
ir prašyti ir jam rašyti milijo
nus laiškų, kad jis ir gintų mūsų 
ir kitų pavergtų tautų laisvę. 
Juk tai būtų didelis laimėjimas,

lie-

Mirė Rt. Rev. Msgr George A. 
Metzger, V. F.

Liepos 21 d. mirė Šv. Tarno 
Apaštalo parap. klebonas prel. 
George A. Metzger, kuris buvo 
plačiai žinomas ir visų gerbia
mas dvasiškis. Nors jau turėjo 
arti 69 metų amžiaus, bet jo 
dvasia buvo jauna ir visuomet 
gyva. Jo pamokslai buvo turi
ningi, visuomet įdomūs ir nie
kad nenusitęsdavo iki nuobodu
mo. Garbingai kunigo pareigas 
ėjo per 45 metus, o Woodhave- 
ne klebonu buvo nuo 1931 m.

Kartą lietuviams prisiminus 
ar nebūtų galima pakviesti lie
tuvį vikarą į šv. Tarno parapiją, 
velionis atsakė, kad tuomi būtų 
daroma skriauda lietuviškoms 
parapijoms, kurios nustotų para
mos iš čia gyvenančių lietuvių. 
Lietuviai esą turi lankyti ir pa
laikyti savas lietuviškas parapi
jas.

O vis dėlto velionis prelatas 
Metzger turėjo arti prie širdies 
ir lietuvius ir kitus ateivių kil
mės žmones, šiuos žodžius ra
šančio dukrelei apsirgus ir at
sidūrus ligoninėj, velionis tuo
jau atsiuntė į namus savo vika
rą ištirti padėtį, ar nėra reika
linga kokia pagelba. Jo vikarai 
ir velionis pats dažnai lankė ser
gančią dukterį ir tėvams nešė 
užuojautos ir suraminimo žo
džius. Nekartą Šv. Tarno bažny
čioje buvo girdėta prisiminimai 
ir apie lietuvių kančias paverg
toje Lietuvoje.

Lietuviai neteko gero ir nuo
širdaus prietelio velionio prelato 
Metzger asmenyje. Lai Dievas 
jam atlygina už jo didžius lab
darybei ir žmoniškumui darbus.

J. P. M.

—Šiais metais turėsime para
pijos Bingo liepos 31 d. ir rugs. 
8 d. Paprastai daug žmonių su
sirenka dėl to parengimo. Tiki
mės, kad ir dabar parengimas 
bus sėkmingas.

—Virgean Handrik, kuri keli 
metai atgal pabaigė mūsų mo
kyklą, įstojo į Mercy Seselių vie
nuolyną. Jos du broliukai moki
nasi pas pranciškonus. Tai gra
ži šeima ir gerai išauklėti vai
kai. Visi aukojasi Dievo garbei. 
Pasisekimo ir ištvermės visiems.

—Prie mūsų bažnyčios vėl nra 
sidėjo judėjimas ir darbas. Dar
bininkai kasa žemę, krauna į 
sunkvežimius ir veža. Mat, no
rima įrengti koplyčią Sopulingo
sios Marijos garbei. Darbas eina 
pirmyn.

—Liepos 18 ir 19 Amerikos 
veteranai turėjo konferenciją. 
Joje dalyvavo ir kun. J. Jonai
tis iš Tuscon, Ariz. Tuo tarpu 
jis buvo apsistojęs pas mūsų kle
boną kun. J. Jusevičių.

—Dabar jau turime daugiau 
tremtinių. Neseniai pribuvo pas 
mus mokytojas R. Kosmonas. 
Jis dirba Šv. Juozapo ligoninėj 
ir prižiūri ligonius, kurie serga 
proto liga. Jam tas darbas la
bai patinka, nes dar Lietuvoje 
jis gilinosi į psichologijos moks
lą ir žmogaus veiksmus. Jo žmo
na dirba Douglas apskrities na
me. Mokyt. Pabilionis dirba prie 
dažymo Šv. Juozapo ligoninėj. 
Panelė Lileikaitė ir p. A. Dap- 
šienė dirba skalbykloj. Benedik
tas Cejauskas gavo darbą Wil
son skerdykloj prie mėsos rūky
mo. Pasakoja, kad kumpiai taip 
skaniai kvepia, kaip Lietuvoje. 
Petrauskas yra paskutinis, ku
ris pribuvo pas mus ir trečią 
dieną jis gavo staliaus darbą.

Vakarais tremtiniai susirenka 
parapijos salėje ir dainuoja, o 
sekmadieniais gražiai gieda baž
nyčioje per pirmas mišias.

Vietinis

lių gėrėjosi visu tuo, ką mergai
tės per trumpą laiką išmoko.

Lietuvių diena stovykloje bu
vo liepos 17 d. Mergaitės tą die
ną turėjo pritaikytą programą.

Toronto, Kanada
Dariaus-Girėno minėjimas

Liepos 17 d. Toronto skautų 
vyčių “Dariaus ir Girėno” bei 
‘Lituanica” vardų būreliai su
rengė tragiškojo transatlantinio 
skridimo paminėjimą, į kurį at
silankė apie 250 žmonių.

Minėjimą atidarius, skautas 
Grigaitis papasakojo lakūnų 
biografijas. Po to jaunoji skautė 
čepavičiūtė paskambino pianu, 
o p. ščepavičienė padainavo, 
akompanuojant p. Dvarionui, 
tris dainas, atitinkančias minė
jimo nuotaiką. Penkių skautų 
atliktas montažas, gyvai visus 
grąžino į tas dienas, kai visa 
lietuvių tauta abejose Atlanto 
pusėse sekė šį mūsų tautos did
vyrių pasiryžimą. Montažo pa
baigoje, prisiminus “Lituani- 
cos” didvyrių tragišką likimą, 
daugeliui vėl suspaudė širdis ir 
ašaros suvilgė akis.

Minėjimas vyko lenkų nacio
nalistų salėje, kurios prieškam
baryje matėsi ir mums brangūs 
vardai bei vaizdai: Vilnius, Auš
ros Vartai, A. Mickevičius. Prie 
įėjimo skautai rinko aukas Da
riaus-Girėno paminklo statymui.

V. A.

Ottawa Universiteto Pietų ir Ry
tų Europos Tyrinėjimų institu
te lenkų literatūros- istoriją ir 
kritiką dėsto (prancūziškai, an
gliškai ir lenkiškai) Jadvyga 
Jurkšzus, M. A., kuri seniau dės
tė lenkų literatūrą Briuselio 
Universitete, Belgijoje.

LAIC

TREMTINIŲ ŽINIAI

Susilaukė sūnaus

Kwangtung.

Newark, N. J,
Bridgeport, Conn
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Zefas ir Ona Krivinskai, susi
laukė sūnaus, kurs gimė liepos 
11 d. Tai pirmas jų sūnelis. Ze- 
fas yra lietuvių klubo ir šv. Ka
zimiero parap. narys ir veikėjas. 
Ir jaunoji motina yra buvusi pa
nelė Mitriutė — lietuvaitė. Jau
nus tėvelius sveikinam ir linkim 
jų sūneliui sveikatos ir greito 
augimo. Krikštynos bus liepos 
31 d., Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje.

Parapijos piknikas
šv. Trejybės lietuvių parapijos 

piknikas įvyks liepos 31 d. Lin
den, N. J., Lithuanian Liberty 
Park, 340 Mitchel Ave. Pradžia 
1 vai. popiet.

Klebonas kviečia visus, savo 
parapijiečius ir svečius atvykti 
ir paremti šį parengimą, 
graži programa.

Lietuvis — slaviškų kalbų mo
kytojų pirmininkas Kanadoje
University of British Colum

bia, Vancouver, B. C., profeso
rius Juozas J. Raymond (Rima- 
vičius), filologas, yra išrinktas 
Slavų ir Rytų Europos kalbų 
mokytojų draugijos pirmininku 
Kanadoje.

Šia proga galima priminti, 
kad visa eilė lietuvių profesorių 
dėsto rusų ir lenkų literatūrą— 
k. a., Vincas Krėvė-Mickevičius, 
pulk. Kazys Grinius, Dr. Juozas 
Pajaujis, Dr. A. Trimakas, Jad
vyga Tubelienė. Kiti kalbininkai 
dėsto vokiečių ir . prancūzų kal
bas — k. a., Antanas Salys, Al
fred Senn, Antanas Kučas, Ant. 
Vaičiulaitis ir t.t. Pulk. Grinius

Įspūdžiai iš šių dienų Kinijos
Nenuveikiama linija Kinijos 

pietuose apsigynimui organizuo
jama. Ar ji bus “Iron ar Bam
boo” linija, tai visi įdomaujasi.

Kalbama, kad JAV aviacija 
atvyksta pagelbai. Šitos kalbos 
daug ką suramino ir pakėlė nuo
taiką. Be Amerikos intervenci
jos nėra jau jokios vilties išsi
gelbėjimui.

Bendra gerų kiniečių nuotai
ka darosi kasdieną griežtesnė 
prieš komunizmą — didelį žmo
nijos ir didžiausį Kinijos priešą. 
Žinios, kąd Šiaurėj despotiškai 
karaliaujama su didžiausiu įžei
dimu kiniškos patriarkiškos šei
mynos papročiams sukėlė ir su
kels reakciją dar kitur nematy
tą. Kinijos istorija, gyvenimo 
sąlygos, papročiai tai tikriausia 
komunizmo priešingybė.

Su džiaugsmu girdima, kad 
Kinijos komunizmo vadai nesu
tinka ir skaidosi vis labiau, gi 
žinios apie Rusijos įsikišimus 
Mandžurijoj ir jos apetitą gro- 
bystėms (jeigu tas bus užtikrin
ta) atidarys akis netik indife
rentiškiems kiniečiams, bet ypa
tingai amerikiečiams ir visam 
laisvam pasauliui.

K. R. M. U.

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

—Vienas anglų lėktuvas, 
pakilęs iš Korsikos salos, nu
stebino keleivius. Išgirsta 
viename sparne ūžimas. Me
chanikas apžiūrėjo ir rado 
paukščių lizdą ir išperėtų 
paukštelių būrį, kurie iš iš
gąsčio sukėlė triukšmą.

—Doncasterio, Anglijoje, 
teismas nubaudė 40 šilingų 
pabaudos vieną žuvų parda
vėją, kuris vienai pirkėjai 
šlapia žuvimi uždavė per vei
dą.

Skaitykit ir platinkite sa- 
•vaitraštį “Ameriką.”

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausiu 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

D. WHITECAVAGE, savininkas

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

Visi Kviečiami į Kirpyklą

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

Bus

Mirė seniausia lietuvė
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Buvusių tremtinių broliškumas
Philadelphijon kaip ir kitur 

vis daugiau atvyksta buvusių 
tremtinių. Ir koks jų savitarpis 
sugyvenimas ir meilumas, tik
rai pagyrimo vertas. Kai tik jie 
čia atvyko, tuoj iš paskutiniųjų 
pradėjo rūpintis savo nelaimių 
draugais pasilikusiais Europoje. 
Siuntiniai po siuntinio iš savo 
menkų santaupų ėjo per vande
nyną. Jie visko neturėdami, tuoj 
ryžosi gelbėti kitus. Jie patys 
sudarė labai daug darbo ir kam
bario sutarčių. Jau kelios dešim
tys jų čia atvyko, kiti rengiasi 
atvykti. Bet ir čia atvykę vieni 
kitus atjaučia, gelbsti, pasidali
na savo vargais ir laimėjimais. 
Vieni kitiems prirodija darbo, 
kambarių ir mielai vieni kitus 
lanko.

Jei taip ir toliau jie sugyven
tų, tai būtų ko pasimokyti vi
siems. Neseniai mačiau, kaip ke
li nepažįstami susitiko ,tik pa
sakė ar ir tamsta buvęs tremti
nys — ir tuoj jau draugai, kal
basi kaip tikri broliai ir pažįs
tami. O jei kas ten draugavo ir 
čia vėl susitiko, tai jau jaučiasi 
kaip artimiausi giminės. Gal tai 
matydami ir jų artimieji, pažįs
tami, giminės, jau seniau čia gy
venantieji taip atjaučia juos ir 
pagelbsti. Juk jie žino, kad jie 
svetimame krašte sunkiau gali 
pradėti gyventi.

Barbora Vaškevičienė, ilgame
tė Newarko gyventoja ir seniau
sia to paties miesto lietuvių Švč. 
Trejybės parapijos narė, mirė 
liepos 6 d. B. Vaškevičienė bu
vo sulaukusi 90 metų amžiaus. 
Iš Lietuvos ji atvyko Amerikon 
1884 metais, o 1890 m. apsigy
veno Newarke.

Velionė buvo dėdienė kun. Dr. 
Mykolo Ražaičio ir kun. Dr. 
Juozo Vaško, MIC, Marijonų 
seminarijos rektoriaus.

A. a. Barbora Vaškevičiene 
palaidota iš švč. Trejybės lietu
vių parapijos bažnyčios liepos 8 
d. Laidotuvių metu šv. mišias 
laikė kun. Dr. M. Ražaitis 
kun. Dr. J. Vaškas.

Rochester, N. Y.

ir

—Chicagos lietuvių nese
niai įvykdytoj “Tag-Day” 
surinkta apie $1,700 ir per
duota BALFui.

Visi į Lietuvių Dieną
Rugpiūčio 7 d., sekmadienį, 

ALT ir BALF skyriai ruošia įs
pūdingą Lietuvių Dieną — pik
niką, kuris prasidės 2 vai. popiet, 
iškilmingu automobilių paradu 
nuo šv. Jurgio bažnyčios, 550 
Hudson Ave. Iš čia visi važiuos 
į Schutzen parką, kur ir prasi
dės pats piknikas. Automobilių 
savininkai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti ir kuo gražiausiai pa
puošti savo mašinas, nes bus 
skiriamos 3 vertingos premijos. 
Lietuvių Dienos programą paį
vairins savo pasirodymu trem
tiniai ir šiaip numatyta sve
čiams daug malonių staigmenų.

Tikimasi, kad ši Rochesterio 
Lietuvių Diena bus pati didžiau
sioji, todėl visi lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti.

Rugpiūčio 1 d., pirmadienį, 7 
vai. vakarė, įvyksta pirmas lie
tuvių tremtinių Bridgeporto ir 
apylinkių svarbus susirinkimas 
šv. Jurgio parap. salėj, 443 Park jau pora atvejų dalyvavo sla-
Ave., Bridgeport, Conn. Visi 
tremtiniai kviečiami atsilankyti 
į šį susirinkimą, vyrai, moterys, 
vaikinai ir mergaitės, kur bus 
galima apkalbėti vietiniai trem
tinių reikalai, taipgi bus proga 
viens su kitu susipažinti.

Kviečia Lietuvių Tremtinių
Iniciatorių Grupė

Kennebunk Port, 
Maine

Nauja Pranciškonų vadovybė
Tėv. Justinas Vaškys — Pro

vincijolas.
Tėv. Jurgis Gailiušis — Gvar- 

di jonas (vienuolyno viršinin
kas).

Tėv. Bernardinas Grauslys — 
Provincijos ir vienuolyno pata
rėjas, brolių magistras.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas.

Tėv. Agnelius Krasauskas.
Tėv. Leonardas Andriekus — 

Provincijos sekretorius, vienuo
lyno patarėjas, “šv. Pranciškaus 
Varpelio” redaktorius.

Tėv. Kęstutis M. Butkevičius
— vienuolyno patarėjas, proku
ratorius ir bibliotekarius.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas
— Provincijos prokuratorius, pa
šaukimų direktorius ir Provin
cijolo sekretorius.

vų kalbų 
muose ir 
apie rusų 
kitų “DP” profesorių dėsto įvai
riuose universitetuose.

Iš jaunosios, Amerikoje gimu
sios ir augusios kartos, vis dau
giau lietuvių iškyla profesūroje. 
Amerikos spauda neseniai minė
jo kelis lietuvių kilmės profeso
rius Washingtone. New Yorko 
Fordham Universitete, be DP 
prof. Kosto Račkausko, yra du 
jauni amerikiečiai: psichologijos 
Associate prof. Dr. Joseph F. 
Kubis, ir botanikos ir bakterio
logijos Assistant prof. Dr. Elea
nor R. Witkus.

Lenkų spauda praneša, kad

Putnam, Conn.
Dvejos rekolekcijos

Nekalto- Prasidėjimo vienuo
lyne, Putnam, Conn, liepos 29, 
30 ir 31 dieną įvyks mergaitėms 
uždaros rekolekcijos, o rugpiū
čio 26, 27 ir 28 dieną įvyks už
daros moterims rekolekcijos.
• Išleistuvės

Dalis mergaičių paatostogavu
sių 2 savaites išvyko liep. 10 d. 
namo. Ta proga buvo surengta 
pramogėlė. Mergaitės dainavo, 
šoko, deklamavo, žaidė, o tėve
liai atvykę pasiimti ševo dukre-

profesorių suvažiavi- 
vadovavo diskusijoms 
kalbos dėstymą. Eilė

Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
pusbroliui Juozui Sabuliui ir 
brolienei Marijai Sabulienei, 503 
Euclid Ave., Brooklyn, parūpi
nusiems mums atvykimo į U. S. 
dokumentus ir už gražiai įtaisy
tą mums butą, kuris jau seniai 
buvo paruoštas ir laikomas 
mums, už visą globą ir paramą, 
kuriomis naudojamės dar ' iki 
šiol ir už pagelbą, suteiktą 
mums maistu tremtyje, Vokie
tijoje. Taip pat dėkojame jų sū- 
nams Stanley ir Joe už suteik
tą mums pagelbą, o ypatingai 
dėkoja mūsų Vytelis. Dėkoja
me Tumėnų šeimai, New Yorke, 
už gražias dovanas ir vaišes ir 
Barauskų šeimai už malonias 
vaišes, New Jersey.

Taip pat nuoširdžiai dėkojam 
už tarpininkavimą tarnybai gau
ti ir patarimus: Prel. J. Balkū- 
nui, kun. J. Pakalniškiui, kun. 
kleb. Gurinskui, Dr. Alfred D. 
Bicūnui, M. D., J. B. Laučkai, J. 
Mačiuliui, Petrui Mikalauskui.

Dėkojame už malonų rūpini
mąsi iki atvykimo organizaci
joms NCWC ir BALF.

Bronius, Pole ir Vytas
Radzivanai

Rugpiūčio - August 14, 1949
VISI KELIAI VEDA Į

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 kalboslietuviškos 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.
i i ■

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Brookivno Lietuviai Graboriai

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

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

Penktadieniais uždaryta

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

Šventadieniais susitarus

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

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Iuc
LAISNIUOTAS GRABORIUS

'Tel. Evergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

•Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

jTel. Virginia 7-4499

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

i - $150 -
• KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
i 84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street • Maspeth, N. Y.
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Mūsų Apylinkėj

• P. Jonaitis, neseniai at
vykęs iš tremties, aplanke 
mūsų redakciją ir užsisakė 
“Ameriką.”

• Muz. J. Stankūnas iš 
Harrison, N. J., lankėsi mū
sų redakcijoje.

• Kun. J. Borevičius, S. J., 
iš Chicagos, lankydamasis 
New Yorke, aplankė ir mūsų 
redakciją.

• Dail. J. Subačius išvyko 
atostogų į Kennebunk Port, 
Maine.

• Muz. J. Čižauskas su po
nia, dar negrįžo iš Asbury 
Park, N. J., kur jie vasaroja.

• Prof. A. Benderius daly
vauja tarptautiniame semi
nare, kurs yra suorganizuo
tas Lakeville, Conn., kur da
lyvauja 19 tautų atstovai — 
žurnalistai, diplomatai, mok
slininkai.

• Kun. Ig. Kelmelis, New- 
arko, N. J. lietuvių parapiijos 
klebonas, mūsų leidėjų direk
torijos narys, šį sekmadienį 
švenčia savo vardadienį ir 
gimtadienį. Sveikiname ir 
linkime mielam mūsų direk
toriui sveikatos ir laimės.

• J. Augaitytė žinoma 
mūsų solistė, siunčia “Ame
rikai” linkėjimus ir prenume
ratą.

• Ateitininkų Sendraugių 
susirinkimas įvyko pereitą 
penktadienį Kearny, N. J. 
Buvo aptarta gyvybiniai ka
talikų reikalai.

• Brooklyno Biznieriij ra
dio valandų, kurios būna sek
madieniais nuo 1:30 iki 2:30 
vai. popiet bangomis WLIB, 
1200 klc., vedėjas P. Lisaus
kas prašo klausytojus siųsti 
jam savo pageidavimus, kas 
kokios muzikos norėtų, ar ko 
norėtų savo ar savo artimų
jų vardadieniams pagroti.

/ Lietuviu Dienos 
atbalsiai

Liepos 16 dieną ‘Amerikos’ 
patalpose įvyko Lietuvių Die
nos Rengėjų susirinkimas. 
Atsilankė gražus būrelis mū
sų darbuotojų, nes visiems 
rūpėjo sužinoti savo darbo 
rezultatus.

Plačiai kalbėta apie buvu
sio parengimo gerąsias pu
ses, bei trūkumus ir vienbal

siai priimta piniginė apyskai
ta, kurią išdavė “Amerikos” 
adminisrtatorius.

Kalbėta ir dėl rudens pa
dengimo. Kadangi iki pikni- 
. kų sezono galo mažai liko lai
ko ir sunku yra pikniką su
rengti, nutarta verčiau pasi
ruošti šių metų rudens baza- 
rui. Bazarui salę surasti įga
liota Rengimo Komiteto val
dyba su laikraščio administ
ratorium drauge.

Rengėjai taipgi neužmiršo 
pareikšti nuoširdžią padėką 
visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie Lietuvių. 
Dienos pasisekimo ir paleng
vino jiems darbą.

Draugiškai kelias valandas 
pasitarę, visi išsiskirstė pil
nai pasiryžę dar ne kartą pa
sidarbuoti savo laikraščio 
naudai.

Dalyvavęs

Apreiškimo 
Parapija

Sekmadienį, taip pat.ir pir
madienį, rugpjūčio 1 d. nuo 
12 vai. po pietų iki antradie
nio vakaro, mūsų parapijos 
bažnyčioj galima įgyti visuo
tinus Parciunkulo atlaidus. 
Sąlygos atlaidams įgyti: pri
imti Šv. Komuniją, aplanky
ti bažnyčią ir sukalbėti 6 Tė
ve Mūsų, 6 Sveika Marija ir 
6 Garbė Dievui Tėvui popie
riaus intencija. Prašome šio
mis Dievo Malonėmis pasi
naudoti.

Maspetho Žinios
—Šv. Onos Sodalicija at

šventė savo metinę Šv. Onos 
šventę praeitą sekmadienį su 
mišiomis ir bendrais pusry
čiais. Pusryčiuose kalbėjo J. 
E. vysk. V. Brizgys, prel. J. 
Balkūnas ir viešnia iš Queens 
Co. NCCW. Prisirašė 10 nau
jų narių. Naujoji valdyba 
buvo prel. Balkūno prisaik
dinta.

—Katalikų Veteranų pos
tas atsistojo į pirmą vietą 
naujų narių prirašyme. Šie
met postas įrašė 25 naujus 
veteranus. Posto komandie- 
rius p. Chess paskirtas CWW 
Queens Co. Military Ball 
chairman.

—Ruošiamės prie metinio 
bazaro. Draugijos turės at
skiras būdas. Visa parapija 
pasirengusi kiekvieną vaka
rą lankytis rugppiūčio 6-15 
d. Bazaras bus parapijos sa
lėje ir darže.

—Subd. Jonas Vilutis 8 sa
vaites ilsėjosi ir sveiko na
muose. Liepos 27 d. grįžo se- 
minarijon i Hinsdale, Ill.

—Kun. K. Galchus, C. M., 
yra paskirtas pareigoms į 
Panamą. Neužilgo ten išvyks.

—Kun. P. A. Lekešis buvo 
išvvkęs Kanadon dviem sa
vaitėm atostogų.

—Lietuvių kalbos jauni
mui ir pilietybės bei anglų 
kalbos pamokos tremtiniams 
bus neužilgo Maspethe.

Gražios vestuves
Liepos 24 d. Brooklyno Ap

reiškimo lietuvių parapijoje 
buvo nepaprasta šventė: am
žinuoju moterystės ryšiu bu
vo sujungti Juozas Brizgys 
su Aldona Pupiūte.

Trečią valandą po pietų bu
vo pilna bažnyčia žmonių. 
Jaunų ir senų, naujai ir se
niai atvykusių. Visiems buvo 
labai įdomi ši jauna pora: 
jie ką tik atvykę čia iš trem
ties. Atvykus jauniesiems su 
pulku prie grotelių, prie alto
riaus išėjo J. E. Vysk. Briz
gys, parapijos klebono kun. 
N. Pakalnio ir prel. J. Balkū
no lydimas. J. E. vysk. Briz
gys yra tikras brolis jauno
jo. Jo Ekscelencija davė ir 
šliūbą. Tai labai retas įvykis 
mūsų lietuvių gyvenime, kur 
vyskupas turėtų progos su
jungti moterystės ryšiu tik
rą savo brolį.

šeštą valandą vakare pra
sidėjo vaišės Apreiškimo pa
rapijos salėje. Vaišėse daly
vavo J. E. vysk. V. Brizgys, 
parapijos šeimininkas klebo
nas kun. N. Pakalnis, prel. J. 
Balkūnas, kun. J. čekavičius, 
jaunosios tėvai ir gražus bū
rys giminių ir pažįstamų. 
Svočia buvo žinoma brookly- 
nietė ponia Vera Bunkienė, o 
svotas — p. Pranas Bunkus, 
svočios švogeris. Pamergėm 
buvo p. Mathews ir panelė M. 
Pupiūtė, o pabroliais Al. Ma
thews ir R. Misiūnas. Vyriau
siu ceremohialmeisteriu buvo 
n. V. Bunkus, kurs visas iš
kilmes tikrai puikiai prave
dė.

Svečių tarpe buvo matyti 
žinomi Amerikos lietuviai — 
Ginkai, Garšvai, Zubavičiai, 
Žiniai, Gudaičiai, Šimanskis,

Angelų Karalienes 
Parapija

—Angelų Karalienės baž
nyčioj Porciunkulų atlaidai 
prasidės Rugpiūčio 1 d., už
sibaigs 2 d. vakare. Iškilmin
gi mišparai ir pamokslas va
karais. Antradienį, ryte, mi
šios ir pamokslas 9 vai. Iš
pažintys bus klausomos pir
madienio ir antradienio va
karais po pamaldų ir antra
dienio ryte prieš mišias. Ko
munija bus dalinama antra
dienio rytą 6 valandą.

Įgyti atlaidus, kiekvienas 
turi atlikti išpažintį ir priim
ti šv. Komuniją. Kiek kartų 
lankysit bažnyčią, tiek kar
tų galima įgyti atlaidus. At
laidus galima įgyti sau ir įni
rusiems.

Prašome naudotis Dievo 
Malonėmis.

Kun. J. Aleksiūnas

Parapijos piknikas
Angelų Karalienės parapi

jos parengimų komisija šie
met vėl ruošia didžiulį pik
niką ir šokius — bažnyčios 
naudai. Piknikas įvyks Klas- 
čiaus Clinton Parke, Maspe
the, rugpiūčio 21 d.

Programa bus įdomi — da
lyvaus mūsų choras, vaiku
čių benas ir bus Karališkos 
šeimynos rinkimai.

Kad geriau pasisektų šis 
parengimas, šiemet leisime 
daugiau dovanų. Pirmoji do
vana — De Luxe televizijos 
aparatas ir 9 kitos dovanos 
— 5 nešiojami radio apara
tai ir U. S. Savings Bonds po 
25 dolerius.

. V - c ' ■ -

Argentinos penke
tukas

Argentina irgi didžiuojasi 
savo penketuku — dviem ber
niukas ir 3 mergaitėmis, 
kuriems liepos 15 d. suėjo 6 
metai. * , "

Kadangi to penketuko tė
vas, Senor Dilligenti, yra ga
na pasiturįs pramonininkas, 
tai Argentinos valdžia nepri
sideda prie penketuko išlai
kymo, kaip tai daroma Kana
doje, su Dionne penketuku.

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS

METINIS PIKNIKAS
šiemet įvyksta

RUGPIŪČIO - AUGUST 7,1949
KLASČIAUS CLINTON PARKE 

Maspeth, N. Y.
Įžanga — 75c. Pradžia — 1 vai. po pietų

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

Maspeth, N. Y.

MASPETHO PARAPIJOSBAZARAS
Rugpiūčio-August 6—15 Dienomis

PARAPIJOS SALĖJ IR DARŽE
64-25 Perry Avenue

DOVANOS—VALGIAI—GĖRIMAI—ŽAIDIMAI

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinktinas 
AISKRYMAS gamini** namie 13 geriausios Smetonos, ALUS 13 ge
riausių bravorų. Parengimam* priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Laimėjimo knygeles reikia grąžinti prieš bazarą, nes bus 
laimėjimų kiekvieną vakarą

Pelnas naujos bažnyčios statybai. Visi kviečiami!

JezuitŲ Ordino di
džioji švente

Šio mėn. 31 dieną yra šven
čiama Šv. Ignaco šventė, Jė
zuitų Ordino įsteigėjo. Reikš
minga ji yra tuo, kad Šv. Ig
nacas, narsus savo tėvynei, 
Ispanijai — laisvės gynėjas, 
sužeistas kovose dėl jos lais
vės, Dangaus šviesos giliai 
paliestas, ryžtasi steigti or
diną, kuris išgelbėjo milijo
nus nuo protestantizmo ir 
kuris savo moderniškumu 
daug nusipelnė mokslui ir 
jaunimo auklėjime, šios šven
tės proga sveikiname nuošir
džiai Šv. Ignaco sūnus lietu
vius jėzuitus Amerikoje.

PRANEŠIMAS

Lietuvos Vyčių 41 kuopa 
turės metinį išvažiavimą bu- 
su į Salisbury Mill, N. Y., 
sekmadienį, rugpiūčio 7 d. 
Bušai išeis nuo Apreiškimo 
parapijos salės 9 vai. ryte. 
Visi norintieji šiame busu iš
važiavime dalyvauti įsigykit 
tikėtus pas C. Kazlauską, 
394 So. 1st St., Brooklyne. 
Tel. EV 7-1652. Tikėtų kaina 
po $3.50 asmeniui.

Tel. ST 2-3108
Anton Appel

JERSEY PORK
428 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

jr ................... =\i

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVIČIUS Į

Direktorius Muzikos Dlr. Pranešimų Dir. Į
‘

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

Patašius, Pūkas, Biručiai, Jo
naičiai, Kuzmickai (iš Water
bury) ir daug kitų.

Jaunasis ir jaunoji pradė
jo studijuoti Lietuvoje, Kau
no universitete. Vokietijoje 
studijavo Tuebingeno univer
sitete. Dabar gyvena Brook- 
lyne, turi darbus ir pradeda 
gražiai kurtis. Jaunosios tė
vai abu yra iš profesijos mo
kytojai, dirbo Kybartų gim
nazijoje. Be išleistosios duk
ters turi dar vieną dukrą ir 
du sūnus, visi jau paaugę. 
Visi yra Apreiškimo parapi
jos nauji parapijonai, nuo
širdūs, sąmoningi katalikai.

Ponai Bunkai, ponios Pu- 
pienės pusbroliai, yra par
traukę juos iš tremties, glo
boję čia ir padėję įsikurti. 
Tai pavyzdys lietuviško, bro
liško solidarumo.

Naujai porai linkime ge
riausios kloties.

Dalyvis

LAIMĖTOJAI -
Atspėjusieji dainų auto-« 

rius, Brooklyno Biznierių ra
dio valandų metu, gauna do
vanas: •

1. St. Lesevičienė — ski
landį, kurį atsiimti turi pas 
Šimanskį.

2. M. Kuchinskas — ski
landį, atsiimti pas Vikriką.

3. Ch. Vita — kojines.
4. A. Butilos — kojines.
5. T. Mangelunutė — koj.
6. U. Dirginčius kojines.
7. M. Urban — kojines.
8. A. Mengelūnas — koj.
9. R. Kazlauskas — kojin.
10 M. Bealis — kojines.
11. Br. Urban — kojines.
12. H. Ambrozaitis — koj.
13. A. Vedegys — kojines.

REIKALINGAS
Reikalingas patyręs mėsinin

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

PARDAVIMAI
Williamsburge

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

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

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

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

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

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

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

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

Namai—Apdrauda
J. P. M ACH U LIS 
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. VI 7-1896

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 Gate* Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

J Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

• 197 Havemeyer Street „ 
Brooklyn 11, N. Y.

' Tel. EVergreen 7-9394

Ir

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

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

Clement A. Voket
(VOKETATHS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DA venport 6-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavima, šaligat
vių cementavimų Ir kt. darbus.

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.

63-26 53rd Drive

TEL. NE 9-3215

Pasinaudokit žemomis mūsų 
kainomis!

Dėl pavyzdžių ir informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

Maspeth, N. Y.

Antanas Grigalis
Lietuvis Kontraktorius

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

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

i

| AUGUST GUSTAS 1 

X —Bellaire Florist :— Ž
A 6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y. 5
5 (68th St. kampas) SHoreroad 8-9330 S
t? Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų
S Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat v 
5 galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Heme, Ine. A
x įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774 »

HY 7-4554 - 4555 -

ILARDI CO

-> .

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
ES” ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia 

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS------ — —.:...

895-897 Broadway
Brooklyn 6, N. Y.

Kalbame lietuviškai

RCA VictorRadios
Television
Refrigerators

WASHING MACHINES 
ELECTRIC APPLIANCES 
GAS & COMBINATION

RANGES

JOSEPH N. ZAYAN (Zajankauskas)
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