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Atstovų rūmų du nariai — 
Fr. L. Chelf ir J. Fr. Wilson 
— ką tik grįžo iš inspekcinės 
kelionės Europoje, kur jie rū
mų buvo siųsti ištirti pabėgę-’ 
lių iš anapus geležinės už
dangos padėtį. Sugrįžę jie pa
reiškė: nemažiau kaip 8y2 
milijono žmonių yra pabėgę 
iš rusų zonos į tris vakarines 
zonas. Tai vokiečiai. O kur 
kitų tautų pabėgėliai? Klau
simas, kodėl tie milijonai bė
go nuo rusiškųjų bolševikų, 
jeigu ten taip gerai, kaip ra
šo Maskvos tarnyboje čia 
esantieji laikraščiai.

KARAS ŠįKART BUS AMERIKOJE
 «------------------------------

Karti. Smellman 
Romoje

Mūsų išsigimėliai, Mask
vos apmokami agentai, skel
bia čia savo laikraščiuose jų 
mulkinamiems sekėjams: tie 
DP, kurie bėgo iš Lietuvos ir 
kurie negrįžo po karo namo 
iš Vokietijos, yra nusikaltė
liai, o tie, kurie nenusikaltę, 
graižai sau gyvena Lietuvo
je. Ir daugumas jų mulkina
mųjų tuo tiki. Na, o tie 8V2 
milijono pabėgėlių, apie ku
riuos šitie representantų rū
mų atstovai kalba, ar irgi 
nusikaltėliai? Lyg ir per 
daug nusikaltėlių būtų I O 
gal ir reprezentantų rūmų at
stovai meluoja, kaip lietuvių 
DP stovyklų komitetai, ku
rie “neleido lietuvių namo 
grįžti”? Tada tegu šitie su
fanatizuotieji pasiklausia ei
linį bet kurį Amerikos karei
vį, kuris buvo Vokietijoje, 
jis jiems papasakos irgi tą 
pat matęs, ką ir reprezentan
tų rūmų atstovai arba atvy
kę DP pasakoja.

Pasauliui nuodus špricuo- 
jąs, anot Associated Press 
atstovo, sovietų žurnalistas 
Uja Ekrenburg raudonarmie
čių laikrašty rašo, kad, esą 
šį kartą karas neapsiribos 
tik Europa, “bet persimes ir 
į Ameriką.” Ekrenburg pa
brėžė, kad amerikonai turė
tų atsiminti, jog nuo Mask
vos į Philadelphią yra lygiai 
tiek kelio, kiek nuo Philadel- 
phijos į Maskvą. Tai posa
kiai, kuriais gązdinami ame
rikiečiai.

“Pravda” tačiau paskelbė, 
kad prezidento Trumano pra
nešimas apie sovietų bombą, 
esąs siekimas “pakelti karo 
norinčiųjų imperialistų ūpą.” 
Šitame “Pravdoš” vedamaja
me net taip pasakyta: šį fak
tą Trumanas nori sunaudoti 
savo ginklavimosi lenkty
nėms, kurias jis mano pra
ves gązdindamas savo žmo
nes sovietine bomba.

Sovietu bombonešiai 
prie Jugoslavijos
Iš Vienos pranešama, kad 

sovietai. atsiuntė 200 pačių 
stipriausių savo bombonešių 
į Szegedą, Vengrijoje. Šis 
miestas yra prie Jugoslavijos 
sienos. Bombonešių uždavi
nys “saugoti Vengrijos sie
nas nuo galimo pavojaus.” 
Taigi, “laisvosios” Vengrijos 
sienas saugoja rusų lėktuvai.

Išleis NKVD doku
mentus?

Kelių delegacijų nariai ra
gino atskiiu leidiniu išleisti 
NKVD dokumentus, kurių 
dalis jau paskelbta ALT lei
džiamo ‘Lithuanian Bulletin.’ 
Diplomatai, teisininkai ir žur
nalistai dažnai pasisako, kad 
tie dokumentai yra istoriniai 
ir priklauso plačiajai žmoni
jai. Patyręs apie šiuos žmo
nių krauju nupirktus doku
mentus, prof. Lemkin pareiš
kė įsitikinimo, kad JAV Se
natas tikrai ratifikuos geno
cido sutartį, pamatęs doku
mentinius sovietų vykdomo 
tautų naikinimo įrodymus.

Į Romą išskrido New Yor- 
ko arkivyskupas kardinolas 
Spellmanas.* Jis turi padaryti 
savo arkivyskupijos praneši
mą popiežiui.

Kardinolas gavo pas popie
žių privatinę audienciją. Ma
noma, kad toje audiencijoje 
buvo kalbama bendrais Kata
likų Bažnyčios reikalais, ypač 
Bažnyčios persekiojimo rytį} 
ir pietryčių Europoje.

Kardinolas Spellman pas 
popiežių pirmu kart nuo 1946 
metų.

—Pirmą šių metų pusmeti 
Jungtinių Valstybių gyvento
jai sutaupė 4 bilijonus dole
rių.

MŪSŲ KONGRESAS JAU ‘PRIEANGY’
Didysis istorinis įvykis — 

Visuotinas Amerikos Lietu
vių Kongresas — jau čia pat. 
Lapkričio 4, 5, 6 d. Hotel New 
Yorker patalpose New Yorke 
posėdžiaus “Amerikos Lietu
vos” atstovai. Daugelis drau
gijų jau išrinko savo atsto
vus, daugelis jau paskyrė 
aukas, bet didžiuma rinks at
stovus ir organizuos piniginę 
talką spalių mėnesio eigoje.

New Yorko rajono lietuvių 
pasirengimo Kongresui le- sovietų atstovybė. Daugelyje 
miamoji diena bus ateinantį primityvių Afrikos tautelių 
sekmadienį visų draugijų tarpe, tolimiausių užkampių

konferencijoje New Yorker 
viešbutyje, New Yorke.

Maskvos nagai 
Afrikoje

ir

Londone oficialiai paskelb
ta žinia, kad sovietai Afrikos 
tautelių tarpe varo komunis
tinę propagandą. Tos propa
gandos centralė yra Adis 
Ababoje, Etiopijoje, esanti

Plieno Industrija Sustojo
Babaltiečiai pasiekė 

Irlandi ją
400 pabėgėlių iš Pabaltijo 

kraštų, kurie, kaip jau buvo 
rašyta, įsigiję Švedijoje pa
laikį laivelį, leidosi į Kanadą 
jau pasiekė Airijos salą.

Jie atvyko labai išvargę ir 
išbadėję. Tačiau kelionėje 
daugiau bijoję, kad nebūtų 
paimti rusų laivų, negu pa
skęsti jūrų bangose.

Airijos vyriausybė leido 
jiems kelias dienas pasilikti 
uoste, kol susitaisys savo 
“geldą” ir pasirūpins mais
tu, o paskui jie trauks Kana
dos link.

Angliakasiai j dauba

MILIJONAS ŽMONIŲ STREIKE
Rusu kariuomenes

Praeitą mėnesį per Berlyno 
stotį pietų link pravažiavo 33 
traukiniai su 1,200 vagonų, 
kuriuose buvo vežama ka
riuomenė.

Vokiečiams, dirbantiems 
prie gelžkelio, buvo uždraus
ta su kariais kalbėtis, kad 
nesužinotų kelionės tikslo. 
Europoje plačiai kalbama, 
jog šie Stalino pasiuntiniai 
vyksta “pasveikinti” neklus
nų Jugoslavijos diktatorių.

I
Soyiętų vyriausybė Olandi- 

jos vyriausybei parašė raštą, 
kuriame kaltina olandus, kad 
jie esą neišleidžia iš savo 
krašto norinčių namo grįžti 
rusų ir kitų ‘sovietų piliečių.’ 
Olandų ministeris pirminin
kas Kremliui atsakė į tai ši
taip. Pirmiausia parašė raš
tą tiems Olandijoje esantiems 
“neišleidžiamiems,” kuriems 
pasiūlė grįžti į Sovietų Sąjun
gą — kelionės išlaidas, mais
tą, aprangą,duoda olandų val
džia, kaip dovaną už paliki
mą savanoriškai jų krašto. 
Tą raginimą iškabino tų “ne
leidžiamųjų” stovyklose ir 
paskelbė laikraščiuose. Po ši
tos ministerio pirmininko ak
cijos ...nei vienas iš tų nepa
sisiūlė vykti į sovietiją. Olan
dų vyriausybė iš šitos me
džiagos sudarė atsakymą į 
Kremliaus notą. Įdomu, kodėl 
tie iš Olandijos nevažiuoja į 
tą laimės šalį?

BALTIEČIU MEMORANDUMAS
• ' ’ «-----------------------------------------------------------------------

REIKALAUS TRUMPESNIŲ 
DARBO VALANDŲ

Neseniai laikraščiai paskel
bė, kad iš Švedijos paprastu 
pakraščių laiveliu leidosi per 
Atlantą 400 pabaltiečių — 
jaunų ir senų, šeimų su ma
žais vaikais. Juk kiekvienam 
suprantama, net ir menkiau
siai bimbiškai - prūseikiškai 
davatkai, kad tie, kurie žen
gė į tą laivelį, su mirtimi su
sitaikę į jį žengė. Kodėl gi jie 
ryžtasi verčiau mirti, negu 
būti išsiųsti į Sovietų Sąjun
ga? Gal galėtų ponai Bimbai. 
Mizarai ar Prūseikai paaiš
kinti šituos klausimus?

Buvusieji Estijos ir Latvi
jos seimų nariai įteikė memo
randumą Tarp-parlamentinei 
Unijai, kuri posėdžiavo Stock 
holme rugsėjo 6-13 d.

Estijos ir Latvijos tremti
nių parlamentarų vardu, me
morandumas reiškė protestą 
prieš sovietinį smurtą ir oku
paciją. Pažymima, kad 1948 
m. 1949 m. Baltijos kraštų 
kompartijų suvažiavimai iš
ryškino, jog tiktai pusantro 
procento tų kraštų gyvento
jų pritaria bolševikų režimui. 
Primenama, kad Sov. Sąjun
ga dar 1941 m. sausio 21 d. 
išleido slaptą potvarkį baltie- 
čių trėmimui ir maskolių ko
lonizavimui Pabaltijy, ir trė
mimai tebevykdomi dabar. 
Parlamentarai raginami da
ryti viską, kad sulaikyti tau
tų naikinimą, atsteigti tų de
mokratinių kraštų suverenu
mą.

Lietuva United Na- • 
tions kuluaruose

Amerikos Darbo Federaci
ja pareiškė, jog, darydami su 
darbdaviais sekančią darbo 
sutartį, jie reikalaus už tą 
patį atlyginimą mažiau dar
bo valandų.

Dabar dirbama 40 valandų 
savaitėje.

—Honolulu vandenyse šio 
mėnesio pabaigoje bus dideli 
U. S. laivyno manevrai, ku
riuose dalyvaus 100 laivų su 
37,000 žmonių.

tarpe, tolimiausių užkampių 
kaimuose prigrūdę sovietų 
agentai Lenįno , įr Stalino pa
veikslų, kuriais/norima pir
ma susidomėjimą komuniz
mu sukelti. Didesniuose mies
tuose, ypač uostų miestuose, 
užpilta sovietinio darbo pro
pagandinių panfletų.

—Rugsėjo 16 d. į Austra
liją atvyko 100,000-sis emig
rantas. Priimdama daug imi
grantų, Australija tikisi iki 
1959 metų savo gyventojų 
skaičių padidinti iki dešim
ties milijonų žmonių.

—Anglų karalienės Vikto
rijos proanūkis D. M. Mount- 
batten, Milford Haveno mar
kizas, veda R. D. Simpson iš 
New Yorko.

J. L. Lewis pašaukė į dar
bą penkta dalį į streiką iš
vestų darbininkų - angliaka
sių. Tai sudaro 102,000 vyrų, 
kurie pradėjo darbą kasyklo
se, iš kurių 80,000, kurie dir
ba prie kietosios anglies. Ki
ti apie 400,000 vyrų streiką 
tęsia toliau.

Anglys, kurios bus paga
mintos šių grąžintų prie dar
bo darbininkų, bus išimtinai 
tik namų apkūrenimo reika
lams. Pramonė iš šitų kie
kių negaus nieko.
Ja.

Anglijos komunistu 
valymas

Anglijos komunistų parti
ja nutarė pravesti “valymą” 
savo eilėse, t. y. nepatikimuo
sius asmenis iš savo partijos 
išmesti.

Toks komunistų partijoje 
valymas eina arba jau praė
jo ir kitose pasaulio valsty
bėse. Šitos Kremliaus agen
tūros jau ima bijoti ir savo 
šešėlio. Jie netik išmeta iš 
savųjų tarpo, bet daugiausia 
išbraukia net ir iš gyvųjų 
tarpo tuos, kurie pradeda gal
voti atskirai nuo Kremliaus.

—Bridgeport, Conn., Sin- 
gerio siuvamų mašinų fabri
ke pasibaigė streikas, užsitę
sęs net 21 savaitę. Darbinin
kai gavo pakėlimą nuo 2 iki 
6 centų valandai.

Amerikos istorijoje pirmu 
kartu drauge į streiką išėjo 
plieno ir anglies kasyklų dar
bininkai. Apie milijonas žmo
nių stojo be darbo. Tuo tar
pu nematyti jokių galimumų 
greitai prieiti susitaikymo. 
Plieno pramonė sustojo pilna 
to oždžio prasme. Preziden
tas Trumanas atsisakė giliau 
kištis į šį reikalą.

Apie 700 plieno išdirbimo 
firmų sutartys, kurios palie
čia 500,000 darbininkų, bai
giasi spalių 15 d. Taigi tie 
darbininkai dar dirba, bet jie 
taip pat mes dirbę, jei sutar
čių nepasiseks pratęsti.

Unijos reikalauja, kad, da
rant naujas sutartis, darbi
ninkų apdraudos mokesčius 
ir senatvės pensijas pasiimtų 
firmos mokėti. Formoms ne
sutinkant, iš to ir šis didysis 

'streikas kilo.

l[^0S SAVAITĘ
• Fordo firma pasirašė su darbininkų unija darbo su

tartį, kuri pagaliau pašalino streiko pavojų, kurs tūkstan
čius darbininkų kankino per eilę mėnesių. Sutartis pasira
šyta 30 mėnesių. . . .

Šita tema kalbant, paga
liau kyla dar vienas aštrus ( 
klausimas: kodėl rusiškieji 
komunistai taip rūpinasi tais 
nuo jų pabėgusiais žmonė
mis? Juk jeigu sudėtume j 
krūvą tą visą sovietų triukš
mą, kurį jie kėlė per keturis 
metus ir dabar dar tebekelia 
dėl pabėgėliu, tas visas pa
stangas grąžinti juos pas sa
ve, tai gautume nepaprastą 
veikalą. Kam jiems tų pabė
gėliu reikia? žinoma, jiems 
reikia ne pabėgėliu, bet su
naikinimo gyvų liudininkų, 
kurie yra krislas jų akyje.

Lake Success, N. Y. — Trys 
LAIC korespondentai, akre
dituoti prie Jungtinių Tautų, 
olečia pažintis įvairių delega
cijų ir žurnalistų tarpe. At
skirų delegacijų nariai daž
nai pažymi, kad Genocido Ko
misijoje Lietuvos likimas bu
vo dažnai minimas ir “Lithu
anian Bulletin” stropiai ana
lizuojamas. Šių metų sausio- 
kovo numerio straipsnis 
“Lithuania Today” susilaukė 
vpatingo dėmesio. Todėl šis 
numeris ir dabar eina iš ran
kų i rankas.

Genocido terminą nukalė 
nuo Gardino kilęs prof. Ra
chael Lemkin. Jis nuolat nu
rodinėja Lietuvą, genocido 
naikinamą.

Šiomis dienomis Danija 
pasirašė antigenocidinę su
tartį. Tai jau 29-ta valstybė.

Taigi, šita savo akcija jie pa
tys išduoda, kad pas juos 
yra kažkas negerai.

Rugsėjo 28 d. J. Em. Kardinolas S. Stritch, Chicagos arkivyskupas, priėmė 
ALRKF delegaciją, kuri prašė garbingojo Ganytojo užgirti ir palaiminti Lie
tuvių R. K. Federacijos planus Katalikų Akcijai lietuvių tarpe ir tos akcijos 
organizatorių ir instruktorių. Gautas Jo Em. ir pritarimas ir palaiminimas.

Toje delegacijoje dalyvavo: prel. B. Urba, šv. Kazimiero Akademijos ka
pelionas, L. šimutis, “Draugo” redaktorius ir ALRKF sekr. kun. P. Patlaba, 
lietuvių katalikų veiklosorganizatorius ir instruktorius, St. Piežą, ALRKF 
pirmin. ir Herald-American religinio skyriaus redaktorius. Jo Em. kardino
las Stritch iš viso yra labai palankus lietuviams.

sį 5%. Tai pirmas pakilimas per paskutinius 8 mėnesius, 
per kuriuos produkcija ėjo žemyn.

• Anglių kasyklų rajonuose paskutinėm dienom dar
bininkai parodė didelių nepasitenkinimų dėl vedamo strei
ko. Įvyko dinamitinių sprogimų ir susišaudymų, o vienas 
traukinys su anglimis Pennsylvanijoje buvo tiesiog apšau
dytas. Hazletono unijos organas pareiškė, kad jų 80,000 
darbininkų nepritaria šitam streikui ir nori grįžti į darbą.

• Vokiečių Hamburgo laikraštis “Sontagsblatt” jau 
rugpiūčio 28 d. parašė tai, ką Trumanas paskelbė rugsėjo 
23 d. apie sovietų atominę bombą. Prancūzų laikraščiai, kaip 
atsimename, apie tai kalbėjo dar pernai ir šį pavasarį.

• Senatas patvirtino atstovų rūmų priimtą $5,809,990,- 
000 Europos pagelbai. Su neseniai paskirtais karinei pagel- 
bai $1,314,000,000, susidaro $7,123,990,000 pasauliui gelbė
ti.

• Lenkijos katalikų bažnyčios aukštas pareigūnas pa
reiškė, kad Lenkijos katalikai galėtų pripažinti dabartinę 
vyriausybę, jeigu ji priimtų tam tikras sąlygas. Tos sąly
gos — pilna laisvė katalikų bažnyčiai.

• Anglų parlamentas balsavo Attlee ir jo vyriausybės 
pasitikėjimą: 350 balsų prieš 213 pareikštas esančiai vy
riausybei pasitikėjimas. Pasitikėjimas patikrinti buvo rei
kalinga sąryšy su svaro nuvertinimu.

• New Yorke ir Washingtone įsteigti biurai, kurie duos 
leidimus amerikiečiams, norintiems aplankyti Vokietiją, 
Austriją ar Triesto miestą.

• Keturi užsienių ministerial New Yorke intensyviai 
posėdžiauja Austrijos sutarties reikalu. Norima šią savai
tę prieiti rezultatų.

• Berlyno oro tiltas, kuris buvo 15 mėnesių vieninte»- 
lis susisiekimo kelias su pasauliu, šią savaitę galutinai lik
viduotas.

• Keturi Berlyno sektorių komendpntai posėdžiavo 
miesto reikalų sunormalizavimo klausimais. Posėdžiai ne
davė jokių rezultatu ir tapo nutraukti. Šituos posėdžius, 
kaip žinome, nurodė keturių ministerių konferencija Pary
žiuje birželio mėnesį.

• Prancūzų ministerių kabinete įvyko aštrūs debatai 
atlyginimų klausimu. Ginčai buvo nuėję taip toli, kad buvo 
tikėtasi kabineto krizės, kurios tačiau, atrodo, bus išvengta.

•-Svetimų kraštų diplomatai Maskvoje visi yra linkę 
manyti, kad šis momentas yra patogiausias pasauliui susi
tarti dėl atominės energijos tarptautinės kontrolės. Jie ta
čiau abejoja, kad sovietai sutiktų įsileisti pas save kokią 
nors kontrolę — jie sutinka tik kitus kontroliuoti.

• Jugoslavijos vyriausybė išsiuntė iš Belgrado 9 ven
grų pasiuntinybės tarnautojus, kaip varusius šnipinėjimo 
darbą. Vengrai, kaip žinome, išsiuntė 10 jugoslavų iš Bu- 
dabesto.

• Diplomatiniuose sluoksniuose kalbama, kad trys va
karų sąjungininkai nusistatę peržiūrėti Vokietijos fabrikų 
išmontavimo klausimą ir, būtent, vokiečių naudai.

• Vakarinio Berlyno laikraščiai praneša, kad prie Eis- 
lebeno, rusų zonoje, sovietai pradėjo naujas uranijaus ka
syklas, iš kur uranijus gabenamas į Uralo sritį.

• VI. Kobylka, aukštas Čekoslovakijos valdžios parei
gūnas pabėgo į vakarų Vokietiją, pranešė vokiečių pasienio 
policija. Jis buvo prezidento Gottvaldo kancelerijos vedėjas.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PLANAVIMO DIENOS
Šią savaitę Philadelphijoje vyksta trys svarbiausi mū

sų suvažiavimai: Kunigų Vienybės, ALRK Federacijos Ta
rybos ir BALFo. Tai didžioji planavimo savaitė. Nuo šios 
savaitės priklausys — kas, kiek ir kaip bus padaryta mū
sų tautos ir jos vaikų reikalui šios didžiosios tragedijos 
metu.

Šitų suvažiavimų darbų pobūdis turėtų atitikti mūsų 
tautos šiandieninės situacijos pobūdį. Tauta yra tokiame 
padėjime, kokiame ji dar niekad istorijoje nėra buvus. Iš 
vidaus pati ji gelbėtis negali. Po visus pasaulio kampus iš
sibarstę jos vaikai taip pat maža dar tegali. Likę tik Ame
rikos lietuviai. Likimas jiems lėmė tautos gelbėjimo misi 
ją. Šios misijos gilus supratimas suplanavimas — turėtų 
būti šitų suvažiavimų pagrindinis tikslas.

Kunigai puvo, yra ir bus mūsų tautos reikalų pačiose 
priešakinėse eilėse. Jų dvasinė paskirtis, jų išauklėjimas ii 
išlavinimas, pagaliau jų paskirtis visuomenėje, savainu 
stato juos priešakinėse eilėse. Jie yra visuomenės ir visuc 
menėje. Jų suvažiavimai tad turėtų būti tos jėgos šaltinis 
kuris turėtų būti jaučiamas bendruose mūsų suvažiavimui 
se. Šitos jėgos reikia mums ypač šiuo metu. Linkime, lau 
kiame ir tikimės.

Katalikų Federacijos Tarybos suvažiavimas šieme 
turėtų priimti planus, kurių įvykdymas turėtų garantuo 
mūsų katalikiškos visuomenės ateitį ir stiprybę. Kataliki: 
kojo jaunimo suglobojlmas, šviesuomenės prieauglio pi: 
ningas ugdymas, katalikiškoji spauda, lietuviškosios ku 
tūros saugojimas ir ugdymas — tai ALRK Federacijos p: 
tys pagrindiniausi uždaviniai. Jų neatliks šiandieną n< 
Australijos, nei Brazilijos, nei Kanados lietuviai katalika:' 
Jie iš ten mums tik talkininkai būti tegali. Bet pati misi1 
vykdyti likimo pavesta Amerikos lietuviams katalikams 
Opiausias pinigų klausimas, kuris žudė ir žudo visus mūs; 
norus, pasiryžimus ir užsimojimus, turi būti radikaliai i 
spręstas, apsidedant visiems lietuviams katalikams vad' 
namuoju katalikiško solidarumo mokesčiu. Iš to susidaryt 
sumos, kuriomis bus realizuoti mūsų pagrindiniai planai 
Be šito mes neatliksime mums skirtos misijos. Visų tauti 
katalikai moka tam tikrus mokesčius katalikų reikalams 
ITai ypač privalu mums šiandieną, kada mūsų tėvynėje ka
talikybės taip naikinama.

Ir pagaliau einame į BALFo suvažiavimą. BALFas bai
gia atgabenti į Ameriką tryliktą tūkstantį baisiame padė
jime buvusių lietuvių. Pasiryžęs antra tiek dar atgabenti. 
Tai milžiniškas darbas. Prie šito pridėjus visą šalpos dar
bą, kurį yra atlikusi ši mūsų institucija, gausime tikrą rea
lybę, kuri vaizdžiai matoma Amerikos lietuvių didžiosios 
misijos apimty.

Tačiau BALFui šiandieną yra būtina praplėsti save 
darbo dirvos apimtį, inimant čia atvykusių ir atvykstančh 
įkurdinimo ir globos reikalą. Žmonės atgabenami į čia ii 
paleidžiami tiesiog jų pačių likimui. Be pažinčių, be kalbos 
be patirties, pagaliau be pasitikėjimo, žmonės tiesiog kan 
kiniais pavirsta, ypač su šeimom, su mažais vaikais. Ir ta 
tęsis dar daug laiko, jei nebus imtasi organizuotos pagel 
bos atvykėliams.

Svarbesniuose centruose BALFas turėtų steigti lietu 
viams pagelbos biurus. Kambarių, butų ir darbų tarpinin
kavimui pirmoje vietoje. Reikia atsiminti, kad žmonės, ku 
riems bus patarpininkautas kambarys, butas ar darbas, ga 

. Ii apmokėti už tą tarpininkavimą. Ir apmokėtų su džiaugs 
mu, nes jam ir lengviau ir pigiau išeis, negu pačiam besi 
tvarkant arba per svetimus vertelgas. Šitie biurai iki šiol 
jeigu būtų laiku susigriebta, galėję būtų jau visiškai patys 
save išlaikyti. Nėra ir dabar dar per vėlu.

Garantijų rašymo akcija turėtų būti suintensyvinta ir 
sukonkretinta. Tai paskutinis įsitempimas kaip galima 
daugiau savųjų išgelbėti iš tremties gyvenimo, nes tuojaus 
bus per vėlu — įstatymo laikas eina prie galo.

Šiam reikalui BALFas turėtų tuojaus atlikti škios da
lykus: 1. parašyti atsišaukimą specialiai į atvykusius, ku
rie jau gali rašyti garantijas, nes mums tenka sutikti daug, 
atvykusiųjų, kurie visai nežino, kad jie turi teisę rašyti ga
rantijas; 2. rasti būdų parašyti keliolika tūkstančių asme
niškų laiškų Amerikos lietuviams, prašant garantijų, nuro
dant, kur ir kaip jos sudaryti, jeigu dar nėra darę; 3. pa
aiškinti visuomenei darbo garantijos supratimą, nes dau
gelis buto garantiją gali išduoti, bet nežino kas daryti su 
darbo garantija, kurią jis, žinodamas, galėtų įrašyti forma
liai tuo pačiu adresu, kur butas garantuojamas.

Rugsėjo 8 d. šventės pro
ga Pąryžiūje įvyko pirmasis, 
nepaprastasis, bendras lietu
vių, latvių ir estų susirinki
mas, kurį globojo Lietuvių 
Šalpos Draugija Prancūzijo
je ir latvių bei ėstų savitar
pinės pagelbos komitetai

Ryte Liet. Katal. Misijos 
Prancūzijoje direktorius at
laikė pamaldas, į kurias atsi
lankė būrelis lietuvių, daly
vaujant Dr. S. Bačkiui — 
Lietuvos Atstovui Prancūzi
joje. Tos pačios dienos vaka
re lietuviai, latviai ir estai 
pirmą kart Prancūzijoje su
sirinko bendram iškilmingam 
susirinkimui.

Bendru trijų organizacijų 
valdybų sutarimu, Liet. šalp. 
D-jos pirm. p. O. Bačkienei 
negalėjus atvykti, iškilmingą 
posėdį atidarė Tėv. J. Kubi
lius, Liet. Kat. Misijos Pran
cūzijoj direktorius, Liet. š. 

j Dr-jos vicepirmininkas, pa
sakydamas momentui pritai- 

j kytą kalbą. Jis ir pirminin- 
' kavo. Susirinkimo pranešė- 

ais buvo: lietuvių, latvių ir 
'sčių moterų vardu — p. M 
Galdikienė, buv. Liet. Seime 
’cepirmininkė, buv. Lietuviu 
katalikių Moterų pirminin 
ė. Estų vardu buv. direkto 
ius, žurnalistas G. Pernpuu 
atvių vardu prof. Pestmalis 
” lietuvių — inž. kap. skau- 
minkąs J. Bulota.

Visi kalbėtojai iškėlė aikš 
?n traginga jų tautu ir ypač 
etuviu. latvių ir estų kraš- 
e ir ištrėmime būklę, kvies- 
’ami visus lietuvius, latvius 
> estus, gyvenančius Prancū- 
ijoie, apeliuoti, šaukti į pa
kulio sąžinę, kad pagaliau 

''monija pažintu, suprastu ir 
šdristų mūsų kraštu, mūsų 
molių ir seserų pagrindines 
eises ir laisves gintį.

Susirinkusieji tam pritarė 
r vienu balsu buvo priimta 
v nutarta pasiusti,rezoliuci

jas bažnytinėms ir tarptauti
nėms įstaigoms, kurios rū
pinasi tautu ir žmooniu tei
sėmis, o taip pat žvmiems 
pasauly asmenims, kurie šitų 
teisiu reikalą remia.

Kartu buvo priimtos- padė
kos rezoliucijos Prancūzijos 
vidaus reikalu ministeriui ir 
vvriausytei. IP O bei jo dele
gatui Prancūzijoie n. V. Va- 
’“nti-Smith. I susirinkimą, at
silankė Lietuvos ir Latvijos 
atstovai: pp. Dr. S. Bačkis ir 
Berends.

Lietuviai pirmieji

Rugs. 8 d., kuri yra mums 
atsimintina kaip mūsų tauti
nė šventė, baigėsi Europos 
Patariamojo Seimo pirmosios 
sesijos posėdžiai, trukę visą 
mėnesį. Kartu baigėsi ir pir
mieji rūpesčiai mūsų delega
cijai, kuri specialiai buvo 
skirta sekti tų posėdžių eigą 
ir judinti lietuvių ir kitų bal
tų tautų reikalus.

Lietuvių' delegacijos dar
bas buvo nelengvas. Ji turėjo 
netik išsiaiškinti Europos 
Sąjūdžio ir jos institucijų or
ganizaciją, funkcijas ir vei
kimo lauką, bet ir išstudi
juoti, kokiose sąlygose ir 
formose lietuviams bus nau
dinga į Sąjūdį įsijungti. 
Kaip žinome, šiandieną vis 
dar tebeviešpatauja princi
pas, kad mažosios tautos ma
žai respektuojamos. Europos 
Sąjūdis tai bando pašalinti, 
tačiau performuoti seną žmo- 

i nių galvoseną yra ne taip 
’engva, mažieji mažiau ar 
daugiau turi prisiderinti prie 
didžiųjų. Lietuvių reikalas 
vra dar sunkesnis, nes tai ei- 
■>a kalba netik apie maža 
'•autą, bet ir tauta, kuri dėl 
nelaimingų praūžusio karo 
midru, yra likusi, galima sa
kyti, visai bebalsė. Iš kitos 
nusės, susidariusios ir vidi
nės kliūtvs, stoka vienybės 
mūsų viršūnėse kaip tik tuo 
momentu, kai prasidėjo Eu
ropos suvažiavimas, materia
liniai sunkumai bei finansi
niai trūkumai trukdė mūsų 
"eikalų išjudinimą Europos 
Sąjūdyje. Tačiau, nežiūrint 
visų minėtų sunkumų, mūsų 
delegacijai pasisekė atlikti 
iai skirta uždavinį. Dėka Dr. 
Bačkio didelio susirūpinimo 
šiuo reikalu ir jo diplomati
nių gabumu ir deleaacijos na
rių Krivicko ir Paramskio 
energija bei veiklumu pasi
sekė išsiaiškinti lietuviams 
pirmiesiems iš baltų salvgas. 
kuriose šios tautos gali ieiti 
i Tarptautinę Europos Sąjū
dį, padėjo susiformuoti mū
sų Euronos Sąjūdžio Tary
bai bei Vvkdomaiam Komi
tetui ir atlikti reikalaujamus 
statutu formalumu^ įstoti i 
minėta Tarptautinį Europos 
Saiudi ir prie-io veikiančia 
Rytų Europos Tautų Sekcija.

Kaip angelai, aukšti kaštanai saugo 
Senas, giliųjų amžių slegiamas, sodybas 
Ir vieškelį, kurio smiltyse pėdas įaudę 
Išėjo knygnešiai, kariai ir partizanai 

laisvės žygiams.

Pavakrys, ir saulė spinduliais apžėrus kaimą, 
Iš lėto tirpsta vakarų įraudusiajam horizonte. 
Ir paskutiniai spinduliai, lyg Viešpaties 

tyli palaima,
Paliečia pirkias, pievas ir rūpintojėlį šventą.

Kažkur galulaukėje šunys baugiai loja, 
Gal šaukdami tave namo sugrįžti?... 
Pravertos dirvos, tarsi testamentai 

nebegrįžtančių artojų,
Praeinančiajam skelbia jų kūrybos ryžtą 

vakarykštį...

ro Į 
Tani 
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Sveikina lietuvius
Galutinai susiformavęs Lie 

tuvių Sąjūdžio Vykdomasis 
Komitetas, kurio pirminin
kas yra Vaclovas Sidzikaus
kas, vicepirm. prof. J. Bra
zaitis ir prof. J. Kaminskas, 
generalinis sekret. Br. Bačiu
lis ir narys B. Gaidžiūnas, 
kreipėsi į Tarptautinį Euro
pos Sąjūdžio Vykdomąjį 
Komitetą, kad ir lietuviai bū
tų priimti į Europos Sąjūdį. 
Atatinkamus raštus Tarptau
tinio Europos Sąjūdžio Vvkd. 
Komiteto pirmin. Ducan San-

dys lietuvių delegacijos var
du įteikė K. J. Krivickas.

Ponas Sandys parodė labai 
didelį susidomėjimą, asme- 
niai peržiūrėjo patiektus 
raštus, paaiškino, kad daly
kas" bus tuojau studijuoja
mas ir priėmimas svarsto
mas artimiausiame posėdy, 
kurs greičiausia įvyksiąs šių 
metų lapkričio mėn pradžio
je.

Ta proga Vykd. Komiteto 
pirmininkas pabrėžė, kad lie
tuvių ir kitų baltų reikalai 
jam nėra svetimi, bet priešin
gai jį labai interesuoja ir vra 
jam arti prie širdies. K. Y.

MALONIAM ATEITININKŲ DĖMESIUI

L. K. Ateitininkų Sąjungos Amerikoje centro valdyba 
nsiems seniau ir naujai atvykusiems Ateitininkų Federa- 
njos nariams (moksleiviams, studentams ir sendraugiams) 
turi malonumo pranešti sekančias žinias:

SUVAŽIAVIMAS
Metinis Ateitininkų Sąjungos suvažiavimas įvyks lap

kričio 6 d., sekmadienį, Aušros Vartų par. bažnyčioje ir sa
lėje, Broome St., New Yorke. Suvažiavimas prasidės 8 vai. 
ryte šv. mišiomis, kurias laikys ir pamokslą pasakys kun. 
Pranas M. Juras, Sąjungos Dvasios Vadas. Mišių metu bus 
bendra komunija.

^Suvažiavimo pranešėjais yra pakviesti prelatas Jonas 
Balkūnas, Adolfas Damušis, Juozas Girnius, kun. P. Patla- 
ba, Simas Sužiedėlis ir Vincas Šmulkštys. Tikimasi, kad da
lyvaus ir prof. Kazys Pakštas.

Visos kuopos prašomos būti atstovaujamos. Visi atei
tininkai yra prašomi ir kviečiami dalyvauti.

PRIKLAUSYMAS KUOPOMS
Visi atvykę ir.. ątVykstaųtieji ateitininkai prašomi tuo

jau įstoti į savo gyvenamų apylinkių veikiančias kuopas. 
Kur kuopų nėra, visi prašomi tuojau pranešti savo adresą 
Sąjungos sekretoriui, Dr. V. Šmulkščiui, 179 Congress Ave., 
Waterbury, Conn.

PARAMA LIKUSIEMS EUROPOJE
Negalėsiantieji atvykti į suvažiavimą, maloniai prašo

mi atsiųsti savo auką Europoje likusiems ateitininkams pa
remti. Visas, aukas prašoma siųsti Ateitininkų Iždo Globė
jui tokiu adresu: Msgr. J. Balkūnas, 64-14 56th Rd., Mas- 
peth, N. Y. Aukos bus sunaudotos šalpai ir spaudai.

ĮSIJUNGIMAS Į PARAPIJAS
Visi ateitininkai yra kviečiami atvykus įsirašyti į savo 

gyvenamos vietos parapijas ir artimiausia proga įsijungti 
į lietuvių katalikų organizuotą veiklą, kuriai vadovauja Ku
nigų Vienybė ir A. L. Katalikų Federacija.

• . ................... * Juozas B. Laučka,
Ateitininkų S-gos Amerikoje Pirmininkas

NUSIVYLUS ŽMOGUS
Nustojus antgamtinio gyvenimo ir laikinųjų 

dalykų vertė aptemo

(Tęsinys)
Kaip jau matėme antgam-:. . ..,. . 1 J . tir eina savo puolimuitims gyvenimas nenaikina ( r

žmogaus gamtinio gyvenimo, Į į .
bet priešingai jį kelia ir pa-i, C1 
daro kilniu. Nustojus ant-Į 
gamtinio gyvenimo, tai ir i 
gamtinio gyvenimo, ar kitaip 
sakant natūralaus gyvenimo, 
palaikymas pasidaro proble- 
matingas. Europa labai nuo 
to nukentėjo. Čia tai ir glūdi 
šių dienų mirtinos negalės 
priežastis. Tie kraštai, kurie 
XVI amžiuje atskilo nuo 
Bažnyčios vienybės, buvo po
litiniai galingi, intelektualiai 
aukštai pakilę ir materialiai 
turtingi. Tujij kraštų litera
tūra pradėjo skiepyti tas 
naujas idėjas mintyse tų ma
sių, kurios pirma sudarė vie
ną Bažnyčią. Ir tuojau tos 
idėjos persiliejo plačiau ir 
užkrėtė net tuos, kurie pasi
liko ištikimais Bažnyčiai 
ypatingai socialių, ekonomi
nių ir politinių klausimų klai
domis. Tos aiškios idėjos 
kaip turi būti suorganizuo
tas ir sutvarkytas naminis, 
ekonominis ir civilinis gyve
nimas, kad iš to išeitų laiki
nas gerbūvis, buvo pamestas 
tujų, kurie atsiskyrė nuo 
Bažnyčios, bet. lygiai aptem
dytas ir tųjų, kurie pasiliko 
vienvbėje.

Didelis krikščionių skaičius 
pametė mokėjimą gyventi ne 
tik Dievo molonės gyvenimu, 
bet lybiai ir protingu gvveni- 
mu. “Gera yra” — sako Šv. 
Tomas — “žmogui gyventi 
sulig protu.” Tai yra labai 
teisinga ir labiausiai atsa
kančia žmogaus prigimčiai, 
kaino racionalaus sutvėrimo. 
Deja, žmogus pametęs ant- 
antgamtinį gyvenimą, 
žmogaus protas, Dievo Ap
reiškimu apšviestas, eitu prie 
paskutinio tikslo ir tuomi 
kartu prie laimės, po geidu
lių ir pojūčių įtakos nustoja 
net racionalaus gyvenimo. Iš 
to išeina, kad kol dalykai yra 
taip, kaip šiandien, tai žmo
gus gyvenąs antgamtiniu gy-
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Į Tas naujas Sūnus Vėjavai- 
' kis Vakarų Civilizacija tą 
Dieviškos Tiesos lobį pakei- 

jčia žmogaus išminties lobiu, 
i Tam lobiui duoda labai skam- 
ibius vardus: Pažanga, Moks
las, Demokratija, Laisvė.

j Dar ne taip seniai, jau XX 
amžiuje, negalima buvo rasti 
knygos, žurnalo, brošiūros ar 
laikraščio, kur nebūtų mar
guliavę: “Pažanga,” “Moks
las,” “Demokratija,” “Lais
vė”; negalima buvo išgirsti 
kalbos, kur nebūtų nuaidėję 
tie žavingi ir daug žadantie- 

į ji žodžiai. Visur buvo viltis, 
visur buvo žygiavimas prie 
Aukso Amžiaus — materia- 
lio gerbūvio ir laimės, prie 
Rojaus ant žemės. Pagaliau 
XX amžius paliuosuos žmogų 
nuo religijos opiumo, demo-

Skrajūnas kratija atneš laisvę, bendri 
komercijos santykiai pašalins 
karus, mašinos išgelbės pa
saulį nuo skurdo ir vargo, 
mokslas paliuosuos nuo ken
tėjimų, auklėjimas padarys 
žmogų geru ir tobulu! 
Pagaliau susilauksime laikų,

timas, kad ta jojo sukurtoji .kada asaros bus nušluostytos 
i civilizacija dreba, kaip lapas, mo veido, dejavimas paša- 
' • • i • Į e (i ON _ i lint u n iro rrr’ Imi i4ivm«

gi mes išklydome iš tiesos ’aimčs 
kelio, mums nešvietė teisybės i įmogav 

| šviesa ir pažinimo saulė i 
mums neužtekėjo. Mes pa 

i pavargome neteisybės ir pra- i 
pulties kelyje ir vaikščiojomt 
sunkiais keliais, Viešpaties gi 
kelio nežinojome. Ką mums 
padėjo puikybė? Arba ką I 
mums atnešė pasididžiavi- i 
mas turtais? Visa tai praėjo;
kaip šešėlis, kaip bėgąs pre 
šalį žinnešys, kaip laivas I 
kurs plaukia per banguojan-į mizerij ns! 
tį vandenį, kuomet gi per- ' Bot no tų gražių kalbų, po 
plaukė, nebegalima rasti jo I tų didelių vilčių, į 21 metą 
pėdsakos, nei jo apačios ta- i atėjo 
ko bangose.” Išm. V6-10 ras i’ 
Koks kartus apsigavimas (brau; 
skamba šiuose žodžiuose: 
“Taigi mes išklydome iš tie
sos kelio.” Kaip puikiai yra 
išreikštas tas šaltas, kaip le
das, nusiminimas tų milijonu 
sielų, pagautų gilios refleksi
jos momentuose tame neiš- ' 
sprendžiamame moderninio į' U tapo apiplėšta, sudeginta 
gyvenimo chaose! Nes: “K" I ’r sulyginta su jeme^ per tą 

(mums atnešė pasigyrimas 
turtais?” — pakeisk tik sa
kinį: “Kur atvedė mūsų pa 
girtoji pažanga?”

Europa yra tai Evangeli
jos Sūnus Vėjavaikis, kuris 
prieš keletą šimtų metų ap 
leido savo Tėvo namus, kad 
pasidžiaugti proto ir valios 
laisve. Evangelija sako: “Vie 
nas žmogus turėjo du sūnus. 
Jaunesnysis iš judviejų tarė 
tėvui: Tėve, duok man lobio I ? 
dalį, kuri man tenka. Jis pa- j ‘kalkh? krosnėseį
dalino jiedviem lobj. Ne po 
daug dienų jaunesnvsis sū- j 
nūs visa surinkęs iškeliavo i 
tolimą šalį ,ir išaikvojo tenai 
savo lobį, gyvendamas išdy- j 
kušiai. Jam visa išaikvojus. 
kilo anoje šalyje smarkus ba
das, ir jis pradėjo stokoti. 
Taigi jis nuėjo ir pristojo 
prie vieno anos šalies gyven
tojo; tas jį nusiuntė į savo 
ūki kiaulių ganyti. Jis geidė 
pripildyti savo pilvą kiaulių 
ėdamomis žliauktėmis, bet

‘Tai ! ’intas nuo vargšo krūtinės ir 
šypsena uždegta ant 
's lūpų!
per pirmąjį pasaulinį 

tarą buvo kovojama, kad iš- 
aisvinti pavergtąsias tautas, 
*ad pasaulį padarius saugiu 
lėl demokratijos, kad tai bu
ll paskutinis pasaulyje ka- 
'as. Jei taip būtų, kaip buvo 
■'orima r kalbama, koks lai
mingas pasaulis 1949 metais 
1ūtu. atrodęs: nė karo, nė nu

imi1, nė ignoracijos, nė

antras pasaulinis ka- 
včl pasaulis paskendo 

jo vandenyne. Tas civi
lizuotas žmogus, kuris neva 
paeinąs iš beždžionės, nuėjo 
žemiau, negu beždžionė. Per 
6 metus Europa tapo pavers
ta griuvėsiais, Azija ir dalis 
Afrikos tapo karo nualintos; 
tūkstančiai gražiausių mies-

Jaiką per 20,000.000 gražiau
sio jaunimo nužudyta, o dar

I daugiau tapo ... ____
nalikta luošais ir palėgėliais

i visam
i šimtai

sužalota ir

imžiui; pirmą kartą 
tūkstančių mažų vai- 

i kelių, silpnų moterų, bejėgių 
[ senelių be jokios priežasties 
į iš oro bombomis tapo išžu- 
jdvta; tūkstančiais ir šimtais 
tūkstančių beginklių belais
vių, nekaltų įkaitų ir šiaip 
sau valdžiai nepageidaujamų 

j žmonių gyvais sudeginta de-

i

venimu gali būti tikras, kad j niekas jam jų nedavė.” Luk.
. • ... - i rvir ii
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tarp 10 ir 40 milijonų belais
viu tapo paversti vergais ir 

Inadėti į lagerius, kur kartais 
vietiniai medžiotojai nebūtų 

i drįsę įžengti.
žodžiu, nėr tuos 6 metus 

daugiau užmušta ir sužeista, 
’ daugiau išėjo iš proto, dau

giau laivų nuskandinta, dau
giau miestu, kaimų, bažnyčių, 
ligoniniu išgriauta, ir sunai
kinta. daugiau neapykantos 
pasėta ir painių problemų 
pagimdyta, negu per du pas
kutiniuosius 18 ir 19 šimt
mečius kartu paėmus. Sunku 
tai viską įsivaizduoti ir su
virškinti. Gal tai ir sunku 
vra, bet principas pasilieka 
tas pats, kad modeminis 
žmogus XX amžiaus pasiliko 
toks pats žiaurus, kaip žiau-

sas” ki 
gana i
puslapi

vaitimį 
gė” au| 
lietuvis 
na 4 pi 
leidžia 
lą — “

i XV 11-16. Tais trumpais žo
džiais Kristus piešia s’elos 
apostaziją ir jos nusivvlimą. 
Ar ne tas pats yra su dabar
tiniu pasauliu?

XVI amžiuje Evangelijos 
Sūnus Vėjavaikis Vakarų Ci
vilizacija eina pas savo dva- rus buvo Jono Baisiojo, Gen- 
sinį tėvą Krikščionybę ir pra- >his Khano ar Kaligulos lai- 
šo atiduoti jo dalį: neįkainuo- kais.
jamą išminties ir tradicijos _> i
lobi, surinktą per šešiolika (Bus daugiau)
bandvmų, persekiojimu, mal
dos šimtmečių. Per šešiolika 
šimtmečiu Dvasinis Tėvas tą 
brangų Kristaus palikta lo- 
bi, paskui Apaštalų, Bažnv- 
čios Tėvų padavimų ir krikš
čioniškos išminties sintezių 
praturtintą, stropiai saug-ojo 
ir laikė. Ta lobi ne lengva bu
vo išlaikyti. Kartais reikėio 
už jį kraują lieti, o net mirti 
už ji. Tai buvo ne sidabro ar 
aukso lobis, bet nenalv<rina- 
mai brangesnis: lobis Dieviš- 

riaus .tas slaptas širdies jau-'kosios Tiesos.

jo ir gamtinis gyvenimas bus 
tvarkingas ir atbulai, negy
vendamas antgamtiniu gyve
nimu, negali tikėtis, kad jo 
gamtinis gyvenimas eis tik
romis vėžėmis. Nupuolęs žmo 
gus, kad jis pasidarvtu hu
manistinis. tai jis pirmiau
siai per Dievo malonę turi 
būti sudievintas.

Žmogus, kuris anleido Die
vo miestą, ieškodamas savo 
padarvto miesto, pradeda 
jaustis, kad jis liekasi bena
mis. Ta natūrali civilizacija, 
kurią jis Stengėsi sukurti, su
lig savo išmanvmu. pradeda 
virsti griuvėsiais. Jis turėjo 
žinoti, kad: “Jeigu Viešpats 
nestatvs namu, veltui dar
buojasi tie, kurie ja stato. 
Jei Viešpats nesergės mies
to. veltui budi jo sargas.” Ps. 
1261.

Kai n vvkusiai yra išreikš
tas įkvėptos knvgos auto- 
riaiia +ao clanfao air’d i o o '

—Amerikos tyrimų įstai- 
—> specialistai pareiškė, 
kad jau yra išvystyta dega
mosios medžiagos stumiamo
ji jėga lėktuvų motorams, 
kuri du su puse karto stip
resnė už jau žinomą raketom 
vartotą stumiamąją jėgą.

—Sovietai įteikė naują pro 
testo notą Italijos vyriausy
bei, dėl jos prisidėjimo prie 
Atlanto pakto. Naujoji nota 
vra labai aštri.
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—Kanados Lietuvių Cent
ro Taryba pasiuntė raštą J. 
Tautų organizacijos susirin
kimo pirmininkui, kuriame 
prašoma, atsižvelgiant į At
lanto Chartos ir Jungtinių 
Tautų organizacijos Chartos 
principus, reikalauti Sovietų 
Sąjungos pasitraukti iš Lie
tuvos ir kitų okupuotų kraš
tų.

—Kanados “Nepriklauso
ma Lietuva” įdėjo laišką iš 
Lietuvos, kuriame tarp eilu
čių ir perdėtų posakių pa
brėžta visos tos baisybės, ku
rios dedasi šiandien Lietuvo
je.

—Iš spaudos išėjo VLIKo 
suorganizuotas leidinys: Liv
ing in Freedom. Knygoje ra
šo: Krupavičius, Ivinskis, 
Maceina, Grinius, Gaidžiūnas 
ir kiti VLIKui artimi žmo
nės.

—Kanadoje yra jau gero
kas skaičius giliai šaknis į 
biznį įleidusių lietuvių. Taip 
pat lietuviu čia yra jau viso
se amatų šakose.

—Kanados lietuviai taip 
pat, rimtai suorganizavę sa
vo sportininkus. Jų koman
dos dalyvauja rimtose rung
tynėse ir kai kur pasiekė ga
na aukštas vietas.

—Dailininkas T. Valius su 
žmona, kurie jau prieš kiek 
laiko išvykę į Kanadą, galu
tinai apsigyveno Toronte.

—Toronto universitete
studijuoja gerokas būrys lie
tuvių studentų.

—-Poetas B. Brazdžionis su 
šeima persikėlė ir įsikūrė 
Lawrence, Mass., kur organi
zuoja sąlygas ir medžiagą 
vaikų laikraštėliui, kurio re
daktorium jis yra paskirtas. 
Laikraštėlį leis Lietuvių Kul
tūros Institutas.

—Operos solistas Rūtenis 
ir smuikininkas Valiukas 
Australijoje įsteigė meno an
samblį, kuris žada tuojaus 
pasirodyti.

—Kauno universitete mo
komajam personale daugiau
sia pasidarbavę skelbiami: 
mechanikos fakulteto dėsty
tojas L. Kumpikas, technolo
gijos — P. Guzevičius, staty
bos — K. Vasiliauskas, elek
tros — J. Zdanys.

—Pianistas Kuprevičius su 
savo sesute smuikininke E. 
Kuprevičiūte koncertuoja 
Pietų Amerikoje ir turi dide
lių pasisekimų savųjų ir sve
timų tarpe.

—P. Bukauskas ir A. Ciba- 
vičins Kordoboje, Argentino
je. įsisteigė foto studiją — 
“Lietuva.”

—“Argentinos Liet. Bal
sas” kaskart stiprėja ir daro 
gana gerą įspūdį. Išeina 8 
puslapių.

—Australijos lietuvių sa- 
vaitinukas — “Mūsij Pasto
gė” auga. Spausdinamas jau 
lietuviškais rašmenimis, išei
na 4 puslapių. Jie, be to, dar 
leidžia šepirografuotą žurna
lą — “Australiios Lietuvis.”

—Naujosios Zelandijos lie
tuviai naudo iasi Australijos 
lietuviu visokiariopa pagel- 
ba, “Mūsų Pastogė” yra ir

—V. Šutas Sydnejaus aus
tralų krepšinio komandos pa
kviestas į ju rinktinę, kuri 
rengiasi varžvboms.

—Adelaideje, Australijoje, 
lietuviai isisteigė sklandvto- 
jų mokvklą. Vadovauja žino
mas aviatorius J. Pvragius.

—Imtininkai St. Žičkus ir 
B. Adomavičius San Paulo 
publikos atkreipė dėmesį. Jie 
laimi daug rungtvniu prieš 
įvairiu tautu imtininkus.

—Sao Paulo lietuviai įsi
steigė vaidybos studiią.

—Los Angeles, Calif., lie
tuviai baigia pasiruošimus 
savo bažnyčiai statyti. Sta
tybos akciią veda kiety, kun. 
J. Kučinskas.

—Pr. Lubinas, garsusis lie
tuvių krepšinio čempionas,

žaidęs Lietuvoje prieš karą, 
dabar gyvena Los Angeles, 
Calif., kur turi savo namus 
ir gerą darbą. Jis čia yra gi
męs.

—Kaune šiuo metu tepatik
ta tik viena katalikų bažny
čia. Tik vienas kunigas tetu
ri teises oficialiai aptarnau
ti visus tikinčiuosius. Prisi
kėlimo bažnyčia paversta 
biblioteka.

—žurnalistas ir kultūrinin
kas Br. Kviklys, sulaikytas 
dėl sveikatos imigruoti į U. 
S. A., šiuo metu yra DP sa
natorijoje Heilbrone, kur 
•jam nesuranda gydytojai li
gos, dėl kurios jis buvo sulai
kytas. Šeima gyvena Memin- 
gene, kur ponia mokytojau
ja.

—Nauju švietimo vadybos 
vadovu Vokietijoje yra pa
skirtas Schwaebisch-Gmuend 
gimnazijos direktorius Pr. 
Pauliukonis.

Spaudos Centras

Gabijos leidykla, pradėju- 
darbą tremtyje 1947 m.si

Vokietijoje, pasiryžo imtis 
knygų sutelkimo — lietuviš
kojo knygyno Amerikoje 
steigimo. Tikintis Amerikos 
lietuvių, jų organizacijų ir 
buv. tremtinių pritarimo, įs
teigtas 7 ‘
Centras Amerikoje, kuris ne 
tik pats leis knygas, bet taip 
pat platins ir visas lietuviš
kas knygas bei kitus leidi
nius, išleistus įvairių leidyk
lų Amerikoje, Vokietijoje ir 
kitur. Yra užmegsti ryšiai su 
visais leidėjais, kurių leidi
nius Spaudos Centras skelbs 
spaudoje jr per betarpinį kon
taktą su Amerikos lietuviais.

Užsakymus Spaudos Cent
ras išpildys paštu. Naujų lei
dinių sąrašai bus siuntinėja
mi visiems jų pageidaujan
tiems. Lietuvių Spaudos Cen
tro Amerikoje adresas yra 
šis: GABIJA, 412 Bedford 
Ave., Brooklyn 11. N. Y.

Spaudos Centro organiza
toriai mano, kad šio kultūri
nio žygio reikšmė visų bus 
reikiamai įvertinta ir tikisi 
lietuviškosios visuomenės A- 
merikoje paramos šiame dar
be.

Spaudos Centro Vedėjas

Šią savaitę prieš septynis šimtus metų mirė 
Šv. Pranciškus Asyžietis

užlaikyti visi, kurie panorės 
mus sekti.”

Kada šio evangeliškojo gy
venimo sekėjų jau buvo dvy
lika, jis su jais nuvyko pas 
popiežių, kad jis patvirtintų 
jų gyvenimo taisykles, nes 
žinojo, kad ten, kur Petras 
yra tikroji Bažnyčia ir todėl 
Kristaus Bažnyčios vadovo 
vienuolija bus Dievo laimina
ma. Popiežius Inocentas III, 
patyręs apie jų šventą gyve
nimą, patvirtino Regulą ir 
leido jiems sakyti pamoks
lus. Nuo tada prasidėjo tik
rasis Ordino gyvenimas ir 
plėtojimasis.

Pas Šv. Pranciškų ateida
vo daugybė jaunuolių, kurie, 
gavę atgailos rūbą, tapdavo 
Mažesniaisiais Broliais. Šv. 
Pranciškus siuntinėjo juos į 
įvairias misijas, o pats išvy
ko į šventąją Žemę ir ten ap
lankęs šventas vietas, joms 
saugoti paliko savo brolius, 
kurie ir šiandieną jas tebe
saugo. Kryžiaus karo metu, 
jis, tarsi taikos angelas, pa
laikė kryžiuočių kariuomenė-, 
je ramybę ir aplankęs Sara
cėnų Sultaną, jo akyvaizdoje 
sakė pamokslus.

GAMTOS VALDYTOJAS
Šv. Pranciškus, jautrios 

sielos žmogus, * gamtos ir 
žmonių mylėtojas. Jis kalba
si su kalnų ir miškų paukš
teliais. Gubijos vilkui uždrau
džia pjauti baugščias ave
les ir daug kartų sutaiko be
sipešančius Italijos didikus.

Mažesniųjų brolių įkūrėjas 
visur stengiasi įmituoti Kris
tų. Jis nuolat su ašaromis 
akyse apmąstineja Kristaus 
kančią ir savo kūne trokšta 
patirti tuos skausmus, ku
riuos kentėjo ant kryžiaus 
pasaulio Išganytojas. Ir iš 
tikrųjų, jo troškimas išsipil
do.

Pranciškus mėgo melstis 
nuošaliose vietose, vienumo
je. Viena iš jo mėgiamiausių 
vietų buvo Alvemos kalnas. 
Čia jis atvyko ir 1224 metų 
vasarą, kad, atšventęs Pane
lės švč. Dangun ėmimo šven
tę, atliktų prieš Šv. Mykolą 
40 dienų pasninką. Gyvenda
mas Alvernos kalne šventa
sis patyrė daug Dievo malo
nių, bet ypatingai čia pami
nėtina Šv. Kryžiaus išaukš
tinimo naktis. Tai buvo graži 
naktis, danguje švietė mėnu
lis ir mirgėjo milijonai žvaig
ždžių, menkutėse palapinėse 
ilsėjosi broliai, o miško glū
dumoje pakėlęs rankas ir 
akis į dangų, maldos saldy
bėje skendėjo šv. Pranciškus. 
Tik staiga jis pamatė dangu
je šviesą. Toji šviesa artėjo 
ir ryškėjo. Tai buvo šešia- 
sparnis Serafinas, kuris per
vėrė šv. Pranciškui rankas, 
kojas ir šoną. Ir nuo tos va
landos jis tapo gyvas prikry- 
žiuotasis ir Kristaus žaizdas 
i’s nešiojo per dvejus pasku
tiniuosius savo gyvenimo 
metus.

PATRIOTAS
Pranciškus iš prigimties 

buvo silpnos sveikatos: at
gaila ir stebuklingu būdr 
gautosios žaizdos dar labiau 
pakirto jo kūno jėgas ir pri
vedė prie mirties. Paskutinią
sias savo gyvenimo dienas 
jis praleido Asyžiaus vysku
po namuose, bet mirti jis no
rėjo savo Ordino lopšyje, 
prie Porciunkulės bažnytėlės. 
Norėdami patenkinti savo tė
vo širdies troškimą broliai jį 
nešė ten, kur jis pageidavo.

Vidurkely, tarp Asyžiaus 
ir Porciunkulės Pranciškus 
paprašė neštuvus pastatyti 
ant žemės, nes jis norėjo pa
laiminti ir atsisveikinti savo 
gimtąjį miestą. Ilgai jis žiū
rėjo į nuostabų reginį, išky
lantį Subasio kalno papėdė
je. Jis pažvelgė į gimtuosius 
namus, šv. Damijano bažny
tėlę ir kalnų tarpeklyje savo 
susikaupimo vietą — Carce- 
rį. Pagaliau pakėlė šventasis 
savo drebančią ranką ir pa
laiminęs miestą leidosi neša
mas.

šeštadienio vakarą prisi
artino ir mirtis. Tada jis įsa
kė savo broliams giedoti jo 
sukurtą “Saulės giesmę,” o 
pats jiems pritardamas, vis 
kartojo paskutinį giesmės 
posmą: “Būk palaimintas, 
Viešpatie, už mūsų seselę 
mirtį.” Pagaliau ant saulės 
laidos užvedė jis 141 psalmę: 
“Voce mea ad Dominum cla- 
mavi.”— Savo balsu šaukiuo
si į tave, Viešpatie. Ir išta
rus: “Išvesk iš kalėjimo ma
no sielą, kad išpažinčiau ta
vo vardą, nes manęs laukia 
teisieji, pakol man atsilygin
si,” Pranciškaus balsas nuti
lo. Jis mirė 3 dieną spalių, 
vakare, o buvo palaidotas se
kančią dieną — sekmadienį.

ŠVENTASIS
Dvejiems metams praslin

kus, popiežius Gregorijus 
IX Pranciškų paskelbė šven
tuoju, o jis, besidžiaugda
mas dangiškąja laime, globo
ja mus visus, einančius šiuo 
pavojingu gyvenimo keliu, 
pakol pasieksime tą laimę, 
kuria kartu su juomi galėsi
me džiaugtis.

PASTABA: Norintieji sto
ti į Lietuvos Pranciškonų 
Provinciją Amerikoje tegul 
kreipiasi į Tėv. Provincijolą 
sekančiu adresu: Very Rev. 
Justinas Vaškys, O. F. M., 
Franciscan Monastery, Ken
nebunk Port, Me.

NUSIŽEMINĘS I daugiau gali atlyginti, ponas 
TT. , , , ,, I ar tarnas?” “Be abejonės,Vieną kartą brolis Maseo, ,,, (<rn . , J .., , ... . . ponas! Tai kodėl tu, pah-nesuprasdamas kodėl visi f ...- - . • v. . . . kęs poną, seki tarną? Ta-zmones taip veržiasi prie sv.i -5 „~ r ,, t .. da Pranciškus, kaip sv. Po-Pranciskaus, paklausė ij pa- .. - , .<w- - .•

h . I vilas sušunka: “Viešpatie,
ką nori, kad daryčiau?!”

Rytą visų nustebimui Pran 
ciškus sugrįžta namo. Be
laukdamas aiškesnio nurody
mo, ką jis turės veikti, kurį 
laiką gyvena įprastu gyveni
mu. Paskui jaunuolis ima 
ieškoti vienumos ir nuošalu
mo. Jis darosi kasdien vis 
duosnesnis vargšams, švento 
Damijano bažnytėlėje besi
melsdamas išgirsta nuo kry
žiaus Kristaus balsą: “Pran
ciškau, eik ir atnaujink ma
no bažnyčią!” Jis tai supran
ta materijališkai, dėl to rūpi
nasi atnaujinti šv. Damijano 
bažnytėlę.

DIEVO APŠVIETIMAS
Vėliau gavęs naują apšvie

timą, jis pasišalina iš namų 
ir pradeda vargingą atsisky
rėlio gyvenimą. Nuolat ap- 
mąstinėdamas ir apverkda
mas Kristaus kančią ir baus
damas savo kūną, Pranciš
kus gauna mistišką vargšo 
žmogaus išvaizdą.

Pradžioje jis gėdijosi vie
šai pasirodyti, bet kartą sa
ve nugalėjęs išeina į miestą. 
Čia jį, kaip kvailį, užpuola 
vaikai ir visaip išjuokdami 
apmėto akmenimis. Tai pa
matęs tėvas, pačiumpa sūnų 
ir uždaręs rūsyje, palikęs ant 
duonos ir vandens, tikisi jį 
“atvesti į protą.” Tėvui išvy
kus iš namų, motina su mei
le stengiasi jį atkalbėti nuo 
tokio gyvenimo pasirinkimo, 
bet pamačiusi jo šventą pasi
ryžimą, paleidžia iš kalėjimo.

Sugrįžta tėvas ir neradęs 
sūnaus nutaria galutinai juo 
nusikratyti. Vyskupo rūmuo
se įvyksta teismas, šalę vys
kupo atsistojęs Pranciškus 
išsižada savo tėvo, sakyda
mas: “Klausykite ir įsidėmė
kite visi. Iki šiol aš savo tė
vu vadinau Petrą Bernardo- 
ne, dabar aš jam atiduodu 
visus pinigus ir drabužius, 
kuriuos iš jo esu gavęs ir 
nuo šios valandos aš nesiva- 
dinsiu jo sūnumi, bet į savo 
tėvą kreipiuosi, sakydamas: 
—Tėve mūsų, kuris esi Dan
guje.” Tai taręs nusivelka 
drabužius ir kartu su pini
gais padeda po tėvo kojomis, 
o vyskupas nuogą Pranciškų 
pridengia savo apsiaustu.

Tai įvyko 1207 metais, ba
landžio mėnesį, ir nuo tada 
Pranciškus pradėjo gyveni
mą, bet per dvejus metus jis 
vis dar tikrai nežinojo, ko 
Dievas iš jo nori. Pagaliau 
vieną karta, mišių metu, jis 
išgirdo žodžius: “Eikite ir 
sakykite: prisiartino Dan
gaus karalystė... Neturėkite 
nei aukso nei sidabro... įei
dami gi į namus sakykite: 
ramybė šiems namams” 

i (Mat. X, 7s.). Nuo tos dienos 
• Pranciškus šiuos žodžius pa
ėmė savo gyvenimo pagrin
dam

DIEVO TARNYBOJE
Netrukus jis susilaukė se

kėjų, todėl norėdamas sųži-

tį: “Kodėl prie tavęs bėga vi-' 
sas pasaulis? Kodėl visi nori 
tavęs klausyti? Juk, tu nesi 
gražus, tu nesi mokytas, nesi 
nei aukštos kilmės, kodėl 
tad paskui tave bėga visas 
pasaulis?” šventasis jam at
sakė: “Dėl to paskui mane 
bėga visi, kad Dievas nerado 
menkesnio už mane žmogelio, 
nerado didesnio kaip aš nusi
dėjėlio, kad galėtų parodyti, 
jog Dievo darbai nėra žmo
nių darbai.”

Taip šv. Pranciškus atsa
kė iš nusižeminimo, bet jei 
mes, iš tikrųjų, panagrinė
sime, kodėl visi prie Jo bėgo 
ir tebebėga, kodėl juo am
žiais žavisi tūkstančiai jau
nuolių ir jo idealams įgyven
dinti aukoja savo jaunystę ir 
visą savo gyvenimą, mes tu
rėsime atsakyti, kad tuo vi
sus traukiančiu magnetu yra 
jo gyvenimo meniškumas bei 
krikščioniškųjų dorybių nau
joje, visus patraukiančioje 
formoje, įgyvendinimas.

JAUNYSTE
Jis gimė 1182 metais, Asy

žiaus mieste, ir buvo pakrikš
tytas katedros papėdėj, besi-

Lietuvių Spaudos Į klausydamas josios varpų 
imprikmp kurie np' :__ J*:-_ x______________giesmės, kviečiančios žmones 

ryto ir vakaro maldai. Jis au
go, tarsi pavasario gėlė, api
piltas gaivinančios tėvų mei
lės šilumos.

Pirmoji jaunystė prabėgo 
tėvo parduotuvėje ir links
mame Asyžiaus jaunuolių 
būryje, kurių išdaigoms jis 
pats vadovaudavo. Jis džiau
gėsi gyvenimu, kaip ir visi 
jaunuoliai, bet jis nesutepė 
savo skaistybės. Jo jaunutė 
širdis užjausdavo vargšus ir 
jiems padėdavo. Bet jam bu
vo svetimas nusižeminimas. 
Jis geidė garbės, troško tap
ti riteriu, nes jis buvo to lai
ko žmogus.

Karai anuo metu suteikda
vo progos pasižymėti, todėl 
Pranciškus vvksta į karą. 
Bet vieną naktį jį ’ pažadina 
nuostabus balsas: “Pranciš
kau, kur tu keliauji?” “Į ka
rą, kad tapčiau riteriu,” — 
atsako jaunuolis. “Kas tau
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! ŠIS MARGAS PASAULIS
t Rašo GINTRŪNAS

KAS DAROSI LIETUVOJE
(Tęsinys iš praeito numerio)

jrie tuo laiku sėdi prie apva
lių stalų su kanibalais ir 
svarsto įvairias žmogaus tei
sėms “ginti” rezoliucijas, ku
rie jaudinasi ir protestuoja 
dėl 10 graikų profsąjunginių 
narių, tokių pat kaip niekšai 
stribai Lietuvoje, ir kurie ne
sijaudina, kada milijonai 
žmonių yra išžudoma.

Su tremiamaisiais visą lai
ką yra elgiamasi labai žiau
riai — patyčios, buožių smū
giai lydi juos... Ypač žiauru
mu pasižymi “katiuškos” ir 
stribų moters. Jos akmenim 
puola, spardo, spiaudo nelai
minguosius. Patys rusai sten
giasi sudaryti iškilmingą,

DAR APIE STRIBUS
Stribai keikdavo ir vis ra-’ 

'gindavo gyventojus greičiau 
išsinešdinti, nes tuo būdu 
daugiau turto atliktų jiems.

Kai žmonės pasiruošdavo, 
juos veždavo jų pačių ark
liais į miestelį, kur iš ankstoj 
būdavo paruoštas spygliuo
tom vielom aptvertas gar
das, į kurį suvarydavo nelai
minguosius. Kartu į miestelį 
išvarydavo ir gyvulius, kurių 
baubimas maišėsi su moterų 
raudomis ir rusų keiksmais.

Gegužės 22 d. trėmimas 
vyko smarkiai lyjant. Nepa
prastos kančios buvo tų mo
tinų, kurios su vaikais šalo šventišką nuotaiką. Išsipuo- 
miške, bet dar sunkesnė pa-‘šę angliškais ir amerikoniš- 

, dėtis buvo tų motinų, kurios......................... " "
su vaikais pateko į tą gardą 

i ir turėjo gulti į purvą, išmin- 
i džiotą daugelio kojų, kartu 

su vaikais ir laukti kitos die
nos ryto. Kitą rytą, ant grei- 

i tųjų, buvo “sudaromos” by- 
. los. šaukdavo iš eilės gyven- 
į tojus ir versdavo pasirašyti, 
, kad savu noru išvyksta, bėg- sai ir vietiniai išsigimėliai. 
į [darni nuo'“banditų.” .Sunaikinamas turtas, kurį
. Visi, kurie sutiko pasira- žmonės per daugelį metų sa- 
• syti, — jų buvo maža, — bu- vo kruvinu prakaitu įgijo,

i krovė. Sunaikinamos gerybės 
ir pasikęsinama į brangiausi 

j žmogaus turtą — gyvybę.
Tūkstančiai gyvulių, kurie 

būna suvaromi į miestelius 
— daugumas išstimpa. Juos 
išmeta netoli miestelio, ir 
oras būna anvlinkėse nežmo- 

iniškai užterštas.

kais drabužiais, vaikšto po 
miestą ir demonstruoja. Va
karop, po darbo, jiems prasi
deda balius.

Dėl pagrobto turto iš ne
laimingųjų įvyksta visuomet 
muštynes. Per šias dienas 
žūsta milijonai turto, kurį iš
drabsto nuovokos neturį ru-

šyti, — jų buvo maža, - 
vo apgyvendinti Sibire leng
vesnėse sąlygose, kiti visi 
blogesnėse. Paskui atva
žiuodavo mašinos, visi tre
miamieji suvaromi f jas ir iš
vežami į sreležinkelio stotis, 
kur stovėdavo jau parengti 
vagonų ešalonai 
liuotomis vielomis 
nu langelių. Iš čia išveždavo] 
nelaiminguosius į 
kraštą bado mirčiai.

Nesinori tikėti, kad tai 
ivvksta XX amžiuie. Visa tai 
matydamas, pradedi visa šir
dimi nekęsti vakariečių, ku-

su spyg- 
ant vago-

svetimą

KVIEČIAME

turtas, kurį

—Jungtinių Valstybių Se
nato komisija ruošiasi tyri
nėti, kodėl čia tokia brangi 
duona, nors javų kainos visu 
trečdaliu nukrito.

Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

VEDYBOS
Jei ateityje ketinate apsL 

vesti, tai nedelsdami pirma 
užeikite klebonijon ir pasi
tarkite su kunigu apie ves
tuvių dieną ir valandą. Bent 
mėnesį prieš vedybų dieną.

Netikite tūlos poros pėdo
mis. Jauna pora kartą atvy
ko klebonijon apie vidurnak
tį. Paspausdami mygtuką 
prie klebonijos durų, juodu 
laukė pakol senas klebonas, 
atbudęs iš miego, iškišo gal
vą pro langą antrame aukš
te ir paklausė: “Ko norite?”

“Tai matote, prabaštėli, 
mudu norime apsiženyti,” — 
atsakė jaunikis, dairydama
sis, kaip botyrius ant kermo
šiaus.

“Kada?” — paklausė kle
bonas.

“Ogi dabar — tučtuojau, 
nes mudu mylime vienas* ki
tą.”

“Vaikeliai, dabar ne me
tas apsivesti. Velyt grįžkite 
namo ir atėję rytoj pasikal
bėsime. Labanakt, vaikeliai,” 
— baigė klebonas.

Kai kurie jaunuoliai užei
na pas gėlininką ir užsisa

ko gėles. Pasisamdo virėją. 
Salę išsirenka. Kivetimus iš
siunčia, pranešdami, kad to
kią ir tokią dieną ir valandą 
bus vestuvės. Galų gale, tris 
dienas prieš vestuves, užeina 
ir pas kleboną pranešdami, 
kad nori apsivesti.

Dažnai klebonas turi atsa
kyti, kad kita pora jau tą 
dieną ir valandą pasirinko.

Kad nebūtų keblumų, pir
ma nueikite pas kleboną ir 
tada viskas bus tvarkoj. Tuo- _ ________
met visus kitus planus gale- noti, ką jis su jais turi dary
site vykdyti be jokių kliūčių, ti, nusiveda juos į bažnyčią

Pabrolis ir pąmergė turi ir tris kartus atskleidžia rai
buti katalikai — geri katali- šola. Pirmą kartą pasitaiko 
kai, o ne šiaudiniai. žodžiai: “Jei nori būti tobu-

Žinoma, daug yra gražių las, eik ir parduok ką turi, o 
bažnytinių giesmių, todėl ne- įsigysi turtą Danguje” (Mat. 
reikalaukite, kad jums var- XIX, 21). Antrą kartą at- 
gonininkas grotų pąsaulėtįš- skleidęs atranda: “Kas nori 
kas dainas, kurios jums la- sekti mane, teišsižada savęs, 
bai patinka. Gal jos tinka ra- tepasiima savo kryžių ir te- 
dijo programosė, 
bažnyčioje.

• Kai ateisite pas kunigą, at-1 dęs paskaitė
sineškite su savim krikšto te kelionėje su savim.” (Mat. 
metrikus, gan naujai išrašy- XVI. 24). Tada Pranciškus 
tus. Nesiūlykite tokių metri- užskleidė mišolą ir tarė: 
kų, kurie jau pageltę ir su-j “štai, broliai, mūsų gyveni- 
lipdyti iš 10 gabalų.

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekviena^ 
turėjęs progos su ja susipažinti.

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

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

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

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik

' . Užsienyje ................
.$3.00
$3.50

bęt ne seka mane” (Luk. IX, 2s.). 
Į Pagaliau trečia kartą atsklei- 

3: “Nieko neimki-

mas ir mūsų Regula, ją turės

Užsakymus ir pinigus siųskite:
66 A — « « i L „ »

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

numerius susipažinimui

t

z



4 AMERIKA Spalių 7, 1949

IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS
ATVYKO IŠ TREMTIES

Marija Volskienė
Jeigu Amerikoje daug to

kių žmonių turėtumėme, kaip 
p. Marija Volskienė, gyve
nanti Baltimore, Md., 601 
Hamburg St., tad darbo ir 
buto garantijų rūpestis jau 
būtų užmirštas, o tremtiniai 
tik lauktų eilės važiuoti į 
Ameriką. Marija Volskienė 
jau yra pasirašiusi apie 4C 
darbo ir buto garantijų. Kie’ 
tik pas ją žmonių -kreipės-' 
nesvarbu ar pažįstamas a- 
ne, tik svarbu, kad lietuvis 
tai nei vienam neatsakė. Ii 
dabar ji pati nežinanti kiel 
jų jau yra atvažiavusių sv 
jos buto ir darbo garantijo 
mis ir kiek dar atvažiuos.

Taipgi daugeliui tremtiniu 
ir ne josios parsikviestiems 
suteikia materialę paramą. 
Palaiko, pamaitina, ar įkuri? 
vieną šeimą, — tai žiūrėk 
jau kitą šeimą kviečiasi pie
tums. Ir vis ji randa progų: 
tai rūgusio pieno iš farmos 
gauto su varške paragauti, 
tai lietuviško kumpio perkąs
ti, tai šviežios kiaulienos už
kąsti. Maždaug nuo balandžio 
iki rugpiūčio mėn. pabaigos 
yra pasiuntusi apie 30 siun
tinių visai nepažįstamiems 
tremtiniams į Vokietijos sto
vyklas.

Dalį pas ją atvykusių šei
mų yra apgyvendinusi pas 
savo pažįstamus bei artimus 
žmones. Rugpiūčio mėn. pa
baigoje nupirko du namus ir 
laukia atvykstančių. Ir pir
mam tokia laimė teko Dr. 
Kerpei su šeima. Baltimorėn 
atvažiuoja poetas Nyka-Ni- 
liūnas su šeima. Ir jam ponia 
Volskienė pasižadėjo padėti 
įsikurti.

Iš laikraščių sužinojusi, 
kad Hanoverio stovykloje 
yra našlė su keliais mažais 
vaikais ir sena motina, tad 
dabar jau renka apie jas ži
nias ir nori joms pasiųsti 
darbo ir buto garantijas. O 
joms atvykus — jau turi nu
mačiusi ir darbus, kad galė
tu pragyventi ir savo šeimas 
Išlaikyti.

ir uoli studentė ir šį pavasa
rį savo klasėje gavo pirmą 
prizą iš anglų kalbos.

Linkėtina, kad ir toliau Ra
sai taip pat sektųsi mokytis 
ir kad ji išlaikytų aukštą lie
tuvių studentų vardą ameri
kiečių moksleivių tarpe*

ATVYKO BALF ATSTOVĖ 
IŠ VOKIETIJOS

BALFo atstovė Vokietijai 
■r Austrijai p. I. Rovaitė-Vi- 
'eitienė, BALF valdybos kvie
čiama, atvyko iš Vokietijos į 
\’ew Yorką rugsėjo 28 d. Ji 
•eferuos BALF Direktorių 
Tarybai ir darys pranešimą 
netiniam BALF seimui apie 
tremtinių būklę Europoje, 
šalpos bei imigracijos reika
lus.

Kaip jau žinoma, BALF 
leimas susirinks spalių 7-8 
d., Hotel Benjamin Franklin, 
Chestnut ir 9th Sts., Phila
delphia, Pa.

BALF Centras

PRAŠO GARANTIJŲ

m., 
m.,

As. Čs.

Rūpinasi DP inte 
iektualais

Ed. R. Amstrong, “Emer
gency Council for Displaced 
European Professionals” rei
kalų vedėjas, išvyko į vaka
rines valstijas, kur jis mano 
pradėti didelę akciją parūpin
ti atitinkamas vietas DP in
telektualams, kurių dar apie 
25,000 yra Europos DP lage
riuose.

Nežiūrint į tai, kad jie yra 
išmokslinti savo specialybė
se, vistiek jiems reikia dar 
šiokio tokio permokymo, no
rint pritaikyti juos naujoms 
darbo sąlygoms, pareiškė 
Amstrong.

P-

LIETUVAITĖ GAVO 
STIPENDIJĄ

Mr. William H. Sudduth, 
žinomas DP studentų drau
gas ir globėjas, išrūpino 15 
m. amžiaus Rasai Gustaity- 
tei stipendiją vienoje iš ge
riausių Amerikos mergaičių 
mokykloje — Danna Hali, 
Wellesley, Mass.

Apie 15 tremtinių lietuvių 
studentų p. Sudduth rūpes
čiu jau studijuoja geriausio
se JAV kolegijose ir univer
sitetuose. Rasos sesutė Jūra
tė taip pat studijuoja Michi- 
gano universitete.

Rasos tėvelis, gen. Gustai
tis. Lietuvos aviacijos virši
ninkas, pirmos okupacijos 
metu buvo bolševikų ištrem
tas i Sibirą.

Rasa su motina, dviem se
sutėm ir senele atwko į U. S. 
A. prieš daugiau kain metus 
laiko. Ji pasirodė labai gabi

... .J.

— 31.

1899,—

15. 2. 
metų.

Laivu General McRae i New Verkų 
atvyko šie lietuviai:

ADOMĖNAS Albertas, — Chicago.
ARŪNAS, Antanas, Veronika, Ra- 

sutė, Saulius, — Brooklyn.
BAKUNAS, Vladas, Olga, Darius, 

Kęstutis, — California.
BALANDIS Petras, — Chicago.
BARAUSKAS, Leonas, Romualdas, 

Birutė, — Illinois.
BENDORAITIS, Juozas, Lonia, Jo

hanna, — Chicago.
BONSKUS, Pranė, Vladas, Jonas,— 

Detroit.
BISKIS, Marijona, Antanas, Gedi

minas, Kęstutis, — Detroit.
BIRŽIŠKA, Mykolas, Bronė, — Ct.
BRAZEIKA, Jonas, Bronė, Petras, 

Vytautas, Koste, — Michigan.
CEPENAS Algirdas, — Mich.

■ CIEMINIS, Andrius, Ona, Arvydas,
— Rochester.

DAMBRAUSKAS,'Marijonas, Geno
vaitė, Dalia, Rymantas, — Chicago.

DAPKUS, Benediktas, Zita, Pranas,
— So. Boston.

DITKUS, Juozas, Marcelė, — Mich.
DOBKEVIČIUS Aleksandras, — 

New York.
ENDRUšKEVIčIUS, Pranas, Mar

celė, Danutė, — Massachusetts.
GESVANTAS Jurgis, — Chicago. 
GREITAITIS Pranas, — Mass. 
JAKSONAS, Juozas, Elena,—Mich. 
KARUŽA Jonas, — Detroit. 
KASPARAITIS Valteris, — Illinois. 
KASPERSKIS Liudas, — Ky. 
KAUNAS, Antanas, Dęnutė, Ona,— 

Connecticut.
KIZLAUSKAS, Natalia, Kazys, — 

Brooklyn.
KLIMAS Jonas, — So. Boston.
KNIUKŠTAS Adomas, — Vermont.
KREIVĖNAS, Kazys, Regina, — 

New York.
KUČIAUSKAS Pranas, — N.-Y.
KYBARTAS, Juozas, Galina, Irena,

— Philadelphia.
MATIUKAS Juozas, — Wilkes-Bar

re, Pa.
MAŽELIS, Kazys, Marijona, —N. J.
MICKEVIČIUS, Vincas, Leonas, — 

Wiscounsin.
MONTVILAS, Česlovas, Ona, Jonas, 

Vytautas,-Irena, — Chicago.
PAKALIšKIS Zenonas, — Hartford. 
PANUšKIS Kostas, — Amsterdam.

PATACAS Aleksas, — Chicago.
PETRIKONIS, Juozas, Elzbieta, 

Regina, Marijona, — Nebraska.
ŠAULIUS Vytautas, — Vermont.
ŠLEPETYS Eugenija, — Chicago.
SNARSKIS, Zigmantas, Danutė, — 

Massachusetts.
STANKEVIČIUS, Petras, Anastazi

ja, Silvija, — Chicago.
STASIŪNAS, Vincas, Aldona, — 

N. Y.
STEPULIONIS Jonas, — Conn.
STEPANAVIčIUS, Alfonsas, Erika,

— Philadelphia.
TUMOSA, Antanas, Stasė, Teresė,

— New Jersey.
URBONAS, Vincas, Bronė, — N. Y. 
VENSKUNAS Jonas, — Baltimore. 
VILIAUDIENE Bronė, — N. Y. 
WASLOWSKA Wanda, — Chicago. 
ŽEMAITAITIS, Juozas, Anelė, Al

gimantas, Gintautas, Dalia, — Water
bury.

ŽILEVIČIUS, Juzė, Raimundas, Ali
cija, — Michigan.

ŽUKAUSKAS Jonas, — Cleveland.
RAMANAUSKAITE Stefanija, — O.
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LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO MOTERŲ

SPALIŲ - OCTOBER 14,15,16 ir 17,1949
PARAPIJOS SALEJE
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64-25 56th Drive Maspeth, N. Y,

PASKIRTA 7 VERTINGI PRIZAI;
1. Televizijos aparatas 3. Skalbimui mašina
2. Refrigeratorius 4. Keturi prizai po $25.00 pinigais

25 CENTAIAUKA
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Šie lietuviai tremtiniai dar ne
turi garantijų, šiandien jūs galit 
jiems pagelbėti parūpindami dar
bo ir buto garantijas. Kas juos 
iškviesite, malonėkit pranešti 
BALFui, United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y„ 
nurodant kviečiamojo pavardę ir 
vardą.
DP Camp Schwabisch Gmund, Ger
many, U. S. Zone. (tąsa).

Lizdas Elena, gimusi 20. 5. 1900 — 
ūkininkė.

Algirdas — 13 metų, Aloyzas — 12.
Laureckas Anelė, gim. 27. 3. 1907, 

—siuvėja, ūkininkė. Ana-Rūta — 12 
metų, Marija-Birutė — 6 metų.

Migonis Juozas, gim. 12. 1. 1924
— ūkininkas. Zofija — 5. 2. 1929 
Danutė — 9. 7. 1949.

Partauskas, Povilas, gim. 4. 7. 1895,
— batsiuvis.

Papaurėlls Matas, gim. 9. 3. 1918,
— elektro-mechanikas, šaltkalvis; 
Aleksandra — 25 metų, Jadvyga —
3 metų. z

Preibys Jonas, gim. 13. 6. 1898 m.,
— kepėjas, audėjas; Stasė, duktė, — 
24 metų.

Rusinskas Juozas, gim. 1. 7. 1915,— 
ūkininkas, dažytojas, stalius; Tatjana
— 22 metų, Valentinas — 2 metų, 
Steponas — 1 metų.

Reškevičius Vincentas, gim. 15. 10. 
1884 m.,— ūkininkas; Petronė — 27 
metų, Albinas — 18 m., Birutė — 14 
metų.

Razevičius Petras, gim. 14. 11. 1907,
— stalius; Teresė — 39 m., Angelė— 
17 metų, Danguolė — 8 metų.

Sriugys Ladislova, gim. 2. 10. 1912,
— siuvėja, ūkininkė; Danutė 
3. 1940.

Spetyla Petras, gim, 25. 12. 
ekonomistas.

Skimbirauskas Jonas, gim. 
1892, — stalius; Agota — 55

Snarskis Leonas, gim. 27. 3. 1907,
— ūkininkas, šaltkalvis, dažytojas; 
Magdalena — 19. 9. 1909, Alfonsas— 
24. 12. 1929, Jonas — 13. 7. 1931, Ire
na — 6. 7. 1933, Juozas — 9. 5. 1943, 
Izolda — 6. 6. 1949.

Sabaliauskas Juozas — 18. 8. 1897; 
Petronė — 8. 2. 1900 — ūkininkai. 
Spurgaitis Ona, gim. 28. 2. 1914, — 
siuvėja; Birutė — 14 m., Albinas — 
12 m., Vytautas — 10 m., Liudvikas
— 8 metų, Marija — 7 m., Danutė—
4 metų amžiaus.

Venclauskas Emilija, gim. 7. 12. 1906 
m., — audėja, namų šeimininkė; Al
girdas — 12 m., Mindaugas — 10 m.

Vizgirda Zofija, gim. 20. 4. 1896, — 
siuvėja, telegrafistė; Remigijus — 1. 
9. 1932.

Vilčinskas Pranas, gim. 9. 9. 1926,
— ūkininkas, batsiuvis, šaltkalvis; Al
bina gim. 5. 7. 1924, Pranas — 2 me
tų, Albinas — 6 mėnesių.

Urbonavičius Borisas — 35 metų/— 
darbininkas; Stasė — 32 m., Alfredas
— 1 metų.

Žadvydas Stasys, gim. 14. 5. 1913,— 
kepėjas; Ona — 29 metų, Jadvyga— 
9 metų, Irena — 4 m., Stašys-Vitas— 
3 m., Aldona — 2 m., Algirdas — 1 
metų, Kęstutis — metų.

Paliukonis Pranas, gim. 16 11. 1904,
— ūkininkas; Elzbieta — 31. 8. 1918, 
Pranas — 30. 4. 1939, Gražina — 15. 
7. 1940, Elzbieta — 7. 4. 1943, Živilė
— 25. 5. 1944, Kosta'ntas — 29. 8. 
1945, Angela — 12. 11. 1948.

Urbonavičius Stasys, gim. 8. 11. 
1898, — siuvėjas: Koste — 45 m., Al
dona — 24 m., Vitas — 14 metų. , 

Baltrušaitis Stasys, gim. 25. 10. 
1912, — ūkininkas; Adelė —' 25. 12. 
1915, Eduardas — 24. 12. 1926, Ed
mundas — 16. 4. 1941. ; ‘

Šumanas Vytautas, gim. 26. 1. 1899; 
Veronika 29. 7. 1907, Alfredas -i*

14. 3. 1938, Eduardas — 30. 11. 1943, 
Birutė — 26. 6. 1932.
PD Camp, Dillingen a/D., Germany, 
U. S. Zone:

Kregždys Vytautas, gim. 9. 7. 1902,
— ūkininkas; Angela — 4. 4. 1907, Adams st Newark N. j Lauc-
Danutė — 10. 6. 191, Juozas — 20. ka Joseph B., 85-57 149th St, Jamai- 
12. 1933 ' ca’ N. YT, Lekesis Plus, 64-14 56th Rd.

„ K 5O1O Maspeth, N. Y., SLRKA. 134 KuopaGriškonis Kazys, >gim. 13. 5. 1919,— 413 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. Ma- 
darbininkas; Uršulė — 23. 5. 1926,.................... " “...............
Marija — 29. 4. 1947.

Mačiulaitis Česlovas, gim. 10. 2. 
1892, — dailydė; Uršulė — 11. 11. 
1890, Teresė — 2. 2. 1935, Julė —
16. 5. 1939.

Sideravičius Bronė, gim. 13. 11. 
1894, — šeimininkė; Juozas — 16. 4. 
1923 (sūnus), batsiuvis.

Juknevičius Stasė, gim. 23. 6. 1907,
— šeimininkė; Nijolė — 10. 11. 43.

Statkevičius Bronė, gim. 21. 3. 
1924, — darbininkas; Stefanija — 3 
metų duktė. 1

Sklandžiūnas Marcelė, gim. 11. 11.
1882, — šeimininkė; Marcelė — 3. 
10. 1917 — darbininkė,

Valiulis Kasparas, gim. 10. 9. 1897,
— mechanikas, šoferis.

Dyra Juozas, gim. 8. 2. 1898, — 
ūkininkas.

Jundulas Dominikas, gim. 24. 9. 
1899, — ūkininkas.

Sakalauskas Antanas, gim. 6. 6.
1883, — dailydė.

Bulvonas Jonas, gim. 24. 6, 1925,— 
darbininkas.

Skudra Jokūbas, gim. 1. 6. 1907, — 
dailydė; Elzbieta, gim. 7. 8. 1913, Bro
nė — 9. 3. .1932, Algimantas, 
3. 3. 1943 metais.

Stakauskas Antanina, gim. 
1889 (Skūdros Jokūbo uošvė).

Dambrauskas Izidorius, gim.
1908, — dalydė; Emilija — 19. 8. 1910, 
Petras — 17. 6. 1943 m.

Gustas Viktoras, gim. 4. 5. 1920,— 
ūkininkas; Bronė — 6. 1. 1922, Algi
mantas — 8. 9. 1942, Kazys —■_ 25. 10. 
1944, Marija — 21. 5. 1882.

Mikalauskas Juozas — 17. 12. 1906.
— batsilivis, dažytojas; Elena — 22.
2. 1903, Janina — 25. 5. 1931, Vyda— 
7. 6. 1938.

Petrulis Stasys, 35 metų, — metalo 
fabriko darbininkas; Ona — 32 metų, 
Stasys — 10 metų, Janina — 9 metų.

Antanavičius, Bronė, gim. 1. 11. 
1912, — ūkininkas; Janina ■— 13. 11. 
1919, Algimantas — 3. 1. 1943, Jani
na gimus 23. 1. 1948 jn.

Valiulis Gasparas, — darbininkas.
Staškevičius Vytautas, gim. 

1921, — ūkininkas; Adelė — 
1923, Felicija — 10. 5. 1945.

Mickevičius Vincentas — 56 
—• darbininkas; Uršule, gim. 3. 10. 
1895 m.

'Lurigyj Steponas, gim. 4. 4. 1916, 
—• geležinkelio darbininkas; Emilija, 
gimus 28. 4. .1912, Antanas — 20. 11. 
1941, Bronė — 23.. 6. 1940 m.

Zdancevičius Bronė, gim. 12. 8. 1916,
Eugenija — 16. 8. 1913, Romanas —
17. 12. 1039 m.

Lionaitis Ona, gim. 18. 10. 1914,— 
ūkininkė; Irena — 4. 10. 1941.

Navickas Pijus, gim. 20. 2. 1891,— 
ūkininkas; Adelė, duktė, gimus 16. 
12. 1931 jn.

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, 
MANAGEMENT, CIRCULATION, 
AS AMENDED BY THE ACTS OF 
CONGRESS OF AUGUST 24, 1912, 
AS AMENDEN BY THE ACTS OF 
MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946 

Of "Amerika” published weekly at 
417 Grand St., Brooklyn, N. Y. for 
October 7, 1949, State of New York, 
County of Kings. SS.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Matthew A. Mi
lukas, who,, having been duly sworn 
according 4jp law, deposes and says 
that he is me manager of the “Ame
rika” and that the following is, to 
the best of his knowledge ana belief, 
a true statement of the ownership, 
management, etc., of the aforesaid • publication for the date shown in theGaU Seniai teko tokia aailgy- 
above caption, required oy the act of mntvti kuriamp nors mū- August 24, 1912, as amended by the I De maxyrt Kuriame nors mu 
acts of March 3, 1933, and July 2, I sll parengime. DldziaUSią da- 1946 (section 537, Postal Laws and ** P » .
Regulations), to wit: i

1. That the names and addresses of | 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: Publisher 
Lithuanian Universal Bureau, Inc., 
417 Grand St., Brooklyn, N, Y. Editor 
Anthony Serksnas, 37 Maujer St., Bro
oklyn, N. Y. Managing editor — none. 
Business manager Matthew A. Milu
kas. 101-59 125th St., Richmond Hill, 
N. ;Y.

2. That the owners, owing or hold
ing one or more percent of the Lithu
anian Universal Bureau, Inc., Own
ers of "Amerika” are: Joseph Alek- 
sunas, 213 S. 4th St., Brooklyn, N. Y., 
Angelu Kar. par. Roz. Dr.,'213 S. 4th 
St., Brooklyn, N. Y., Apr. par. Sv. 
Vardo Dr., 259 N. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. Apr. Par. Roz. Dr-ja, 259 N. 
5th St., Brooklyn, N. Y„ Averka Da
niel, 339 Wilson Ave.. Brooklyn, N.Y., 
Balkunas John, 64-14 56th Rd., Mas-
geth, N. Y., Barzilauskas Peter, 94-35 

5th St., Woodhaven, N. Y., kazlas

PELNAS — LIETUVIŲ AUDITORIJOS NAMO FONDUI 
Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti

S

gim.

8. 7.

NEPAPRASTAI PASISE
KĘS VAKARAS

Praeitą šeštadienį Brook- 
lyne įvyko BALFo 100-jo 
skyriaus vakaras. Į vakarą 
susirinko tiek žmonių, kad

įlį susirinkusių sudarė naujai 
ądiVr^ i atvykę, nors senųjų Ameri

kos lietuvių buvo irgi nema
žai.

Į vakarą atsilankė BALFo 
pirmin. kun. J. Končius, prel. 
J. Balkūnas, BALFo reikalų 
vedėjas P. Minkūnas, daug
ina BALFo direktorių ir la
bai daug kitų žymių mūsų vi
suomenės ir kultūros veikė
ju-

Rengėjų buvo suorganizuo
ta daili programa, kurią atli- 

o*., „vvvumvc... x,. xxaz.xxu, ko artistai — solistas V. Iva- 
to^Adlms^NewarK^N. j^Laucl nauskas, A. Škėma, P. Vasi-
Kii j user 
ca, N. Y: 
Maspeth, 1 Q ,

10. 5.

18.
7.

4.
8.

metų,

Tėvu 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.

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

chulis Joseph, 85-56 8bth St., Wood
haven, N. Y., Mot. Sa-gos N. Y./N. J. 
Apskritis, Pakalnis Norbert, 259 N. 
5th St., Brooklyn, N. Y., Remeika Sil
vester, Estate, Shestokas Joseph, War- 
vick, N. Y., Simonaitis Joseph, 211 
Ripley Pl., Elizabeth, N. J., Stani- 
sauskas Ant,, 396 Warren St., Bridge
port, Conn., Tumasonis George, Es
tate, Vanagas Peter, Palanga, Lithu- 
nia, Vilniškis Charles P., 68 Howe 
St., New Haven, Conn., Zalnieraitis 
Vytautas, 428 Church St., New Bri
tain, Conn., Zidanavičius Joseph, Es
tate, Žilevičius Joseph) 166 Park Pl., 
Elizabeth, N. J., Stankevičius Alphons, 
2721 Cruger Ave., Bronx, N. Y., Že
maitis Joseph, 85 Main St., Millburn, 
N. J., Vikrikas Anthony, 125 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., Lukas Stanley, 
281 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 percent or 
more of- total amount of bonds, mort
gages, or other securities are—none.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of-the own
ers, stockholders, and security hold
ers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders 
appears upon the books of the com
pany but also, in cases where the 
stockholder or security holder anpers 
upon the books of the company 
as trustees or in any other fidu
ciary relation, the name of the per
son or corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain state
ments embracing affiant’s full know
ledge and belief as to the circums
tances and conditions under which 
stockholders and security holders who 
do not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner; and this 
affiant has no reason to believe that 
any other person, association, or cor
poration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
him.

5. That the average number of cop
ies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or otherwise, to paid subscribers dur
ing the twelve months preceding the 
date shown above is 3139 (This in
formation is required from daily, 
weekly, semiweekly, and triweekly 
newspapers only).

Matthew A. Milukas, 
Business Manager

Sworn to and subscribed before me 
this 30 day of Sentember. 1949.

JOSEPH AMBRAZIEJUS
Notary Public

(My commission expires 
March 30, 1950)

liauskas ir V. Žukauskas. 
Stiprų įspūdį padarė Apreiš
kimo parapijos choras, veda
mas muz. Pov. Sako. Labai 
sužavėjo publiką solistas ir 
solistė amerikonai, padaina
vę keletą arijų angliškai.

Vakaro rengėjos suorgani
zavo puikų bufetą, prie kurio 
žmonės galėjo atsigaivinti. 
Adomo Jezavito vedamas or
kestras jaunimui puikiai pa
sitarnavo — jie gerai pasišo
ko. Dalyvis

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.

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

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

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

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

(Prie Forest Parkway stoUes)

Maurice Fitzgerald

H-

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

s- •t

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

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

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

Per mumis galite gauti plrkU įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais;
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI

□

« J-RPC -

Demokratų kandidatas į 
Borough Prezidento vietą 

Queens County

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

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių . 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- < 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris f 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. . 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose į 
naudojant sį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. i

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

RAŠYKITE: *

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

Telefonas: EV 4-3049 l
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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., i Newark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5360
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KORESPONDENCIJOS L VIETOS ŽINIOS
Elizabeth, N. J.

—Pas mus vis daugiau atvyks
ta naujakurių iš Vokietijos ir 
dar laukiama atvykstant, nes 
pirmiau atvykusieji’, neskaitant 
vietinių, nemažai siunčia kvieti
mų. Bile koks parengimas, visur 
jaučiama naujakurių atsilankant. 
Didžiuma padavė pareiškimus 
tapti USA piliečiais, jaunieji vy
rai registruojasi karo prievolės 
įstaigoje, o bendrai jaunimas 
uoliai lanko mokyklas. Suaugu
siems kun. A. Kasperas teikia 
porą kartų savaitėje anglų kal
bos pamokas.

—Parapijos mokykloje nema
žas skaičius vaikučių šiais me
tais naujakurių pastojo. Jaučia
si grupavimasis visos naujaku
rių veiklos parapijos patalpose. 
Keliolika su gerais balsais įsi
jungė į parapijos chorą ir uoliai 
ruošiasi parapijinių chorų iški
lose kolonijose, kur šiame sezo
ne numatoma didelis judėjimas 
chorų tarpe.

—Spalių 16 d. po pietų įvyks
ta vietinio BALFo skyriaus su [ 
naujakuriais susipažinimo didelė 
programa. Naujakuriai uoliai 
rengiasi programai, kurią jie pa
tieks pirmą kartą šioje kolonijo
je, kad parodžius savo gabu
mus, o BALFas patieks iš savo 
pusės visa kita, kas reikalinga 
tokiems parengimams. Tuo pa- > 
rengimu labai domisi visa kolo
nija — naujakuriai ir senieji.

Vietinis

kitų tautybių inteligentijos. Jų 
atsiliepimai apie lietuvius me
nininkus yra teigiami ir nuošir
dūs.

Disciplinuotai, gražiai ir rū
pestingai parengtas pasirodė J. 
Olšausko vedamas parap. cho
ras su savo Mozarto Magnificat • •» -r v i ' /r u v

Maspetho Žinios

Great Neck, N. Y.
Pavykęs BALF parengimas
Great Necko BALF skyrius ir 

vėl suruošė labai gražų parengi
mą. Rugs. 25 d. įvyko čia pik
nikas, kuriame puikiai pasirodė 
jaunas, vos tik neseniai susitve
ręs lietuvių choras. Choro vadas 
M. Cibas ir visi choristai per iš
tisas dienas sunkiai fiziniai dir
ba, o savo poilsio' laiką skiria 
choro repeticijoms. Toks nuo
širdus choro vedėjo ir visų cho
ristų pasiaukojimas sukelia tik
rą pasigerėjimą. Neveltui Great 
Necko lietuviškoji publika nesi
baigiančiais ilgais plojimais pa
lydėjo choro dainas.

Pikniko programą gyvai vedė1 
V. Ciplijauskas. Ją paįvairino la
bai gražiai pašokusios liet, šo
kius dvi jaunos lietuvaitės — R. 
Jakaitė ir L. Ciplijauskaitė (R. 
Jakaitė šį, kartą pabuvo “ber- 
niku”). V. Daugirdas vykusiai 
išpildė akordionu keletą gražių 
melodijų. Salė buvo pilna publi
kos.

Virtuvę rūpestingai tvarkė

“Amerikos” administracija 
šiuomi viešai dėkoja savo Pa
rengimų Komisijos nariams, 
uoliai dirbusiems ruošiant 
laikraščio naudai bazarą ir 

ir kun. J. čižausko Malda. Ypač už gražų bazaro pravedimą. 
Malda buvo gražiai ir tinkamai 
sugiedota.

žodžiu, koncertas išpildytas čiuliai:
reikiamoje meno aukštumoje. Moterys: B. Adomaitienė, 
Visuomenė šį įvykusį puikiai pa- M. Brangaitienė, A. Butkie- 
ruoštą koncertą įvertino ne tik nė, J. Gražienė, S. Gudaitie- 
savo gausiu atsilankymu, bet ir nė, P. Karušaitienė, O. Pana- 
pageidavimu turėti dažniau to- tauskienė, P. Plaktonienė, J. 
kių koncertų. D. K. Paulauskienė, M. Putinienė,

Daugiausiai pasidarbavo 
bazarą rengiant šie mūsų bi-

Harrison-Kearny,
New Jersey

P. Ražickienė, O. Sijevičienė, 
Skučienė, J. Staškienė ir V. 
Šarkauskienė.

Vyrai: A. Baciuškas, K. 
Baltrušaitis, K. Krušinskas,

—Spalių 12 d. 4 vai. pp. J. 
E. vysk. Raymond A. Kear
ney suteiks Sutvirtinimo Sa
kramentą. Apie 100 vaikų ir 
keli suaugę bus prileisti.

—Anglų kalbos pąmokos 
tremtiniams laikomos ketvir
tadienių vakarais 7:30 vai. 
lenkų pobažnytinėj salėj. Lai
kinai moko mok. Varnienė. 
Kai bus gauta nuolatinė mo
kytoja pamokos bus antra
dienio ir ketvirtadienio vak.

—Tremtinys kun. Adolfas 
Paukštys išvyko 
gyventi, kun. St. 
čius apsigyveno 
Frackville, Pa.

—Du vyčiai
Jatkauskas ir Emilija Ražic- 
kaitė susituokia spalių 8 d. 11 
vai. ryte Maspetho bažnyčio
je. Vytis Alfredas Wezwick 
susituokė su Elizabeth Ja
cobs.

—Neseniai Maspethe mirė 
Apolonija Veževičienė, Anelė 
Kirdienė ir Bernardas Kuz
mickas.

—Spaliu 29 šv. Onos Soda- 
licija ruošiasi prie rudens 
Barn Dance.

—Rožančiaus Draugijos 
metinis susirinkimas neįvvko 
spaliu 2 d., bet tikrai bus lap
kričio 6 d.

gero žodžio už savo kultūrą 
ir už savo pažangą.

Visi, kas nori informacijų 
apie parodą ir kam reikia ti
kėtų, tegul kreipiasi adresu: 
Lithuanian Art Exhibit, New 
York Hall of Science, Broad
way at 44th St., New York 
City.

Parodos Sekretoriatas

IŠ SIUVĖJŲ VEIKLOS

10 delegatų į konferenciją, 
200 tikietų moterų parodos, 
$50 dailės lietuvių parodai, 
$20 Singer streikieriams.

Praeitam siuvėjų mėnesi
niam susirinkime, rugsėjo 28 
d., buvo skaitomi laiškai iš 
N. Y. Liet. Tarybos, prašant 
išrinkti delegatus į kviečia
mą spalių 9 d. konferenciją 
New Yorke. Laiškas buvo 
priimtas ir 10 delegatų išrin- j 

; ko atstovauti siuvėjų uniją. •

į Chicagą
Vasiukevi- 
nuolatinai

— Albertas I Si konferencija — tai pasi-

AUGUST GUSTAS
Florist :—

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

—: Beltaire
6762 FOURTH ANTE.
(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena Iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Sekmad., rugsėjo 25 d. V. ir S. Lukas, Nedzinskas, V. Pu- 
A. Mikonių jaunsausias sūnus kas, M. Varnauskas, V. Urbo- 
Juozas žaidė futbolą Kearny’s nas ir kiti. 
High School tyme. Lėkdami su 
sviediniu, jį kiti pervertė ir vi
si suvirto ant jo ir įlaužė spran
do kaulą. Nuvežtas į Šv. Man

ijos ligoninę Passaic, N. J., po 
trijų valandų mirė, vos sulaukęs 
20 metų. Velionio kūnas buvo 
pašarvuotas J. Bujausko laido
jimo įstaigoje.

Dalyvaujant trims kunigams, 
buvo atlaikytos mišios. Velionio 
giminaitis kun. A. Kasparas iš 
Elizabetho laikė mišias prie di
džiojo altoriaus.

Mikoniai yra šios parapijos il
gamečiai parapijonai ir ilgai abu 
priklausė parapijos chorui.

Suteik, Viešpatie, jam amžiną 
atilsį, ir amžinoji šviesa tegul 
jam šviečia. F. H.

Širdinga padėka ir šiems 
asmenims, iš kurių gauta ba- 
zarui daiktinių dovanų: B. 
Adomaitienei, M. Brangaitie- 
nei, J. Ginkų krautuvei, Na-i 
vickienei, P. Panatauskienei, 
Pažereckienei, O. Sijevičienei, 
J. Staškienei, V. šarkauskie- 
nei, Šimanskio ir Mitchell 
mėsos krautuvei, Ks. Strums- 
kiui ir k.

I Dėkui taipgi visiems mūsų 
bičiuliams, kurie į šį mūsų 
bazarą malonėjo atsilankvti.

“Amerikos” Administr.

IŠ KATALIKŲ VEIKLOS 
BROOKLYNE

Praeitą penktadienį Brook
lyn©, Apreiškimo parapijos 
salėje, įvyko Liet. Katalikų , 
Federacijos New Yorko ap- I 
skrities susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo šio apskri
ties Federacijos dvasios va
das kleb. kun. N. Pakalnis, 
patys rimtieji katalikiško
sios visuomenės veikėjai ir 
daug žinomų veikėjų atvyku
sių iš tremties, kurių tarpe— 
Pr. Vainauskas, Dr. Radzi
vanas, Dr. Baltrukėnas, prof. 
A. Bendorius, J. Baužinskas, 
A. Pocius, V. Grajauskaitė ir 
kiti.

Buvo svarstomi katalikiš-

TIKIMASI DAUG ŽMONIŲ

Tuo tarpu, kvietimai į A. 
Lietuvių Kongresą įvairioms 
organizacijoms, kurių adre
sai yra žinomi, jau siuntinė
jami. Tikimasi, kad lapkričio 
4-6 d. New Yorkery susi
rinks apie tūkstantis jauno
sios ir senosios kartos veikė- 

|jų, draugijų atstovų, kurie 
nustatys gaires mūsų veiklai 
ir pasisakys visais mums ir 
Lietuvai rūpimais klausi
mais. Iš kolonijų jau prade
da plaukti įvairūs sumany
mai ir patarimai. Kelių stam
bių organizacijų centrai ruo
šiasi savo skyrius tiesiogi
niai paraginti dalyvauti šia
me istoriniame sanbūry, ko
vingumo, pasiryžimo ir pro
testo demonstracijoje, pini
ginės talkos Lietuvos kovai 
už laisvę ir nepriklausomy-

kų organizacijų, kurios suda- bę organizavimo.

ŠAUNUS GIMTADIENIS

pakvietimas į Kongresą, tail 
siuvėjai žada didelę auką 
duoti Lietuvos reikalams.

Moterų tarptautinė paroda 
New Yorke prašė paramos 
jų parodai. Ir joms neatsa
kė: nupirko 200 įžangos ti
kietų po 50c., viso už $100.

Lietuvių dailės parodai 
taip pat paaukavo $50. Sin
ger kompanijos Elizabeth, N. 
J. streikieriams paaukavo 
$20.

Komunistiški bimbukai no
ri vėl pravest unijoje savo 
planus taip, kaip buvo prie i 
Bekampio. Jiems rūpi vėl na
riams uždėti pinigines pabau
das, o unijos pinigus siųsti 
Stalinui, kad anas išbaigtų 
iš Lietuvos vežti visus lietu
vius lėtai mirčiai.

Siuvėjai, būkite unijos sar
gyboj!

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
F.I S A S .

496

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
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 GydytojaiRugsėjo 22 d. Brooklyn© 
Angelų Karalienės parap. vei
kėjai Onai Sijevičienei tos 
parapijos veikėjos ir jos drau 
gės suruošė puikų banketą, 
jos gimtadieniui paminėti. 
Vakarui vadovavo kun. A. 
Masaitis.

Į vakarienę atsilankė para
pijos klebonas, kun. J. Alek- 
siūnas, kuris pasakė gražią 
kalbą, apibūdinančią sukak
tuvininkės darbus parapijoje, 
ir iš viso, lietuvių visuomenė
je.

Prie vakaro surengimo dau 
giausia prisidėjo kita tos pa
rapijos veikėja — Ona Pana- 
tauskienė. Kitos rengėjos bu
vo — K. Dumbliėnė, O. Pana- 
tauskaitė, B. Adomaitienė, 
R. Pankevičienė.

Gražius sveikinimus pasa
kė O. Panatauskienė, M. De- 
nauskienė, M. Putinienė, A. 
Butkienė, B. Adomaitienė, M. 
Vizbarienė ir solenizantės 
sūnus Stanislovas. Puikias 
dovanas įteikė kun. klebonas 
J. Aleksiūnas, solenizantės 
sūnus Stanislovas, marti, 
anūkas, Denauskai, Lavri- 
ninkaičiai, Vilkutaičiai, Viz
barienė, Baganskienė. Prie 
vakarienės prisidėjo Šimans
kis ir Mitchel. Solenizantei 
buvo įteikta ir piniginė dova
na?

Ponia O. Sijevičienė vra 
Brooklvno lietuvių veikėjų 
veteranė. Dėl to jos bendra
darbiai ir surengė jai tokį 
šaunų subuvimą.’ I

Korespondentė

Kriaučius

IŠ TREMTINIU SUSI
RINKIMO

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

šventadieniais susitarus $

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS:

* 9—12 rytePraeitą sekmadienį Apreiš
kimo parapijos salėje, Brook- 
lyne, įvyko šios apylinkės 
tremtinių draugijos susirin
kimas, kuriame' buvo aptarti 
einamieji draugijos reikalai 
ir išrinkti atstovai i Kongre
są. Atstovais išrinkti: Dr. J. 
Pajaujis, kun. J. čekavičius, 
kun. V. Pikturna, P. Alksni
nis, P. Putvytė, Dr. H. Luka- 
ševičius, Ig. Kazlauskas. Kan 
didatais — K. Vasiliauskas 
ir V. Černienė.

Išrinkta nauja valdyba, į 
kuria įėjo žinomi visuomenės 
veikėiai Dr. J. Pajaujis ir P. 
Alksninis. K. P.

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

ro šią apskritį, ateities veiki
mo planai, šio apskrities Ka
talikų Federacijon įeina apie 
50 katalikiškų draugijų. Tai 
jėga, kuri turi būti išnaudo- Gvvoio Rožančiaus draugiia 
......................... ....... - ™ ---------- vi- 
tautos likimo..............................įsos narės ėjo bendrai prie

Seimelio sudarytos lietuvy-i Komuniios. Po mišių parapi- 
bei ugdyti komisijos darbų jos salėj buvo pusrvčiai. Ger- 
apžvalgą padarė tos komisi- biamas kleb. kun. J. Aleksiū- 
jos pirmininkas J. Mačiulis. nas ir kun. Masaitis dalyva-

GRAŽI SUKAKTIS

Angelų Karalienės param

pp. Kašubienė, L. Ciplijauskie-, ta tolimesnei kovai dėl mūsų šventė 20 metų sukaktį.
nė, Rymavičiūtė, Lukauskienė, 
Šaulytė ir kt. Prie tikėtų atsi
dėjęs dirbo senas Great Necko 
veikėjas p. Vilkas, kuriam padė
jo p. Povilaitis. Rengimo komi-
sijai vadovavo BALF pirmin. A. Tos komisijos daug padary- vo drauge. Dalwavo ir pir- 

. tų posėdžių ir sukurtų planų įmirtinp pirmininkė šin« dran.
Kai italė dainuoja lietuviškai... prisidės prie šios apylinkės ‘ eriios — Antanina Pažerec- 

BALF piknike programoje da-1 kataliku veiklos sugyvėjimo.1 kienė. Dabartinė pirmininkė

Vasiliauskas.

lyvavo solistė p. Stella Volani- 
Končienė. P. Volani yra italė, 
gyvenusi nekurį laiką Lietuvoje, 
puikiausiai kalbanti ir dainuo
janti lietuviškai. Buvo ypatingai 
miela pasiklausyti jos gražaus 
balso, kai ji dainavo gražias lie
tuviškas dainas. Jai akompana
vo labai gabi pianistė, tik ką at
vykusi iš tremties, p. Aldona Ke- 
palaitė.

Amsterdam, N. Y,
Solistas barit. St. Liepas, op. 

dirig. Vyt. Marijošius, amerikie
tis smuikin. V. Kerbelis ir Juoz. 
Olšausko ved. parapijos choras 
davė visuomenei puikų bažnyti
nį koncertą. Vargonais buvo iš
pildyta Bacho, Clerambault ir 
Bartlet veikalai, čia Vyt. Mari
jošius puikiai ir meistriškai pa
grojo, palikdamas neišdildomą 
įspūdį visuomenės tarpe.

Koncerto pagrindu, žinoma, 
buvo St. Liepas, kuris savo stip
riu, galingu baritonu sužavėjo 
publiką, kurios tarpe buvo daug

tų posėdžių ir sukurtų planų mutinė pirmininkė šios drau-

“Amerikai” reikalingi ener
gingi įgaliotiniai rinkti pre
numeratas.

Gera proga liuoslaikiu eks
tra užsidirbti.

Dėl sąlygų kreiptis: 
“AMERIKA”

417 Grand Street,
‘ Brooklyn, N. Y.

Kiti kalbėtojai — P. Montvi- Mare. Putinienė pasakė kal
ia, Dr. Radzivanas, D. Aver- bą ir sveikino visas nares ir 

viešnias, kurios buvo susirin
kę ir tarė visom nuoširdų 
ačiū.

Vakare buvo susirinkimas, 
labai gražus, tvarkingas. Pir
mininkė priminė “Amerikos” 
laikrašti, kuriam visos narės 
vienbalsiai skvrė $10 para
mos. Turėjo būti rinkta val- 
dvba, bet narės visos paten
kintos sena valdyba ir visos 
vienbalsiai paliko senąją val- 
dvba: pirmin. — Mare. Puti
nienė. vicepirm. — Roz. Pan-

& E

ka, Pr. Vainauskas — įnešė 
rimtu pastabu prie lietuvybei 
ugdvti komisijos planų.

Visų dėmesį atkreipė dva
sios vado kun. N. Pakalnio 
kalba. Jis, padaręs sintezę vi
sų to vakaro kalbu ir planų, 
nurodė, kame glūdi šiandieną 
mūsų katalikiško pasireiški
mo jėga: senų ir naujai atvy
kusiu lietuviu susiklausvme, 
ju inteligencijoje, organizaci
niame pajėgume, katalikiškai 
lietuviškame patriotizme. Vi
su šitų dalvkų lietuviams ne- kevičienė, raštin. — Magd. 
trūksta, tai pastebėję vra Branjaitienė ir Anelė Butkie
nei svetimtaučiai, pareiškė nė, izdin. — Ona Sijavičienė. 
kun. N. Pakalnis. Iš nauiai 
atvvkusių daug tikimasi, tik 
senieii amerikonai neturėtu 
iu užvarinėti — reikia leisti 
jiems atsikvėpti, ausidairvti, įvykę galėtų orientuotis, į ku- 
pamaži įsijungti. Ju buvimas rią organizaciją stoti. Taip 
mūsų tarne jau labai teigia- pat nutarta Apskrities seime- 
mai iaučiamas.

Nutarta skelbti snaudoie1 Seimeli suorganizuoti palikta 
pranešimai apie įvairias ka- valdybai, 
talikiškas organizacijas, jų

PARODA ARTĖJA

Buvusi Veikėja

paskirtį, tikslus ir veikimą 
šiame rajone, kad naujai at-

Ii sušaukti gruodžio 18 dieną.

Susidomėjimas Lietuvių 
Dailės Paroda yra ypatingai 
didelis. Teisė tuo pačiu paro
dos tikėtu dalyvauti trijų 
stambių dovanų paskirstyme 
visus skatina įsigyti tikėtų, 
kurie gal ir neturės progos 
parodą aplankyti.

Kaip žinia, kiekvienas pa
rodos tikėto pirkėjas su sa
vo tikėto numeriu dar daly
vauja laimėjime dovanų, ku
rios bus paskirstytos. Yra 
numatytos trys dovanos: te
levizijos aparatas — $300, ra
dijo aparatas — $200, karo 
bonas — $100 vertės. Laimė
jimas įvyks paskutinę paro
dos dieną — lapkričio 2Q d.

Tokio plataus masto Lietu-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. EVergreen 7-4335

G ra bortus—BaLsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskisg
(Armakauskas)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. BallaS
(Bieliauskas)

[Tel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (šalinskas)
. - Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

■o

K

Tel. DEW 5136

A. Pauliukaitė

I 
viu Dailės Paroda yra pirmo-1 * 
ji New Yorke. Per ją Lietu-!f 
va pasirodys Amerikos žmo
nėms, kaip kraštas,

Jos. Kavaliauskas
Lalsniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

|

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(? KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
J NEMOKAMAI
§ 84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

Tel. NĘwton 9-4464 .

>
H



’ 6 Spalių 7, 1949

(j^APYLINKIJB
J. Sirgėdas iš Brooklyno, 

Amerikos” skaitytojas, ap
lankė mūsų įstaigą.

• Kun. V. Pikturna apsi
stojo Angelų Karalienės pa
rapijoje Brooklyne, iš kur 
tvarko tolimesnius savo įsi
kūrimo reikalus.

• Ant. ir Stasė Briedžiai 
Brooklyne lapkričio 26 dieną 
švenčia savo 30 vedybinių 
metų sukaktį.

• Z. Ruseckas iš Australi
jos mums rašo: “Jūsų Ameri
ka paliko mumyse gilų įspū
dį, todėl prašome tą laikraš
tį mums siuntinėti ir toliau.”

• Muz. Br. Nekrašas, lan
kęsis New Yorke, aplankė ir 
mūsų įstaigą.

• Ateitininkų sendraugių 
New Yorko kuopos susirin
kimas įvyks spalių 21 d. 7:30 
vai. vak., Maspetho kleboni
joje, 61-14 56th Rd., Maspeth. 
Pranešimą darys J. B. Lauč- 
ka. Bus renkama nauja val
dyba.

• Žodynas — Lietuviškai 
angliškas, V. Peteraičio, ga
lima gauti mūsų redakcijoje. 
Žodynas turi 580 puslapių.

• • K. Mickevičius, bu v. “ži
burių” leidėjas, su šeima at
vyko į Ameriką ir apsistojo 
Kennebunk Port, Mass.

• “Amerikos” Kalendorius 
jau įpusėtas. Stambiuosius 
straipsnius iš žymesnių
jų autorių jau esame gavę, 
kiti pažadėjo tuoj prisiųsti.

• Wil. Mickus, iš East- 
hampton, Mass., šventė 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Wil. Mickus yra nau
jas “Amerikos” skaitytojas. 
Sveikiname tat įėjusį į mūsų 
skaitytojų šeimą ir sulaukusį 
auksinio vedybų jubilėjaus.

• Anelė ir Kaz. Jansonai, iš 
Brooklyno, mūsų skaitytojai, 
padarė dovaną savo giminai
čiui Wil. Mickui, Easthamp- 
ton, Mass., užsakydami jam 
“Ameriką.”

• Mūsų redakcijoje užpil
domi visokie blankai atvyku
sioms tremtiniams: pirmuo- 
sioms pilietybės popieroms 
gauti, pusmetiniams praneši
mams imigracijos įstaigai pa
daryti, darbo-buto garanti
joms sudaryti. Kas gyvena 
toliau, gali pas mus kreiptis 
laišku.

• Alf. Sirgėdas, iš Brook- 
lyno, užsisakė “Ameriką.” A. 
Sirgėdas jau 20 metų iš Lie
tuvos.

• Gen. St. Raštikis mums 
rašo: “Su dideliu malonumu 
skaitau “Amerikos” nume
rius. Aš esu susižavėjęs 
“Amerikos” savaitraščiu. Lin 
kiu Tamstai gražiausios klo
ties šiame svarbiame ir gar
bingame darbe.” Ponas gene
rolas pažadėjo straipsnį lei
džiamam mūsų kalendoriui.

• St. Lukošienė, ilgametė 
mūsų skaitytoja iš Hunting
ton, L. I., lankėsi “Amerikos” i 
įstaigoje ir užsimokėjo savo 
prenumeratą už 2 metus.

• Juozas Očikas iš St. Al
bans, L. I., užsimokėjo savo 
prenumeratą už 2 metus.

• Kazys Razmantas, gyv. 
Richmond Hill, N. Y., įsirašė 
į “Amerikos” rėmėjų eiles ir 
prisiuntė $2.00 laikraščio pa
rėmimui.

• Malvina Richkus, mūsų 
skaitytoja iš Hillside, N. J., 
išvyko-į North Carolina į sa
vo anūko krikštynas. Jos sū
nus neseniai tenai baigė inži
nerijos mokslą.

• Liet. Tremt. Studentų 
vakaras įvyks spalių 29 d. d. 
Knapp Mansion, Brooklyne, 
salėje. Pradžia 7 vai. vakare.

• Malvina Stropienė, iš 
Brooklyno mums rašo: “Siun
čiu prenumeratos mokestį ir 
prašau man siuntinėti jūsų 
laikraštį. “Amerika” man pa
tinka ir aš džiaugiuosi ją 
skaitydama. Linkiu jums jė
gų ir pasisekimo lietuviškos 
kultūros darbe.”

• Mary Dumbles, mūsų 
skaitytoja ir uoli rėmėja iš 
Brooklyno, atnaujino save 
prenumeratą ir $7.00 pasky
rė “Amerikos” reikalams.

• Antanas Bendoraitis iš 
Torrington, Conn., įsirašė į 
mūsų skaitytojų eiles ir pri
siuntė savo prenumeratą.

>• Mrs. Ag. Balchunas iš 
Richmond Hill, N. Y., atnau
jino savo prenumeratą už 
“Ameriką” ir $2.00 paskyrė 
laikraščio reikalams.

• Muz. J. Stankūnas iš 
Harrison, N. J. persikėlė var- 
goninkauti į Pittsburghą.

AMERIKA

Angelų Karalienės parapijos choras, kurio koncertas įvyks ateinantį sekmadienį.- 
Vidury sėdi kleb. kun. J. Aleksiūnas ir choro vedėjas muz. Pranas Dulkė.
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New Yorko ir Apylinkės Lietuviu 
DRAUGIJŲ KONFERENCIJA 

įvyksta

ŠĮ SEKMADIENĮ. SPALIŲ-OCT. 9 D. 

Hotel New Yorker — Grand Ballroom
8th Ave. ir 34th Street New York City

Prasidės 1:30 vai. popiet
KAS GALI JOJE DALYVAUTI?

Visų lietuviškų draugijų, kovojančių už Lietuvos laisvę, 
atstovai, draugijų valdybos ir nariai-veikėjai.

KODĖL REIKIA JOJE DALYVAUTI?
Kiekvieno susipratusio lietuvio pareiga dalyvauti ten, 

kur ginama Lietuvos nepriklausomybė ir teisė jai gyventi 
kaip ir kitoms laisvoms pasaulio tautoms.

KAS BUS JOJE SVARSTOMA?
Lietuvos gyvybiniai reikalai! Kalbas pasakys: prel. Jo- 

} nas Balkūnas, adv. Antanas Olis ir prof. Juozas Pažemeckas, 
5 neseniai atvykęs iš tremties.
x
| AR BUS TIKTAI KALBOS?
x Ne! Bus ir labai įdomi programa. Kauno Valstybės Dra- 
X mos aktoriai — K. Vasiliauskas, G. Velička, V. Žukauskas ir 
x A. Škėma suvaidins specialiai paruoštą vaidinimą apie Lie- 
5 tuvos kančias. Tai ašaras spaudžiantis veikalas. Valstybės 

Operos solistas V. Ivanauskas dainuos rinkitnes dainas. Dai
nininkės, Barbara Darlis ir Marijona Kižytė sugiedos Lietu
vos

AR

Angelų Karalienes 
Parapija

—Angelų Karalienės para- „ 
pijos choras, vadovaujantį 
muz. Pr. Dulkei pasirengęs ' 
koncerte sudainuoti daug 
naujų dainų, dar negirdėtų. 
Dalyvaus šokikų grupė. Bus 
solistai — Operos daininin
kas V. Ivanauskas, tenoras 
M. Rasgaitis, baritonas, Ade
lė Kizienė, sopranas, pianis
tas Dr. Jonas Skarulis.

—Šv. Vardo draugija ren
gia spalių 28 d., penktadienį, 
didelį pusmetinį rudens silkių 
balių su muzika ir šokiais. 
Pradžiai 7 vai. vakare. Įžan
ga tik 50 centų.

—Šį sekmadienį, spalių 9 
dieną bus Šv. Vardo draugi
jos mėnesinė bendra Šv. Ko
munija devintos valandos mi
šiose, o po mišių bus trum
pas draugijos susirinkimas 
bažnytinėje salėje. Visi na
riai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

© 
©

©

Šv. Jurgio parapija
—40 vai. atlaidai įvyks šio 

mėnesio 16, 17 ir 18 d.
Būtų gražu, kad toliau gy

venanti parapijonai atsiųstų 
savo vaikučius į procesiją. 
Laukiama ir iš Europos at
vykusių lietuvių, pas kuriuos 
tik randami to ąmžiaus vaiku
čiai, kad ir juos atsiųstų tė
veliai. Tuo reikalu prašoma 
susitarti su sesutėmis.

—Į chorą įstojo keletas 
naujų narių. Prašoma ir lau
kiama kuo skaitlingiausiai 
prisidėti į choro eiles. Per šį 
mėnesį choro praktikos bus 
trečiadien ais, penktadieniais 
po vakarinių pamaldų, o sek
madieniais po sumos.

—Rožančiaus pamaldos es
ti trečiadieniais, penktadie- 

"j .niais 7:30 vai. vakarais, o se
kmadieniais 3 vai.

x
X X

g

SKAUTŲ DĖMESIUI!

Spalių 9 d., 9:30 ryte yra 
šaukiama “Šarūno” draugo
vės skautų sueiga, kuri įvyks 
Apreiškimo parapijos salėje.

Be jau esančių “Šarūno” 
draugovėje skautų, sueigon 
kviečiami dalyvauti ir visi 
kiti New Yorkę ir Brooklyne 
esantieji skautininkai, sk. vy
čiai ir skautai. Laukiame!

Draugovės Vadi ja

Angelų Karalienes Parapijos

KONCERTAS IR ŠOKIAI

Bus

Sekmadienį, Spalių-October 9,1949 
ŠV. STANISLOVO PAR. SALĖJE

GreenpointeNewell ir Driggs Ave.,

Pradžia 5 vai. po pietų. Įžanga $1.00

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

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

ti ir dalyvauti dovanos laimėjime.

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.

PARSIDUODA SU PASI
AUKOJIMU

8 šeimų namas Williams- 
burge lietuvių rajone. Tei
rautis telefonu: LA 5-3638.

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.

©
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CYPRESS HILLS
1. Dviem šeimom, mūrinis, tuščias 

floras, su 10 boksinių kambarių, 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.

Turimo visokių 
lyno, Queens ir 
naujų.

tuščių namų Brook- 
Nassaų. Taip pat ir

Z I
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EV 4-34S7
Tel. RE 9-1506

N I S

Tel. ST 2-3108

JERSEY PORK
Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dėsni ir skilandžių

428

Jos. Zeidat, Jr.

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

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
ir Amerikos himnus.

DAUG BUS ŽYMIŲ SVEČIŲ?
Taip. Dalyvauja (iš Chicagos) ALT Vykdomojo Komite

to nariai: Leonardas šimutis, Dr. Pijus Grigaitis ir Mikas 
Jįl Vaidyla ir daugelis amerikiečių ir iš tremties atvykusių lie- 
į tuvių, kuriems rūpi Lietuvos reikalai.
5 O AR ŽINOT’... K

Kad nebus jokio įžangos mokesčio. «
Visus maloniai kviečia, visų.laukia

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

METINĖS MIŠIOS

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos metinės mišios bus spa
lių 9 d., 8 vai. ryte. Prašom 
visas nares dalyvauti. Po mi
šių bus pusryčiai.

Koresp.

Prityręs elektrikas, geros 
rekomendacijos, ieško darbo. 
K. Podolskis, 241/2 Ten Eyck 
St., Brooklyn. czo Frankaitis.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
. GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
ATS K RYMAS gamintai namie ii geriausio* snetonos, ALUS ii go
riausiu bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

•■Hi wi nnnii~h*xni4TT'»<Mhx>~» ighagiXixT i~i ma urn im nm irm

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

3. P. GINKUS 
Direktorius

A. ir E. POVILANSKĮI

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimjminėms Pramogoms

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

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu {mokėji
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 Vastimas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

41-40 — 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259 I

RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y. *

H Y 7-4554 - 4555

©

en Erodes
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu Te'.
WO 2-3497 NE 9 5681

EVergreen 4-0203 L
DAKTARAS |

S. S. Locket, M. D. I
I 

223 South 4th Street ! 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant ,

STagg 2-1454 j
F. GRAŽYS ir SŪNUS 1

KOMR AKTORIAI X
Atlieku mūrinių tumų sienų H- jh 
lyginimų, plasteriavimų, iallgat- N 
viii cemenlaviniu ir kt. darbus. į*

293 MAUJER ST., 6
BROOKLYN C, N. Y. į

ILARDl CO
895 Broadway,

r *
/GENERAL® ELECTRIC^

REFRIGERATOR

MODEL NG J

NOW ONLY 5 189.75

AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN

. PAYMENTI

■ Siūlo Geriausių Firmų

R E F RI G E RA TORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasinitj ir aliejum šildomu PEČIŲ 

RADIO APARATŲ 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu kų pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
sad mūsų prakūs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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