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Lietuviškųjų Maskvos tar
nų paskutinių dienų aprašy
muose Chicagos, Baltimorės, 
E1 i z a b etho, Bridgeporto, 
Brooklyno įvykių, kur jiems 
lietuviai neleido kalbėti, vai
dinti, pravesti savo rezoliu
cijas, krenta į akį vienas da
lykas : žodžių komunistas, 
komunistai ten nerasi. Visur 
kalbama ne apie komunistus, 
bet apie... pirmeivius. Pirm
eiviams neleido apginti And
rulį Chicagoje, pirmeiviams 
beleido statyti jų veikalo E- 
llzabethe — pirmeiviams, ne 
komunistams. Tai kur gi ko
munistai išnyko? Apie tai 
Mizaro - Bimbos - Prūseikos 
Co. mulkinamieji, iš kurių 
toji nešvari kompanija daro 
sau pelningą biznį, turėtų la
bai pagalvoti.
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Genocido Pakto Ratifikuoti!
Alger Hiss

Ę1

Lenkai iš Prancūzi
jos vejami

MASINES SKERDYNĖS SULAIKYTI!

Senatorius Ferguson, re- 
publikonas, pareiškė vienoje 
spaudos konferencijoje, kad 
šių dienų AJV Kinijos politi
kos pagrinde yra padėtas 
1944 m. tuo metu buvusio 
viceprezidento Henry Wal
lace slaptas pranešimas, ku
riame jis tada įrodinėjo, kad 
Chiang Kai-shekąs reikia pa
likti, o padėti Kinijos komu
nistams. Senatorius pabrėžė 
tą slaptą Wallace raštą pats 
matęs, nors apie jį mūsų Val
stybės Departmento baltojo
je knygoje apie ir nutylė
ta. Ferguson yra Senato ple
numo posėdy pasakęs ir to
kį posakį: AJV politika Ki
nijoje galima pavadinti H. 
Wallace planu Azijoje. Tai 
keistos aliuzijos — kad Wal
lace veža bolševizmo vežimą, 
tas visiems aišku, bet ką tu
ri šių dienų administracija 
su jo senai pradėtais •„ pla
nais? 1 y
•.'K* iJbZ,-ė- ■ *'..*■ * *

Paskutiniu laiku Washing- 
tono užkulisiuose 'buvo 
sprendžiami ir toki dalykai, Departamento sąmata'sekam 1.'' . “.JI.'.--------------
kurie viešumos nebeišvydo. tiems biudžeto metams, kurie ' v ,.w, . ,
Apie vieną iš tokių pradėjo prasideda 1950 m. liepos J1C žaidžia mirtimi 
kursuoti gandai, kurie įšoko .mėn., numato lėšas Voice of 
net ir įlaikraščių skiltis. Bu-(America efektingumui pra- Kaip atsimename, nelabai 
tent, kalbama apie naują ato- plėsti —*tarp kitko, trans-' seniai Rusjoje buvo “panai-

Lietuviškoje Sodyboje
• ' ... • . -------- 7-———:----- ------------------------ -------------------- -----

AMERIKOS BALSAS LIETUVIŠKAI
New York (LAIC) — Kon- ALT Vykdomasis Komitetai

tamento sluiSgsniai' paihfor-*kitico,paremi 
mavo ALT, kad Valstybės komisijoj e.-
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Hiss? 
tik 28 

amliaus vyrukas, atvy- 
- ir kieno 
javo vietą 
Ramente, 
jau mato- 

otiente vice- 
dėjėju.
Hips jau sėdi 
dėje specialių 

Mitinių ReikalUuSkyriuje. 
1945 metais . bįivęs prezi- 
ntas Roosevelt; Važiuoda- 
as į Krymą tartis su Stali- 
i, Alger Hiss, pasiima savo

Kas buvo tas -..
1933 metais jis 

metų i ” ?
ko Washingtona| 
tai globojamas, 
Žemės Ūkio De]

1936 metais 
me State Depar 
sekretoriaus pa

1944 metais

Bažnytinės vyriausybės ir'sutarties reikalas, tai Rūmų 
prezidento Trumano adminis-1 pritarimo jam nereikia. Rusk 
tracija reikalauja Senatą pareiškė, kad AJV ratifika- 
greičiau susitarti ir Įeiti AJV 
ratifikuoti genocido konven
ciją, kuri turi būti protestas 
ir perspėjimas prieš sistema- 
tines skerdynes atskiri! ben
druomenių ir tautų, šita kon
vencija turi tuoj aus pradėti 
veikti ir pagal ją turi būti tie 
masių skerdėjai paskelbti

Diplomatiniai santykiai 
tarp Varšuvos ir Paryžiaus 
nuolat tempiasi. Vieni kitus 
iš savo kraštų veja lauk. 
Paskutiniu metu prancūzai 
vėl išvijo iš savo krašto 17 
lenkų, kuriuos įtarė šnipinė
jant. Išvytųjų iš Prancūzijos 
lenkų skaičius per paskuti
nius du mėnesiu pasiekė 75.

Nepaprastas įvykis įvyko kaip žmonijos nusikaltėliai, 
neseniai šiaurės Prancūzijo
je, Lille mieste. Iš lenkų kon- miteto pakomisijoje valsty- 
sulato pro trečio aukšto lan- bės pasekretorio padėjėjas 
gą ant šaligatvio šoko vie- Dean Rusk pareiškė, kad los tuojaus panaikinamos. 

, nas to konsulato tarnautojas “mūsų kraštas turėtų tuojaus Tose stovyklose buvo apie 
'lenkas, kuris nugabentas į ratifikuoti genocido konven- 36.000 kacetininkų.

j. šis įsakymas yra sovietų 
moralinę padėti propagandos triukas: štai

vimas padarytų milžiniškos 
įtakos kitiems kraštams šį 
reikalą paskubinti.

daro propagandą

Senato užsienio reikalų ko-

Rusų karo pajėgų vadas 
Vokietijoje gen. W. Chuikov 
pranešė rytų Vokietijos “vy
riausybei”, kad rytų Vokie
tijoje koncentracijos stovyk-

ILtUUJU. !lClin.0L», .KULIS II ugd UcLl LdS į rčl LILI K UOLI JįtJllUUlUO KULI Veli“

Tais pačiais .inetais, karui ligoninę, tikimasi išgydyti, ciją ir pasiimti vadovavimą
Konsulatas paskelbė, kad tas atstatyti 
tarnautojas šoko norėdamas tarptautinėje bendruomenė- žiūrėkite, vokiečiai, mes ka- 
nusižudyti, nes jam... skau- je”. 
dėdavę pilvą, žmonės gi

pasibaigus, Algėr Hiss at
stovauja Jungtines Valsty
bes San Franciscd konferen
cijoje. į ----------- ---------------------- --------------- --------------

Taigi, kaip matome, Alger no, kad jis šoko tokiais pat ja pasirašyta 43 kraštų ir 7 taigi... mylėkite mus. Tai vis
Hiss, buyo didėlė Žuvis ir prie motyvais, kaip anuomet Ko- kraštų jau ratifikuota. Ame- noras patraukti viešąją opi- 
jo prieiti nebuvo lengva, juo senkina. 1 Mvlmi vimlrin C!nv\n4’n i -t

labiau, kad sekretorius jį lai-1 •

ma-
cetus panaikiname, nereik 

Iki šiol genocido konvenci- jų, žmonės turi būti laisvi,

rikai reikia tik per Senatą niją pire savęs.
I pravesti ir tuo pačiu bus da-j Bet tie kacetininkai jau

kė ištikimu pareigpnu ir savo Piktinasi Višinskio lykas pravestas, nes preziden- išvežti dar didesnėms kan-
dešiniąja ranka._ ____________ To nežiū
rint, kongreso ko lisija, FBI 

ikol Hiss’ą 
įo rankas, 
liudininku jungu, jos miesteliuose veži- 

rot Whitaker kai buvo daugiausia rusai, 
aįo “Times” kurie pasižymėjo savo keįkš- 
«žiau buvęs mais ir šlykščių žodžių varto-

padedama dirbo,' 
atidavė į teisingu

.Svarbiausią Ii 
prieš Hiss’ą "^ 
Chambers, ži 
redaktorius, ‘ 
komunistų.įi

kalbomis
Kol Lietuva buvo po rusų

V l<Sy<£ • JUWXlKtlr.R -tgĮJCl L<X1 Id* .

Kai teisme Chambers įro- kiasi kaip vežikas”.
. .J Dabar, kai vežikai išnyko,dinėjo, kad visas rusams tei- Dabar, kai vežikai išnyko,

kiamas žinias jis gaudavęs iš patrlė irgi pasikeitė. Veži-
Hiss’o, kaltinamasis su savo vįetą užėmė Sovietų šulas 
advokatų ir daktarų pagalba, Višinskis. “Jis keikiasi* kaip 
norėjo Chąmbers’ą padaryti Višinskis” 
melagiu ir silpnapročiu. I _ Ištikrųjų 

Tariau nn ilcrai rmmt.emi- ' - , .. .Tačiau po ilgai nusitęsu- 
minę bombą, kurios esmę su- liuojant ir lietuvių kalba. Biu- kinta” mirties bausmė. Nuo sios bylos prisiekusieji teisė- 
daro ne uranijus, bet “sunku-!^žeto Biuras, veikiąs Prezi- to “panaikinimo” nei pora jai’(jury) melagiu ir krašto 
sis vanduo” ir kuri būsianti 1 dento įstaigos žinioje, šią są- ’ metų nepraėjo, o pereitą išdaviku ’ pripažino Alger 
1000 kartų stipresnė už nu- matos dalį jau patvirtino ir pentkadienį Maskvos Tassas Hiss’ą. Jam gręsia bausmė 

__x ,-r--------------------------r ’ 1 ... j.g. 10 metų kalėjimo ir pini
ginė pabauda.

Kai teismas tars savo ga
lutiną žodį, kai kurie senato
riai žada reikalauti Acheso- 
ną. pasitraukti iš sekreto
riaus vietos už tai, kad jis 
bandęs Hiss’ą užtarti.

daro ne uranijus, bet “sunku- !^lžeto Biuras, veikiąs Prezi- to “panaikinimo” 
sis vanduo” ir kuri būsianti 1 dento įstaigos žinioje, šią są- ’ metų nepraėjo,

mestas ant Heroshimos ir netrukus, reikalą svarstys pranešė, kad ten vėl įvesta 
Nakasaky bombas. Galime Kongreso komisijos, 
įsivaizduoti jų padarimus, <

. mirties bausmė. Ją įvedė
Tai jau antras reikšmin- aukščiausioj taryba... atski-

• « • « ‘ 1 « i i»i —v • n

no tada sprogimo iš karto fOs suokalbį”. Jung. Tautų nizacijų ir kultūrininkų pra
žuvo beveik visas 250 tūks- ,Qen. Seime pirmą kartą vie

šai prabilta apie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos kančias. 
Šiemet, Prezidentui Truma- 
nui pristačius valstybės są
matos duomenis, paaiškėjo,

turint galvoje ,kad nuo vie- gas įvykis, pralaužiant “ty- rų respublikų ūkininkų orga-

tančių gyventojų miestas. Ar 
neprivers šitoji bomba pagal
voti pasaulį apie pasaulinę 
valstybę ir pasaulinę vyriau
sybę? .

tas pats šį pasiūlyma Sena- čioms — į Sibirą, į Rusijos 
tui padarė. Kadangi čia yra gilumą.

• ▼ j nausy urs piuiiiĮ- — pareinu pieiŲ ikorejų.
000.000 per sekančius 6 menesius Atstovų Rūmai atmetė. 
Atmesta 2 balsų persvara — buvo pasakyta aštrių žodžių 
-vyriausybei.

• Atsistatydinus specialiam prezidento Trumano pa
siuntiniui prie Vatikano M. C. Taylor, Amerikos protestan
tai reikalauja, kad toliau prie Vatikano nebūtų skiriamas 
atstovas.

• Bostone plėšikai užpuolė vežančius j banką pinigus 
ir, pagrobę 1 milijoną dolerių, pabėgo. Plėšikus gaudyti

Višinskis”. — dabar sako.’
, nors dauguma 

dabartinių sovietų atstovų 
mėgsta kartais nusikeikti aų- ,,, x iuuijuu<£ umcni^, xicainus ga.uuji>i
ba pasikolioti, bet Višinskio vadovauja pats FBI viršininkas J. E. Hoover.
nė vienas ligi šiol nepralenkė, i • Atominės energijos reikalu vesti slapti pasitarimai 

Kai Višinskis, tarnaudamas J. T. Organizacijoje, sovietų atstovams išėjus iš posėdžių, 
Sovietų “teisme” koliojo ir liko išsprogdinti. .
įžeidinėjo beginklius, pančiais^ • Iš prezidento Trumano pasisakymo spaudos kon- 
surakintus Rusijos gyvento- ferencijoje atrodo, kad vyriausybe deda pastangas paga- 
jus, visiems buvo aišku, kad minti hidrogeninę (sunkaus vandens) bombą. Bandymai 
tas bailys nori prisigerinti esą jau pradėti. ,
savo ponui ir savo biauriu lie- • j. McCloy, aukštasis U. S. komisaras Vokietijai, pa- 
žuviu sau karjerą padaryti, reiškė, kad vakarų Vokietijai jokių sienų garantijų nereik, 
Bet dabar, kai per Stalino ma- kol „mes esame čia”. Pareiškimas buvo padarytas viename 
lonę tas pliauškalų maišas1 priėmime, į kurį buvo kviestas ir sovietų atstovas, kuris ta- 
pasidarė ministeriu, daug kas čiau neatvyko? ,
manė jį susitvarkysiant nors

šoma. Tai matote, koki pikti 
ten ūkininkai ir... kultūrinin
kai — įvesk jiems mirties 
bausmę ir gana.

Ar ten ta mirties bausmė 
tarybos buvo išvesta ar įves- 

kad ir Jungtinės Valstybės ta — vistiek ją enkavedistai 
tylą laužo ir, jei Kongresas

• J. McCloy, aukštasis U. S. komisaras Vokietijai, pa-

* •
Franco, visi at-
Kremliaus pa- sąmatą patvirtins, prabils į

Ispanijos 
simename, 
skelbtas baisiuoju žmonių, Lietuvos gyventojus jų gim- 
suprask bolševizmo, priešu ir taja kalba, 
atvirkščiai, Stalinas paskelb- Tenka priminti, kad pas-
tas amžinu priešu^ Ispanijos tangos šia kryptimi jau kėli 
c 4... meįaį nuoiat buvo daromos.

ALT delegacija kalbėdamos 
pasiuntiniai Kaire gu Valstybės Sekr. padėjėju 

ir Paryžiuje jau kuris laikas, Armour plačiai klausimą ap
kalbas! apie tarpusavę pre- kalbėjo ir vėliau patiekė kelis 
kybos sutarti. Taigi, tuo me-'memorandumus. Klausimą 
tu, kai J. T. Organizacija pri- kėlė ir Lietuvos Pasiuntinys 
ėmė bendrą diktatūrinės Is- Washingtone. Labai aiškiai 
panijos boikotą, kurį čia lietuviškų radio transliacijų 
daugiausia organizavo kaip 'klausimą statė VLIKo pirm, 
tik Kremlius. Ir pasaulis ne- prelatas M. Krupavičius ir

fašistu. Bet štai, žurnalistai 
šnabžda, kad šių 
“priešu’

metai nuolat buvo daromos.

nustebs, jeigu tokia sutartis 
bus pasirašvta. Ji, tiesa, ir 
švelnesnis dalvkas, negu ta
da Stalino sutartis su Hitle
riu.

— Staiga ir netikėtai so
vietai nuėmė savo sustiprintą 
pasienio kontrolę tarp vaka
rinių ir rytinės zonų Vokieti
joje. Paskutinėm dienom prie 
Helmstadt pervažiavimo pun
kto vaizdas atrodė kaip 1948 
m. pavasario blokada pradė
jus — milžiniškos eilės vaka
riečiu sunkvežimių, laukian
čių leidimo į Berlyną,

Vykd. Tarybos anuometinis 
pirm. V. Sidzikauskas. Tuo 
būdu, visas klausimas per ke
lis metus buvo kruopščiai a- 
titinkamų įstaigų išnagrinė
tas ir, galop, pastarųjų metų 
eigoje buvo nusistatvta pra
dėti lietuvišką Amerikos Bal
są. Visuotinojo Amerikos Lie
tuvių Kongreso rezoliucija 
tuo klausimu, jau užtiko pri
nokusį sumanymą.

Reikia pasakyti, kad; kiek 
tai liečia Atstovų Rūmu pa
komisijų, josios pirmininkas 
ir kiti nariai yra vieni nuo
širdžiausių lietuvių draugų.

surengia kasdien tūkstan
čiams žmonių, be teismo, be 
ekspertų, be nutarimo — pa
prastu plaktuku į Smilkinį 
arba pistoleto kulka į pakau
šį. Bet jų tarybai reikia ir 
“isaku” šiuo reikalu: štai, 
pasauli, mes panaikinome 
mirties bausmę, o jūs žudote 
žmones! Dabar gi, štai mes 
įvėdėme mirties bausmę (pir
mas jos ‘nebuvo”)-, bet... “tik 
išdavikams”: Na, ir pasakyk 
tu vakarų pasaulio, sakysL 
me, kad net ir mokslininkui, 
kad ten tik žaidžiama vie
šumoje mirties dalykais, o 
pati mirtis vykdoma nuolat 
masiniai, — netikės, kaip ne
tikėjo- tūlas čekas prieš 5 
metų, bet šiandien jis jau ti
ki... • '

— Garsusis tolimųjų dis
tancijų skridimo lakūnas J. 
Mann drauge su savo palydo
vu R. E. Milander, nukritus 
lėktuvui, užsimušė.

Mirė ginklu karalius
Garsusis vokiečių ginklų 

fabrikų savininkas G. Krupp 
mirė Zalcburge, Austrijoje. 
Jis turėjo jau 79 metus, bu
vo visai suparąližuotas ir 
dėl to atleistas nuo tarptau
tinio teismo kaip karo nusi
kaltėlis. Jo sūnus to teismo 
nuteistas 12 metų kalėjimo.

Kruppas buvo į savininkas 
milžiniškų plieąb fabrikų 
Ruhro krašte. Tylose fabri
kuose “gimė” pirkias ir ant
ras pasauliinai kąrai, nes čia 
buvo padaroma tiek ginklų, 
kad tas įgalindavo Vokietiją, 
pulti kaimynus. ! ■ -

Pirmojo’ pasaulinio karo 
metu garsioji patranka “Ber
ta”, iš kurios buvo .apšaudy
tas Paryžius, o vęliau kuri 
suvaidino didelę rolę imant 
miestus, buvo ,‘pikrikštvta” 
vardu velionio Kfuppo žmo
nos Bertos, kuri par gyvena 
Zalcburge.

-r Vatikano išleistame 
metraštyje pažymėta, kad už 
geležinės uždangos jjiuo me
tu yra suimta 34 vyskupai irt 
archivyskupąi. ,

— J,. T. Org. Palestinos pa
tikėtinių komisiją 
J. T. Org. sovietų 
taip pat išėjo iš 
kurį atėjo Kinijos

;— Sovietai 
paleido į tarnybą naują 35.- 
000 tonų karo lai1 ą.
/ ' & < T

• R. Denham, vyriausias gynėjas NLLB, pareikalavo,
dėl draugijos, kurioje jam kad J. Lewis, būtų priverstas leisti angliakasiams dirbti vi- Ennlro iii-i o 4- t m ^7 i Ima ' •są savaitę.

• Amerikos išvežamų prekių į Vokietiją kiekiai au-
tenka dalvvauti. Bet vežikas 
paliko vežikų. Ir visi diplo
matai yra pasipiktinę Višins-1 ga. Tos prekės gaunamos į Vokietiją Marshal© plano ri
kio koliojimais ant Amerikos ' 
sekretoriaus Achesono, kuris 
atidengė Sovietų grobimą 
Kinijos žemių.

Svarbūs Vyr. Teismo 
sprendimai

Vyriausias Federalinis 
Teismas suteikė vvriaiusvbei 
teisę karo metu ištekėjusias 
už amerikonų moteris ir kL 
tus užsieniečius, kurie bus 
pavojingi krašto paslaptim 
ir saugumui, be jokios teis
mo procedūros iš AJV iš
tremti. šitą precidentą suda
rė teismas, išsnrendes kele
tą šios rūšies bvlų. Iš 7 tei
sėju 4 buvo už šią teisę, o 3 
prieš. *

Kitos rūšies byloje tas pats 
teismas sudaręs pretekstą ir

je Ženevoje1 tam, kacĮ buvę piliečiai, kurie 
delegacija pilietybę įgavę čia naturąli- 
posėdžio, į zacijos keliu, atvykę užsie- 
atstovas. niečiai, gali būti taip pat de- 
Leningrade portuoti, jeigu jie veikią 
nnino 2 *-.prieš šį kraštą, kaip išdavi-

Ikai. ’

bose.
• Sekretorius D. Achesonas pareiškė, kad Saaro kraš

tui turėtų būti suteikta plati autonomija.
• Austrijos Katalikų Bažnyčios Vyriausybė išleido 

tikintiesiems ganytojinį laišką, kuriiame primenama kata
likams pernai meti) Popiežiaus raštas dėl draudimo kata
likams remti, komunistus..

• Daug ženklų rodo į tai, kad sovietai gali vėl įvesti 
blokadą Berlyne.

• Saaro krašto gyventojai nori, kad Saaras būtų at
skirtas nuo Vokietijos. Kancleris Adenauer reikalauja tuo 
reikalu krašto gyventojų balsavimo.

• Vakarų Vokietijos vidaus reikalų ministeris J. Kai
ser pareiškė, kad nuo karo pabaigos, tik per apsaugotą sie
ną, iš ryti; zonos į vakarus pabėgo nuo bolševikų pusantro 
milijono vokiečių. '

• AJV pasiuntinys Maskvoje įgaliotas pareikšti so
vietų, vyriiausybei protestą dėl trukdymo Austrijos taikos 
sutartį sudaryti.

• Lenkijos atstovybės J. T. Organizacijoje aukštas 
pareigūnas nutraukė visus ryšius su lenkų vyriausybe ir 
paprašė AJV vyriausybę leisti jam gyventi čia tremtinio 
teisėmis.

• Čekoslovakijos generalinio konsulato New Yorke 
sekretorius A. Fried nutraukė ryšius su savo vyriausybe ir 
paprašė AJV vyriausybę leisti'jam čia apsigyventi tremti
nio teisėmis?

• Sąjunga kovai prieš nužmoginimą vakarų Berlyne 
paskelbė žinią,-kad sovietų kacetuosė- rytų zonoje,yra ir 
Amerikos - Anglijos kareivių. Jie buvo matyti kitų kaceti- 
ninkų tarpe Sachsenhausene ir Buchenwalde.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų. ,

MOKSLO MŪSŲ VAIKAMS!

garsioje Londono konferenci
joje” — tikriau sakant, ant
rajame Rusijos Social-Demo- 
kratų Darbininkų Partijos 
suvažiavime, 1903 metais...

Lenino frakcija ne tiktai 
tame suvažiavime,- bet ir 
daug vėliau neatsimetė nuo 
Rusijos socialdemokratijos 
ir nepriėmė atskiros progra
mos. Partijos programa pali
ko ta, kurios projektą pasiū
lė Martovas ir kurį suvažia
vimas priėmė didele balsų 
dauguma...

Kova Londono suvažiavi
me ėjo ne dėl programos (ku
rios demokratiškiems princi
pams pritarė visi, o dėl orga
nizacijos formos. Leninas ir 
jo šalininkai reikalavo griež- 
to centralizmo: 1__ _____
komitetas turėtų visą galią 
patijoje, kad partijos nariai 
būtų pilnoje centro kontrolė- 

Ije ir klausytų jo įsakymų.

KATALIKŲ BAŽNYČIA KALBA
KOMUNIZMO VAISIAI

POPIEŽIUS PIJUS XI
Mūsų tautos tragedija pa-1 atliktų darbų. Tai buvo švy- 

skutiniųjų dešimties metų turys,’švietęs ne tik jauni- 
laikotarpyje išryškino ištisą mui, bet ir suaugusiems, uie- 
eilę veidų, vienus iš jų nu-ko už.tai nereikalaudamas, o 

labai dažnai net pašiepiamas 
ir paliktas likimo valiai. Kar-. - . - ■
tais visuomenės parama bu- vlsas priemones, išgriauti iš 
vo tokia maža, jog reikėdavo Pa^ Pamafū krikščioniškąją žiaurumai būtų tik atsitikti- 
stebėtis, 
dirbti? , v. ,v - - .

Bet ar ši auka jau paitan-0°> israuti bet kokį
karna? Ar ji jau baigėsi?pū prisiminimą. (Tai atvirai 
Lietuvoje mokytojas yra! skelbia patys komunistai), 
prievartaujamas nežmoniškų I šalių vyskupai ir kunigai 
maskolio užmRčių. Jo rankos ištremiami, sunkiems^ dar-

Kur tk komunistai pajėgė tokia didele barbarybe, jog . 
įsigalėti ir įsiviešpatauti, ten atrodo visai neįtikėtina mū- 
jie pasistengė, pavartodami sų lakais...

į Ir negalima sakyti, kad tie

tybė, jrol 
linos glJ 
ko gyvy! 
žmoniški! 
ir priežiį 
menko ii! 
žmoguje! 
k y tris - 11 
žmogaus! 
kyla savi 
kilnia pa!

Apia! 
Kas yra I 
veikiai į I 
akių lėly! 
noje alkį! 
dūrus ar! 
lis reflekj 
žmogaus] 
ašarų tell 
nors dažil

Kalbi 
si jo pirn] 
monės pa 
Tačiau kl 
jo 1 avė j iii 
kymas in 
laiku yra 
dikis tur

Šitad 
si kūdiki 
tai yra si

Tolrr 
veda ją a 
ningiems

stumdama į išdavikų ir niek
šų grupę, o kitus iškeldama 
virš viesos tautos, kaip kovo
jančius ir besiaukojančius 
mūsų visų gerovei. Kai ku
riais atvejais net ištisos gru
pės, socialinės ar profesinės, 
šitų verpetų buvo paskan
dintos į drumzles, arba iškel
tos aukštyn, šiuo metu norisi 
prisiminti mokytojus, ra
miausią ir tyliausią profesi
ją, tačiau sudėjusią milžiniš- 

kad "centro ką auką’ taiP Pat tyliai ir ra’ 
miai, be reklamos. Juos gali
ma vadinti partizanais, ko
vojančiais mūsų kultūros ir 
švietimo fronte aukojančiais 
savo asmenį, beveik be jokios 
prošvaistės kada nors šią 
kovą baigti ir atsikvėpti. 
Neseniai skaitėme “Britani
jos Lietuvyje”, kad tauta, 
šalia paminklų mūsų žymie- Jungtinėse Amerikos Valsty- 
siems žmonėms, turės staty- bėse, lietuvio mokytojo auka 
ti paminklą ir kukliam, pa
prastam mokytojui, nešu
siam švietimo naštą okupaci
jos metais, vargusiam trem
ties mokyklose, skurstan
čiam dabar okupuotoje Lie
tuvoje.

Nors mokytojo padėtis bu
vo skurdoka ir Nepriklauso- • v • i • I V* 1 •

kaip pajėgiama kVltūrą bei išnaikinti religi
ją ir iš žmonių, ypač jauni-

karna? Ar ji jau baigėsi? jų prisiminimą. (Tai atvirai

Jau kelis kartus mes savo puslapiuose esame kalbėję, 
kad Amerikos lietuvių jaunimui reikia veržtis į mokslą, į 
aukštas profesijas, į vadovaujančiųjų eiles, į ten, kur turi
ma įtakos krašto buviui, žmonių gerovei, tautų likimui. Šį 
kartą ryžtamės dar kartą apie tai kalbėti, turėdami gal
voje, kad šiuo didžiu klausimu niekada nebus per daug pa
sakyta, ypač šiuo metu, kai ši sritis pas mus dar dirvonu 
apžėlusi stovi. _________ _ c________ __t.

Šiuo straipsniu mes nesiekiame nurodyti lietuviam gitai “diktatoriškai” tvarkai 
konkrečių kelių ir priemonių, kaip veržtis į aukštuosius partijoje priešinosi dauguma 
mokslus čia Amerikoje, apie tai esame jau kalbėję ir dar delegatų; bet kai suvažiavi-

f teks kalbėti specialiais straipsniais. Čia norima tik atkreip- mas užsitęsė (jisai ėjo dau- 
ti lietuvio dėmesys ir sužadinti užsidegimą šiuo reikalu. Įgiau kaip tris savaites) ir da- 

Nekuklu yra save girti ir putliai aukštinti, bet nesveika lis delegatų išvažinėjo, tai 
yra ir savęs nedavertinti. Lietuvis linkęs daugiau į šitą Lenino pusėje pasirodė ketu- 
antrą atvejį, į savęs nedavertinįmą. Tie Amerikos lietuviai, Įri balsai daugiau: 24 balsais 
kure ryžosi siekti aūkštų profesijų, jų pasiekė ir tose pro- Į prieš 20 jo pasiūlytas įstatų 
fesijose nei kiek nemenkesni specialistai už kitų tautybių j paragrafas praėjo. Štai kuo 
profesionalus. Mūsų kunigai, mokytojai, advokatai, inžinie- Leninas didžiavosi, vadinda- 
riai, gydytojai, turi gerą vardą, geras klijentūras. Tai įro
dymas, kad lietuvis gali konkuruoti su kitų tautybių žmo
nėmis. ,

Žvilgterkime į mokyklą. Čia lietuvis vaikas mums gė
dos nedaro, jeįgu tik jis turi gerą aplinką, kuri jį apsaugoja 
nuo gatvės, nuo minios, nuo iškrypimų. Mes dažnai matome 
apie lietuvį vaiką ar jaunuolį net amerikoniškoje spaudoje. tsv „s L*- *, • ~•*
Net ir apie neseniai atvykusius lietuviukus, kurie dar vos n(?Tnndnna šuva-.kui sunto, nes mokytojas pa
tik apšilo šiame krašte. Lietuvis vaikas dažnai įsimuša net 5• rtninn frakriin skflau^
į pačias pirmąsias mokinių eiles. O tai garantija, kad mes 71 - atai,irn atžvilgiu, bet ir
galime veržtis į viršūnes į ten, į kur veržiasi kitų tautų ^arevsav0 a^kirą nuo men- dvasini spaudimą, varžanti 
žmonės . į sevikų” organizaciją, bet dar j0 lietuviškojo auklėjimo

Mūsų profesionalų gero pasirodymo senose profesijose ^ark5‘ Kovodamas su skur-
r e» r skelbėsi esą socialdemokra- du, jis turėję: kovoti su oku-

tai”. Pagaliau, 1917 metais, pantų užmačiomis, siekian- 
kai Leninas su Trockiu pa- čiomis nutautinti mūsų jau- 
grobė į savo rankas valdžią, |nimą, įdiegti jam svetimą

A gajvojjmą įr neį. visaį ,;jam
uždaryti duris į mękslo įstai
gas. Ręikia ipanyti, kad mo
kytojui nepakeliamai blogas būtinos palaikyti mūsų vai- 
atlygUBihas ” .........

suvaržytos, o jaunimas nega
li išgirsti mokytojo žodžio, 
plaukiančio iš atviros širdies. 
Todėl ir kiekvienas trėmi
mas, kad mokytojas šioms 
raudonųjų užmačioms sten
giasi nepasiduoti, pilnas šios 
profesijos kankinių. Tačiau 
ųies tikimės, kad mokytojai 
nepaluš ir dabar, kad jie ir 
toliau tęs saVo aukojimosi 
tradiciją. Pagaliau ir čia,

bains pasmerkiami, sušaudo
mi ir kitaip žiauriausiai nu
žudomi. Pasauliečiai, kurie 
buvo bent kiek gynę religiją, 
įtarinėjami, visaip spaudžia
mi, persekiojami, į kalėji
mus grūdami, teisiami... Jie 
ir ligi šiol būriais tebežudo- 
mi dėl to, kad yra krikščio
nys ar bent priešingi: bedie
viškajam komunizmui. Ir tas 
siaubingas žudymas atlieka
mas su tokia neapykanta, sul

nis reiškinys, paprastai lydįs 
kiekvieną perversmą, arba 
atskiri išsišokimai, įvykę dėl 
pasikarščiavimo, kaip tai bū
va kiekvienoje kovoje. Ne! 
Tai natūralūs vaisiai siste
mos, kuriai trūksta bet ko
kių vidinių varžtų... Juk tie 
Varžtai yra būtini tiek atski
riems asmenims, kaip Dievo 
įdiegtas jų širdyse prigimties 
įstatymą... Dabar Rusijoje 
matom siaučiant terorą, kur 
senieji sąmokslų ir kovų 
draugai vieni kitus naikinai 
Tačiau tasai teroras nepajė
gia sulaikyti nei visuomenės 
gyvenimo irimo, nei dorovės 
smukimo.

Divini Redemptoris.

IŠGELBĖKIME 600 LIETUVIŲ

mas savo frakciją “bolševi
kais”, o savo oponentus 
“menševikais.”

Tai yra bolševizmo užuo-
mazga, bet tai dar anaiptol moję Lietuvoje, tačiau abie- 
ne tas bolševizmas, kurį šian-ljų okupacijų metu ji tapo la-

yra reikalinga. Spaudoje 
skaitome apie šeštadienio lie
tuviškąsias mokyklas, kurio
se dirba tie patys žmonės, 
kurie jau ištisą eilę metų au
kojasi mūsų jaunimui. Kiek-i . . . x. .. . .x. . _
vienas dirbame gana sunkiai, P™lai Pavyko gauti is Mi- telegramos ir kiti susirasme- 

_ . . lnniP,nn xtjjtp I )isn appn Pnr- ūmai Minima isvisn snip

Bendrojo Amerikos Lietu- dintos, jų kelionių išlaidoms 
vjų šalpos Fondo talkiųin- nuo New Yotko arba Bosto- 
kams ir bendradarbiams ne- no, bagažas, maistpinigiai,

chigan State Displaced Per- jimai kainuos išviso apie 
sons Commission 150 nevar- $20,000.00. Ar mes galime 
dinių darbo ir buto garanti- bendromis jėgomis tą pada- 
jų. Pagal tas garantijas 150 ryti? Ar 600 lietuvių likimas 
daugiavaikių šeimų, ūkinin
kų turi progos atvykti ir įsi
kurti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet kas nors turi 
užtikrinti jų transportacijos 
išlaidas nuo uosto iki darbo
vietės. Kaip tik tokia garan- reikalui duotų tik po $1.00. 
tija bus duota, 600 lietuvių, Norint išgelbėti šiuos žmo- 
kurie kitaip visai neturėtų nes, reikalingus pinigus turi- 
galimybės atvykti ir įsikurti 

I Amerikoj, tuojau bus atveža- 
Imi į šį kraštą. Jeigu tokio už-

ir laisvas šeštadienis yra 
mums brangus tuo, kad tik 
tada galime sutvarkyti per 
visą savaitę eilę susidariusių 
reikalų. Pagaliau ir poilsis 
reikalingas. Tuo tarpu moky
tojas ir šeštadienį eina dar
ban, neatlyginaman ir sun
kiau, aukodamas‘savo poilsį, 
ir asmens reikalus. Ar pagal
vojame, kad šiis darbas pa- 
rekalauja tikrai daug energi
jos, o ypač čia, kada ji esti 
jau išsemta, uždirbant pra
gyvenimą ? Ar palyginame j 
save su mokytojais? I

ir gerovė verta tų pinigų? 
Ar turime čia Amerikoje 100 
organizacijų, kurios tam tik
slui gali aukoti po $200.00? 
Ar yra Amerikoje 20,000 lie
tuvių, kurie tam svarbiam

ir mūsų jaunimo gero mokymosi dar neužtenka, kad mes 
per mokslą, per kolegijas ir universitetus atsidurtume vir
šūnėse. Tam reikia dar tėvų ir visuomenės susipratimo. Iš 
vaiko, paprastai, išauga tai, ko tėvai nori, žinoma, šį saki
nį tariant, turųna galvoje normalūs atvejai, ne išimtys, kai 
tėvai neturi sąlygų su vaiku pasiekti to, ko jie norėtų pa
siekti, ar tai dėl paties vaikp fizinių ir dvasinių menkų ga
limumų ar dėl materialinių trūkumų. > ..

Du didžiausi priešai iki šiol buvo lietuvio vaiko verži- 
muisi į aukštas profesijas Amerkos lietuvių tarpe: tėvų uti
litarizmas ir visuomenės ignorancija. Senasis Amerikos lie
tuvis, paprastai, galvodavo taip: štai sūnus, duktė arba sū- sukinėjimų įrodyta, kad bol- 
nūs ir dukters pradeda dirbti ir parsinešti savaitinę “pė- ševizmas išsivystė iš social- - i ». r ■
dę.” Štai šeimoje dirbame du, trys, keturi. Tikra Amerika! demokratų partijos. O kad kyt°iąs siuos bandymus gar- mažiausio supratimo apie sa- 
Štai automobilis, namas, dar banke kiek. Tas viskas labai socialdemokratai yra kovo- išlaikė.

bolševikai atmetė demokrati
nį programą ir pasivadino 
“komunistais.” Tada jie nu
traukė ryšius su savo idėji- 
hd^baeitim ir stojo į teroro 
ir žmonių pavergimo kelią.”

Stipriai, aiškiai ir be išsi-

me sukelti iki š. m. kovo mė
nesio!

Praeityje visada lietuviai
šeštadienio mokyklos yra nelamėje ar dideliame reikale

atlygi$mas -||ųvo priemone, kuose lietuviškajai prigim- l? tol.iau vargą vargti ir grei- simjnkite lietuviškas talkas 
kuria okupkąntai bandė pa-čiai. Jeigu ištvers mokytojai, iaasia^ niekur negales is-(sudegusiam kaimynui? Ar 
laužti jų atsparumą, kad nereikės skųstis, kad jauni- vYktl- (tada atsakydavo kas suteik-
lengviau galėtų susidoroti su mas nemoka lietuviškai kai-* Kadangi transportacijos ti paramą kuo galėdamas? O 
jaunimu: Tačiau lietuvis mo- bėti, rašyti, kad jis neturi nei išlaidos Amerikoje susidary- dabar ar ne toks pat reika- 
1——-A. —_ XL. J. J ‘ v* • _ _____ ___ • _ __ 1 1 oi O G! 1Q PCO m 11 lomi niiFirtlrn rln z"x4-ri

vių turės pasilikti Vokieti jo- vieni kitiems gelbėdavo. At-'

vykti. (tada atsakydavo kas suteik-

___________________ r____. tų didelės, iš esamų lėšų las? Ūkininkai sutinka duot? 
vo tėvų kraštą. Mokytojo su- BALF’as nepajėgia to pada- darbą ir butą. Sako, tik at-

gerai, bet ar negalima būtų paimti vidurį — parinkti vieną tojai prieš Bažnyčią ir tikėji- 
iš gabiausių, o, esant galimumui, du ar daugiau, ir paleisti 
į kolegiją, į universitetą. Nei automobilis, nei namas, nei 
sąskaita banke nepabėgs, nieko kad tai bus įvykdyta ket
vertą - penketą metų vėliau. Kapitalas tokiu atveju įdeda
mas į patį žmogų, tai visada geriau, negu į daiktą. Daiktas 
liks daiktu, o žmogus — žmogum. Jeigu mes šiandieną tu
rėtume kad kiek ir mažiau namų, autoiųobilių ar sąskaitų, 
bet daugiau intelektualų, visose viršūnėse savų žmonių, juk 
kiekvienam aišku, kad būtų dar geriau. Ta garsi lietuvio le
genda, kad “Amerikoje raumenys svarbesni negu smege
nys” reikėtų mums mesti sykį ant visados, nes ta mūsų le
genda kiti tik džiaugiasi. Prie stiprų smegenų geriau ir rau
menims. ’

Lietuviškos visuomenės permenkas domėjimasis šita 
problema yra tiesiog nedovanotinas nusikaltimas. Per eilę 
dešimtmečių mes sugebėjome šiame krašte išvystyti daug 
fondų įvairiems reikalams, bet lietuviškam jaunimui parem
ti mokslą einant, per maža darėme ir darome. Katalikų 
“Motinėlės” fondas bene vienintelis bus atlikęs čia garbin
gą savo uždavinį. Bet jis, išimtinai tik atskirų, šiuo reikalu 
besisielojančių, asmenų, daugiausia kunigų, palaikomas, 
negalėjo atlikti šioje srityje to, ką turėjo atlikti tam reika-1 
lui plačiai Amerikos visuomenės organizuotas specialus 
fondas. “Motinėlės” niekada neužmirš Nepriklausomos Lie
tuvos visuomenė, kuriai ji padėjo parengti intelektualų, 
bet ji beveik nieko nepajėgė padaryti šiuo reikalu Amerikos 
lietuvių visuomenei. • - . .

Štai šitie dalykai verčia mus šiandieną susimąstyti. 
Susimąstyti ir padėti savajam jaunimui veržtis į ten, į kur 
jis gali įsiveržti.

Kas pažįsta tremties mo- dėta auka vaisingai naudosis rYti be kitų organizacijų ir vežkite.
nereikia ateinančios lietuvių tautos pavienių asmenų pagalbos.
/gų ir ioįkartos. Kyla klausimas, ar verta 'ž_____  ________ ____

išgelbėti 600 lietuvių, kuriem qqq lietuvių savo pagalbą ir 
gręsoia nepastovi ir miglota' parodykime, kad lietuvis lie-'

kyklas, tam visai i_____________
dėstyti mokytojo sąlygų ir jo įkartos.

NUO FAKTŲ NEPABĖGSI
Prieš Kalėdas “Amerikos” tas bolševizmo vystymasis 

skiltyse esu reagavęs į “Nau- iš kovotojų prieš Bažnyčią ir 
jienų” akciją prieš Kanados tikėjimą. Į tai 
lietuvius katalikus. Ten esu, redaktorius atsakė ilgu, net 
tarp kitko, pasakęs, kad bol- per du numeni (sausio 10 ir 
ševizmas yra išsivystęs jš 
kovotojų prieš Balnyčių’ ir 
tikėjimą. Prie šito posakio 
“Naujienų” redaktorius sus
tojo ir mėgino įrodyti, kad 
tai netiesa (gruodžio 14 d. 
laidoje). Buvau priverstas 
atkreipti “Naujienų” redak- 
toŲiaus dėmesį į jo argumen
tų netikslumą ir dalykų es
mės iškreipimą,

'Naujienų'

11 d.), straipsniu. Šitame 
straipsnyje ponas redakto
rius tiesiog meistriškai - pa
tvirtino ir įrodė tai, ką aš e- 
su pasakęs — kad bolševiz
mas išsivystė iš kovotojų 
prieš Bažnyčią if tikėjimą. 
Tame straipsnyje (sausio 11 
d., 4 psl!) skaitome: 

“Bolševikai, kaipo 
nurodant ga nuo “menševikų” 

pačią šaknį, iš kurios dygo ja, tiesa, pasireiškė

skirtin- 
frakci- 
“anoje

mą, ponas “Naujienų” redak
torius taip pat neginčys. Na, 
tai kam mums “peštis”, e- 
sant tos pačios nuomonės dėl 
bolševizmo evoliucijos, žo
džiu, išsiauginote bestiją, ku
ri šiandieną “žiauriai perse
kioja, — areštuoja ,kankina 
ir žudo — tuos, kurie nesi
duoda panaudojami jų tiks
lams”, net pačius “socialistus 
ir liberalus jie visur be ato
dairos sulikviduoja” (“Nau
jienos”, sausio 10 d., psl. 4).

Ta proga dar noriu at
kreipti “Naujienų” redakto
riaus dėmesį į jo posakį, jog1 
krikščionių j 
kad kiekviena valdžia yra iš(nčg nepriimti! tačiau savo ga- 
Dievo ir kad tuo yra nu- iutinos paskirties jis pakeisti 

| tiestas principinis pagrindas | ali; kiekvienas žmogus tu- 
ri nemarią sielą, skirtą amži
nam gyvenimui. Be Dievo pa
gelbos, vien sūvo jėgomis, tos 
amžinos lai 
venimo su____ _ r_____ ____ d___ r__________ ____
tume. Gi- tą Dievo pagelbą kinčiuosius, teprimena pran- 
gauname per* maldą ir sakra- cūzų revoliuciją, Meksikoje 
mentus, paties Kristaus pa- bei Ispanijoje vykusius tikė- 
liktas išganymui pasiekti bū- jimo persekiojimus, teprisi- 
tinas priemones. Be tikėjimo mena ir mūsų pačių Lietuvoje 
tomis priemonėmis naudotis netikinčiųjų pravedamus kan- 
neįmanoma, jodei, norint am- kinimus už tikėjimą į Dievą, 
žinai su Dievū gyventi bendrą tada buvusi inkvizicija jų gal- 
gyvenimą, xrei.......... ..
kaip sako šv, 
kėjimo negalime patikti Die- inkviziciją, 
vui” (Žyd. lj, 6). Dar griež- V* • • • V . _ •«* • • ®
tojas: “Eidami į visą pasaulį 
skelbkite Evangeliią visam 
sutvėrimui. Kas tikės ir bus 
pakrikštytas: tas bus išgany
tas; o kas netikės, bus pa
smerktas” (

Atrodo, kad ir V. Čiurliui, 
“Keleivyje” dejuojančiam dėl 
tikėjimo pareigos, turėtu būti Nuo ko mūsų mvlima Lietuva 
aišku, kad, :iorint pasiekti labiausiai kenčia? — Nuo 
amžina laimę 
yra būtina.

Būkime geri lietuviai, geri 
žmonės — ištieskime tiems

TIKETI AR NE?

—VLIlj 
M. Krupal 
ilsėjęs kįl 
sanatorijl 
na senoje! 
toliau vai 
tos kovai I 
bes.

—Liet. I 
žius, kuri 
vauja Drl 
tremtiniui 
mo darbui 
Reutlingel 

—Ateiti 
Vyriausio! 
landė pral 
nis “Savu! 
mas kas I 
spausdinai

—Prana 
seneliu, 1<| 
emigruoti! 
tarpe daul 
šia jiems J 
bad, netoli

—Pranei 
kinamos 51 
kurių likę! 
i dvi toje! 
stovyklas:! 
ir Muentzi

—Ameri 
tijoje D. H 
nias taip pi 
be jų gyi 
kitas stovjl 
Menini i n gq 
rios likučiu 
bisch-Gmui

—Mus i 
D. P. stoii 
kad ten U 
paspęstos q 
švariausių I 
neleidžia ei 
doji ranka 
net AJV kd

—Lietuv 
kas, jau 1.1 
himbijoje, s 
riausiojo 

■ pareigas 
ištaigoje B 
kun. N. S: 
padėjęs lie 
j Kolumbija

—Šiuo i 
judėjimas 1 
cūzų zonojd 
gyvas.

—Lietuvi 
Kolegija Ii 
Briškos iš 
tuose nuos 
auga ir sti 
glaudę dau 
iiiniO;

ateitis; ar verta Ąmerikos 
lietuvių koloniją sustiprinti 
600 naujų narių, sveikų ir 
darbščių ūkininkų ir jų vai
kų. Ar mes Amerikos lietu-

Žmogus yra Dievo sukurtas1 aktas yra laisvos valios da-
amžinai laimei — bendram j lykas, todėl fizine prievarta

mą'išpažinti.’Už‘patiZs Dievo viaį leisiine j\ems Pranykti? 
valios nepildymą netikintysis Ų * ’ _ - ’
sankcijas pats patirs ar jis to ateitis ir gerovė, atsiliepkite !

gyvenimui su Dievu. Tą laimę nieks nėra verčiamas tikėji- 
žmogus tūri laimėti padedant 
Dievui savo laisvu apsispren
dimu ir savo gerais darbais 
bei kova su blogybėmis. “Die
vas nori, kad visi žmonės bū- 

sako šv. Raš
tas (1 Tim. 2,4), todėl visiems 
duoda pakankamą kiekį savo 

.. .. , pagelbos. žmogus, būdamas
rell^.a sako’ laisvas, gali jtos- Dievo malo- 
voIHtIo icr _ r;

Kam rūpi lietuvių tautos

tų išganyti”

bažnyčios susitarimui su bet 
kokia valdžia, taigi ir su bol
ševikiška.” Šitoks samprota
vimas išeina iš neturėjimo 
geros valios Bažnyčios At
žvilgiu. Pastudijuokite jūs šį 
klausimą nuoširdžiai, paskui 
patys prieisite prie tiesos, 
kuri glūdi Bažnyčios pagrin
de, kaip priėjote prie tiesos 
bolševikų evoliucijos atžvil
giu. šiuo kart aš jums galiu 
priminti tik ano kunigo žo
džius, pasakytus bolševiki
niam tardytojui, kuris lygiai 
tokia pat forma ir su tokiu 
putlumu prikišo kunigui čia 
jūsų paminėtą švento Rašto 
vietą: “Taip, ir ši valdžia yra 
iš Dievo, tik ji už žmonių nuo
dėmes ant žemės”.

E. Urbonas

— , Respublikonas Stock- 
man, grįžęs iš Europos, pa
reiškė, kad naujai pertvarky
ta ir apginkluota Vakarų Vo
kietija, gali būti geras bol- 
verkas prieš rusiškąjį komu
nizmą.

norės ar nenorės, ar jis į Die
vą tiki ar netiki. v

P. V. Čiurlys ir jo bendra
minčiai, tenesibaimina kada 
tai buvusia inkvizacija, kurią 
kiekvienas tikintysis gerai 
pažįsta ir žino ją iššaukusias 
priežastis. Tikintieji tų daly
kų negiria, o gyvenimas, eL 
damas į priekį, nekartos ka
da tai buvusių keistų dalykų. 
P. Čiurlys su savo vienmin
čiais tępasvarsto apie neti- 

mės — bendro gy- kinčiųjų žmonių vartotas per- 
lievu — nepasiek-'sekiojimo priemones prieš ti- 
tą Dievo pagelbą kinčiuosius, teprimena pran- 
srįmaldą ir sakra- cūzų revoliuciją, Meksikoje

jikia tikėti, nes, vose nubluks prieš šiuo m< 
Povilas, “be ti- netikinčiųjų praktikudja

ietu 
imą

P. Čiurlys, jo vienminčiai
čiau tai išreiškė pats Išgany- įr “Keleivio” skiltis užpildan-

ork. 16, 16).

tieji korespondentai; save va
diną laisvamaniais, tur būt 
nepagalvoja apie ateizmo, pa
sėkas, nes kitaip nesidįdžiuo- 
tų savo netikėjimu ir, girda
miesi savo demokratiniu nu
siteikimu, per spaudą. įf žo
džiu nepajuoktų tikėjimo.

danguje, tikėti bolševikų, nacių ir vėl- bolše- 
Tiesa, tikėjimo Ivikų! Vadinasi, nuo tų, kurių

Pavieriiai geri lietuviai, įvai
rios organizacijos ir biznie
riai ištieskite šiems lietu
viams pagalbos ranką; sutei
kime jiems progos pastoviai 
ir saugiai įsikurti Ameriko
je. Jūsų pagalba duos progos 
600 lietuvių drąsiau žengti 
gyveniman, su nauja viltimi, 
oru dirbti ir savistoviai gy
venti.

BALF’o Imigracijos Sky
rius pilnai pasiruošęs teikti 
visą reikalingą pagalbą.

Šiam tikslui skiriamus pi
nigus siųskite BALF’ui, pa
žymėdami, kad jie skiriami 
“Transportacijos Išlaidoms” 
Amerikoje apmokėti, nes šie 
pinigai bus išimtinai naudo
jami tik minėtų ūkininkų 
šeimoms aprūpinti.

Kadangi minėtos šeimos 
bus gabenamos į Michigan 
valstybę, kur jos bus įkur-

pasaulėžiūra griežtai antire
liginė. Bolševikai ir naciai dar 
kartą pasauliui paliudijo Pla
tono pasakytą tiesą: “Kas 
griauna religiją, tas kartu 
griauna religiją, tas kartu

tuvio neužmiršta.
BALF Centras nekantriai 

laukia jūsų visų nuoširdžios 
paramos ir pagalbos. Turim 
vilties, kad visi geros valios 
'ir geraširdžiai lietuviai ir jų 
draugai teigiamai atsilieps į 
šį skubios pagalbos šauksmą.

BALF DIREKTORIŲ 
TARYBA:

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
pirmininkas

Antanas Olis, vicepirm.
Juozas Boley, vicepirm.
Alena Devenienė, 

vicepirm.
B. Spudienė, vicepirm.
Nora M. Gugienė, sekretor.
A. S. Trečiokas, iždininkas 
Stepas Briedis,

finansų sekretorius
St. Gegužis
P. Gribas
Marie Kase
Juozas B. Laučka
P. Pivaronas
V. Tysliavienė
Matas Zujus

Direktoriai:
Kun. C. A. Vasys
Juozas Ginkus .
J. Jankauskas 
Prane Lapienė 
M. Michelsonienė 
J. P. Tuinila.

—Amerikos Lietuvių Ta- 
.......  rybos leidžiamas New Yorke, 

nėg pamatus”. Jei V. Čiurlys “Lithuanian Bulletin” išleido.; 
ir “Keleivio” skaitytojai no- 1949 m. 7-12 Nr. Biuletenis/' 
retų gauti to teigimo įrody
mą, būtų galima tai padaryti 
kitame “Amerikos” nemery- 
je.

V. Bielskis

spausdinamas anglų kalba, , 
32 puslapių, stambaus žur
nalo formato, šis sąsiuvinis 
apima AL. Kongreso daug 
medžiagos.
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ANKSTYVOJI VAIKYSTE
V. CIŽIONAS '

APIE ŠLIŪPU, MOKYTUMU IR 
TREMTINIUS

Kad žmogus yra neabejojamai tikra visuomeninė bū
tybė, įrodo mums ta aplinkybė, kad vaikas reikalingas mo
tinos globos gana ilgai po savo gimimo. Kitaip sakant, vai
ko gyvybės išlaikymas ir visokeriopa jo raida į aukštesnį 
žmoniškumą yra galimą tik žmonių bendruomenėje. Globos 
ir priežiūros reikalas mažam vaikui yra reikalingas dėl jo-.. -
menko instinktų pajėgumo. Kadangi šis instinktų veikimas 
žmoguje yra menkas ir silpnas, tai jam reikia daugiau mo-Į’” " 
kytis - lavintis, negu bet kuriam gyvuliui. Bet instinktai; 
žmogaus nevaržo ir nevaldo taip, kaip gyvulį, todėl žmogus- 
kyla savo raidoje labai toli nuo gyvulio, kad atitiktų savo 
kilnią paskirtį.

Aplamai naujagimis yra laikomas refleksine būtybe. 
Kas yra refleksai? Tai yra vienos kurios rūšies nervų ato
veikiai į tam tikrą suerzinimą, veikiantį tuos nervus, pvz. 
akių lėlytės didėjimas šviesai didėjant, seilių,.tekėjimas bur
noje alkį jaučiant ir valgančius matant, rankos judesys įsi- 
dūrus ar nudegus ir pan. Refleksų yra didelė daugybė. Da
lis refleksų, vykstančių nuolat pačiame kūne, vyksta be 
žmogaus sąmonės dalyvavimo. Kita dalis, kaip seilių ar 
ašarų tekėjimas, vyksta jau su žmogaus sąmonės žinia, 
nors dažnai ir prieš jo paties valią.

Kalbant apie naujagimį kūdikį, reikia pabrėžti, kad vi
si jo pirmieji refleksai yra nesąmoningi, t. y. vyksta? be są
monės pagalbos, tiktai pajaudinimų ir atoveikių ryšiais. 
Tačiau kūdikis jau pirmą savaitę geba mokytis, lavėti. Tas 
jo lavėjimas tuo tarpu vyksta tik mitybos srityje. Prisitai
kymas imti maistą ir ilsėtis (miegoti) tam tikru pastoviu 
laiku yra jau lavėjimo požymis ir kartu įrodymas, kad kū
dikis turi įgimtą pažangos gabumą.

Šitas kūdikio vystymosi laipsnis turi savo prasmę: vi
si kūdikio kūno refleksai tarnauja jo gyvybei išlaikyti, ir 
tai yra svarbiausia jo gyvenimo pradžioje.

Tolmesnis žmogiškosios būtybės vystymasis pamaži 
veda ją aukštyn, atsirandant ir kas kartą gausėjant sąmo
ningiems refleksams. - (

Šliūpo garbintojaisurusėjo tabumius ir ypač jų “vadą” 
Ne paslaptis, kad šiandien Tai8‘ Pj«‘ro- 

99% Šliūpo'garbintojų Ame- ?°- ““P įprasta religijos 
rikoje yra raudonų, vadinas, Į skuP° mokinių
surusėjusių, rusams parsida Jtsidure bolševikų paskirtos 
|vusių. Kokie tragiški visos 1Lietuvos valduos kedese, o 
-■ — ---- ° -- i pats jų mokytojas visus me-
laitatal”šnūi)TJ^“amį’ųl?u?!r> žino?a- vcrH5-

Lietuvos, džiaugėsi įgautą
ja nepriklausomybe, pozity
viai darbuodamasis Nepri
klausomoje] Lietuvoje tai 
kaip Lietuvos pasiuntinys 
Latvijoje, tai kaip Šiaulių 
gimnazijos mokytojas,' tai 
kaip Palangos burmistras. 
Dar daugiau'. Šliūpas tapo 
net romantiku, , svajojančiu 
apie Didžiąją^Lietuvą. Jis vis 
apgailestavo, kodėl Lietuva 
atkurta tokia maža: mes esą 
turėjome reikalauti ne tik 
-Vilniaus, bet ir Karaliaučiaus 
ir Minsko — ligi pat Kijevo. 
Šliūpo manymu, Lietuva tu-

z ui ia Lai; miupas visą amžių i, . , . , . ■ . ■
kovojo dėl nepriklausomos į31? kl'k7enas s“nu? . ver-

kia, matydamas kankinamą 
savo motiną. Taigi, tie, kurie 
rašysit Šliūpo biografiją, ne
pamirškite įdėti tą epizodą, 
pažymėdami, jog Šliūpas ne
šaukė Stalinui valio.

Kai rusai artėjo antrą kar
tą į Lietuvą, Šliūpas, kaip ir 
kiti patriotai, laisva valia pa
sirinko tremtinio kelią, atsi- 
durdamas Vokietijoje. Deja, 
jo sveikata nebeleido jam su
laukti valandos, kada vėl- 
būtų galėjęs Amerikon grįž- 

Įti; idant atvertų čia ne vie- 
į nam aklajam akis, papasako
damas apie nežmoniškus bol-

nėjusi apimti bent 15 milijo- §evikų žiaurumus.
nų gyventojų. Parausklte iš 
gėdos, amerikiniai' Šliūpo 
garbintojai, kurie džiaugia
tės, kad šiandien rusiški bol
ševikai pagrobė Lietuvai 
laisvę.
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IS VISUR
—VLIKo pirmininkas prel. I 

M. Krupavičius, anksčiau pa
ilsėjęs kiek vienoje vokiečių 
sanatorijoje, dabar vėl gyve
na senoje savo vietoje, iš kur 
toliau vadovauja mūsų tau
tos kovai dėl Nepriklausomy
bės. j

—Lieti .Raudonasis .Kry
žius, kuriam ir toliau vado
vauja Dr. D. Jėsaitis, varo 
tremtinių šalpos organizavi
mo darbus ir toliau. Centras 
Reutlingene, kaip ir pirmiau.

—Ateitininkų Federacijos 
Vyriausios Valdybos Cleve- 
lande pradėtas leisti biulete
nis “Savu Keliu” bus leidžia
mas kas mėnuo. Tuo tarpu 
spausdinamas rotatorium.

—Prancūzų zonoje D. P. 
senelių, kurie negali niekur 
emigruoti, yra per 2400. Jų 
tarpe daug lietuvių. Didžiau
sia jiems stovykla — Jordan- 
bad, netoli Ulmo.

—Prancūzų zonoje panai
kinamos 5 D. P. stovyklos, iš 
kurių likę D. P. bus perkelti 
į dvi toje zonoje paliekamas 
stovyklas: Biberach (Riss) 
ir Muęntzingen.

—Amerikonų zonoje Vokie
tijoje D. P. stovyklų daugu
mas taip pat panaikinta ir li- 
k? jų gyventojai' perkelti į 
kitas stovyklas. Panaikinta ir 
Memmingeno stovykla, ku
rios likučiai perkelti į Schwa; 
bisch-Gmuend.

—Mus pasiekia žinios iš 
D. P. stovyklų Vokietijoje, 
kad ten komunistų pinklės 
paspęstos daugeliui politiškai 
švariausių lietuvių, kuriems 
neleidžia emigruoti. Ta juo
doji ranka jaučiama IRO ir 

. net AJV konsulų įstaigose.
—Lietuvis kun. N. Saldu- 

kas, jau 15 m. gyvenąs Ko
lumbijoje, šiuo metu eina vy
riausiojo administratoriaus 

-pareigas vienoje saleziečių 
įstaigoje Bogotoje. Salezietis 
kun. N. Saldukas yra daug 
padėjęs lietuvių imigracijai 
į Kolumbiją.

—Šiuo metu emigracinis 
judėjimas D. P. tarpe pran
cūzų zonoje yra nepaprastai 
gyvas.

—Lietuvių šv. Kazimiero 
Kolegija Romoje, prel. A. 
Briškos iš Chicago nupirk
tuose nuosavuose namuose, 
auga ir stiprėia. Čia prisi
glaudę daug lietuviško jau
nimo.

—Prof. Dr. J. Eretas su 
šeima gyvena Bazely, Šveica
rijoje ir profesoriauja vieno
je kolegijoje. Profesorius 
kiekviena proga gina Lietu
vos reikalus.

—Avellanedoje, Argentino-

Šliūpas nešaukė: tegyvuoja 
Stalinas!

Rodos, visi žinome, jog 
Šliūpas pasaulėžiūros daly
kuose nedarė kompromisų: 
buvo griežtas laisvamanis. 
Bet viena gal daug kas neži
note, būtent, kad Šliūpas 
griežtai skyrė lietuvius ne tik 
nuo lenkų, bet ir nuo rusų. Ir 
čia jis ne kartą net savo pa
saulėžiūrą tarytum paauko
jo. štai 1940 m., kai didžiau
si 20-to j o amžiaus barbamai 
rusai užpuolė Lietuvą, po ke
lių dienų vietos patamsių

je, gražiai veikia Lietuvos skinti ilgai
ir’v;’. |po sėtos “laisvos minties”

i sėkloš'derlių. Ir ne kur kitur, 
kaip ;tik toje pačipje Palan
goje, kur Šliūpas ramiai lėi; 
do savO senatvės dienas, rau
donasis rašytojas Butkų Ju
zė (šiandienJau miręs, grei
čiausiai prievarta, kaip kad 
ir kiti raudonieji rašytojai, 
atlikę savo išdavystės parei
gą), tuo laiku buvęs Palan
gos' valstybinės bibliotekos 
vedėjas, gatvėje greitosiomis 
surinkęs padaužų vaikigalių 
būrį, stropiai nuėminėjo su 
jais nuo Palangos gimnazi
jos rūmų klasių sienų kry
žius ir mėtė juos, tuo norėda
mas įsiteikti bedieviams bol
ševikams, kaip kad čia daro 
surusėję “draugai” “Laisvė
je” ir “Vilnyje.”

Jūs gal manysite, kad juos 
paagitavo Lietuvos laisva
manių tėvas Šliūpas ? Anaip
tol. Šliūpas,-išgirdęs apie šį 
negarbingą rusų pataikūnų 
darbą, ėmė agituoti Palangos 
moteris, kad šios karštu van
deniu išplikytų tuos nepraus-

Vyčiai.
—Stambioj Argentinos lie

tuvių kolonijoje Avellanedoje 
Aušros Vartų parapijoje vei
kia lietuvaičių seselių kazi- 
mieriečių vedama pradžios 
mokykla.

—Netoli Buenos Aires, Ar
gentinoje, lietuvis Vyt. Nali- 
vaika turi puikų vasarnamį, 
į kurį suplaukia daug vasaro
tojų. Ant vasarnamio fasado 
šviečia “LIETUVA”.

— Kurį laiką apie 
avantiūristo Gabrio 
nieko nebuvo girdėti, 
neseniai jis vėl išėjo į viešu
mą, šiuo kartu jau “Lietuvių 
Radikalų - Demokratų Sam
būrio Prezidiumo” vardu, iš
leisdamas naują “Tautos 
Sargybos” 7-8 Nr., kuriame 
įrodinėja, kad tinkamiausias 
kandidatas į Lietuv. Respub
likos Prezidentus esąs pats 
Gabrys.' ■

—Viena iš didžiausių vietų 
AJV, kur yra atvykę daug 
lietuvių iš tremties, yra, Ro
chester, N. Y. Jais daugiau
sia rūpinęsis yra lietuvių pa
rapijos klebonas kum J. Bak
šys, kurių ypač, ir dabar, rū
pinasi lietuvių vaikais.

;— Prel. Pr. Pęnkauskas, 
buvęs Kauno kunigų semina
rijos rektorius, vis gyvena 
Austrijoje. Jis daug rašo lie
tuvių katalikų laikraščiam 
visuose kraštuose.

—Klaipėdietė lietuvė T. B. 
Jakomaitytė, dabar gyvenan
ti AJV, perėjo į katalikų ti
kėjimą, o jos krikšto motina 
buvo Teresą Neumanaitė, 
kuri turi Kristaus žaizdas 
kūne.

—Atvykusioms iŠ tremties 
Nekalto Prasidėiimo sese
lėms vienuolėms lietuvaitėms 
Toronto, Kanadoje, vyskupas 
pavedė globoti vaiku lopšelį, 
kurį jos gražiai tvarko.

—D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos leidžiamas sąvaiti- 
nukas “Britanijos Lietuvis” 
nutarta leisti normaliu, gero
kai padidintu savaitraščiu. 
Iki šiol jis buvo mažo forma
to 4 puslapių.

žinomo 
veiklą 
Dabar

•ti;

1 mikos, istorijos, filologijos, 
j religijos klausimais — jis tė- 
į buvo diletantas, kitaip sakant 
' sugebąs tik paviršiumi šliauž
ti ir klaidžioti, o ne išsamiai 
ir vispusiškai nagrinėti.

Mūsų aukšto mokslo žmo
nės šiandien nebedaro tų pa
grindinių klaidų, kurias darė 
mūsų aušrininkai daktarai 
Basanavičius, Bruožis, Šliū
pas ir kiti. Mums juokinga 
net ąkaityti to paties Šliūpo, / . .
redaguoto “Aušros” laikraš-1 v. s^ai, viename perskai- 
čio vienam numeryje skelbi-,čiau straipsnį, kuriame buvę 
mą apie įvyksiančią daktaro dipukai raginami nepaskęsti 
Bruožio paskaitą tema “Kaip Amerikoje, o tuojau pradėti 
rojuje buvo kalbama”, o ki-,savo veiklą rodyti kultūros ir 
tame numeryje koresponden-‘v\suom®^®s srityje. “Tik ne
to pranešimą apie tai, kad .būkite jūs, kaip tie akmeniu- 
daktaras susirinkusiai pu- l^ai, kurie plumpteli į balą ir 
blikai per tris valandas 
rodinėjo, jog rojuje buvo kai- girdėti.
bama lietuviškai, šiandien i -*“• ** t------ ; ~~
prieš tokį anų laikų daktarų pagalvojau aš kai tik pasi- 
patriotiškumą mes tegalime se^sv nugalėti nors vieną 
galvą lenkti, bet kad jų sam- priešą, tuojau įsijungsiu į

Atskridau j Ameriką bir-' 
želio mėn. gale. Patys karš
čiai. Čia viskas nauja, sveti- 

'ma... Iš syk teko susidurti su 
dviem priešais: N. 1 — buto 
klausimas ir N. 2 — darbo' 
klausimas. Keliom dienom 
praslinkus,, gavau krūvą lie
tuviškų laikraščių. O, kaip 
mieli jie man tuomet buvo!

Šiandien ne mažiau kaip 
5,000 Šliūpų Amerikoj

Šliūpas buvo vienas pirmų
jų lietuvių politinių pabėgė
lių šviesuolių Amerikoje. 
Šiandien, praėjus 65 metams

me. Labai malonu, labai ma
lonu. Sudiev!

Svarstymo ' rezultatų iki 
šiol nesužinojau.

Lapkričio 14 d., bažnyčioje 
pamaldoms pasibaigus, išė
jus į gatvę, man buvo sky
rium dviejų asmenų brukami 
pakvietimai į lapkričio 23 d. 
minėjimą... dviejuose saliū- 
nuose. “Įžanga” tik 1 dol. 50 
cent...

— Kaip, saliune? Lapkri
čio 23 d. minėjimas.... saliu
ne! Tamsta, tur būt, klysti?
‘— Na, ir kas čia tokio? —- 

stebėjosi mano kvietėjas.— 
Saliūnas, kur mes minėjimą 
rengiame, labai padorus, lie
tuviškas. O prie šios progos 
ir pasišnekėti galėsime ir iš
gerti....

— Dovanok man, tamsta, 
o kas bus, jei pačiame patrio
tiškų jausmų pakilimo mo
mente, koks nors jau įkaušęs 
vyrukas satiga uždainuos:

Kad vis taip būt, 
kad vis taip būt, 

Kad visos dienos 
šventos būt,

Tik viena diena dirbama
Ir ta pati nugeriama, 

ar ką nors panašaus? Ką 
tuomet daryti?

“Tas gal būtų ir linksma, 
jei ^nebūtų taip liūdna,” — 
sako senas priežodis.

O vis gi, gerbiamieji mūsų 
Malonu, malonu, kadi visuomenės organizacijų šu- 

. lai, kodėl New Yorke, kur

(daugiau jų nei matyti, nei 
■” i,”— sako tas laikraš- 

Šiandien ris. — Tai ir į mane taiko, —

vieną

visuomeninį darbą.
Pagaliau laimėjau mūšį iš 

syk prieš abu priešu: surado
me mažą kambarėlį už nema
žą nuomą, o žmona rado dar
bą. Iš pirmo žmonos uždar
bio pasiskolinau kelis dole-

protavimai, liečią svetimus jų 
profesijai dalykus, buvo per
dėm klaidingi, tai ir mūsų 
gimnazistai supranta. Ne 
kitaip turime atsiliepti ir 
į gausias Šliūpo, o net ir Ba
sanavičiaus tezes.

Mūsų istorikai šiandien nu- rius ir nuėjau griežtai ir tuo- 
švies teisingai mūsų bei kitų jaus į visuomeninį darbą į- 
tautų praeitį, bet jie ničnieko sijungti. Tą dieną aplankiau 
nesakys higienos klausimais, abiejų savaitraščių redakci- 
kadangi tai yra gydytojų da- jas, vieną srovinį klubą, 

___________ lykas. Kalbininkas lituanistas tremtinių bendruomenės pir-
nuo jo atvykimo, matydami įrodys moksliškai, jog lietu- ^įninką. Visur pasikalbėji- 
dideles jo klaidas, galime tik|vių kalba yra seniausia šių mas buvo beveik vienodas: 
apgailestauti, kad tuo laiku | dienų Europos, aišku, ir A- — Malonu, malonu, kad 
čia nepasirodė bent keletas I merikos kalbų, bet jis nesu- tamsta atvykai. Apsidairyk .. , . .
tokių lietuvių Studentų pa-1tiks kalbėti apie tai, kuria ir jsijung į visiomeninį dar-:,l.Jv^ 
bėgėlių, kurie būtų parodę kalba danguj ar pragare kai- bą. Mums žmonių trūksta.
tamsiems mūsų žmonėms, I bama. O mūsų gydytojai mie- . ______12_________
jog ne visi pasauliečiai švie-Įlai išdėstys jums vispusiškai įr atvykau pasikalbėti, kaip; 
šuoliai tėra bedieviai, o taip žmogaus sveikatos dalykus, gįa Tautos šventės minėjimą 
pat, jog universitetai nejšmo-;bet jie nesvaičios pasakų apie suruošti, juk 8 rugsėjo nebe- 
ko bėgti nuo bažnyčios. Deja, įvairių tautų religijas ir nepa- įoĮį( 0 meg būdavo tremtyje... 
kitiems anų laikų politiniams sakos niekų apie žmonijos Keturjs atvejus iš penkių 
pabėgėliams atrodė Ameriko- kilmę bei istoriją. Ką tie visi mano bendrakalbiai kaž ko- 
jė nesą kas veikti, tad jie pa- savo srities specialistai rašo d-j gmgg kalendoriaus lape. 
sitenkino .pabėgę į Vakarų ar rasys laikraščiuose ar kny- liug vartyti 
Europą, iš kur greičiau, su- S°se, sako ar sakys gyvu žo-i 
laukę Lietuvos laisvės, galėjo džiu, — visa tai yra nurody-|s- 
grįžti savo tėvynėn darbuotis, mas tiesos kelio, o jie klyst- neį§eįs.

Bet už tat šiandien turime, 
tiir būt, apie 5,000akademinio 
išsilavinimo lietuvių pabėgė
lių. Ir tai ne tik studentų, 
kaip kad buvo Šliūpas, bet ir 
mokytojų, gydytojų, advoka
tų, inžinierių. Net universite
to profesorių turime daugiau 
kaip šimtą! Jeigu ne vienam 
amerikięčiui klausytojui Šliū
po. žodis buvo stiprus dėl to, 
kad tai buvo “akademiko” žo
dis, tai šiandien visi turite 
istorijoje negirdėtą ir tikrai 
nepasikartosiantį akademikų 
pasirinkimą. Akademikų, ku
rie, 5 dienas dirbę fabrike 
kartu su tais, kurie vos pasi
rašyti ir paskaityti temoka, 
savaitgalyje gali jus apšvies
ti įvairiais gyvenimo klausi
mais. Šliūpui vienam tai pa
darytį be klaidų buvo neįma
noma. Jis, pūdamas gydyto
jas, galėjo teisirigai pakalbė
ti sveikatos reikalu, bet tais 
klausimais, kurtė nepriklausė 
jo specialybei, pvz. tiltų sta
tybos, poezijos' socialinės 
žmonių santvaros,

kitiems anų laikų politiniams sakos niekų apie žmonijos

irime,

žiau ,kaip Kaune, nei 8 rug- 
v sėjo, nei 23 lapkričio nebuvo 

Mielu noru. Kaip tik as minįmį? Nejaugi srovinė ne
apykanta taip protą aptemdi
no ir patriotinius jausmus 
atbukino ? Pagalvokime, ar 
dabai; laikas tai neapykantai 
reikštis ?

Įpuola akmeniukai į balą, 
tai dar ne bėda. Jie giliai ne- 
įklimps. Papūs kitas vėjelis, 
pašildys saulutė ir vėl jie bus 
ant paviršiaus. Jei neišlys pa
tys, tai juos tus lengvai ga
lima net paprastu grėbliu iš 

— atsa- tenai ištraukti. Blogiau, jei į 
— tai,_ jei nesu- balą patenka dideli akmenys:

Keturis atvejus iš penkių

— Taip, taip, tikrai 8 rug
sėjo. Bet matai, tamsta, nie- 

: ir prelegento ne-
kelių. Ir šie keli žodžiai apiej^j^ jr nesusirinks. 
Šliupą tun ne kitokj tikttą, _ M prelegento _ atsa. 
kaip tik parodyti šio lietuvio _ ta( jei negu.
veiklą ir tos veiklos rezulta- Vi.„ .» „i5xk„ hflti
tus istorinės tiesos šviesoje.

Lietu vi y emigracinis 
judėjimas

Iki 1950 m. sausio ld. lietu
vių iš Vokietijos buvo išemi
gravę: 18.000 į AJV, 8000 į 
Angliją, 7000 į Kanadą, 6000 
į Australiją, 5000 kituose 
kraštuose— Kolombijoje, Ve- 
necueloje, Brazilijoje, Argen
tinoje, Afrikos kraštuose — 
iš viso 44.000.

Manoma, kad į AJV galės 
išvykti dar apie 6000 lietu
vių. Negalėsiančių emigruo
ti būsiąs nedidelis kiekis.

D. P. emigracijos ir įgy
vendinimo reikalu daugiau
sia pasidarbavo AJV lietu
viai. Iš visų ėmigrantai ge
riausias sąlygas turi AJV, 
nežiūrint net į tai, kad dau
gumas ir,čia turi didelių sun- 

ekono-1 kūmų.

Brooklyn© Apreiškimo parapijos salėje tremtinių suruoštos vaikams Kalė
dų eglutės dalyviai.

oi-

rasite kito, aš galėčiau būti, 
o antra Tamstos abejonė ne
turi būti didelė : pasižadu sa
vo pažįstamų ir giminių bent 
tris desėtkus atvesti. Tamsta 
būsi, .gal kas nors dar ateis, 
tai ir gana. Tik jūs parūpin
kite susirinkimo salę ir nors 
kuklią meno programėlę, tai 
ir bus gerai. Vis gi mes nors 
mintimis, trumpai savo tėvy
nėje pabūsime...

— Žinai, tamsta, tuo rei
kalu kreipkis į X organiza
ciją (visuomet į priešingos 
sau krypties),Ji privalo tai 
atlikti.

— Bet kad toji organizaci
ja mane kaip tik į tamstą nu
kreipė.

— Ne, ne, tamsta, jie pri
valo tai padaryti ir tiek.

Matydamas, kad mano 
bendrakalbiui jau pradeda ta 
tema nebepatikti, aš atsipra- 
šinėju už brangaus laiko su
trukdymą ir atsisveikinu.

— Labai malonu, labai ma
lonu! Užeik, tamsta kada 
nors.

Šie žodžiai “labai malonu” 
buvo tariami balsu, kuriame 
aiškiai buvo girdėti “malonu
mas” ,kad pagaliau įkyrus 
svečias išeina.

— Na, ką pešiai? — pa
klausė žmona, man grįžus 
namo.

— Nieko, — liūdnai atsa
kiau.

-— Tai ir nepeši.
— Dabar ne, bet lapkričio 

23 tai jau tikrai paminėsime.
— Nepaminėsite.
— Amžinai tu į viską pesi

mistiškai žiūri.
— O tu amžinas ir nepatai

somas optimistas.
Artinosi lapkričio 23. Ke

liom savaitėm anksčiau, susi
tikęs su tremtinių bendruo
menės pirmininku, aš iškė
liau reikalą tą dieną pami
nėjimą padaryti.

— Būtinai, būtinai, atsakė 
jis. Tamstos šį pasiūlymą 
mes savo posėdyje svarstysi-

tie visu savo svoriu slenka į 
dugną. Į pat dugną.

K. Žukas

Kiek lietuvių Vokie
tijoje

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus žiniomis, šiuo metu Vo
kietijoje yra tremtinių: ang
lų zonoje 6700, amerikonų 
zonoje 6000, prancūzių zono
je 300, iš viso 13.000. Jie nuo
lat mažėja, nes emigracinis, 
judėjimas vis grynas.

AJV konsulatai pirkioje 
eilėje duoda vizas į ūkius 
važiuojantiems D. P. Į ūkius 
vykstantieji turi daugiausia 
nevardiškas garantijas. Jų 
turi daug lietuvių Vokietijo
je, kurie laukia eilės. Raudo
nojo Kryžiaus vadovybė ma
no, kad iš to 13 tūkstančių 
dar apie pusė galės išemig
ruoti.

Daug Klaipėdos krašto lie
tuvių, kurie negyvena D. P. 
stovyklose, neįeina į čia mi
nėtą skaičių. Taigi, lietuvių 
Vokietijoje iš tikrųjų yra 
daugiau negu 13 tūkstančių. 
Nesantieji IRO globoje turi 
didelių vargų su maistu, pa
stoge ir drabužiais.

— Italijos valdžios aukštas 
pareigūnas pareiškė, kad Ita
lijoje vieninteliai iš religinių 
sektų — protestantai, kurie 
padeda komunistams. Net A- 
merikos protestantai padeda 
čionykščiams komunistams. 
Apie tai buvusi painformuota 
AJV pasiuntinybė Romoje.

— Švedijos parlamentui 
susirinkus pirmo posėdžio po 
Naujų Metų, karaliaus sostas 
salėje buvo tuščias, nes sena
sis karalius Gustavas serga. 
Princas, kurs yra taip pat 67 
metų, perskaitė karaliaus 
raštą į tautą.

♦ J
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■DRAUGIJOS ir atskiri asmens 

REMIA SAVO CENTRO VAJŲ
1

Iš Inžirierių ir Architektų 
Draugijos veiklos

Pereitų metų birželio 24 d. 
įsisteigusi Am. Liet. Inžinie
rių ir Architektų draugija 
New Yorke iki šiol y ta ap
jungusi 58 narius.

Kalėdų ir Naujų Metų 
švenčių proga D-ja pasiuntė 
maisto siuntinius Inž. Banai
čiui į Vokietiją ir achit. F. 
Vizbarui į Austriją. '

Praėjusiais metais Draugi- 
ją užmezgė nuoširdžius ry
šius su naujakurių profesio
nalų įkurdinimo Amerikoje 
organizacija: E m e r g ency 
Council For Displaced Euro
peans Professional New Yor
ke; išrinko savo atstovus J. 
G. Sagį ir St. Birutį į Am. 
Liet. Tarybos New Yorko 
skyrių.

Geresniam narių, jų šeimų 
bei inžinierių bičiulių susipa
žinimo parengimui surengti 
išrinko komisiją iš J. G. Sa- 
gio, I. C. Baltaus, J. Butkaus, 
L. šušio ir B. Balčiūno.

Vienas trečdalis į D-ją į- 
stojusiu narių jau sėkmingai 
dirba savo specialybės darb^ 
ir kas kart šis inžinerijos 
darbe įsikuriančių skaičius 
didėja. K. K.

SPORTAS

Lietuvių Katalikų Centro 
naujų narių vajus rimtai įsi
siūbuoja. Naujais nariais, į- 
nešdami šimtines, tampa at
skiri asmens ir lietuvių kata
likų draugijos.

Naujaisiais nariais šiomis 
dienomis įstojo Apreiškimo 
parapijoje stipriai veikianti 
Amžinojo Rožančiaus draugi-: 
ja ir Angelų Karalienės Para
pijoje tvirtai gyvuojanti Lie
tuvių R. K. Susivienijimo 134 
kuopa. Abi šios draugijos pa
skyrė po šimtą dolerių iš sa
vo iždo, įsigydamos Lietuvių 
Katalikų Centro šėrus.

Iš atskirų asmenų naujais 
L. K. Centro nariais praeitą 
savaitę įsirašė Jonas ir Mi
kalina Miklasevičiai (Apreiš
kimo par.) ir Povilas ir Juo- 
zafina Paulauskai (Maspetho 
par.). Abi šios šeimos buvo 
pasižadėjusios stoti į L. K. 
Centrą Apylinkės Seimelyje 
po to, kai L. K. Centro iždi
ninkas supažindino Seimelio

Laivu 44Gen. Muir” į 
New Yorką atvyko:

1. Adamavičius, Bronisla
va. Chicago 9, Ill.

2. Akelaitis, Juozas, Julija.
N. Andover, Mass.

3. Ankudavičius, Albinas, 
Janina, Nijolė. Cadyville, N.

Rūta.

4. Baleišis, Petras. East 
Chicago, lųd.

5. Ciparaitė, Barbara. Ar
lington, Minn. . ...

6. Digrys, Vytautas, Lidia. 
Brooklyn, N. Y.

7. Krekoveckaitė, 
Watertown, N. Y.

8. Krekoveckienė, Juzefą. 
Salamanca, N. Y.

10. Kupčiūnas, Vanda. Chi
cago 9, Ill.

11. Musteikis, Jonas, Adol
fina, Lionginą, Algimantas. 
Rochester 11, N. Y.

12. Navickas, Teresė. Ro
chester 11, N. Y.

13. Paulikas, Alfonsas, Ste
fanija, Aldona, Stefanija, Al
fonsas, Alfonsas. Detroit 9, 
Mich.

14. Mickevičiūtė, Marija. 
Orwigsburg, Pa.

15. Sakinis, Jonas, Ludmil
la. Gary, Ind.

16. šermukšnis, Jonas. O- 
maha, Nebr.

17. Trampaitė, Herta, Dag
mara. Detroit 7, Mich.

18. Valanius, Antanas. 
Brighton, Mass.

19. Verbyla, Ignas. Nutley
10. N. J. o

20. Vikaraitytė, Ona. Cove, 
Weirton, W. Virginia.

21. Viršaitytė, Marcelė. We
irton, West Virginia.

Prie Lietuvių Atletų Klubo 
Brooklyne organizuojami 
šachmatų mėgėjai. Visi, tiek 
vyresni, tiek jaunesni šash- 
matininkai 'kviečiami užsire
gistruoti, pažymint savo’ var
dą, pavardę, adresą ir telefo
no numerį (jei turi) tokiu a- 
dresu: Mr. A. Vakselis, c/o 
Lithuanian Athletic Club, 
168 Marcy Xve., Brooklyn 11, 
N. Y. Vasarid 3 d. 7:15 P. M. 
klubo patalpose bus šachma
tininkų pasitarimas. Numa
toma surengti šachmatų tur
nyrą ir laimėtojams skirti do
vanų.. Visi mėgėjai prašomi 
tuoj pat užsiregistruoti. 

* * *
Liet. Atletų Klubo krepši

ninkai turėjo tokias rungty
nes: sausio 7 d. su CYA su
žaista lygiomis 54-54. Rung
tynės buvo nutrauktos 6 se
kundės prieš pabaigą, kai vie
nas teisėjų sušvilpė CYA 
žaidiko žingsnius, o kitas 
teisėjas ignoravo švilpimą, 
kurį girdėjo visi žaidikai ir 
užškaitė po to padarytą me
timą, kai L. A. K. įsibėgėju
sio CYA žaidiko nedengė. Dėl 
teisėjo ginčo rungtynės buvo 
nutrauktos. Sausio 14 d. pir
menybių žaidimas prieš St. 
Marks laimėtas 65-37.

Sausio 20 d. buvo aukštos 
klasės rungtynės, kai East
ern District YMCA rinktinė 
po įspūdingos dvikovės lai
mėjo prieš L. A. K. 89-84. 
Mūsiškiai stipriai pasirodė 
ir ilgai vedė, o prieš pabaigą 
neturėdami stipresnių pakai
tų, pralaimėjo, šiaip ar taip kėši iš piktumo pamatę lietu- 
sukovota stipriai, šiose rung
tynėse spindėjo Mikulskis su 
25 tšk., Alg. Birutis su 24 tšk.
ir Alf. Andrulis su 23 tšk. Iš 
YMCA Žane ir Campbell pa
siekė po 19 tšk. ' ' <

Sausio 21 d. neįdomios pir
menybių rungtynės prieš 
Greenpoint Ainslie laimėtos 
69-30.

. Artimiausios pirmenybių 
rungtynės bus sausio 28 d., 
šeštadienį, 6:45 P. M. prieš 
Grace penketuką YMCA pa
talpose.

dalyvius su Centro tikslais ir 
finansine padėtimi.

Dar kartą pažymėtina, kad 
prisidėjimas prie L. K. Cen
tro nėra jokia auka, bet tai 
yra įnašas į nejudomą nuo
savybę, kuri priklauso ir pri
klausys tiktai L. K. Centro 
nariams. Ko greičiau bus su
kelta reikalinga suma esa
mam mortgičiui panaikinti, 
tuo greičiau pakils ir namo 
vertė ir atpigs jo išlaikymas, 
nes nebereikės skolos mokes
čių mokėti.

Visi mūsų draugijų darbš
tūs veikėjai ir atskiri asmens 
maloniai kviečiami padirbėti, 
kad šiais metais galėtume 
turėti Lietuvių Katalikų Cen
trą laisvą nuo piniginių įsi
pareigojimų.

Visais L. K. Centro, o ypač 
į ji įstojimo, reikalais susi
domėję maloniai prašomi 
kreiptis į pirm; kun. N. Pa
kalnį arba į iždininką Juozą 
B. Laučką.

SURUSEJUSIUS
PIKIETAVO

Pereitą šeštadienį Newark, 
N. J. surusėję šiame krašte 
lietuviai, save komunistais 
besivadiną, rengė koncertą. 
“Sietyno” choras, pasikvietęs 
iš Brooklyno tokių pat rusam 
parsidavusių “Aido” chorą, 
norėjo čia patraukti lietuvius 
ir padaryti sau iš to biznį.

Newarko ir apylinkės lie
tuviai surengė jiems “sutik
tuves” dar prieš koncerto 
pradžią. Prie salės susirinko 
masė žmonių su plakatais ir 
pradėjo pikietuoti. Atvykę į 
koncertą tikri Maskvos ber
nai, surusėję lietuviai, dras-

vius beprotestuojančius prieš 
lietuvių vardo naudojimą sve
tinio krašto ir svetimos tau
tos propagandai ir bizniui va
ryti. Atvkkę gi į šį koncertą 
tie, kurie nesusipratę ir neži
no, kur jie eina, kurie eina 
į bolševikinės propagandos 
pinkles, suprato dalykus ir 
grįžo atgal.

Pikietavo per 2,5 vai. laiko. 
Anie surusėjusieji lietuviai 
mėgino padaryti išsišokimų, 
bet, dėl piketuojančių suma
numo ir organizuotumo, jiems 
tai nepavyko. Rusų tarnai 
bolševikai, kaip paprastai bol
ševikams įprasta, sulaužė pi- 
kietų papročius ir per pikieti-

PAIEŠKOMA
Matilda Danisevičaitč- 

Drozd. Vyras miręs 1916 m., 
likusi su 4 vaikais, gyvenusi 
37 Grand st., Brooklyne.

Olga Rinkiūtė-Strimaitie- 
nėr kilusi iš Kybartų, Ameri
kon atvykusi 1914 met. Pra
nešti apie šiuos asmenis: K. 
Danisevičiui, 482 E. 7 St., So. 
Boston, Mass.

\ * * *
Sausio 22d. Klasčiaus sa

lėje pirmą kartą pasirodė Lie
tuvių Atletų Klubo antroji 
krepšinio komanda ir žaidė ninku eiles veržėsi prie savo- 
prieš Brooklyno Vyčius. Vy- j0 koncerto salės. Newarko 
čiai turėjo geresnį vienetą ir laikraščių reporteriai labai 
laimėjo 63-47. Antroji L.A.K. domėjosi įvykiu ir klausinėjo 
komanda dar buvo neįsižai- kas čia darosi tarp ta pačia 
dusi ir šlubavo mėtymais, bet kalba kalbančiųjų žmonių, 
atrodo, kad bus neblogas vie- Tik kai jiems buvo paaiškin- 
netas. Vyčių naudai taškai: ta, kad čia pikietuojami su- 
Baronas (19), Butan (11.), rusėję lietuviai, jie suprato 
Kilčius (7), Keskonis (6), ir visa fotografavo. “Newark 

’ Sunday News” rytojaus die
ną įdėjo ilgą aprašymą ir fo
tografijas su plakatais.

Šitas įvykis daugeliui new- 
arkiškių lietuvių, 
šiol nenusimanė 
tynas”, 
bai ar mizerijos, atidarė a- 
kis.

Kilčius (7), "_______ . -,,
Kazlauskas (6)x Lashinsky 
(5), Vienius (4), Sarak (3), 
Ozelski (2); L. A. K. antroji: 
Alg. Ošlapas (15), Ruzgas 
(14), St." Birutis (5), Cerke- 
liūnas (4), Bilėnas (3), R. 
Ošlapas (2), Kulpavičius (2), 
Kiaunė (2), Alinskas (0). 
Rungtynės praėjo draugiškoj 
dvasioj ir panašių susitikimų 
numatoma daugiau.

PADĖKA x

Suruošus man gimtadienio 
proga pagerbimo vakarienę 
š. m. sausio 7 d., Maspeth’o 
Lietuvių Piliečių klubo salėje, 
reiškiu širdingiausią padėką

ĮPĖDINIAI, ATSILIEPKITE visoms klubietėms — narėms 
už dovanas ir geriausius lin
kėjimus ir visiems dalyviams.

Dėkoju vakarienės vedėjui 
'ya Tnnui 'NT/vmnli'ii nmoma, 
mos vedimą, klubietėms —

Lietuvos Konsulato Chica- 
goje jurisdikcijoje yra miręs 
Klemensas Skudzinskas ar J p. Jonui Norvilui už progra- 
Skuzinskas ir palikęs šiek ]—z' j:~— —
tiek turto. Jo įpėdiniai neži-i narėms už surengtą vakarie- 
nomi. Jeigu Amerikoje ar nę ir įteiktas dovanas: p. p. 
tremty yra velionies giminės, 
prašomi asiliepti:

Consulate of Lithuania
30 No. LaSalle Street ' 

Chicago 2, Hl. ~

Norvilienei, Jocienei, Račelie- 
nei, Kavalįūninei, Marcinke
vičienei, Kulienei, Spudienei, 
Gelumbauskienei, Gražulie- 
nei, Arbauskienei, Kučinskie- 
hei, Meliauskienei, Žaroms-

Mūs 
žodžid 
vizdinl 
ninkė 1 
kaipo I 
20-tosj 
tų išbJ 
dele S 
Floridl 
togom 
šeštad 
grįžo J

J. Garšvą — banko 
vicepirmininkas

kalendorius
Seniai visų laukiamas “Amerikos” Kalendorius (kurio virše

lio klišę matote viršuje) jau atspausdintas ir siuntinėjamas jį užsi
sakiusiems.

Kalendorius išėjo daug dinesnis negu iš anksto buvo numatyta 
(viso 112 pusi.) ir jo išleidimas atsiėjo apie doleris už vieną egzem
pliorių, bet jis pardavinėjamas po 75 centus, o “Amerikos” prenu
meratoriai jį gauna tik už 50 centų. Tačiau visi prašomi, pagal iš
galės, su didesne parama prisidėti prie šio puikaus Kalendoriaus 
išleidimo.

Kas prisius nemažiau $1.00, tų vardus skelbsime laikraštyje, 
Užsakymus siųskite;

“ A M E R I K A”
417 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

44 Amerikos” Vajus
Paskelbus “Amerikos” va

jų, mūsų skaitytojai ir bičiu
liai suskato darban. Kasdieną 
gauname nurodymų, kaip sek-

NELEISKIME UŽGESTI

Vetd 
ro susi 
728 Ca 
lietuvis 
gio) v 
vių Mil 
suruoš] 
buvo r 
— virs] 
Įėję.

Žinomas New Yorko visuo
menės veikėjas, laidotuvių 
direktorius ir* bankininkas, „ 
Juozas &aršva( 231 Bedford mingiąu būtų galima vajaus 
Ave., Brooklyn; N. Y., išrink-, 
tas vietos United Industrial 
Banko vice prezidentu.

Juozas Garšva New Yorke 
ir jo apylinkėse gerai pažįs
tamas savo visuomenine vei
kla. Jis yra įvairių organiza
cijų nariu ir dalyvauja įvai
rių organizacijų komitetuose. 
Jo namuose būdavo ir dabar 
būna svarbūs pasitarimai į- 
vairių organizacijų atstovų. 
Pažymėtina, kad Drobės ben
drovė ,taip sėkmingai veikusi 
Lietuvoje , buvo įsteigta Gar- 
vos namuose.

Bankinę karjerą Juozas 
Garšva pradėjo 1928 metais, 
kada" jis kaip populiarus lie
tuvis, buvo pakviestas su ki
tais įsteigti United Industrial 
Bank, 217 S. 4 St., Brooklyn, 
N. Y. Nuo to laiko jis ir buvo 
to banko direktorium, o da
bar išrinktas vice prezidentu.

Šalia bankinės veiklos, Juo
zas Garšva yra laidotuvių di
rektorium ir turi dvi koply
čias. šiame darbe jam podeda 
ir kiti šeimos nariai. Su žmo-rių, kurie iki 11„„.„„.„..ė kas yra “Sie-|na^Bmlcra'

, "Aidai”, bimbai, bam-IĮ‘ed\uaau«?ln0 dukterų A"a‘-
. _itą, ištekėjusią uz Jono Pau-

Pranešėjas.

—Prancūzų generolas De- 
lattne de Tassigny, Europos 
vyriausiųjų žemyno pajėgų 
vadas pagal Atlanto paktą, 
pareiškė, kad jis labai pagei
dautų savo armijų sudėty tu
rėti ir Ispanijos pėstininkus.

kienei, Žilinskienei, Gustai- 
tienei, Kuliešienei, Paškaus- 
kienei, Raižienei, Maksienei, 
Bogušienei, čerbienei, Rim
kienei, Gužienei, Valantiejie- 
nei ir Polin.

Už pasakytas kalbas: p. p. 
J. Norvilui, Jočiui, Račeliui, 
Kuliešiui, Čerbai, Kuliutei ir 
Šmagoriui.

M. Tamašauskienė,
Maspeth’o Liet. Piliečių 
klubo moterų skyriaus 
pirmininkė.

liukonio ir sūnų Juozą. Anni- 
th, Jonas Pauliukonis ir sū
nus Juozas baigė laidotuvių 
direktoriaus njokslus ir dirba 
su tėvu. Reikia pastebėti, jog 
jaunasis Juozas Garšva buvo 
armijos kapitonas, tarnavo 
Pacifike ir, berods, buvo jau
niausias tokio laipsnio kari
ninkas.

J. Garšva banke veik kas
dien būna, bet tiesioginiam 
darbui pasirinko antradienius 
ir ketvirtadienius, kada jis 
ten galimaxrasti tarp 2 ir 3 v.

Tauriam lietuviui Juozui 
Garšvai linkime sėkmės nau
jose aukštose pareigose.

' ( S. K.

— Didelis karo laivas Mi
ssouri, 45,00 tonų, Chesa
peake Bay užslinko ant sek
lumos ir sustojo. Buvo daug 
vargo jį “pastatyti ant ko
jų.” « V-

Lietuviu Kultūros Žiburiams
KUTŪROS ŽURNALO

laikotadpį sunaudoti ir dau
giau naujų skaitytojų laik
raščiui gauti. Kiti gi patys 
ėmėsi praktiško darbo ir jau 
mums prisiuntė kelioliką 
skaitytojų.

Štai pasidarbavusiųjų var
dai:

• Kun. N. N. užsakė “A- 
meriką” trims asmenims.

• J. Averkienė prisiuntė
prenumeratą už du skaityto
jus. • '

• Muz. Pr. Dulkė pridavė 
prenumeratos mokestį trijų 
skaitytojų.

Gi vięnas asmuo, nenorįs 
savo pavardės skelbti, perei
tą savaitę surinko ir mums 
pridavė $20.00 prenumeratos.

• Marijona E. Cižauskie- 
nė, nuolatinė “Amerikos” 
skaitytoja ir rėmėja iš »Eli- 
zabeth, N. J., prisiuntė savo 
prenumeratą ir $2.00 laikraš-. 
čio pagerinimo fondui.

• A. L. K. Federacijos Sky
rius iš Great Neck, L. I., iš 
savo ^kuklių pajamų paskyrė 
$5.00 “Amerikos” parėmimui, 
kuriuos mums prisiuntė p. 
Ig. Kazlauskas.

• Dr. V. Majauskas iš 
Troy, N. Y., prisiuntė “Ame-| 
tikai” savo linkėjimus ir $5.00 
prenumeratai.

Kaip matome, vajaus pra
džia labai graži. Tikime, kad 
ateityje prie jo prisidės ir 
riems sava katalikiškoji spau- 
daugiau mūsų bičiulių, ku- 
da yra arti prie širdies.

• Mrs. J. Thomas, nuolati
ne “Amerikos” skaitytoja iš 
Maspeth, N. Y. atsilankiusi į 
mūsų įstaigą, užsimokėjo 6 Į 
dol. prenumeratos ir $1.00' 
paskyrė laikraščio pagerini
mo fondui.

• Mrs. Mary Bazevich, ii- ‘KLAUSYKITE 
................. *i * Conn., S

*

Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais
Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška - 

kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve
Skaito, remia ir platina

VIENINTELI PASAULIO LIETUVIŲ 
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 

VISUOMENINIO GYVENIMO 
MĖNESINĮ ŽURNALĄ

AIDUS
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 

mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias 
redaktorius rašytojas
Antanas Vaičiulaitis

AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose 
kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c.

AIDŲ PLATINTOJAMS, BUS SKIRIAMOS DOVANOS
Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų

AIDŲ
Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 

AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų.

------- , 4
gametė mūsų skaitytoja ir rė
mėja iš Bridgeport, 
prisiuntė savo prenumeratą 
ir užrašė “Ameriką” savo pa
žystamiems į Kenosha, Wise.

Visiems vienu ar kitu bū
du mūsų laikraštį parėmu- 
siems, nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administr.

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

šeštadieniais, 5:00 — 5:30 vaL vak. 
Stotis WEVD (A. M. )1330 kil. 5000 w.

Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS
Newark 5, N. J.

gg*ggK
*429 Walnut Street
i Tel. MArket 2-5360 " s
£ s
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Sausio 27, 1950

j-: KORESPONDENCIJOS

Philadelphia, Ra.
Grįžo iš atostogų

Mūsų čia pilnoje prasmėje to 
žodžio pažiba ir kaipo dbra, pa- 
vizdinga mergelė ir kaipo meni
ninkė — tapytoja, skulptorė ir 
kaipo Katalikiško Susivienymo 
20-tos kuopos ilgametė (10 me
tų išbuvus) sekretorė, panelė A- 
delė Smailiūtė, buvo išvykus į 
Floridos Lake Hamiltoną atos
togoms. t
šeštadienį, 14-to sausio, jau su
grįžo namo—Philadelphijon, Pa.

šokių vakaras
Veteranai antro pasaulinio ka

ro susispietę Saint George Post 
728 Catholic War Veterans prie 
lietuviškos bažnyčios (Šv. Jur
gio) vakare 20-to sausio Lietu
vių Muzikalėje Svetainėje buvo 
suruošę puikų šokių vakarą, kur 
buvo net ir du muzikos spėcai 
— viršutinėje ir žemutinėje sa
lėje. XX.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Gražiai veikia
Šv. Varde? draugijos mėnesi

niame susirinkime dalyvavo gra
žus būrys narių. Buvo apkalbėta 
ir nutarta kviesti svečius kalbė
tojus įvairiomis temomis. Ypa
tingai kreipta dėmesio į katalikų 
darbininkų sąjūdį, apie kurį re
feruoti Ųus kviečiami tos srities 
atstovai artimiausioje ateityje.

Kun. D. Pociui, vykstančiam 
į Romą šventųjų Metų proga, šv. 
Vardo draugija įteikė 100 dol. 
dovaną. Tame pat susirinkime 
Katalikų Centrui Brooklyn’e pra
šant nupirkta 1 Šeras už 100 dol.

Šiuo metu, šv. Vardo draugijos 
bowling komanda yra pirmoje 
vietoje New Jersey šv. Vardo 
draugijų lygoje. Toje lygoje daly-

A. Vasiliauskas

AME RIK A
- ------- 1 1 ■' ■ *'«• 1 —j-:—

NEPAPRASTA ŠVENTĖ NEWARKE
, ---------------------«— > į ' jčius.

Praeitą sekmadienį New- Moterys, mėrginos ir vyrai j Buvo patriotas lietuvis, 
ark, N. J!‘lietuviai šventė ne- triūsė prie valgių, kurių buvo mylėjo savo kalbą, visur gy- 
paprastą šventę: buvo jų kle- kiek tik kas norėjo. Visam nė lietuvių reikalus.
bono prel. Igno Kelmelio įvil- vakarui meistriškai vadova- ----------------------
kimo į praloto rūbus iškilmės, vo prelato geras . prietelius
t Tą dieną Sumą laikė pats kun. P. Lekešis iš Maspetho, 

prelatas su iškilminga asista. N. Y. - 
Žmonių per pamaldas buvo i Vakarienės metu buvo iš- 
pilna bažnyčia, labai daug pildyta graži meno programa, 
kunigų. | kurią atliko parapijos choras.

| Po pietų prieš 4 vai. į kle- Publiką sužavėjo ir sugriau- 
boniją atvyko pats Newarko dino mažytė mergytė, tauti- 
Archivyskupas, o su juo —Į niais rūbais, kuri nepaprastai 
jo pagelbininkas vyskupas gražiai padeklamavo didžiųjų 
koadjutorius, prelatai ir asis- lietuvių poetų patriotinius 
tentai. Lygiai 4 vai. prasidė- eilėraščius. O svetimtaučius 
jo iškilmės parapijos bažny- ši mažytė nustebino, kai ji, 
čioje. Gražiai išpuošta baž-' atvykus į šį kraštą tik prieš 
nyčia, pilnutėlė žmonių —-.8 mėnesius, gražiai padekla- 
parapijiečių ir’svečių iš kitų'mavo ir angliškai.
parapijų. Tiesa, visi žmonės1 Pasakyta labai gražių kal- 
negalėjo sutilpti į bažnyčią bų. Kalbėjo pralotai, kunigai, 

1— buvo pilna bobinčiuje, ant visuomenės veikėjai, organi- 
vargonų, pasieniais ir praei- zacijų atstovai. Visi įvertino 
namais takais. Kaip sako, prel. Ig. Kelmelio nuopelnus | 
stačių pilna. t katalikybei ir lietuvybei. Or-

I Kunigų buvo keli desėtkai. ganizacijos ir ' parapijiečiai
prelatui įteikė gražių dovanų, su puikia šešių kambarių rezi- 

" dencija ir dideliu sklypu. Praė
jusiais metais gross income buvo 
$46,000, galima nupirkti už $30,- 
000. Nepraleiskite šios retos pro
gos ir rašykite Jonui Jasinskui, 
c/o

Ackley McClain Real Ėst. Co.
544 Landis Av., Vineland, N. J.

Tel. 9-3210

Taip pat visos vienuolės, ku
rios aprūpina tikybos pamo- 

Vyčių Centro Vicepirminin-j komis šios ir kitų artimųjų 
kas, žymus katalikų visuome- parapijų vaikus. Buvo per de
nis veikėjas, 
prietelius ir bendradarbis.

Great Neck, N.Y.
Prakalbos

Great Neck’o Katalikų Fede-

'Amerikos” šimtį prelatų.
Pirmiausia tarė žodį Jo 

Ekscelencija Archivyskupas 
Th. J. Walsh, širdyje džiaug
smas plasdėjo, kai šis aukš
tas Bažnyčios pareigūnas mi
nėjo Lietuvą, lietuvius. Jis 
pabrėžė, kad prel. Ig. Kelme-

Buvo patriotas lietuvis,

Ttremtinių dėmesiui!
šeštadienį, sausio 28 d., 

vai. p. p. Aprčiškimo para
pijos salėje įvyks labai svar
bus L. Tremtinių Draugijos 
susirinkimas. Dienotvarkėj: 
Dr. J. Pajaujo pranešimas 
„Socialinis Draudimas J. A. 
V-se”, savitarpinės paskolų 
kasos organizavimas, Lietu
viškos mokyklos klausimas 
ir labai svarbios aktualijos. 
Visi tremtiniai kviečiami da
lyvauti.

Po susirinkimo įvyks- mo
kyklinio amžiaus vaikų tėvų 
pasitarimas.

3

Valdyba

Gražiajame Vinelande parsiduo
da pelninga

LIKERIŲ KRAUTUVĖ

P. K.

VIETOS ŽINIOS
LEGIONIERIŲ NAUJA 

VALDYBA

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI |
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato f) 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar (i 
Užsienių šalyse. Y

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių * 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto y 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- t'; 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris A 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 2 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir. laiškais. 7 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose V 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. r

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: EV 4-3049

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 Avę^ kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

Jos. Zeidat, Jr<

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
—Nebrangiausia—ir—Geriausia-Amerikos Legiono Liet. 

Memo posto Moterų Skyrius 
pereitą savaitę išsirinko 1950 
metams naują valdybą.

Pirm, ponia Wm. Budris, « 
vice i

! | Tel. DEW 5136 
A AAA. £/\SAAACb 1T1U, AJUUAišJ, ft

v........................... - Pirm- ponia Albert Tvas’ B Tos Kavaliauskas '
šimto!). Susirinkimą atidarė tarnyboje. Apie naująjį kas, sek. ponia Pęter Vance, | J ’
Federacijos pirm. J. Blažonis. Po Prelatą Archivyskupas kai- izd ponia Geo. Kučinskas, g

racijos skyrius sausio m. 12 d. Jis yra gimęs ir augęs Lietu- 
suruošė prakalbas. Susiinko gra-|vo3e> atkeliavęs į šį kraštą, 
žus būrys vietos lietuvių ( netoli kur pasižymėjo Dievo ir žmo-

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

to p. Alekas Vasiliauskas papa
sakojo apie Kat. Fed. istoriją 
Great Necke, primindamas, kad 
jau 17 metų, kai šis'skyrius čia 
veikia ir yra jau nemažai nu
veikęs.

Su dideliu dėmesiu buvo iš
klausytas kun. J. Čekavičiaus 
žodis. Tas garbingas ir didelis 
Lietuvos patriotas yra nepapras
tai daug iškentėjęs bolševikų ka- 

vauja Immahdii. M^ų drau-' ^nle, knr jam nekartą teko 
giją atstovauja: J. Vilkelis, V. i i akis. J1S kalbėjo
Grinevičius, E. Bačenas, J. Žilis su tokia meile Lietuvai ir lietu

viams, kad tikrai buvo miela 
klausytis. Kun. čekavičius jau
triai ir vaizdingai nupasakojo, ko-

ir V. Serafinas. Koresp.
Puikus suvažiavimas

Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Brooklyn© Lietuviai Gydytojaivaldybos narės: ponia Clem.Ji 
Voket, ponia Alex Wesley ir J 
Chs. Marma. Visos yra ener
gingos, darbščios ir pasižy
mėję visuomenine veikla. Nu
tarė stipriai pasidarbuoti 

dieną jis netiek džiaugiasi Lįth. Memo, posto pavasario 
pats asmenišku savo laimėji- pramogai, kuri įvyks bal. 16 
mu, kiek laimėjimu lietuvio d. Knapps Mansion, su gra- 
ir lietuviams. Kai-sąryšy su žia meno programa ir šokiais 
tuo minima Lietuva, lietuviai, bei įvairiais pamarginimais. 
jų vargai, kančios ir ateities r-» Amerikos Legiono.. .Liet, 
reikalai, tai jam didžiausias Memo. Posto naujų narinį va- 
pasitenkinimas. ' , jus prasidėjo šį mėnesį ir bus

Paties Archivyskupo, auk- į tęsiamas visą sezoną. Abejų 
štųjų svečių ir visų dėmesį pasaulinių karų Amerikos 

I atkreipė gerai pasirengęs pa- (kariai veteranai kviečiami 
rapijos choras, kuris giedojo 
ceremonijų metu ir kuris su
jaudino lietuvius sugiedojęs 
Lietuvos Himną, kuris šian
dieną Lietuvoje yra uždraus-

bėjo nepaprastai šiltais žo
džiais.

Po to prel. Ig. Kelmelis, an- 
£lų ir lietuvių kalbomis, pa
sakė visiems savo padėkos 
žodį. Jis pabrėžė, kad šian-

į I Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-922*

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

A. L. R. K. Moterų Sąjungos'kios. 5™ lietuvio Pareigos kovai į 
. Y. ir N. J. Anskričin metinis lietuvybę ir tikėjimą ir kvieteN. Y. ir N. J. Apskričio metinis 

suvažiavimas įvyko sekmadienį, 
sausio 15 d. Keamy, N. J. lietu- ’ 
vių parapijos svetainėje.

Susirinkimas buvo gausus de- 1 
legatėmis bei viešniomis.

Kleb. L. Voiciekauskas nuo- ' 
širdžiai pasveikino ir nurodė ką ■ 
galėtų s-gietės nuveikti. Klebono ' 
kalba paskatino visas prie dides
nės darbuotės. 1

Tvarkingai susirinkimą vedė 
Apskričio pirm. O. Dobrovols- 
kienė. Suvažiavusių tarpe matė
si gerai suprantančių moterų bei 
merginų, kurios rimtai svarstė 
organizacijos reikalus.

Nepamiršta svarstyti paramos 
mums šioje apylinkėje arti širdies 
esančio laikraščio “Amerika”.

Šiems metams valdybon iš
rinkta, Pirm. Liudvinaitienė iš 
Linden, N. J. Vicepirm. Milunai- 
tienė iš Kearny, N. J. Prot. rašt. 
Razmantienė iš Richmond Hill, 
N. Y. Ižd. Stasė Strazdienė iš 
Linden, N. J.

Po susirinkimo vietos S-gietės 
pakvietė prie vakarienės, kur be
valgant buvo daug kalbų. Veikė
jas J. Liudvinaitis Lindeno gadi
namas “Lietuvių Tėvas” savo 

_  turtinga kalba padarė visom sur- 
prizą.

Kearny 63 kuopai priklauso 
pagyrimo žodis ir didelis lietu
viškas ačiū už tokį nuoširdų pri
ėmimą ir skanią vakarienę.

Atstove
Nauja ALRK Federacijos 

valdyba
Sausio m. 19 d. įvyko eilinis 

Kat. Federacijos susirinkimas. 
Senoji valdyba, išbuvusi savo lai
ką, atsisakė. Išrinkta nauja iš 
pirm. A. Vasiliausko, vice pirm. 
Igno Kazlausko ir sekr. VI. Bu
tėno. ‘Iždo globėja ir toliau liko 
A. Blažonienė. J Federaciją įsto
jo nemaža “dipukų”. Veikimas 
bus sustiprintas. Tikimasi daug 
nuveikti.

katalikus išeiti -iš zakristijų ir 
veržtis su katalikiškom idėjom 
į visas gyvenimo sritis. Nupiešęs

stoti į lietuvių postą. Lietu
viai priklausanti i. kitus pos
tus gali persikeltu D. K.

gražiai Amerikos lietuvių kata- Pas
likų uždavinius, kvietė visus į „ Po bažnytinių ceremonijų,
bendrą darbą, primindamas, kad i zmon®s rinkosi į parapijos 
katalikų veikėjai turi pasireikšti i sata> kar iškilminga va- 
planingu darbu, o ne triukšmu, i karienė. Čia žmonių susirin
nes “kas iš tų širšių, kurios gar
siai birzgia, o medaus neneša...”

Diskusijose dalyvavo VI. Bu
tėnas ir p. Naunikas.

Svarbi diena artėja
Lietuvos Nepriklausomybės 

Šventė artėja. Great Necko ir a- 
pylinkės lietuviai ją minės labai 
iškilmingai tą pačią vasario 16 d. 
Ruošiama didelė puiki programa. 
Nei vienas, kas save laiko lietu-

ko daugiau negu buvo many
ta. Buvo jausti parapijos or
ganizacijų pasidarbavimas.

rengė buv. tremtiniai. Išsamią ir 
turiningą paskaitą laikė mokyt. 
Valaitis. Jis trumpai ir vaizdžiai 
nupasakojo Dr. V. Kudirkoj gy
venimą ir jo nuopelnus mūsų tau
tai. Po to' buvo išpildyta trem
tinių meninė programos dalis. 
Buvo padeklamuota keletas Ku- 

viu, negali tą dieną nedalyvauti, dirkos eilėraščių, paskaityta iš jo 
toje šventėje. I raštų ir padainuota solo keletas

Įsidėmėkime: 16 vasario visi lietuviškų dainų. Minėjimas baig-
būkime pasiruošę atvykti į Kas- 
močiaus salę!

Choras dirba
Tikrą pasigėrėjimą sukelia 

Great Necko lietuvių choras, ku
ris dažnai renkasi repeticijoms 
į Kasmočiaus salę. Po sunkaus 
dienos darbo, choristai, nežiūrė
dami didelio nuovargio, susiren
ka mokytis dainuoti. Tiesiog gra
žu žiūrėti, tie malonūs žmonės 
myli mūsų gražią, lietuvišką dai
ną. Choro dirigentas p. M. Cibas 
iš visos širdies stengiasi kuo ge
riausiai paruošti chorą. Šis cho
ras pasirodys 16 vasario šventė
je su nauja programa.

tas Tautos Himnu.
Don. Kis.

MIRĖ A. PLAUŠINAITIS

Sausio 17 d. Richmond Hill, 
N. Y., mirė Antanas Plauši- 
naitis. Palaidotas iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios į 
Kalvarijos kapines.

Velionis paliko'žmoną Le
okadiją, dukterį Reginą, sū
nų Vytautą, marčią ir du a- 
nūku, seserį Marijoną Sabie- 
n^. Kiti broliai ir sesers likę 
Lietuvoje, apie kurių likimą 
velionis jau keleri metai ne
turėjo'jokių žinių. .

Velionis yra gimęs Katilių 
kaime, Griškabūdžio parapi
jos, Lietuvoje. Į Ameriką at
vyko 1909 m. ir visą laiką'

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vemon SŲ 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. Market 2-5172

- »ii

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooldvno Lietuviai Graboriai

'eL EVergreen 7-4335 'Tel. STągg 2-5043

tephen Aromiskis
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

JAŲIŠĖJO IŠ SPAUDOS i

'ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue,’
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

» F. W. Shalins
i (šalinskas)
! Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
’ Laidotuves

’ - $150 -
1 KOPLYČIA SUTEIKIAM ’
Į NEMOKAMAI

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

Toronto, Ont 1950 metams skirtas

atsivežtuose vestuviniuose rū-1 į 
buose, kuriuos išsaugojo Sibiran J 
1941 m. išvežtos sesers atmini- J

Amsterdam, N. Y,

t Ijimo' programą daugumoje su-kėlę į Torontą.

mui. Visos pamergės vilkėjo tau
tinius drabužius.

Povestuviniai pietūs įvyko pir
miesiems pas Grinskius, antrie
siems pas Norkus. Abiejuose da-

B
*>"
S$ gaitytė, Alf. Nyka ANiliūnas, 
ft- TCniminac Rii+n ir Viti

TeL NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street < Maspeth, N. Y.

Sibiran ištremtos sesers 
vestuvių rūbuose.

Toronto lietuvių bažnyčioje, 
Kanadoje pereitais metais susi
tuokė 88 lietuvį^ poros. 82 iš jų 
buvo lietuvių su lietuvėmis dau
giausia tremtinių, kitos mišrios.

Vienos iš paskutiniųjų perei
tais metais buvo Petro ’Jurėno 
sutuoktuvės su Liuda Labanaus
kaite; Jaunoji tuokėsi iš Lietuvos

Gražus paminėjimai
Amerikos Lietuvių Klubo sa

lėje įvyko Dr. V. Kudirkos 50 lyvavo ištekėjusiųjų motina, at
metu mirties sukaktuvių minė-Į vykusi iš Čikagos, brolis inž. P. 
jimas Į minėjimą buvo susirinkę Labanauskas iš.Milwaukee, Wise, 
gana skaitlingai publikos. Minė- ir jaunųjų' broliai, neseniai atsi-

Šią knygą išleido Tėvai Pranciškonai Šventųjų Metų ir 
Lietuvos vergijos dešimtmečio proga. Ji yra didelio formato, 
gausiai iliustruota ir liečia lietuvių tautos religinius, kultūri
nius ir tautinius klausimus. Be to, ten yra daug poezijos • 
ir beletristios.

Šiame metraštyje bendradarbiauja žymūs mūsų tautos 
asmenys — dvasininkai, kultūrininkai bei rašytojai, kaip an
tai: J. E. vysk. V. Brizgyš, J. E. vysk. V. Padolskis, prel. 
M. Krupavičius, prel. K. Urbonavičius - J. Kmitas, prel. J. 
Balkūnas, kan. F. Kapočius, kan. M. Vaitkus, kun. Dr. J. B. 
Končius, kun. St. Būdavas, prof. Dr. A. Maceina, L. šimutis, 
prof. J. Brazaitis, prof. J. Girnius, P. Jurkus, A. Vaičiulaitis, 
J. Aistis, Bem. Brazdžionis, F. Kirša, K. Bradūnas, K. Qri- 

, H. Nagys, N. Mazalaitė, J.
i- Kruminas, Alė Rūta ir kiti.

£ Knyga atspausta gerame popieriuje ir papuošta dail. VI.
£ Vijeikio vinjetėmis.
S ■ ‘ ' (.Kaina — $2.50

" f

L
 Užsakymai siunčiami šiuo adresu: • x ,

t ‘
Francfecąn Fathers, Kennebunk Port, Maine.

. * ■ 4 j ............. ...  •
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(Uj^APYlINKĖJE
(Item* k 1 4M I* «.

• J. Žerolis, Liet. Kat. Dar- 
binikų Klubo pirmininkas, 
lankėsi mūsų redakcijoje, 
kur apžiūrėjo klubo organi
zuojamą patalpą susirinki
mams ir parengimams.

• Kun. V. Pikturna, nese
niai atvykęs iš tremties, da
bar gyvenąs Karalienės An
gelų* parapijoje Brooklyne, 
artimas mūsų bendradarbis, 
apsiėmė skaityti ciklą pa
skaitų Brooklyno kat. darbi
ninkams.

• Norkūnas, Lietu
vos Vyčių įsteigėjas, atsiun
tė mums nuoširdų laišką, ku
riame jis džiaugiasi mūsų 
savaitraščio turiniu.

• A. Vinskus, artimas mū
sų prietelius iš Brooklyno, 
lankėsi mūsų redakcijoje. Jis 
yra senas mūsų savaitraščio 
rėmėjas.

• Kriaučių 54 lokalo de
legato rinkimai įvyks birže
lio mėnesį. Tuo tarpu nėra 
aiškiai išryškėjusios kandi
datūros.

• Prof. Dr. P. Kazlauskas, 
pradėjo darbą naujoje vieto
je—Peekskill Hospital, Peek
skill, N. Y.

• Kun. Dr. M. Ražaitis 
aplankė Ellis Island New 
Yorke sulaikytus lietuvius, 
kuriems įteikė BALFo pa
rinktų drabužių.

• BALFo 100-jo skyriaus 
Brooklyne susirinkimas į- 
vyks sausio 27 d., 105 Grand 
st., Brooklyn, N. Y.

• Dr. Paliokas, St. Fran
cis College profesorius 
Brooklyne, yra paruošęs ang
lų kalba knygą apie Lietuvos 
ekonominę ir kultūrinę pa
žangą Nepriklausomybės 
metu.

• V. Jonikas, pasižymėjęs 
iš jaunųjų poetų, išleidęs jau 
dvi savo eilėraščių knygas, 
atvyko iš tremties ir apsisto
jo Bayonnėje, N. J. Pasižadė
jo mums bendradarbiauti.

• Kun. Dr. 3. Končius lan
kėsi Washingtone naujo DP 
biliaus priėmimo reikalu ir 
kalbėjosi tuo reikalu su sena
toriais.

• St. Kazlauskienė iš 
Brooklyno, “Amerikos” sena 
skaitytoja, turėjo sunkią o- 
peraciją, po kurios jau baigia 
sveikti.

• B. Pivoriūnaitė iš Brook
lyno išteka už P. žvirblio, 
taip pat iš Brooklyno.

• Kun. V. Slavinas, didis 
Ateitininkų mecenatas vėl 
sigulęs ligoninėje Bluefield, 
Sanatarium, W. Va. Ateiti
ninkai linki jam sveikatos 
bei greito sugrįžimo prie pa
reigų.

• Kunigų Vienybės Centro 
valdybos posėdis įvyksta at
einantį antradienį Lincoln 
Hotel, New Yorke.

Iš ParengimŲ Komi
sijos Susirinkimo
šeštadienį, sausio 21 dieną,

“Amerikos” patalpose įvyko buvusiai pirmininkei V. Viš- 
“Amerikos” Parengimų Ko-lniauskienei, kuri nenuilsda- 
misijos susirinkimas. Jamejmai dirbo per daugelį metų 
dalyvavo dauguma komisijos visuose parengimuose ir ba
nanų. Susirinkimas išklausė zaruose. Linkime jai pailsėti 
buvusio “Amerikos” parengi- ir kitus metus vėl darbuotis 
mo piniginės apyskaitos ir ją kartu su mumis.
vienbalsiai priėmė. Į — Rožančiaus Draugija

Be to buvo kalbama apie ruošiasi prie laimėjimo va- 
pasiruošimą Lietuvių Dienos karo, kuris įvyks vasario 12 
piknikui ir jei bus galima d., tuojaus po Mišparų. Malo- 
gauti salę, po Velykų sureng- niai kviečiame visus atsilan- 
ti laikraščio naudai Įvairumų kyti į šį gražų parengimą ir 
Vakarą. i gražiai laiką praleisti. Bus

Susirinkimas praėjo geroje gražių dovanų ir užkandžių, 
nuotaikoje, nes visi buvo pa-Į — Sunikai serga P. Bago- 
tenkinti geromis savo pasi- chunas. Linkime jam greitai 
darbavimo pasekmėmis. 1 pasveikti.

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Oaeoteta l

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKAJUKN2. Gariaiuiaa pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas narni* U geriausios toetonos, ALUS H g*- I 
plausiu bravoru. Parengimam* priimam! užsakymai. K1UEIPKITSS:

. Juozas Ginkus
495 Grand Street, ' IreoldyD, N. X

wsh*******®*®*®*®*®®"®*®1®*®®®®**®*®1®®

44 AMERIKOS”
KONCERTAS

Didžiulis Pavasarinis “A- 
merikos” Koncertas, ruošia
mas “Amerikos” bičiulių, į- 
vyks per ATVELYKĮ, BA
LANDŽIO 16 DIENĄ, erdvio
je Washington Irving High 
School patalpose, New Yorke.

Programos išpildymui yra 
pakviestos žymiausios mūsų 
vokalinės ir muzikalinės jė
gos.

Draugijos ir Organizacijos 
yra prašomos tai dienai savo 
parengimų neruošti ir rengtis 
masiniai dalyvauti toje nepa
prastoje mūsų laikraščio 
šventėje.

Platesni pranešimai apie tą 
koncertą bus nuolat skelbia
mi “Amerikos” laikraštyje.

4

Maspetho Žinios
—Sausio 1 4d. buvo palai

dota a. a. Ona Radzevičienė.
—1949 m. parapija turėjo 

pajamų $50,136.25 ir išlaidų 
$39,642.67.

—Maspethiečiai pasiryžę 
sukelti 500.00 ligi Velykų dėl 
tremtinių, transportacijos į 
Michigan valstybės ūkius.

—Jozefą Paulauskienė iš
rinkta nauja Altoriaus drau
gijos pirmininke. Ji davė 
Lietuvių Kat. Centro namui 
100 dol.

— Netrukus atsidarys die
nos kursai tremtiniams mo
kytis anglų kalbos. Naktį 
dirbantieji tremtiniai gaus 
progos išmokti angliškai.

— Penktadienio vąkarais 
Kat. Veteranų postas turi šo
kius par. salėje. Jaunimas 
kviečiamas ateiti. •

—Kat. Veteranų posto bu
vęs komandierius p. Stepo
nas Chess išrinktas Queens 
County Vice - Commander. 
Sveikiname. /

—Tretininkų mėnesinis su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį - sausio 29 d. 4:30 p.p. 
par. salėje. - »

— Jau 20 vyrų įsirašė į 
Nocturnal Adoration Socie
ty. Kiekvieną pirmo šešta
dienio naktį vyrai praleidžia 
Šv. Sakramento adoracijoje 
Šv. Stanislovo bažnyčioje. 
Sektinas pavyzdys.

—Sausię 15 d. Altoriaus 
Draugijos buvo metinis susi
rinkimas. Išklausyta prane
šimas iš praeitų metų Drau
gijos veiklos. Nutarta ruošti 
metiniai pusryčiai Dievo kū
no dieną. Perrinkta valdyba 
šiems metams. Atsisakius 
pirmininkei V. Višniauskie- 
nei, į jos vietą tapo išrinkta 
J. Paulauskienė. Vicepirm. J. 
Kunickienė, nut. rašt. O. Pe
trulienė, finansų rašt. O. Čer- 
nauskienė, iždininke — P. 
Šimkienė. Altoriaus Draugija 
gražiai gyvuoja, turi narių 
155. Didelė padėka priklauso

... „ . Almis Drulia

Trupinėliai iš 44Amerikos” Baliaus
f

Ot tai buvo balius,
Ot šaunybė po galais!
Šoko contrė, šoko krajus
Su Pelėdų dzvangalais!

Ūžė salė, dešros tirpo,'
Sirpo skruostai raudonai.
Tik, mergyte, graužiai pirštus, 
O penkinės negavai...

Rodei rūbą ir figūrą, 
Gražų posūkį darei.

> Bet teisėjai rūstūs, niūrūs 
Nesušuko tau “okey”.

Ak, iš kart toli nueita!
Buvo dainos, lenciūgėliai...
Net paskersti dirigentas
Krajaus žmones panorėjo...

. O kad šoko, tai bent šoko!
Daktarai tik, žymūs šulai!
Linksma miniai ir praščiokui, — 
Ir nabagui Almiui Druliai.

Apreiškimo 
Parapija

Praeitą sekmadienį Sumą 
laikė kun. Dr. Jagminas, Ma
ri j anapolio Kolegijos rekto
rius, kurs, lankydamasis New 
Yorke, buvo apsistojęs Ap
reiškimo parapijos kleboni
joje.

— Amžinojo Rožančiaus D- 
jos susirinkimas įvyko sek
madienį. Išrinkta nauja val
dyba: EI. Kašėtienė — pirm. 
J. Skarulienė — rašt., I. 
Sniečkuvienė ir O. Šarkaitė 
— vicepirminikės. Kat. Cen
tro namui paskyrė $100.

— Vyčių susirinkimas įvy
ko sekmadienį. Vyčiai planuo
ja paskaitų ciklą visuomenei.

Moterų Sąjungos 29 kuo
pa turėjo savo metinį susi
rinkimą sausio 18. Prisirašė 
viena nauja narė — ponia 
Josefina Peikus. Serga narė 
J. Tereibeizienė, narės vėli
na jai greit pasveikti. ?

Vienbalsiai valdyba išrink
ta ta pati: Dvasios Vadas— 
Kun. J .Pakalniškis, pirmi
ninke — V. Gaigalienė, vice
pirmininke J. Moskevičienė, 
finansų raštininke — J. Te- 
rebeizienė, protokolo raštin. 
I. Razmaitienė, iždininke — j 
Katilienė.

Ačiū sajungietėm, kurios 
taip skaitlingai susirinko.

Korespondentė

PADĖKA
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

dėkoja Sąjungietėm 63 kuo
pai Kearny, N. J. už taip ma
lonų priėmimą per N. Y. ir 
N. J. Apskričio suvažiavimą, 
sausio 15 d.

Karalienes Angely 
Parapija

KVIČIAMI STOTI Į
CHORĄ

Angelų Karalienės parapi
jos vyrų choras šį sekmadie
nį giedos per 11 valandos mi
šias. ' ’

Chore yra gana stiprių bal
sų: baritonų ir bosų. Reika
linga tik pirmų tenorų.

Jauhi vyrai, neseniai atvy
kę iš Vokietijos, maloniai pra
šomi prisidėti prie choro ir 
papildyti esamą trūkumą.

Išvengimui bereikalingo 
važinėjimo ir taupymui cho
ristų brangaus laiko, choro 
repeticijos daromos sekma
dieniais, tuojaus po sumos.

Muz. Pr. Dulkė,
Choro vedėjas.

* V.* Pėteraičio “Mažasis 
lietuviškai-angliškas žody
nas” (su tartimi), naujai iš
leistas, , apimąs virš 12,000 
žodžių, įrištas kietais drobės 
viršeliais, 418 psl., gaunamas 
šiuo adresu: Gabija, 412 Bed
ford Ave., Brooklyn 11, N. Y. 
Kaina .$2.00.

KATALIKŲ FEDERACI
JOS SUSIRINKIMAS» H

New Yorko Katalikų Fede
racijos apskrities metinis su
sirinkimas bus sausio 27 d., 
8 vai. vakare, Apreiškimo pa
rapijos salėje, North 5th ir 
Havemeyer Sts., kampas, 
Brooklyn, N. Y.

Visos katalikiškos lietuvių 
draugijos malonėkite šian 
susirinkiman atsiųsti savo 
atstovus ir valdybas. Taip pat 
susirinkiman yra kviečiami 
atvykti ir lietuvių katalikų 
visuomenės veikėjai ir vadai. 
Bus išduota iš buvusio Kata
likų Seimelio raportas; reikės 
sudaryti šiems metams veiki
mo planus ir išrinkti naują 
valdybą. Taip pat nepamirš
kite draugijos į Federacijos 
apskritį už 1950 metus duok
les užsimokėti. .

S. K. Lukoševičius
Pirmininkas

N. Y. LIETUVIŲ TARYBOS 
SUSIRINKIMAS , 
t ' ‘

Trečiadienį', vasario 1 d. š. 
m. įvyks N. Y. Lietuvių Ta
rybos pilnumos atstovų susi
rinkimas, Apreiškimo par. sa
lėje, No. 5th ir Havemeyer 
Sts., Brooklyn, N. Y.

į susirinkimą kviečiami or
ganizacijų rinkti atstovai, ku
rie joms atstovauja. Sus-mo 
pradžia 7:30 vai. vakare, tad 
prašomo nesivėluoti. Bus pla
tus pranešimas apie Vasario 
šešioliktosios minėjimo pasi
rengimus.

Valdyba

PROF. K. V. BANIAČIO 
PAGERBIMAS

Praeitą šeštadienį įvyko 
prof. K. V. Banaičio pagerbi
mas Brooklyne, piliečių klu
bo patalpose. Pagerbimą su
rengė Operetės choras, ku
riam dabar profesorius vado
vauja.

Į pobūvį susirinko gražus 
būrys žmonių. Buvo gražiai 
pąrengti užkandžiai, pasaky
ta gražių kalbų.

Profesorius neseniai yra 
atvykęs iš tremties. Jis yra 
buvęs Kauno Muzikos Kon
servatorijos dįrektorius. Jo 
kūriniai populiarūs netik lie
tuvių tarpe, bet ir svetimtau
čiai juos išpildo sav6 progra
mose ir radio bangomis. Pas 
save turi per 600 suharmoni
zuotų liaudies dainų.

PRANEŠIMAS ORGANIZA
CIJOMS

Lietuvių švento JurgioDr- 
tės balius įvyks vasario 18 d. 
1950 m., Grand Paradise sa
lėje, 318 Grand St., Brooklyn 
N. Y. Todėl prašome kitų or
ganizacijų minėtą dieną ne
rengti parengimų, kad neį
vyktų kokie nors nemalonu
mai vieniems ar kitiems.

J. Vaznys, Baliaus sekr.

nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

Baikale krripUti* PM bis*
. ■ - ■ I

Iš Lietuviij Kataliku 
Darbininktj Klubo

Susirinkimas įvyko 13 d. 
sausio. Susirinkimą vedė 
pirm. J. žerolis. Šitas susi
rinkimas buvo nepaprastas 
tuomi, kad buvo užprašytas 
kun. V. Pikturna su paskai
ta apie tai, kaip katalikai 
žiūri į darbininkų ekonominį 
klausimą. Paskaita buvo vy
kusiai parengta. Pageidauti
na, kad ir kituose susirinki
muose būtų panašių paskai
tų.

Klubas smarkiai ruošiasi 
prie patalpų įrengimo. Įga-
liota valdyba ir komisija at
likti oficialius reikalus ir 
pradėti aktyvų darbą.

Kalbėta tremtinių reika
lais, jiems pagelbėti, dėl dar
bų ir butų.

Pranešime paaiškėjo, kad 
jau klubo nariai daugeliui 
pagelbėjo, iš kurių daugiau
sia padėjo tai Maspetho Ki- 
vytai, žeroliai, Milukai, ir 
kiti. Dideles pagelbas teikė 
katalikai kunigai ir svietiš- 
kiai, ypač moterys.

Reik, kad į klubą daugiau 
narių prisirašytų, nes reik 
atsispirti ir prieš' raudonąjį 
tironizmą, kuris visokiais 
būdais darbininkus atitrau
kia nuo katalikybės, tėvų ir 
Tėvynės meilės. Komuniz
mas daro žmogų panašiu į 
gyvulį.

Tai darbininkų apgaulė, 
darbininkus vilioja su įvai
riais pažadais, ne nuo savęs, 
bet nuo kito atimti, o kaip 
paima valdžią į savo rankas, 
tai vartoja smurtą, prievar
tavimą, darbininkų vergiją 
įveda. Todėl darbininkai ka- 

| talikai, spieskimės į vieny
bę. P. J. M.

Ieško vietos
Vargonininkas, jaunas, neve

dęs, sugebąs vfcsti chorą, ieško 
vietos R. Kat. parapijoje.

Rašyti į “Amerikos” Redak
ciją: 417 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Anton Appel
JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y 
Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Pardavimai
1. Keturi kambariai tušti. Keturių

šeimų, mūrinis namas, po keturis bok
sinius kambarius, maudynės, aliejum 
apšildoma. Kaina $9.800. 1

2. Kampinis, mūrinis, tuščias floras, 
keturių šeimų, po keturis boksinius 
kambarius, aliejum apšildomas, mau
dynės, dviem karam garažiai. Kaina 
$11.500, įnešimas $2.500.

Z I N I S
861 Ihiion Ave., Brooklyn, N. Y.

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

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:15 

valandą popiet, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuviu 
Biznierių Lietuviška pro 
grama, kuri tęsiasi visą va
landą. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

Parduoda ir apdraudžia namus 
visose apylinkėse. Notarizuoja 
dokumentus, tremtiniams • išpil
do blankus ir pagelbsti Ameri
kos pilietybės gavimo reikaluo
se. Apdraudžia ir žmonių gyvy
bę ir sveikatą.
86-56 85th St., Woodhaven, N. Y.

Tel. VI 7-1896

IŠNUOMOJAMAS
Kambarys su baldais vie

naip arba porai be vaikų.
Galima nauddtis virtuve. 
114-43 — 118 th Street,
Richmond Hillt N. Y.

Lietinių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

a»

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZA VITAS V. UBAREVIČIUS

Direktoriui Muzikos Dir. Pranešimu Dir.

■ ---------------------------------------------------------------------------- -----------------------

A. ir E. POVILANSKŲ į 
K X

| Baras ir Restoranas | 
g • Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms $
X 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. g
$ Tel. EVergreen 4-9737 S

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

Clement A. Vokei |
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

D Avenport 6-0259
< R A L P II K R U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

895 Broadway,

REFRIGERATOR
MODEL NC-

NOW ONLY » 189.75.
AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN 

PAYMINTI

Siūlo Geriausių Firmų
| R E F R I G E R A T O R I U S ]'>
i • GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
i • WESTINGHOUSE • PHILCO
| TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
t Gasiniij ir aliejum šildomu PEČIŲ į:
I RADIO APARATŲ !

| TELEVIZIJOS APARATŲ ::
| SKALBIMO MAŠINŲ ::

ir kitų ELEKTRINIŲ PRIĘTAISŲ
a Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikint!, ' i
v icad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. i !

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

IStephen B redes Jr.
ADVOKATAS

> 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

; Tel. EVergreen 7-9394

r----------------------------------------------------------------—-------

: John W. Anseli :
LIETUVIS ADVOKATAS

I I

: 15 Park Row, New York >
i; 1

Telefonai: ĮĮ i> Ofiso Tel. Namų T«» Į
! WO 2-3497 NE 9-5681

EVergreen 4-0203 į
DAKTARAS Į

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

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

I STagg 2-1154 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS $

KOMTi AKTORIAI 5
i Atlieka mūrinių laimų sienų U- r 

lyginimą, plast^riaviuui, šaligat- S 
i vių cementavimą ir kt. darbiu, r

293 MAUJER ST., G 
BROOKLYN «, N. Y. į

Brooklyn 6, N. Y,

| HY 7-4554 - 4555

į ILARDI CO

GENERAL© ELECTRIC
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