
fc.

’fc’’

^ŠTAI KAIP
Numeris 21
Numeris 34
Na, o moralė?
Kas svarbu?
Jaunimas
Savi reikalai

Pavasarį mes priminėme 
brooklyniškei Vienybei, kad 
ji niekina katalikų pasaulė
žiūrą. Vienybė mums atsakė: 
“Vienybė... niekina katalikų 
pasaulėžiūrą?!... Tai yra ne
sąmonė ir melas, ir kiekvie
nas normalaus proto nuolati
nis Vienybės skaitytojas tai 
žino... Katalikų pasaulėžiūra 
draudžia meluoti apie savo 
artimą, pav., sakant, .kad 
Vienybė tą pasaulėžiūrą nuo
lat niekina...” Taip iškilmin
gai pareiškė Vienybė šių me
tų 21 numeryje.

To paties savaitraščio šių 
metų 34 numeryje, dar gi re
daktoriaus kolumnoje, skam
ba : “Vatikano archeologai 
mano, kad jiems pasisekė 
rasti švento Petro palaikus, 
kadaise paslėptus po to pa
ties vardo bazilikos didžiuo
ju altorium Romoje. Tai la
bai įdomu. Bet kas atpažins 
tuos kaulus? Tiesa, nekatali- 
kai tvirtina, kad švento Pet
ro visai nebuvo, o jeigu bu
vo, tai jis niekados nėra bu
vęs Romoje... Berods, tą patį 
galima būtų pasakyti iri apie 
Kristų.”
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BRANGIOJE LIETUVOJE

Katalikų pasaulėžiūra 
draudžia meluoti, sako šitas 
laikraštis. Jau tik šias dvi iš
traukas sugretinus, galima 
daryti išvada, kad šio laik
raščio žmonės laikosi nuomo
nės, kad tik katalikų pasau
lėžiūra draudžia meluoti, tai
gi, jūs esate katalikai, įsipar
eigoję, tai ir laikykitės, vy
ručiai, o mes... laisvi! Na, o 
moralė, ponai? Ach, jūs lais
vi ir nuo šios! žinoma, tada

įsitikinimus Kiek tik nori, o 
rytojaus, dieną viso to viešai 
užsiginti ir dar pridėti, kad 
tai yra to ar ano melas, o 
mes nemeluojame nieko... 
Kaip gi tada su kiekvienu 
normalaus .proto Vienybės 
skaitytoju? Kuo jis maitina
mas?

Mes šitą klausimą keliame 
ne tam, ponai, kad mes norė
tume įtikinti jus mūsų tikė
jimu, kurį jūs taip niekina
te. Mes tik norime paklaus
ti jus, kodėl jūs drebančiom 
rankom bijotės prisipažinti, 
kad jūs niekinate katalikų- 
tikėjimą?-.,.Mes . nekalbame 
prieš jūsų antikatalikišką 
veikimą — tai jūsų reikalas. 
Bet mums svarbu mūsų kata
likai žmonės, kuriems jūs 
dumiate akis ir jų tarpe žve
jojate. štai, kas svarbu.

PERSITVARKĖ VLIK’AS  e ■ ■ -i---------------------------------------------------------------------------------------------

J. E. VYSK. BŪČYS APSI
STOJO ANGLIJOJ

Nutarta Vykdomąją Tary
bą palikti iš penkių asmenų, 
taip gi Stengiantis, kad ją 
galimai daugiau sudarytų 
VLIKo nariai. Tas pats pir
mininkas vadovaus Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui ir Vykdomajai Ta
rybai.

Naujuoju Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininku išrinktas' Krikš
čionių Demokratę partijos

Rugp. 20 d. J. E. vysk. P. 
Būčys, MIC, atvyko į Londo
ną, kur jį pasitiko TT. Mari
jonai — J. Sakevičius ir A. 
Kazlauskas.

’ atstovas prel. Mykolas Kru
pavičius. Į Vykdomąją Tary
bą dar įeina prof. J. Brazai
tis, kaip užsienių reikalų 
tvarkytojas (Lietuvių Fron
to atstovas), agr. žur. B. Gai- 
džiūnas — informacijos tar
nybos valdytojas (tautinin
kas), prof. J. Kaminskas — 
krašto ūkio atstatymo reika
lams (soicaldemokratų), ir 
Bačiulis — finansų tvarkyto
jas (liaudininkų).

Į Vykdomąją Tarybą įėjo 
tik didžiųjų partijų atstovai.

j —Senato dvi komisijos — 
krašto gynimo ir užsienių 
reikalams — pasisakė už pil
ną sumą .militarinei pageltai

-—Anglijos vyriausybė pri
ėmė planą konferencijos Wa
shingtone, kur su USA val
džios žmonėmis bus aptarta 
dolerių bado klausimas.

—New Yorko valstijoje 
šiemet vaikų paralyžu jau mi
rė 149 asmens. .Susirgimų 
skaičius pasiekė jau 2,489, iš 
kurių 1,467 didžiajame New 
Yorke, o 1,028 kitose valsti
jos vietose.

.v-
Pagelba Anglijai

Laivai Lietuvos 
pajūryje

Masės tankų grąsinataikaį
Is kur papildomi 
graiky komunistij 

partizanai
------------- **

Praeitos savaitės pabaigo
je perbėgo penki vadinamieji 
liaudies policininkai iš rusų 
zonos į amerikiečių zoną. Jie 
pasidavė amerikonų komen
dantui Hof (Bavarijoje) 
mieste ir pareiškė ko jie iš 
rusų zonos turėjo bėgti: visi 
nevedę vokiečiai policininkai 
rusų zonoje, žemiau 25 m? 
amžiaus, turi stoti į specia
lius dalinius, kurie bus apmo
kyti ir pasiųsti į Graikiją, ko- 

'voti prieš vyriausybininkus, 
i Vakarų Vokietijos laikraš
čiai rašo, kad sovietai prie
vartauja rytų vokiečius, va
rydami juos į dalinius, ku
rie “apsupę laiko” Jugoslavi
ją. štai ką daro Kremlius su 
nekaltais žmonėmis ir tau
tomis.

Prezidentas Trumanas pir
madienį kalbėjo. Philadelphi- 
joje American Legion Kon
vento proga didžiulei miniai 
žmonių. Prezidentas savo kal
boje pareiškė, kad “pasaulis 
žvelgia į Ameriką.’’ Amerika 
įsipareigojus yra pasauliui 
padėti.

Anglijai mes .padėsime jų 
sunkiame ūkiniame krizyje.' 
Jų sunkią padėtį jiems iš
ūžti mes padėshįe drąugiš- 
kumo-dvasioje, pareiškė-pre
zidentas.

Iš Paryžiaus, EEC žinio
mis, anglams numatyta iš 
Marshallio plano 960 milijo
nu dolerių. Taigi, $118,000,- 
000 daugiau, negu buvo gavę 

^paskutiniame paskirstyme, 
bet $558,000,009 mažiau, ne
gu jie buvo prašę.

Manoma, kad Kongresas 
šiam paskyrimo laikotarpiui 
pavelys $3,670,000,000.

Ararato viršūnę

Kaip žinome, amerikonų 
ekspedicija išvyko į Šventaja
me Rašte minimo Ararato 
kalno viršūnę Noes laivo ieš
koti. Apie esantį ant Arara
to kalno laivą legenda eina 
nuo 1916 metų, kai vienas 
rusų lakūnas, perskridęs šio 
kalno; viršūnę, pranešė ma
tęs ant jo laivą, kurs yra isį 
bat-panašus ĮBiblijoje apra-
šytąjį Noes laivą.

Ekspedicija jau pasiekė 
viršūnę, kuri yra 16,000 pėdų 
aukščio. Apie ieškojimo re
zultatus dar nieko nepaskelb
ta. Ekspediciją lydi turkų ka
rinė apsauga.

Prieš šitą ekspediciją so
vietai pakėlė triukšmą, ap
šaukė juos šnipais. Mat, kal
no antroji pusė yra sovietų 
teritorijos pusėje.

VETERANAI IR ROBESON

KONCENTRUOJA KARIUOMENĘ
Baisus uraganas

Praeitos savaitės gale bai
sus uraganas nusiaubė Flori
dos kraštą. Padaryta per 40 
milijonų nuostolių. Vėjas, 
lietus ir perkūnija sudarė to
kią audrą, kokios iki šiol kai 
kurių sričių gyventojai dar 
nėra matę. Ypatingai didelius 
nuostolius padarė šiltųjų 
kraštų vaisių augintojams. 
Audra pasiekė ir artimesnes 
Georgia valstijos sritis.

Iš sekmadienio į pirmadie
nį naktį uragano atošvaistės 
pasiekė ir New Yorko mies
tą bei jo apylinkes. Didesnių 
nuostolių nepadaryta.

Tito prašo paskolos
Valdžios žmonės pranešė, 

kad Jugoslavijos vyriausybė 
įteikė prašymą Eksporto-Im
porto bankui, kurį jie prašo 
$25,000,000 paskolos. Tai pir
mas Tito oficialus kreipima
sis į Ameriką, norint gauti 
paramos sunkioje kovoje su 
Kremliumi. .

Valstybės Sekretorius D. 
Acheson pareiškė, kad jis vi
somis jo galioje esančiom'is 
priemonėmis rems Jugoslavi
jos prašymą, jkgd . padėjus

Didžiosios pasaulio žinių 
agentūros praneša, kad Ju
goslavijos pasieniais sovietai 
sutraukė labai dideles kari
nes jėgas. Masės tankų yra 
apjuosusios Jugoslaviją.

Londone yra abejojama, 
kad Stalinas įsakytų šitoms 
masėms šiuo metu pulti Ju
goslaviją. Ten vyrauja nuo
monė, kad tai yra aukšta 
nervų karo įtampa, kuria no
rima pademonstruoti pasau
liui Kremliaus galybė ir pri
versti Tito pasiduoti gražiuo
ju.

Žmonijai šiuo momentu 
aišku yra tik viena: Krem
lius grąsina tankais ir divi
zijomis. Tai yra “taikos” 
ofensyvos tąsa, kurią jie pra
dėjo New Yorko Waldorf- 
Astorijoje ir Paryžiuje. Pa
saulio akyse Kremlius pats 
save demaskuoja.

Sukilimas Bolivijoj
Bolivijoje užsiliepsnojo su

kilimas, kuris gali išsivystyti 
į pilietinį karą. Sukilėlių ei
lėse daugiausia civilių.

Didžiausias kovų židinys 
yra Cochabamba mieste, ku
ris turi apie 90,000 gyvento
jų. Toliau eina Santa Cruz ir 
Potosi miestai.

Cochabamba buvo kelis 
kartus bombarduota iš kari-

jiems išsilaikyti prieš sovietų 
ir jų satelitų ekonominę blo
kadą.

ližuoti sukilėlių jėgas. Bom
barduota buvo sukilėlių-lizdai 
ir Santa Cruz mieste.

ilsiĄ SAVAITĘ

Pereitą šeštadienį “Ameri
kos” patalpose buvo susirin
kęs gražus būrelis jaunimo, 
atvykusio iš tremties, buvu
sių ateitininkų studentų ir 
moksleivių, gyvenančių New 
Yorko rajone. Užmegsta or
ganizacinis mazgas. Aptarta 
pagrindiniai organizavimosi 
keliai naujoje tėvynėje. Vi
sas pastangas turime padėti 
■visi — kunigai ir pasaulie
čiai, tėvai ir visuomenės vei
kėjai, kad tik susidarytų są
lygos mūsų jaunimui veikti ir 
auklėtis. Naujai atvykusio- ir 
čia gimusio jaunimo gilus 
bendradarbiavimas — turėtų 
būti mūsų visų pagrindinis 
siekimas.

Britų karinė valdžia Berly
ne atmetė sovietų reikalavi
mą, kad britai painformuotų 
savo zonos vokiečių jūrinin
kus neprisiartinti prie sovie
tų krantų .Baltijos jūroje ar
čiau, kąip per 12; jūrmylių, 
kitaip sovietų karo laivynas 
juos suims kaip nelegaliai 
perėjusius sieną.

Britų gen. F. H. Mac Lean, 
atsakydamas sovietų zonos 
vyriausiam komandieriui 
gen. Dratvinui nurodo: Nors 
man yra žinoma, kad sovietų 
vyriausybė skaito savo teri
torinius vandenis 12 jūrmylių 
nuo savo krantų, man betgi 
nėra žinoma, jog sovietų vy
riausybė kada nors anksčiau 
buvo paskelbusi savo intenci
ją šį 12 jūrmylių‘apibrėžimą 
pritaikyti ir'Baltijos valsty
bei Lietuvai, kurios pasieny
je šiedu gen. Dratvino mina
mi vokiečių laivai buvo su
laikyti.

Konferencija Wa
shingtone?

Ponas St. Lozoraitis, Lie
tuvos diplomatinio korpuso 
šefas, pareiškė spaudai, kad 
jis' atvyksiąs kitą mėnesį į 
Whshingtoną, -kur'stiširink- 
sią Lietuvos vyriausybės už
sienyje pareigūnai diskutuo
ti Jungtinėse Valstybėse už
šaldytų Lietuvos valstybės 
fondų klausimą.

“Draugas,” padavęs šitą 
žinią, pridėjo tokį savo prie
rašą: Mūsų žiniomis, ligi 
šiol Lietuvos vyriausybė už
sieny dar nėra sudaryta ir to
dėl tokios vyriausybės parei
gūnų susirinkimo negalės 
būti. Kaip žinoma, Europoje 
veikia Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, ku
rio atstovai neseniai lankėsi 
Washingtone. • '

, Praeitą sekmadienį buvo 
Peekskjll, N. Y; ruošiamas 
koncertas garsaus negrų dai
nininko. Paul Robeson. Kon
certų aikštę apgulė vetera
nai, daugiausia jauni vyrai, 
kovoję.frontuose šio karo me- 
tįU, ir,, pareikalavo Robesoną 
išsinešdinti-ir nedainuoti. At
sirado ir Robesono gynėjų— 
komunistų ,kurie paleido į 
darbą peilius ir sužeidė du 
veteranus, kurių vieną sun
kiai. Koncertas buvo sutruk
dytas ir neįvyko.

- Robesonas Paryžiuj Krem
liaus suruoštame “taikos 
kongrese” pareiškė, kad ki
lus karui, Amerikos negrai 
kovosią už sovietus, prieš 
Ameriką. Vyrai, kurie už sa
vo kraštą kraują liejo, nega
lėjo pakęsti to krašto išdavi
ko koncerto.

Pareikalavo ištirti 
Robesono įvykį

Gubernatorius Dewey įsa
kė atitinkamoms, įstaigoms 
ištirti įvykį, kuris sutrukdė 
negrų dainininko Paul Robe
son koncertą Peekskill, N. Y. 
Komunistų organizacijos ir 
pavieniai asmenys įrodinėja, 
kad įvykio metų, policija ne
buvus aktyvi ir reikiamai ne- 
sutrukdžiusi įvykio.

Maskvos “Pravda” apie šį 
įvykį pranešė savo kraštui 
tokiomis antraštėmis: Išžy
giavo Amerikos fašistai, mė
gino nulinčiuoti Paul Robe
son. Charakteringa yra tai, 
kad rytojaus dieną Amerikos 
lietuviški Maskvos dienraš
čiai, sudėjo pranešimus tomis 
pačiomis antraštėmis, kaip ir 
“Pravda.”

Rugsėjo 23, 24 ir 25 dieną 
rengiamas “Amerikos” baza- 
ras Apreiškimo parapijos sa
lėje, Brooklyne, N. Y. Paren
gimų Komitetas, kuris suda
rytas iš katalikiškų draugi
jų atstovų ir visuomenės 
darbuotoju, deda visas pa
stangas, kad bazaras pasi
sektų. Visų Komiteto nariu 
susirinkimas šaukiamas šį 
penktadienį,- 8 vai. vakare,

“Amerikos” patalpose. Rei
kia sukaupti visos pastangos, 
kad palengvinus Komitetui 
darbą. Artimos parapijos 
nuoširdžiai prašomos prisi
dėti. Be plačios visuomenės 
paramos, kurios “Amerika” 
iki šiol tiek daug patyrė, mes 
neišlaikysime savo kultūros 
židinio. Susirūpinkime tad 
visi. ’ ,

Kunigų Vienybes seimas
Kunigų Vienybės' šeimas šiais metais įvyks’ trečia

dienį, spalių 5 d., kun. J. G. Čepukaičio, šv. Andriejaus pa
rapijos klebono globoje, 1913 Wallace St., Philadelphia, 
Pa. Iškilmingos mišios bus Šv Andriejaus bažnyčioje 9 
vai. ryte. Sesijos prasidės 10 vai. ryte čia pat salėje, prie- 
bažnyčios. Visi kunigai kviečiami dalyvauti šiame seime, 
nes yra daug svarbių dalykų. ;

Seimo išvakarėse, spalių 4 d., 7:30 vakare, šv. And- 
‘riejaus klebonijoje įvyks centro valdybos posėdis. Visi 
centro valdybos nariai prašomi dalyvauti.

. ! . Kun. K. A. Vasys,
Kunigų Vienybės Pirmininkas

Nori įvesti rusiškus 
bėgius savo zonoje
Sovietai nori savo zonoje 

Vokietijoje. įvesti'rusiškų ge
ležinkelių bėgių sistemą. 
Kaip žinpme, rusiški bėgiai 
yra platesni negu Vakarų 
pasaulio ir dėl to rusų trau
kiniai važiuoti vokiečių gele
žinkeliais negali. Iki šiol so
vietai turi praVedę jau vie
ną liniją per Breslavą iki 
Frankfurto prie Oderio.

Sovietų geležinkelių admi
nistracija rytų zonoje atsisa
kė duoti paaiškinimus šiuo 
klausimu.

• Iš Amerikos kariuomenės tarnybos atleidžiama 135,- 
000 civilinių tarnautojų taupumo sumetimais.

• Rusų zonoje Vokietijoje prievartaujamos katalikų ir 
liuteronų bažnyčios dalyvauti komunistų' rengiamoje “tai
kos dienoje” rugsėjo mėn. 1 d.

• Jugoslavijos karininkija pareiškė Titui savo ištiki
mybę ir pasižadėjo kovoti prieš Maskvos užmačias paverg
ti jų kraštą.

• Suomijos unijos suskilo: Maskvai tarnaują komunis
tai atskirti ir nuėjo savo keliais, o tikrieji suomiai patrijo
tai stiprina unijas be komunistų.

• Prezidentas Trumanas pasirašė Atlanto paktą, kuris 
tuo pačiu momentu įgijo įstatymo galią.-

• Keturiose valstijose — Idaho, California, Montana ir
So. Dakota — dar dega miškai. •>•« ■

• Chiang Kai Shekas atvyko į Kantoną, kur turės su
laikyti galimą sukilimą kinų kariuomenėje ir suorganizuo
ti šito rajono gynimą.

• Graikijos teismas nuteisė 51 makedonietį mirties 
bausme už tėvynės išdavimą, organizuojant komunistų su
planuotą Makedonijos respubliką.

• Albanija kaltina Jugoslaviją, kad jos kareiviai per
žengė Albanijos sieną ir apšaudė albanų sargybas jų pu
sėje.

• Kardinolas Spellmanas padarė vizitą poniai E. Roo
sevelt jos namuose. Kardinolas sustojo pas ją bevažiuoda
mas pro jos dvarą į vienas iškilmes. Kalbėjosi apie 45 mi
nutes.

• Anglijos vyriausybė nutarė ateinančių metų biudže
to išlaidas sumažinti 5%.

• Perleidžiant į vokiečių rankas vakarų Vokietijoje 
spaudos ir žurnalizmo reikalus, buvę naciai stengiasi šias 
vietas į savo rankas paimti.

• Iš Frankfurto, Vokietijoje, pranešama, kad naujame 
vokiečių seime atstovais FDP (laisvoji vokiečių partija) . 
išrinkti šeši buvę žymūs naciai.

• Anglijos prekybos ministerija pranešė, kad nuo rug
sėjo 26 d. kasdieninio vartojimo prekių kainos numušamos 
iki 5%.

• Economic Cooperation Administration (ECA) pa
skelbė, kad Marshallio plano šalyse yra didelis trūkumas 
dolerių.

, • Anglija patiekė Prancūzijai ir JAV naujo plano pro
jektą, kaip sutvarkyti Italijos kolonijas. -

• Gen. M. W. Clark, buvęs USA karinis gubernatorius 
Austrijoje, dabartinis 6 armijos vadas Kalifornijoje, pa
skirtas visos aktyvės kariuomenės dalinių vyriausiuoju še
fu.

• Marseille, Prancūzijoje, komunistai sukėlė kruvinas 
riaušes. Sužeisti keli policininkai ir apie 40 civilių žmonių.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rhštal kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PASITIKĖJIMAS IR VILTIS
Prasidėjo milžiniški pasiruošimai atremti rusiškojo 

komunizmo įsiutintas tamsias mases, kai jos pakils eiti plė
šikauti ir žudyti toliau į Vakarus. Pasiruošimai eina visų 
tautų ir visais frontais, ūkiniai ir militariniai, organizaci
niai ir technikiniai. Visokių pasaulėžiūrų, visokių- religijų 
žmonės kaupiasi į vieną visumą prieš baisiausi bestializmą 
pasaulyje. Net tikrieji komunistai, kurie tik yra laisvi nuo 
Kremliaus nagų ar pinigų, organizuojasi prieš šitą bestia
lizmą. Pavyzdį davė Jugoslavija, ją pasekė Berlyno komu
nistai, fermentuojasi Prancūzijos ir Italijos komunistų vi
duje kažkas... /

Lemiami pasiruošimai eina ir mūsų institucijų kovai 
dėl Nepriklausomybės. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Vykdomoji Taryba persitvarkė, prisitaikyda
mi prie besiformuojančios pasaulinės padėties ir prie musų 
emigracijos poveiky besiklostančių būtenybįų, Pasaulinė 
padėtis reikalauja, kad šituose postuose' stovėtų tikri tau
tos reprezentantai, pasauliui jau žinomi vyrai. Prel. M. Kru
pavičius, Vakarų parlamentarų tarpe jau seniai turįs aiš
kias pozicijas, kurias savo kelionės į JAV metii dar sustip-, 
rino, paėmė ir toliau vadovauti mūsų tautos kovai dėl Ne
priklausomybės. Prof. J. Brazaitis,'išnešęs ant savo pečių 
mūsų tautos naštą pačiu kritin'giausiu momentu 1941 me
tais, pasukęs mūsų tautos vairą prieš nacizmą, jau anuo 
metu atkreipė į save Vakarų dėmesį. Jam, ne kam kitam, 
sėkmingiausia šiandieną vadovauti mūsų užsienio reika
lams, kurie jam ir pavesti. Prof. Kaminskas, senas tautos 
veteranas, turįs didžiulį savo tautos pasitikėjimą, pasiė
męs šiandieną jos ūkio atstatymo planavimą, taip pat ga
lės sėkmingai siekti savo uždavinius realizuoti. Agr. B. 
Gaidžiūnas, dėl tiesos ir teisybės tiek daug iškentėjęs bol
ševikų ir nacių kalėjimuose, yra vienas iš pajėgiausių in
formuoti pasaulį apie mūsų tautos siekimus.

Pasaulinė situacija reikalavo mūsų kovos institucijas 
apsispręsti ir pasilikti Europoje. Jos tai ir padarė. Mūsų 
emigracijos vystymasis reikalavo tas institucijas susiglau- 
dinti, visas veikimo funkcijas suvesti į mažesnio ekzeku- 
tyvo rankas. Jos tai ir padarė -— VLIKo ir Vykd. Tarybos 
funkcijos suvestos į tas pačias rankas. Patys prominentai 
paliko pirmosiose pozicijose, o kiti išėjo į rezervus,, išvykę 
į kitus kraštus, daugaiusįa į JAV. Tai pavyzdys, kaip mų- 
sų tąuta pajegr ^^k prganizuotis. Veikti ir kovoti. •

Lemiamu momentu mūsų tautos vyrai visada pajėgda
vo ideologinius ir pažiūrų skirtumus padėti į šalį, o grieb
tis bendromis jėgomis gyvybinių tautos reikalų. Tai didin
gas lietuvio savumas. Ir šį kartą mesta ginčai ir. nesutari
mai, nes jėgos suburti reikėjo lemiamai kovai dėl Nepri
klausomybės. Lietuvių tautos vaikai, išblaškyti po visą pa
saulį, su pasitikėjimu ir viltimi žiūri į susitvarkiusias mū
sų kovus institucijas. /

Šitas pasitikėjimas ir viltis turi paskatinti kiekvieną 
lietuvį, kur jis bebūtų, paremti šias institucijas. Jos reika
lingos mūsų moralinės ir materialinės paramos. Šitą para
mą organizuoja Amerikos Lietuvių Taryba. Šitos paramos 
triumfalinis pareiškimas bus lapkričio mėnesio pirmomis 
dienomis New Yorke, kur įvyks Amerikos Lietuvių Kong
resas. šitam triumfaliniam aktui, šiuo lemiamu momentu, 
mes turime visi atsidėję rengtis. Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais turime ir būt!

į ■■ Skrajūnas

NUSIVYLĘS ŽMOGUS 
----- -  ■ ■. i 
šventimo, o net pasiaukavi- 
mo! O kartais ;tos visos pa
stangos pasibaigia tuščiu nie
ku, o neretai net atneša, pą- 
ties gyvenimo sugriovimą.

Daug kam teko būti prie 
vandenyno irr stebėti jo ban
guojančias bangas. Kad ir 
didžiausiam vandenyno mė
gėjui, susidaro tai kokia ne
aiški, neapibūdinama, melan- 
koliška nuotaika. Kiek tik 
akys gali apimti — vanduo 
ir vanduo. To vandens ban
gos eina šniokšdamos viena 
paskui kitos ir tai negailes
tingai stumdydamosi tarp 
savęs, tai vėl piktai viena ki
tą kovojant, tai vikriai apsi- 
laistant, tai vėl tingiai apsi- 
verčiant kūliu apie save. Ir 
be perstojimo tęsiasi ir tęsia
si ta nepaliaunama kova. 
Kiek tai čia energijos, kiek 
pastangų, kiek jėgos, o vie
nok -kokios to viso bergždžios 
pasekmės: pliaukštelėjo plo
ną vandens plutelė ant smė
lio ir vėl greitai ji bėga at
gal į vandens masę.

Dažnai ir mūsų gyvenimas 
yra panašus toms vandenyno 
bangoms. Kiek tai 'pavienių 
asmenų ar net žmonių grupių 
gyvenimas reiškiasi didžiau
siomis pastangomis pate&kin- 
ti,_sutvarkyti savo reikalus ir 
pasiekti laimę. Kiek čia įde
dama triūso, energijos, pasi-

ŽMOGAUS NERAMUMAS 
— VISUOTINA GYVENIMO 

ŽYME
Visuotina žmonių gyveni

mo žymė, yra neramumas. 
Tai yra žymė ne vien mūsų 
amžiaus, bet tai yra žymė vi
sų amžių ir visos žmonijos. 
Jei yra skirtumas tarp senes
niųjų amžių ir moderniškojo, 
tai tik tame, kad nūdienis 
žmogus savo neramumą sten
giasi pareikšti greitesniu ir 
smarkesniu judėjimų ir žai
bo greitumu švaistosi padan
gėmis iš vieno žemės krašto 
į kitą. Tai daro su slapta Vil
timi, kad gal pasieks savo 
gyvenimo tikslą ir auOčiau- 
siąjį jo pasireiškimą nugalė-. 
jime didžiausių tolių trum
piausiu laiku. Taip, gyveni
mas yra judėjimas, bet ne tos 
rūšies. Kadangi žemė yra ap
vali, tai kuo greičiau žmogus 
sugebės mekaniškai pasi
stumti ore, tai tuo greičiau

♦

TOLIUOSE
Faustas Kirša 
r/ X *

Paklojęs nepažintus tolius, 
Slenku per klonis ir gūbrius. ' 
Širdy nyku, ant kojų molis 

s Ir, rodos, kad dangus užgrius.
, M. 7

Kas atgema širdy — nušvinta, 
Nežinoma šalis — danga. o 
Taip mintys blaškos, pėdos kinta, 
Taip supa amžina bangai ą j.

Laimingas, ką paramsčiai kelia ■ 
Per prarajas ir per gūbrius, 
Tarti savo ryžtu plukto kelio i 
Netikros žvaigždės neužgrius.

Visus vilioja žiburingai i> . . 1
dšnyrę iš tamsos vaizdai, ■ iu ■ s. - 
Bet tie apvainikuos prasmingai, ■ *i •’ 
Kuriuos ant aukuro radai. •> . ■.■■■

atskris į tą pačią vietą, iš | durnynais, apsikrovę įvairiais 
kurios pasikėlė. Koks bergž- j----------

džias siekimas!
sTas modeminis padūkimas 

siekti greitesnio ir greitesnio 
susisiekimo ir aplamai vis ei
ti prie naujų išradimų, daro 
įspūdį, kad dabartinė karta 
yra neramesnė, negu pirmiau 
buvusios. Itet tai tik taip pa
viršutiniškai atrodo. Tas ne- 
ramūmas buvo lygiai pir
miau, kaip ir dabar. Tifc gi
liau ' įsigilinus tai gailina pa
stebėti. Tyrinėjant žmonijos 
praeities ' istoriją, matosi, 
kad visad ir visur žmogaus 
dvasia buvo nerami ir nepa
stovėjo vienoje vietoje, žmo
gus visad stengėsi patobu
linti jau žinomus dalykus, vi
sad išrasti naujų dalykų, nie
kad nepasitenkinti atsiektais 
rezultatais ir vis eiti prie la
biau viliojančių perspektyvų. 
Bet dėl stokos greito susisie
kimo ir susižinojimo priemo
nių, tai ėjo žymiai lėtesniu 
tempu.

Kada buvo atrastas gele
žinkelis ir garo mašina, tai 
įvairūs teknikos ir mašinų iš
radimai pasigreitino, b pas
taraisiais laikais pasiekė tie
siog nuostabių dalykų, apie 
kuriuos mūsų protėviai ir 
j^fejoti nesvajojo. * 

’"’ ’’tikrai, tie išradimai XIX 
amžių padarė industrijos am
žium jame gyvenimas atrodė 
bujojantis ir optimistiškas. 
Atrodė šviesi ateitis ir sieki
mo vertas žmogaus pastangų 
o ir pasiaukavimo. Bet tas 
pasitikėjimas, tas moralis 
tikrumas pasiekti patenkina
mo dalykų stovio ir kartu sa
vo pasitenkinimo ar, kitaip 
sakant, savo laimės, laipsniš
kai pradėjo silpnėti ir pasta
raisiais laikais tas pasitikėji
mas pažanga sumažėjo, o du 
paskutinieji pasauliniai ka
rai su visomis savo revoliu
cijomis, totalitarizmais ir 
tūkstančiais neišpainiojamų 
problemų privedė žmogų vi
sai prie nusivylimo, o net des
peracijos. Vis labiau ir labiau 
auga -įsitikinimas, kad tas 
siūbuojantis ir triumfališkas 
žygiavimas, pasibaigus Vidu- 
riniatns amžiams, po “pažan
gos” vėliava,- vietoje atvesti 
žmogų prie, rodos, pasiekia
mų -utopijų, atvedė jį prie 
blogybių viršūnės. Ta sunki 
trijų šimtmečių kova niekur 
nenuvedė. Jį paliko nusivy
lusį, išsisėmusį, suklaidintą 
ir per daug nudvasintą žmo
gų, kad tas savo klaidas ati
taisytų.

Tas nusivylimas modernio 
žmogaus labai ryškiai girdi
mas ir matomas kalbose ir 
raštuose tų žmonių, kurie 
bando tą moderninio žmogaus 
dvasią analizuoti.

IR

V. Gelvonis

LIETUVYBĖS PAGRINDINIAI DĖSNIAI
(Tautiškumo išlaikymo klausimu, tęsinys iš praeito num.)

2. Supraskite ir įsisąmoninki-

žaislais, prisišokę ir prisižai- . 
dę iki valiai, užgesinę eglu- • 
tės žvakes,ėjpme į savo lo- J 
vėlę, tai gilumoje savo ma- . 
žos širdutės, jautėme, kaip , 
taip laukiamos Kalėdos neat- ’ 
nešė laukiamo džiaugsmo ir . 
kaip tai likome nepatenkinti. į 
Ar ir mes patys nepergyve
nome tūkstąn.čiaįs kartų ;pa-. : 
našių dalykų ? Ar kartais ne- ; 
svajojome apie mėgiamas ke- . 
liones ar atostogas ir su ko
kiu džiaugsimi mes laukėme 
jų*, o kai vėliau nuvargusio
mis kojomis sugrįžome namo, 
tąi atsimename dvi laimin
giausias dienas: išvažiavimo 
dieną ir grįžimo dieną.

Gal kitam buvo mintis, kad 
kai apsivesiu, tai pasieksiu 
tobulą laimę. Na, apsivedė, 
tas atnešė kiek tos laimės, 
bet vėl galutinai ta širdis li
ko tuščia. i-

Kitas vėl svajojo apie pra
turtėjimą. Kai praturtėjo, tai 
tam nėra gąįo, o vėl bijoma, 
turto netekti. O gal kitas 
svajojo apie garbę, o kai pra
garsėjo, tai tuoj patiria, kad 
ta reputaciją yra panaši tam 
sviediniui, kurį kaip tik pra
dedama svaidyti, visi jį spar- 
d°« . j r, t (

Yra tikras,£ąktąs, kaą mes 
norėjome būti laimingi, bet 
mes nebuvome jais. Mūsų gy
venimas yra tai vi
sa eilė visokių nusivylimų, 
smūgių, apsigavimų. Ne vie
nas pasako: “Ak, jeigu turė
čiau kitą vyrą, ar ktą mote
rį, tai būčiau laimingas.” Ar
ba vėl kitas žmogus sako: 
“Kad turėčįau kitą darbą... 
kad gyvenčiau kitame kraš
te ar mieste... tai būčiau lai
mingas.” Visuose tuose atve
juose žmogus ieškojo tos lai
mės išoriniuose dalykuose, o 
ne savyje, ir nenuostabu, kad 
jis jos nerado. Beabejo, jis 
kiek paragavo to malonumo, 
bet jis nustojo vidujinio 
džiaugsmo. Malonumas' į yra 
kūne, o džiaugsmas mintyje 
ir širdyje. Koką nors valgis 
gali atnešti malonumą,? bet 
niekad džiaugsmo,, Malonu
mas gali daeiti iki, to, kad jis 
nustoja buvęs malonus, d1 net 
atnešti skąųąųjią>. jęi bus ijpęr-t 
eitos ribos,, pąv., ,kutenįmas 
ar girtavimas. Bet geros są
žinės, pirmos komunijos atsi- 
minirtias, atrastos tiesos 
džiaugsmas niekad negali pa
virsti skausmu. Lygiai yra 
patirta, kad jeigu troškimai 
prie malonumų didėja, tai pa
sitenkinimas iš malonumų 
mažėja ir atvirkščiai, jei troš
kimas mažėja, tai pasitenki
nimas didėja.

Kodėl taip yra? Kodėl žngp£ 
gus neranda . pasitenkinimo 
išoriniuose dalykuose jp? jais 
apsivilti? " 
nė^$ra^ 
žmogaus trpi

nąs. Su kokiu išsiilgimu ir 
godumu laukėme Kalėdų!

aip, galvojame sau, būsime 
dingi prisisotinę saldumy- 

ąfe, apdovanoti žaislais ir 
mai prisišokę apie Kalė- 

dų;eglaitę!
■'Atėjo taip laukiamos Ka

lėdos. Ir kai prisisotinę sai-

Tauta nėra tik milijonų as
menų suma. Tauta yra tai, te, kad visų sėkmingiausia auk- 
ką tie milijonai asmenų su- Įėjimo priemonė yra geras pa
kuria kiekvienas savyje ir vi
soje milijonų sumoje savo 
mintimis, > kalba, elgsena, 
veiksmais ir visu gyvenimo 
būdu. Tautinės bendruome
nės esmėje glūdi jos paskirų 
narių priklausomybės tai 
bendruomenei nusimanymas, 
jai atsidavimas ir tarpusavis 
atsakingumas už veiksmus ir 
poelgius jos vardu. Tautą ga
lima vaizduotis/ kaip didelę 
daugybę žmonių, sujungtų 
tarpusavyje nesegimomis 
bendrų minčių, jausmų, kal
bos, papročių gijomis. Tas gi
jas verpia visų tautos narių 
protai iš savo sąmonės turi
nio ir perduoda vieni kitiems 
iš kartos į kartą. Taigi tauta 
yra kažkas daugiau, negu tik 
dabarties bendruomenė. Tos 
pačios neregimos, tik,.protu 
ir širdimi pagaunamos, gijos 
jungia tautą su protėviais 
praeityje ir su būsimomis

vyzdys. Tad stenkitės išlyginti 
savo žinių, įgūdžių ir įpročių 
spragas, kad jūsų kasdieninio 
gyvenimo praktika pati veiktų 
teigiamai jūsų vaikus ir auklėti
nius. ?

3. Ugdykite pagarbą gimtajai 
kalbai, vartodami ją visur ir vi
sada savitarpio pokalbiams ir to
kioje viešumoje, kur lietuviška
jam reikalui susiburia patys lie
tuviai ar jų žymi dauguma. Kal
bėkite įmanomai taisyklingiau, 
neleisdami vaikams ir jaunimui 
darkyti kalbos nereikalingomis 
svetimybėmis.

4. Patys įsidėmėkite ir kitus 
įtikinkite, kad pirmoji kūdikio 
kalba yra jo tėvų kalba. Vaikas 
gali pradėti mokytis svetimos 
kalbos tik tada, kai jo gimtoji 
kalba jau bus pakankamai tvir
tai pasisavinta, kai kalbos pa
dargai (burnos tuštuma, liežu
vis, dantys, lūpos, gomurys) pa- 
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kartomis ateityje. Tuo būdu ikajbos garsus. Vėliau, mokyda- loutQ ' ura f’nlrio 7YYinnin han.L • • __k-___ • _ __ «i •tauta yra tokia žmonių ben
druomenė, kurią jungia ben
dra'kilmė ir kultūra, bendri 
protėvių žygiai praeityje', 
jungia dabarties buitis bei 
uždaviniai ir ateities likimo 
keliai.

Visiems, kurie nėra pame
tę ryšių su tautine bendruo
mene, kurie jaučia savyje tas 
dvasines gijas, jungiančias 
tautietį su tautiečiu, visiems 
sąmoningiems lietuviams 
šiuo metu turi didžiausios 
svarbos ateities likimo ke
liai, kuriais turės nueiti lietu
vių tauta. Be asmeninio indė
lio į tautos kultūros lobyną, 
juo labiau be ašmenių pa
stangų išlaikyti tautiškumą 
savo paties gyvenamoje ap
linkoje ir užtikrinti jį savo 
vaikuose, joks tautietis nega
li jaustis ir dvasioje teisin
tis atlikęs pareigą tautai. To
dėl visa, kuo galima savitar- 
pyje tartis ir dalintis tauti
nės sąmonės ugdymo ir išlai
kymo klausimu, mums, emig
rantams, turi būti svarbu, 
svarstytina ir vykdytina. 
Priešingu atveju, apsileisda- 
mi nors tik mažoje praktiš
kojo tautiškumo srityje, mes 
pametame ir jo pagrindinę 
giją — tautinę sąmonę, o per 
ją ir tautinę gyvybę.

Mums reikalinga konkreti 
kasdieninės mąstysenos, lai
kysenos bei elgsenos progra
ma, kuri padėtų mums išlai
kyti ne tik gyvą lietuvybės 
dvasią savyje bei savo vai
kuose, bet darytų mus kultū
ringos 'ir kovingos dėl savo 
teisių tautos nariais. Drįstu 
čia paskelbti tokią praktišką 
programą, išreikštą trumpai 
formuluotų ir po dešimtį 
grupuotų dėsnių forma. Šie 
dėsniai, skiriami tęvams, 
jaunimui įr-vadams, - visuo
menininkams, gal būt,yra ir 
diskutuotini ir papildytini. 
Tegul padaro tai kiekvienas 
savo sąmonėje ir širdyje, o 
autoriaus tikslas jau tuo pa
čiu bus pasiektas.

A. DEŠIMT TAUTINIO UG
DYMO DĖSNIŲ TĖVAMS, 
JAUNIMO GLOBĖJAMS 

. IR AUKLĖTOJAMS
> Atminkite, kad jūsų vaikai 
yfa ne vien jūsų pačių, bet ir vi
sos tautos, ję»s gyvybės, sąmo- 

gą’Jr Veiklos* tęsėjai.
<============== 
įtūptos idėjos ir pasiek- 
feįjybės. -Visai natūralu, 
ųųšiyylimas po nusivyli- 
seks.* Kiekvienas siekia

mas žemiškas idealas pasida
ro nebeįdomus, kai jis yra 
pasiektas. Kuo labiau yra 
materialinis idealas,;;tuo di
desnis yra nusivylimas, ir 
kuo labiau dvasinis idealas, 

tai pwiiHteiW pamato, koks tu» mažiau
*'• ", (Bus daugiau)

KODĖL ŽMOGUS ESTI
NUSIVYLĘS? .j.

miesi svetimosios kalbos, .vaikai 
neturi gadinti gimtosips kalbos 
tarties svetima tartimi. Vaikai 
yra pakankamai gabūs ir lanks
tūs pasisavinti svetimą tartį, ne
žalodami savosios kalbos tarties^

5. Jūsų vaikų mokymui ir 
auklėjimui tinkamiausia yra lie
tuviškoji mokykla. Kur jos nė
ra, stenkitės bent tam tikrais 
kursais praplėsti ir patobulinti 
jūsų vaikų lietuvių kalbos mokė
jimą.

6. Lietuviškoji knyga ir laik
raštis yra tautinės dvasios šalti
nis. Sudarykite ir laikykite pa
garbioje vietoje šeimos bibliote
kėlę, kurioje pirmaujanti vieta 
priklausytų lietuviškajai knygai. 
Pratinkite vaikus ir jaunimą 
juo dažniau tylaus poilsio valan
domis pasiskaityti kad ir jau 
skaitytų lietuvių literatūros kū
rinių ištraukų. Tuo būdu visada 
bendrausite su lietųvįškesios 
dvasios pasauliu, su tėvyne ir 
tauta.

7. Nesigailėkite savo laisvalai
kio dalies skirti jaunimui, gali
mai dažniau išnaudokite visas, 
kad ir trumpas, bet patogias 
progas pokalbiams su vaikais ir 
jaunuoliais apie Lietuvą, jos 
praeitį ir dabartį, apie lietuvių 
tautos būdą, papročius, kalbą.

8. Nevenkite puošti savo buto 
kad ir kukliausiais tėvynės pa
veikslais ir kitais daiktais, kurie 
primintų ir jūsų vaikams palik
tą tėvynę, būtų nuolat regimas 
ryšys tarp jūsų šeimos ir tų, ku
rie paliko tėvynėje.

9. Visas tautines šventes juo 
tinkamiau švęskite, įtraukdami į 
pasirengimą ir vykdymą ir vai
kus, kad jie suprastų ir pajaus
tų iškilmės reikšmę ir turinį; kad 
mokytųsi ir pratintųsi savaran
kiškai tęsti tėvų tradicijas. Re
liginių švenčių praktikoje esama 
taip pat nemaža tautinių tradi
cijų, todėl tas pat darytiną ir.jų 
atvejais.

10. Nei žodžiu, nei laikysena 
bei elgsena neleiskite pažeisti 
vaikų tautinės savigarbos jaus
mų, neduokite progų rastis men
kavertiškumo jausmui. Geras 
lietuvių tautos istorijos pažini
mas tiek jumyse, tiek jūsų vai
kuose stiprins tautinę savigarbą 
ir patriotizmą. Tačiau tas patrio
tizmas turi būti tolerantiškas 
(pakantrus) kitų tautų reikalui 
ir jausmui. Patriotizmas yra 
karui ir kovotojiška .. dvasia. 
Esame juk kovos bendruomenė 
iki mūsų tautai sušvis laisvas ry
tojus. žodžiu ir darbu mokyki
me jaunimą tos kovos dvasios ir 
metodų, nes jis turės paveldėti 
mūsų vietas bendruomenės gre
tose.

miršk esąs lietuvis, kuriam Lie
tuvos reikalai yra sąžinės ir gar
bės dalykas.

2. Gerbk ir mylėk savo tėvų 
kalbą, kaip gerbi ir myli savo 
tėvus. Savo pagarbą ir meilę kal
bai reikšk praktiškai, gerai iš
mokdamas ją ir vartodamas vi
sada, kai esi savųjų tarpe ir kai 
to reikalauja tinkamas momen
tas svetimųjų viešumoje.

3. Gerai pažink Lietuvos isto
riją ir jos dabarties gyvenimą. 
Tame pažinime tu surasi stipry
bės savo lietuviškumui išlaikyti 
svetimoje aplinkoje.

4. Lankydamas gyvenamojo 
krašto mokyklą, stenkis tapti 
geru ir pavyzdingu mokiniu. įsi
gyk juo gausiau ir geresnių ži
nių, kad jų pagelba palengvin
tum ne tik savo paties bei tėvų 
gyvenimą, bet ir padėtumei vi
sai tautai kovoti už tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę.

5. Gerbk tėvų ir savo atsivež
tuosius tėvynės atmenus, kurie 
bent kuo tau primins paliktąją 
tėvynę Lietuvą.

6. Ieškok sau žinių apie tėvy
nę lietuviškoje knygoje ir tuo 
stiprink savyje lietuvį. Skirk tai 
knygai garbingą. vietą savo as
mens bibliotekėlėje.

7. ( Jausdamas reikalą jungtis 
su kitais jaunuoliais meno ar 
sporto žygiams, skirk., pirmeny
bę savo tautiečių jaunimo orga
nizacijoms ir paremk jų veiklą 
savo dąlyvavimu. Susipažink su 
lietuviu lakūnų, Dariaus ir Gi
rėno, žygio istorija ir giliai įsi
dėmėk jų testamento žodžius, 
skirtus Lietuvos jaunimui. Jeigu 
jau tektų iškilti į viešumą sveti
moje sporto ar kitos kurios vei
klos organizacijoje, atstovauk 
garbingai ne tik savo paties, bet 
ir savo tautos vardui.

8. Suprask ir įsisąmonink, kad 
ne tautos gausumas ar jos poli
tinė bei ūkinė galybė įamžina 
jos vardą žmonijos istorijoje. 
Lietuvių tauta turi visišką teisę 
ir nemaža dvasinių duomenų 
tapti lygiaverte pačių kultūrin
giausių pasaulio tautų šeimos 
dalyve. Lietuvių tautos' pastan
gos ta kryptimi ir tavo veiklos 
indėlis bus svarbus ir reikšmin
gas.
> Neniekink sėhęsiosčkartos 
atliktų darbų ir žygių, kaip ly- . 
giai nepervertink savo paties ar 
savo jaunųjų draugų indėlio į 
tautinę kultūrą ar kovą už tau
tos laisvę. Pagerbk savo dalyva
vimu visus tuos viešuosius pa
rengimus, kuriais bus minimos 
tautinių organizacijų ar nusipel
niusių senų veikėjų amžiaus su
kaktys. Atmink, kad kol neatko
vota tautos laisvė ir nepriklau
somybė, tu esi kovojančios tau
tinės Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės narys.
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žmogus gali sau įsivaizduo
ti auksinį kalną, bet nekad 
tokio jis .nepamatys. Gali 
siekti prie* kokių žemiškų 
malonumų, turtų, aukštos, 
vietos p.r užsiėmimo ir kai
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begalinis skirtumas tarp įsi-

B. DEŠIMT DĖSNIŲ EMI
GRACIJOS JAUNIMUI

1. Atmink ir visada laikyk 
širdyje, kad tavo tėvų žemė yra 
ir tavo tėvynė. Būdamas ištiki
mas naujai, tavo tėvus ir tave 
priglaudusiai, tėvynei, tu nepa

C. VEIKĖJUI - VISUO
MENININKUI

1. Atmink, kad asmeninis pa
vyzdys tautiškumo ugdymo ir iš
laikymo srityje yra būtina sėk
mingos tavo veiklos sąlyga.

2. Išėjęs į visuomeninę viešu
mą vadovaujamame vaidmenyje, 
jauskis atliekąs svarbų savo bro
lių lietuvių tautinės sąmonės ug
domąjį darbą.

3. Šis darbas yra visais at
žvilgiais auklėjamasis - pedago
ginis, bet tu dirbk jį, kad kuo 
mažiausiai rodytumeisi kitus 
mokąs ir auklėjąs.

4. Stojęs dirbti kurios organi
zacijos ar kito visuomeninio 
darbo priešakyje, nekritikuok, 
juo labiau neniekink savo pirm- 
takūnų atliktų darbų. Palik ki
tiems teisę stebėti veiklos me
todų skirtumus ir vertinti re
zultatus.

5. Būdamas kurios organizaci
jos vadovybėje, rūpinkis narių 
prieaugliu. Tam reikalui pažink 
galimai daugiau jaunimo ir pa
trauk jį stoti organizacijon.

6. Nelaikyk savęs tobulu ir ne
pakeičiamu bendruomenės ar or
ganizacijos vadovybės nariu. Su
prask, kad vadovybės prieaug
lio ar pakaitalo ugdymas yra 
tos pačios vadovybės šventa par
eiga. Bendruomenė ar organiza
cija tik tada gyvastinga, kai jos 
narių tarpe yra kuo daugiausia 
žmonių, tinkančių bet kuriuo 
metu tapti vadovybės nariais.

(Pabaiga 5-me pusi.)
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—New Yorke Rockaway —Mūsų poetas Petras Vai-,
' čiūnas Lietuvoje netekęs ner-itrastus.

• • •» v v /-I aIiii
Beach pajūryje lifeguard me
tinėje vandens sporto čempi- 
jonystės rungtynėse pusės 
mylios tolumo greičio su dvi- 
liemeniu laiveliu irklavimo 
lenktynes laimėjo Stasys Ka
minskas iš Richmondo.

—Labai aukštai įvertinda
mi LRKSA, iš Europos nese
niai atvykę lietuviai, kai tik 
susiranda darbus ir pradeda 
įsikurti, tuoj dedasi prie šios 
organizacijos.

—Papasakodami čionykš
čiams lietuviams apie bolše
vikų darbus Lietuvoje ir sa
vo pergyvenimus po jų val
džia, atvykę iš Europos lie
tuviai atidarė daugeliui čia 
komunistavusių lietuvių akis.

—Savo žiauriai ir nežmo
niškai programai vykdinti 
Lietuvoje, pavergėjai bolševi
kai naudoja baisiausias prie
mones.

—Dauguma padorių ir su
sipratusių Amerikos lietuvių 
savo gyvybes ir sveikatą ap
sidraudžia Amerikos Lietu
vių R. Kat. Susivienijime.

,—Per pirmąjį šių metų 
pusmetį LRKSA vėl padarė 
labai' stiprią pažangą pinigi
niu atžvilgiu, kas jam patik
rina šviesią ateitį. Narystės 
atžvilgiu jis taip pat pakilo.

—Inž. J. Jesinėvičius iš To
ronto, Kanadoje, gavo val
džios paskyrimą į vakarų 
Kanadą, kur jis dalyvaus ati
tinkamuose tyrinėjimuose 
kaip inžinierius.

—Kun. A. Sabas, lietuvis 
salezietis, paskirtas Portuga
lijos valdžios kariuomenės 
kapelionu Lisabonoje.

vų ir jau ilgokas laikas ser
ga. Kauno valstybinė leidyk
la išleido jo eilių rinkinį, ku
riame nieko nebuvo komunis
tiniais motyvais.

—Bolševikai jau pasodino 
kalėjiman ir P. Purėnienę. 
Neišgelbėjo jos nei vyro savo 
laiku stiprus pataikavimas 
bolševikams.

—Adv. Z. Toliušis, kurs 
buvo paleistas iš bolševikų 
kalėjimo, vėl suimtas.

—Vienas mūsų bendradar
bis gavo iš savo sesers, gyve
nančios Lenkijoje, laišką, ku
riame yra toks sakinys: “Lie
tuvoje žmonės serga Jono ir 
Juozo ligomis.” Jonas yra 
1940 • metais sušaudytas, o 
Juozas 1941 m. išveštas į Si
birą.

—P. Graužinis, Lietuvos 
pasiuntinys Pietų Amerikoje, 
turėjo audijencijas pas Uru
gvajaus valstybės prezidentą 
ir parlamento pirmininką.

—Brazilijos meno ir moks
lo įstaigose pradeda pasi
reikšti lietuviai.

—Čiurlionio ansamblio 18 
narių yra dar Vokietijoje. 
Amerikoje jau 22 čiurlionie- 
čiai.

—Ateitininkų studentų są
jungos pirmininkas Dr. Ki
sielius, iki šiol dirbęs Tue- 
bingeno klinikose, Vokietijo
je, šį rudenį atvyks į Chicagą

—-Santiago mieste, Čilėje, 
apsigyvenęs rašytojas T. An
gelaitis išleido ispanų kalba 
knygutę apie kankinamą Lie
tuvą. Kun. T. Norbutas yra 
paskirtas Santiago katedros 
vikaru.

. Justas Paleckis

KAIP PAS JUS “NAŠČIOT ŽIROV?”
Redakcijos pastaba: Šis Lietuvos “prezidento” J. Pa

leckio straipsnis nurašomas iš “Trimito” 1933 m. Nr. 8 ir 
skiriamas čia A. Bimbai, R. Mizarai, L. Prūseikai ir visiems 
tiems, kurie jais tiki. Skaitytojui kils klausimas, kodėl J. 
Paleckis, pats patyręs ir net paliudijęs, kad Sovietų Sąjun
goje tik skurdas ir vargas, o laisvoje Lietuvoje gerbūvis 
žydėjo, pasidarė savo tautos’niekšingu išdaviku? Jis tokiu 
pasidarė dėl tų pat priežasčių, kaip ir A. Bimba, R. Miza- 
ra, L. Prūseika ir jiems artimi: šitie ponai taip pat viską 
žino, bet jie eina išdavikų keliais už Judošiaus grašį.

Tarp daugelio įvairių pasi
kalbėjimų, kurių turėjau ke
liaudamas po Tarybų Rusiją, 
ypač ryškiai į atmintį įstri
go tas, apie kurį dabar imu 
rašyti. Važiavau iš Leningra
do į Maskvą. Kaip iš patyri
mų žinau, tokios kelionės 
duoda progos įgyti naujų įs
pūdžių ir daug ko naujo pa
stebėti, išgirsti. Užtat, nors 
jau ir naktis, nemiegu, bet 
vaikščioju po vagono korido
rių. Atsisėdu ant suolo prie 
lango. Antroj lango pusėj 
jau ilgesnį laiką matau sė
dint kažin kokį senuką;

—Ar tamsta nesi užsienie
tis? — klausia senukas, kai 
valandėlę patylėjom. Aš pa
tvirtinau, kad tikrai esu iš 
užsienio, iš kaimyninės Lie
tuvos valstybės.

—Pas jus dabar labai blo
ga ten, užsieny? — sako jis.

—Kaip tai bloga? — atsi
liepiu klausimu į klausimą.

—Na, krizis, nedarbas!
—Kaip čia pasakyti, — at

sakiau, — kaip tik pas mus, 
Lietuvoje, krizis mažiau jau
čiamas. Esame žemės ūkio 
kraštas, be didelės pramonės, 
be didelių miestų, taigi ir ne
darbas palyginti nedidelis.

Kelios minutės tylos.. Pas
kui senasis Tarybų respubli
kos pilietis, kaip ir kiek pa
slaptingai, vėl ima klausti:

—O kaip pas jus “naščiot: 
žirov?” ■ ;

—“Žirov?” — klausiu pir
mu momentu ne visai supras
damas ir instinktyviai pagal
voju apie nelaimingai žiruo- 
tus vekselius, kurie pas mus 
sudaro opų reikalą.

—Pavyzdžiui, tokių daik
tų, kaip “konoplianoje mas- 
lo” (kanapių alyva), “pod- 
solnečnoje maslo” (saulėžo- 
lių alyva) ar yra pas jus?

Dabar suprantu, kad kalba 
eina apie opųjį čia riebalų 
klausimą. Aš atsakau, kad 
gerai ir nežinau ar tokių 
“masių” Lietuvoj yra ar ne, 
bet, apskritai, riebalų pas 
mus netrūksta.

—Tai jūs valgote “konop
lianoje maslo,” o gal ir “pod- 
solnečnoje” turit?

—Bet pas mus gana juk ir 
paprasto karvės “maslo” — 
sviesto.

—Ką jūs sakot! Sviesto, 
karvės sviesto? Ir galima 
gauti turguj kiek nori?

—Žinoma, — tvirtinu aš.
—Bet darbininkams gal 

sviestas neprieinamas, gal 
tik jūsų buržujai jį valgo?— 
abejoja senukas.

Imuosi jo abejones išsklai
dyti, nes jei tik darbininkas 
turi darbo, jis sviesto gali 
nusipirkti. Ir kaip tik mūsų 
ūkininkai nusiskundžia dėl 
pigios sviesto kainos.

Čia prie mūsų priėjo tre
čias keleivis, kurs stovėjo 
netoli ir, matyt, girdėjo mū
sų pasikalbėjimą. Vėliau iš 
kalbų su juo supratau* kad 
jis yra "kolchozo” veikėjas. 
Jis įsikišo į kalba:

—Man tas reiškinys visai 
aiškus: jūs valgote užsieny 
mūsų sviestą, kurį už pigią 
kainą mūsų vyriausybė išve
ža, kad gautų užsienio pini
gų mašinoms pirkti, penkme
čio statybos planui vykdyti.

Aš pareiškiau abejonių.

Tiesa, žinau, kad iš T. Rusi- trūksiu iš" to kasdienitiio vaL 
jos išvežama, kas tik galima gio vienodumo...
parduoti užsieny, bet sviesto 
pas mus pačius perdaug ir 
patys ne tik išvežam, bet dar i 
ieškom naujų rinkų. Čia kal
ba nukrypsta į pasaulio kon- 

. Kolchozininkas su 
dideliu pasipiktinimu kalba 
apie tokius reiškinius kapi
talistiniam pasaulyje, kaip 
Brazilijoj, kur milijonai tonų 
kavos suberiama į jūrą, kava 
kūrenami garvežimiai, Ame
rikoj deginami svogūnų ir to- 
matų kalnai, Olandijoj išnai
kinama 100,000 kiaulių, kad 
tik pakeltų kainas.

Senukas tylėjo. Kai kol
chozininkas baigė, jis atkar
tojo su nepasitikėjimu: > 

—Tai teisybę sakot, kad 
pas jus sviesto daug ir dar
bininkas gali jo pirktis?

—Kiek darbininkas pelno 
pas jus, Lietuvoj ? — vėl įsi
kibo į kalbą kolchozininkas.

—Mažiausia alga bus apie 
100 litų, — sakau.

—Pas mus irgi mažiausia 
alga apie 100 rublių, — sako 
kolchozininkas.

Imame skaičiuoti. Pagal 
kursą išeina, kad tenai dar
bininkas gauna mažiausia 
500 litu (1 rublis pagal kur
są 5 litai), taigi 5 kartus 
daugiau. Man taip kaip ir 
gaila pasidarė mūsų darbi
ninko. Bet, palauk, paskai
čiuosim kitaip, ne pinigus ly- 
ginsim, o jų perkamąją ga
lią.

—Kiek kilogramų sviesto 
galima pas jus nupirkti už 
100 rublių? — klausiu.

—Apie pusantro, du kilog
ramus, — paaiškina kolcho
zininkas.

Dabar vėl man nemalonu 
pasidaro. Noriu būti švelnus 
ir išvengti tolimesnių palygi
nimų. Bet kolchozininkas aiš
kiai pastato klausima, kiek 
mūsų darbininkas gali svies
to nusipirkti už 100 litų.

—Apie 25 - 30 kilogramu 
— atsakau. ' ’

Kolchozininkas dar truputį 
pasėdėjo ir nuėjo į savo ku- 
pę. Mudu pasilikom vėl su se
neliu. Jis, pasirodo, esąs se
nas valdininkas viename pro
vincijos mieste, jau apie 30 
metų tarnauja valstybės įs
taigose ir senais ir naujais 
laikais. Pradėjo pasakoti apie 
provincijos valdininko gyve
nimą. Gaunąs 200 -rublių al
gos, o pagal kortelę gaunąs 
400 gramų duonos per dieną 
kaip inteligentinio darbo 
žmogus (fizinio darbo darbi
ninkai gauna po 600-800 gra
mų),! gaunąs dar 400 gramų 
cukraus per mėnesį ir 500- 
600 gramų kruopų ar maka
ronų. Ir, kiek patylėjęs, se
nasis valdininkas kaip kokią 
paslaptį, arčiau prisitraukęs, 
pasakoja:

—Žinot, dabar gavau pro
gą nuvažiuoti į Maskvą. Ten 
turim konferenciją, pasitari
mus. Bet pasakysiu jum atvi-

■ rai: daugiau mane vilioja tai, 
kad turėsiu progos keletą 
kartų gerai papietauti. Turiu 
ten giminių, kurie gerai už
dirba, — kelias dienas iš-

—Tačiau dabar, — tęsia jis 
toliau, — dar daug kas tai
sytina, daug trūkumų. Pa
vyzdžiui, toks įvykis. Mūsų 
įstaigoj dirba 15 žmonių. Vie
ną kartą per mėnesį gauna
me orderį batams pataisyti. 
Neseniai gavome tokį orderį. 
Dabar reikia ieškoti, kurie 
tie blogiausieji batai. Ir aš 
buvau kandidatu batams pa
taisyti, bet nepatekau. O kaip 
jūs manot: ar mano batai ne
reikalingi “remonto”? — Čia 
senukas ištraukė batą iš ka
liošo ir koją ant kelio pakė
lęs atidarė puspadį, kuris at
sivėrė, kaip krokodilo nas
rai.

Taip tas nepartinis, bet jau 
prie tarybų tvarkos pripra
tęs žmogus,-iškėlė pilkojo gy
venimo smulkmenas. Ir pas
kui ne kartą teko girdėti apie 
tų “žirų” klausimą, kurs tik
rai opus...

Tito-Stalino ginčas 
sudaro pavoja

I ŠIS MARGAS PASAULIS į
+ Rašo GINTRŪNAS |

Garsusis anglų politikas 
ministeris H. Me Neil apkal
tino Kremlių karo kurstymu. 
Jis pabrėžė, kad šis puolimas 
ant Jugoslavijos stato rimta
me pavojuje pasaulio taiką. 
Aš turiu atkreipti žmonijos 
dėmesį į tai, kad šitoji pikta 
Maskvos propaganda prieš 
Jugoslaviją neturi sau lygaus 
nuo nacių propagandos pik
tumo laikų' 1939 m., — pa
reiškė Mc Neil. Šita propa
ganda — tai žaidimas su di
namitu. Aš su apgailestavi
mu turiu pabrėžti, — tęsė to
liau Mc Neil, — kad ši pro
paganda Balkanuose įrodo, 
jog sovietų vyriausybė truk
do kurti pasaulio taiką ir 
grąsina visų’ mažesnių tautų 
nepriklausomybei. Charakte
ringa yra tai, kad žinios apie 
sovietų kariuomenės judėji
mą JugosldVijos pasieny yra 
Kremliaus aprobuotos ir ne- 
demertųojamos. '

Dar piktesnis dalykas yra 
Kremliaus satelitų grąsini- 
mrfs Titui Hitlerio ir Musso- 
linio likimu. Patys aukščiau
si sovietų diplomatai ‘man 
dažnai ištisu^ referatus skai
tydavo apie mažųjų tautų su
verenitetą ir jo išlaikymą. 
Jie man sakydavo, kad dide
lės valstybės kišimasis į ma
žos valstybės vidaus reika
lus, sudaro pavojų pasaulio 
taikai. Kaip suprasti jų tvir
tinimus, lyginant juos su jų 
darbais? Jie varo pikčiausią 
akciją prieš mažas tautas ir 
grąsina kaip tik tuo metu, 
kai jie save vadina taikos 
apaštalais.

Mc Neil taip kalbėjo Ško
tijoje. Jis yra Anglijos atsto
vas Jungtinių Tautų organi
zacijoje.

MOKYKLOS VARPAI
Praūžė atostogų laikas, ir 

mokyklos vaikai nerangiai 
grįžta prie knygos ir paišelio. 
Varpai ir varpeliai vėl sušau
kia iš keturių vėjų tuos vai
kelius, taip linksmai pralei
dusius atostogų laikotarpį.

Jie grįžta, bet katalikų tė
vams dera apsvarstyti, kur 
šiemet leis vaikams mokytis. 
Giliai tikintiems ir apsišvie- 
tusiems tėvams yra tiktai 
vienas tinkamas atsakymas: 
“Ogi siusime vaikučius į ka
talikų mokyklą.”

Vien 'tik katalikų mokyk
loj vaikai geriau pažins Die
vą, ir žinos kaip reikia Jį my
lėti, ir kaip priderančiai Jam 
tarnauti. Kas myli Dievą, tas 
mylės ir tėvynę, ir tuomi vai
kai bus geresni piliečiai. .

Kai kurie tėvai sako: “Pi
giau siųsti vaiku's viešon mo
kyklom.”

Pinigų atžvilgiu, kai kurio
se katalikų mokyklose tai ga
li būti teisybė, bet daug 
yra parapijos mokyklų, ku
riose nereikia už vaikų moks
lą mokėti.

Iš kitos pusės, tėvai, leis
dami vaikus į viešas mokyk
las, dažnai atima iš jų bran-

pamokas, tai jie užauga 
pusiau išlavinti. Jų pro- 
apšviestas įvairių žinių,

giausią turtą—tikėjimo švie
są. Juk viešose mokyklose 
nevalia apie Dievą paaiškin
ti : uždrausta kalbėti apie 
Dievą Tėvą, Dangaus ir že
mės Sutvėrėją. Apie bedie
vystę, komunizmą ir apie ki
tus izmus galima balbėti ir 
paaiškinti, bet apie tikėjimą 
turi mokytojai tylėti.

Ir jeigu vaikai apie tikėji
mo tiesas nieko negirdi, nei 
tėvų namuose, nei per tiky
bos 
tik 
tas
bet jų širdis ir siela badą 
kenčia, nes ten nėra mokslo 
apie Dievo meilę, milaširdys- 
tę ir teisybę.

Mūsų šalies kalėjimai pilni 
gabių, išlavintų žmonių, ku
rie mokyklose apie dorovę ir 
tikėjimo tiesas nieko negir
dėjo, nesuprato, nežinojo.

Mokyklos varpai tegul pri
mena katalikų tėvams, kad 
šventa yra jųjų pareiga leis
ti vaikučius į katalikų mo
kyklas. Juk pigus mokslas 
dabartyje gali pasibaigti bai
siausiais nuostoliais amžiny
bėje. Vien tik katalikų mo
kyklose vaikai gaus tinkamą 
maistą savo sielai, širdžiai ir 
protui.

ŽALIOJI VĖLIAVA PLEVĖSUOJA

—Dailininkas Pakalnis šią 
vasarą Vilniuje pasikorė. 
Priežastis — baimė, kad jo 
kūryba buvo nekomunistinė. 
Užtai jis buvo komunistų 
partijos išdergtas viešame 
partijos susirinkime.

Į Strasburgo miesto rotu
šę, specialiai papuoštą Euro
pos valstybių vėliavomis ir 
viena žalia Europos Unijos 
vėliava, pirmasis atvyksta 
Europos šūsi vienijimo uolu
sis judintojas belgas Spaak. 
Jį seka. olandas Stikker ir 
švedas Unden. Punktualiai 2 
vai. 30 min. pasirodo prancū
zų Schuman, kurį seką britų 
Bevin irkitf Prie rotušes du
rų kabo turkų ir graikų vė
liavos ir salėje buvo paruoš
tos kėdės tų kraštų ministe- 
riams. Prancūzijos ministe- 
riui pirmin. atidarius posėdį, 
ministerių komitętas nutarė 
priimti į Europos Uniją Grai
kiją (su 6 atstovais) ir Tur
kiją (su 8 atstovais). Minis
terių komitetas savo posė
džiuose priėmė biudžetą 1949 
metams 148 mil. frankų ir 
nutarė į antrąją sesiją kvies
ti Islandiją su 3 atstovais.

Nuo 10 rugpjūčio Universi
teto rūmuose vyksta Europos 
Unijos patariamojo seimo po
sėdžiai. Seimas buvo atidary
tas su dideliu iškilmingumu. 
Universiteto aikštė išpuošta 
gėlėmis ir Europos tautų 
vėliavomis. Didelei miniai su
sirinkus ir kariuomenės dali
niams išsirikiavus, atdaroje 
mašinoje atvyko Ed. Herriot, 
kuris pusvalandžio kalba ati
darė posėdžius, išaiškinda
mas Europos Unijos reikalą, 
tikslus bei siekimus. Savo 
kalboje jis pabrėžė: Mes nie
kam neskelbiame karo, mes 

[jungiamės, kad ginti du di-

gas. Seimo posėdžiuose vieš
patavo dvasia, kurią britij 
min. pirmininkas Attlee yra 
išreiškęs žodžiais: ■ Europa 
neturi kito pasirinkimo, kaip 
kartu eiti arba žūti.

Turint visa tai prieš akis, 
vistik negalima manyti, kad 
per keletą savaičių bus su
kurta pilnutinė Europos Uni
ja. Yra ir sunkumų, kuriuos 
reikia nugalėti. Daug kas pri
klausys nuo atskirų Europos 
tautų geros valios ir nuo to, 
kiek Europos tautos sugebės 
atsisakyti nuo savo specialių 
tikslų, kliudančių Unijai aug
ti, bendram Europos labui. 
Kliūčių nugalėjimas atims 
kiek laiko. Tačiau yra tikra, 
kad ant didžiųjų Europos vy
rų Eduard Herriot, Winston 
Churchill ir Paul-Henri Spa- 
ak Strasburge padėtų Euro
pos Unijos pamatų išaugs ga
lingi Europos Unijos rūmai.

Lietuvos klausimas 
Europos Unijos 

Posėdžiuose

džiuosius žmonijos laimėji
mus : laisvę ir teisingumą.

Europos Unijos seime da
lyvauja 12 valstybių delega
cijos, kurias sudaro viso 98 
parlamentarai. Universiteto 
rūmuose įrengta 12 biurų 
tautų delegacijoms ir pašto, 
banko, medicinos, spaudos 
bei kiti pagelbiniai biurai. 
Posėdžius seka šimtai žurna
listų, diplomatų, visuomeni
ninkų ir šiek tiek visuome
nės.

Europos Unijos didieji už
daviniai : šalinti Europos tau
tų nuomonių skirtumus ir 
statyti vieningą Europą. Sa
vo baze numatoma ji ims 
krikščioniškąją ideologiją. 
Šiuo reikalu seimo posėdžiuo
se puikiai pasisakė olandas 
Serrarens. Jis pabrėžė, kad 
Europos Unija turi bazuotis 
žmogaus ir darbo kilnumu, 
Kristaus nurodyta prasmę, ir 
kad ne valstybinis išnaudoji
mas, bet socialinis teisingu
mas turi būti įrašytas į Eu
ropos Unijos programą.

Didieji Europos vyrai to 
trokšta ir linki. Bevin, išvyk
damas iš Strasburgo savo 
kalboje, kodėl jis Strasburgą 
pasirinko Europos Unijos 
sostine, pareiškė: Mes tiki
me, kad su laiku dar didelis 
skaičius Europos tautų įstos 
į Europos Uniją ir mes jau 
dabar esame pasiryžę tai pa
ruošti. Kuo daugiau tautų 
įsijungs į Europos Uniją, tuo 
didesniu centru, tikra to žo
džio prasme, taps Strasbur-

Šį klausimą jau kėlė posė
džiuose kai kurie kalbėtojai, 
ypač puikiai pasisakė prancū
zas Andrė Philip, šeštadienį 
buvo įteikta seimui parlamen 
tarų rezoliucija, kurioje rei
kalaujama, kad Europos Tau
toms, kurios tuo tarpu dar 
negali būti atstovaujamos 
Europos seime, būtų rezer
vuotos seimo salėje vietos. '

Rezoliuciją pasiūlė Wins
ton Churchill ir ją pasirašė 
beveik pusė parlamentarų. 
Būtent: Winston Churchill, 
Harold-Mac Millan, George 
Bidault, Ferruccio Parri, 
Pierre Henri Teitgen, Paul 
Reynould ir 32 kitų aštuonių 
tautų parlamentarai. Taip 
nėra abejonių, kad ši rezoliu
cija bus seimo diskutuojama 
ir priimta. Iš rezoliucijos 
aiškėja, kad rezervuojamos 
vietogffeiškia įsileidimą “sim
boliškų svečių.”

Priėmus šią rezoliuciją pa
lengvės, atrodo, ir daug kitų 
klausimų, kurie liečia tautas, 
esančias už geležinės ■ uždan
gos, ypatingai tų tautų daly
vavimą Europos Unijos sąjū
dyje.

Mūsų ir panašioje padėty
je esančių tautų reikalai, nu
matoma, bus paliesti ir tada, 
kai bus sprendžiamas pran
cūzų diplomato (M. R. P.), 
buvusio seimo vicepirminin
ko, juridinės sekcijos prie Eu
ropos sąjūdžio pirmin. Pier- 
re-Henri Teitgen pasiūlymas 
sudaryti žmogaus teisių kon
venciją. Lietuvių delegacija 
numato irgi galėsianti pa
tiekti atatinkamos medžia
gos, liečiančios žmogaus tei
sių klausimą.

Lietuvių delegacija: Dr. S. 
A. Bačkis, kun. J. Krivickas 
ir adv. B. Paramskas. Jie 
yra VLIKo įgalioti.

—Jau visa eilė lietuvių at
vykusių į New Yorko ir bos
tono uostus sulaikyti ištyri
mui. Jie yra įskundimų au
kos.

Taip gražiai kūrėsi mūsų laisvoji Lietuva.f
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS
ATVYKO IŠ TREMTIES

Laivu General Muir j New Yorką 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

Ruoškimės B ALFo seimui

BALFo direktorių nutari
mu 1949 m. spalių 7 ir 8 die
nomis šaukiamas Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo 
(BALF) metinis seimas, ku
ris įvyks Hotel Benjamin 
Franklin, Chestnut ir 9th St., 
Philadelphijoje.

Seime bus svarstomi labai 
svarbūs mūsų tremtinių rei
kalai. Daugelis mūsų tremti
nių išemigravo, jau vien į 
USA yra atvykę virš 10,000, 
tačiau dar daug jų pasiliks 
Europoje, negalėdami išvyk
ti dėl nesveikatos ir kitokių 
priežasčių. Kadangi iki šiol 
veikusi Tarptautinė Tremti
nių Organizacija (IRO) baigs 
savo darbą 1950 m., birželio 
30 d., tai likusiais tremtiniais 
teks rūpintis savanoriškoms 
šalpos organizacijoms. Todė- 
liai BALFui teks pakelti sun
kią naštą gelbėjant likusius 
lietuvius tremtinius.

Šiame atsakomingame dar
be reikalinga visų lietuvių 
talka. Tremtinių gelbėjimo 
reikalams apsvarstyti kvie
čiami visi BALFo skyrių at
stovai į metinį seimą.. Visi 
atvykusieji į šį kraštą trem
tiniai kviečiami įsijungti į 
vietines BALFo organizacijas 
ir, jose aktyviai dalyvaujant, 
prisidėti prie gelbėjimo savo 
brolių, kurie dar tebevargsta 
stovyklose. Gelbėdami vieni 
kitus ir dirbdami sutartinai 
mes sugebėsime atlikti visus 
uždavinius, kurie šiuo metu 
yra mums gyvybinės reikš- 

- mes.
Tremtinių gelbėjimas yra 

neatidėliotinis reikalas. Pa
gyvinkime BALFo skyrių 
veiklą, o kur jų nėra sukur
kime naujus skyrius. Naujai 
atvykę tremtiniąi, jūs ge
riausiai pažįstate - tremtinių 
gyvenimo sąlygas, patys var
gute ir pergyvenote tremti
nių dalią. Dalyvaudami ben
drame šalpos darbe, paleng
vinsite naštą tų tremtinių, 
kurie negalės emigruoti. Tat 
visi lietuviai stokime į ben
drą darbą!

BALFo valdyba:
Pirmin. kun. Dr. J. Končius 
Vicepirmininkai:

A. A. Olis 
J. Boley 
A. Devenienė 
S. F. Bakanas.

Sekretorius N. M. Gugienė 
Iždininkas A. S. Trečiokas 
Fin. Sekret. A. Žilinskas.
Direktoriai:

Kun. I. Albavičius 
P. Pivaronas 
P. Gribienė
S. Gegužis ; • J 
P. Lapienė
J. B. Laučka 
Julia Mack 
M. Michelsohienė 
V. Tysliavienė 
J. P* Tuinila 
M. JZujus 
J. Glavackas 
J. Ginkus.

Nario mokestis tik $1.00 per 
metus. , ' ? ,;* i .

Tremtiniai kviečiami prisi
dėti prie. BALFo skyrių veik
los. Kol dar tūkstančiai trem
tinių tebevargsta stovyklosę, 
tol mes turime juos, gelbėti 
bendromis' visų lietimų pa
stangomis. Kiekvienoje lietu
vių apgyventoje vietoje daž-. 
niausiai yra susiorganizavęs 
BALFo skyrius, nes - skyriui 
sudaryti pakanka 7 narių. 
Juo daugiau narių skyriuje, 
tuo geriau, nes veikimui dir
va yra plati ir įvairi.

Tat renkimės į metinį 
BALFo seimą!

BALFo Centras

Laikas rinkti atsto
vus į BALFo seimą
BALFO metinis seimas šau4 

kiamas spalių 7 ir 8 dienoj 
nhs, Hotel Benjamin, Chest
nut ir i9th Sts*, Philddelphi- 
joje. Bus svarstomi svarbūs 
lietuvių reikalai. ; Jau laikas 
rinkti atstovus į seimą. Trem, 
tiniai kviečiami įsijungti į 
vietos BALFo skyrius ir ben
dromis jėgomis dalyvauti sa
vo brolių šelpime.

BALFo Centras

Neatidčliokit išrašyt 
garantijų

Rašykite skubiai garanti
jas dar jų heturintiems lietu
viams tremtiniams. Nepavė
luokite, nes kitaip mūsų vie
tas ušims kiti. Atvykusieji 
tremtiniai, kvieskite savo 
brolius ir pažįstamus! Gyve
nimo praktika parodė, kad 
atvykusieji moka susityarky-
ri’ir'škū diič^ą Mžšidirifti

BALFo Centras

Darby ‘parūpinimas
Daržininkai, parkų specia

listai, neseniai atvykę ir dar 
neturį darbo savo specialybė
je, arba su per mažu atlygi
nimu, gali skubiai kreiptis į 
Lietuvos Generalinį Konsula
tą, suteikdami apie save bio
grafines žinias, nurodant pa
jėgumą fiziniam darbui (8-9 
vai. dienai), šeimos sudėtį ir 
visų amžių, ir jeigu dabarti
niu atlyginimu nepatenkin
tas — nurodyti kiek dabar 
gauna. Pervažiavimas į liau
ją darbovietę nebus apmokė
tas; Ręikią,,ųuri>dy|.i.iąmub 
kiau savo specialybę, ’ įgytą 
ilgametę praktiką : mokslu ar 
praktika,,, kaip, tai šiltnamiuo
se,prie medelynų ir t.t. Gali
me tarpininkauti keletą*. spe
cialistų.

Liet. Gen. Konsulatas, 
41 W. 82nd Street, 

New York 24, N. Y.

ADAMKEVICIUS Voldemaras,—Chi
cago.

AUGUSTAUSKIENE Eugenija, — 
Chicago.

BACEVIČIUS, Juozas, Ona, 'Jonas, 
Aloyzas, Ričardas — East Chicago.

BANIONIS Antanas — Shenandoah.
BARKUS Jonas, Vermont. 
BARTĖIKA. Stasys, — Cleveland. 
BLAŽYS, Jonas, Ona — Chicago. 
BLIUMAS Petras — Boston. 
BUDRIUNAS, Jonas, Alfonsas, — 

Chicago.
BŪDVYTIS Kazys, — N. Y.
BUTĖNAS, Juozas, Filomena, — 

Chicago.
DITRICHAS, Heinrichas, Ona, Ona, 

Irena, — Vermont.
EIDIMTAS, Gabrielė, Dalia, — Chi

cago. ‘
GABE Leonas, — Maspeth.
GEČAS Alfonsas, — Chicago.
GANEVICIUS Juo^ps — Chicago.
GREBLIUNAS, Albinas, Juzė, Mei

lė, Aldona, — Penna.
'GRIGALIAUSKAS, Vincenta, Jur

gis, Liucina, Jolanta, — Chicago.
GRIŠKENAS, Albinas, Marijona, 

Giedrė, Jurgis, Jonas^ — Chicago.
GRUDZAS Kazys — So. Boston.
GUDELIS, Adomas, Genovaitė, Al

gis, — Brooklyn.
GUDELIS Jonas, — Cleveland.
JANKEVIČIUS Jonas, — N. Dak.
JASAITIS Stasys, — Illinois.
JESAITIS, Sofija, Marger, — Ohio.
JUŠKA, Alfonsas, Elena, Algiman

tas, Gintaras, Linas, — Pittsburgh, 
i KASPERAS Antanas, — Vermont.

KARALIS, Stasys, Genovaitė, Čes
lovas, Violeta, — Wisconsin.

KASPORAVICIUS Kazys, — N. J.
KILIOKAITIS Martinas, — Chicago 
KUPREVIČIUS, Antanas, Anelė, Ge

novaitė, — Maine.
KUTKUS, Vytautas, Emilija, Vy

tautas, Mindaugas, — Philadelphia.
LASTAS, Gediminas, Regina, Apoli- 

r.ąris, — Penna.
LAUKYS, Jonas, Leokadija,-Justas, 

Dangira, — N. Carolina.
LAURAITIS, Stasys, Zuzana, Milda,

— Yonkers, N. Y.
LELEVICIUS Antanas, — N. Y. 
MACKEVIČIUS Edvardas, — Iii. 
MAINELIS, Pranas, Bronė, — Mass. 
MAJAUSKAS, Jonas, Elena, Aldo

na, Ona, — Baltimore.
MIKOLAJUNAS Alvydas, — III. 
NAMAJUšKA Domas, — Illinois. 
PANAVAS Juozas, — Chicago. 
RACKAITIS, Stefanija, Kazė — III. 
RAPSEVICIUS, Povilas, Paulina, 

Elena,. Vilius, — Illinois.
RŲ<žYSyįip?ąs, — Waterbury. ..
SERfePriiAS, Ignas, Teodora, — 

Brooklyn.
SESKUNAS, Kazys, Ieva, Elena, Vy

tautas, ’— Baltimore.
ŠKĖMA, Antanas, Janina, Kristina,

— Brooklyn. ,
SMOLSKIS, Ignas, Elena, Vincas, 

Vladas, Juozas, — Waterbury. t 
ŠLAPIKAS, Antanas, Johanna, — 

Virginia.
SPRINDYS, Antanas, Irena, Rim

vydas, — Chicago.
SAJAUSKAITE Zofija, — Illinois.
STUOGIS, Vladas, Vilhelmina, Ri

ma, Dalia, — Illinois.
TAUTVAIšAS, Povilas, Monika, Pra 

nas, Povilas, — So. Boston.
VALIŪNAS Jonas, — New Haven.
VALODKEVICIUS Rapolas, — 

Massachusetts.
VAŠKEVIČIUS, Jurgis, Ona, —N. J. 
VENCKEVICIUS Ignas, — Chicago. 
VILŪNAS, Anelė, Laima, Ramuolė, 

Vida, — Rochester.
, VIKTORĄVICIUS Jonas, — Iii.

VITKAUSKAS, Elzbieta, Alfonsas, 
Aleksandra, — Mass.

ŽAKEVIČIUS Juozas, — D. C.
ŽILINSKAS Bronius, — Conn.

Laivu General Hersey i Bostoną 
vyko šie lietuviai tremtiniai:

at-

TEL. NE 9-3215

Pasinau loki t.
kainomis!

Dėl pavyzdžiu ir informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

Antanas Grigalis
Lietuvis Kontraktorius

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

63-26 53rd Drive

■riomis mūsų ; i

Pranas, Valerija, —

ADOMAVIČIŪTE Zofija, — Maine. 
AIžINAS Stasys, — Philadelphia. 
ALDONIS' Algirdas,—Worcester. 
ALMINAUSKAS, Antanas, Veroni

ka, Antanas — Michigan.
ANDRIJAUSKAS, Liudas, Emili

ja, Liudas, — Chicago.
ANDRUšKEVICIUS, Boleslovas, 

Marijona, —■. Paterson.
ANEVICIENE Elena, — Conn.
ASTRAUSKAS, Bronius, Barbora,

— Pittsburgh.
BAGDONAS, Petras, Viktorija, Pet

ras, — Chicago.
BAKSAS, Jurgis, Morta, — III. 
BARŠKĖTI? Bonifacas, — III. 
BARTKEVIČIUS, Juozas, Bronė, 

Zenona, — Ozone Park, N. Y.
BERESNIEWICZ Aleksandras, — 

New York.
BRENCIUS, Antanas, Zuzana, Mil

da, — Chicago.
BRAZAUSKAS, Jonas, Albina, Jonė,

— Glendale, N. Y.
BUTURLOVAS Algirdas, — Ohio. 
BUKAUSKAS Vincas — Cicero. 
CEKAUSKAS Bronius, — Chicago. 
CULKA Morta, — Dayton. 
DALINKEVICIUS Petras, — Pa. 
DIDŽIUS Adofina, — Penna. 
EIDUKAS, Jonas, Teodora, Izabelė, 

Jokūbas, — Elizabeth.
GADLIAUSKAS, Sergiejus, Gražina, 

Rasytė, — Indiana.
GARUNKšTIS Albinas, — Ind. 
GREBLIUNAS Liudas, — N. J. 
GULBINAS, Vladas, Ona, Vytautas,

— Wiconsin.
GOELDNERIS, Antanas, Anastazi

ja, — Pennsylvania. ,
JANCAUSKAS, 

Eašt Chicago.
JANKUS, Yda, E.dvardas, — Conn. 
JARAS Pranas, — Waterbury.
JUDKA, Pranas, Teresė, Ramutė,— 

Chicago.
JUšKENAS, Gerardas, Meilutė, Ra

munė, — So. Boston.
JUŠKEVIČIUS, Andrius, Zuzana, 

Regina,— Cicero.
KARAZIJA, Kazys, Anna — Ill.
KAUNAS, Jonas, Jonas, — Mass. 
KAZLAUSKAS Kotryna, — Boston.
KERPE, Kazys, Stefanija, Romual

das, Vytautas, — Baltimore.
KIRLYS Pranas, — Cleveland.
KRISCIUNAS, Jonas, Janina, Kes

tutis, Povilas, Vytautas,’ Algirdas, — 
Indianą. ' .1

LELEVICIUS, Vladas,('Marcelė, Vy
tis, — Rochester. i

LIORENTAITE Antanina, — III.
LIUTERMOSERIS Reinoldas, — 

Hartford.
LUKAŠEVICIUS, Kazys, Albina, Ęį- 

rutė, — Chicago Heights.
i LUTCAS Teodora, — Virginia.

MILAŠIUS Bonifacas? — Chicago. 
NAVAZELSKIS Povilas, — Mass.. 
ORENTAS, Augustas,. Marta, Žen

tą, Ingridas, Alfrydas, — Illinois.
PALŠIS, Stasys, Elzbieta, Asta, — 

Chicago.
PALUBINSKAS Kazys, — Penna.
PAULAVIČIUS Vincas, — Penna.
PAŽEMECKAS, Juozas, Eugenija,

— Connecticut.
PETRAUSKAS Vladas, — Detroit.
PETRULEVICIUS, Stasė, Danguolė,

— Maspeth.
PETRULIS, Kazys, Pranė, Audro

nė, — Illinois.
PIEŽINIS Alfonsas, — Rochester. 
PIVORIUNAITE Veronika, — III.

— Pa.
N. Y.

SULSKIS Benediktas, — Bronx.
SVOLKENAITE Rūta, — Penna. 
TALIUNEVICIUS, Kazys, Marija, 

Marytė, — Pittsburgh.
TERVYDIS, Pranas, Ona, Romual

das, Edmundas, — Chicago.
TITENIS Antanas, — Chicago.
VAICIKONIS, Cezaris, Zofija, Zofi

ja, — Brooklyn. t
VALTERIS, Vincas, Elena, Rėdė,— 

Connecticut.
VALATKAITIS, Alfonsas, Apoloni

ja, Vytautas, Liucija, Gabriele, — 
Chicago.

VALYS, Antanas, Sofija, — Nebr.
VASILIAUSKAS, Matilda, Justinas, 

— Cicero.
VILCINSKAITE Stasė, — Brooklyn.
VISCIUS Stepoonas, — Chicago.
ŽIŪKAS Domas, — Chicago.
ŽUKAUSKIENE* Konstantina, — 

New Jersey.
ČERNIAUSKAS Antanas, — Wis.
MACEVIČIUS Gvydas, — Pa.
BENDOCHAVICIUS Algis, — N. Y. 
BLUSYS, Harry, Ona, Lina,—N. Y 
BALASEVICIUS, Antanas, Marija, 

Gracijus, — Cleveland.
PLEŠTYS Nikodemas, — N. H.
PLUSCAUSKAS Edvardas, 
PRETKELIS Viktoras, —
RACAITIENE Magdalena, — III. 
RAČKAUSKAITE Kristina, — Wor

cester, Mass.
RADAVICIUTE Bonaventūra, N. Y.
RAUCHAS, Mykolas, Natalija, Re

gina, Natalija, Antanas, — Conn.
REKESIUS, Jurgis, Ona, Edmun

das, — Woodhaven, N. Y.
RINKEVIČIUS Bronius, — Conn.
RUCYS Juozas, — Waterbury. 
RUDVALIS Barbora, — N. Y. 
SABALIAUSKAS, Birutė, Pranas, 

Kotrina, Kristina, — Sodus, Mich.
SERAPINAS, Rapolas, Grozyda, — 

Nebraska.
SAVICKAS, Edvardas, Jadvyga, Sa

lomėja, — Chicago.
SEVERINAS Antanas, — Vermont.
ŠIAUCIUNAS, — Cicero.
SINKEVIČIUS Vytautas, — Mich.
SINKYS, Emilijus, Julijona, Alber

tas, Augustinas, — Cicero.
ŠLAJUS, Juozas, Brone, Biruta, — 

Chicago.
ŠNIPAITE Eugenija, — Conn.
SPALGENAS Augustas, — Chicago.
ŠUKYS Stasys, — Mich.
ŠUKYS Raimundas, — -Mich.
ŠUKYS Petronėlė, — Mich.
SUOPYS, Antanina, Vincas, — Mi

chigan.

Šalto kraujo žmogus
—Suvedžiojai mane, — iš

metinėja jauna žmona savo 
vyrui. — Pirmiau kalbėjai, 
kad myli, o dabar nė ton ša
lin nežiūri. Eisiu ir nusiskan
dinsiu.

—Gerai, — atsiliepė lipdy
damas voką vyras. — Ka
dangi eisi pro paštą, tai būk 
gera ir įmesk dėžutėn laišką.

Nori išbandyti
—Jurgi, užeik pas mus.
—O šuva neįkąs?
—Nežinau, nes vakar tik 

parsivedžiau ir dabar noriu 
išbandyti.

»KMMKWKKnRWKnMnKHM>mMnnnHi!«

Tel. DEW 5136

li
Jos. Kavaliauskas

Laisniaotaa

LIETUVIS GRABORIUS
Fenna ir New Jersey vaistuose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes '

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

itKMWA 't','.

'I

Maspeth, N. Y. i ? 
i t 

■it

ALLIANCE NITE CLUB | 
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai £ 

Viena iš puošniausią pasilinksminimui vieta visam New Yorke fe 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI J
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW T

BARO. COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą X» 
80 ST* MARKS PLACE NEW YORKE j

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

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :— ■! į-

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y. ’ H
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330 .(■
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų į r 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat ( 
gedima užsakyti gales Paul Gustas Funeral Home, Ine. ; \ 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Rochester 5, N. Y.

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

Pėr mūrais galite gauti pirkti Įvairiausią nuosavyblą ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais Įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

573 Hudson Avenue
Telefonas: Stone 3783

I 'J
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KLAUSYKITE į
LIETUVOS ATSIMINIMŲ” į 

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

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

429 Walnut St., Newark 5, N. J.)
Tel. MArket 2-5360 '

)

"!Č

Tel, Market 2-5172
Padėka

Laidotuvių Direktorius

-a
□

PAD E K A

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

o

Už sudarymą galimumų at
vykti į USA,' Dr. J. ir Z. Dani
levičiams ir Mike Petrushonis 
iš Chicagos, už malonų sutikimą

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. j.

Minkūnui ir pp. Averkams, už 
svetingumą Brooklyne A. ir E. 
šerkšnams — visiems tariame 
nuoširdų lietuvišką ačiū.
i Dr. K. Rimkus su šeima

*-w

u

AT

vV 
t
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“Darbininko” Administracijai: • ž
. Šluomi Siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti di

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

Vairias
Adresas

Pagyvinkime BALF 
skyrių veikimą

Nuoširdžiai dėkojame savo ge
riesiems vaikams Juozui ir Agu- 
tei Ramonams, gyv. 116 Lynch 
St., Brooklyne, už paramą gyve
nant tremtyje, už sudarymą są
lygų atvykti iš tremties į laisvą 
Amerikos žemę, sutikimą uoste, 
atsiėmimą į savo namus, suteik
tą medžiaginę ir moralinę para
mą, nuolatinį rūpinimąsi ir ^su
radimą darbo.. '

Dėdė ir teta Ramonai

Jau artinasi BALFo meti
nis seimas, kuris šaukiamas 
š. m. spalių 7 ir 8 dienomis, 
Hotel Benjamin Franklin, 
Chestnut ir 9th Sts., Phila
delphia, Pa.

BALFo skyriai daugelyje 
vietų jau pradėjo rengtis prie 
seimo, šaukiami susirinki
mai, priimami nauji nariai, 
aptariami šalpos ir vajaus 
reikalai, sumokami narių mo
kesčiai, renkami atstovai į 
seimą. Daug kur tremtiniai 
įsijungia \ į vietos BALFo 
skyrius ir gražiai bendradar
biaudami prisideda prie šelpi
mo savo brolių ir sesių, kurie 
del įvairių priežasčių nedalė* j New Yorke J. B. Laučkai, P. 
jo išemigruoti. Kiekvienas 
atvykęs tremtinys turėtų pri
klausyti BALFo organizaci
jai, per kurią jis lengviausiu 
būdu gali padėti tremtiniams

.’y j::"1

MŪSŲ ŠOKĖJAI

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo (staiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimieroj 
Amžinam Paminklui

TfcVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tij- 

pininga maldomis maldų knyga “ATLAIDŲ ŠA& 
TINIS.” Tai yra viena iš pačių vertingiausiu 
maldaknygių, nes joje surinktos maldos yra stlįj

• kurtos garsių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma tų maldų, esanti 
toje maldaknygėje, yra paties popiežiaus apdo? 
vanota specialiais atlaidais. ■£

Tėvui Kasimiems 2- Lietuviams šią maldaknygę parinko, spau- 
Kapudnaa 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 ųž 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 RĖMĖJŲ-LEIDEJŲ skaičių I? 
gaus a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutes didumo.
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Rugsėjo 2, 1949 AMERIKA

KORESPONDENCIJOS ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

Lietuvybės pagrin
diniai dėsniai KVIEČIAME

Philadelphia, Pa. Elizabeth, N. J<
Parapijos piknikas

—-Šv. Andriejaus parapijos šių 
metų antras piknikas įvyks šį 
sekmadienį, rugsėjo 4 d., visiems 
žinomame Mikolaičio sodne. Nu- 
važravimas gatvekariais taipgi 
žinomas. .Prie to dar tą dieną 
didesniam patogumui nuo &ažny- 
čios ir koplyčios norinčius nu
veš-ir parveš dideli busai. Bušų 
tikėtus reikia įsigyti iš anksto. 
Jei (dar kas nors neaišku, ypač 
iš toliau atvykstantiems, tai pa
telefonuokite PO5 2322, mielai 
bus suteikti paaiškinimai.

Gerbiami paraipijiečiai, apy
linkės lietuviai, naujakuriai ir 
svečiai, maloniai kviečiame vi
sus-atvykti į šį gražų, skaitlin
gą Jubiliejinį šv. Andriejaus pa
rapijos pikniką, kur tyrame ore 
su senais ir naujais pažįstamais, 
praleisime gražiai, linksmai lai
ką. $us šalto alučio, skanių už
kandžių. Gros šaunus orkestras 
ir bds kitokių pamarginimų ir 
laimėjimų^ Taipgi prašome ir 
tuos parapijiečius būtinai atvyk
ti, kurie pereitame parapijos 
piknike dėl kokių nors kliūčių 
nedalyvąvo. Visas pikniko pel
nas ^skiriamas parapijos skolos 
sumažinimui. Už atsilankymą 
būsime dėkingi. Maloniai kvie
čiame visus.

v- .. Pikniko Komitetas

—Rugpjūčio 21 d. turėjome 
jaukų pobūvį parapijos darže ir 
svetainėje. Gerokas būrys susi
rinko svečių, vietinių ir atvyku
sių iš tremties. Veikė pagal sko
nį: vieni lošė bingo, kiti kortom. 
Turėjome garbingą svečią, kun. 
J. Jakaitį, kuris su dzūkėmis 
gražiai padainavo.

-—Lietuvos Vyčiai dirba, kad 
seimus būtų pavyzdingas, ypač 
rūpinasi komitetas. Vyčių są- 
skridžiu užimponuota visa para
pija. Tai gera proga pamatyt, 
kad užjaučiama jaunimas. Pe
tys petin, vyrai, su mūsų jauni
mu,

į Katalikiškų mokyklų mo- 
I kytojų kadras susidėjo iš

pajudinkime žemę.
S. M.

Paterson, N. J.

Harrison-Kearny, 
U New Jersey

—Naujai atvykę lietuviai įne
šė daug gyvumo į mūsų koloni
ją. Jie įsijungė jau į parapijos 
ir į visuomeninį lietuvių gyveni
mą. Toną visam kultūriniam ju
dėjimui dabar duoda pp. Masto
mai, kurie čia apsistojo prieš 
porą .mėnesių. Lietuvoje A. Ma
sionis1 buvo gimnazijos direkto
rium, o p. Masionienė — gimna
zijos mokytoja."« 5 ‘i

—Vietinis BALFo skyrius ren
gia vakarą. Parengimą ruošia 
visos lietuviškos organizacijos. 
Manoma suvaidinti komedijėlę. 
Ją surežisuoti apsiėmė A. Masio
nis.

Newark, N. J.

JAV katalikų įstaigos
Neseniai išėjęs iš spaudos asmenu iš kuriu 7-

1M9 metų “Official Catholic 1J ^unų 7

' —rj. Stankūnas pasiryžęs su
stiprinti parapijos chorą. Ta1 
proga kviečia jaunimą ir tremti- 
niu|>prie šio garbingo darbo pri
sidėti. Bendromis jėgomis galė
simi didesnį muzikos barą nu
varyti, galingiau suskambės mū
sų "darios garsai šioje šalyje 
Taį'prie'dainos, prie galingos 
dai; ios! Sūnūs, dukros mūsų tau
tos įH.TV '

-r -J. Stankūnas duoda muzi
kos pamokas ant įvairių instru- 
rriei tų ir kitų elementarinių mū- 
ziki s dalykų savo rezidencijoje 
ir \ yksta į namus pas mokinius. 
Kreiptis:-306 N. Second Street, 
Harrison, N. J. Lietuviams dide
lė įuolaida. Jis Brazilijoj turėjo 
muzikos mokyklą, kurią 1948 
metais lankė 36 mokiniai. Kas 
trys mėnesiai darydavo patikri
nimus ir kas metai suruošdavo 
po du mokinių koncertus.

Rugsėjo 11 d. Newarke įvyks 
'Talutos šventės minėjimas.

10:30 vai. iškilmingos pamal
dos Šv. Trejybės lietuvių para
pijos bažnyčioje.

6 vai. po piet lietuvių parapi
jos salėj (207 Adams' St.) me
ninė dalis. Programoje:

Paskaita, montažas, dainos, 
deklamacijos, tautiniai šokiai.

Po programos pasišokimas ir 
alutis.

Gerb. tautiečius prašome kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Rengėjai

Buenos Aires

Directory” praneša, kad da
bartiniu , laiku Amerikos, 
teritorijose yra 26,718,343 
katalikai ir kad jų skaičius 
per pereitus metus padidėjo 
ųet 643 šimtais tūkstančįų 
asmenų. Didžiausia šioje ša
lyje katalikų arkivyskupija 
yra Chicagos, kurioje gyvena
I, 657,670 katalikų. Antra di
džiausia yra Bostono arki
vyskupija su 1,283,232 kata
likais. Toliau seka New Yor- 
ko su 1,256,270 katalikų ir 
Philadelphijos su 1,031,866 
katalikais. '

Viena iš didžiausiųjų šio
je šalyje yra Brooklyno vys
kupija, kurioje gyvena 1,- 
203,915 katalikų, o antra di
džiausia vyskupija yra Pitts- 
burgho, turinti 787,480 kata
likų. ■ ' : >

• Amerikoje Katalikų Baž
nyčios hierarchija susideda 
iŠ 23 arkivyskupijų ir 102 
vyskupijų, įimant ir Alaskos 
Ąpaštališkąjį Vikarijatą. Ji 
turi keturis kardinolus' 20 
arkivyskupų ir 157 vysku
pus.

■. Iki sausio 1 d., 1949 metų, 
JAV su Alaska ir Havajų sa
lynu katalikai turėjo 15,112 
parapijų, 5,803 koplyčias, 
4,913 misijų ir 1,642 tikybi
nes stotis, kuriose reguliariai 
yrą atnašaujamos' mišios.

Pereitą metą šioje šalyje 
buvo 42,334 kunigai, 7,302 
broliukai ir 141,606 vienuolės 
seselės, iš kurių 80,484 sese
lės dirbo mokyklose, vaikų ir 
jaunuomenės mokymo -bei 
auklėjimo įstaigose ir švieti
mo srityje, o kitps dirbo ki
tokiose įstaigose ir ligoninė
se.- ‘ ’ *

Katalikų mokyklų tinklas 
Aferoje šalyje katalikiškųjų 

mokyklų tinklas susideda iš
II, 332 atskirų katalikiškų
mokslo įstaigų, būtent: yra 
64 kunigų seminarijos, 337 
tikybiniai vienuolynai ir nau
jokynai ir skolastikatai, 2281 
i_ i__ s.*— '

,376 buvo • dvasiškiai, 3,40 
vienuoliai broliukai, 432 
scholastikai, 80,484 vienuo
lės seselės ir 131,130 civiliai 
mokytojai.

Mokinių skaičius
Katalikiškasias kolegijas 

ir universitetus 1948-49 mo
kslo metais lankė 240,050 
studentų. Kunigų seminari
jose ir vienuolyno naujoky
nuose buvo 26,215 studentų. 
Parapijų ir vyskupijų viduri
nes mokyklas lankė 319,560 
mokinių; o privatines katali
kiškas vidurines mokyklas 
lankė 189,125 mokiniai. Pa
rapijines pradžios katalikiš
kas mokyklas lankė 2,351,- 
604 mokiniai, o privatines 
kat. pradžios mokyklas lankė 
83,646 mokiniai.

Be tų nuolatinių katalikiš
kų mokslo įstaigų, 1949 me
tų pradžioje katalikai dar 
turėjo įsteigę speciales tiky
bos pamokoms dėstyti 17,- 
639 klases ar mokyklas, ku
rias lankė 1,157,702 vaikai, 
paleisti tikybos pamokoms iš 
viešųjų pradžios mokyklų.

Paskui šalia šių visų mo
kyklų katalikų priežiūroje, 
įimant ir našlaičius, dar ran
dasi 4,401,524 įvairaus am
žiaus abiejų lyčių jaunuolių, 
kuriems yra teikiamas moks
linis išsilavinimas ir apsi
švietimas.

Katalikai dar užlaiko ir 
veda 369 slaugių paruošimui 
mokyklas, kuriose mokosi 
28,315 studenčių.

« Omaha, Nebr
—^Susilaukėm daugiau tremti

nių^ Neseniai atvyko pas mus 
.gurkai ir apsistojo pas vei-pp.

kėj$„K. ...Kųšleiką. Ponas Agur- 
kis.dirba, mechaniko darbą. Pp., 
Sudavičiai -gyvena pas, klebono 
tėvelį Į(Ai' Jusevičių ir p. Sudavi- 
čiūs dirba šv. Juozapo ligoninėj.

—Ponas Jonas Jakaitis dirba 
universitete, o ponia — Omahos 
senelių prieglaudoje. Jų dvi duk
relės' turi darbus. Rašytojas J. 
Cicėnas pribuvo pas mus ir dir-, 
ba dirbtuvėj. Gi jo ponia mezga 
lietuviškas juostas namie. Tarp 
kitų pas mus apsigyveno KoJftšt. 
Puodžiukynas, poriia Miliauskie
nė su dukterimi ir p. Racevičius. 
Jie visi dirba ir po vieno ar kito 
mėnešio galės savistoviai gyven
ti. ,

—Bet geriausia laimė prašvi
to Paruliu šeimai. Tos šeimos 
keturi nariai dirba ir jau , įsigi
jo savo namą. Parulio vaikai 
taip patiko darbdaviui, kad jis 
non pasamdyti lietuvių Šeimą ir 

, dėl sąvd’tikio Kalifornijoje.
—Kaip jaunieji lietuviai atva- 

žiudjaj taif) senieji keliauja į am
žinatvę. Po ilgos ligos mirė K. 
Strązdas ir Ignas Greivis; Ign. 
Greivis 82 metų senumo asmuo. 
Jis būvo stalius ir visą laikų 
taisė namus dėl lietuvių.

—Jau vėl pamatėm seseles

—Buenos Aires lietuviai 
puošė lietuvių kapus vietos 
pinėse, o taip pat ir kitų apylin
kės miestų kapinėse, kur tik 
yra palaidotų lietuvių. Tą pačią 
dieną atlaikytos pamaldos už 
mirusius Susivienijimo lietuvių 
Argentinoje mirusius narius, ši
tos organizacijos pirmininkas 
yra H. Šimkūnas, sekretorius -L 
St. Majauskas. #y. J,

—Argentinoje įsisteigė pasau
lio lietuvių inžinierių sąjunga. 
Pirmininku išrinktas inž; J. Ra-, 
manauskas, vicepirm. — inž. A. 
Dičius, sekr. — inž. A. Morkū
nas, ižd. — inž. Vyt. Gogelis.

—Lietuviai P. Rutkus ir L. 
Mažeika dirba nuosavame cirke, 
kurį jie pavadino “Kaunas.” Jų 
cirkas turi apie 20 tarnautojų. 
“Kaunas” yra keliaujantis cir
kas. Cirkas turi jau labai didelį 
turtą.

pa- 
ka-
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Padėka
------------

' Gerajam krikšto tėvui — 
pamirštamojo Vabalninko lygu
mų sūnui, p. Juozui B. Laučkai, 
atsikvietusiam mane į šią lais
vės šalį, tiek tremtyje, tiek čia, 
žengiant pirmuosius nedrąsius 
naujojo ateivio žingsnius, tėviš
kai globojusiam mane ir padė
jusiam man įsikurti, materialiai 
sušelpiant bei surandant darbą, 
tariu gilų ir tikrą vabalninkie- 
tišką ačiū. Dėkoju p. I. Laučkie- 
nei ir nepamirštamos jaunystės 
draugui Baliui Laučkai už paro
dytą mielą širdį, vaišingumą bei

bažnyčioje. Rugsėjo 1 d. pradės nuoširdų rūpestingumą, 
mokyti rpūsų vaikučius. Dėl 
tremtinių šiais metais bus dau
giau vaikų mokykloje.

Vietinis

Ačiū “Amerikos” leidėjams ir 
redaktoriui, kurių darbo sutarti
mi pasinaudodamas atitrūkau 
nuo XX amžiaus diktatorių prie-

Kitos katalikų įstaigos
Katalikiškų žymesniųjų li

gonių yra 731 sų 95,283 lovo
mis dėl ligonių. Paskui dar 
yra 110 specialių ligoninių 
dėl 7,721 ligonio. 1948 metais 
katalikų ligoninėse buvo gy
domi 4,315,806 įvairių tiky
bų ir pažiūrų asmenys.

- ....................... . A . ,-,i Katalikai taip pat dar už-
kolegijos ir univeraitetai del 244 prieglaudas da ne_ 

‘evaUdų ir senelių, 
kurių dabar ten randasi pri
glausta 22,017 asmenų.

Pereitą metą su viršum 
117,000 suaugusių asmenų 
studijavo katalikų tikėjimą, 
vėliau apsikrikštijo ir perė
jo į katalikų tikėjimą, o vai
kų buvo apkrikštyta 1,054,- 
338. Vedybų katalikų apei
gomis buvo 373,191, o mirimų 
— 271,905.

pijų ir parapijų vidurinės mo
kyklos (high schools), 7891 
privatiškos vidurinės katali
kiškos mokyklos, 7,777 para
pijinės katalikiškos pradžios 
mokyklos ir 541 privatinė 
katalikiška pradžios mokyk
la.-Šalia šių mokslo įstaigų 
dar taip pat yra 151 prieglau
da su 14,980 vaikų.
7*■■■ ' ■

Waterbury, Conn.
• -
, Ateitininkų švente

Ateitininkų Sąjungos skyriaus 
šventė įvyks sekmadienį, rugsė
jo d., šv; Juozapo parap. au- 
ditųrįjoj. švęntės programa to
kia: mišios 11 vai, per^kuriaą 
bus narių bendros giesmės, va
dovaujant komp. A. J. Aleksiui. 
Visi ateitininkai priims šv. Ko
muniją “in corpore.” Pamokslą 
pasakys prel. J. Balkūnas.

3 vai. po pietų parapijos au
ditorijoj bus iškilmingas posė
dis, kuriame dalyvaus žymių 
svečių,' taip pat organizacijos 
nauji nariai bei narės bus iškil
mingai prisiekdinti;-7:30- vai. Va
kare bus meninė, dalis, kurioj 
dalyvaus Waterburib skyriaus 
ateitininkų nariai bei narės. Po 
va|dlhlmo bus bendri šokfci ir 
žaidimai.

Nuoširdžiai dėkojame mūšų 
gėrb. kleb. kvųi. Jr Valąntiejui, 
kuris yra kllniofe širdies ir1 parė-' 
mė mūsų visą darbą.

Iki linksmo pasimatymo mū
sų šventėje!

' Nell P. Meškūnas

(Atkelta iš 2-ro pusi.)
7. Rūpinkis, kad tavo pareigų 

eilėje būtų ir lietuviškosios 
spaudos platinimo bei palaikymo 
reikalai. Stenkis, kad bendruo
menės ar organizacijos nariai 
uoliau prenumeruotų lietuviškus 
laikraščius, pirktų knygas ir su
darinėtų nuosavas namų biblio
tekėles. Šalia to, rūpinkis, kad 
organizuotomis tautiečių pastan
gomis įsisteigtų ir išaugtų viena 
didesnė viešoji lietuvių bibliote
ka. Ją sudarant, reikalinga pa
rodyti pakankamai tolerancijos 
skirtingų konfesijų ir tautinių 
srovių leidiniams.

8. Atmink, kad lietuvių kalbos 
vartojimas ir jos grynumas pri
klauso nuo tvirtos visų tautie
čių valios, todėl nedaryk kom
promisų ten, kur jie visiškai ne
reikalingi, būtent: pačių lietuvių 
privačiame gyvenime, viešose 
kalbose ir diskusijose, spaudoje, 
organizacijų protokoluose ir 
skelbimuose ir visur ten, kur 
lietuviškajam žodžiui priklauso 
natūrali jo teisė.

9. Jei toje pat vietovėje ar di
desnėje apylinkėje esama kelių 
lietuviškųjų organizacijų, turin
čių skirtingus tikslus ir net ide
ologijas, stenkis surasti .bendrą 
su jomis kalbą ir derink veiki
mą, jei tik visų lietuviškųjų or-, 
ganizacijų ideologiniai pagrindai 
ir veiklos" tikslai tikrai tarnauja 
lietuvių tautos gyvybės ir kul
tūros idėjai.

10. Kokiai organizacijai beva- 
dovautumei, jausk, suprask ir 
kitus įtikink, kad aukščiausia 
pasaulyje išsiskirsčiusių lietuvių 
organizacija yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, kuriai subor
dinuojamos visos vietinės lietu
vių bendruomenės ir organiza
cijos.

Pajausk ir suprask, kad 
visų lietuviškųjų organizaci
jų ir pačios P. L. Bendruome
nės didysis ir galutinis tiks
las yrą Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas tokiose 
sienose, ’kurios garantuotų 
amžiams tautos gyvybės ir 
kultūros gajumą ir plėtotę. 
O kad tai būtų pasiekta, rei- 
kaliųga ugdyti ir stiprinti 
kiekvieno lietuvio individua
lų sąmoningumą ir kovingu
mą, kuris atspindėtų visos P. 
L. B-nės kultūrinėje veikloje 
ir politinėje kovoje už Tėvy
nės laisvę. Kiekvienas mūsų 
turi atiduoti savo asmens in
dėli į visos tautos pastangas.

Dieve, mums padėk!

—Šveicarija su vakarų Vo
kietija padarė prekybos su
tartį, kurioje nunustatyta 
pasikeitimo prekėmis kvotos, 
išskyrus žemės ūkio produk
tus.

varta primesto skurdo niėkada 
nesvajotose varganose DP sto
vyklose ir tapau laisvosios Ame
rikos pilnateisiu gyventoju. >'

Vladas Būtėnas

' / '-4 k ' . ' ,
Broliai ir sesės, skubiai kvieskite tremtinius ! Rašykite 

tuojau darbo ir buto garantijas. Garantijų formas kiek
vienu pareikalavimu prisiunčia BALFaš, Uųited Lithuanian 
Relief Fund >of America, 105 Grand St., Broklyn, N. Y«

I Užsisakykit savaitraštį “AMERIKA”!

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

“AMERIKOJE”
★ visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų Ir 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerik »je, 
bet ir visame pasaulyje.

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

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik
. Užsienyje ......  .........

Užsakymus ir pinigus siųskite:
J* A v „ w

$3.00
$3.50

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

j numerius susipažinimui

Brooklyn© lietuviai Gydytojai J
. , '--------... ,-------- -------— w

TeL EVergreen 8-9228 X
VALANDOS: S
8—10 ryto 7
1—2 po pietų «
6—8 vakare ?

Šventadieniais susitarus

Dr. JohnWaluk
161 No, 8th street

Dr. JV Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME ?
GRABORIUS ?

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

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

'ei EVergreėn 7-4335 'el. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis;
(Armakauskas) i

\ Graborius—Balsamnotojas ]

Moderniška Koplyčia '

! J 423 Metropolitan Avė.
'[ Brooklyn, N. Y.
____ 1 _ •

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770 . ■ •• •

Joseph Garszva

y ( Graborlufl—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, Ji. Y.

'el. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Lalsnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
-$150-

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI .

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

i TeL NEwton 9-4464 ' £
I '•*" ’ 1 ’ A

' Estate of Ą. J* Valantiejus J
■ VERONICA R. VALANTIEJUS J

i Lalinluotas Graborius £
i. ; ■ GENERAL INSURANCE AGENT £
1 54-41— 72nd Street Maspeth, N. Y. £
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^^APYLINKĖJE
• Prof. Dr. kun. J. Venc- , • Aid. Stanaity te, jau prieš 

^’trumpom atosto- porą metų su tėvais atvykusi 
į Ameriką, aplankė mūsų re
dakciją, kur informavosi 
apie ateitininkų veikimą.

• Kun. J. Bacevičius atvy
ko iš Vokietijos, anglų zonos. 
Laikinai apsistojo pas gimi
nes D. Zeidis Brooklyne.
., • Vyčių seime, kurs įvyks 
rugsėjo 9-11 d. Elizabethe,' 
bus ir puikus banketas. Ban
ketas bus paskutinę seimo 
dieną Newarke, 1050 Broad 
Street.

• Muz. J. čižauskas su sa
vo ponia visą vasarą pralei
džia Asbury Park, N. J. Jiem 
tai reikalinga sveikatos pa
taisymui.

• A. Stankevičius, “Ameri
kos” direktorius, orlaiviu iš
skrido į Bostoną atostogų.

Angelų Karalienes 
Parapija

gom atvykęs į Apreiškimo 
parapijos kleboniją, Brookly
ne.

• Prof. Dr. kun. Jagminas, 
Marianapolio Kolegijos Rek
torius, buvojęs savo gimtaja
me Brooklyne, jau išvyko į 
Marianapolį. . ,

• P. Grajauskienė su duk- 
rą Virginija, atvyko iš Vo
kietijos ir apsistojo pas duk
rą Marijanapoly. Poetas J. 
Aistis yra į?. Grajauskienės 
žentas.

• Ig. Serapinas, atvykęs iš 
tremties, apsistojo pas O. 
Bložienę, Ridgewoode. x

• R. Pankevičienė, didelė 
Angelų Karalienės parapijos 
veikėja, aplankė mūsų įstai
gą.

• Dr. P. Strimaitis,, atvy
kęs iš tremties, stengiasi įsi
kurti Brooklyne. Šeima dąr 
Pennsylvanijos valstijoje. Į

•_A. Dėdinas su įšefjna jauį 
įsikūrė Brooklyne. Dėdinai 
tik atvykę užsirašė “Ameri
ką.” . n

Atsiimkite laimėjimus
Per parapijos pikniką iš- 

laimėtas skilandis ir salamė 
dar neatsiimtos. Skilandį lai
mėjo Nr. 342, o salamę — Nr. 
343. Skilandį aukojo Šimans
kis ir Michell, 379 Grand St., 
Brooklyn, o salamę — P. Mi
kalauskas. Atsiimti pas O. 
Panetauskienę, 121 Marcy 
Ave., Brooklyne.

Šy. Jurgio parapija

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI

k.

Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 
■ ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 

Užsienių šalyse. .»
Visos knygos rekordai raportavlmui taksų pavieniams, pavienių 

biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvardantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant ši patarnavimą .visur, Jungtinėse’Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums^patarrta^itno.-. F į.®’.? f r

..’V*,) ? 'vHABYKITEf
STANLEY Pr ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)

111 Ainslie “Street: ‘ 7 '0 Brooklyn 11, N. Y.
‘ U v Telefonas 4-^049

Rugsėjo 2, 1949

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

• Dr. K. Ambrozaitis 
mums rašo: Esu vis dar li
goninėj. Jaučiuosi gerai, bet 
vis dar neišleidžia, nes,' gir
di, reikia kaip reik pailsėti. 
Linkime mielam mūsų priete- 
liui greit sustiprėti.

• J. Kirtiklis apsistojo pas 
p. Raščius Richmond Hill, L. 
I., kurs jį iš tremties parsi
traukė.

• Marcelė Putinienė, veik
li “Amerikos” rėmėja, gyv. 
Brooklyne, su savo šeima sa
vaitgalį praleido pas gimines 
Hartford, Conn.
. • J. Kazlauskas, ilgametis 
mūsų skaitytojas iš Brookly- 
no, lankėsi “Amerikos” įstai
goje ir pridavė mums naują 
prenumeratą.

• Marijona Starkienė iš 
Kearny, N. J. atnaujino’-fiavo 
prenumeratą ir $1.00 pasky
rė laikraščio reikalams.

• N. Laukžemienė iš New
ark© prisiuntė savo prenu
meratą ir $1.00 laikraščio pa
gerinimui.

• “Amerikos” bičiuliai uo
liai ruošiasi prie bazaro, ku
ris įvyks rugsėjo 23, 24 ir 25 
d. Apreiškimo parapijos sa
lėje, Brooklyne.

• Mrs. A. Chernalis iš 
Wyckoff, N. J., “Amerikos” 
skaitvtoja ir uoli rėmėja, pri
siuntė prenumeratos $6.00

• Br. Kūlytė lankėsi mūsų
įstaigoje ir informavosi apie 
ateitininkus, kurių eilėse ji 
visą laiką buvusi. "

ĮSISTElGE ATEITININKŲ 
KUOPA i

Praeitą, šeštadienį “Airfęiir 
kos” patalpose buvo steigia
masis ,New Yorko apylinkių 
ateitininkų moksleivių ir stu
dentų kuopos susirinkimas. Į 
susirinkimą suėjo nepapras
tai gražus būrys jaunimo. 
Tiesiog džiaugsmas širdį ku
teno žiūrint, kaip jie rimtai 
ir sumaniai svarsto savo ir 
mūsų tautos klausimus. Jų 
tarpe buvo ir keletas sen
draugių ateitininkų. Prof, 
kun. Venckus, tėvas jėzuitas, 
pasakė labai gražią kalbą. 
Susirinkimui pirmininkavo 
Dr. Mojauskas.

Į valdybą išrinkta: Juoz. 
Baužinskas — pirmininku, 
Aldona Baužinskaitė ir Virgi
nija Grajauskaitė. Nutarta 
susiartinti su Vyčių jaunimu. 
Tie, kurie dar neužsirašę, pra 
šomi prisiųsti savo adresus 
į “Ameriką,” iš kur • pirmi
ninkas juos pasiims. ‘

Taigi, šalia sendraugių At
eitininkų kuopos, kuri čia vei 
kia jau tuoj metai, turime ir 
jaunimo kuopą.

—Pranciškietės sesutės, 
sesuo Immculata (Adelė Mil- 
tėniūtė) ir sesuo Anita (Ja- 
kupčionytė Adelė) praleido 
savaitės atostogas pas savo 
tėvelius. Jos abi kilę iš šios 
parapijos.

—Kun. W. Masiulis šią sa
vaitę išvažiavo rekolekcijom.

—Rugpiūčio 22 d. su trejo
mis mišiomis palaidota Ag
nieška Mačiukienė, jau gero
kai pagyvenus moteris.

—Už a. a. kun. V. Pinkaus 
sielą, pusantrų metų nuo jo 
mirties, pamaldos įvyks La
bor Day dienoje 9:30 vai. ry
te. Kadangi velionis mūsų 
bažnyčioje keletą metų vika
ravo, tai parapijiečiai atsi
mindami turėtų gausiai atsi
lankyti į šias pamaldas. . Mi
šias užprašė Stela Licato-A- 
domėniūtė.

—50 metų vedybinio gyve- 
nymo sukakties proga gra
žiai buvo pagerbta Marijona 
Vencevičienė • (Brundzienčs 
mamytė). Iškilmingą puotą 
surengė jos namuose dukters 
ir sūnai. Dalyvavo giminės ir 
svečiai.

Pasisekęs biznierių

A. P.

ATEITININKŲ DĖMESIUI

Ateinantį sekmadienį New 
Yorko ateitininkai rengia 
ekskursiją į Waterbury atei
tininkų šventę. Norint eks
kursija pasinaudoti, reikia 
atvykti 7:30 vai. ryte į 
Grand Central stoti New Yor
ke prie informacijų būdelės, 
didžiojoje salėje. Ten ir atgal 
kelionė $3.05. Nevėluoti, nes 
traukinys išeina lygiai 8 vai. 
ryte. '

Praėjusį sekmadienį Klaš- 
čiaus sodne, Maspethe susi
rinko apie 3,000 lietuviškos 
publikos į Petro Lisausko 
ir lietuvių biznierių grupės 
suorganizuotą pikniką. Pik
nikas tęsėsi iki vėlyvam va
karui. Nuo kitų Vnetų pikni
kų šis piknikas skyrėsi tuo, 
kad jame matėsi daug naujai 
atvykusių iš tremties lietu
vių.

6 vai. vakare prasidėjo šo
kiai. Ypač smagiai biznieriai 
su savo svečiais šoko senuo
sius,. smagius lietuviškus, 
kaip tai Noriu miego, klum
pakojį', o taip pat ir šių lai
kų šokius. Grojo Kazimiero 
Gerhlingo orkestras.

Biznieriai dėkoja visiems 
atsilankiusiems, jau dabar ti
kėdamiesi, kad jie nebus už
miršti ip 1950 m. A.

“AMERIKOS” ŠIŲ METŲ

Įvyks

Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį 
RUGSĖJO - SEPTEMBER 23,24 ir 25 d

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJ*
No. 5th ir Havemeyer Sts.

★ Daug vertingų fantų
★ Įvairūs painarginimai

.★ Bufetas ir Baras
Visi maloniai kviečiami prie to Bazaro ruoštis.
Norintieji Bazarui paskirti kokią dovaną, prašome ją 

priduoti “Amerikai,” 417 Grand St., Brooklyn, N. Y., arba 
skambinti telefonu: EV 8-7012.

Vyčiai rengia šokius
Rugpiūčio 17 d. Angelų pa

rapijos salėję, Lietuvos Vy
čių 41 kuopa rengia linksmus 
šokius — Bąrn Dance, šo
kiams gros Joe Thomas or
kestras. Įėjimas tik $1.00.

PADĖKA

Brooklyn, N. Y.

Už pagelbą atvykti j šią šalį, 
parodytą nuoširdumą ir paramą, 
pradedant pirmuosius žingsnius 
šioje šalyje, nuoširdžiai dėkoju 
Rochesterio, N. Y. geradariams:, 
kleb. kun. I. M. Bakšiui, Pijui 
Morse su ponia, Joseph Rieki ir 
Anna Mockevičienei. ‘ •

Vyt Jasulaitis

Tel. EVergreen 4 • 7142
SALDAINIŲ PALOOUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi UikgndBal, Kava, Arbata. Hat CbocoUU 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Gariavclaa patrinkimu 
AISKRYMA3 gamtMaa aaofe tt cwtaualM anatonoa, ALUS U g»- 
liautu bravoru. Panagiaaana priimam! ufaakymaL KREIPKITĖS:

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

GRANDVIEW BARBER SHOP
KuH randasi patogioje vietoje

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

„. D. WHITECAVAGE, savininkas

Visi Kviečiami i Kirpyklą

SUSIRINKIMAS

Tremtinių Meno ir Kultų? 
ros sekcijos valdyba prane-, 
ša, kad rugsėjo 2 d. 8 vai. 
vak., Apreiškimo" parapijos 
salėje (No. 5th iri Haveme
yer Sts., Brooklyne),'susirin
kimas. Bus aptariami svar
būs ir aktualūs klausimai.

Sekcijos Valdyba

;^0)įklNKIMAS

Šv. Jurgio draugijos svar
bus susirihkimas įvyks rug
sėjo <7 d.| 7:30 vai.'vakare, 
280 Union Avė., Brooklyne.

, bariai prašomi dalyvauti, 
nes bus pirmininko rinkimas.

Sekr. C. Nečiunskas

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737
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KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:30 

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

■<• •• : f. r " ■ ' .

PARDAVIMAI

su 15

WILLIAMSBURGE
1. Du namai po tris šeimas, du flo

rai tušti, po 11 kambarių; visi geram 
stovy, su kampiniais kambariais, mau
dynėm. Kaina $7,500 ųj&pbu namų.'.'

2. Trim šeimom, mū^įnis, su 13 kam
barių, su štymu, su n^audynėm. Kai
na $5,900.

3. Keturiom šeimom, mūrinis, 19 
kambarių, maudynėm, atskirai staty
tas. Kaina $6.500. j

RIDGEWOODE
1. Trim šeimom, ,mūrinis,

kambarių, aliejum apšildomas, 3 ka- 
ram garažas, atskirai statytas.

2. Dviem šeimom, kampinis, mūri-, 
nis, 11 kambarių, moderniški Įtaisy
mai, 2 karam garažai..

3. 16 šeimų, kampinis, mūrinis, po 
3 ir 4 kambarius, su maudynėm. Kšil- 
na $19,150.

4. Aštuonių šeimų, su 40 kambarių, 
maudynėm, mūrinis, su garažu. Kai
na $17,800.

Visi šitie namai turi tuščius florus, 
Turime ir daugiau natrių su tuščiais 
florais. ' .

ziNr^-^^
861 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

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

Telefonas: EVergreen 7-7411

Padėka
šiuomį reiškiu gilią padė

ką visiems prisidėjusiems kuo 
nors prie mano 50 m, vedybi
nio gyvenimo sukakties atžy- 
mėjimo surengtos puotos. 
Kun. klebonui N. Pakalniui, 
už atnašautas miišas. Dukte
rims, sūnams, p. Al Cardo- 
santo, gimines ir pažįsta
miems už atsilankymą ir už 
dovanas, šios puošnios puo
tos surengimas pasiliks giliai 
mano širdyje amžinai.

Marijona Vencevičienė

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.

r>f ’■■■ ’___________

REIKALINGI KAMBARIAI
• i '

Seimą, be vaikų, ieško buto iš 
3-4 kambarių, Brooklyno apy
linkėje. Pranešti “Amerikos” re
dakcijai. Tel. EV 8-7012.

Re i k a 1 ingi
“Amerikai” reikalingi ener

gingi įgaliotiniai rinkti pre
numeratas.

Gera proga liuoslaikiu eks
tra'užsidirbti.

Dėl sąlygų kreiptis:
•: • , « i < ■ ,

“AMERIKA”
417 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

Į Stephen Bredesjr,
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394
i2£

1?

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai: 

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

Tel. ST 2-3108

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.

KLEĘN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
ANGLYS, COKE Ir ALIEJUS

496 Grand Street.. Brooklyn, N.Y,
G y ve nl mo.j Vieta:

65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 .. Maspeth, N. Y.
■ Telefonūoti 'pO 5 vai. vakarais ,

JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe
Kiekvieną Sekmadieniu Vakarą. įėjimas—Nemokamai 1

Jos.Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

Clement A. Voket
(VOKETAHTS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

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 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namu sienų 1S- 
lyglnlmą, plasteriavlmą, Šaligat
vių cementavimą ir kt darbiu.

263 MAUJER 8Tm 
BROOKLYN «, N. Y.

Brooklyn 6, N. Y

JERSEY PORK 
428 Grand St, Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas 
Lietuvišku dešrų, ir skilandžių

PARSIDUODA SU PASI- 
" “ AUKOJIMU i
8 šeimų namas Williams- 

burge lietuvių rajone. Tei
rautis telefonu': LA 5-3638.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,

S

----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----
ipaa ZEIDAT’S

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

AS LITTLE AS

**.00 PER WEEK
AFTER DOWN 

. PAYMENTl

GENERAL® ELECTRIC^ 
REFRIGERATOR

MODEL NG J.

NOW ONLY S 189.75

i o
M

UM

o

Siūlo Geriausių Firmų 
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasinių ir aliejum šildomų PEČIŲ 

RADIO APARATŲ 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
sad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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