
sėjo 23, 1949

L 1G00 kc.
liuojama
muzika
ii ir t.t.

11, N. Y.

AKEVJCIU8
Hiiinq L'ir.

----------?

.YN, N. Y. «

TAS
er Street
, N. Y.
n 7-9394

OKATAS

New York

Namu Tel.
NE .9 5689

Į, M. I)
i Street 

Y.
susitariant

SŪNUS J 
iriai L
nu vienų U- n 
mą, ialigat- A 
kt. darbus, e

8TM X
N. Y. į

9.75

įsitikinti,

JOSEPH

W.WfM !■■ į _ xi-LIJ_________

'BkšTAI KAIP
Gyvi liudininkai 
Mes jų daug matėme 
Jie mums pavydėjo! 
Jie jų mokiniai 
Visiems ačiū!

Bonnos vokiečių parlamen-
te (Bundestag) iš kalbėtojų 
vietos kalba vakarų Vokieti
jos komunistų vadas M. Rei
mann. Jis įrodinėja, kad pa
sauly nėra geresnio režimo, 
kaip bolševikinis, pasauly nė
ra idealesnės valstybės, kaip 
Sovietų Sąjunga, kurioje ge
riausiai apsaugotos yra žmo
gaus teisės ir jo gerbūvis. 
Reimannui šituos žodžius iš
tarus, staiga pasikelia iš sa
lės pilki du vyrai ir. niekie
no neprašomi, užlipa ant sce
nos ir atsistoja šalia kalban
čio Reimann. Salė apstulbo,1 
o Reimann... sumišo: tai bu
vo du vokiečiai ką tik grįžę 
iš sovietų nelaisvės. Ant sce
nos jie stovėjo lygiai tokie, 
kokie jie grižo: apsivilkę tais 
pačiais skudurais, įkritusiais 
veidais, įdubusiomis akimis, 
vos beblykšinčia žmogaus 
gyvybe.
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Kartą teko važiuoti trau
kiniu nuo Fuldos į Frankfur
tą, taigi, vakarų Vokietijoje. 
Pavažiavus iš miesto, paste
bėjome grūdimąsi žmonių į 
vieną vagoną iš gretimų va
gonų. Pasirodo, tame vagone 
važiavo būrelis vokiečių, 
grįžtančių iš soovietų nelais
vės. O pasauli, kaip tie žmo
nės atrodė: jie buvo tiesiog 
nužmoginti ir fiziniai ir dva
siniai, tikri lavonai, nepajė
gią jau net reaguoti i aplin
ka. “Kokios aplinkybės svar
biausios, kurios jus pribai
gė.” — klausinėja žmonės. 
“Maisto trūkumas, apran
gos nebuvimas, gyvenamų 
patalpų baisumas ir muši
mas” — atsakydavo jie. Po 
šitos kelionės dar daug teko 
matyti tokių i lavonus pana-lsudaryta.
šin wm begrįžtančiu iš and 
“ideališkiausio” krašto.

Kartą ėmiau klausinėti to
kius iš sovietų nelaisvės 
grįžtančius, kurie, nugirdau, 
sakėsi daugiausia laiko pra
leidę Minsko apylinkėse prie 
miškų darbų: “Kaip atrodo 
patys sovietų gyventojai, 
jeigu teko juos matyti?” “Jie 
mums pavydėdami sakyda
vo: jūsų kančios vistiek pa
sibaigs, jūs visgi grįšite ka
da nors namo, o mūsų kan
čioms nematyti jokio galo,” 
atsakydavo vokietukai. Čia 
aš prisiminiau garsaus vo
kiečių komunisto Albrechto, 
kurs, pabuvęs Sovietų Sąjun
goje 10 metų, didžiausiais 
vargais išsikrapštė iš jos, pa
rašyta knygą, kurioje jis 
vaizdžiai nupiešęs yra sovie
tų žmonių vargus ir kančias 
ir kuriuos skaitydamas aš ne
galėjau priversti save tikėti, 
kad tain irs Intų būti kurioje 
nors valstybėje.

BRANGIOJE LIETUVOJE

Pasaulis Bombos Paveiktas
Lietuviij Kongreso 

pramogos

Viešbutis rezervavo mūsų 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
itstovams 700 kambarių, dvi 
iidžiausias salesUr eilę kam- 
jarių komisijų nuožiūrai — 
rur vyks 
•ašomos 
kongreso

registracija, bus 
rezoliucijos, vyks 
komisijų pasitari-

Pirmos

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

Kol Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykd. Komitetas Chi- 
cagoje baigia tvarkyti pačią 
mūsų Visuotinojo Kongreso 
darbotvarkę, ALT sekretoria
tas ir kongreso rengimo ko
mitetas ir įvairios komisijos 
energingai veda pasitarimus 
ir susirašinėjimus su jau pa
sirinktais referentais, kalbė
tojais ir artistais. Kol kas, 
dar toli gražu nėra pilnai ži
noma Kongreso “žvaigždžių” 
sudėtis. Tikimasi, betgi, kad 
jau spalių 9 d. programa bus

• Spalių 9 d. New Yorker 
Hotel patalpose, įvyks N. Y. 
Liet. Tarybos šaukiama drau
gijų atstovų konferencija, 
kurios tikslas bus sutelkti 
galimai glaudžiausią talką 
Kongreso rengimo darbuose. 
ALT vykd. komitete visi ke
turi nariai — pirm. L. šimu
tis, viėepirmin. adv. A. Olis, 
sekr. Dr. P. Grigaitis ir ižd. 
Mikas Vaidyla — dalyvaus 
konferencijoje. Greičiausiai 
tik po šios konferencijos bus 
paskelbta darbotvarkė ir pra
mogų programa.

Daug teko matyti ir rusų 
vokiečių nelaisvėje Lietuvoje 
anais vokiečių okupacijos 
laikais. Tie rusų belaisviai 
irgi atrodė kaip lavonai. Te
ko matyti kaip jie žalias bul
ves graužė, kaip juos už grie
bimą bulvės vokietis SS-ma- 
nas daužė šautuvo buože. Te
ko matyti net kaip toks SS- 
manas Šančiuose peršovė lie
tuvę, mėginusią varomų be
laisvių vienam paduoti ko
pūsto galva. Pagaliau, nie
kam nenaslaptis šiandieną, 
kad vokiečiu belaisvėje buvo 
apkasta į žeme apie 5 mili
jonai rusu. Tai baisvhos! O 
kas už jas kaltas? Hitleris, 
jo gauia ir jų režimas! O už 
tuns milijonus, kurie rusuose 
apkasti gvvi ir pusgyviai ir 
kurie iš ten grižta panašūs į 
lavonus, kas kaltas? Stalinas, 
jo gauja ir ju režimas! Nue- 
renbergas turi būti visiems 
lygus!

Atominiai atgarsiai
O

Dvi parodos

Garsus vokiečių atominės 
energijos mokslininkas, ku
ris laikomas atomo skilimo 
išradėju, prof. Dr. O. Hahn 
pareiškė, kad šis faktas, jog 
sovietai turi atominę bombą, 
turi pasaulį privesti prie to 
ginklo nevartojimo kare, 
kaip prieita buvo prie nuo
dingųjų dujų nevartojimo 
praeitame kare dėl abipusės 
baimės. , > 4

Vishinskis, kurs dabar yra 
Jungtinių Tadtų organizaci
jos, posėdžiuose, žurnalistų 
užpultas tą pačią dieną, kai 
prezidentas Trumanas prane
šė apie sovietų bombą, žur
nalistams nieko negalėjo pa
sakyti, nes... jam tuo metu 
pilvą skaudėjo — taip jis pa
reiškė žurnalistams.

Tasso agentūra iš Mask
vos pranešė, kad jie bombą 
išvystė tarp 1946 metų ru
dens ir 1947 m. lapkričio mė
nesio.

Vyriausybių ir atsakingų 
asmenų nuomonių dar nega
lima resumuoti — jos 
dar vystymosi stadijoje.

Kongreso atstovai turės 
progos aplankyti net dvi lie
tuvių tautodailės parodas.

Broadway ir 44th gatvės 
kampe, New York Hall of 
Science patalpose vyks Lie
tuvos dailininkų darbų paro
da, kuri atsidaro spalių 20 d. 
ir užtruks bent vieną mėnesį.

71st Armory, Park Avenue 
ir 34th St., lapkričio 7 d. pra
sidės Tarptautinė Paroda, 
kurią kasmet organizuoja 
Tarptautinis Moterų komite
tas. Čia New Yorko Lietuvių 
Tarybos Moterų Komitetas 
išstatys lietuvių tautodailės, 
liaudies dirbinių ir literatū
ros pavyzdžius.

DAUGYBĖ LENKU 
LAUKIA LAISVĖS

Stalinas apdovanojo 
savo budelius

New York (LAIC) — So
vietų kompartijos “Pravda” 
paskelbė MGB ir MVD čekis
tų apdovanojimo sąrašus. 
Stalino budeliai apdovanoti 
ordinais “už sėkmingą vy
riausybės pavestų darbų at
likimą” — tai yra už jų vyk
domas skerdynes ir trėmi
mus.

Tarpe 75 budelių figūruoja 
du “lietuviai” — gen. majo
ras Juozas “Bartašiūnas” 
(maskolius, su prisisavinta 
pavarde) ir pulk. Įeit ‘Leo
nardas Martavičius.. “Lat
viais” vadinami gen. maj. 
Augusts Eglitis, pulk. Janis 
Vevers, maj. Sujan, pulk. Ni
kolais Plataris, kpt. Peter 
Reinholdt, kpt. Vints Tutinš, 
ir kpt. Jekabs Šalms. Taigi, 
latviai parūpino keturis syk 
daugiau nei lietuviai skerdi
kų. Estais vadinami — gen. 
maj. Boris Kumm, gen. maj. 
Aleksandr Reesev, pulk. Di
mitry Taevere.

Kongreso darbų 
Uenos vakare, lapkričio 4 d. 
arp 5:30 ir 7:30 vai. bus su
sipažinimo - priėmimo valan
da. Vėliau, ten pat, vyks šo
nai, kurių organizavimo naš- 
ą prisiėmė jaunuolių komi- 
ija.
Lapkričio 5 d. vakare bus

didysis bankietas, kur kalbės 
aukšti mūsų krašto ir mies
to pareigūnai bei patys atsa
kingiausi lietuviai veikėjai. 
Bilietu kaina $6.00 asmeniui. 

Trečią darbo dieną bus su
sikaupimo valanda — katali
kiškos pamaldos St. Patrick 
katedroje ir, galbūt, vienoje 
evangelikų bažnyčioje. Kon
gresą uždarius, lapkr. 6 d.

yra
—Associated Press prane

šimu, Čekoslovakijoje naujai 
suimta per 200 kunigų ir vie
nuolių Seserų.

SOVIETAI TURI BOMBA
----------------------- —

I --------
vakare, bus koncertas ir lite-! Prezidentas Trumanas pa- 
ratūros - meno vakaras, ka-'reiškė pasauliui: “Mes turi
me dalyvaus dainininkai, in-į me įrodymų, kad paskutinėm 
strumentalistai, choras 

poetai - rašytojai.2-3

Nuteisė mirti

Lenkų eksilinės vyriausy
bės Londone krašto apsaugos 
min. pranešė, jog 169,000 
lenkų karių ir jūrininkų, ku
rie kovojo ąnglosaksų eilėse, 
atsisakė grįžti pas komunis
tus ir vargsta dirbdami juo
dadarbių darbą: Anglijoje— 
90,000; USA — 1,600; Kana
doje — 7,000, Argentinoje— 
7,500, Vokietijoje — 30,000, 
Prancūzijoje — 22,000 ir kt.

Mūsų bazaras pasibaigė. 
Parengimų Komiteto nariai 
privargo, bet padarė savo. 
Ačiū jiems. Jie neapvylė- tų, 
kurie pasitikėjo ir rinko. Ba- 
zaro lankytojai “išsikašta
vo,” bet taip pat padarė sa
vo. Ačiū ir jiems. Jie neap
vylė savo laikraščio, jį parė
mė. Mielas Apreiškimo para
pijos klebonas kun. N. Pakal
nis. užleidęs salę, nusipelnė 
didžiausią ačiū. Ir šį' kartą 
jis į “Amerikos” reikalą įsi
jautė visų labiausia. Lašas 
no lašo iri. akmeni pratašo. 
Vienas iš tokių “lašu” “Ame
rikai” bus buvęs šis bazaras.

ir (savaitėm Sovietų Sąjungoje 
įvyko bandomasis atominės 
bombos susprogdinimas.” To
liau pranešime sakoma: “Nuo 

j to laiko, kai atominė energi
ja buvo išvystyta, buvo ma
noma, kad šią naują jėgą iš
vystys pas save ir kiti kraš
tai. šitą galimumą inkalku- 
liuodavo mūsų vyriausybė. 
Šitas šios jėgos vystymasis 
įrodo būtinumą atominės 
energijos kontrolės, kurios 
mūsų vyriausybė ir daugu
mas Jungtinių Tautų organi
zacijos narių jau seniai rei
kalavo.”

Šis pranešimas prezidento 
buvo padarytas po visą va
landą trukusio kabineto pa
sitarimo.

kurBudapešto teismas, 
buvo teisiami komunistų va
dai, pasibaigė. Mirtimi nu
teisti : buvęs komunistų 
užsienio ministeris L. Rajk, 
Dr. Tibor Szaeny ir A. Sza- 
lay. Iki gyvos galvos kalėti 
nuteisti du, 9 metams — vie
nas. Du kariškiai perduoti 
kariškam teismui.

Nuteistieji mirties bausme 
turi būti pakarti. Visi pada
vė apeliacijų skundus.

—Austrijos kancleris L. 
Figl, važiuojant jam iš vie
no politinio susirinkimo, jau
nų komunistų buvo užpultas. 
Sumanaus šoferio ir paties 
kanclerio dėka, nesusiprati
mo buvo išvengta.

Trumano pranešimo komentarai
Prezidentui Trumanui pra

nešus, kad sovietai turi ato
minę bombą, pasaulyje įvyko 
tiesiog sumišimas. Tai pirma
sis įspūdis. Paskui prasidėjo 
komentarai.

Pagrindiniai yra du spėlio
jimai, dėlko, būtent, Ameri
ka turėjo pasauliui pranešti 
apie sovietų didžiąją paslap
tį : 1. Reikėjo perspėti pasau
lį, kad jis atvertų akis į tą 
realybę, kuri grąso pasauliui 
iš pusės bolševizmo, kuris, 
kaip gaivališkos agresijos 
entuziastas, suima į savo ran
kas pačius baisiuosius gink
lus; šito fakto akivaizdoje 
turėtų pasaulis organizuotis 
užbėgti patiems baisiems da
lykams už akių, kol sovietai 
nepasigaminę bombų; 2. pa
rodyti pasauliui, kad sovietai 
išaugo į tolygią su anglo-a-

merikonais militarinę pajėgą 
ir dėl to reikia ieškoti modus 
virendi, kad išvengus gink
luoto konflikto, kurio rezul
tate galėtų žūti šių dienų ci

—Senatorius George (D.— 
Ga.) pareiškė, kad reikia Vo
kietiją iki tam tikrų ribų ir 
atitinkamomis sąlygomis ka
riškai apginkluoti ir padary
ti kaip atsparos veiksni prieš 
agresijos galimumus iš rvtų.

—Sovietų atstovas UN or
ganizacijos posėdy atmetė D. 
Achesono pasiūlyma ansvar- 
stvti plenumo posėdžiuose 
Balkanų ir Korėjos padėtį, 
bet jiems nepasisekė užspaus 
ti iš viso šio kląusimo judi-

VEIDU PRIEŠ MIRTĮ
United Press pranešimu, 

prafeitą savaitę iš Gothenbur- 
go uosto, Švedijoje, 400 pa- 
baltiečių susigrūdo į mažą 
laivelį ir išplaukė į Kanadą. 
Tų keleivių tarpe 50 vaikų.

Anglų jūrų specialisto liu
dijimu, tas laivelis normaliai 
gali vežti 50 žmonių. Taigi, 
šitie žmonės, susėdę 7 kart 
daugiau negu reik, atsistojo 
veidu prieš mirtį.

Pakraščių sargybai parei
kalavus juos grižti, jie visi 
atsisakė: geriau žūti Atlante, 
negu būti išduotiems rusams. 
Jie ištisus mėnesius laukė 
švedų leidimo išvykti.

Tai dar vienas Taktas, liu
lanti. Taigi, jie nieko neuž-^dijąs dvidešimto amžiaus 
miršo ir nieko neišmoko, žmonijos gėdą.

—Vokiečių parlamente 
Bonnoje kai kurie atstovai 
savo kalbose pradėjo reika
lauti Sudetų “grąžinimo” 
prie Vokietijos, o vienas — 
net Austrijos pradėjo reika-

ARTIMIAUSI SUVAŽIAVIMAI

Kunigų Vienybės seimas: spalių 5 d., 1913 Wallace 
Street, Philadelphia, Pa. Pamaldos 9 vai. ryte, sesijos — 
10 vai. ryte.

ALRK Federacijos Tarybos posėdis: spalių 6 d. 10 vai. 
ryte, Hotel Benjamin Franklin, Chestnut and 9th Streets, 
Philadelphia, Pa.

BALFo seimas: spalių 7 ir 8 dienomis, Hotel Benjamin 
Franklin, Chestnut and 9th Sts., Philadelphia, Pą.

New Yorko ALT šaukiama draugijų konferencija: spa
lių 9 dM Hotel New Yorker, New York City.

Amerikos Lietuvių Kongresas: lapkričio 4, 5, 6 dieno
mis, Hotel New Yorker, New York City,

Tikrąją dalykų esmę paro
dys tų dalykų vystymosi ei
ga.

rusus ir jų satelitus, reika
lauja, kad šitie klausimai čia 
būtų svarstomi.

rSIĄ SAVAITĘ

Sprogimas reiškią 
pavojij

—Sprogimas atominės Ru
sijoje, reiškia pavojų, — pa
reiškė žinomas sovietų ir ben
drai užsienio politikos eks
pertas John Foster DuJJes. 
Amerikiečiai, kaip kaž kada 
prancūzai, saugomi jų “nenu
galimosios” Maginot linijos, 
taip šie su atomine bomba 
džiaugėsi maloniu gyvenimu. 
Nežiūrint pakartotinų Ame
rikos vadų perspėjimų, jie 
nemaloniai atsibudo. *Kiti dar 
bando įrodinėti, jog dar ims 
daug laiko iki rusai jų pasi
gamins pakankamai, o girdi 
ir USA rytinių pakraščių jie 
nepasieksią. Dar nemaloniau 
pasidarė, kai vienas žymiau
sių US karo aviacijos eks
pertų pareiškė, jog jei rusai 
ir neturi B-36 galingumo 
bombonešių, bet jie turi bom
bonešių, kurie pajėgtų per
skristi Atlantą ir sutriuškin
ti US centrus.

•Atominis sprogimas Rusi
joje signalizuoja pavojų ir tą 
turim įsidėmėti visi, nes jis 
gręsia mums visiems, — pa
sakė Dulles.

• Paul Robeson spalių 17 d. Philadelphijoj įvykątan- 
čiame negrų “laisvės susirinkime” bus pagrindiniu kalbė
tojų. šį susirinkimą remia Amerikos progresyvių partiją.

• Nusistačius ištirti Amerikoje maisto produktų'kai
nas, senatorius Gillette (D.—Iowa) pareiškė, kad maisto 
produktų pardavimo tarpininkai laiko aukštas kainas ir 
sauvaliauja. Senatorius siūlo pravesti maisto kainų griežtą 
tyrimą ir ateiti j pagelbą vartotojams.

• J. L. Lewis pareiškė, kad angliakasių nusistatymas 
lieka tas pat: be sutarčių nebus dirbama. Jis apkaltino G. 
H. Love, kuris esą, kaip darbdavių atstovas pasitarime, 
padarė negalimu susitarti bent 3 dienas per savaitę dirbti.

• Anglijos ministeris pirmininkas sušaukė parlamen
to ekstra posėdį ūkinei krizei apsvarstyti.

• Sovietai nuvertino savo rublį prieš anglų svarą 30%. 
Bet rublio prieš dolerį kursą paliko tą patį, būtent 5.3 rub
lio už dolerį.

• New Orleans arkivyskupas J. F. Kummel, išvykda
mas laivu “Queen Mary” iš Anglijos į New Yorką, pareiškė 
spaudos atstovams, kad Šv. Petro palaikai yra tikrai at
rasti. šitas pareiškimas sukėlė nerimo Vatikane, nes apie 
Apaštalų Kunigaikščio palaikų atradimą Vatikano oficia
liai nebuvo pasisakyta.

• Kinijos atstovas J. Tautų organizacijos plenumo po
sėdy iškėlė griežtus kaltinimus prieš Sovietų Sąjungą, dėl 
jos kišimosi į Kinijos vidaus reikalus. Sovietams prikišo, 
kad jie Kinijos komunistams vadovauja, juos remia ir lai
ko okupavę pusę Mandžurijos.

• Jugoslavijos atstovai.J. T. organizacijos posėdžiuo
se nepalaiko sovietų bloko laikomos linijos. Taigi, ir čia 
Kremlius nustojo vieno nario.

• Ryškiausia į akį pasauliui krito agentūrų, kurios ko
munistų partijomis yra vadinamos, visuose kraštuose pa
skirtis šiomis dienomis Bonnoje, vokiečių parlamente: vo
kiečių komunistų atstovai iš kalbėtojų tribūnos įrodinėja, 
kad “Vokietijai nereikia tų kraštų, kurie yra į rytus už 
Neises-Oderio linijos,” dėl to... lead to Kremliui reikia.

• Budapešto procese, kur komunistai teisia savo rink
tinius vadus — komunistus, tik du iš astuonių teisiamų pa
reiškė norą prašyti pasigailėjimo nuo mirties bausmės. Ki
ti visi sutinka su mirties bausme.

• Čekoslovakijoje išvystyta tokia aštri priežiūra dar 
laisvėje esantiems kunigams, kad net paprasčiausio užkam
pio bažnytkaimio kunigai apstatyti šnipais ir įsakyta po
licijai jų iš akių neišleisti. .

• Oro susisiekimo iš Berlyno į vakarų Vokietiją ang
lų ir amerikonų linijos pradėjo jau vežti ir vokiečius pasa- 
žierius. Iki šiol tai vokiečiams nebuvo galima.



Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
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Neseniai mūsų laikraščio skiltyse prof. kun. V. Venc
kus kalbėjo apie mokslą iš tremties atvykusiam jaunimui. 
Jo praktiški nurodymai — nuo ko pradėti ir kaip pasiek
ti mokslo mūsų jaunimui, sugestijonuoja mums daug min
čių ir dėl paties principo mūsų jaunimui veržtis į mokslą. 
Dėl jo norime išsitarti.

Iš senosios mūsų ateivių į šį kraštą kartos mes turime 
rimtų intelektualų. Jų turime iš abiejų generacijų — iš at
vykusių iš Lietuvos ir iš čia gimusių. Mes jais didžiuoja
mės ir džiaugiamės. Jie yra tie veiksniai, kurie koordinuo
ja mūsų lietuviškąjį gyvenimą, organizuoja nepaliaujamą 
kovą dėl mūsų tautos egzistencijos. Be jų mes būtume kaip 
be galvos.
: / Tačiau, iš kitos pusės, manau, mes visi sutiksime su 
tvirtinimu, kad mes čia iš savo tarpo per maža turime in
telektualų. Aukštose Amerikos visuomenės sferose mes jų 
turime tiesiog tik vieną kitą, o pačiose aukštosiose — nei 

. vieno. Dėl to ir įtaka mūsų Amerikos visuomenėje nėra to
kiame potenciale, kokiame ji būtų, jeigu mūsų kilmės žmo
nių būtų pačiose aukščiausiose šio krašto sferose.

Kaę kliudė mūsų ateivijos jaunimui, kaip šio krašto pi
liečiams, vystytis iki pačių aukščiausių intelektualinių vir
šūnių, kaip kad vystėsi čia kitų mažųjų tautų ateivių jau
nimas? Pirmutinis, liūdnas, ne nuo mūsų ateivio pareinąs, 
stabdis tam buvo — tai ta aplinkybė, kad mūsų lietuvis į 
šį kraštą atvyko su tuščiutėle kišene ir turėjo pradėti gy- 
vaninlą.nuo pirmojo cento. Dažniausiai, dar ir kelionpini- 
giar įuvo skolinti. Tai ne taip, kaip, sakysime, anglai, 
švedai, olandai, šveicarai, kurių į šį kraštą vykstančiųjų 
tarpe buvo nemaža ir tokių, kurie vežė čia investuoti savo 
kapitalą. Mūsų lietuvio, vykusio į šį kraštą, dalia — tai da
lia rusiškosios masės per šimtmečius nualintos mūsų tėvy
nės vaiko, kuriam šita masė, užgriuvusi visu svoriu, nelei
do prasimušti savo tėvynėje. Mūsų lietuvio ir šiandieną į šį 
kraštą vykstančio dalia yra ta patį: nuo tos pačios rusiš
kosios masės jis, apiplėštas ir iškankintas, atvyksta į čia. 
Tai tragiška dalia. Ji lietuviui trukdė ir trukdo veržtis pir- 
myn. _

Yra tačiau pora priežasčių, kurios jau grynai mūsų 
pačių kaltė, kad turime per maža intelektualų iš savo tar- 

< po. Pirmojl^ įiriežasčių glūdi mūsų šeimoje, o antroji — 
mūsų visuomenėje. £

1 Daugumas lietuviškų šeimų, kurios galėjo čia savo vai
kams duoti patį aukščiausį išsilavinimą, nepajėgė suvokti 
mokslo reikšmės ir lobį, glūdintį gabiuose jų vaikuose, už
kasė į žemę. Daugumas tėvų galvojo taip: štai 18-19-20 me
tų sūnūs ir dukros pradeda dirbti. Jeigu šeimoje atsiranda 
du ar trys nauji darbininkai, dar dirbant tėvui, o gal ir 
motinai, tai savaitės uždarbis sudaro nepaprastus dalykus. 
Taip, dolerių sudaroma daug, bet dėl jų paaukojamas pro
to lavinimas. Dėl to mums ir lieka per visą gyvenimėlį kas
dieninis, pilkas išpildytojo darbas ir atatinkama už jį “pė- 
dė^į^-savaitę. O jau planuoti, organizuoti, vadovauti — 
tai anglų, airių, švedų, vokiečių ar kitų dalykas. Ar ne- 
geriąųt)tąd būtų lygsvara tarp dolerio ir dvasinio vystymo
si nors tose šeimose, kuriose toji lygsvara galima? Dole
ris tokios lygsvaros rezultate paskui vėliau atsiranda, tik 
reikia tam iš pradžių kantrumo, valios ir išminties.

Amerikos lietuvių visuomenė daug yra padėjusi Lietu
vos jaunimui aukštuosius mokslus išeiti. Kas iš mūsų ne
atsimename “Motinėlės” ir kitų Amerikos lietuvių katali
kų organizacijų, kurios tiesiog išlaikė ne vieną Lietuvos 
studentą Šveicarijos, Belgijos ar kitų kraštų universitetuo
se. Tie žmonės grįžę buvo mūsų kultūros pionieriai. Tai di
delis nuopelnas Amerikos lietuvių visuomenės.

Bet savąjį jaunimą, čia, Amerikoje, ši visuomenė tik
rai nepakankamai parėmė. Pats elitas lietuviškojo jaunimo, 
rinktinid gabumo jaunuoliai ir jaunuolės, kurie negali sa
vomis jėgomis veržtis į viršų, lietuviškos visuomenės turė
jo ir turi būti paremti. Visuomenė liks neverta visuomenės 
vardo, jeigu ji savąjį jaunimą užmirš. Mums nėra žinoma 
nei viena tautinė visuomenė, kuri nesirūpintų savo tautiniu 
intelektualiniu prieaugliu. Tuo labiau susirūpintina mums.

Prel. J. Balkūnas — Vyskupijos Patarėjas
New York (LAIC) — Brooklyno R. K. vyskupijos or

ganas rugsėjo 24 d. pranešė, kad vyskupas Molloy pa
skyrė 5 asmenų patarėjų valdybą (Board of Consult- 
ors). Vienu iš tų penkių paskirtas lietuvis prel. Jonas 
Balkūnas, Maspeth, N. Y. lietuvių parapijos klebonas.<

Vyskupijos organas, “The Tablet,” ta proga paskel-' " 
bė visų 5 monsignorų biografijas.

KAS DAROSI LIETUVOJE

doma. Ištremiamiesiem neva 
buvo leidžiama pasiimti mai
sto ir drabužių daugiau nei 
100 klg., tačiau tikrumoje tai 
priklausė nuo operatyvinės 
grupės viršininko nuotaikos. 
Buvo atsitikimų, kad leido 
pasirinkti, kiek nori. Bet bu
vo ir atsitikimų, kad per
plaudavo duonos kepalą pu
siau ir leido pasiimti tik at
rėžtą kepalo pusę, sakydami: 
“Tau ir to greit neberei
kės”...

Trėmimo vaizdai nepapras
tai baisūs. Visur pilna rusu 
kareiviu. Girdėt moterų ir 
vaikų klyksmai. Šen ir ten 
niatyti gaisrai. Girdėti stip
rūs šaudymai, kada rusai ir 
stribai apšaudydavo bėgan
čius slėptis žmones.

Rusams buvo duotas įsa
kymas šaudyti net moteris ir 
vaikus, jei tik pamatys juos 
bėgančius.

Dažniausia sužeistiem ne
buvo suteikta jokios pagel- 
bos, nors buvo sužeistu į vi
durius. Sakysim, Tomkevi- 
čiųs, šlapikų kaimo, Seirijų 
Vai., Alytaus apskrityje, mi
rė pateliui neaprašomosiose 
kanČioše. Rėikia pa brėžt, kad 
daug žmonių, ypač tie. kurie 
buvo patekę į rusų rankas.— 
tyčiom bėgo, nors matė, kad 
nepabėgs, nes vilties išbėgti 
nebuvo; tačiau jie bėgo. ne
norėdami palikti savo tėvy
nes ir norėio Čia mirti, negu 
mirti neapkenčiamoje rusų 
žemėje.

(Tęsinys)
Matant šiandieninio pasau

lio nelaimes ir jo ašaras, tą 
visą chaosą, tas visas kovas, 
ir girdint jo nusivylimo deja
vimus ir desperaciją, norisi 
pagalvoti ir savęs paklausti, 
kas yra to visko priežastis 
ir tų priežasčių šaltinis, kad 
galėjus pataisyti tą, ką gali
ma, ir jei dar mes to patys 
dar nepatyrėme, tai kad ga
lėtume išvengti.

Ru

Australija ruošiasi suvirškinti ateivius

trėmimas nepalies. Daugiau
sia eidavo į mišką.

Naktimis vyrų, moterų ir 
se pasirodė rusų karininkų! va*lilJ knibždėjo pilni miškai, 
grupės. Jų skaičius svyravo Sunku atpasakoti šiurpus

RENKA ŽINIAS
1948 m. kovo mėn. pradžio

je visuose Lietuvos valsčiuo-

tarp 10-20 valsčiuose, o mies
tuose, pagal gyventojų skai
čių, jų buvo daug daugiau. 
Šie karininkai kažką dirbo 
užsidarę nepaprastai slaptai, 
neprisileisdami net ir pačių 
patikimiausių vietinių komu
nistų. Buvo aišku, kad suda
rinėja kažkokius sąrašus. 
Pasklido gandai, kad yra 
ruošiami mobilizaciniai pla
nai, nes netrukus būsiąs ka
ras. Jie sukėlė daugeliui en
tuziazmo, nes nieko Lietuvo
je taip nelaukiama, kaip ka
ro. Turi būti pasibaisėtina 
žmogaus padėtis, jei kare ieš
ko išsigelbėjimo. Greitai vi
si karo entuziastai turėjo nu
sivilti, nes visi pajuto, kad 
bolševikai ruošia naują di
džiulį masinį trėmimą.

Rusų karininkai pradėjo 
slankioti po kaimus, apklau- 
sinėdami vietinius gyvento
jus. žinios buvo renkamos 
apie visus gyventojus ir ne
buvo galima spręsti, kurį pa
lies vežimas. Nė vienas gy
ventojas nebuvo apklaustas 
tiesioginiai. Apie kiekvieną 
žinios buvo renkamos iš jo 
kaimvnų. Svarbiausieji žinių 
teikėjai buvo vietiniai užsi
maskavę šnipai ir stribai. 
Pastarieji yra suinteresuoti, 
kad dažniau ir daugiau iš
vežtu, nes rusai leidžia jiems 
trėmimo dienomis pasigrobti 
turto. Dažnai tenka girdėti 
stribų pasikalbėjimai: “O 
kad greičiau tremtų, jau ne
beturiu ka valgyti,” ar: “Tai 
privalgvsime, kai trems, ge
riau kaip šventa diena.” Nors 
stribai nujaučia diena, kada 
ivvks trėmimai, bet jie lokiu 
būdu nesiims žmones perspė
ti.

Gyventojų nuotaiką labai 
krito. Visi slankiojo kampas 
iš kampo. Viskas buvo ne
miela, o darbas iš rankų kri
to. Gvvęntoiai, išgirdę maši
nų ūžimą, viską metę bėgda
vo i mišką slėntis. Naktim 
niekas nemie^olo namie. Vie
ni išsikasė slėptuves miego
jo pasislėpė žemėse, Įriti pas 
jkaimynus, kuriuos jautė, kad '

Australai labai godžiai do
misi imigrantais nuo Balti
jos. Jų rodomos simpatijos 
bąltąms didesnės, negu ang
losaksų imigrantams. Tačiau 
jų nuoširdumas labai abejo
tinas.
..Australijos vyriausybė de- 

į da didelių pastangų savo že
myną apgyvendinti europie
čiais. Svarbiausias motyvas 
— žmonių vakumo baimė, 
kuri čia, milžiniškų spalvo
tų tautų kaimynystėje, aust
raliečių konkrečiai jaučiama. 
Pastangos atsispirti tai bai
mei kartais net pertempia
mos. Imigrantu asimiliacijos 
akcija D b ai jaučia ir Aust- akcija kvla buv. tremtinių ,1a saūVis vvkti i Nai”'?ia 
valios lietuviai. f

“Mūsų Pastogėj” 34 nume- bųs atsilaikyti išmėtytiems j ti nenutąutę.
ry (rugp. 24 d. ) -paduodamas (tremtiniams prieš planingą ‘

Cawellio, federalinio imigra
cijos ministerio, pranešimas 
apie 1950 m. sausio 23-27 d. 
Canberroje šaukiamą “Aust
ralijos Pilietybės Susirinki
mą.” Į šį suvažiavimą kvie
čiami įvairių organizacijų at
stovai. Iš suvažiavimo grįžę 
atstovai, kur tik bus imigran
tų, turės organizuoti “geros 
kaimynystės komitetus.” Ko
mitetų paskirtis: “įvykdvti 
visame krašte judėjimą dėl 
pilnesnio pažinimo ir įverti
nimo Australijos pilietybės 
įstatvmo.”

Akcija numatoma labai di- _ 
dėlė. Tačiau nemažesnė ir re-Į Austre Inos lietuviu tarne kv-

asimil’aciia. Todėl jau debar

tarpe. Jaučiama, kad sunku Zelandiia. kur jie tikisi išlik-

K.Ambo.

.E

mėtyje (XVIII) į Kristaus 
Dievystę pradedama žiūrėti, 
kaip į iliuziją ir Jį pradeda
ma laikyti, kaip paprastą 
žmogų. Jis tik esąs genialus 
ir moralus reformatorius, ly
giai, kaip Budda, Konfucijus, 
Platonas, Magometas. Su pa
neigimu Kristaus Dievystės 
lygiai paneigiamas visas ant
gamtinis gyvenimas ir Dievo 
malonė.

Davedus Kristų iki papras
to žmogaus, Jo visas religi
nes ir moralės idėjas prade
dama XIX šimtmetyje tai
kinti prie laiko dvasios, o ne 
la>ko dvasią prie Kristaus 
idėjų, o pagaliau ir visą mo
ralų įstatymą pradedama 
keisti ir taikyti prie kintan- 
čiųjų ekonominių sąlygų.

Taip, kad šiandien protes
tantizmas tik nominaliai pa
silieka krikščionišku, o krikš
čionybės turinio tenai veik vi
sai nebėra. Suprantama, ne 
visos sektos nuėjo iki kraš
tutinumo. Kitose daugiau ar 
mažiau pasilieka Kristaus 
dvasios, bet jos labai ir labai 
mažai, net ir geriausiuose iš 
ju-

Kiek šiandien iš tų protes- 
toniškų sektų, kurios prieš 
400 metų atsiskyrė nuo Baž
nyčios, aiškiai betiki į Kris
taus Dievybę? Kiek iš jų be
tiki, kad Kristus mirė ant 
kryžiaus, kaipo pasaulio Iš
ganytojas? Paimkime tik sek
madienio jų laikraščius ir pa
matysime tenai, kad sekma
dienio pastorių pamokslų 
temos daugiausiai nagrinėja 
grynai socialius ar ekonomi
nius klausimus, ar bent labai 
neaiškiai prisimena Išgany- 
tojaus humanitarinę etiką. 
Arba vėl kiek jų šiandien tik
rai betiki į Kristaus stebuk
lus, Jo atsikėlimą iš mirties? 
Kiek jų prisimena Kristaus 
pasmerkimą apie divorsus? 
Kiek jų betiki apie Kristaus 
perspėjimą apie pragarą? 
Kiek jų beskelbia nusiramini
mą ar atgailą? Bet dar prieš 
300 metų vargiai būtumėm 
atradę nors vieną, kuris to 
nebūtų išpažinęs ir praktika
vęs. Ir katalikai, kurie tada 
buvo apšaukti, kaipo švento
jo Rašto priešas, šiandien jie 
vieni begina Švento Rašto 
autentiškumą ir jo įkvėpimą. 
Katalikai, kurie neva tai lai
kę Kristų paslėpę dogmose, 
šiandien jie vieni išpažįsta to 
paties Kristaus Dievybę.

Lygiagrečiai ėjo ir Dievo 
buvimo paneigimas. Prieš 300 
metų visi tikėjo į Dievo bu
vimą ir religijos reikalingu
mą. Jau XVIII šimtmetyje 
deistai išeina su “moksliška 
pažanga” ir Dievui paliekama 
tik pasaulio sutvėrimas, bet 
po tam jau pasaulis pats rū
pinasi apie save, o Dievui pa
liekamas dangus. Dar toliau, 
XIX šimtmetyje, jau atmeta 
Dievą, kaipo Sutvėrėją ir 
apie dangų pamirštama, kad 
koks ten bebūtų. Dievo sąvo
ka suvedama prie pasaulio ir 
tą, ką pirma buvo vadinama 
Dievu, dabar jau suprantama 
kaipo Gamta, o religija su
prantama, kaip socialus ir 
labdaringas pasitarnavimas 
žmonijai.

Daug jųjų kalba apie Die
vą ar religiją, bet jie tuos ter 
minus vartoja tik tam, kaip 
tas pirklys senos firmos var
dą, kad daugiau patraukus 
geros valios klientelų, Bet 
kiek tikrai betiki i D’evo bu
vimą ar į Jo Dieviška Ap- 
veizda? K’ek jų pripažista 
ta Tobula Esvbę, kurios Es
mė yra Pažinimas ir Meilė? 
O vienok prieš 300 metu jie
visi nuoširdžiai tikėjo į tuos 
dalvkus.

Jei paimti ir panagrinėti 
nors Amerikos Konstituciia 
ir jos kolegijas, tai prieš 
pusantro šimto metu tie visi 
Amerikos tėvai, tie Konsti- 
tucn'os kūrėjai, tų kolegijų 
profesoriai ne tik tikėjo S

(tęsinys 3 pusi.)
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Metant akį į praeitį, aiš
kiai matosi, kad žmonijos is
torija XVI šimtmetyje žy
miai pakrypo blogojon pusėn 
ir iki šiai dienai ji vis dar ei
na blogyn. Teisybė, ir iki 
tam laikui žmogus turėjo 
įvairių klausimu ir problemų, 
bet aplamai, nežiūrint įvairių 
kliūčių ir sunkenybių, žmo
gus sulyginamai pasiliko ra
mus ir visa krikščionvbės 
dvasia, tarsi raugas, plėtėsi, 
apėmė vis platesnes mases ir 
nugalėdama pagonijos ar ko
kiu klajūnų žiaurią ir barba
rišką tautą dvasią, sušvelni
no ją ir padarė ją ramią ir 
malonią.

Krikščionybė iš Graikų ir 
Romos kultūrų likučių suku
ria naują kultūrą, žinoma, po 
varu Vakarų civilizacijos. 
Krikščionybė tai civilizacijai 
pridavė savo dvasią ir savo 
moralvbę, kurie buvo jos di- 
dižausias turtas ir, beabejo, 
be to, Vakarų civilizacija nie
kad nebūtu suvaidinusi tos 
rolės pasaulio istoriioie. ko
kia nriska.itoma jos kreditan, 
žodžiu, krikščionybė buvo ci
vilizacijos siela.

XVI šimtmetyje kyla ne
slėpti, kad kitą dieną atėję nuo kurios prasi

deda protestantizmas. Jos va
dai, Martinas Liuteris, Jonas 
Kalvinas ir kiti padarė vieną 

’' _: vietoje reformuoti 
| Bažnyčios drausmę, kas vė
liau buvo pačios Bažnyčios 

> padaryta, kuri net buvo rei
kalinga, jie pradėjo refor
muoti tikėjimą. Jie pradėjo 
nuo to, kad žmogus esti nu
teisinamas vien tik tikėjimu. 
Jeigu jau taip, tai visa Baž
nyčios struktūra esanti berei
kalinga paroda ir todėl atme
tama mišios, Sakramentai, 
kunigystė, mokomoji herar- 
kija, atgailos praktika, aske- 
tika, savęs susivaldymo pa
pročiai ir net malda. Tos re
formos pradžioje paviršuti
niškai jokios atmainos lyg ir 
nesimatė. Visi pasiliko tikin
tieji, kaip ir buvo, ir religija 
pasiliko žmonių širdyse. Tik 
buvo didžiuojamasi, kad pa
galiau pasiliuosuota nuo “Ro
mos retežių” ir “dogmų ver
gijos.”

Nuo to laiko ir prasideda 
Vakarų civilizacijos dvasinis 
puolimas. Tas puolimas įvyk
sta ne staiga ir ne vienoje 
vietoje, bet palengva ir šimt
metis po šimtmečiui tas nu- 
dvasinimas ėio gilyn ir gilyn, 
ir šiandien, žiūrint į 400 me
tų istorijos praeiti, galima 
matvti, kaip tas laipsniškai 
vystėsi.

XVI amžiuje visi giliai ti
kėjo į Kristaus Dievystę. 
Švento Rašto įkvėpimą, ne
kalbant jau apie Dievo buvi
mą. Atmetus Kristaus auto
ritetą, esantį Bažnyčioje ir 
pakėlus privates nuomonės 
principą, pradedama, jau se
kančiame šimtmetyje, kelti 
proto garbinimą ir pri davi
mą jam tokios galios, kokios 
jis visai neturi. Protas vien 
pats galis • pažinti žmogaus 
tikslą, protas galis padaryti 
žmogų laimingu ir anlamai 
protas esąs viso pažinimo 
šaltinis ir viskas tas. kas pro
tui neprieinama, atmetama. 
Jau tame laikotarnvie prade
dama užodnčvti šventojo Raš
to autentiškumas.

Besiwstant tam raciona
lizmui, jau sekančiame šimt-

STRIBŲ SIAUTĖJIMAS
Nelaimingiesiems dar besi

ruošiant į kelionę, iš kurios 
jie gau jau niekuomet nebe
grįš, stribai pradėdavo “tur
to suvisuomenimą”— daužy
ti langus, draskvti šventųjų 
paveikslus, laužyti baldus, 
deginti bites, griauti pečius. 
Grobdavo tiesiai iš šeiminiu-1 
ku rankų daiktus, nešdavo'

vaizdas, kada naktim mote
rys ir vaikai lyjant sušalę 
turėjo tūnoti po medžiais.

, Daugelis vaikų pradėjo 
sirgti. Padėtis buvo daugiau 
nei tragiška, bet išeities 
buvo: reikėjo slėptis, jei 
norėjai badu Sibire mirti

VARGINA ŽMONĖS 
GANDAIS

Bolševikai pajutę, kad 
žmonės yra labai sujudę, ty
čiom pradėjo skelbti, kad 
trėmimų daugiau nebebūsią 
ir visokiais būdais stengės’ 
žmones suraminti, sakydami, 
kad gyventojus tyčiom “ban
ditai” gąsdina. Kad susilp
nintų gyventojų budrumą, jie 
tyčiom retkarčiais vėl paleis
davo gandą, kad tą ir tą die
ną trėmimai bus. Visų nervai 
nepaprastai įsitemdavo tą 
dieną. Už kiek laiko tie pa
tys stribai vėl paleisdavo 
gandus, kad veš. Nuo to žmo
nės pavargdavo, pasidarė 
apatiški; kiti pradėdavo gal
voti: kodėl inane turi būti
nai vežti? Ypač sunku buvo 
žmonėms su mažais vaikais 
slėptis. Daugelis gyventojų 
pradėjo vėl namie - nakvoti. 
Prieš trėmimą bolševikai vi
sus tremiamuosius apiplėšė, 
išreikalaudami iš ju mokes-( “Laivai palaužtom burėm.” 
čius, kuriu suma siekė dau-| ’ Lietuvių naujoje poezijoje 
giau nė 20.000 rubliu, ir iė- Santvaras užima žymią vietą 
ga privertė išpirkti valstvbi- kaip neosimbolikas (apie jo 
nę paskola. Tik po to tuos poeziją tremtyje Tiubingeno 
žmones ištrėmė.

4-5 dienos prieš trėmimą 
buvo mobilizuotos visos ma
šinos, kurias mobilizavo ne
va kariuomenei pervežti ya- 
Ivt miškam. Bet svarbiausias 
tikslas buvo noras tik įgąs

dinti vietinius g-'wentojus, 
kad miškuose nesislėptų.

BAISIOJI DIENĄ; 4
Atėjo baisioji trėmimo; die

na. Dar šaulei nešyitus, MVD 
“operatyvinės” grupes apsu
po tremiamosios, šeimos na
mus, ir stiprūs buožių smū
giai į duris prikėlė išsigan
dusius nelaiminguosius iš lo
vų. Į V’du įsiverždavo 5-10 
rusu, Ivdimų vieno stribo. Pa-

ne-
ne" Į galėtų susirinkti tuos dalv-

Mkuš. kuriuos iš nelaimingųjų
• načiir liūdniausiu jų gweni-

j mo momentu buvo išplėšę r;a„ldą;
stribai. Iš nelaimingųjų šai- 
nvdavos: “Ko verkiat—bal
dos meškos jus nuramins.” 
•'rba: “Nieko, meškos ten iš
gyvena ir jūs išgyvensite.”

(Bus daugiau)

Atvyko rašytojas 
Santvaras

Pirmadienį, rugsėjo 19 d., 
New Yorko uoste išlipo rašy
tojas Stasys Santvaras su 
šeima. Tremtyje St. Santva
ras buvo Rašytojų Dr-jos 
pirmininkas. Jo pastangomis 
tremtyje atgaivintos tradici
nės lietuvių literatūros pre
mijos ir.įs.teigta naujų. Jos 
teigiamai yra paveikusios 
grožinės literatūros augimą.

Pats Santvaras tremtyje 
išleido didelę poezijos knygą

universitetui A. Velička pa
rašė veikalą-diplominį 
bą).

Viso Santvaras yra 
dęs 3 poezijos knygas 
dramos veikalus, 
“Žvejai” ir “Kaimynai

dar-

išlei- 
ir 4 

iš kurių
. , . . - t” šu

tyti Kauno valstybiniame te
atre. “Žvejai” yra išversti į 
latvių ir estų kalbas ir staty
ti tų.-tautų teatruose.

>■ žinomas Santvaro libreto 
St. Šimkaus operai “Pagirė- 
nai.” Be to, jis yra išvertęs 
visą eilę libretų į lietuvių kal
bą. Pati opera jam taip pat 
nesvetima: Santvaras Italijo
je studijavo dainavimo me
ną ir, grįžęs, dainavo Kauno 
operoje. Vėliau Santvaras
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•tikrindavo, ar visi šeimos'buvo Kauno Jaunimo Teatro 
nariai vra namie.-perskaitv-i direktorium.
davo kp*knki rasta.-, kad tas - Št. Santvaras su šeima iš- 
ir tas pilietis vrą iĄčiai me- vvko kuriam laikui į Stony 
tu. ištrepriamas į S’birat Už Brook. N; Y;, pas žinomą ra
ką ištremiama, nebuvo nuro- šytojų rėmėją P. Lapienę.
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ir visur
Kalifornijos lie

tuviai

—LRKSA Vykd. Tarybos į —Heiligenhaven, Vokieti- 
narys Dr. A. J. Valibus iš joje, britų zonoje, IRO išlai- 
Kingston, Pa., rugpiūčio mė
nesį atsisakė iš vyriausiojo 
daktaro kvotėjo pareigų. Jo 
vietą užėmė Dr. Mary M. Re
meika iš Shenandoah, Pa.

—Brazilijoje lietuviai rūpi
nasi, kad jų vaikai mokėtų 
lietuvių kalbą. Lietuvių pra
džios mokyklose, šalia brazi
lų kalbos, vaikus moko ir lie
tuvių kaffeos.

—Rugsėjo 8 d. Liet. Tautos 
šventė visur lietuvių buvo 
vienu ar kitu būdu paminėta 
ir atšvęsta pagal vietos, lai
ko ir aplinkybių galimybes.

—IRO vadovybė Vokietijo
je tarp lietuvių ir kitų tautų 
tremtinių veda skryningus 
Rusijos komunistų naudai.

—Rusi jos bolševikai Lietu
voje leidžia specialų laikraš
tį tremtiniams, ragindami 
grįžti juos namo, bet tremti
niai pažįsta jų spąstus ir vi
sai netiki jų kvietimais.

—Lietuvoje bolševikai re
guliuoja visus radio apara
tus: žmonių radiju priimtu
vus sujungia nutiestomis vie
lomis ir žmonės turi klausy
tis tik tą, ką jiems komunis
tai perduoda.

—Waterbury, Conn. Šven
to Juozapo parapijos mokyk
los patalpose įsteigta litua
nistikos kursai, kuriuos vai
kai lanko laisvu nuo mokyk
los laiku.

—Chicagoje Mar. Deme- 
reckis laimėjo geležinkelių 
parodoje “Miss Railroad Fair 
of 1949” titulą. Jos nuotrau
kos buvo įdėta į visus Chica- 
gos dienraščius.
: —Atvykęs Vilniaus Operos 
solistas baritonas Stasys Lie
pa pastoviai apsigyveno Am
sterdam, N. Y. ir dalyvauja 
vietos lietuviškoje veikloje. 
r —Lietuviškos Knygos Rė
mėju ir lietuviškos kultūros 
nešėju pasaulyje gali tapti 
kiekvienas lietuvis, užmokė
jęs $5.00 sekančiu adresu: 
Rev. C. A. Matulaitis, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, Ill.

—Detroite Liet. Organiza
cijų Centro susirinkime bu
vo apsvarstyta Visuotino Lie
tuvių Kongreso reikalai ir iš
rinkta į jį atstovai.

—Bostone Lietuvių Pilie
čių Draugija rugsėjo pabai
goje šventė savo 50-tą jubi
liejų su pikniku Romuvos 
Parke Brocktone.

—Worcester, Mass mokyk
lų insnektorius paskyrė Joną 
Parulį lietuvių kalbos moky
toju vienoje komercinėje 
aukštesnėje mokykloje.

—Rugpiūčio 27 d. Belgijo
je, Tilleur gatvėmis, vaikš
čiojo bažnytinė procesija, ve
dama miesto majoro, kurioje 
organizuotai dalyvavo ir te
nykščiai lietuviai.

—Lietuvos Vvčių seimas 
pavedė savo garbės nariui Ig
nui Sakalui sudaryti kolekty
vą Vvčių istorikei medžiagai 
surinkti, suredaguoti ir pa
ruošti spaudai.

—Scrantono Universitete 
yra įvesta lietuvių kalbos 
kursai, kuriuos veda A. Vai
čiulaitis, buv. “Amerikos” 
redaktorius.

—Baigęs Loyola kolegiją 
ir Law School Maryland Uni
versitete, Adomas Gregorius 
sėkmingai 
valstijoje 
mus.

—Kun. 
“Draugo”
mums rašo iš San Paulo, Bra
zilijoje. Jis lankosi Brazilijoj, 
Venezueloj, Urugvajuje, Ar
gentinoje, Chilėje, Peru, Ek- 
vadoriuje, Kolumbijoje, Pa
namoje. Visur lietuvių ir ki
tataučių susidomėjimas — 
domisi USA lietuviais, ALT, 
VLIKo darbais. Visų kraštų 
spaudoie pasiseka iškelti Lie
tuvos klausimą. Jo straipsnį 
įdėsime ateinančiame nume
ryje.

komos DP ligoniams - džiovi
ninkams ligoninės ligoniai, 
kurių tarpe yra nemaža lie
tuvių, skundžiasi baisia pa
dėtimi: džiovininkams netin
kamas klimatas, menkas gy
dymas ir priežiūra. Ligoniai 
buvo paskelbę bado streiką 
ir parašė skundą.

—Naujuoju Moksleivių At
eitininkių Sąjungos pirminin
ku Vokietijoje išrinktas stu
dentas Antanas Razma.

—Išvykus iš Valencijos

TĖVIŠKEI.!...
Ak, tėviškei, 
Ar aš galiu padėt, 
Palengvint tau vargus?

Kuomet matau 
Aš sopuliuos tave, 
Aukoju tau save.

Tėvyne, ak miela, 
Tau kūnas ir siela 
Taip baisiai apkalta, 
Išvargus tu mirtinai, 

lyg be kraujo, balta.

Ar tau širdis, 
Pasauli, sudrebės, 
Pabus tau sąžinė?

J. Steponaitis^

ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

išlaikė Maryland 
advokato kvoti-

Dr. J. Prauskis, 
redakcijos narys,

—Rugp. 28 d. įvyko ALT pik
nikas, kuris puikiai pasisekė. 
Piknike darbais pasiskirstė pa
gal draugijas,-pav., Vyčiai tvar
kė barą, Socialdemokratai — lo
teriją, virtuvę — Moterų drau
gija,prie kasos — SLA nariai. 
Pelnas bus pasiųstas centrui.

—Liet. Taut, šokių grupė rug
piūčio 28 d. dalyvavo Pietinės 
Kalifornijos Universiteto liau
dies meno . programoje, Idyll
wild, Cal., kur yra statoma uni
versiteto muzikos ir meno Cam
pus. Šokių grupei vadovauja Lu
ti ja Zaikienė. Toji jauna grupė 
per šiuos metus jau turėjo 8 pa
sirodymus ir dar turi kelis kvie-

buv. krepš. komandos kapito- timus, daugiausiai kitataučių or- 
nui p. Algirdui Šliogeriui, ganizacijų. Lapkr. 5 d. pati gru- 
komandos reikalus tvarkyti pė ruošia Liaudies Meno vakarą 
ir vadovauti paskirtas krepš. Tarptautinio Instituto patalpo- 
Antanas Šulcas.

—Ruošiamasi praplėsti lie- tinių kostiumų įsigijimui, 
tuvių sporto klubą Venezue
loje, įrengiant stalo tenisą, 
moterų tinklinį, šachmatų ir 
kt.

—P. Jonas Stanevičius, pir
masis Lietuvių Sąjungos ini
ciatorius iš Valencijos persi
kėlė gyventi į Maracay.

—Caracase išėjo pirmasis 
Venezuelos lietuvių neperio
dinis religinės minties ir in
formacijų leidinys “Tėvų Ke
lias.” Redaguoja kun. A. Sa
baliauskas.

—Vienas vietinis gyvento
jas, išėjęs iš proto, su ilgu 
peiliu užpuolė krautuvėj pre- 
kvbininko Tamašausko brolį, 
14 metu berniuką Algirdą ir 
jį sunkiai sužalojo.

se. Vakaro pelnas skiriamas tau-

Nusivylęs Žmogus

(pradžia 2 pusi.) 
Dievą, bet jie buvo Dievui iš
tikimi ir net nuoširdžiai Jį 
mylėjo. Bet kiek šiandien to 
visako beliko? Kiek iš jų 
šiandien betiki, kad turi sie
lą? Ir vėl aiškėja, kad kata
likai, kurie turėję būti pro
to priešai, šiandien jie vieni 
paliko, kurie išpažįsta, kad 
protas, tikėjimo padedamas 
gali prieiti prie Dievo ir Jo 
Tobulybių pažinimo.

Paskutiniųjų keturių šim
tų metų istorija, yra žmo
gaus nudvasinimo istorija. 
Kristus, kuris yra Dievas, ta
po paverstas tik žmogumi, o 
žmogus tik gyvuliu, o gyvu
lys privestas prie atomo. Tai 
pavadinta “Pažanga”! Visai 
nenuostabu, kad giliau gal- 
vojantieji, tai matydami, pra
dėjo kalbėti ir rašyti apie 
Vakarų civilizacijos puolimą. 
Jie visai teisingai daro išva
dą, kad Vakarų civilizacija 
eina puoliman, tik aiškinda
mi jos priežastis daro klai
dą. Ne mašinerija, ne finan
sai, ne apsiginklavimas, ne 
aukso veršis, ne geležinio de
terminizmo dėsniai yra to 
puolimo priežastis, bet Vaka
rų civilizacijoje Kristaus ir 
Dievo paneigimas.

Apie to nudvasinimo vai
sius pakalbėsime kitame nu
meryje.

—Per liepos ir rugpiūčio mė
nesius žinomas įvairių tautų šo
kių žinovas Vytautas Beliajus 
Kalifornijos įvairiose mokyklose 
mokė šokių. Jį kvietė mokytojų 
draugijos, universitetai. ir įvai
rūs klubai Los Angeles; San 
Francisco, Oakland, San Diego 
miestuose. Oaklandę jam pager
bti buvo surengtas didžiulis ban
ketas, kur dalyvavo miesto ma
joras Cross ir tūkstančiai žmo
nių. Jo naujai išleistas lietuviš
kų šokių plokštelių albumas iš 
visų krautuvių buvo išpirktas. 
Vytautas mano ir kitą vasarą 
čia atvykti.

—Rugs. 8 d.' “Kalifornijos. Lie
tuvio” iniciatyva, buvo suruoš
tas Tautos - šventės minėjimas,, 
kur dalyvavo virš .300 lietuvių. 
Programoje,buvo „kalbos, ir me
ninė dalis. Apie „Lietuvos taut, 
šventės tradicijas kalbėjo gen. S.

Ar vis ramiai 
Tylėt, lyg be širdies, 
Toliau pasirinkai?...

Baisumus juk matai,
Kaip žudoma tauta,
Ir kaip gali tylėt,
Juk žūna ten mano tėvynė 

taip nekalta, nekalta!...

Muztkai Franz Liszt “Liebestraum.”

• toliau tęs studijas muzikoje.
—Florence Korsak rugsėjo 22 
—Lietuvos Vyčių 133 kuopa 

labai aktingai veikia. Rugsėjo 
5, 6, 7 dd. turėjo ekskursiją į 
Yosemite gražųjį parką (apie 
300 mi. nuo L. A.). Spalių 30 d. 
rengia tradicinius Halloween šo
kius, kurių pelną skiria naujos 
bažnyčios fondui. Vyčiams pir
mininkauja adv. J. Peters.

—Šv. Kazimiero parapija ruo
šiasi metiniam bazarui, kuris 
vyks spalių 16 ir 23 d. Loterijos 
ir bazaro pelnas skiriamas nau
jos bažnyčios statybos fondui.
. —Liet; Tremtinių susirinki
mas įvyko rugp. 21 d. Nutarta 
nėsteigti atskiros draugijos, bet 

Raštikis, o spaudos klausimu pa-, j įsijungti į kitas veikiančias drau- 
ruošė kalbą adv..S|„ Paltus. Pro-, gijas, ypač - atgaivinti apmirusį 
gramą pradėjo .“Kai. Lįet.” Bi- BALFo skyrių, 
čiulių pirm, kleb, kun. J. Kučins- :
kas ir po savo kalbos supažin- ----------
dino -su .^naujai- atvykusiu. kun. 
Jankausku, kuris irgi .tarė -žodį. 
“Kai. Liet.” angliškos dalies red. 
Mil tonas C. visų kalbas reziufna-r 
vo angliškai.. .

Meninę dalį pildė Liet. Tautin. 
šokių grupė, .ved. L. Zaikienės. 
Be tautinių šokių, grupės nariai 
R. Kilmonytė padainavo ir,. .1. 
Truskauskatė padeklamavo.. ,

—Jau išėjo naujas “Kalifor
nijos Lietuvio’.’ numeris, kuris 
tiek turiniu, tiek išvaizda daro 
gražų įspūdį. Lietuviški straips
niai jau surinkti nuosavu linoti- 
pu — su lietuviškais akcentais. 
Šiame numery telpa aktualūs 
straipsniai: “Lietuviais turime ir 
būt,” “Lietuvių Charta,” Ką da
ryti nustojus darbo,” “Visuoti
nas Amer. Liet. Kongresas,” 
“Pranas Lubinas,” "Kovoje ųž 
Lietuvą,” plati kronika. Adre
sas: ‘ ‘Kalif. Lietuvis, ’ ’ 9204 So. 
Broadway, L. Ą. 3, California. 
Prenumerata metams

—Gabi, jauna pianistė Viola 
Mae Swyt rugp. 24 d. turėjo sa
vo pirmą piano rečitalį, kurį su
rengė žymus Piet. Kalifornijos 
Universiteto prof. J. Crown. P-lė 
Swyt pildė sunkius Chopin; Bee
thoven, Mozart, Bach ir • kitų 
kompozitorių kūrinius. Viola ir

$2.00;

A. K.

—Vidaus reikalų ministerija 
leido lietuviams steigti Lietuvių 
Savišalpos Sąjungą. Išgavimui 
leidimo daug pasidarbavo kun. 
A. Sabaliauskas, kurio dėka, ga
lima sakyti, jis tik ir gautas.

Pirmieji Liet. Są-gos iniciato
riai — Jonas Stanevičius, Pet
ras Tumėnas ir kiti. Iš dalies 
vietinės kalbos nemokėjimas ir 
kitos negerovės sunkiai davėsi 
reikalą pastumti pirmyn.

Laikinasis lietuvių savišalpos 
komitetas sušaukė Valencijoje 
gyvenančių tautiečių visuotinį 
susirinkimą. Juozas Zavadzkas 
pirmininkas, teis. Vyt. Akelis vi- 
cepirmin., Irena Žalnieriūnaitė 
sekret., Mečys Baliutavičius iž
dininkas, Liudas Jablonskis ūkio 
vadovas. Be to, valdyba be sa
vo tiesioginių pareigų užsidėjo 
dar papildomas pareigas: vice
pirmininkas tvarkys su darbo 
gavimu susijusius reikalus, iždi
ninkais savišalpos, sekretorius 
informacijos ir ūkio vadovas rū
pinsis butų gavimo reikalais. Re
vizijos komisijon išrinkti: Jad
vyga Indrišiūnienė, H. Janužys 
ir Zbignevas Pesliakas.

—Nutarta prie sąjungos įstei
gti tris sekcijas: meno, sporto ir 
spaudos. Tam darbui vadovauti 
pakviesti: solistas Romas Jonis- 
Joneliūkštis — meno vadovas, 
Zbignevas Pesliakas — sporto ir 
Vytautas Sakalauskas — spau
dos. Nutarta išvystyti plačią 
tautiškai kultūrinę ir meninę 
veiklą. Kelti sportinį lygį jauni
me. Aprūpinti tautiečius lietu
viška spauda, informuoti kitose 
šalyse gyvenančius lietuvius 
apie mūsų darbus, vargus ir rū
pesčius, apie mūsų džiaugsmus, 
pasisekimus ir laimėjimus.

—Lietuvių krepšinio komanda 
(B klasės meisteris) pakviesta 
būti kurį laiką treniriu, rungty
nių formoje, Estado Carabobo 
3-jų A klasės komandų rinkti
nei. Per pirmas įvykusias runk- 
tynes, nors lietuviai pralaimėjo, 
bet palyginamai mažu 52:41 
krepšių santykiu. , ( ‘ •

Reikia pasakyti, kad mūsų 
krepšininkai yra puikūs mūsų 
lietuvių tautos reprezentantai 
Venezueloje. Apie lietuvius ra
šoma laikraščiuose, kalbama 
gatvėse, mėtomi gatvėse rekla
miniai rungtynių lapeliai :Litua- 
no vs Selection Carabobo ir t.t.

V. Sakalas

Taip statėsi Nepriklausomoji Lietuva: Didieji Vytauto Didž. Muziejaus,rūmai Kaune.

“Atominio smūgio atveju, 
USSR pati subyrėtų,” — sa
ko col. James Crockettas. 
Viename rimčiausių Kanados 
žurnalų yra ištisai spausdi
namas buvusio US karo atta
che Maskvoje straipsnis, “Ar 
galimą Stalinui pasitikėti.” 
Tarp kitko, šis artimas Wa- 
shingtonui vyras sako: “Ne
žiūrint griežčiausio persekio
jimo, Rusijoje esama pogrin
dinio veikimo iki.kraštutinu
mo neapkenčiančių esamo re
žimo. Plačiausius Rusijos 
kraštus tuojau apimtų cha
osas ir sovietų valdžia būtų 
nuversta jų pačių gyventojų, 
ieigū tik policinės sistemos 
viršūnė būtų sunaikinta. Net 
nrie dabartinės policijos kon
trolės, daug kur- provincija-’ 
nakties metu nėra saugu. Po
grindinės jėgos nors poten- 
'iiališkai yra stiprios, bet tik
rumoje jos yra labai silpnos. 
Lankydamasis Gudijoj, nak
ties metu turėjau reikal? 
nervažiuoti plačią sritį. Kai 
buvo pasiūlyti keturi sargy
biniai iš saugumo policijos 
MVD iki aš įlipau Minske į 
traukinį, abudu kartu MVD 
karininkai man paaiškinda
vo, jog čia esą nesaugu. Man 
nasisekč pasikalbėti su lietu
viais, latviais ir estais, kurie 
nepajėgė išreikšti tos neapy
kantos, kurią jaučia šios ma
žos tautos komunistiniams 
užgrobikams, o ynač po pas
kutiniu MVD daliniu ėmusiu- 
si prieš taikius gyventojus 
žvėrišku priemonių.

Į kiekviena iš šitų kraš
tų, kuriuos aš čia paminčiau, 
buvo pasiųsti dideli skaičiai

Garbė vilioja
Europoje tarp Anglijos ir 

Prancūzijos yra Anglų Kana
las, kurio siauriausia vieta 
tarp Cape Gris Nez Prancū
zijos ir Dover, Anglijos, yra 
tik 19 mylių. Pagunda ir di
delis troškimas garbės tą Ka
nalą perplaukti nevieną buvo 
ir yra apėmusi. 50 metų lai
kotarpyje jau su virš du šim
tai asmenų abiejų lyčių mė
gino perplaukti Kanalą, bet 
tik apie 25 nuošimčiai savo 
tikslą pasiekė.

Pirmasis Kanalą perplaukė 
1875 metais Matas Webb, an
glas. Jis plaukė 21 valandą ir 
45 minutes. 1926 m. prancū
zas George Michel perplaukė 
per 11 valandų ir 5 minutes. 
Iš moterų amerikietė Gertru
da Ederle perplaukė Kanalą 
1926 m. per 14 vai. ir 39 mi
nutes. Nors daug moterų mė
gino iš jos tą greitumo rekor
dą paveržti, bet dar nė vie
nai nepasisekė.

Šių metų liepos 26 d. iš Cap1 
Gris Nez Francijos moteris 
holandė Willi Groes Van Rij- 
sel, 30 metų amžiaus, sverian
ti 175 sv., taip pat mėgino 
Kanalą perplaukti iš Prancū
zijos į Angliją, bet nepavyko, 
nes Kanale, jai beplaukiant, 
pakilo audra, ypač prie Ang
lijos krantų buvo labai nera
mus ir audringas vanduo. Po 
14 valandų ir 16 minučių jos 
plaukimo, kada jai buvo be
likę vos tik viena ir pusė my
lios iki kranto, ji turėjo, plau
kimą nutraukti, sėsti į laivelį 
ir išvažiuoti kraštan.

Amerikietė Shirley Mae 
France, 16 metų, iš : So. So
merset, Mass., taip pat tos 
garbės traukiama išvyko An
glį j on ir mėgina perplaukti 
Kanalą. .. . ?

■ ” Tibetas paskelbė karą
J ;< komunizmui

Kai komunistų- jėgos ūžė-1 
mė Mongoliją ir didžiulę Ki
nijos Sinkiang provinciją, ku
rį tęsiasi nuo Tibeto iki Sibk 
ro rubežiaus, vyriausia Tibe-

MVD slaptosios poličijos ir 
MVD karuomenės. Iš kiekvie
nos jų daugybė žmonių yra 
išgabenta į Sibirą ir ten ka
linami... Kol Stalino priešai’ 
neparims į savo rankas slap
tosios policijos ar kariuome
nės, Rusija niekad neišsiva
duos iš sovietų jungo, o su 
ja ir kitos tautos”...

Aim.

KVIEČIAME

to galva Dalai Lama tuomi 
labai susirūpino ir šių metų 
rugpiūčio pradžioje pasikvie
tė pas save su viršum šimtą 
savo patarėjų lamų, vadina
mų “gyvieji Buddos,” konfe- 
rencijon pasitarti, kaip ap
saugoti savo šalį nuo gręsian
čio jai iš komunistų pusės pa
vojaus.

Susirinkę savo šalies sosti
nėje Lhasa, Tibeto lamos 
tuoj pasiteiravo savo prana
šysčių iš “Dangaus ženklų” 
ir pamatė, kad atskyrimas 
Shangri-La nuo laisvojo pa
saulio būtų jai labai skaudus 
ir sukrečiantis dalykas, jei 
nebus laiku sustabdytas ir 
užgniaužtas besiplečiantis 
pasaulyje raudonųjų potvi- 
nis.

Turįs stipriausią ir di
džiausią dvasinę įtaką visoj 
Vidurinėj Azijoj vyriausias 
Tibeto Dalai Lama su savo 
patarėjais, pastebėję komu
nizmo agentus skleidžiančius 
lamaserijose propagandą, pa
skelbė šventąjį karą prieš ko
munistus ir pasiuntė tris 
tūkstančius vienuolių studen
tų su misijomis į visą Vidu
rinę Kiniją, kad sudarytų 
frontą prieš kinų komunistų 
vado Moa Tse-tiung “moniz
mą.” ->•

Lietuvos Vyčiu nau
ja centro valdyba
Pirmininkas — Jack Juo

zaitis iš Chicagos. % •
1- as vice pirmininkas — 

Aleksandras Vasiliauskas, iš 
Great Neck, N. Y.

2- as vice pirmin. — Bertha 
čiočys, iš Providence, R. I.

Protokolų raštįn. — Silvia 
Račkus, iš Chicagos. ,

Finansų raštin. i—» Dolores 
Miller, iš Dayton, Ohįo>,,.-; 
' Korespondente - sekretore 
— Filomena Rekašius; iš Chi
cagos.- - ■ ?

R ė i kalingi

“Amerikai” reikalingi ener
gingi įgaliotiniai rinkti pre
numeratas. ‘‘

Gera proga liuos^kųl eks
tra užsidirbti. r?,nH •

Dėl sąlygų kreiptis:- ■
“AMERIKA”

417 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA” • 7;
★ yra geriausias savaitraštis,—-sako kiekviena^ 

turėjęs progos su ja susipažinti.,

“AMERIKOJE”
'fc visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų U 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
, Todėl. .r. .

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

bet.ir visame pasaulyje. „ "

“AMERIKOS” -
šimtai egzempliorių . kas savaitė plaūkia į 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą. L . ’

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

“AMERIKA*
metams kainuoja tik .....

Užsienyje ..... .
$3.00
$350

Užsakymus ir pinigus siųskite: ■ ;

“Amerika” \
417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. ?.

. . . . . • . . . • . . . • - . ■ /

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos*
numerius susipažinimui j r) • 7 - •
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ATVYKO E TREMTIES Maiiricė FitzgeraĮd

Atvyko 12,000 lieiu- 
vių tremtinių

Rugs. 19 d. laivu “General 
Hersey” į New Yorko uostą 
atvyko 236 lietuviai, tuo bū
du pagal DP aktą iš 1948 m. 
viso atvyko 12,186 lietuviai 
tremtiniai.

Dar yra neturinčių garan
tijų lietuvių, kurie maldauja 
geros širdfes tautiečių juos 
atsikviesti, šiandieną dar ga
lima jiems pagelbėti išrašant 
tuojau darbo ir buto garan
tiją.

Garantijų blankus ir infor
macijas tuojau išsiunčia pa
gal pareikalavimą:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.,

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

plačiausiai skaitomu liet, 
tremtinių stovykliniu laikraš
čiu, kuris buvo leidžiamas li
gi šių metų pavasario.

Tuo nepasitenkindamas šis 
kultūrininkas įsteigė Giedros 
vardo leidyklą knygoms leis
ti. Jau 1946 pavasarį išlei
džia pirmąją knygą mūsų 
vaikams, kurią parašė du 
jauni, gabūs rašytojai broliai 
Mekai. Vėliau Giedra leidžia 
vadovėlius mūsų mokyklai ir 
literatūros žurnalą “Žings
niai.” Be to išleidžia lietuviš
kais vardais papuoštų laiš
kams popierio ir vokų bei at
viručių serijas. Pažymėtina, 
kad A. Giedraitis pirmasis 
’’steigė spaudai platinti kios
ką ir suorganizavo mūsų 
tremties mokyklų aprūpini
mą vadovėliais bei rašomaja 
medžiaga. A. B.

BALFo seimo atsto
vams kambariai

BALFo metinis seimas bus 
spalių 7-8 dienomis, Hotel 
Benjamin Franklin, Chestnut 
ir 9th Sts., Philadelphia, Pa. 
Seimui rengti komisijos rū
pesčiu tame pat viešbuty yra 
rezervuota 50 kambarių sei
mo atstovams.

Seimo atstovai, norį apsi
stoti viešbuty jr turėti kam
barį, malonėkite parašyti 
apie tai "viešbučiui.

Kas norėtu privačiai apsi
nakvoti, prašoma kreiptis į 
BALF Seimui Rengti Komi
tetą, ULRA Convention Com
mittee, 204 N. Broad Street, 
Philadelphia, Pa.

Komitetas

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

BALFo seimo proga 
bus pamaldos

BALFo metinis šeimas bus 
spalių 7 ir 8 d. Hotel Benja
min Franklin, Chestnut ir 9 
Sts., Philadelphia, Pa. Šia
me seime dalyvaus daug at
stovų iš visų Amerikos vietų, 
o taip pat labai žymių svečių.

BALFo seimui rengti ko
miteto nutarimu spalių 7 d., 
8:30 vai. Šv. Kazimiero baž
nyčioje, 324 Wharton Street, 
Philadelphiioj, seimo atidary 
mo proga, mis atlaikytos pa
maldos už geradarius, kurie 
dideliu darbu, pasišventimu 
ir aukomis prisidėjo prie 
tremtinių gelbėjimo darbo, o 
taip pat, kad Dievas saugotų 
ir globotų tremtinius. Seimo 
atstovai, svečiai ir vietos vi
suomenė kviečiami dalyvauti 
pamaldose.

Spalių 7 d. 2 vai. popiet 
pradedamas BALFo seimas.

Spalių 8 d. seimo sesijos 
pradedamos 9 vai. ryto.

Spalių 8 d. 8 vai. vak. iš
kilmingas banketas.

BALF Seimui Rengti 
Komitetas

Atvyko tremties kul
tūrininkas Ant.

Giedraitis
Į New Britain, Conn, atvy

ko savo giminaičio, žinomo 
tos vietos floristo, K. Gied
raičio atkviestas, pasižymė
jęs tremtyje savo kultūrine 
veikla, dipl. komersantas An
tanas Giedraitis. Kai prieš 
puspenktų metų vakarų Vo
kietijoje pradėjo kurtis trem
tinių stovyklos, A. Giedraitis 
su savo keturių mažų vaikų 
šeima, buvo apgyvendintas 
Wiesbadeno stovyklos viena
me kareivinių kambary, kurs 
buvo be langų, be stogo ir 
kiauromis lubomis. Lietaus 
metu visi būdavo šlapi. Ta
čiau A. Giedraitis, nežiūrėda
mas tokių sunkių sąlygų, įsi
taisė reigalingas priemones 
ir pradėjo leisti dienraštėlį. 
Vėliau jį ištobulino ir padarė

Sekmadienį, spalių 2 d., 3 
vai. popiet, Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne, 
šaukiamas visuotinis New 
Yorko Lietuvių Tremtinių 
Draugijos susirinkimas.

D’enotvarkėje, tarp kitų 
punktų, numatyti rinkimai 
Draugijos valdybos, komisi
jų ir atstovų į Visuotinį Am. 
Lietuvių Kongresą.

Visi tremtiniai, tiek drau
gijos nariai, tiek naujai at
vykusieji, prašomi dalyvauti 
susirinkime.

L. T. Dr-jos Valdyba

Lietu viii Kalbos 
Vadovas

Iki šiol Lietuvių Kalbos Va 
dovo daugiau, kaip po vieną 
egzempliorių užsiprenumera
vo: . - ~ . ... ■.

Šv. Kazimiero parap. Vyčiai, 
Philadelphia, Pa. — 10 egz.

“Keleivio” redakcija, S. Bos
ton, Mass. — 5 egz.

V. M. Stapulionis, Chicago, 
Ill. — 4 egz.

Kun. Pr. Juras, Lawrence, 
Mass. — 4 egz.

F. Paubinskas, Chicago, 3 egz.
Po 2 egz.: prof. K. Pakštas, 

St. Monica, Calif., Dr. D. Pilka, 
So. Boston, Mass., K. Katkevi- 
čiūtė, Chicago, Ill., C. Sweger, 
Chicago, Danutė Bubelytė, Chi
cago.

Pirmasis Garbės prenumera
torius — kun. A. Sabaliauskas, 
iš Venezuelos.

Lauktina, kad kiekviena 
lietuvių parapija, kiekviena 
mokykla, klubas, organizaci
ja ir visi tautiečiai pasektų 
šiais pavizdžiais ir užsiprenu
meruotų “Lietuvių Kalbos 
Vadovą,” spausdinamą Vo
kietijoj. Knygos kaina $2.50. 
Garbės prenumeratos 10 dol. 
Užsakymus su pinigais pra
šoma siųsti šiuo adresu:

JUOZAS AUDĖNAS, 
14 Townsend Street, 
Boston—Roxbury, Mass.

Laivu General Blatchford j New 
Yorką atvyko šie lietuviai:

Adomavičius, Vladas, Liucija, — 
Paterson.

BAGDONAVIČIUS Vladas, — Phi
ladelphia.

BALTRUŠAITIS Antanas — Balti
more.

B ARC AITE, Lilija, Anastazija, — 
Chicago.

BIKULCIUS, Stasys, Zofija, Vytau
tas, Bronius, Rymantas, Vladas, Sta
sys, — Maryland.

BILIŪNAS Vytautas — Conn.
BUSEIKA Vytautas — Chicago.
DAGYS, Antanas, Petronėlė, Vytau

tas, — Ohio.
. DMUKAUSKAS, Ona, Simaans, — 

Chicago.
DOBROVOLSKIS, Valė, Alvinė, — 

Chicago.
FURMONAVICIUS, Petras, Uršulė, 

Petras, Aušra, ■— Woodhaven, N. Y.
GAINKEVICIUS Vladas, — Phila

delphia.
JEZUKAITIS Juozas, — Mass.
JURGILAS, Stasys, Vanda, — III.
KALVAITIS, Stasys, Marija, — III.
KAPOČIUS, Mykolas, Kotrina, Jad

vyga, Jonas, — aBltimore.
KAVALIŪNAS, Pranas, Frida, El

vina-Regina, — Chicago.
KAVALCIUKAS, Aleksandras, Mari

jona, Judita, — Mich.
KIVERIS, Jonas, Anelė, Juozas, Jo

nas, Danutė, — Minnesota.
KLIMAVIČIUS Bronius, — Mass.
KORLA Povilas, — N. Y.
KUBILIUS, Vilius, Jurgis, Ona, — 

Connecticut.
KURAS Justinas, — Maspeth.
LENDERSKIS, Jurgis, Martynas,— 

Michigan.
LEKAS Juozas, — Massachusetts.
LINGAITIS Povilas, — Masš.
LIUBINSKAS, Juozas, Ona, Juozas,

— Chicago. .
LUKOŠEVIČIUS Stasys, — Ohio.
MARCINKEVIČIUS, Stasys, Ona, 

Rikardas* Danute, — Worcester.
MARIJONAITIENE Veronika, — 

Waterbury.
MIKŠYS Žibuntas, — Detroit.
MILIAUSKAS, Veronika, Vigaudas,

— Illinois.
MOCKAITIS, Antanas, Petronelė, 

Jonas, — III. .
MORUIšIS Antanas, — Phila., Pa.
ODINAITE Stasė, — Omaha.
Palevičius, Vladas, Vilhelmina, Re

gina, Jokūbas, — Chicago.
PALUBECKAS, Jonas, Regina, Au

relija, Dalia, — Worcester.
PAUKŠTYS Adolfas, — Maspeth.
PETRAŪŠKAS, Pranas, Aldona, Jū

ratė, Arūnas, — N. Y.
REMEIKA Petras, — Chicago.
RUTKAUSKAS, Viktoras, Bronius, 

Algirdas, SAbina, — Chicago.
SABALIAUSKAS, Vladė, Stasė, — 

Rochester.
SAIKUNAS, Jonas, Agnietė, — Wor

cester.
SALADŽIUS Juozas, — N. Y.
SIKORSKAS Juozas, — Wisconsin.
SKRIPKAUSKAS, Stasys, Petronė

lė, Leokadija, — Cicero.
SUBOTAS, Kazys, Marijona, — Md.
ŠLEPETYS Algimantas, — Detroit.
STAUDE, Alfredas, Aleksandras, — 

Pennsylvania.
STOCKUTE Uršulė, — Phila.
STAŠKEVIČIUS, Pranas, Ona, . 

dona, — Brooklyn.
SUTIENE Teresė, — III.
SVEREIKA Francis, — Conn.
VAILOKAITIENE Julė, — Ohio.
VESCIUNAS Albertas, — Nebraska.
VAIŠVILA, Mečislava, Mykolas, Vy

tautas, — Pennsylvania.
VALTAS Lucija, — N. Y.
VISBARA Jonas, — Worcester.
ŽILINSKIS Anelė, — Brooklyn.
ŽYMANTAS, Vytautas, Halina, Ju

zė, — Wisconsin,

GIEDRAITIS Juzė, gimus 1883 m., 
siuvėja, namų ruošos darbininkė.

Gobtaitis Agota, gim. 1892, ūkinin
kė, namų ruošos darbininkė.

Jautokas Zigmantas, gim. 1884 m.; 
Emilija, 58 metų—ūkininkai; Vikto
ras, 20 metų; Regina, 18 metų; Kris
tina — 13 metų.

Ivanauskas Adolfas, gim. 1897 m., 
mėsininkas, dažytojas, ūkininkas.

Katilius Jurgis, gim. 1901 m., Elz
bieta — 40 m., Dalia — 5 metų. — 
ūkininkas, mekanikas, šaltkalvis.

Kulikauskas Marija, gim. 1917 m., 
ūkininkė, siuvėja; Edmundas — 11 m., 
Rinaldas — 13 m., Vilhelmina — 8 m.

Kuraitis Tomas, gim. 1913 m., ūki
ninkas, šaltkalvis; Sofija gimus 1879 
m., Juzė gim. 1923 m.

Kiselius Margarita, gim. 1919 m., 
siuvėja, namų ruošos darbininkė, ūki
ninkė; Vincentas 37 metų, darbinin
kas.

Kontratas Gertruda, darbininkė;
Zigfridas, 5 metų.

Kapačinskas Augustinas, gim. 1915 
m., ūkininkas, mekanikas; Jurgis, 72 
metų, Teofilia, 68 metų.

Kazakevičius Juozas, gim. 1891 m., 
ūkininkas, batsiuvis; Petras, gimęs 
1933 m., Juozas gim. 1935 m., Ona— 
1942 metais.

Kazakevičius Antanas, gimęs 1927 
m., ūkininkas, elektro monteris.

Kreivėnas Stasys, gim. 1924 metais, 
ūkininkas, stalius.

Kartanas Juozas, gim. 1903 m., ūki
ninkas, kepėjas; Ona 32 metų, Juo
zas — 10 m., Ona — 9 m., Emilija— 
6 m., Renata — 5 m.

Kreivėnas Antanas, gim. 1895 me
tais, ūkininkas; Adelė 52 m., Algis— 
17 m., Vytas — 18 metų amžiaus.

Latonas Kazys, gim. 1904 m., šalt
kalvis; Adelė 39 m., Valerija—17 m., 
Teresė—15 m., Danutė—14 m.

Lasaitis Juozas, gim. 1892 m., ūki
ninkas, batsiuvis; Ona gim. 1894 m., 
Vitas gim. 1929 m., Adelė gimus 1932 
m., Eduardas gimęs 1935 m.

Lichtas Henrikas, gim. 1917 metais, 
ūkininkas, šaltkalvis; Sofija gim. 1920 
m., Irena — 1939 m., Ona—1942 m:, 
Janina—1944 m., Teodoras—1946 m.

Al-

PRAŠO GARANTIJŲ

Šie lietuviai tremtiniai dar ne
turi garantijų, šiandien jūs ga
lite jiems pagelbėti parūpindami

Padėka
Po sunkių ir ilgų karo audros 

oergyvenimų, po vargingo ir 
'kurdaus kelių metų laukimo, 
tavo artimųjų dėka, mes pate
kome į laisvės kraštą ir čia įsi
kūrėme. Nuo širdies dėkojame:

Mūsų sesutei ir švogeriui Ane- 
’ei ir Jonui Butkams, Brookly
ne, už sudarymą darbo ir buto 
garantijų, už šelpimą Vokietijo
je, už mūsų nuoširdų sutikimą 
ir rūpestingą globojimą, už pa- 
rūpinimą mums buto, už vertin
gus patarimus ir už dovanas, 
gautas čia atvykus.

Mūsų dėdei Domininkui Diš- 
kevičiui, Westfield, Mass., už pa
dėjimą surasti mūsų giminių, 
gyvenančių Amėrikoje ir už šel
pimą mūsų Vokietijoje.

Mūsų brolienei ir broliui Kot- 
rinai ir Antanui Diškevičiams, 
Brooklyne, už šelpimą mūsų Vo-

darbo ir buto garantijas. Kas 
juos iškviešite, malonėkite pra
nešti BALFui, United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand St., Brook
lyn, N. Y., nurodant kviečia
mojo pavardę ir vardą.

DP Camp Schwabisch Gmund, 
Germany, U. S. Zone

Bruzdys Teresė, 55 metų amž. ūki
ninkė, sūnus Omaras, 5 metų.

Gintautas Antanina, 36 m. amž., siu
vėja, namų ruošos darbininkė; duktė 
Amilija 14 metų amž.

kifetijoje ir už dovanas gautas 
čia atvykus.

Mūsų tetai Anelei Diškevičie- 
nei ir broliams Stasiui ir Edvar
dui Diškevičiams, Torrington, 
Conn., už sudarymą mums dar
bo ir buto garantijų, už mūsų 
malonų sutikimą ir už šelpimą 
Vokietijoje.

Mūsų sesutėms Marijai Ma- 
yarjak.ir Anelei Kaušus, Tor- 
ringtori; Conn., už šelpimą mū
sų maięto siuntinėliais ir drabu
žiais Vokietijoje.

Vita, Motiejus Simonaičiai 
ir Antanas Diškevičius

ARKLIUKAI NUVEDfi Į 
KALĖJIMĄ

Amerikoje yra paplitęs pa
protys eiti lažybų trklių len
ktynėse: dedama tam tikra 
suma pinigų ir išlošiama, jei 
tas arklys pirmas nubėgs, ar
ba pralošiama, jei tas arklys 
nenubėgs pirmas.

Viena Bronxo 68 metų am
žiaus senute mėgo lošti ark
liukais. Ji lošė tol, kol praki
šo viso gyvenimo sutaupąs. 
Po to, kai neturėjo iš ko pra
gyventi, reikalingus daktus 
pradėjo vogti iš krautuvių, 
kol pakliuvo į policijos ran
kas ir atsidūrė kalėjime.

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”
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Demokratų kandidatas į 
Borough Prezidento vietą

Queens County
Kalbant apie Lundy prareiš- 

kimą, kad vieškelių ir kanaliza
cijos darbininkai būtų užimti 
prieš rinkimus, FitzgeraĮd sakė:

“Jis sako tiesą. Jie dirbs.
“Daug yra darbų mūsų vieš

keliuose, kurie turi būti padary-. 
ti pirm negu šalčiai užeis, ir kaip 
pereitais metais, mūsų vieškelių 
būriai dirbs iki šaltas oras užeis, 
kuomet jau nebus galima varto
ti asfaltą.”

FitzgeraĮd paaiškino, kad su
ma $155,000 paskirta tai prie-i x 
das $400,000 sumos, kurią pa- Į x 
skyrė Board of Estimates šį me-i x 
tą dėl pertaisymo ir pagerinimo 
gatvių — toms, kurios buvo iš
taisytos per lokalius asesmentus. 
Jis nurodė, kad $230,000 buvo 
priskirtas dėl Queens per boardą 
gatvėms taisyti, kurį darbą at
liks privačiais kontraktais.

Priede to pertaisymo kontrak
tais ilgalaikių! grįstų gatvių, dar 
1,000,000 iš 5,000,000 ketvirtai
nių yardų paviršinių darbų bu
vo padaryta kontraktu su nau
jo tipo paviršium “išrastu palai
kyti naudingumą gatvių,” jis pa
sakė.

“Vienas didžiųjų rezultatų ši
tų studijų buvo mūsų pajėgu
mas,” FitzgeraĮd pranešė, “pa
dengti 1,000,000 ketvirt. yardų 
mūsų antraeilių ir trečiaeilių 
kelių su dirbiniu vadinamu “chip 
seal”, kainuojančiu 19Ų> centų 
ketvirtainiui yardo.

“Palaikyti daugiau negu 2,600 
mylių gatvių ir kelių mūsų ap
skrityje gerame stovy, tai yra 
milžiniška užduotis. Tai reiškia, 
kad su savo apribota darbo jė
ga mes turim užlaikyti daugiau 
negu pusę visų gatvių ilgį mūsų 
mieste. Tą padaryti, mes turim 
sunaudoti kiekvieną gražią die
ną, kokią galim gauti.” Adv.

x 
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Tėvų Pranciškonų Misijos 1949 Metais
BOSTON, MASS. — šv. Petro ir Povilo parapijoj vyrų ir moterų 

misijos ir tretininkų vizitacija — spalių 3—16 d., — Tėv. Ber
nardinas Grauslys, OFM ir Tėv. Leonardas Andriekus, OFM. 

SCRANTON, PA. — šv. Juozapo parapijoj Šv. Pranciškaus nove
na ir tretininkų vizitacija rugsėjo 25 d. — spalių 4 d. — Tėv. 
Kęstutis Butkevičius, OFM.

ELIZABETH, N. J. — Šv. Petro ir Povilo parapijoj tretininkų re
kolekcijos rugsėjo 29 d. — spalių 2 d. ir spalių 2 d., sekma
dienį, Trečioji New Yorko ir New Jersey valstijų Trečiojo 
Ordino narių ir Šv. Pranciškaus Mylėtojų Konfeencija. — Tėv. 
Justinas Vaškys, OFM ir Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM.

NEW HAVEN, CONN. — Šv. Kazimiero parapijoj 40 valandų
atlaidai ir tretininkų vizitacija spalių 2—4 d. — Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM.

CAMBRIDGE, MASS. — Nekaltai Pradėtosios švč. P. Marijos 
parapijoje, tretininkų rekolekcijos ir vizitacija spalių 2—4 d. 
Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM.

MINERSVILLE, PA. — Šv. Pranciškaus parapijoj — parapijos 
atlaidai, tretininkų rekolekcijos ir vizitacija spalių 2—4 d. 
—Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM.

ANSONIA, CONN. — Šv. Antano parapijoj Sodaliečių rekolekci
jos, 40 valandų atlaidai, tretininkų rekolekcijos ir vizitacija 
spalių 7—11 d. — Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM.

NORWOOD, MASS. — Šv. Jurgio parapijoj, 40 valandų atlaidai 
ir tretininkų vizitacija spalių 7—9 d. — Tėv. Jurgis Gailiu

šis, OFM.
BROCKTON, MASS. — Šv. Roko parapijoj par apijos ir tretinin

kų rekilekcijos, tretininkų vizitacija spalių 10—16 d. — Tėv. 
Modestas Stepaitis, OFM.

NASHUA, N. H. — Šv. Kazimiero parapijoj, 40 valandų atlaidai, 
tretininkų rekolekcijos ir vizitacija spalių 16—18 d. — Tėv. 
Jurgis Gailiušis, OFM.

BROOKLYN, N. Y. — Šv. Jurgio parapijoj 40 vai. atlaidai — 
spalių 16—18 d. — Tėv. Bernardinas Grauslys, OFM.

PATERSON, N. J. — Šv. Kazimiero par., misijos ir Tretininkų 
vizitacija, spalių 16—30 d. — Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM.

KINGSTON, PA. — Švč. P. Marijos parapijoj 40 valandų atlaidai 
ir tretininkų vizitacija lapkričio 27—29 d. — Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM.

Very Rev. Justin Vaškys, OFM.
Kennebunk Port, Maine. Tel. 5.

globojant
Šv. Petro ir Povilo parapijoje, Elizabeth, N. J.

Gerb. Kun. Kleb. Juozui Simonaičiui, 
įvyksta

Trečiojo New Yorko ir New Jersey Valstybių 
Tretininkų ir Šv. Pranciškaus Mylėtojų

KONFERENCIJA
KONFERENCIJOS PROGRAMA:

P.M.—parapijos salėje — New Yorko ir New Jersey 
valstybių Tretininkų Kongregacijų posėdis.

P.M.—Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje — pamokslas, 
įžadų atnaujinimas, popiežiškas palaiminimas, ir 
palaiminimas su Švenč. Sakramentu.

P.M.—parapijos salėje — Konferencijos atidarymas: 
sveikinimai, Tėv. Justino Vaškio paskaita: Tre
čiasis Ordinas ir komunizmas, klausimai ir suma
nymai, Tarybų pirmininkių-ų pranešimai. 
Konferencijos uždarymas ir bendra vakarienė.

PRIEŠ KONFERENCIJĄ
Rugsėjo 29 d. — Spalių 2 d.

Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje
211 Ripley Pl., Elizabeth, N. J.

New Yorko ir New Jersey Valstybių Tretininkų 
REKOLEKCIJOS

Pamokslai — 9:00 A. M. ir 7:30 P. M.

1:00

3:00

4:00

I KONFERENCIJĄ
Kviečiami visi New Yorko ir New Jersey valstybių Kunigai 
Klebonai ir Asistentai, Tretininkai ir Šv. Pranciškaus My
lėtojai iš sekančių parapijų: BROOKLYN, N. Y. PARAPI
JŲ: APREIŠKIMO, ANGELŲ KARALIENĖS IR ŠV. JUR
GIO; MASPETH, N. Y., NEW YORK CITY, N. Y., BAY
ONNE, N. J., ELIZABETH, N. J., HARRISON, N. J., 
NEWARK, N. J., PATERSON, N. J., JERSEY CITY, N.J.

PER SERAFIŠKĄ MEILĘ Į TAIKĄ

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

“Amerika”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

mixnnixwiiwfflXiioiBixraimximxiimxmxiiniximxmiBMiBiiiiiB'iiiBafflxjiiBiaiiBmiB-iiiiBiiBiximixiiiiixm

Sutvarkom visokios rūšies taksus visu jurisdikcijų: Federalius štato 
ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teises prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
S ra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 

• mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavkna visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: EV 4-3049

KLAUSYKITE
LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

429 Walnut St., Newark 5, N. J.
TeL MArket 2-5360

i



Rugsėjo 30, 1949 A M E RI K A 5

KORESPONDENCIJOS VIETOS ŽINIOS |
+“——---------------------------------------------------------------------- -----------

Philadelphia, Pa
Lietuvių seimai

Taip vadinamame broliškos' 
meilės istoriškame Philadelphia 
mieste, kur malonus mayoras 
B. Samuel gražiai priima vyks
tančių seimų delegacijas, ir vie
tinė didžioji spauda plačiai ap
rašo konvencijų eigas, įvyks pa
žymėtini lietuvių seimai šiose 
dienose:

Spalių 5 d. — Lietuvių Kuni
gų Vienybės seimas, šv. Andrie
jaus parapijoje, 1913 Wallace 
St.

Spalių 6 d. įvyks Amerikos L. 
R. K. Federacijos suvažiavimas, 
Benjamin Franklin Hotel, 9th ir 
Chesnut Sts. Ten pat bus ir L. 
Kat laikraštininkų pasitarimai.

Spalių 7 ir 8 d. — Bendro Am. 
Lietuvių Fondo (BALF) seimas. 
Benjamin Franklin Hotel, 9th ir 
Chestnut Sts.

DAILĖS PARODA
Spalių 20 d. bus atidaryta 

Lietuvių Dailės Paroda New 
Yorke, Broadway. Paroda tę
sis tik vieną mėnesį. įsigyti 
parodos bilietus reik jau da
bar ir būtinai iš platintojų, 
nes prie įėjimo į parodą bus 
parduodami tik muzėjaus — 
New York Hall of Science — 
bilietai, kurie galios ir L. D. 
Parodai, bet pajamos iš tų bi-

Pūkas

Į BALE seimą Philadelphijoj
Šiemet BALFo suvažiavimas- 

seimas įvyksta Philadelphijoje 
spalių 8 d. Lietuviai nepabūgo 
didelių išlaidų ir dar didesnio 
darbo ir visu karštu entuzijaz- 
mu šoko į darbą. Po ilgesnio ta- 
rimosi pasamdyta erdvi ir graži 
Beniamin Franklin viešbutyje 
esanti salė. Ši graži ir žymi Phi- 
ladelphijos salė pasamdyta tik 
tam, kad BALFo suvažiavimas 
praskambėtu šimtabalsiais gar
sais ne tik lietuvių, bet ir anglų 
spaudoj. Nutarta pakviesti žy
mieji valdžios ir nolitikos vyrai, 
k. a.: kardinolas Daugherty, Lai
vyno ministeris, gubernatorius, 
miesto mayoras ir kiti asmenys. 
Kviečiami lietuvių spaudos ir 
anglų didžiuių laikraščių atsto- 
vai-renorteriai.

Atsikreinta per atitinkamus 
asmenis BALFo seimo rengimo 
komiteto raštu.į Philadejpljįjos 
pašalpinius klubus. Prašyta me
džiaginės ir moralinės paramos 
BALFo darbuose ir ypač šiuo 
seimo metu. Prašyta išrinkti de
legatus. Kviesta tų klubų nariai 
aktingiau prisidėti prie badau
jančių tremtinių šelpimo.

BALFo seimo rengimo komi
tetas maloniai kviečia jau dabar 
sujusti, sukrusti, rinkti atstovus, i 
laukiami ir svečiai. Kas atvyks, 
tas galės apžiūrėti ir gana daug 
vertingų kultūrinių ir meninių 
vertybių turintį Philadelphia 
miestą.

Kas norėtų iš anksto apsirū
pinti spalių 7 ir 8 d. nakvyne, 
tegu parašo nurodvtu adresu 
laišką arba atvirlaiškį. Nakvy
nė galės būti ir nemokama. 
Kviečiami ir laukiami buvę trem
tiniai, . nes tikimasi, jog seimo 
metu bus atvykus BALF atsto
vė Vokietijoje p-lė Rovaitė, ku
ri padarys įdomų pranešimą 
apie mūsų brolius ir seses liku
sius Europoj.

'Vladas Saurimas

gos žodį tarė Toronto Lietuvių 
Org. Komiteto pirm. K. Grigai
tis. Po to anglų kalba į svečius 
kreipėsi buv. Lietuvos Ministe
ris Švedijai p. V. Gylys, iškelda
mas Lietuvos praeitį, ypač Vy
tauto' karūnacijos epizodą, da
bartinį jos naikinimą ir atkreip- 
damaš' dėmesį į naujųjų emig
rantų įnašą į Kanados gyveni
mą.

Toronto miesto vardu lietu
vius žodžiu pasveikino City 
Council Comptroler J. James,
kuris pats yra čia atkeliavęs lietų eis muzėjaus kason. Bi- 
prieš 30 m. Raštu gauti sveiki- lietų reikalais kreipkitės į 
nimai iš Toronto miesto bur- Parodos sekretoriatą, adre- 
mistro McCollom, vyskupo pa-isu: Lithuanian Art Exhibit, 
dėjėjo monsgr. Webster, iš trijų New York Hall of Science, 
ukrainiečių organizacijų bei jų Broadway at 44th St., New 
laikraščio “Echo.”

Minėjimo meninėje dalyje A.
Maurukienė padeklamavo K. In- kreiptis: Worcester, Mass. į 

D. Peniką, 14 Vernon Street; 
Newarke, N. J. į Alb. Trečio
ką, 314 Walnut St.; Waterbu
ry, Conn. į ponią A. Colney, 
148 Grand St.; Philadelphia, 
Pa. — į M. Waišnį ir Jankaus 
ką, 2654 E. Tioga St.; Man
chester, Conn. į Ged. Vildžiu, 
92 Woodlen St.; Brooklyn, N. 
Y. — į Pr. Narvydą, 542 Lo
rimer St. ,i

Kaip jau skelbta, Lietuvių 
Dailės Parodos bilietai daly
vaus laimėjime trijų dovanų: 

______ . televizijos aparatas ($300), 
proga svečiai buvo apdovanoti j radio aparatas ($200) ir karo 
ii’ atitinkama literatūra anglų 
kalboje.

Šis minėjimas yra vieningo 
visų Toronto lietuviškų organi
zacijų darbo gražus rezultatas. 
Bendrojo Komiteto darbą reikia 
tik nuoširdžiai sveikinti ir linkė
ti būti pradžia bendro, vieningo 
visų lietuvių išeivių veikimo, ku
ris Kanadoje bus vėl atstatytas, 
susiorganizavus P. L. Bendruo
menės pagrindais.

Pirmoji Komunija
Rugsėjo 11 d. jau antroji To

ronto mažųjų grupė priėmė sa
vo pirmąją šv. Eucharistiją. Po 
mišių klebonijoie jiems buvo su
rengti pusrytėliai. 1

Skautų laužas
Bugs. 10 d. Toronto skautai 

Tautos Šventės proga, užkūrė 
laužą, į kurį atsilankė ir nema
žai skautų, draugų. Prieš 2 sa
vaites lietuviai skautai, vadovau
jami skt. Stepaičio, dalyvavo 
kanadiečių skautų stovykloje.

čiūros eilėraštį “Tėviškė.” To
liau pirmą .kartą Toronte pasi
rodė solistas J. Rimkus su šešio
mis dainomis. Tautinių šokių 
grupė, vedama p. A. Ličkūnai- 
tės atliko gražius lietuviškus šo
kius, o mišrus choras, diriguo- 
iamas J. Sinkevičiaus, sudaina
vo 4 dainas. Programoje dėl li
gos negalėjo pasirodyti solistė 
M. Vilčiauskaitė.

Po minėiimo svečiai buvo pa
kviesti apžiūrėti Raudonojo Te
roro parodą, kurios eksponatus 
yra. atsivežęs p. Kaškelis. Šia

York City.
Dėl bilietų dar galima

bonas — $100. Laimėjimas 
bus žinomas paskutinę paro
dos dieną.

Rengėjai

Lietuviu skyrius
Tarptautinėj Moterų parodoj

New Yorko Tarybos globo
jama New Yorko lietuvių 
Moterų paroda prasidės lap
kričio 7 d. ir tęsis ligi 14 d., 
nuo 11 vai. iš ryto iki 11 vai. 
vakarę kasdien. '

liet. Moterų skyrius bus 
dalis International Womens’ 
Exposition, kuri įvyks 71

vadui kun. kleb. Ažubaliui, mie
lai leidus pasinaudoti parapijos 
sale. Sulaukta virš 80 narių, jų 
prietelių bei kviestų svečių, ku
rių tarpe savo dalyvavimu mus 
pagerbė ir Milwaukee univrsite- 
to prof. Labanauskas, belankąs 
savo sesutes Toronte.

Bayonne. N. J.
—Šį sekmadienį Šv. Mykolo 

atlaidai. Iškilmingos pamaldos 
9 vai. ryte. Vakare 7:30 vai. iš
kilmingi mišparai.

—Mūsų parapijoje dviguba 
šventė: atlaidai ir klebono kun. 
Mykolo Kemėžio vardinės. Svei
kiname!

—Kunigų Vienybės, New Yor
ko - New Jersey apskrities, su
sirinkimas įvyksta parapijos sa
lėje 2 vai. popiet.

Koncertas
Rengtas Toronto skyriaus 

suvažiavimo proga koncertas, 
sutraukė apie 700 dalyvių. Salė, 
kurioje taip pat vyko ir suvažia
vimo posėdžiai pasirodė per ma
ža, sutalpinti tokią masę žmonių. 
Į šį koncertą atsilankė ir visa 
eilė Amerikos lietuvių, matomai, 
lankančių Toronto parodą. Iš 
Rochester lankėsi M. Sodonis ir 
Krakauskas.

Koncerto programą su dide
liu pasisekimu išpildė p. ščepa- 
vičienė, V. Kastytis, parapijos 
choras, ved. varg. Sinkevičiaus, 
bei Verikaičio oktetas. Akompa
navo muz. Dvarionas. Po koncer 
to, grojant orkestrui, įvyko jau
nimo pasilinksminimas

Vyt. A.

Sudbury, Ont

Toronto, Kanada
Ontario prov. sostinėje labai 

gražiai buvo paminėta Lietuvių 
Tautos Šventė — rugsėjo 8-ji.

Minėjimas buvo pradėtas 11 
vai. iškilmingomis pamaldomis 
lietuvių bažnyčioje. Dienos reik
šmę iškeliančius pamokslus pa
sakė svečias kun. Borevičius, S. 
J. ir kun. P. Ažubalis, parapijos 
klebonas. Po mišių buvo sugie
dotas tautos himnas.

Po pietų, 3:30 vai. buvo pra
dėtas minėjimas salėje; Čia įžan-

—Netekom tauraus lietuvio 
ūkininko: rugs. 12 d. Šv. Myko
lo ligoninėj mirė Juozas Bar- 
čaūskas, sulaukęs 67 m. amž. 
Velionis buvo vilkavišfeetis ūki
ninkas ir yra buvęs aktyvus L. 
Ūkinikų Sąjungos veikėjas.'Pra
leidęs 4 metus tremtinių stovyk
lose Vokietiioje, pernai vasarą 
atplaukė į Kanadą pas savo gi
mines pp. Treigius. Neišaiškin
ta liga labai nukamavo velionį 
ir pagaliau atskyrė su šiuo pa
sauliu, neleidusi sulaukti pasi
ilgtos giedros tėvynėje. V. A.

—Norint labiau suartinti gau
singai Toronto mieste susisnie- 
tusius ateitininkus, rugs. 16 d. 
buvo surengtas susipažinimo po
būvis — kavutė. Labiausia vi- , Dabar į valandą bus mokama 
sas Toronto organizacijas truk- $1.08 ir aukščiau. Tole firmoje 
danti problema —> salės klausi- dirba beveik visi Sudburio Dėtu
mas — buvo nugalėtas, dvasios vial. J. V.

—Kanados lietuvių vienybės- 
persiorganizavimo į KLB reika
las iš KLCT pusės kažkodėl vil
kinamas ištisais mėnesiais, nors 
iš KLS pusės buvo pasiūlyta tas 
reikalas atlikti, persitvarkyti 
dar liepos mėn. Dėl tos priežas
ties ir Sudburio lietuviai neturi 
progos persiorganizuoti, sueiti į 
vienybę, nors to visi nori!

Kanados lietuvių vienybė dar 
daugiau skaldoma, steigiant vis 
naujas organizacijas tais pačiais 
tikslais, kokius turi KLS, KLCT 
ar vėliau KLB. Tokie naujų or
ganizacijų steigėjai tautos reika
lams nepasitarnauja, o tik pa
kenkia.

—Sudburio lietuviai gavo lei
dimą turėti pastovias lietuviškas 
pamaldas. Pirmos mišios buvo 
viškos pamaldos duos progos 
Kristaus Karaliaus bažnyčios 
salėje. Ateityje čia bus laikomos 
pamaldos kiekvieną sekmadienį 
11 vai. Pamaldas laiko kun. V. 
Skilandžiūnas. Pastovios lietu- 
viškosoa maldos duos progos 
Sudburio lietuviams kas sekma
dienį susiburti ir sustinrinti sa
vo religinous ir tautinius jaus
mus.

—Rugsėjo 11 d. Sudburio lie
tuvių organizacijos surengė Tau
tos šventės paminėjimą. Pami
nėjimas buvo silpnokas — be 
meninės programos dalies, o tik 
paskaita ir šokiai.

—INCO firma pakėlė darbi
ninkams atlyginimą 6.5 cento.

Regiment Armory, 34th St. 
ir Park Ave., New Yorke.

Bilietai kainuoja tik po 50c. 
Bilietus pirkite iš anksto! 
Kadangi komitetas padengs 
dalyvavimo išlaidas iš bilie
tų pardavimo, prašome bilie
tus pirkti tik iš lietuvių. Už 
bilietus parduotus prie durų 
komitetas negauna jokio pel
no.

Šiais metais lietuvių pavi- 
lijonas bus ypatingai gražus, 
įdomus.

Būk vienas iš tūkstantinės 
minios sekmadienio vakare, 
lapkričio 13 d. dalyvauti pui
kioj lietuvių programoj. Pro
grama bus vėliau paskelbta.

Bilietus pirkite iš lietuvių 
laikraščių redakcijų, lietuvių 
radio valandų vedėjų, Infor
macijos Centro, klebonijų, 
New Yorko Tarybos narių ir 
parapijų organizacijų sekre
torių, ir sekamų komiteto na> 
rių: Jadvygos Averkienės, 
Julia Bacey, Kotrinos Balkū- 
naitės, Br. Brundzienės, Stel
la Charaškaitės, p. Černienės, 
Barbara Darlys, P. Jurgeliū- 
tės-Beverage, Elenos Jurge- 
lienės, Marijonos Kazytės, H. 
Kulber, Izabelės Laučkienės, 
Dr. Aid. šliupaitės, Br. Spū- 
dienės, N. Stilsonieriės, Jievos 
Schegaus, V. Tysliavienės, O. 
Valaitienės ir O. Vinikienės.

Komiteto valdybą sudaro: 
Marijona Kižytė — pirmin., 
Bronė Spūdienė — bilietu ko
misijos pirmin., Barbara Dar
lys — sekret., Dr. Aid. Šliu- 
paitė — iždin., St.. Charaš- 
kaitė — f in. sekret., V. Tys- 
liavienė — korespondentė.

Valdyba

kardinolo Spellmano kviečiamas [ 
] ir netrukus vėl išvyks. Tėvas i 
Lombardi pradėjo naują katali
kišką sąjūdį, kuris jau visame 

^.pasaulyje žinomas kaip “broliš- 
|kos meilės žygis.” Jis skelbia tą' 
patį,« ką ir Kristus skelbė—žmo- i 
gaus melę žmogui. Katalikas tu
ri mylėti lygiai visus žmones, o' 
netik sau artimuosius. Italijoje 
jis tiek garsus, kad kartą Nea
poly jo žavinčios kalbos klausė
si 400,000 žmonių.

Čia Tėvas Lombardi prabilo 
trumpai angliškai ir pasisakė, 
kad jis prieš 6 savaites pradėjęs 
mokytis šios kalbos ir jau atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
8 vai. vakare kalbės angliškai 
Šv. Patriko Katedroje. Toliau jis 
2 valandas žėrė itališkai dieviš
kosios iškalbos perlus, kuriuos 
dažnai pertraukdavo minios ap
lodismentai. A. B.

Kaip'mulkinami Ru
sijos gyventojai

Šią vasarą sovietai per 
spaudą ir radiją pasigyrė pa
sauliui apie lengvatas, suteik
tas savo krašto žmonėms, at
piginant kai kuriuos daiktus 
10-20 nuošimčių. Tačiau lan
dūs laikraščių koresponden
tai sužinojo, jog tikrai atpi
gintos prekės tik tos, kurio
mis naudojasi komunistų bur
žujai, būtent:

Automobiliai ir dviračiai, 
Siuvamos mašinos, 
Radijo aparatai, 
Fotografijos aparatai, 
Laikrodžiai, 
Akordionai, 
Ikra-Kaviar ir...
Vodka.
Eiliniam darbininkui,

ris vos uždirba duonos kąsnį, 
šie daiktai yra neprieinami. 
Taigi, darbininkas iš to atpi
ginimo negali džiaugtis.

ku-

STUDENTAMS

Neseniai susiorganizavusi 
Lietuviu Tremtinių Studentų 
Atstovybė New.. Yorke, ruo
šiasi savo pirmam -dideliam 
vakarui — baliui, kuris įvyks 
spalių 29 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak., puikioje Knapp Męnsion 
salėje, Brooklyne. Numato
ma puiki programa, smagūs 
šokįiai su studentiška nuotai
ka. Visas pelnas skiriamas 
lietuviams tremtiniams stu
dentams, tęsiantiems moks
lą Amerikoje, remti.

Spaliu 1 d., šeštadienį, 4 
vai. popiet, Apreiškimo par. 
salėje, Brooklvne. šaukiamas 
Lietuvių Tremtiniu Studen
tu, ervv. New Yorke ir apv- 
linkėje, visuotinas susirinki
mas.

Darbotvarkėje: svarbūs
ruošiamo vakaro klausimai ir 
pranešimai dėl studijų gali
mybių. ''

L. T. Stud. Atstovybė

Operatoriai ir Finišeriai ant 
moteriškų koutų (paltų), prityrę 
ir neprityrę tame darbe.

P. MOTUZĄ
141 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

PIGIAI PARSIDUODA

Dėl mirties šeimoje pigiai par
siduoda 3 šeimų namas su visais 
patogumais tik už $4,500. Yra 
tuščias butas. Kreiptis pas savo- 
ninką, 200 So. 2nd St. (Base
ment), Brooklyn, 11, N. Y.

0----------------------
Tel. POPlar 4110

□

New York, N. Y
Tėvas R. Lombardi New Yorke
'Praeito sekmadienio popiete 

minios naujorkiečių plaukė į ka
talikų Fordham universiteto aik
štę. Didžiulė veja apaugusi gra
žioji aikštė, kuri talpina apie 
100,000 žmonių, atrodė jau apy
pilnė, bet pro visus vartus dar 
vis įsiliejo nenutrūkstamos sro
vės. Daugybė autobusų suvežė 
tūkstančius iš tolimųjų šio met
ropolio užmiesčių. Lygiai pusę 
keturių pasigirsta per garsiakal
bius kapucino kun. Miritello bal
sas ir margaspalvė žmonių jūra 
persižegnojusi pradeda šv. Ro
žančių. Vėliau prabyla šios mo
kslo šventovės šeimininkas, For- 
dhamo universiteto rektorius 
kun. L. McGinley, S. J. Jis pa
sveikina ir pristato tą kuklų, pa
prastutį kunigėlį, kurio pasi
klausyti susirinko netik dešim
tys tūkstančių tikinčiųjų, šimtai 
kunigų ir vienuolių, bet atvyko 
ir vyskupas J. E. J. P. Donahue 
bei daugybė kitų katalikiškojo 
pasaulio žymesnybių.

Taš kunigėlis, mums primenąs 
savo išvaizda, amžinos atminties 
lietuvių tautos kankinį kun. Lip- 
niūną, yra italas jėzuitas Riccar
do Lombardi. Jis | čia atvyko

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

I Tel. DEW 5136

K £ K £ £ 
X 
X 
X 
X

i

Jos. Kavaliauskas

K 
X 
X 
X 
K

&

Lalsniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Ė

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—

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

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

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
neapsakomai įdomus floor-show

BARO COCKTAJL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 7-7411

496

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS. COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. įėjimas-^—Nemokamai!

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street,

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų
o—o vaKare v

šventadieniais susitarus X

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno. Lietuviai Graboriai

BROOKLYN 6, N. Y. i
EVergreen 7-4774 į

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME e
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ii į 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atvejų 

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVĖ.
(Prieš Armory)

Tel. EVergreen 7-4335

Gra bonus—Balsamuotojas
■d Moderniška Koplyčia

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

•Stephen Aromiskis
Į (Armakauškas) .

423 Metropolitan Ąyę., 
Brooklyn, N. Y.

£ .^EVergreen 8-9770 M M

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

(Tel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
• Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
' Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

General insurance agent

54-41 — 72nd Street Maspc



JI^APYLINKEJE
a * Ateitininkų Sąjungos I • St Liepas, buvęs Lietu- 
Amerikoje suvažiavimas bus j vos operos solistas, su dide-

• SL Liepas, buvęs Lietu

lapkričio 6 d. New Yorke, 
Aušros Vartų bažnyčioj ir sa
lėje. Smulkiau bus paskelbta 
vėliau.

• Dr. B. Paliokas yra pa
skirtas Brooklyno St. Fran
cis College ekonominių moks
lų profesorium.

• Dr. V. Gidžiūnas, Tėvas 
pranciškonas iš Greene, Me., 
pradėjo mums talkininkauti 
savo plunksna. Jo straipsnis 
bus ateinančiame numeryje.

• Žurnalistas A. Šalčius 
neseniai vedė. Jo žmona tuo 
tarpu su tėvais gyvena Ka
nadoje, o jis pats — New 
Yorke.

• Dr. V. Šmulkštys, didis 
ateitininkų organizatorius ir 
veikėjas, lankėsi Brooklyne, 
kur skaitė paskaitą ateitinin
kų ajunimo kuopos susirinki
me ir dalyvavo bendrame 
kų jaunimo kuopos susirinki
me.

• šalaviejus-Sulivan, Broo
klyn, N. Y., yra didelis trem
tinių padėjėjas ir rėmėjas.* 
Jo siuvykloje dirba daug at
vykusiųjų. Mums praneša, 
kad p. Sulivan labai atjaučia 
pas jį dirbančius ir stengia
si jiems padėti.

• Ig. Malinauskas su šei
ma galutinai įsikūrė Cleve- 
landė; Glifo?'Pradėjo jau tal- 
kininkatfti mums savo plunks 
na. Jb1!Jšthmbus straipsnis 
apie lietuvybės ugdymą bus 
mūsų leidžiamame kalendo
riuje.

• K. Krušinskas, Amerikos 
lietuvių visuomenės vetera
nas, didis “Amerikos” prie-' 
telius ir rėmėjas, lankėsi 
mūsų bazare net dvi dienas.

• J. B. Laučka, “Ameri- 
"kos” leidėjų valdybos vice

pirmininkas, buvęs ilgametis 
jos redaktorius, tik grįžęs iš 
New Orleans, atvyko į mūsų 
bazarą.

• J. žemaitis, mūsų uolus 
rėmėjas iš Milburn, N. J,--ku
ris neapleidžia nė vieno 
“Amerikos” parengimo, su 
visa šeima atsilankė j' šį 
“Amerikos” bazarą.

• Vyt. Karaliūnas - Kara- 
levičius atvyko iš tremties ir 
apsistojo pas brolį kunigą 
Bavonne, N. J.

• Kun?JDr. J. Prauskis iš 
Brazilijos mums rašo: “Bra
zilijos lietuviai labai palan
kiai atsiffepia apie '“Ameri
ką.” Būdamas dėkingas, kad 
siuntinėjate man savo ver
tingą laikrašti, jaučiu parei
gą jums parašyti.”

• Ona Sijevičienė šventė 
savo gimtadienį. Puikų ban
ketą suruošę jos draugės ir 
lietuvių visuomenės veikėjos, 
su kuriom ji ilgus metus kar
tu darbuojasi. Dalyvavo ir 
Angelų Karalienės parapijos 
kunigai. Ta intencija buvo šv. 
mišios rugsėjo 21 d.

liu pasisekimu koncertavo 
Amsterdam, N. Y.

• BALFo 100-jo skyriaus 
balius spalių 1 d., 8:30 vai. 
vakare, Cranbery, tarp Hicks 
ir į-ienry Stę;, Brooklyne, ma
noma; sutrauks labai daug 
publikos. Bus puikus koncer
tas ir šokiai.

• V. A. žalnieraitis, vienas 
iš pirmųjų “Amerikos” pio
nierių, dabar gyvenąs New 
Britain, Conn/ ir ten vedąs 
lietuvišką radio valandėlę, 
aplankė mūsų redakciją.

• Ponia Damušienė iš Cle- 
velando, lankėsi New Yorke. 
Buvo apsisojusi pas ponus 
Laučkus Jamaicoje, iš kur 
aplankė žymesnes lietuvių vi
suomenės ir kultūros įstaigas 
New Yorke ir Brooklyne.

• Inž. Vaitiekūnas, nese
niai atvykęs iš tremties, pra
dėjo profesoriaus darbą ka
talikų kolegijoje Newarke.

• Kun. J. Cekavičiųs per
keltas į .Port Washington, L. 
I., šv. Petro parapijon. 2.

• - Kun. J. Sitavičius per
keltas į Jamaicą Šv. Monikos 
parapijom ... J

• Aušros Vartų parapijos 
šių metų rudens bazaras bus 
lapkr. 17, 18, 19 ir 20 dieną, 
parapijos salėje, Dominick ir 
Broome Sts., New Yorke.

• Z. Nomeika, žymus lietu
vis vargonininkas - virtuozas, 
gyvenąs Rochester, N. Y., 
trumpu laiku žada aplankyti 
mūsų apylinkę.

• Maspetho lietuvių orga
nizacijos: . Piliečių Klubas, 
Lietuvių Auditorija ir Mote
rų Rėmėjų draugija, rengia 
didelį bazarą spalių, 14,15,16 
ir 17' d. parapijos salėje! Bus 
gražių laimėjimų. ■ • v \

IŠ “AMERIKOS” BAZARO

miestą važinėti. Taigi į baza- 
rą atsilankė tik apielinkėje 
gyvenantieji.

Nežiūrint, kad bazaras ne
davė lauktų rezultatų, tas nė 
kiek nesumažina rengėjų pa
siaukojimo, su kuriuo jie dir
bo. Bazare dirbusiųjų ir au
kojusiųjų vardai tilps sekan
čiame numeryje.

PARENGIMŲ KOMISIJOS 
NARIAMS

“Amerikos” Bazaro rengi
mo komisijos susirinkimas 
apyskaitai priimti bus šešta
dienį, spalių 8 dieną, 2 vai. 
po pietų “Amerikos” patal
pose, 417 Grand St., Brook
lyne. Visi komisijos nariai 
prašomi atsilankyti.

Apreiškimo 
Parapija

bus—Parapijos bazaras 
spalių 21, 22, 23, 28, 29 ir 30 
dienomis. Bus leidžiama lai
mėti — puikus radio apara
tas, skalbiama mašina, gasi- 
nis prosas ir kitų 'vertingų 
dalykų.1-

—Švento Vardo Draugijos 
susirinkimas bus sekmadienį, 
2 d. spalių, po 11 vai. mišių. 
Visi vyrai prašomi ateiti į 
susirinkimą. Bus svarstomi 
svarbūs reikalai.

—Kun. Pikturna, neseniai 
atvykęs iš tremties, apsisto
jo Apreiškimo parapijos kle
bonijoje. Kun. Pikturna yra 
žymus ateitininkų ir kitų ka
talikiškų organizacijų veikė
jas. Labai nukentėjęs vokie
čių kacete garsiajame Da
chau, iš kur jį išgelbėjo atė
ję amerikiečiai.

—Katalikų Federacijos su
sirinkimas bus ši penktadie
nį 7:30 vai. vakare, parapi
jos salėje...........

Angelų Karalienes

T -J : » - ! . -“Amerikos” Pareng. Komi
sijos Suruoštas bazaras gra
žiai praėjo. Rengėjai nesigai
lėjo savo energijos ■ ir jėgų, 
stengdamiesi padaryti baza- 
rą patrauklių. Bazare išsta
tyti jų supirkti daiktai buvo 
gana geri ir kiekvienam nau
dingi. Visa bėda, kad atsilan
kiusiųjų visas tris bazaro 
dienas buvo mažokas skai
čius. Jei tektų ieškoti to prie
žasties, tai ji glūdi ne blogo
je mūsų bičiulių valioje, bet 
aplinkybėse, kuriose jie gy
vena.

Mūsų jaunimas, kaip žino
ma, gausiai,, dalyvaują, tik 
tuose parengimuose, kuriuo
se, yra proga pasišokti* Taigi 
bazaras lankvti palieka tik 
vvresnio amžiaus žmonėms. 
O šie, gvvendami toli užmies
čiuose, iš kur į salę nuvažiuo
titrunka 1-2 valandas, mie
lai' sutiktų verčiau- penkinę 
paaukoti, negu pavargusiam____ ______ ,
po darbo tiek valandų po rautis telefonu: LA 5-3638.

—Gyvojo Rožančiaus drau
gijos 20 metų sukakties 
švente .bus spalių 2 d. Visos 
narės kviečiamos susirinkti į 
salę 8:30.vąE ryte. Mišios bus 
9 vai., o 10 vai. bus bendri 
pusryčiai. Visos narės prašo
mos būtinai dalyvauti-

—Parapijos koncertas su 
šokiais bus sekmadienį, spa
lių 9 d., šv. Stanislovo para
pijos erdvioje salėje, Green- 
poihte (Brooklyne). Pradžia 
5 vai. po pietų.

Angelu Karalienės parapi
jos veikėjų grupė ruošiasi su
rengti vakarėli,' kuriame bus 
išleisti laimėjimui nuo “Ame
rikos0 bazaro likusieji daik
tai/ '■ V 7

PARSIDUODA su pasi
aukojimu

8 seimu namas Williams- 
burge lietuvių rajone. Tei-

' MILŽINIŠKAS '■ M 
X 
X 
Xį 

X 
X

Angelų Karalienės Parapijos

KONCERTAS IR ŠOKIAI

Bus

Sekmadienį, Spalių-October 9,1949
" ”1 i,”“' ■■

ŠV. STANISLOVO PAR. SALEJE
Newell ir Driggs Avę., . Greenpointe

Pradžia 5 yąl.'po pietų. Įžanga $1.00 
............................. .įĄ . ifu ii ■_ ■ -

Laimėjimui paskirta $50.00 dovana
Kiekvienas pirkęs įžangos tikėtą, be atskiro pri- 

mokėjimo, dalyvauja laimėjimo paskirstyme.
Kiekvienas ir visi maloniai kviečiami atsilanky

ti ir dalyyauti dovanos laimėjime.

VISI Į LIETUVIŠKI VAKARI
BALFo 10Q skyr. -rengiamas LIETUVIŠKAS VAKARAS su 

labai įdomia programą ir(šokiais, įvyks spalių 1 d., šeštadienį, 8 
vai. vakaro,. Assumption,. Parish Auditorium, Cranberry St., tarp 
Henry ir Hiekc gatvių, Brooklyne., Artimiausia subway stotis 
High St., - Brooklyn; Bridge Clark St.

BALFo pirmnykuni J^Kcrtcips maloniai sutiko būti va
karo garbes pirmininku.-. > .7.: *

Programoj 'dalyvaus 'žynius dainininkas, Kauno Valstybines 
operos solistas Vladas Ivanauskas, kuris žavės mus savo dainomis. 
Apreiškimo parapr choras padainuos kelias dainas, vadovaujant 
muzikui Povilui Sakui; Scenoje pasirodys Valstybinio Teatro Dra
mos aktoriai: Antanas Škėma, Gasparas Velička, Kazys Vasiliaus
kas ir Vitalis Žukauskas.

Tūkstantis lietuvių sueis į vieną vietą. Grieš geriausis New 
Yorko lietuviškas orkestras, muziko Jezavito vadovaujamas. Veiks 
prašmatniausis bufetas su užkandžiais ir atsigaivinimais.

Vakaro visas pelnas skiriamas tremtinių šalpai. Tikėtai iš 
anksto gaunami BALFo centre,'105 Grand St., Brooklyne. Kai
na --  $1.00. .

Šv. Jurgio parapija
—Pereitą šeštadienį. buvo 

palaidota a. a. Vincenta 
Strazdienė, jau . pagyvenus 
moteris. Ji ilgai ir slinkiai 
sirgo. Kilųąjiš Vjlriiaus kraš
to. Paliko j}|liūdime vyrą ir 
;kitus šeimqs narius.
, —Dvi savaitės atgal, mirė 
E. Klumbiėnė. Jos sūnus Do 
mininkas darbavosi Philadel- 
phijoje ir buvo tuo kart iš
vykęs atostogoms ir tokiu 
būdu jis sužinojo apie moti
nos mirtf tik antrą savaitę. 
Šis įvykis parodo, kad visada 
reikia turėt artimus ryšius 
su saviškiais.

—Sunkiai serga A. Jat- 
kauskas. •

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Šį penktadienį, 7:30 vai, va
kare, Apreiškimo parapijos 
salėje, Havemeyer.ir No.,5th 
Sts., Brooklynę, šaukiamas 
Katalikų Federacijos New 
Yorko apielinkės susirinki
mas. Susirinkime,-dalyvaus 
seimelio sudrytos lietuvybei ? 
ugdyti komisijos nariai^ 
mesni, Amerikos, lietuvių." ka-, 
talikų veikėjai ir daug. nau
jai atvykusių lietuvių. Visų 
organizacijų atstovai, valdy
bų nariai ir svečiai. prašomi 
gausiai dalyvauti. Bus svars
tomi lietuvybės likimo klau
simai. 4

Pirmininkas

T^l. ST 2-3108

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

Didelis pasirinkimas 
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

PARDAVIMAI
CYPRESS HILLS

;’1; Dviem šeimom, mūrinis, tuščias 
floras, su 10 boksinių kambąrių, šty- 
mas. garažai, 60 x 100.

2. Dviem šeimom, 11 kambarių, mū
rinis, štymas, šone langai, : '

•3. Trim šeimom, mūrinis, tuščias 
floras, 17 kambarilų, štymas, vieta 
dėl garažo.

RICHMOND HILL
1. Vienos šeimos, mūrinis, tuščias,, 

su 6 kambariais,, aliejum šildymas, 
garažai.

2. Dviem šeimom, 11 boksinių kam
barių, mūrinis, 100 x 100, garažai.

Turime visokių tuščių namų Brook
lyne, Queens ir Nassau. Taip pat ir 
naujų.

Z I N I S
Š61 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

4 i, L' < ■. Tei. ĖV 4-3487 
KCI?' ; .. Tel.:RE 9U506

----------- 1— --------- -r-

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
lanti. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo 30. 1949

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS '

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1690 kc.

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, niuzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1, 

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAEEV’CIUS

Muzikos Dir. Pranešimų K'ir.
3. P. GINKUS 

Direktoriui

A. ir E. POVILANSKV

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOK! .Y
Tel. EVergreen 4-9737

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 Are, Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Clement A. Voket
■ (VOKETAmS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DA venport 6-0259

RALPH K R U C H■ 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

Ten

• ''gi
O b 
•Jie

miiijoil 
iš rusą 
zonas.

jo nu

š< > M: 
esantid

ijStephcB
ADVOKATAS

197 Hat emeyer streft 
Brooklyn'11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9391

John Vi* AdscH 
LIETI:VIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Na-nų T,'
WO 2-3497 NE 9 5£8.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

STairg 2-1454 Z

F. GRAŽYS ir SCNUS 5
KONTRAKTORIAI X

Atlieka mūrinių namu .ienii iš- r) 
lyginimą, p!asteria« imą. šaligat- W 
viu cementavimą ir kt. darbus, f

293 MAUJER \.T., 6
BROOKLYN 6, N. Y. T)

N

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6,

£
i.

!
s '

; t. •. . . , .,; .... < ■■

.•N LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBQ 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO MOTERŲ

, SPALIŲ - OCTOBER 14,15,16 ir 17,1949

PARAPIJOS SALEJE ;

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
EF*  Nebrangiausia—-ir—Geriausia  -’ggj

pas ZĖIDAT’S
415 GRAND STREET . • BROOKLYN, N. Y.

’ TELEVIZIJA KAS VAKARAS ;

64-25 56th Drive Maspeth, N. Y.

1
 PASKIRTA 7 VERTINGI PRIZAI:* .

1. Televizijos aparatas 3. Skalbimui mašina < -
2. Refrigeratorius 4. Keturi prizai po $25.00 pinigais
AUKA — — — — —

PELNAS — LIETUVIŲ AUDITORIJOS NAMO FONDUI
Visį nuoširdžiai kviečiami atsilankyti

25 CENTAI

,Į Tel. EVergreen 4 - 7142
■I - SALDAINIŲ PALOCIUS J

i'
1 7 GERIAUSIOS ROSIES
LMgvi Uikaadttai. Kava. Aitaita, Hot Chocoteu ?

I PUSRYČIAI — PIKTOS' — VAKAJUKNS. GariaudM pasirinkimai 
AISKRYMAS gamlatu ūmia 0 fariamtoa Knatonoa, ALUS U ga-

i riaušių bravoru* PacangiBuuna pritmami užsakymai. KREIPKITĖS:

1 Juozas Ginkus
<95 Grand Street, ' - - v ■ - Brooklyn, N. Y.

Siūlo Geriausių Firmų
R E F R I G E R A T O R I U S

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniij ir aliejum šildomu PEČIįJ

RADIO APARATŲ 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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