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Savo maskviniame laikraš
tyje A. Bimba rašo;.

“Štai nepaprastas laiškas 
iš New Britain. Rašo jį vie
nas naujakuris. Jis rašo ir 
juodu ant balto sako:

“Mūsų tėvelis turėjo 30 
margų žemės. O alkani ko
munistiški maskoliai nusavi
no ir mūs tėvelį kankino ka
lėjime, kur ir mirė 1943 me
tais. Vien kad rugpjūčio mė
nesį tais metais negalėjo pi- 
liavos pilnos pristatyti ir grė
sė visai šeimai mirtis ar Sibi
ras. Mes, sūnai, nuo 14, 15, 
17 metų amžiaus buvom gau
domi politrukų, kolei nepabė- žiūros” komisariatą, 
gome į vakarus

RAUDONOJI ARMIJA “PASITRAUKĖ” Vėl 40 kunigu 
suimta <

Visuose pasaulio kampuose 
esančios Kremliaus agentū
ros, komunistų partijomis 
vadinamos, unisonu paskelbė, 
kad sovietų raudonoji armi
ja iš rytų Berlyno jau -^išė
jo,” greit “išeis” ir iš Visos 
Vokietijos. Šitos agentūros, 
suprantama, šį įsakymu ga
vo iš tos pačios triūbos.

Sovietai patys paskelbė, 
kad jie rytų Vokietijoje nuė
mė karinę Valdžią, o uždėjo 
civilę “tik kontrolinės prie-

Keletas palyginimų šitoms 
rytų Vokietijos “laisvėms”:

Keistas šauksmas
kad

Geros valios žmogui, rodo- iš Lenkijos raudonoji armija 
si, jokių paaiškinimų nereik, taip pat “išėjo,” bet Lenkija 
skaitant šį laišką. Bet šitas vistiek valdoma tos raudo- 
lietuviskasis išsigimėlis savo nos armijos; su Rumunija, 
laikrašty sakosi nesuprantąs Bulgarija ir Vengrija buvo 
čia kai ko: kaip galėjo jų tė- pasirašytos taikos sutartys 
velis mirti kalėjime 1943 m., i [riš ten: raudonoji armija‘‘įš- 
jei Lietuva tada buvo nacių ėjo,” bet ten vis valdoma rąū- 
naguose? Prašom įsidėmėti, (donosios armijos; iš JUgošla- 
po Bimba, kokia šio laiško vijos raudonoji armija tikrai 
tikroji prasmė: šitų nelai- išėjo, dėl to ji aplink jos sie- 
mingų vaiku tėvelis bolševi-'nas sutelkusi divizijas ir no- 
kų buvo suimtas 1940 ar 1941 ri jėga vėl ten grįžti. Tai mat, 
metais ir patalpintas kuria- kaip su tos raudonosios ar- i _ i _ mi-irva naioaiimii ioSiimnii

Iš Pragos pranešama, 
paskutinėmis dienomis Čeko
slovakijos komunistai suėmė 
vėl 40 katalikų kunigų, ku
rie priešinosi policij čs kont
rolei bažnyčios reikaluose.

Taigi, šiuo metu yra jau 
per 300 kunigų ir vienuolių 
suimta. Kaip žinome, ten yra 
įvestas įstatymas, pagal ku
rį bažnyčios reikalai turės 
priklausyti nuo komunistų 
valdžios. Tas įstatymas pra
dės veikti nuo lapkričio 1 die
nos.

Stebėtojai praneša, kad 
prieš atskirus Bažnyčios as-

Pirmoji ir antroji Jugosla
vijos armijos brigados, kurio
se Sutelkti visi veteranai, 
prięš vakiečius kariavę Tito 
vadovybėje, išleido atsišauki
mą — proklamaciją, kad jie, 
prisimindami tuos garbingus 
žygius, laisvinant savo tėvy
nę nuo hitlerininkų, kovos iki 
paskutinio kraujo lašo ir to
liau ir gins savo krašto ne
priklausomybę nuo pasikėsin- 
tojų iš rytų. Savo proklama
cijoje reiškia prisirišimą prie 
Tito.

Tai keistas šauksmas. Ma- _ 
tyti, ji] “tėvelio” apstatytos menis, kurie priešinasi šitom 
armijos jų pasieniais varo komunistų priemonėm, var- 
juos į desperaciją. tojamas teroras, jiems oficia-tojamas teroras, jiems oficia

liai ir nesuimtiems esant.
TARPTAUTINE PAGELBA 

JUGOSLAVIJAI

Sudaryta Antroji Vokietija
Austrijos rinkimai RYTU VOKIETIJOS VYRIAUSYBE

me nors Uralo ar Kazachsta
no rajono kalėjime, kuriame 
jis 1*943 m. mirė. Taigi, bol
ševikiniam bestializmui šito 
nelaimingo tėvo atžvilgiu na
cių okupacija Lietuvoje nesu
trukdė. O nelaimingiems ber
niukams, kaip iš šito laiško 
matyti, pasisekė per siėną pa
sprukti tuo metu, kai tik bu
vo suimtas jų tevąs.

nujos neišėjimų ir išėjimu.

Karščio rekordas

Teko nugirsti poros pačių 
fanatiškiausių v JjoJšeVjkinių 
davatkų nųom^^^, šito 

'““laiško InmbiŠkp“kiwmro—

šią savaitę pakilo New 
Yorko rajone temperatūra, 
kurios čia tokios jau nuo 
1941 m. nebuvo. Jau pirma
dienį termometras rode be
veik 88 laipsnius. Taigi, ža
dinamoji Indian summer pa
sirodė karštoka. l -.

Newarke, N. J. temperatū
ra buvo pakilusi iki 99 laips-

Vadinamasis Pasaulinis 
Fondas paskyrė Jugoslavijai 
pašalpą $3,000,000 sumą. Tai 
pirmoji tarptautinė pašalpa 
Jugoslavijai kovoje su Stali
nu.

Neseniai Amerika šiam 
kraštui yra paskyrusi 20 mi
lijonų dolerių paskolą ir per
vedus vieną plieno fabriką už 
$3,000,000, kuris bus įreng
tas Jugoslavijoje.

Tai pirmosios sumos, ku
riomis pradėta Jugoslavija 
remti jos pradėtoje, kovoje 
prieš Kremlių.

—IŠ rusų nagų išsprukę 
amerikonai. studentai, išbu
vę .belaisvėje 2 mėnesius, jąu

—Nori paskubinti nuomos 
kontroles nuėmimą.

Austrijos rinkimai — dar 
vienas įrodymas, kad komu
nistinis režimas galimas tik 
teroro priemonėmis palai
kant jį, kaip sovietų kraš
tuose. Kur tik žmonės gali 
laisvai pasisakyti, ten jie pa
sisako prieš komunistus. Aus 
trijęs rinkimuose praeitą sa
vaitę buvo demons'tratyviai 
prieš juos pasisakyta.

Pirmą vietą Austrijos rin
kimų metu laimėjo liaudies 
partija. Antroje vietoje išėjo 
soicalistai ir trečioje — ne
priklausomieji. Liaudies par
tijos vadas, dabartinis kanc
leris L. Figl sudaro su socia
listais koalicinę vyriausybę.

Lietuvių Pamaldos New Yorko Katedroje
Visuotino Amerikos Lietu-, baisią žudymo sceną aprašė 

vių Kongreso metu, lapkričio pulk. Petruitis savo knygoje 
6 d. 4 vai. po pietų, šv. Pat- “Kaip jie mus sušaudė.” 
riko Katedroje New Yorke, 
5th Ave., bus Kongreso daly- jo pas savo geradarį kun. J. 
viams, svečiams ir visiems, Valantieji] Watejbury, Conn 
kas tik norės lietuviškos pa
maldos. Giedos didysis Kate- i
droš choras, mišparus laikys: \ lisižtl(|t". kad Šeiniai
vienas iš lietuvių pralotų, pa
mokslą pasakys J. E. vysk. 
Flannelly, Katedros klebo
nas. Kun. J., Gurinskas kal-

Kųn. A. Petraitis apsisto-

galčlii emigruoti

ir tie pasipiktinę tokiu lėkš
tu ir, anot vieno iš tų dviejų, 
rizikingu mulkinimu. Tokių- 
laiškų, pareiškė vienas iš jų, 
Bimba gauna labai daug, jei
gu jis juos visus ims dėti sa
vo laikrašty, jis palaidos sa
vo kromą. Iš viso, pareiškė 
jie, šitos taktikos kaitelioji- 
mas tremtinių atžvilgiu, ku
ris, neabejojama, “iš anapus” 
įsakytas, nepaprastai sukom
promitavo čionykščius mūsų 
komunistus. Bimba, Mizara ir 
Prūseika, visus metus triūbi- 
ję, kad į jų eiles čia stoja 
“dypukai,” šiandiena prie sie
nos pastatvti negalėtų rasti 
uei vieno iš jų savo sąrašuo
se. Taip yra ir su visom jū
sų taktikom, kurios paremtos 
tik suktumu ir melu.

tai viskas. Tai žo-

Sovietų vyriausybė oficia- ¥Z • • i
liai paskelbė, kad nuo praei- Komunistai (tCSOI’ga* 
to trečiadienio veikia “nau
jos bespublikos rytų Vokieti- 
joj’e” vyriausybė. Šita vy
riausybė yra tokio plauko, 
kokio plauko yra sovietų vy
riausybės Varšuvoje, Prago
ję, Bukarešte ir Budapešte.

Kaip žinome, vakarų Vo
kietijoje vyriausybė jau ank
sčiau įsteigta. Taigi, turime 
dvi Vokietijas, dvi vyriausy
bes ir abidvi “laisvos” ir 
“taikos norinčios.”

Teherano, Jaltos r Potsda
mo “veninguose" susitari
muose juk nebuvo užproto
koluotos dvi Vokietijos. Tai
gi, anų garsių konferencijų 
protokolai ir ketvertų metų 
po protokoliniai veiksmai 
skiriasi kaip dangus ir žemė 
nuo vieni kitų. Artimiausio
je ateityje šitie veiksmai eis 
dar sparčiau ir dar ryškiau 
nuo anų protokolų tolyn. Tam 
juk ir sudalytos dvi maši
nos — viena Romioje, o kita 
Rpi'lvne.

Vokietija (LAIC) — Ne-
bės maldą už kenčiančią Lie- žmoniškų imigracijos reika
tuvą. Prie išstatyto Šv. Sak
ramento visi dalyviai giedos

lavimų pasėkoje, aklas 78 m.

Plieno firmos ir uni jos kalbasi lSX Hii^ramentą ir L ef . . *, • ■ ' * ILUVvo nilllll U. •

Kyrus Ching, vyriausybės 
taikymo komisijos atstovas, 
pareiškė, kad jis gavo plieno 
firmų ir unijų sutikimus lais
vai sueiti streiko likvidavimo 
reikalui aptarti. Tai pirmas 
vyriausybės tarpininkavimo 
žingsnis nuo streiko pradžios.

Vyriausybės įsikišimas bu
vo laukiamas, nes streiko pa
dariniai milžiniškais šuoliais 
atsiliepė į krašto ūkį. Val
džios tarpininkas toliau pa
reiškė, kad šitų posėdžių 
tikslas bus svarstyti pačias

pągrindines šito streiko šak
nis ir mėginti jas.išrauti, pa
tenkinant vieną ir antrą pu
sę.

Paskutiniu metu dar dvi 
plieno firmos priėmė unijos 
sąlygas ir pasirašė sutartis 
—- tai Kelsey - Hayes Wheel 
Co. prie Pittsburgh© ir Mos- 
sey - Harris Co., Buffalo, N. 
Y. Tuo pačiu metu tačiau ta
po uždaryta naujai daug fa
brikų.

Poskutinėm dienom vakarų 
Vokietijos komunistų tarpe 
vyksta didelės tarpusavės 
rietenos. Visi tie komunistų 
vadai, kurie nėra Kremliaus 
tiesioginiai agentai, nesutin
ka su sovietų politika Vokie
tijos atžvilgiu. Juos pradėjo 
stumti iš partijos tie, kurie 
parsidavę Kremliui. Patys 
stambieji komunistų parei
gūnai tapo išstumti iš parti
jos, nors jie patys viešai pa
reiškė, kad jie savo noru iš
stojo, nesutikdami su rusų 
reikalaujama Oderio-Neissės 
rytų Vokietijos siena.

Ši Lenkijos - Vokietijos 
siena, kaip žinome (65 myl. 
nuo.Berlyno), nėra pripažin
ta nei vakarų Vokietijos, nei 
va karų sąjung i ni nk ų.

—Ginčas tarp laivyno ir 
valdžios pareigūnų tebeina.

• Amerikos studentas Pragoję buvo sulaikytas ir pen-
Was dienas išlaikytas, kaltinant jį šnipinėjimu. Paleistas 

—. Šventas D1®ye-. .JWlM-gdaaris -Bwfsb&ls, nusižudė jstudentas padarė. pranešimą USA atstovybel Pi^goje.-nn- 
baigs^ lietuviškai -y Garam- _ kad j0 šeima galgtų emig- rodydamas komunistu vartotas žiaurias priemones jį tar-

Yra užprašytas New Yor
ko Arkivyskupas Jo Eminen
cija Kardinolas Fr. Spellman, 
kuris šias eilutes rašant Į>u- 
vo dar pakeliui iš Romos.

ruoti.
Bistevins, Maskvos univer

siteto auklėtinis, kajbininkas

dant. , ” .
• Aliumini jaus pramonės darbininkai taip pat grąsiua 

streiku, šias eilutes rašant, eina sprendžiami pasitarimai

Petraitis
at

ir lotyniškai - latviško žody- šiam streikui sulaikyti.
no autorius, apakęs žodyną : * Trys plėšikai iš vienos statybos firmos prie Grand
berašydamas, turėjo 3 dūk- i Central stoties New Yorke pagrobė $32,000, kurie buvo at- 
teris ir sūnų su šaima. IRO gabenti darbininkams mokėti, 
apklausinėjimo kom. Hauns-1 
tettene, vad. p. Rapport, ne
seniai padarė eilę drakoniškų 

i patvarkymų versdama trem
tinius pasirinkti emigracijai 
■ klimatiškai netinkamus kraš-
tus, kaip Venezuela ar Aust- 

pĮraliją. Deja, emigruojantieji

Į mūsų atkreipimą žmonių 
dėmesio, kad sovietų triukš
mas dėl pabėgėlių, kurie ne
nori grįžti į jų okupuotas tų 
pabėgėlių tėvynes, išduoda 
tai, kad ten sovietuose kaž
kas negerai, ponas Bimba sa
vo maskviniame pastringavo- 
ja: Sovietai rūpinasi jais, nes 
jie myli žmones, jiems žmo
gus
dŽiai iš Los pačios operos, 
kaip ir žodžiai apie aną.laiš
ką ar apie “dypukus,” o tik
renybė tokia: kodėl tie 81/. 
milijono nuo bolševikų pabė
gusių žmonių, apie kuriuos 
siųsti mūsų reprezentantų 
rūmų atstovai pranešė rū
mams, negrįžta,. jeigu juos 
bolševikai taip myli? O kur 
dar žmonės, kurių mūsų rep
rezentantų rūmų atstovai ne- 
apskaitė? Jų yra nuo bolševi
kų pabėgusių šiandieną apie 
10 milijonų! štai jūsų meilės 
rezultatai!

• * •
Bimba, Mizara, Prūseika, 

ar jūs galite įrodyti, ar bent 
imtis įrodinėti, kad šiandieną 
Sovietų Sąjungoje nėra kace- 
tų? Tuose kacetuose ten ken
čia dar daugiau milijonų žmo 
alų, negu pabėgėlių, apie ku-

—The New York Times 
parašė apie liętuviškų orga
nizacijų konferenciją, įvyku
sią New Yorke praeitą sek
madienį. Paskutiniu laiku 
Amerikos didžiojoje spaudo
je vis daugiau ir daugiau ga

lis vistiek žinojo, ir tiksliai Įima užtikti žinių ir praneši- 
žinojo. Taip pasaulis žino ir .mų apie lietuvių gyvenimą, 
jūsiškius kacetus ir jų bai- —.......—- --------------------
sybes. žino tiksliai ir smul
kiai. Pavartykite pasauliu 
žurnalus, jūs juose rasite tu 
kacetų vardus ir planus, ly
biai tokius, kokie jie yr? 
NKVD centre. Ar jūs pagal
vojate apie tą momentą, ka5 
šie kacetai bus atidaryti ? 
Kaip tada bus su jūsų meile?

riuos kalbėjome. Ar tai irgi 
iš meilės žmogui? Jūs nema
nykite, kad pasaulis apie tuos 
kacetus nežino. Naciai taip 
šėtoniškai slėpė savo kace
tus ir jų baisybes, o pasau-

Iš tremties į Ameriką 
vyko kun. A. Petraitis, didy
sis bolševikų kankinys, vie
nas iš “sušaudytųjų” prie 
garsios Červenės, kur bolše
vikai išžudė kelis šimtus ka
linių, varomų iš Kauno ir ki
tų kalėjimų 1941 m. birželio 
mėnesio pabaigoje. Kun. A. 
Petraitis su savo broliu kun. 
Pr. Petraičiu, pulk. Petruitis 
ir dar keli išliko gyvi ir iš tos 
lavonų krūvos pabėgo į miš
ką, kur pasisekė sulaukti vo-,kad heapsunkinus savo šei- 
kiečių ir grįžti į Lietuvą. Tą mos narių emigracijos.

į tuos kraštus turi būti visiš
kai sveiki ir darbingi. Po 
apklausinėjimo emigracijos 
komisijoje velionis grįžo pas 
savuosius. Viena duktė suti
ko pasilikti Vokietijoje, tė
vą globoti.

Rugsėjo 8-9 naktį senelis 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo,

gitas Bimbos posakis apie 
bolševikinę meilę žmogui yra 
naimtas iš sovietinių vadovė
lių, kuriuose sakoma, kad la
biausia žmogų myli Stalinas, 
štai tos jo didžios meilės ke
li pavyzdžiai: Trockis, ku
riam su lopeta buvo smege- 
nvs ištaškyti Meksįkoje, Bu- 
charinas, Kamanevas, Tu- 
chačevskis, Jagoda, Rajk. Tai 
tik tie, kurie viešai buvo pa
skersti. Tai tik tie, kurie bu
vo šito didžiojo •“mylėtojo” 
artimiausi draugai ir bendra
darbiai. O kur visi kiti, kurie 
dėl tos “meilės” paguldė gal
veles? Tai matote, kokia jū
sų meilė. Ji ryja jus pačius, 
o jūs garbinate ją. GRAŽIOJI LIETUVA

• Vakarinis Berlynas bus priimtas į vakarų Vokietijos 
respublikos sąjungą. Amerika, Anglija ir Prancūzija jau 
davė savo pritarimus.

• Vakarų Vokietijos vyriausybė padarė prekybos su
tartį su rytų Vokietija, pagal kurią bus pasikeista prekių 
už $150,000,000.

• J. L. Lewis Washingtone nuolat posėdžiauja anglia
kasių streiko reikalais. Tam reikalui yra sudaryta valdžios 
tarpininkavimo komisija.

• Milwaukee miesto gaso darbininkai streiką jau pa
baigė. Streikas tęsėsi 25 vai. ir miestas buvo likęs be gaso.

• American Federation of Labor nori susilieti su CIO. 
Apie tų dviejų unijų susiliejimą buvo jau seniai kaibama.

• E. M. O’Connor paskirtas Displaced Persons Kom- 
mission nariu. Jis yra newyorkietis.

• Naujoji Kinijos komunistinė vyriausybė paprašė 
USA vyriausybę pripažinti ją teisėta vyriausybe. USA vy
riausybė į tą prašymą dar nieko neatsakė.

• Attlee su Churchill tariasi apie Anglijos gynimo pla
nus, sąryšy su sovietų turima atomine bomba.

• Buvo pasklidęs Gandas, kad prieš USA aukštąjį ko
misarą Vokietijoje Me Cloy buvo padarytas atentatas, bet 
uos gandus Me Cloy įstaiga paneigė.

• Prezidentas Trumanas aplankė Amerikos parašuti- 
inkų pratybas, kurios labai plačiu mastu buvo vykdomos 
raeitą savaitę.

• Tito pareiškė, kad Jugoslavija turi stiprinti savo pas
us prie Dunojaus. Tik sudaryta stipri apsauga prie Duno- 
ius garantuos mums laisvę nuo Maskvos, pareiškė Tito.

• Čekoslovakijos vyriausybė išsiuntė iš savo krašto 
igoslavijos pasiuntinį. Jį apkaitino šnipinėjimu.

• Tarp sovietų satelitų ir Jugoslavijos beveik baigiasi 
'plomatiniai atstovavimai: vieni kitų atstovybių persona
ls jau baigia išvarinėti.

• Jau dabar dvigubas — anglies ir plieno — streikas 
adaręs kraštui $400,000,000 nuostolio. Kol kas. nematyti 
įsitaikymui jokių galimumų.

• Senato juridinės komisijos dauguma pasisakė už DP 
aujo įstatymo projektą. Pagal Atstovų Rūmų pernykštį 
utarimą, pagal šį įstatymą, jeigu jis būtų priimtas, į šį 
raštą atvyktų ne 205,000 DP, kaip nustatyta sename įs- 
ityme, bet 339,000.

• Amerikos aukštasis komisaras Vokietijai Me Cloy 
asisakė prieš pasiūlymą sustoti išmontuoti Vokietijos fa- 
rikus.

• Prancūziją labai vargina ir alina streikai. Apie 7,000 
darbininkų, paskelbę 24 valandų streiką, padarė

didelių nuostolių.
• Vakarų Berlynui rusų blokada padarė tiek nuosto

ly; kad dabar industrijos ir pragyvenimo atstatymui jiems 
eiklu $250,000,000 paskolos.

kraštui
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PRISIPAŽINIMAI
Budapešte baigėsi žymaus vengrų komunistų vado, bu- į 

vusio Vengrijos vidaus reikalų ir užsienio reikalų minįste- 
rio, Laszlo Rajk byla. Su juo kartu buvo teisiami dar sep- | 
tyni buvę komunistų partijos ir valdžios aukšti pareigūnai. 
Teisiamieji kaltinami šnipinėjimu Amerikos ir Jugoslavijos 
naudai, slaptu bendradarbiavimu su Tito šalininkais ir ren
gimu nuversti dabartinę Vengrijos komunistinę valdžią.

Ištikrųjų gi, po šia viešų kaltinimų • uždanga slepiasi 
tikrieji kaltinimai, viešai neskelbiami, būtent, kaltinimai 
už nukrypimą nuo vadinamos generalinės, suprask Stali
no vedamos, linijos. Joks diktatorius nepakenčia šalę sr 
vęs savarankiškų ir kitaip galvojančių žmonių, jam tink 
tik klusnūs valdytojai ir jį garbinantieji tarnai. Nukrypi 
liai ne tik pašalinami, bet ir negailestingai sunaikinami. Ni 
bepageidaujamų asmenų pašalinimas atliekamas įvairia 
pagal aplinkybes ir naudą diktatoriui. Kartais pasmerk 
asmenys dingsta tyliai, be jokio triukšmo, kartais pagi 
įsakymą staiga miršta, kaip Kyrovas, Ždanovas, Markosa 
ir, spėjama, Dimitrovas. Tokie iškilmingai palaidojami, pri> 
jų karstų patys žudikai neša garbės sargybą, jiems po mil 
ties statomi paminklai. Diktatorių šalyse visa tai galime 
kaip, pav., pasielgė Hitleris su maršalu Romeliu.

Bet kartais bolševikų diktatoriui yra naudinga tokiem 
nukrypėliams surasti viešus teismus, viešus kaltinimus 
tuomet jie pasmerkiami ir nužudomi, kaip didžiausi nusi 
kalteliai. Šitai daroma, kai reikia pateisinti partijos valy
mą, kai išžudoma tūkstančiai buvusių komunistų, kai rei 
kia apkaltinti atskalūnus, kaip Trockį ar Tito, ir kai nau 
dingą užsienio kurią valstybę apkaltinti, apšmeižti ir suda 
ryti apie ją blogą nuomonę ne tik savųjų tarpe, bet ir už
sienyje. Paprastai teisiamieji visuomet kaltinami šnipinė 
jimu kitų valstybių naudai ir tų valstybių pagelba pervers
mo rengimu. Per tuos tariamus nusikaltėlius, kaltinami 
tuo būdu ir užsienio valstybės bei jų paskiri valdžios žmo 
nės. Ir šioje Rajk byloje teismo prokuroras šaukė: “Biel- 
gradas ir Vašingtonas stovi čia kartu su kaltinamaisiaii 
prieš liaudies teismą.”

Iš šių viešųjų bolševikų teismų vienas dalykas ypatin 
gai stebina laisvąjį pasaulį, būtent, kaltinamųjų prisipaži 
nimas. Kai pirmą kart tokia vieša byla Maskvoje, dabartį* 
niam jų ministrui Višinskiui, pirmininkaujant buvo pasau
liui parodyta, visi tuomet stebėjosi kaltinamųjų prisipaži
nimu; Nei vienas iš jų nesigynė, nei vienaa nesiteisinoį bet 
visus kaltinimus prisiėmė, prisipažino ir apgailestavo. Tuo
met net buvo pasklidę gandų, būk kaltinamieji teisme yra 
ne tie patys žmonės, bet tik nugrimuoti artistai, nes nega
lima buvo patikėti, kad žmogus taip bejokio pasipriešini
mo priimtų ant savęs visus sunkiausius kaltinimus, kurių 
atrodė tikrai jis nepadarė.

Nuo pirmosios bylos praėjo jau keliolika metų, tokių 
teismų ir daugiau buvo ir juose vis pasikartoja, kaip ir da
bartinėj Rajk byloje, tas pats visiškas kaltinamųjų prisi
pažinimas, net savęs kaltinimas, ši keista žmogaus dvasinė 
būklė lieka daugeliui ir šiandien dar paslaptimi. Kaip suge
ba bolševikai žmogų priversti taip besąlyginiai prisipažinti 
ir prisiimti nepadarytus nusikaltimus?

Nors sovetai labai užsidarę nuo pasaulio, bet vis tik iš 
tos baisios šalies prasprūsta kapais ir slapčiausios žinios. 
Ypač šio karo metu jie buvo priversti pasauliui daugiau at
verti savo duris, pro kurias daug kas pateko į sovietų vidų 
ir daug kas iš ten ištrūko laukan. Okupuodami naujus kraš
tus bolševikai atsinešė savo valdymo metodus net iki Eu
ropos vidurio, o iš čia žinios apie bolševikų darbus jau grei
čiau patenka ir į kitus kraštus. Dėl šių priežasčių daug kas 
apie bolševikus sužinota, taip pat dalinai paaiškėjo ir ši 
viešų teismų paslaptis.

Iš buvusių sovietų kalėjimuose ir koncentracijos lage
riuose kalinių, pažinusių NKVD tardymo būdus, iš jų pasi
pasakojimų ir parašytų atsiminimų paaiškėja, kad prisipa
žinimas pasiekiamas ypatingu žmogaus kankinimu: muši
mu, kūno žalojimu, marinimu badu, šaldymu ir deginimu, 
varginant ilgu stovėjimu ar tupėjimu, nemigu ir kitokiais 
kankinimais, kokius tik gali- išgalvoti pikto žmogaus vaiz
duotė. Tardoma vis naktimis šviečiant į akis aštria prožek
torių šviesa ir vis kartojant kas nakt tuos pačius klausi
mus, verčiant prisipažinti primestus kaltinimus. Kankina-, 
mas žmogus nustoja kantrybės, netenka valios ir noro prie
šintis. Kankinimai pasidaro daug baisesni už mirtį, mirtis 
tampa žmogui išgelbėjimu. Jis tuomet sutinka su viskuo, 
kad tik baigtųsi jo baisios kančios.

Kad žmogus pasidarytų dvasiniai nebenormalus, nebe
pajėgtų protauti, to negalima prileisti, nes kaltinamieji vi
sai protingai atsako į klausimus, ištisas valandas pasakoja 
apie neva padarytus savo nusikaltimus ir jų kalbos esti vi-, 
sai logiškos ir suprantamos.

Žmogaus atsparumui, kantrybei, pasirodo, yra ribos, 
nes iš daugelio taip kaltintų nei vienas neatsirado, kuriam 
užtektų valios šūktelti pasauliui tiesos žodį. Niekas nebe
drįso iškentėtų kančių pakartoti. Jie visi prisipažino, nes. 
visi buvo tik žmonės su ribota žmogiška prigimtimi. ' .

J. Jūragis.

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS po to dar teko posėdžiauti at- 
Mūsų kunigai savo seimui į skirų Federacijos institucijų 

Philadelphiją susirinko spalių 5, 
d. Daugumas jau buvo čia iš va
karo, ypač iš tolimesnių provin- 1 
cijų. Seimas prasidėjo iškilmin
gomis pamaldomis 9 vai. ryto.
Posėdžiai prasidėjo 10 vai. ir tę- ' 
sės iki vėlyvo vakaro. Suvažia
vę buvo didelis procentas mūsų 
kunigų, pasauliečių ir vienuolių, 
jaunesnių ir vyresnių, o taip pat 
aukšto rango bažnytinėse parei- : 
gose esančių dvasiškių.

Visa seimo dienotvarkė plau
kė iš dviejų mums šiandien ak
tualiausių klausimų: Katalikų 
akcijos ir lietuvybės akcijos. Iš 
visų kalbji ir diskusijų, praneši
mų ir rezoliucijų susidarė vaiz
das, kad šiuodu klausimai — ka
talikybė ir lietuvybė — suveda į 
vieną, kas sudaro logišką mūsų 
katalikiškos tautos nūdienių pro
blemų sintezę: lietuviškai katali
kiški reikalai, šitiems lietuviš- 

aį katalikiškiems reikalams 
lanuoti mūsų lietuviškoji dva- 
iškija ir pašventė šią dieną Phi- 
idelphijoje.
Daug laiko pašvęsta buvo spe- 

ialiai mūsų katalikiškosios ak- 
ijos reikalus svarstant. Koordi- 
aliniai klausimai čia buvo: nau- 
ai atvykusiųjų lietuvių katali
kų įsijungimas į katalikišką vėl
imą, ALRK Federacijos stipri- 

ūmas, Katalikų Akcijos Fondo 
eikalai. Visais šitais klausimais 

nriimti atitinkami nutarimai. 
Visus šituos reikalus turės ko
ordinuoti naujasis Katalikų Ak
cijos Direktorius, kuriuo, kaip 
žinome, yra paskirtas energin
gas, sumanus ir patyręs kun. P. 
Patlaba.

Specialiai lietuvybės reika
lus sprendžiant, figūravo šie 
klausimai: lituanistikos reikalai 
mūsų parapijinėse mokyklose, 
’ietuvių kalbos reikalai mūsų 
šeimose, lietuviškų vadovėlių ir 
lietuviškos literatūros iš viso rei
kalai.

Ypatingai buvo daug kalbėta 
ir planuota mįsų priaugančio
sios kartos — vaikų ir jauni
mo — lietuviškumo reįkąiąis. 
Čia'jau paaiškėjo, kad vaikams 
mėnesinis žurnalas galutinai su- 
nlanuotas ir prieš Kalėdas išeis 
jau gražus pirmas numeris. Tai 
nuopelnas L. Kultūros Institu
to, kuriam šiuo metu pirminin
kauja kun. P. Juras, kuris rem
damasis tyrinėjimų daviniais, 
turi parašęs studiją apie šian
dieninę lietuvybės padėtį Ameri
koje, nurodant būdus, priemo
nes ir metodus, kaip tą padėtį 
pakelti.

Bendram mūsų lietuviškai ka
talikiškos kultūros formavimui ir 
ugdymui bus leidžiamas mėnesi
nis žurnalas — “Aidai,” kuris 
iki šiol ėjo Vokietijoje. Žurnalą 
redaguos redakcinė kolegija, ku
riai vadovaus žinomas rašytojas 
A. Vaičiulaitis. Žurnalą leis tė
vai pranciškonai, kurių provin- 
ciolas Tėvas Vaškys padarė apie 
tai pranešimą. Paskutiniai šio 
žurnalo numeriai Vokietijoje te
bebus išleisti jau irgi tėvų pran-

■ ciškonų iš čia, o nuo Kalėdų ir 
spausdinimas bus perkeltas į 
čia. Seimas šiuos žygius užgyrė 
ir nutarė remti.

Buvę pasisakyta ir dėl VLIKo 
išleistos Lietuvių Chartos bei 
pasaulio L. Bendruomenės sta- 

, tuto: konstatuota, kad šie daly
kai yra nepilni — čia per maža 
akcentuojama katalikiškoji kul
tūra ir krikščioniškosios doro
vės principai.

Į valdybą dvejiems metams 
išrinkta: kun. K. Vasys — pirm., 
kun. P. Juras — vicepirm., kun. 
L. Pecįukevičius — sekretorium.

d i - ---------
Federacijos dvasios vadas 

'prel. J. Balkūnas, centro pirmi
ninkas St. Pieža ir sekretorius Į 
L. šimutis vedė susirinkimą. Po 
St. Piežos įžanginės kalbos, ku
ri buvo turininga paskutiniais 
jo išgyvenimais Europoje, Vati
kane, audiencijose pas popiežių 
ir Chicagos kardinolą, ir vis mū
sų tautos reikalais, pradėta 
svarstyti šie reikalai: L. Kultū
ros Instituto, lietuvių archyvo, 
Katalikų Akcijos, tremtinių, lie
tuviškųjų mokyklų ir kursų, P. 
L. Bendruomenės, BALFo, Vi
suotino A. ii. kongreso, Federa
cijos seimo religinio meno paro-' 
das Romoje. Platų centro val
dybos pranešimą padarė Federa
cijos sekretorius L. šimutis. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad centro 
valdyba yra rimtai ir atsidėju
siai planavusi mūsų katalikų 
veikimą.

L. K. Instituto ir archyvo rei
kalus referavo to instituto pirm, 
kun. Pr. Juras. Jis plačiai nu
švietė visą lietuvių archyvo - 
muziejaus “Alkos” Bostone vys
tymąsi ir dabartinę padėtį. Pa
sirodo, kad tai yra telkiami ir 
globojami nepaprasti mūsų tau
tos turtai. Medžiaga plaukia di
deliais kiekiais iš viso pasaulio 
kampų, kur tik yra lietuvių. 
Rūpinamasi tą medžiagą klasi
fikuoti ir padaryti prieinama pla
čiai publikai.

Katalikų Akcijos Fondo va
jaus reikalus referavo to fondo 
pirm. prel. J. Balkūnas. Nutar
ta fondo vajus pratęsti dar iki 
ateinančių metų pradžios.

Katalikų Akcijos bendrą pla
ną referavo tos akcijos naujasis 
direktorius kun. P. Patlaba. Pla
nas, kaip buvo jaučiama sudary
tas tikrai didelių organizacinių 
gabumų žmogaus, iš kurio 
daug tikimasi Federacijos atei
čiai. Planas priimtas.

Tremtinių reikalus plačiai nu
švietė J. B. Laučka, kurs šioje 
srityje dirba jau eilė metų. Ame-

riausiojo komiteto nariais prieš-1 
akyje.

Seimui pirmininkavo St. Ge
gužis iš Mahanoy City, o vice- 
pirrųįninkai buvo — kun. Ign. 
Valančiūnas ir M. Kasevičienė. 
Seimas buvo pradętas invokaci- 
ja ir abiem himnais. Sudarius 
prezidiumą ir visas komisijas' 
(mandatų, finansų, rezoliucijų ir; 
nominacijų), buvo išklausyti; 
sveikinimai žodžiu ir raštu. Iš 
sveikinimų jau susidarė puikus 
vaizdas, kas šią mūsų didžiąją 
instituciją remia ir palaiko. Kaip 
pasirodė, ją palaiko ir remia ne 
tik mūsų lietuviškosios pajėgos, 
bet ir amerikoniškosios institu
cijos.

Paskui ėjo šių BALE' pareigū
nų pranešimai: pirm. kun. Dr. J 
Končiaus, vicepim. adv. A. Olio 
A. Devenienės, J. Boley, sekr. 
N. Grigienės, iždin. A. Trečioko 
finansų sekret. A. Žilinsko, im: 
gracijos ir įkurdinimo kom. pi>’ 
min. A. Devenienės, našlaičiu 
kom. pirm. I. Trečiokienės, kon 
trolės kom. pirm. St. Gegužio 
reikalų vedėjo P. Minkūno, įga
liotinės Europoje Iz. Rovaitės ir 
skyrių atstovų.

Po pranešimų buvo svarstoma 
skyrių organizavimas ir jų veik
la. Su šiais paskutiniais punk
tais jungiasi veikimo programos 
analizavimas: šalpa, imigracija 
ir įkurdinimas. Tai pats seimo 
darbų branduolys — remiantis 

' praeities patirtimi, apmesti ap
matai ateities veikimui, kuris po 
šio seimo turės būvi dar labiau

■ suintensyvintas, išplėstas, kad 
galėtume dar daugiau padaryti, 
gelbėdami savus brolius iš pra
žūties.

Buvo priimta visa eilė rezoliu
cijų, kurios anima pačius gyvy- klausiniais.

APIE VISUOTINI KONGRESU
KONGRESO POSĖDŽIŲ 

EIGA
Mūsų Kongresas posė

džiaus Hotel New Yorker di
džiojoje salėje, Grand Ball-

I room. Kotelis stovi 8-tos 
| Avenue ir 34-tos gatvės kam
pe — veik skersai nuo di
džiosios Pennsylvania gele
žinkelio stoties. Viešbutį pa
siekti galima 8th Avė. pože
miniu geležinkeliu, 7th Avė. 
IRT, arba 6th Ave Indepen
dent ir BMT traukiniais.

Viešbutis rezervavo Kong
reso reikalams 700 kambarių. 
Rezervacijai kortelės jau at
spausdintos ir siuntinėjamos 
į kolonijas. Delegatų regist
ravimas prasidės lapkričio 3 
d. vakare — Kongreso išva
karėse. Kongreso darbų me
tu registracija vyks salės 
prieangy, “foyer,” rengimo 
komiteto nariai budės “Par-

’ lor A” kambary.
Pagrindiniai Kongreso dal

bai vyks penktadienį ir šešta 
dienį, lapkričio 4 ir 5 dieno
mis. Jei reikės, posėdžiai bus 
tęsiami sekmadienį, lapkričio 
6 dieną.

Šiuo metu ALT vykdoma
sis komitetas baigia tvarkvti 
darbotvarkę. Ji bus paskelb
ta kaip tik galutinai paaiš
kės referentų pavardės. Jau 
dabar yra žinoma, kad Kong
rese kalbės eilė žvmių valstv-1 
bininkų ir veikėjų, ir kad 
bent keturi mūsų visuomeni
ninkai skaitys referatus pa
grindiniais tautai rūpimais

biniausius nūdienius mūsų užda
vinius ir aptaria genocido nai
kinamos mūsų tautos padėtį ir! 
reikalą visas Jėgas sukaupti tai 
padėčiai gelbėti. Šitų rezoliuci
jų ir nutarimu mintvs bus pro
graminės gairės BALFo vadovy
bės ateities darbams.

Rinkimų metu BALFo pirmi
ninku visais balsais buvo išrink
tas vėl kun. Dr. J. Končius. Kai 

. jis norėjo nesileisti renkamas, ir
rikoniškoje NCWC įstaigoje lie- tiesiog prašė susirinkimą jam 
tuvių giri didelis procentas ir .fiė'įau lėišff p'ailšėti, susirinkimas, 
daug saviems tremtiniams padė-o netgi kairiosios ir vidurinės sro-
jo ir dabar padeda. Tų 12.000 
lietuvių, atvykusių j šį kraštą, 
didelis procentas atvykęs yra 
per šią įstaigą, taigi, per lietu
vių čia dirbančių rankas.

Lietuvybės ugdymo ir lietuviš
kųjų mokyklų reikalais nutarta 
prisidėt? prie Kunigų Vienybės 
seimo nutarimų, juos remiant ir 
jiems padedant.

Kuriamos P. L. Bendruome
nės reikalu, po ilgesnių diskusi
jų, priimta atitinkama rezoliu
cija, kurioje taip pat pasisakyta 
prieš tos bendruomenės statuto 
ir prieš Lietuvių Chartos šeku- 
leristinę dvasią.

Aptarta BALFo ir A. L. Kon
greso reikalai ir nominuota at
stovai į BALFo ir ALT vadovy
bę. Federacijos seimas nutarta 
šaukti kitą rudenį, apie rugsėjo 
pabaigą. Vieta ir data nustatyti 
pavesta centro valdybai. Pagei
dauta sėliną sušaukti Pittsbur- 
ghe. 1 - -f*' ■ .

Religinio meno paroda Romo
je ateinančiais metais rūpintis 
taip pat pavesta valdybai.

Si

—Lietuvi, ar žinai, kąd “Amerika’’ yra geriausias Ta
vo draugas? Paskubėk ją užsiprenumeruoti. Jeigu jau esi 
užsiprenumeravęs, pakalbėk su savo pažįstamu, kurs dar 
nėra jos užsiprenumeravęs. Tik $3.00 metams. Atvykę- iš 
tremties, gali ir vėliau užsimokėti, o dabar gali tik adresą 
prisiųsti ir paprašyti jam “Ameriką’’ siuntinėti.

ALRKF TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Katalikų Federacijos Tarybą 
: sudaro: Centro valdybos nariai 
. su dvasios vadu, apskričių val
dybų pirmininkai ir visų katali
kiškų laikraščių redaktoriai, šį 
kaitą į Tarybos suvažiavimą 
buvo pakviesta dar visų vienuo
lijų viršininkai.

Posėdžiai vyko spalių 6 dieną, 
Benjemin Franklin viešbutyje. 
Nuo 10 vai. iki 7 vai. vakaro, o

BALF SEIMAS
Ši Amerikos lietuvių organiza

cija yra sutelktinė visų mūsų 
tautos pozityvių jėgų šiąme 
krašte visuma. Ji apima visas 
mūsų organizacijas, visas sroves, 
visų ideologijų. Taigi, ir jos sei
mas buvp impozantiškas visų 
rinktinių lietuviškųjų jėgų su
telkimas ir pademonstravimas. 
Smulkiau aprašyti šį impozan
tišką seimą savaitraščio skilty
se neįmanoma, teks pasitenkinti 
tik bendrą vaizdą davus.

Seimas tęsėsi praeitą penkta
dienį ir šeštadienį Benjemin 
Franklin puikiajame viešbutyje. 
Susirinko Amerikos lietuvių 
rinktinės jėgos. Iš visų Ameri
kos kraštų, kur tik lietuvių yra. 
Visų organizacijų rinkti atsto
vai, laikraščių redaktoriai ir vi
suomenės veikėiai. Seime daly
vavo pačių didžiųjų mūsų orga
nizacijų vadovybės, su ALT vy-

vės, tiesiog prašyte prašė, kad 
jis snt’ktų imtis Vėl pirminin
kauti. šitas faktas rodo, kaip ši
tas vyras yra vertinamas šitame 
poste. Į valdvba ir direktorių 
tarybą išrinkti daugumas buvu
sių tu nacių nariu, su mažais 
pasikeitimais. Vicenirmin. — A. 
Ol’S. A. Devenis, J. Bolev. Bronė 
Snųdienė: sekret. — N. Gugienė. 
ižd. — A. S. Trečiokas, fin. sek.
— Briedis, imigr. ir įkurdinimo 
komiteto nirm. — A. Devenis, 
Našlaičių Kom. nirm. — I. Tre
čiokienė. kontrolės kom. pirm.
— S Gegužis.

J direktorių tarvba: kun. Dr. 
J. Končius, kun. K. Vasvs, J. 
Glaveskas. J. Bolev. A. Deveme- 
nė. S. Gemižis. N. Gugienė.' p. 
Gribienė. Pr. J anieng. J. T.auč- 
ka. M. Kasevičie"ė. M. M’ehel- 
sonienė. adv. A. OHs. P. Pivarū- 
nas. J. G’nkus, V. Tvslinyinng. 
A. S. Trečiokas. J. Tuinila, Mat. 
Zm'ns. adv. Briedis.

Šeštad. vakare to naties vieš
bučio didžim’oie salele ivvkn kon
certas ir balius, kuriame dalvva- 
vo visi seimo dalvyiai. Koncer
to načios centrings ie^os buvo 
žinomi artistai: J. Apėaitvtė, M. 
Sandus ir Vvt. Bacevičius.

Visas anvsb-aitas ir nranpši- 
mius B AT.Ko ištaiga vra išleidus 
šaniropTafnntn leidiniu, kuris su
daro stamboką sąsiuvinį. -

—Vokietijos paskutiniojo 
kaiserio Wilhelmo anūkė, 
princesė Cecilija, pavasarį 
ištekėjo už amerikono Clvde 
Harris iš Amarillo, Tex. Ves
tuvės įvyko garsioj Hohen-

TRUMPOS KONGRESO 
ŽINUTĖS

Reikalinga stenografių
Kongreso darbų stenogra- 

favimui reikalinga pora eks
pertų, mokančių 
stenografuoti.

Kandidatai ar 
maloniai prašomi
Lithuanian A.merican Cong
ress Committee, 3012 Wool
worth Building, Nw York 7, 
N. Y., nurodant savo patyri
mą. Tai bus trijų dienų dar
bas.

lietuviškai

kantidatės 
kreiptis į

PRAMOGOS
Atstovų laukia darbymetė. 

Betgi nenorima jų sveikatos 
pakirsti nuolatiniu posėdžia
vimu: bus progų ir savitarpy 
arčiau susipažinti.

Tuo tikslu, pirmosios die
nos posėdžius baigus, lapkri
čio 4 d. tarp 5:30 ir 8 vai. 
organizuojamas ‘priėmimas.’ 
Erdvioje salėje atstovai ga
lės senus bičiulius susitikti, 
naujų draugų įsigyti, pasi
šnekučiuoti.

Atstovams dar nenorint,

Priimami skelbimai 
Atminimo Knygai

Kongreso rengimo komite
tas leidžia knygelę, kurioje 
bus sudėta Kongreso darbo
tvarkė, visų iškilmių ir pra
mogų programa, ALT apra
šymas ir bizniški skelbimai 
bei linkėjimai. Knygelę gaus 
visi Kongreso atstovai ir vi
sų iškilmių bei pramogų da
lyviai taigi bent 9,000 asme
nų suvažiavę iš įvairių kolo
nijų.

Jau dabar priimami skelbi
mai. Kainos: visam puslapiui 
$25, pusė pusi. $15, ketvirta
dalis pusi. — $10..

Viso krašto lietuviams biz- 
■nieriams. profesionalams, įs- 
| taigoms ir organizacijoms vi- 
Isai praktiška įamžinti savo 
paramą šiam istoriškam įvy- 

i kini, įdedant biznišką skelbi- 
Įmą arba linkėjimus. Bus 
į spausdinama 10.000 egz., o jei 
bus pareikalavimų, tai ir 
daugiau. Visas pelnas eina 
Lietuvos laisvinimo kovu fon
dui — Amerikos Lietuvių Ta-

Norintieji pasiskelbti ir 
prie Kongreso pasisekimo 
prisidėti, prašomi siųsti skel
bimo tekstus ir čekius j Lith
uanian American Congress 
Committee, 3012 Woolworth 
Building, New York 7, N.Y.

DELEGATŲ DĖMESIUI
Visuotinojo Kongreso de

legatai gaus tam tikrus ženk
lus, ant kurių bus įrašyti at
stovų vardai ir t.t.

Todėl, visos organizacijos, 
skirstytis, lapkričio 5 d. va- kurios renka delegatus, pra- 
kare bus didysis bankietas. somos mandatų nuorašus iš 
Vėl bus progos išgirsti žy- lanksto siusti ALT sekreto- 
mius kalbėtojus: sočiai pa- riatui, 1739 S. Halsted St., 
valgius, jausis kaip posėdžių 
salėje, tik negalima “pataisy
mų” ir “įnešimų” daryti.

Galop, sekmadienio vakare 
bus muzikos ir literatūros va
karas. Tenka pažymėti, kad 
tiek šokių, tiek muzikos-lite- 
ratūros komisijas 
jaunimas.

Chicago 8, Ill.

KONGRESAS RADIO 
BANGOMIS

Dalis Visuotinojo Kongre
so programos darbų bus per-

sudaro duodama per radio. Šiuo me
tu vyksta pasitarimai su N. 
Y. miesto stotimi ir su Voice 
of America.
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Praeito karo metu Krem
lius buvo sudaręs su Jugo- 

pasiryzi- siavija, kovojančia prieš Hit
lerį, savitarpinės pagelbos 
paktą, kuris turėjo baigtis 
tik 1956 metais. Tačiau Stali
nas jį pabaigė praeitą savai
tę: A. Gromyko įteikė Jugo
slavijos atstovui Maskvoje 
raštą, kuriame pasakyta, kad 
sovietai atsisako nuo pakto 
ir toliau jo nevykdys, nes 
“Tito varo sovietams nedrau
gingą politiką, susidėjęs su 
vakarų imperialistais.”

Tame rašte Politbiuro ra- 
šėjai prirašė labai aštrių ir 
piktų sakiniu nepaklusniam 
savo bernui, kuris jiems pri
virė tiek daug košes. Rašte 
pabrėžta, kad Kremliui “aiš- 

kad pagreitintų kiai akis atidarė Budanesto 
Ka-; procesas, kur buvo iš'aiškin- 

tedroje bus katalikiškos pa-’ta, ko Tito siekia.” Na, o Ti- 
maldos. Tikimasi, kad tuo na- to siekia tik vieno dalvko: 

„, nepriklausyti nuo Kremliaus.

didesniems
Jis nešaukia, kaip kad 
maskolius ar vokietis 
piktad'ariavime, kad 

mumis!” — jis

SUSIKAUPIMO VALANDA
Lietuvio sunkius darbus ne 

tiktai prakaitas ir daina lydi. 
Ne. Nuo senų senovės lietu
vis gyvena taikoje su Dievu 
ir prašo dangiškos palaimos 
savo 
maras, 
seniau 
savo
“Dievas su 
prašo Dievo malonės ir įkvė
pimo savo geriems žygdar
biams, kuriuos jis pats ruo
šiasi vykdyti ir ginti.

Todėl, sekmadienį, lapkri
čio 6 d., 4 vai. popiet, bent 
5,000 lietuvių susirinks Šv. 
Patriko didingoje katedroje 
ant 5th Ave., New Yorke 
pasimelsti už Lietuvą, už sa
vo garbingą kitų niekinamą 
ir persekiojamą tautą, už žu
vusius Lietuvos laisvės kovo
tojus, ir prašyti Gąlvbių

zolemų pilyje prie Hechinge- viešpaties, ‘k-d 
no, prancūzų zonoje. Šiomis | Lietuvos išsivadavimą.
dienomis ponia C. Harris- 
laivu Queen Elizabeth at
vyko į New Yorką, kur ją pa- gįu metu, kitoje miesto daly,
sitiko vyras ir išsivežė į na
mus.

susirinks ir reformatai lietu
viai protestantų bažnvčioje, 

:—-Šiemet Angliją aplankė maldauti Dievo palaimos 
75,000 Amerikos turistu. Iš tiems žygdarbiams, kuriuos 
jū ‘anglai uždirbo 75,000,000, jie su savo broliais katali- 
doletių. įkais išvien vykdys.

—Anp-lu karaliaus brolė
nas Earl Horewood apsivedė 
Vienos pianiste Marion Stein. 
Vestuvės ivvko Londone, da
lyvaujant karaliui su šeima.

gražia
P. Būt 
sukaki

gražia 
bažnvc 
M arijo 
Sakevi 
kas —

lietuvii 
I vaidj 
lionis,
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—luž. šviedrys turi nuosa
vą medicinos įrankių fabri
kėlį Kolumbijoje. Perspekty
vos įmonei plėstis geros.

—V. Alantas, buv. “Lietu
vos Aldo” redaktorius, atvy
kęs į Detroitą gavo darbo 
Fordo fabrike.

—Muz. L. Garlauskas, su
sidėjęs su kolumbiečiu kapi
talistu įsteigė kepimo milte
lių, pudingų fabrikėlį “Mig
non” Kolumbijoje. Gaminiai 
turi pasisekimo.
'—Iki rugpjūčio 1 dienos 
IRO skryningo komisijos ap- 
klausinėjo 16,304 lietuvius 
gyvenančius DP stovyklose ir 
2,813 už stovyklų ribų. IRO 
globai priimtinų rasta 15,525 
asmenų stovyklose ir 1,846 už 
stovyklų ribų.
\ — Prof. Dr. A. Senas dės
tęs ilgai Vyt. Didžiojo Uni
versiteto Humanitariniame 
fakūltate, dabar profesoriau
jąs Philadelphijos' (Pa.) uni
versitete, dalyvavo ALRKF 
Tarybos suvažiavime ir pasa
kė gražią kalbą. Net malonu 
klausyti, kaip prof. Senas 
dailiai kalba lietuviškai.
i —Philadelphijos universi
tete yra ir lituanistikos ka
tedra, kur galima gauti visus 
mokslo laipsnius imtinai dak
taratus. šiuo metu rengiasi 
daktaratui ten vienas lietu
tis.

Amerikos Lietuvių Kata
likų Akcijos Fondo pirminin- 
kAs prel. J. Balkūnas išrūpi- 
po visai eilei lietuvių studen
tų. 'Stipendijas Amerikos 
/inkštosiose mokyklose.

Prof. Ig. šlapelis pa- 
kviestas darbuotis lietuvių 
religinio meno parodai, kuri 
bus - ateinančiais metais Ro- 
'iubje.

—Gen. Nagevičius, Vyt. 
Didžiojo Muzėjaus Kaune or
ganizatorius, gyyenąs Ameri
koje, įteikę ALT projektą, 
pagal kurį siūlo steigti lietu- 
yių muzėjų Amerikoje.

—Lietuvis menininkas, A. 
Kudirkos giminė Australijo
je, meno parodoje savo kūri
niais atkreipė kritikų dėmesį, 
kurie spaudoje jį gerai įver
tino.

—Hamiltone, Kanadoje, 
jiu yra per 500 lietuvių.
. —j, e. vysk. V. Brizgys 
parašė projektą lietuvių ka
talikų pustulinei bendruome
nei.
} ■—Karele Pažėraitė, žinoma 
mūsų rašytoja, dabar gyvena 
Brazilijoje, bet nori išvykti į 
Australiją.
. —Broliai Matelioniai Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, yra 
milijonieriai — jų turtas jau 
vertas 2 mil. kruzeirų.

—-čiurlioniečiai šokikai pa
liesti į Buffalo, N. Y. me
tinį tautinių šokių pasirody
mą.
,, —Dr. A. Šidlauskaitė iš 
Montrealio, Kanadoje, persi
kėlė į Ottawa, kur- pakvies- 
profesoriauti į vietinį univer
sitetą.

••• —Toronto, Kanadoje, lie
tuviams, pasisekė susitarti, 
kad vienoje parapijinėje mo
kykloje būtų dėstoma lietu
vių kalba. čia yra 23 lietu
viai vaikai, kuriems per sa- 
vaitę 5 kart duodama po 1 
pamoką lietuvių kalbos.

Garsusis Chicagos Biru
tės Choras, dar komp. M. Pet
rausko įsteigtas, pastatė chi- 
cagiečiams operetę — “Ka- 
mlnkrėtis ir Malūnininkas.” 
'—Londono lietuviai labai 

gražiai paminėjo J. E. vysk. 
P.Bučio Auksinę kunigystės 
sukaktį.
į '—Londono lietuviai turi 
gražią ir puikią nuosavą 
bažnyčią, kurią veda Tėvai 
Marijonai. Dirba kun. Dr. 
Žakevičius ir kun. Kazlaus- 
kas — abu marijonai.
•? —Įsteigta Vidurio Anglijos 
lietuvių apygardos Coventry, 
f valdybą išrinkti: J. Matu
lionis, Al. Goberis, VI. Dar-

gis, N. Mockus ir P. Dragū
nas.

—Lietuvių tautinių šokių 
žymi žinovė ir mokytoja M. 
Baronaitė išvyko į Australi
ją.

—JAV didžioji spauda pla
čiai parašė apie gen. P. Ple
chavičių, jam pereitą savai
tę atvykus į šį kraštą. Buvo 
pabrėžta, kad jis buvo lietu
vių pogrindinio judėjimo va
das bolševikų ir nacių okupa
cijos metu. Lenkų spauda 
taipgi plačiai parašė apie 
gen. Plechavičiaus nuopelnus 
lietuvių tautai.

Baltgudžiai vis dar 
kliedi

New York (LAIC) — Vo
kietijoje leidžiamas Abram- 
čiko rėmėjų savaitraštis 
“Backauščyna” rugp. 18 die
nos laidoje džiaugiasi, kad 
Kanados “Homin Ukraini” į- 
sidėjo tūlo A. Hrycnk straip
snį, kuris įrodinėja, jog “Lit- 
va buvusi slaviška baltgu- 
džių valstybė.

Girdi, “istoriškais doku
mentais ir faktais” autorius 
įrodė, kad “Litva pavadini
mas kilęs iš seniau galingos 
slaviškos liutičių giminės, ku
ri pavergė anuo metu prūsus, 
žemaičius ir aukštaičius.” 
Didžioji Lietuvos Kunigaikš
tystė” buvo slaviškoji liūčių 
valstybė, o ne šiandieninių 
lietuvių kūrinys.” Ligi šian
dien neva daugelis “ukrainie
čių ir lenkų, gyvenančių tarp 
baltgudžių, kitaip baltgudžių 
nevadina, kaip tik litaucais.” 
Galop, autorius griebiasi len
ko Briukkerio argumentų: 
“Visuomet sakome — ‘lietu
viškas, lietuvis,’ bet tas var
tojama vieton ‘Bielaruski, 
bielarus.’ 1510 metais nie
kam nesisapnavo etnografi
nė Lietuva; dar 1562 m. Ro
ma baltgudžius vadino lietu
viais, o Maskvoje Ig-me am
žiuje lietuvis reiškė tą patį, 
ką baltgudis.” Straipsnis 
baigiamas tokiais žodžiais:

“Baltgudžiai šiandien neno
ri iš žemaičių ir aukštaičiu 
atiminėti jų naujojo pasiva- 
dinimo, prie kurio jie per ke
lis dešimtmečius jau pripra
to, betgi negalima painioti 
sąvokos, būk anų laikų Di
džioji Lietuvos Kunigaikštys
tė buvusi šių laikų lietuvių 
protėvių kūrinys, kadangi tas' 
prieštarauja istorinei tiesai.”

Padrysina Baltiečius
Stockholm (LAIC) — Vie

tos savaitraštis “Latviju Zi
nias” praneša, kad M. Nu- 
roks, buvęs Latvijos seimo 
narys, atstovavo Izraelio par
lamentą Tarp - parlamenta
rinėje Unijoje. Pasikalbėjime 
su latviais, Nuroks pareiškė 
įsitikinimą, kad “Latvija vėl 
bus nepriklausoma valstybė” 
ir kad jis Unijos suvažiavime 
rems Pabaltijo valstybių grį
žimo į Uniją reikalą.

veikia
London (LAIC) — Tarp

tautinė Laisvų žurnalistų Fe
deracija, kuri telkia “viduri
nės ir rytų Europos bei Pa
baltijo ir Balkanų kraštų” 
laikraštininkus, nutarė su
kviesti valdybos pasitarimą 
Paryžiuje spalių 2 d. Sąjun
gos nariu yra ir Lietuvos 
Žurnalistų Sąjunga (Vokieti
joje). Antrasis šios federa
cijos kongresas įvyks Londo
ne gruodžio 3 ir 4 d.

Amerikon emigravę fede
racijos nariai stengiasi su
kurti skyrių Jungtinėse Val
stybėse. Kiti skyriai veikia 
Anglijoje, Prancūzijoje, Vo
kietijoje, Italijoje ir kitur.

(Invokacija, kun. J. Pikturnos paskaityta New Yorko 
lietuvių konferenciją atidarant)

Kas mūsų skausmą beišgirs, jei Tu, Viešpatie, žiūrėsi 
neteisybių ir šių bandymų dienų nesutrumpinsi? Kas pa
rems gale lauko pasvirusį Rūpintojėlį, jei Tu šiandien ne- 
paremsi mūsų galybe ? Kas padės iš Pavenčių laukinių ra
munių puokštę prie Šv.. Jono, jei mūsų maldos bus atidė
tos? Kas Vėlinių vakarą uždegs žvakutę ties kario kry
žiumi, jei Tu savo galybe nesutirpdysi kietumo širdžių, ku
rios mus skiria nuo gimtinės sodybų? Kas Didįjį Vakarą 
giedos pilna krūtine raudančių angelų giesmę ir dar dides
nį — Ryta su ašaromis, “Linksmą Dieną,” jei tremtinių ai-, 
manas tegirdės ledinės Alpės ir Sibiro tundros ?,Kas minės 
patį Tavo Prisikėlimą, jei mes iš savo nubudimo nebūsime 
Tavo rankos-pakelti? Kas neš sesučių austas baltas Devin
tinių vėliavas, jei mes neiškelsime senolių piliakalnyje tei
sybės ir padėkos vėliavos ? Kas trauks būriais karštą dieną 
Nevėžio pakrantėmis į Šv. Oną, jei mes vergų vilkstinėmis 
trauksime per svetimus tyrus ? Kas suklaups ant kelių, kai 
pakylėjimo varpelis sekmadienį, sugaus, jei mūsų vargo sū
nus suklups po svetimos rankos uždėta našta?

Atleisk mums, Viešpatie, nebausk mūsų, palaimink mū
sų darbus ir grąžink mūsų kraštui laimę, Didis ir Vieninteli 
Viešpatie!

EKSKOMUNIKA
Prieš keletą mėnesių visas 

pasaulis išgirdo vieną netikė
tą žinią, būtent, kad Katalikų 
Bažnyčios vadas popiežius 
Pijus xn ekskomunikavo vi
sus katalikus, kurie buvo' 
veiklūs komunistų partijos 
nariai, kitaip sakant, įkurie 
buvo bendradarbiai kovotojų 
prieš Katalikų Bažnyčią.

Kadangi ši bausmė dauge
liui katalikų buvo ir yra ne
aiški, noriu šia, proga skai
tytojus su ja supažindinti.

Žodis “ekskomunika” yra 
paimtas iš dviejų lotynų kal
bos žodžių, būtent, “ex” ir 
“commune.” žodis “ex” reiš
kia “iš,” o. daiktavardis 
“commune” . reiškia “bend
ruomenė,” o juos kartu paė
mus reikštų “iš bendruome
nės,” arba, aiškiau pąsakius, 
“išskirtas iš bendruomenės.” 
Todėl kiekvieną^, Mūris yrą 
ekskomunikuotas, yrą išskir
tas iš katalikų bendruomenės 
tarpo.. ■/.?.. v v

Šitas nario .išskyrimas iš 
katalikų, tarpo nėra tik tuš
čias formalumas, bet yra su
rištas su skaudžiomis tam 
žmogui pasėkomis,. kurių 
svarbiausias noriu paminėti,

Pagal Bažnyčios: įstaty
mus, arba kanonus, kurių iš 
viso yra 2414, ekskomunikuo
tas asmuo: .•/< '

1. negali priimti sakramen
tų (Kanonas 2260);

2. negali gauti atlaidų etc. 
(Kanonas 2262); z

3. negali dalyvauti bažny
tiniuose veiksmuose, pav., 
negali būti krikšto tėvu ar 
motina kūdikiui krikšto me
tu (Kan. 2263); ,

4. negali eiti bažnytinių pa
reigų, pav., negalį būti var
gonininku, trustistu etc. — 
(Kan. 2265).

Asmuo, kuris šia bausme 
yra išskirtas iš, tikinčiųjų 
tarpoi gali būti vėl priimtas 
į tikinčiųjų tarpą. Tam tiks
lui jis turi gauti per išpažin
tį išrišimą. Kadangi Katali
kų Bažnyčia ekskomunikuoja 
savo narius tik už didelius* 
nusikaltimus, ji išrišimo tei
sę palieka arba šv. Sostui, ar
ba vyskupui Ordinarui, t. y, 
tam, kuris valdo vyskupiją. 
Todėl gali atsitikti, kad kuni
gas atitinkamam nusikaltė
liui neduos išrišimo, kadangi 
jis šios teisės neturi • —ji 
yra iš jo atimta- Ji-yra. re
zervuota šv. Sostui arba vys
kupui. ■?

Mirties atvejų, tai yra, ka
da ekskomunikuotasis jau 
miršta, išrišimą -gali duoti 
kiekvienas kunigas, šią išim
tį Bažnyčia ' daro, atsižvelg
dama į momento svarbumą, 
o svarbesnio momento žmo
gaus gyvenime, kaip paskuti
nis gyvenimo momentas, nė
ra. ŠiUo atvėjii Katalikų Baž
nyčia elgiasi ‘ panašiai, kaip 
Kristus atleido latrui, mir
čiai besiartinant?

K. V. K.

BERNIUKŲ MIESTAS BRAZILIJOJE

AUTOBUSU Į UŽMIESTĮ
Buvo rytas, kai ėjome di

džiausio Brazilijos miesto 
gatvėmis. “Bondės” (čia taip 
vadina gatvekarius) va
žiavo apkibusios žmonių, 
gatve vyras varėsi aštuonias 
ožkas, pasiruošęs čia pat, prie 
pirmo pareikalavinio pamel
žti šviežio pieno.

Užsukome į bažnytėlę. Ma
čiau, kaip brazile priėjo prie 
pat altoriaus, pakėlė ant 
abiejų rankų laikomą kūdikį 
ir karštai meldėsi. Gal ji pra
šė sveikatos, gal taip Dievui 
aukojo.

Tryse: kun. K. Tamošiū
nas, vienas brazilų kunigas 
ir aš — sėdome į autobusą ir 
pasileidome Brazilijos lau
kais. Autobuse viena pagy
venusi brazile ginčijosi — 
kiek jai reikia mokėti: du ar 
tris kruzeirus, kita išsiuvinė
jo rankdarbį, o vyrai taip 
sau ramiai sėdėjo.

BERNIUKŲ MIESTAS
Taip besikalbėdami pasie

kėme berniukų miesto var
tus, ant kurių buvo išrašy
ta: — Educadario D. Duran
te. Įstaiga nešioja vardą vys
kupo, kurs ją įsteigė. Ji yra 
išlaikoma katalikių moterų 
sąjungos.

Mus visus tris savo globon 
paėmė įstaigos direktoriaus 
Fagundes žmona. Berniukų 
miestas čia taip didelis, kad 
mes jį lankydami važinėjome 
automobiliu.

mas turi daržą, kur berniu
kai augina daržoves maistui. 
Iš vieno namo nevalia perei
ti į kitą. Namai neaptverti, 
bet priežiūra ir drausmė pra
lenkia berniukus būti ištiki
mais paskelbtiems nuosta
tams.

Dabar norėčiau skaityto
jus supažindinti su visa eile 
nusikaltimų, už kuriuos Baž
nyčia ekskomunikuoja savo 
narius. Nors Bažnyčios įsta
tymuose jų yra daugiau, ne
gu aš paduodu, žemiau išvar
dinti nusikaltimai daugiau 
liečia pasauliečius, kuriems 
šis straipsnelis yra skiria
mas, nors kai kuriuos gali 
papildyti ir nepasauliečiai.

Katalikų Bažnyčia eksko
munikuoja sekančius nusikal
tėlius už šiuos nusikaltimus, 
kurių išrišimas rezervuotas 
Šv. Sostui:

1. Kiekvienas, kuris išnie
kina šv. Sakramentą (Kano
nas 2320);

2. kiekvienas, kuris drįsta 
mušti Šv. Tėvą (Kan. 2343);

3. visus heretikus, chizma- 
tikus ir apostatus (Kanonas 
2314);.. ,

■Z 4. knygų leidėją, kuris iš
leidžia heretikų, schizmatikų 
ir apostatų knygas, kuriose 
šios nuodėmės yra ginamos; 
taip pat kiekvieną, kuris be 
leidimo skaito ar pas save lai
ko šias knygas arba kitas, 
kurios buvo pasmerktos pa
čių popiežių Apaštališkuose 
Laiškuose (Kan. 2318);

5. kiekvieną, kuris verčia 
kardinolą, vyskupą-Ordinarą 
etc. stoti į civilinį teismą, 
kaip nusikaltėlius (Kanonas 
2341);

6. kiekvieną, kuris, nebū
damas kunigu, laiko šv. mi
šias arba klauso išpažinčių 
(Kan. 2322);

7. kiekvieną, kuris daly
vauja dvikovoje, ją remia, ir 
visus žiūrovus (Kan. 2351);

8. kiekvieną, kuris. prisira
šo prie masonų draugijos ar
ba kitos draugijos, kuri ko
voja prieš Bažnyčią ar vals
tybę (Kan. 2335). šiuo kano
nu remiantis, buvo ekskomu
nikuoti komunistai.

J'Joriu čia pažymėti, kad 
Katalikų Bažnyčia prie 3, 4 
ir 5, mano išvardinto nusikal
timo, prideda svarbią pasta
bą, būtent, kad nusikaltėlis, 
pirm negu padaro šią nuodė
mę, turi žinoti, jog jis ar ji 
bus ekskomunikuotas-ta, jei
gu nusikals ir, be to, jeigu nu
sikalsta visiškai laisvai, ne
verčiamas.

Kaip anksčiau buvo minė
ta, yra nusikaltimų, uz ku
riuos Bažnyčia ekskomuni
kuoja, bet išrišimas iš jų yra 
rezervuotas ne Šv. Sostui, bet 
valdančiam vyskupiją vys- 
vyskupui arba Ordinarui.

Štai keletas šios rūšies nu
sikaltėliu :

1. kiekvienas asmuo, kuris 
daro abortą su pasėka, t. v. 
kada negimusia kūdikis tik
rai nužudomas. Į šį skaičių 
ieina ne tik motina, bet ir 
kiekvienas, kuris prisideda 
prie kūdikio žudymo, pa v., 
chirurgas etc. Kan. 2350);

2. kiekvienas, kuris tuokia- :

PROVINCIJŲ VAIZDAI
Važiavome vieškeliu, su

keldami debesis dulkių. Vie
tomis kelias buvo iškirstas 
per, beveik suakmenėjusio, 
molio kalną. Brazilijos pro
vincijoje nereta pamatyti 
molio krėstas lūšnas, be stik
lų, tik su angomis jų vietoje, 
o šalia tų trobelių ant aukš
to, aukšto stiebo pritvirtintą 
šventojo paveikslą, visiškai 
tokį, kaip mūsų seneliai ab- 
rozais vadindavo.

Važiuojant brazilas kuni
gas pasakojo, kad Brazilijo
je dabar valdžioje socialde
mokratai, tačiau jie labai 
prielankūs religijai, daug kur 
išmoka pašalpas katalikų mo
kykloms, jų eilėse dirba net 
keletas uolių kunigų. Daug 
kur vakarų kultūros social
demokratai iš pagrindų pa
keitė savo programą pasida
rydami net prielankūs religi
jai, tik rusų ir panašių mo
kyklų auklėti socialdemokra
tai dar sakosi esą marksizmo 
išpažinėjai ir palaiko priešti- 
kybinę akciją.

KAIP PRIIMA NAUJAI 
ATVYKUSIUS

Berniukai čia daugiausia 
patenka nepilnamečių vaikų 
teisėjų paskirti. Naujai atvy
kusieji yra apžiūrimi gydyto
jo, dentisto, apgyvendinami 
pavieniuose kambariuose ir 
stebima jų moralinis stovis. 
Jie daugiausiai paeina iš ne
turtingų, moraliniu atžvilgiu 
pairusių, ir to žymės paste
bimos jų būde.

Pravedus .jų pavienį psi
chologinį stebėjimą, perke
liami į bendrą kambarį ir čia 
stebima jų socialiniai papro
čiai, sugyvenimas. Pagal jų 
palinkimus ir savybes išskirs- 
tomi jie į atskirus namus, 
kur stengiamasi paveikti į 
juos jungtine — šeimos ir 
mokyklos nuotaika. Tokiuose 
namuose apsigyvena apie 36 
berniukai. Juos gįoboja čia 
pat gyvenanti šeima — vyras 
ir moteris; jie gali turėti sa
vų vaikų, bet ne mergaičių ir 
ne mažų kūdikių, nes rūpes
tis kūdikiu motinai atimtų 
galimybę globoti berniukus.

si pas nekataliką (protestan
tų, stačiatikių-ortodoxų etc.) 
dvasininką (Kan. 2319);

3. kiekvienas katalikas-ė, 
kuris tuokiasi iš anksto susi
taręs, kad būsimus vaikus 
augins be Katalikų Bažny
čios ir ne katalikų tikėjime 
(Kanonas 2319);

4. kiekvienas, kuris, žino
damas, kad bus ekskomuni- 
kuojamas, leidžia savo vai
kus krikštyti ne katalikų 
dvasininkui (Kan. 2319);

5. tėvai ar globėjai, kurie 
žino, kad bus ekskomunikuo
ti, leidžia savo vaikus moky
tis ir auklėtis ne katalikų ti
kėjime (Kati. 2319).

Noriu atkreipti dėmesį 
skaitytojų, kad klaidingai ne
suprastų tai, ką esu šiame 
straipsnelyje 'parašęs, bū
tent, kad visi kiti nusikalti
mai, nuodėmės, kurios čia ne
išvardintos, nėra sunkios. 
Kiekvienas, kuris su pilnu 
proto pažinimu ir valios su
tikimu nusikalsta bet kuriam 
Dievo ar Bažnyčios įsaky
mui, sunkiai nusideda, papil
do sunkią nuodėmę. Už šias 
nuodėmes Bažnyčia baudžia 
slaptai nusidėjėlį per išpažin
tį, užduodama atitinkamą at
gaila, kuri žinoma tik pačiam 
nusikaltėliui. Ekskomunika, 
gi, kuri yra išviršinė bausmė, 
vartojama tik už tam tikrus 
Bažnyčios įstatymuose iš
vardintus nusikaltimus, nors 
ir čia vėliau pridedama ati
tinkama atgaila, kurią turi 
atlikti ekskomunikuotasis.

Kiekvieno kataliko parei
ga yra — ne tik saugotis tų 
nusikaltimų, už kuriuos grę- 
šia ekskomunika, bet ir kiek
vienos sunkios bei lengvos 
nuodėmės.

BERNIUKŲ NAMAI
Čia berniukai ryte atsikė

lę sukalba maldą, turi įvai
rias prausyklas, bendrą val
gyklą, kur valgo keturis kar
tus per dieną, bendrą poilsio 
kambarį. Valgį gamina spe
cialiai čia gyvenanti moteris, 
dažnai negrė, o yra dar vie
nas tarnautojas — naktinis 
budėtojas, kurs su tam tikru 
laikrodžiu kas 15 minučių į- 
eina į miegamuosius. Laikro
dis automatiškai registruoja 
jo atsilankymus, ir jis per 
visą naktį budi, kad berniu
kai nekeltų netvarkos.

Berniukų yra baltii ir juo
dukų. Priimami nuo 7 metų, 
čia jie išeina pradžios ir ama
tų mokyklas. Kiekvienas na-

BERNIUKŲ MIESTO 
PINIGAI

Jei kuris namas perdaug 
prisiaugina daržovių, keičia
si su kitu. Berniukai dirba 
skalbykloje, kuri gausiai ap
rūpinta moderniomis mašino
mis, dirba administracijoje. 
Už jų darbą mokama'specia
liais pinigais, kuriuos išleido 
ši įstaiga ir kurie teturi ver
tės tik berniukų mieste. Dalį 
gali išleisti, dalis taupoma. 
Jie išmoksta savo išlaidas 
kontroliuoti, jas rašydami į 
speicalius sąsiuvinėlius.

Berniukų miestas turi viš
tų, kralikų, kitų gyvulių ir 
kiekvienas berniukas moko
mas daržininkystės ir žemės 
ūkio darbų. Kartu ir auklė
jamas. Jei gražiai elgiasi, ge
rai mokinasi, gauna pagyri
mo lapą. Tas duoda jam tei
sę eiti į kino teatrą, kurs vei
kia kartą savaitėje, didžiojo
je salėje, kur berniukai gali 
čiuožti su ratukais, taigi—ji 
yra tuščia, o kai eina į kiną 
— kiekvienas atsineša savo 
kėdę.

Kai berniukas surenka vi
sus galimus pagyrimo lapus, 
gauna nemokamą tikėtą į ki
ną visam mėnesiui — baltą 
liudymėlį. Jei jisai laimi tris 
baltus liudymėlius, gali išei
ti į miestą su savaisiais, su 
pažįstamais. Iš viso dabar 
yra 582 berniukai, ir daugiau 
jų priimti nebegalima. Kiek
vieno jų išlaikymas metams 
kaštuoja 450 kruzeirų.

Rūpestingai vedama sve
čių registracija, kiek galima 
žiūrima, kad visus kas nors 
aplankytų, kad jie nepraras
tų ryšio su artimais žmonė
mis.

TARNAUTOJAI
Tarnautojų yra 95. Centre 

yra jų klubas, kur po darbo 
susirenka pakalbėti, bilijardo 
palošti. Vieną dieną savaitė
je .tarnautojas yra laisvas.

Iš viso yra 16 “šeimos židi
nių” — namų, į kuriuos pa
skirstyti berniukai. Jie tūri 
patogią sporto aikštę, su 
įrengimais futbolui, krepši
niui. Yra prūdas paplaukyti 
laiveliams, baigiamas įrengti 
plaukymo baseinas. Berniu
kams yra specialios patalpos 
muzikai mokytis, yra kirpyk
la.

(Pabaiga 4 pusi.)

Kviečiame užsisakyti

AMERIKOS LIETUVIŲ

KALENDORIŲ
1950 METAMS

c Kalendorius jau ruošiamas spaudai ir bus gatavas 
s apie lapkričio pabaigą. Jį leidžia “Amerika.”

Kalendoriuje, be kiekvienam reikalingų žinių-in- 
£ formacijų, rasite svarbių straipsnių svarbiais mūsų šių 
I dienų klausimais, kuriuos sutiko parašyti žymiausi mū-
► sų visuomenininkai ir literatai.

Kalendorius bus apie 100 puslapių knyga, 1
Kadangi iš anksto sunku yra nustatyti, kiek eg- 

; zempliorių spausdinti, šiuomi kreipiamės į savo skaity-
► tojus ir bičiulius, prašydami jau dabar savo užsaky- 
• muą prisiųsti.

Kalendorius bus išsiuntinėtas visiems “Ameri- 
; kos” prenumeratoriams, kurie bus prašomi, jei išsiga- 
; Ii, prisidėti prie Kalendoriaus išleidimo, prisiunčiant 
; nors 50 centų.

Kas užsisakys nemažiau 4 egzempliorių, bus skai- 
tomas bendraleidėju ir jo vardas tilps Kalendoriuje 
RĖMĖJŲ sąraše.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
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DP judėjimas į USA
Iki šiol pagal įstatymą at

vyko 83,272, o dar likę atvyk- 
’ ti 116,000. Iš atvykusių per 
NCWC atvyko 32,967 asme
nys. Iš jų: 11,023 lietuvių, 
10,661 lenkų, 5,366 ukrainie
čių, 600 latvių ir 500 estų. 
Taigi, lietuviai per šią įstai
gą ėję užima pirmą vietą.

“Aidai” eis Ame
rikoje

Amerikos lietuviai Tėvai 
Pranciškonai galutinai susi
tarė su “Aidų” žurnalo leidė
jais ir redaktoriais Vokieti
joje, šį žurnalą perimti leisti 
Amerikoje. Teko patirti, kad 
iki Naujų Metų išeiną pasku
tiniai žurnalo numeriai Vo
kietijoje, bus taip pat išleisti 
jau Tėvų Pranciškonų. Nuo 
Naujų Metų ružnalas jau eis 
čia.

Redaktorium čia numaty
tas A. Vaičiulaitis. Artimiau
si bendradarbiai liks tie pa
tys: prof. A. Maceina, prof. 
J. Grinius, prof. J. Girnius, 
P. Jurkus, prof. J. Brazaitis 
ir kiti.

Spausdinama bus “Darbi
ninko” spaustuvėje Bostone.

Vaiku laikraštėlis 
suformuotas

Liet. Kultūros Institutas 
jau galutinai suformavo iš
leisti vaikų laikraštėlį. Pir
mas numeris išeis dar šiais 
metais. Nuo Naujų Metų eis 
reguliariai — kas mėnuo. 
Bus 32 puslapių žurnaliukas.

Redaktorius yra B. Braz
džionis. šita aplinkybė ga
rantuoja laikraštėliui stiprią 
ateitį, nes Brazdžionis, didis 
mūsų poetas, yra jau vienuo
likos knygų vaikams auto
rius. Jo knygas vaikai gau
dyte guadė, kai tik būdavo iš
leidžiamos.

Žurnaliukas bus gražiai 
iliustruotas. Pirmas numeris 
bus išsiuntinėtas plačiai su
sipažinti, o paskui varoma 
prenumeratos akcija. Linki
me didžio pasisekimo.

Atvyko seniausia 
DP moteris

Spalių 1 d. į New Yorko 
uostą atplaukė laivas “Gene
ral S. D. Sturgis” su DP emi
grantais. t

Keleivių tarpe buvo viena 
armėnė, Marion Matewosian, 
99 metų amžiaus. Nežiūrint 
tokios gilios senatvės, dakta
rų ji buvo pripažinta daug 
sveikesne už savo sūnų, su 
kuriuo drauge atkeliavo.

Sovietų išguita iš savo pa
stogės Armėnijoje ir besibas- 
tydama po Europos kraštus, 
senutė neteko 10 savo vaikų 
ir vyro, kuris mirė iš bado, 
būdamas 102 metų amžiaus.

Padėka
Poniai Elzbietai ir p-lei Vero

nikai Makutėnams, Elizabeth, N. 
J. širdingai dėkojame. Ne gimi
nės ir nepažįstamos, jos mumis 
visą laiką, kaip savais, motiniš
kai rūpinosi, globojo ir šelpė 
tremtyje ir čia. Išrašė 6 asme
nims buto ir darbo garantijas. 
Atvykus įrengė naują su visais 
patogumais butą, parūpino bal
dų, padėjo čia įsikurti.

Taip pat mūsų gili padėka pp. 
Klimams, Salikliams, Narusiams, 
Kulbokams, Kidžiams, Juškams, 
Brazaitienei, prof. Žilevičiui, Še- 
repeikai, Daukantams ir Garš- 
vams (Woodhavene), pp. Nor- 
kams (Long Island), p. Miravi- 
čienei, M. Rudžiui ir Liet. Mot. 
Draugijai (Chicagoje).

Mogenių ir Rudzitų

.PRAŠO GARANTIJŲ

Šie lietuviai tremtiniai dar ne
turi garantijų. Šiandien jūs galit 
jiems pagelbėti parūpindami dar
bo ir buto garantijas. Kas juos 
iškviesite, malonėkite pranešti 
BALFui, United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y., 
nurodant kviečiamojo pavardę ir 
vardą.
Lithuanian DP Camp "C”, Ingoktad 

a/D, Germany, US zone

Karaitis Algirdas, gimęs 6. 3. 1921,
— sodininkas; Viktorija — 1. 1. 1923, 
Elena — 13. 8. 1896 — siuvėja

Garšva Marija, gim. 2. 11. 1910, — 
ūkininkė; Kazys — 5. 12. 1934, sūnus. 

Baltrušaitis Juozas, gim. 4. 5. 1904,
— siuvėjas; Marija — 9. 8. 1903.

Raila Antanas, gim. 15. 3. 1905, — 
batsiuvls, darbininkas.

Paugys Kazys, gim. 15. 9. 1906, — 
ūkininkas; Marija, gim. 20. 3. 1909, 
Genovaitė — 16. 2. 1938, Algirdas —
23. 10. 1940, Kazys — 22. 2. 1945.

Želvienė Ona, gim. 25. 2. 1909, — 
namu šeimininkė; Rimgaudas, sūnus, 
gim. 5. 3. 1935.

Katauskas Valerija, gim. 20. 9. 13, 
Albertina — 16. 2. 1935, Rita — 8. 
10. 1938, Laimutė — 20. 5. 1941.

Lankelis Feliksas, gim. 9. 1. 1905,
— ūkininkas, elektrotechnikas.

Zasčiurinskas Juozas, gim. 22. 3. 
1920, — siuvėjas; Zofija — 26. 3. 1910, 
Vitas — 13. 3. 1940,' Antanas — 9. 3. 
1943.

Bernotas Ladislovas, gim. 12. 10. 
1885, — ūkininkas; Vytautas, — 5. 
7. 1925, — ūkininkas.

Cibulskis Stasys, gim. 20. 6. 1919,— 
ūkininkas; Janina — 18. 1. 1925, Mari
ja — 7. 10. 1946, Veronika — 11. 10. 
1947, Antanas — 14. 1. 1949.

Puronas Pranas, gim. 21. 9. 1899,— 
ūkininkas; Danguolė — 7. 8. 128, Ro
mualdas — 13. 9. 1932, Gertruda — 
15. 11. 1937.

Balčiūnas Alfonsas, gim. 15. 8. 1918,
— metalo darbininkas.

DP Camp, Fellbach, IRO Area N.
Nellingen, Germany, US zone

ižauga Vytautas, gim. 6. 7. 1921,— 
inžinieriuse elektrikas; Julė — 22. 1. 
1926.

Tyška Juozas, gim. 16. .12. 1882,— 
inž. mechanikas; Kliaudija gimus 10. 
4. 1889.

Raišys Ladislovas, gim. 30. 11. 12,— 
ūkininkas; Jadvyga — 23. 9.1912, Vid
mantas — 3. 11. 1934, Nijolė — 17. 2. 
1936.

Grudinskas Pijus, gim. 2. 3. 1917,— 
ūkin., dalydė; Bronė — 19. 8. 1912, 
Vida — 23. 11. 1946.

Malšinskaitė Irena, gim. 27. 8. 35, 
Elvyra — 19. 8. 1937.

Talmontas Juozas, gim. 16. 8. 1883,
— siuvėjas; Marija — 4. 9. 1900, Juo
zas — 14. 10. 1933.

Budiejus Stasys, gim. 21. 11. 1919, 
—inžin. architektas; Ieva — 8. 11. 23.

Šaulinskas Aleksandras, gim. 27. 11. 
1899, — ūkininkas; Olga — 17. 7. 99.

Jaukauskas Aleksandras, gim. 10. 7. 
1916, — ūkininkas; J'elicija — 21. 9. 
1923, Aleksandras — 14. 11. 1940, Ro
mualdas — 2. 9. 1944, Vytautas — 20.
6. 1946.

Kruopis Ona, gim. 14. 3. 1891, — siu
vėja; Bronius — 1. 1. 1917, — dažyto
jas, sodininkas, ūkininkas.

Gedgaudas Eduardas, gim. 2. 6. 98,
— ūkininkas, sodininkas; Marta — 28.
7. 1901, Mindaugas — 3. 4. 1934, Kęs
tutis — 9. 10. 1938, VČkintas — 8. 8.
1941.

Garla Jonas, gim. 24. 6. 1916, — ūki
ninkas, automechanikas; Stefanija —
24. 12. 1920, Nijolė — 27. 4. 1941, Gra
žina — 26. 6. 1943.

Padleckas Vaclovas, gim. 2. 1. 1946,
— ūkininkas.

Kuzminskas Ona — siuvėja.
Eitmantas Regina, gim. 6. 1. 1921,

— šeimininkė.

DP Camp, Warner Caserne, Munchen- 
Freimah, Germany, US zone

Rožanskas Boleslovas, gim. 1. 10. 
1894, — sodininkas, dažytojas; Jani
na — 6. 6. 1896, Danutė — 6. 1. 1932.

Končius Alfonsas, gim. 30. 11. 1909,
— dažytojas; Marija —- 23. 8. 1922, Lo
jolą — 12. 9. 1939, Stefanija — 7. 3.
1942, Alfonsas — 10. 5. 1945, Marija— 
1. 11. 1946.

Končius Juzefą, gim. 18. 7. 1906,— 
darbininkė. »

Sadauskas Ona, gim. 8. 2. 1891, — 
ūkininkė; Danutė — 2- 12. 1930, Ka
zys — 4. 3. 1927, — ūkininkas.

Šimkus Kunigunda, gim. 13? 5. 1907,
— ūkininkė; Česlovas — 14. 10. 1930 
Algirdas — 19. 10. 1932, Benediktas— 
7. 6. 1945.

Anuškevičius Petras, gim. 14. 11. 
1918, — ūkininkas; Ona — 20. 4. 1920, 
Algimantas — 31. 3. 1948.

Juozapavičius Aleksandras, gimęs 
18. 8. 1898, — mechanikas; Konstan
cija — 18. 3. 1881.

Antanaitis Salemonas, gim. 12. 1. 
1894, — ūkininkas; Marija — 7. 6. 
1902.

Petrauskas Adomas, gim. 15. 2. 92,
— ūkininkas; Suzana — 21. 4. 1906, 
Stasys — 24.'11. 1924, Bronius — 30. 
3. 1910.

Šluotienė Česlovą, gim. 15. 4. 1882.
Kybartas Vytautas, gim. 7. 11. 1921,

— ūkininkas; Angela — 19. 9. 1912, 
Danutė — 5. 8. 1928.

Alytienė Uršulė, gim' 5. 1. 1888,— 
šeimininkė.

Jankauskas Stasys, gim. 22. 2. 1896,
— ūkininkas; Salomėja — 15. 7. 1912, 
Tautvydas — 22. 9. 1939.

Sližauskas Michalina, gim. 13. 8. 
1910, — siuvėja; Gražina — 29. 5. 
1933, duktė.

Radikas Kazys, gim. 20. 2. 1903,— 
ūkininkas, stalius; Stefanija — 29. 7. 
1899, Aldona — 13.42. 1932, Albina— 
1. 3. 1934, Petras — 10. 5. 1935.

šnekutis Juozas, gim. 29.4 . 1900,— 
ūkininkas; Petronėlė — 5. 4. 1898, 
Bronius — 22. 4. 1938, Marija.

Baranauskas Pranė, gim. 14. 7. 
1919, — šeimininkė; Angelė — 12. 11. 
1944, Sigitas — 22. 2. 1946, Matilda— 
24. 1. 1901, — šeimyninkė.

Laiškas Iš Sao Paulo
(Atkelta iš 3 pusi.)

Danisevičius Juozas, gim. 25. 9. 1913, 
— ūkininkas; Marija, motina — 12. 5. 

seimą ,1885, šeimininke.

Popiežiaus Encikli
ka ir komunisty 

byla
Ilgai užtrukus komunistų : 

vadų byla už sąmokslą nu
versti šios šalies demokra
tišką valdžią, priėjo prie tei
sėje visiškai negalimų daly
kų. Daug įvairių nonsensų 
sąmokslininkų advokatai per 
devynis bylos mėnesius pri
kalbėjo. Jie šaukė, kad šie 
sąmokslininkai nėra teisiami 
pagal U. S. konstituciją, tei
sėjas yra šališkas, bet jie 
užmiršo, kad tos pačios kons
titucinės laisvės yra visiems 
Jungtinių Valstybių pilie
čiams, o ne vien komunis
tams ir sąmokslininkams.

Rugsėjo 29 dieną raudonų
jų sąmokslininkų advokatai 
pareikalavo, kad Federalinis 
teisėjas H. R. Medina nu
spręstų, ar prisiekusieji tei
sėjai (jury), kurie yra kata
likų tikybos, nėra šališki dėl 
popiežiaus Enciklikos, kurią 
komunistai yra ekskomuni- 
kuojami. Kaip gudriai ban
doma naudoti popiežiaus En
cikliką savo reikalams! Pri
siekusiųjų teisėjų, nagrinė
jančių 11 raudonųjų sąmoks
lininkų bylą, tarpe yra kele
tas katalikų. Teismui radus, 
kad katalikai, sekdami šia 
popiežiaus Enciklika, yra ša
liškai priešingi komunis
tams, bylą reiktų pradėti iš 
naujo. Daugelis galėtų apsi
rikti ir paskaityti jų argu
mentą rimtu.

Tačiau į visą reikalą pasi
žiūrėjus teisingai, išvada se
ka tokia: ši byla rife komunis
tų vadų byla, o tik piliečių, 
bandžiusių suruošti šiame 
krašte politinį perversmą, to
dėl katalikai, kaip ir kiti pi
liečiai, turi teisę tokioje by
loje būti prisiekusiais. Kalti
namųjų advokatai, naudoda
miesi išdarkytu galvojimu ir 
plačiomis teismo regulomis, 
bando įrodyti, kad katalikai 
nėra ir negali būti tolerantiš- j 
ki. Bet to neužteko. Dabar 
jie bando reikalauti, kad tei
sėjas spręstų apie popiežiaus 
religinius dekretus. Kur pa
saulyje kas matė didesnį aki
plėšiškumą ir ciniškumą?

Diskusijų metu vienas iš 
raudonųjų advokatų, Harry 
Sacher, išdrįso prokurorui 
pasakyti, kad jis net Kristų 
kaltintų. Mat, prokuroras yra 
katalikas. Iš viso atrodo, kad 
sąmokslininkų advokatai per 
šią bylą bando įrodyti, jog 
katalikas negali būti ameri
konu. Jie bando katalikui už
ginti naudotis kiekvieno 
Amerikos piliečio privilegija 
ir teise būti prisiekusiu tei
sėju byloje, kurioje teisiami 
šio krašto išdavikai. Teisėjo 
Medinos žodžiais, kada taip 
žemai puolama ir tolerantiš
kiausiam demokratui pasida
ro aišku, ko šiame krašte, 
kaip ir visur kitur,, raudonie
ji siekia, Jų įsitikinimai turi 
būti toleruojami, bet katali
ko prokuroro religiniai jaus
mai, čia pat proceso metu, ga
li būti niekinami ir mindžio
jami. Ar tai nėrą laisvės pa
niekinimas?

Balys Laučka

KAPELIONAS
Berniukų miestas turi gan 

puošnią bažnyčią. Savaitės 
pabaigoje atvyksta kapelio
nas, klauso išpažinčių, ruo
šia pirmai komunijai, lanko 
šeimos židinius. Kapelionu 
vra vienuolis salezietis, nes 
šie pasireiškė kaip gabūs 
berniukų auklėtojai.

Šeimos židinio tėvas veda 
dienyną — kaip kas įvyko. 
Prižiūri, kaip vaikai, kas sa
vaitė pasikeisdami tvarko 
miegamuosius, virtuvę, palai
ko švarą. Švara tai visur nuo
stabi. Berniukų miestas turi 
savo laikraštėlį, kurį išlei
džia savoj spaustuvėj. Jei 
berniukas ką sudaužo, sunai
kina, atskaito iš jo uždarbio, 
tuo pratinama prie atsako
mybės.

Berniukų mieste nedaroma 
skirtumo tarp baltų ir juo
dų.

AMATAI
Aplankėme jų rankdarbių 

parodą, kur gausiai odos, me
džio, metalo išdirbinių. Siu
vykloje berniukai siuvo dra
bužius patys sau ir tarnauto
jams. Metalo liejykloje liejo 
žvakides. Stropiai dirbo kny
gų rišykloje, spaustuvėje, ki
ti siuvo batus. Gražiai su
tvarkyta stalių ir baldų dirb
tuvė. Amatą patys berniukai 
pasirenka kokį nori. Dirba 
jie ir skalbykloje, kuri mo
derni ir gerai mechanizuota.

Pakraštyje dūzgė bitės ap
link gausius avilius. Prūde 
auginamos karpęs. Yra ir gė
lynas. Švarūs ir tvarkingi 
sandėliai, kepykla. Vien pie
no berniukai per mėnesį iš
geria už 10,000 kruzeirų. 
Prieš valgį ir po valgio, o 
taipgi rytą ir vakare jie mel
džiasi. Kambariuose — kry
žiai. Valgo ^šeimos židinio” 
tėvai kartu su vaikais.

: • r. .’’,1*;:... ■ .. .

SEKMADIENĮ
Sekmadieniais mišios, pas

kiau susirinkimai organiza
cijų. Čia veikia Švč. P. Mari
jos draugijėlė.

Kasdien atvyksta gydyto
jas ir dentistas. Yra gerai į- 
rengti kabinetai, net ir ma
žas operacijų kambarys.

DAUGELIS IŠĖJO Į 
ŽMONES

Berniukai čia laikomi iki 
18 metų, ši įstaiga gyvuoja 
nuo 1937 metų ir per ją jau 
perėjo 2,003 vaikai. Daugelis 
jų turi geras tarnybas ir už
dirba po 3,000 kruzeirų mė
nesiui (150 dolerių). Kai ku
rie yra pasilikę tarnautojais 
pačiame berniukų mieste. 
Vienas net yra išėjęs į ku
nigus, ir neseniai atlaikė sa
vo pirmąsias mišias berniu
kų mieste.

SISTEMOS IR ŠIRDIS
Brazilijos berniukų mies

tas man padarė net didesnį 
įspūdį negu “Boys town”
Omahoje. Čia, Brazilijoje, 
gražiai įvestas šeimos auklė
jimo principas, nors gal nė
ra tos berniukų savivaldos, 
kaip tenai. Aš didžiavausi, 
kad katalikai visame pasauly 
sugeba įsteigti taip puikias 
įstaigas silpnųjų gerovei. Ir 
man giliai į širdį įsmigo pa
rašas berniukų miesto direk
toriaus name:

—Perauklėjimas suklupu
sių vaikų neįvykdomas nei 
taisyklėmis, nei sistemomis, 
o širdimi ir patyrimu vyrų ir 
moterų, kurie vadovauja įs
taigai.

Prityręs elektrikas, geros 
rekoųiendacijos, ieško darbo. 
K. Podolskis, 24% Ten Eyck 
St., Brooklyn. czo Frankaitis.

Spalių 14, 1949

MILŽINIŠKAS
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PASKIRTA 7 VERTINGI PRIZAI;
3. Skalbimui mašina
4. Keturi prizai po $25.00 pinigais

— — — — — 25 CENTAI

1. Televizijos aparatas
2. Refrigeratorius
AUKA — —

PELNAS — LIETUVIŲ AUDITORIJOS NAMO FONDUI
Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti i

Stokit į legijoną! 1 Maurice Fitzgerald
Mes Lietuvos kariuomenės 

savanoriai ir buvę kariai, ap
sigyvenę Amerikoje ir susi
būrę Brooklyne jau nuo 1929 
metų, esam sukūrę Lietuvių 
Legionierių Postą. Per eilę 
metų įvairių parengimų pro
ga mes skelbiame po Ameri
kos vėliava susibūrusioms 
tautoms apie mūsų tėvų že
mę Lietuvą. Visuose suvažia
vimuose bei susibuvimuose, 
kur tik tautas ar draugijas 
atstovavo jų vėliavos, mes su 
trispalve visur dalyvavom, 
skelbdami visiems apie toli 
esančią Lietuvą.

Lietuvių Legionierių Pos
tas pirmas rėmė Dariaus ir 
Girėno žygį' be nusileidimo 
perskristi tą didįjį kelią — 
New Yorkas - Kaunas, kad 
tuo parodyti pasauliui lietu
vių pasiryžimus ir sugebėji
mus. Kada jie — Darius ir

įmokami 15 metų įvedimo planu, 
(neturėtų būti apkrauti kitokiais 
' mokesčiais iki išsibaigs pilnas 
laikas. \

i Kitas įstatymas pravestas p. 
! Fitzgerald, tai uždraudė priva- 
jtinėms kompanijoms nuo tęsimo 
pažeminančios praktikos užde
dant “cut-off" notas ant prieša
kinių durų vienos ir dviejų sei- 
mu’ namams.

Užtikrinti pirmos rūšies busus 
mokyklos vaikams, p. Fitzgerald 

j užtraukė įstatymą, kurs priver
čia Public Service Commission 
padaryt nuodugnią inspekdiją.

Fitzgerald kovojo dėl apsiriba- 
vimo, kongresiniame ir legislati- 
niam distrikte. Jis kovojo ir bal
savo už Multiple Dwelling Law. 
Jis vis buvo pirmutinis reikaluo
se Queens žmonėms gauti geres
nį susisiekimą. Jis suruošė jsta- 

Apginti namų savininkus, jis' tymą, kurs palaikė 5 centų fėrą
pravarė bilių, kad asesmentai1 iki 1938 metų.

Demokratų kandidatas į 
Borough Prezidento vietą 

Queens County

Girėnas perskrido platųjį At
lantą, nugalėdami jo pavojin- 
gasiaš erdves ir dėl iki šiol 
mums nežinomų priežasčių 
žuvo vokiečių žemėj, mes, 
Pirmojo Posto Legionieriai, 
kad atžymėti tų dviejų lietu
vių vardus ir tuo pačiu jų 
garbingąjį žygį, įkurtąjį Le
gioną pavadinom Dariaus ir 
Girėno vardu.

Dėl įvairių priežasčių mū
sų buvusių Lietuvos kariuo
menės veteranų eilės retėja 
ir mūsų veikimo ribos siaurė
ja. Kad toliau tęsti mūsų jau, 
virš 20jnetų pradėtąjį darbą, 
mes ’kviečiame' čia“ atvyku
sius Lietuvos kariuomenės 
buvusius kareivius, apsigyve-, 
nusius New Yorko apylinkė
se, stoti į’ Dariaus ir Girėno [ 
Lietuvių Legionierių Postą, 
papildant jų eiles ir kartu įsi
jungsite į tą didįjį darbą, ku
rio ištiestomis rankomis lau
kia milijonai mūsų vargstan
čių seserų ir brolių, ar tai 
mirčiai pasmerkti ir ištrem
ti į baisųjį šaltąjį Sibirą, ar 
vergaudami savo tėvynėj.

Tad visi iki vieno buvę 
Lietuvos kariuomenės kariai, 
stokit į Dariaus ir Girėno Le
gionierių Postą, kur jūs ra
sit savo senuosius Lietuvos
laisvės kovų dalyvius. Laiš
kus ar atvirukus rašykit šiuo 
adresu: The Lithuanian Le
gion of America, 158 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y., czo 
A. Povilanskas.

Posto Valdyba

s--------- ------------------------ . ?

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Biiyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

I

——— -------------—<
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JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646 f
_____________ _l

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

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių ir biznių:
Mūrinių Ir medinių namų, su visais Įtaisymais; 5
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, i
gazolino stočių, žemės lotų, farmų Ir kt. 4

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS 
J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC J 

Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s. (j
573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y. ?

Telefonas: Stone 3783 A

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato y 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar f) 
Užsienių šalyse. (•

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių i) 
bizniu, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto /L 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- y 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris f) 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių (j 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. j\ 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose Z 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir utrubežyje. y

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 7 
mano geriausio jums patarnavimo. *•

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČILS)
111 Ainslie Street • Brooklyn 11, N

Telefonas: E V 4-3049

WIOIliaaBaiaBIIMffilBUimillOlllBBmiOIIOIlIBmBlllllBIlillBIIISBIIIIIBIBlIBIIlIlBlllllBIIIIIBIllllBlllilBIIII*™

Y.

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil„ 5000 w. |
Direkt. JOKŪBAS J. STEKAS

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

I

I 
i
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KORESPONDENCIJOS

Bayonne, N. J< Išrinkta būrelio valdyba. Nu
tarta plėsti savo būrelį ir akty
viai prisidėti prie Cleveland© lie
tuvių veikimo. A. B.

VIETOS ŽINIOS
t*!’

Ivarlac i Viciintina 'bažnyčia šiandien buvo daug lydUdb Į ¥lbUUllIl<Į pilnesng Klebonas sukalba 
KonOTP^a maldą. Dalyvavo parapijos—Spalių 5-6 d. įvyko įvairių 

tautų jungtinis spektaklis, ku
riame tų tautų atstovai pasiro
dė su savo tautinėmis dainomis 
ir šokiais. Spalių 6 d. dalyvavo 
lietuviai. Parapijos choras, va
dovaujamas varg. muz. A. Ja- 
kupčionio, sudainavo 3 dainas ir 
Stuko tautinių šokių grupė iš 
Newarko pašoko 3 tautinius šo
kius. Pasisekė neblogai.

—Spalių 2 d. mūsų mieste bu
vo Šv. Vardo Draugijų paradas, 
kuriame dalyvavo Bayonnės ka
talikiškų parapijų vyrai. Neatsi
liko ir mūsų parapijos vyrai. 
Mūsų dalyviams grojo Brookly- 
no Angelų Karalienės parapijos 
trimitų ir būbnų orkestras, glo
bojamas kun. A. Masaičio.

ėLietuvos Vyčių viet. 67 kp. 
susirinkimus laiko kiekvieno mė
nesio antrą ir ketvirtą antradie
nį vakare, parapijos salėje. Per 
praėjusį susirinkimą, kuriame 
dalyvavo ir 4 naujai prisirašę 
nariai - tremtiniai, buvo išrink
ta vad. Lietuviškų Reikalų ko
misija, į kurią įėjo ir vienas iš 
tremtinių. Linkime jiems sek- 
mirfgai darbuotis, ginant ir kė- 
liant lietuviškumą. Tik gaila, 
kad jaunesniems į pagelbą neat
eina buvę šios organizacijos na
riai.

—Vyresnės mergaitės sodalie-
tės kartu su jaunesniųjų kuopė- ną mylintį Amerikos vietinį čiantiems broliams ir mūsų 
le spalių 11 d. vakare susirinko lietuvišką jaunimą ir atvyku- tėvynei, kuri yra genocido 
bažnyčion kalbėti rožančių. Be sius iš tremties stoti į jų at- žudoma, kad būtume verti junti nuoširdų lietuviškos šir- 
to, jos visos per susirinkimą pa- gaivintą chorą. Kviečiame ir savos tautos vaikų vardo, 
sižadėio per visą šį mėnesį kas- tuos, kurie dainuojate para- kreipėsi prelatas į susirinku- 
diett privačiai kalbėti rožančių, j pijų choruose. Įsius. Lietuviškieji komunis-
Gražus pavyzdys kitiems.

K-as

Hartford, Conn
Pavykęs TT. Marijonų paren

gimas Hartforde
Hartfordo TT. Marijonų Rė

mėjų skyr. rugsėjo 25 d. padarė 
parengimą Marianapolio Kolegi
jos naudai, kuris, aktyviai prisi
dėjus lietuviškai vietos dvasiški- 
jai ir nuoširdžiai pasidarbavus 
rengimo komisijai, praėjo-labai 
jaukioj ir pakeltoj nuotaikoj. 
Parengime buvo meninė dalis, Į 
kurią atliko moksleivių choras, 
vadovaujamas vargon. brolio J. 
Banio, be to, mokiniai dar pa
deklamavo lietuviškos poezijos. 
Kalbėjo svečias marijonas, kun. 
Vaišnora ir vietos klebonas, pre
latas Ambotas. Marianapolio 
aukštesniosios mokyklos princi- 
palas, Juozas Dabrauskas buvo 
pramogų gyvintojas - pranešė
jas. Po programos sekė bingd. 
Buvo prisirinkę per pusantro 
šimto žmonių ir pramogos užsi
tęsė beveik tris valandas.

JAUNIME, DAINUOKIM!

Šv. Jurgio parapija

Kongresą
NewPraeitą sekmadienį 

Yorker viešbuty, New Yorko 
Amerikos Lietuvių TarybaI 
sušaukė visų šios apylinkės 
lietuviškų organizacijų kon
ferenciją. Prisirinko pilna di
džioji šio viešbučio salėje or
ganizacijų atstovų, lietuvių 

’ Į veikėjų ir svečių, šios konfe- 
1 rencijos uždavinys — aptarti 
sąlygas, nustatyti gaires di- 

įdžiajam Visuotinam Ameri-
I ■ i kos Lietuvių Kongresui, kurs 
'įvyks lapkričio 4-6 d. New 
.Yorke.
j Konferencijai pirmininka
vo A. L. V. Kongresui rengti 
komiteto pirmin. J. B. Lauč-j 
ka. Susirinkime dalyvavo 
ALT vykd. kom. pirm. L. Ši-J 
mutis, vicepirm. A. Olis ir J. 
Laukaitis, ižd. M. Vaidyla ir 
sekret. Dr. P. Grigaitis. Taip 
pat dalyvavo gen. konsulas 
J. Budrys su ponia. Visi jie 
pasakė kalbas, iš kurių susi
darė aiškios gairės besiarti-j 
nančiam Visuotinam Kong
resui.

Ugningą kalbą pasakė prel. 
J. Balkūnas. Amerikos lietu-

—40 vai. atlaidai mūsų z 
bažnyčioj prasidės šį sekma- S 

* dienį, spalių 16 d. laike su- V 
'mos ir tęsis ligi antrad. va- j 
karo. Pamokslus sakys sve- S 
čias prancišk. kun. Grauzlys. r 
Procesija pradžioj ir užbai- x 
go j. Choras puoš šiuos atlai- O 
dus gražiu giedojimu. Mišpa- r 

rai kas vakarą 7:30. 2
—Bronius ir Margaret Ja- $ 

kupčioniai susilaukė sūnaus. 
Pakrikštytas Renoldo vardu. i* 
Jakupčipniai, tėvas ir sūnus, x 
yra parapijos kolektoriai. A 

■ —Prasidėjus miesto namų $

kunigai, draugijų vadai ir du 
svečiai — Board of Transpor
tation šv. Vardo skyr. pirm. 
Wm. McMurier ir Liet, radi
jo vai. vedėjas J. Stukas. Juo
du pasikvietė uolusis Šv. Var
do D-jos sekr. K. Kavaliaus
kas.

Šios dienos religinė demon
stracija per bendrąją Komu-' statybai, Hudson Ave. ir Gold 
niją yra brolių vienybės de- St. yra apterštos ir nėra per- 
monstracija, pabrėžė kalbėję ėjimo. Kurie važiuoja Gra- 
klebonas kun. Gurinskas, ham, Flushing busais ar Van- 
kun. Dr. M. Ražaitis ir kiti, derbild karu, lai išlipa ant

Navy St., prie Navy Yard 
vartų ir eiti tiesia kryptimi 
į York St., kur ir bažnyčia.

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—e

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

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

New Yorko ir New Jersey viai, mums laikas dabar dirb- 
apskrities Vyčiai kviečia dai- ti, stengtis padėti mūsų ken-

Vyčių susirinkimas
Spalių 4, parap. salėje įvy

ko Liet. Vyčių 12 kuopos su
sirinkimas. Jis buvo rimtas 

lir gyvas. Jauste jauti, kad 
; vyčiai gyvena neseniai įvyku
sio seimo dvasia. Susirinki
mas išsivystė į tikrą lietuvy
bės demonstraciją. Iš garsin
tuvų pasigirsta Vyčių seimui 
atsiųsta prel. M. Krupavi
čiaus sveikinimo kalba. Tai 
nenuilstamo Vyčių vado J. 
Boley surengtas malonus 
siurprizas.*Į susirinkimą jis 
atėjo VLIKo pirmininko įkal
bėtomis plokštelėmis nešinas.

Salėje susikaupimas. Vyr. 
Liet. Išlaisvinimo Komiteto i 
pirmininko žodžiai — plienas 
ir ugnis. Bet kartu juose pa-

PADĖKA
Visiems mane pagerbusiem 

mano gimtadienio proga, 
ypač gerb. klebonui kun. J. 
Aleksiūnui su jo vikaru kun. 
A. Masaičiu, ir visiems prisi- 
dėjusiems prie vakarienės su
rengimo ir gražių dovanų su
organizavimo, labai nuošir
džiai dėkoju.

O. Sijevičienė

I sius. Lietuviškieji komunis
tai daugiau dirba Lietuvą

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena Iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Telefonas: ĖVergreen 7-7411

Great Neck, N. Y.
—Žymus Great Necko biznie

rius p. Kasmočius, kurio salėje 
daro repeticijas vietos lietuvių 
choras, spalių 4 d. padarė cho
rui gražią staigemną. Kai choris
tai-po repeticijų norėjo eiti na-< 
mo, juos netikėtai pakvietė jis 
prie gražiai parengtų stalų ir 
širdingai visus pavaišino. Prie 
vaišių stalo ilgai skambėjo gra
žios lietuviškos dainos.

—Veiklus BALF skyrius savo 
susirinkime spalių 6 d. nutarė

Visus busimuosius daini
ninkus kviečiame susirinkti pardpodami. šitas faktas tu- 
spaliu 23 d., 6 vai. vak. Kear
ny Vyčių patalpose, kurios
yra Holy Name Hali, Duke ir gas, kad šituos mūsų tautos 
Davis Sts., Kearny. Įpardavikus

Mielas jaunime, 
visi, juk daina palengvina tautos žudymą. Tai pareikšti 
mūsų naštą ir duoda linksmą, mes turime besiartinančiame 
jausmingą mintį!

ri suburti mus į vieningą vi
sumą, mes turime įtempti jė-

apglušintume, 
rinkitės kad sulaikytume savosios

Kongrese. Visi tad į Kongre- 
Choro ir Vyčių Anskr.jsą, su visa-savo moraline, ir 

materialine pagelba, pabrėžė 
prel. J. Balkūnas. Tai gilus 
šauksmas ir perspėjimas mū
sų visuomenei.

Platų pranešimą apie V. L. 
I. K. darbus padarė buvęs jo 
narys J. Pažameckas, nese
niai atvykęs iš tremties. Kon
gresui rengti komiteto pirmi- 

išrinko p. Vilką, kuris pareiškė, į lietuvių parap/salėje. Ypa- j ninkas J. B. Laučka padarė 
L. . , _— .......................nroncčirnu anie ImnlrrAČinsj

Kongresui pasirengimus.
Apie Kongresą nuo šian

dien bus plačiai informuoja-

Valdyba

PADĖKA
Marianapolio vadovybė jaučia 

malonią pareigą išreikšti gilią 
padėką savo geradariams ry
šium su pavykusiu Hartfordo

pasiųsti savo delegatą į BALF (-py Marijonų Rėmėjų suruoštu 
seimą Philadelphijoj. Delegatu j ^5^ 25 d. parengimu. Hart- 
išrinko p. Vilką, kuris pareiškė, j for(jo lietuvių parap. salėje. Ypa-, 
kad atsisako net nuo kelionės Į pabrėžtinas vietos lietuvių Pranešimą apie konkrečius 
išlaidu anmnkpiimn ir andpmp*_____  ____ i . i _u_ TCnnP’rpRni na’RirAnP'imus.išlaidų apmokėjimo ir apsiėmė 
pats savo lėšomis vykti į seimą. 
Nutarta per delegatą įteikti sei
mui 75 dolerių.

—Į BALF6 skyrių įstojo šie 
nauji nariai: Butkus, Butkienė, 
J. Griška, V. Griškienė ir p. Ke- 
palaitė. Visi tik atvykę iš trem
ties.

—Gen. konsulo p. Budrio 
kvietimu, kuris yra aktyvus na
rys Great Necko BALF sky
riaus, į šį skyrių įstojo nariu žy
mus Amerikos lietuvis adv. En- 
dziulaitis. Susirinkime pakvies
tas pasakyti prakalbą, jis ma
loniai visus nuteikė pasakęs tą 
“prakalbą” vienu vieninteliu žo
džiu — “prisirašau!”, tuo būdu 
išreikšdamas savo norą prisira
šyti prie mūsų skyriaus. Susirin
kimas pasveikino savo naują, 
simpatingą narį plojimu.

—Nors Nauji Metai dar toli, 
bet lietuviška patriotiška visuo
menė išanksto rūpinasi, kad ga
lėtų gražiai lietuviškai juos su
tikti. Dvi stipriausios mūsų or
ganizacijos — BALF skyrius ir 
Liet. Vyčiai — nutarė bendro
mis pastangomis suruošti puikų 
Naujų Metų sutikimą.

parap. klebono, prel. Amboto 
palankumas ir šiltas žodis susi
rinkusiems, be to, kun. J. Seibu- 
čio ir kun. Pranskaus kalba ir 
aukos. Taip pat didelės padėkos 
užsipelnė ir parengimo komisija, 
susidedanti iš p. M. Kripo, Mr. ir 
Mi's. Kadis, Mrs. E. Kalenda ir 
Mr. ir Mrs. Becker. Visiems čia 
suminėtiems Tėvų Marijonų bi
čiuliams ir geradariams savo pa
lankumu ir triusu parėmusiems 
lietuvišką katalikišką mokslo 
įstaigą, Marianapolio vadovybė 
taria nuoširdų lietuvišką ačiū.

Marianapolio Vadovybė

PADĖKA

Cleveland, Ohio
Susiorganizavo ateitininkai
Rugsėjo 25 d. Clevelando 

moksleiviai ateitininkai sušaukė 
savo steigiamąjį susirinkimą. 
Svarbiausias susirinkimo tikslas 
buvo nustatyti ateities darbo 
gaires. Gražų žodi susirinkusiem 
tarė prof. Dr. Damušis ir kun. 
Dr. širvaitis. Jaunajai kuopai 
daug padeda anksčiau įsisteigęs 
“Ateities” klubas.

dies prašymą: “Lietuvybė 
Anierikoje pavojuje. Jūs tik, 
Vyčiai, ir tik jūs vieni, mieli 
Vyčiai, galite ir privalote 
nuo sunykimo ją gelbėti!”

Parapijos bazaras
\

Parapijos bazaras įvyks š. 
m. lapkričio 17, 18, 19 ir 20 
dienomis. Iš viso ko jaučia
ma, kad jis šiemet bus sėk
mingesnis, kaip kitais metais, 
nes mūsų draugijos, ypač Vy
čiai ir visa parapija žada 
liai bazarui talkininkauti.

PADĖKA
Kun. prel. J. Balkūnui, kun. 

J. Gurinskui ir kun. P. Leke- 
šiui už nuoširdų patarnavimą 
Moterystės Sakramentą su- į 
teikiant mūsų dukrelei Emi
lijai, kun. Dr. M. Ražaičiui, c 
kun. J. Kartavičiui, kun. J' 
Aleksiejūnui, už malonų da- a 
lyvavimą vestuvėse ir visiem v 
taip gausiai dalyvavusiomis a 
mūsų šventėje, nuoširdžiai | X 
dėkojame. Taip pat dėkojame V 
visiems už dovanas, kurio- į 
mis taip gausiai apdovanojo , > 
mūsų dukrą. 1!

Pranciška ir Antanas j 
' ' Ražickai j i

-iKLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street ' Brooklyn, N. Y,

- Q y v e n i m o Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Šventadieniais susitarus N

UO-

Apreiškimo 
Parapija

Gražios vestuvės
Sekmad., spalių 9 d., 12:15 

vai. Vytautas Damosh susi
tuokė su Doselita Anterio. 
Jungtuvės buvo suteiktos per 
mišias visam chorui giedant.

ma visuose mūsų laikraščiuo-1 Mišias laikė ir jungtuvių ap
se, kuriuos prašoma visuome- j eigas atliko kun. B. Kruzas.

PADĖKA
Pp. Budreckiams už. darbo ir 

buto garantijas, kun. Dr. j. Star
kui, pp. Norušiams, pp. Jankū
nams, jų dukteriai ir žentui p. J, 
Degučiui, visiems gyv. Elizabe- 
the, už mums suteiktą gausią 
paramą su šeima įsikuriant, reiš
kiame širdingiausią padėką.

Šia proga mums labai malonu 
pasakyti, kad visi, kas į juos 
kreipiasi, yra visuomet suprasti, 
širdingai atjausti ir paremti. Jie 
ne tik nevengia naujai atvyku
sių tremtinių, bet ieško jų drau
gijos ir noriai viskuo padeda.

Ona ir Juozas Strimaičiai

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

f Brooklvno Lietuviai Graboriai

| PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Iuc.
$ LAISNIUOTAS GRABORIUS

y. Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
» dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 
0 t

•X Paul Gustas Funeral Home, Ine.
S 354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.

(Prieš Armory) ĖVergreen 7-4774

Vytautas Damosh ir Rozalitanė sekti ir susidarvti sau 
vaizdą, kaip jame dalyvauti Anterio yra puikiai lietuviš- 
ir kaip jį paremti. kai kalbanti jaunavedžių po-kai kalbanti jaunavedžių po-

Po konferencijos įvvko po- ra. Abu visą laiką aktyviai 
sėdis drauge Kongresui reng- ~ r“; ~
ti komiteto, New Yorko ALT cijų veikime. Rozelita buvo 
valdvbos ir ALT vvkd. komit.! taip pat uoli choro narė, be 
nariu, dalyvavusį u šioje kon- to, savo gražiu balsu nekartą 
ferencijoje. Posėdyje buvo giedojo solo choro koncertuo- 

| aptarta kas, kaip bus kviečia se ir bažnyčioje.

dalyvavo parapijos organiza-

Elizabeth, N. J. — Nuoširdi 
padėka gerb. pp. Ignui ir Veroni
kai Budreckiams, už mūsų atsi- 
kvietimą į Ameriką ir gausią pa
ramą mums naujakuriams. Taip 
pat nuoširdžiai dėkojam pp. No- 
rušiams ir prof. J. Žilevičiui už 
gausias dovanas. Mūsų gili ir 
nuoširdi padėka priklauso po
niai Siurblienei iš Elizabetho, 
pp. Rūkštelienei Elenai ir Dubic- 
kienei iš Kearny, N. J.

Šių susipratusių lietuvių nuo
širdi ištiesta pagelbos ranka 
naujokams, šioje žemėje besiku- 
riant, yra tikrai verta aukščiau
sios padėkos.

Elena ir Juozas Juškai, 
VI. ir Petr, Bagdanavičiai

mi i ši Kongresą iš Amerikos 
valdžios žmonių ir iš svetimų 
tautybių organizacijų atsto
viu. Pagrindinės Kongreso 
kalbps bus transliuojamos 
per radija. net gi iš Voice of 
America stoties, kuri nori tas 
kalbas išversti net i rusų kal
bą ir perduoti Europai.

A. Pin.

Linkime, kad jaunavedžiai 
ir toliau būtų uolūs parapijos 
organizacijose ir visada liktų 
gyvi lietuvybei.

“Amerikai” reikalingi ener
gingi įgaliotiniai rinkti pre
numeratas.

Gera proga liuoslaikiu eks
tra užsidirbti.

Dėl sąlygų kreiptis: 
“AMERIKA”

417 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

■Eo

PADĖKA

—Moterų Sąjungos 29 kp. 
turės susirinkimą spalių 19, 
8 vai. vakare. Visas nares 
kviečiam.

Ačiū visoms, kurios atsi
lankė į šv. mišias ir pusry
čius. Reiškiame padėką vi
soms, kurios prisidėjo darbu, 
auka ir rūpesčiu, ypač po
nioms Rainienei, Gaigalie
nei, Moskevičienei, Zaukienei, 
Katilienei, Diržienei ir Dob- 
rovolskienei. Buvo išleistas 
laimėjimui lovos užtiesalas, 
kurį išlaimėjo nr. 00264, Mrs. 
M. Vainis, 586 Miller Ave., 
Brooklyne.

—Parapijos metinis baza
ras bus per dvi savaites, pra
sideda penktadienį, spalių 21., 
Bazaras baigsis sekmadienį, I 
spalių 30 dieną. Daugybė la-! 
bai gražių dovanų, margumy-' 
nų ir baras. Visi kviečiami 

/lankytis. Savo atsilankymu 
Milas Ir Balulis į vietų nesimatė. Gražu, kad ir iparemsite parapiją.

Aušros Vartų 
Parapija

Religinė demonstracija
—Spalių 2 d., švč. Panelės 

Rožančiaus diena. Sumos me
tu šv. Vardo vyrai ir Šv. Ro
žančiaus Draugija, visi kaip 
vienas, artinasi prie Dievo 
stalo ir priėmė bendrą Komu
niją. šių draugijų atliktas 
viešas religinis veiksmas pa
lieka neišdildomą įspūdį ir 
gyvą pavyzdį visai parapijai.

PcTsumos ir Komunijos bu-

Už visa gera ir malonų globo
jimą bei pavežiojimą mus po 
Amerikos kraštą, tariam po
nams Miklasavičiams iš Brook- vo bendri pusryčiai. Aplink 
lyno širdingą ačiū. keturis -ilgus stalus tuščių

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį

MMWMWKKnKKnMWMnKXKKnKMKMW
Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas j
Lateniuotaa

LIETUVIS GRABORIUS j
Penna ir New Jersey valstijose ‘

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

1601-03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa, , 54-41

Tel ĖVergreen 7-4335

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

tephen Aromiskis
■(Armakauskas) i

Grabelius—Balsamuotojas Į

Moderniška Koplyčia

-s

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Graborius—Balsamuotojas x

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

ĮTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
j (Šalinskas)
■ Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

L

. (.

TeL NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

< Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

72hd Street Maspeth, N. Y.
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Ateitininku Sa.iune'ns • Sendrane-in Ateitininku •,

DIDŽIULIS APREIŠKIMO PARAPIJOS METINIS
Ateitininkų Sąjungos 

Amerikoje metinis suvažiavi
mas įvyks lapkričio 6 d., 8 
vai. ryte New Yorke, Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje 
ir salėje. Pranešėjais bus žy
mūs ateitininkijos vadai.

• K. Mickevičius, buv. “ži
burių” leidėjas, šiomis dieno
mis lankėsi Brooklyne ir ap
lankė mūsų redakciją.

• Žurn. V. Alseika, kelių 
knygų autorius tremtyje, at
vyksta į Ameriką, kur apsi
stos Newarke, N. J.

• St. Santvaras, žinomas 
mūsų poetas, dabar gyvenąs 
su šeima Stony Brook, lankė
si mūsų redakcijoje.

• Faustas Kirša, iki šiol 
gyvenęs Stony Brook, persi
kėlė į Lawrence, Mass., kur 
baigia pastoviai įsikurti.

• Prof. Z. Ivinskis jau at
vyko į Romą, kur pradėjo 
darbą Vatikano archyvuose, 
rinkdamas medžiagą apie 
Lietuvos praeitį.

• Elizabetho. BALFo sky
rius sekmadienį parapijos 
salėje rengia parengimą, su
sipažinti naujakuriams su 
vietiniais.

• Sendraugių Ateitininkų 
susirinkimas įvyks kitą pen
ktadienį, spalių 21 d., 7:30 v. 
vakare, Maspetho klebonijoj, 
Maspeth, N. Y.

• A. Tamošaitienė, žinoma 
lietuviškų audinių meninin
kė, dalyvaus su savo išdirbi
niais Moterų Parodoje New 
Yorke lapkričio 7-13 d.

• Lietuvių Tremtinių Stu
dentų Atstovybė New Yorke, 
spalių 29 d. (šeštadienį), 7 
vai. vakare, Knapp Mansion 
salėje, Brooklyne, rengia di
delį koncertą - balių. Meninę 
dalį išpildys geriausios vieti
nės pajėgos. Ryšium su va
karu yra šaukiamas L. T. 
Studentų visuotinas susirin
kimas, kuris įvyks spalių 22 
d., 5 vai. popiet, Apreiškimo 
parap. salėje. Bus pasiskirs
tyta pareigomis ir svarstoma 
svarbūs klausimais.

• Liet. Piliečių Klubo Mas- 
pethe bazaras įvyks spalių 14, 
15, 16, 17 d. lietuvių parapi
jos salėje, 64-25 56th Drive.

• Artistai Žukauskas ir Va
siliauskas sutiko išpildyti 
programą “Amerikos” vaka
rui, kurs įvyks sausio 8 d.

X
X1II
K

Maspetho Žinios
—Spalių 8 d. mirė Ona Mu

rauskienė ir palaidota šv. Jo
no kapuose spalių 11 d.

—Auditorijos bazaras pa
rapijos salėje vyksta spalių 
14, 15, 16 ir 17 dienomis.

—Spalių 15.d. susituokia 
(4 vai. popiet) Jurgis Balčiū
nas su Dora Radilla. Spalių 
9 d. susituokė Juozas Stelmo
kas su Terese Caliendo. Spa
lių 23 d. susituoks Alfonsas 
Kuzmickas su Mary Cutrone. 
Gaila kad taip, visi tuokiasi 
su nelietuvėmis.

—Dr. B. Mažeika su šeima 
atvyko iš tremties ir apsigy
vens Mašpethe. - ?.

—Organizuojasi šv.’ Vardo; 
jaunamečių krepšinio koman
da. Galima įsirašyti. trečiad. 
vakarais parapijos salėje.

■—Anglų kalbos kursai 
tremtiniams būna ketvirtad. 
vakarais 7 vai. lenkų pobaž- 
nytinėj salėj.

Angelų Karalienes 
Parapija

Bazaras
kuris įvyks

PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

SPALIŲ-OCTOBER 21, 22 IR 23 D, 1949
Taip. pat 

PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

SPALIV-OCTOBER 28, 29 IR 30 D., 1949
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALp.ll

No. 5th ir Havemeyer Streets Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS c

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. J EZ A VITA S 

Muzikos Dir.
J. P. GINKUS 

Direktoriui
V. UBAREV.’CIUS 

Pranešimų Dir.

A. ir E. POVILANSKU 
Baras ir Restoranas

Dovanoms skiriama:
i

3
4.

Combination Radio
Washing Mac hine

Dormeyer Mixer
Steam Iron Arba piniginės dovanos

TIKETSLIO KAINA 25c. Visa knygutė $3.00

Dovanų paskirstymas bus paskutinę bazaro dieną — Spalių-October 30, 1949
Be to bazare bus išstatyta daug gerų daiktų. Visą laiką veiks puikus bufe

tas ir baras. Bus ir kitų įvairumų. Atsilankę, turėsite progos mūsų parapijos 
gražiame susibūrime maloniai praleisti laiką.

Taigi visus kviečia ir visų laukia atsilankant,

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

Tel. EVergreen 4-9737 c

1

GRAŽIOS VESTUVĖS (
Spalių 8 d. Atsimainymo 

bažnyčioje, Mašpethe, susi
tuokė Emilija Marija Ražic- 
kaitė su Albertu Jatkausku, 
abudu vietinės L. Vyčių kp. 
nariai, šlifibą davė prel. J. 
Balkūnas, asistuojant kun. 
P. Lekešiui ir kun. J. Gurins- 
kui, New Yorko klebonui.

Šios vestuvės yra nepapras 
tos tuomi, kad abu jaunieji, 
kaip ir jų tėveliai, yra geri 
lietuviai katalikai ir. veiklūs 
darbuotojai šioje apylinkėje. 
Be to pp. Ražickai yra nuola
tiniai “Amerikos” skaityto
jai - rėmėjai ir savo darbu 
bei aukomis visada priside
da prie “Amerikos” parengi
mų.

Į sutuoktuvių iškilmes pri
sirinko beveik pilna bažnyčia 
žmonių, kaip sekmadieniais. 
Tas įrodo, kiek abi — Ražic- 
kų ir Jatkausku šeimos čia 
yra populiarios ir gerbiamos.

Prie progos reikia pažymė
ti, kad abu jaunieji ne tik 
dvasioje yra lietuviai, bet vi
sur vartoja savo tėvų gražią 
kalbą. Ir vestuvių puotoje, 
kuri buvo Navickų salėje, 
viešpatavo lietuviškų vestu
vių nuotaika.

Taigi visi džiaugiasi susi
kūrusia nauja lietuviška šei-

Spalių 9 d. Angelų Karai, 
parapija turėjo savo metinį 
koncertą - Balių. Gana ilgą 
koncerto programą išpildė 
parapijos choras, vad. varg. 
muz. P. Dulkės. . '■ • .?

Kas anksčiau lankydavosi 
į Angelų Kar. parap. chord 
koncertus ir matė šį pasku
tinį jų pasirodymą scenoje, 
pastebėjo choro didelę pa
žangą. Tai įvyko uolaus 
vedėjo pasidarbavimo ir nau
jų jėgų į chorą įtraukimo dė- 
ka. Už tai patį chorą ir jo 
vedėją reikia tįk pagirti ir 
palinkėti,, kad jie ir toliau ei
tų tuo pačiu tobulinimosi ke
liu. 7 7

Dainos mėgėjų skonį pale
pino koncerte dalyvavęs Lie-- 
tuvos operos solistas Bladas 
Ivanauskas. Jo sudainuotos 
kelios dainelės publiką tie
siog sužavėjo.

Chorui ir solistui vykusiai 
akompanavo Dr. Jonas Ska
rulis. Jis susilaukė iš publi
kos daug aplodismentų.

Po programos buvo skirtų 
dovanų išdalinimas, o po to 
— šokiai ir balius.

Publikos buvo prisirinkusi 
beveik pilna erdvi šv. Stanis
lovo parapijos salė.

Visi išsiskirstė pilnai vaka
ru patenkinti. -

ATEITININKŲ DĖMESIUI

Spalių 16 d., sekmadienį, 6 
vai. vak. Apreiškimo parap. 
salėje, Brooklyne, įvyks New 
Yorko Ateitininkų kp. susi
rinkimas. Visi nariai ir nau
jai atvykę studentai bei mok
sleiviai ateitininkai kviečia
mi dalyvauti.

Po susirinkimo, maždaug 
8 vai., ten pat bus jaukus pa
silinksminimas dainos ir šo
kio nuotaikoje. Į pasilinksmi
nimą maloniai kviečiame at
silankyti ir neateitininkus.

ma. O jauniesiems linki il
giausių metų ir asmeninės 
laimės. Garbė ir jų tėveliams, 
svetimoje aplinkumoje suge
bėjusiems savo vaikus išau
ginti tikrais lietuviais.

M-—as

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
L*Bgvi Užkandžiai, Kava. Arbata. HM Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKAJUKK2. Oriaiula* Matu 
AISKRYMAS gaminta* naaUa U iMtaiutaa sctetoMA, ALUM

Juozas Ginkus “ .
4S5 Grand Street, Bnwklyo, N, Y.

••♦r.4'?,- ' • -<r

ŠV. VARDO DRAUGIJOS
RUDENINIS SILKIŲ

BALIUS SU ŠOKIAIS
$ ' įvyks g
| Penktadienį, Spalių-October 28, 1949 | 
X Angelu Karalienes Parapijos Saleje X 

a Roebling ir S^. 4th Streets {Brooklyn, N. Y. 0
Ž PRADŽIĄ-7 :30 VAL. VAKARE —, ĮŽANGA 50c į 

w Visus, kurie mėgsta gražiai praleisti vakarą, ma- g 
X loniai kviečia atsilankyti.

ji Kiekvieną sekmadienį, 1:30 
P vai. po pietų, radijo bango- 
b mis, iš stoties WLIB, 1200 
J 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.

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

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

Rengėjai

Lietuvių Tremtinių Studentų Atstovybė New Yorke

RENGIA GRANDIJOZINĮ

KONCERTĄ—BALIŲ
kuris įvyks

Šeštadienį, Spalių 29 (L. 1949

PARDAVIMAI
CYPRESS HILLS

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

2. Dviem šeimom, 11 kambarių, mūr 
rinis, štymas, šone langai.

3. Trim .šeimom, mūrinis, tuščias 
floras, 17 kąmbarilų, 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, garaža).

l'urime visokių tuščių namų Brook
lyne, Queens ir Nassau. Taip pat ir 
naujų.

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

Tel. E V 4-3487
Tel. RE 9-1506

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

’ NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
R A L P II K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

TVl.'ST 2-3108

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

John \V. Anseli
1JDETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai: 

Ofiso Tel. Namų T*U
WO 2-3497 NE 9-568*

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STan 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų vienu Iš
lyginimu plaateįiavima, šaligat
vių eementavinug ir kt. darbu*.

293 MAUJKR ST, 
BROOKLYN S, N. Y.

lai 
i uq 
ilU'J

a'.lk.j
Taid

M
kom

19401 
nu jai 
atidll 
jie tl 
vajai 
siog I 
s pa ui 
k i žJ 
kios I 
iki tl 
girda 
savo I 
kaip I 
viso, I 
geležį 
norim 
siutu.] 
prast

ii

KNAPP MANSION SALĖJĘ
554 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

7 vai. vakare
MEDINĘ PROGRAMĄ atliks geriausios vietinės me
nines pajėgos, su iškilminga L. T. STUDENTŲ tradi
cine dalimi, kurioje dalyvaus daug aukštų svečių.

Šokių metu gros A. JEZAVITO vadovaujama puikiau
sioji lietuviškoji kapela New Yorke. Be to bus daug šokių 
konkursų ir kitų įvairių studentiškų pramogų.

Baras su skaniais užkandžiais ir geriausiu patarnavimu, 
atgaivins mūsų mieluosius svečius ir leis tęsti toliau tą pui
kųjį pasilinksminimą su tradicine lietuvių studentų nuotaika, 
kurią jūs galėsite susidaryti, atvykę į mūsų koncertą-balių.

ĮŽANGA $1.50 >
Visas pelnas skiriamas lietuvių studentų šalpai

Bilietus galima gauti iš anksto pas visus stambesnius lie
tuvius biznierius ir L. T. S. Atstovybėje, 350 Keap Street, 
Brooklyn, N. Y. >

HENRIKAS KRIŠTAPONIS,
L. T. Studentų Atstovybės Pirmininkas

*. Jos. Zeidat, Jr.
'BAR & GRILL

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

41t GRAND STREET BROOKLYN* N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Puehd

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

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

PIGIAI PARSIDUODA
Dėl mirties šeimoje pigiai par

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

PARSIDUODA SU PASI
AUKOJIMU

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

REIKALINGAS KAMBARIN
Pavieniui blaivam ir rimtam 

vyrui su šiluma arba mažai ap
šildomu ir privilegijos virtuvėj, 
prie šeimos ar našlės, WiUiams- 
burge ar Ridgewoodo apylinkė
je, Rąšykit laišką: J. Audrutis, 
380 So*. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

VARGONININKAS
. Baigęs konservatoriją ir galįs 

vesti chorą vargonininkas ieško 
vietos. JULIUS MAČIULIS, c'o 
A. Radauskas, 808 Main Street, 
Oakville, Conn.

U n • v• ♦ •' • 1

matot

GENERAL^ ELECTRIC
• - REFRIGERATOR

MODEL NG J

; NOW ONLY 5 189.75
AJ LITTLE AS

$2.oo PER WEEK
AFTER DOWN 

. PAYMENT!

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

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasinitj ir aliejum šildomu PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEV1ZI JOS AP AR A TŲ 

SKALBIMO' MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirkaite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
sad mūsų prakes Ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

k omui

’ uose, 
suuai

dziai

/oi.t/.ur

lietuvi

.'avimo
Heins p 
tauta r 
tesni”

■ t: imi 
kl 

t.lH'.vbtl 
m.spektl 
toriu iri 
biamų I 
dama pi 
riu tai 
"stibresl 
tus Mizl 
totus. į 
kad jie] 
priemon


	1949-10-14-AMERIKA



