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Lietuviškųjų Maskvos a- 
gentų chicagiškis organas 
rašo: “Į progresyvių lietuvių 
(komunistai taip save vadi
na) kovą prieš hitlerininkus 
(komunistai taip lietuvius 
vadina), neišvengtinai bus 
įtraukta kitataučiai.” Visiem 
aišku, ką šitas pasakymas 
reiškia: šitie niekšingi išga
mos liko be lietuviškų pase
kėjų ir jie lietuviams grąso 
svetimtaučių jėga. Tai didin
go lietuvių vieningumo rezul
tatai — mūsų tautos ir Ame
rikos priešai, svetimos vals
tybės agentai liko be pasekė
jų, pasekėjus jie ateity sam- 
dysis iš svetimtaučių tarpo. 
Įdomu tik, kaip jie tiems sve
timtaučiams prakalbas sakys 
apie “rojų” dabartinėje Lie
tuvoje?

Maskvinis agentas A. Bim
ba iš Brooklyno buvo nuvy
kęs į Clevelandą j “literatū
ros” draugijos banketą. Ne
tikėtai į tą “banketą” pri
gužėjo ir lietuvių, kurie šį 
surusėjusį gaivalą net prie 
sienos prispaudė. Vienas iš 
šitų agentų organų rašė, kad 
į tą surusėjusį gaivalą ten 
buvo paleista kiaušiniai, ku
rių vienas pataikęs jąm net 
į akį, dėl ko jis tą pačią die
ną negalėjo grįžti į Brookly- 
ną. Įdomu, kodėl tokiais da
lykais nesidomi policija, 
šiaip jau dorus žmones kaip 
žinome, Amerikos policija 
labai gina ir saugo, o šitą gi, 
tarytum yra apleidusi. Ma
tyt, ir policija jį laiko geru 
paukščiu.

• * •
Garsusis senatorius Mc

Carthy, išvardinęs daug as
menų, simpatizuojančių so
vietams Valstybės Depart- 
mente, vienos pavardės ne
paminėjo, pavadinęs tačiau 
tą nepaminėtąjį* '“pagrindi
niu sovietų šnipu.” Tas “ne
žinomas” žurnalistų buvo 
pavadintas “Žmogum X” ir 
pasidarė dienos sensacija. 
Tas “X” šiandien jau ne tik 
paskelbtas, bet ir nufotogra
fuotas Jaikraščiuose — tai O. 
J. Lattimore. Mums įdomus 
toks senato tyrinėjimų komi
sijos pirmininkos formulavi
mas senatoriui McCarthy: 
prašau įrodyti, kad šis vyras, 
vyriausias Rusijos šnipas 
AJValstybėse, turėjo ar turi 
savo stalą Valstybės Depar
tamente. šiuo metu, tiesa, šis 
vyras yra Afganistane, tai
gi, ten jis dabar ir savo sta
lą turi.

Maskvos “Izvestijos” rašo: 
“Senatorius McCarthy pra
dėjo vaidinimus, kuriuose da
lyvauja dvi grupės: iš vienos 
pusės cirko klownai, o iš ki
tos — teatro mėgėjai. Vaidi
nimas vyksta pamišėlių na
muose. Senato klownai apsi
juokino save visame pasau
lyje”. Sovietų valdžios orga
nas kalba čia apie pradėtą 
akciją Amerikos Senato 
prieš Kremliaus šnipus. 
Klownais vadina jie tuos,'ku
rie pradėjo čią tą akciją. Iš- 
tikrųjų, keistokas palygini
mas... Mat, Kremlius tokių 
dalykų netyrinėja, jis tik 
traukia ant kartuvių tą, ku
rį įtaria. Dėl to klownais jų 
nepavadinsi — budeliai jie 
vadinasi. Ir “teismų” proce
suose jie niekad klownu nėra 
vaidinę — tik budeliais.
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Sukilimas Uranijaus 
kasyklose

“Kieler Nachrichten”, va
karų Vokietijos valdančios 
partijos organas, pranešė, 
kad prie Frohnau, rusų zono
je, Erzo kalnų uranijaus ka
syklose įvyko vokiečių dar- 
binikų pasipriešinimas ru
sams, kurie to pasipriešinimo 
metu iššaudė 102 žmones, jų 
tarpe 4 moteris, o 175 žmones 
sužeidė.

Vokiečiai darbininkai yra 
atsisakę lipti į uranijaus ka
syklų požemius, nes jie nėra 
apsaugoti nuo nelaimių, kur 
kasdieną užverčiama po ke
lis darbininkus. Rusai pra
dėjo jėga varyti į kasyklas 
darbininkus. Darbininkai 
pradėję atsikirsti, tada buvo 
pašauktas raudonosios armi
jos dalinys, kuris kulkosvai
džiais “sutvarkė” reikalą.

Assotiated Press atstovas 
telefonu kreipėsi į Frohnau 
policijos šefą šiuo reikalu. 
“Čia yra ramu, jokio sukili
mo ir jokių susišaudymų ne
buvo”, — atsakė policijos 
šefas.

Rusai puola ponią 
E. Roosevelt

UKRAINOJE JUDĖJIMAS

MOČIUTES MOKYKLA , 
Garsus P. Rimšos kūrinys

AMERIKOS ORGANIZUOTOS 
PADUGNĖS

Vyriausybė jau prieš kifek nizuoja ir įvykdo nužudymą, 
’ sudųotį o yal^žia nevisada.net pačiuslaikę yra .nutariusi

— Senato komisija, kuri 
tyrinėja Valstybės Depart- 
mento kaltinimus^ komuniz
mu, paprašė prezidentą Tru- 
maną jai parodyti kai ku
riuos slaptus dokumentus, 
liečiančius šį reikalą.

mų institucijoms šiame kraš
te. Tam reikalui jau buvo su
šaukta visa eilė valdžios ir 
visuomenės atitinkamų parei
gūnų pasitarimų, kuriuose 
dalyvavo saugumo ir polici
jos viršininkai ir buvo aptar
ta būdai, kuriais turės būti 
imtasi likviduoti tas organic 
zuotas baisių nusikaltimų 
bandas. Senatas šiai kovai 
jau net $50.000 paskyrė.

Kas tos organizuotų nusi
kaltimų institucijos? Jų ap
čiuopti ir aptarti negalima. 
Apčiuopiamos tik ir aptaria
mos jų aukos.Baltųjų vergių 
prekyba eina per jų rankas 
ir duoda jiems milžiniškas 
pajamas. Taip, baltųjų ver
gių prekyba Amerikoje dvi
dešimto amžiaus vidury! Val
džia šiai kovai paskyrė pen
kiasdešimt tūkstančių, bet tie 
“prekybininkai” verčiasi mi
lijonais. Tai toji valdžios ko
va ir šį kartą kažin ar bus 
sėkminga, jeigu visa bus sve
riama tik pinigu, o ne valsty
binėmis priemonėmis, teisinę 
krašto žmonių apsaugą it ge
rovę realizuojant.

Toliau eina opiumo ir kitų 
narkotikų spekuliacija. Spe
kuliantai milijonais taip pat 
disponuoja. Toliau — įyairios 
kortavimų, lažybų ir varžybų 
institucijos. Jos dažniausiai 
veikia įvairiais nekaltais var
dais prisidengusios, dispo
nuoja taip pat milijonais. 
Gązdinimų, prievartos, išrei- 
kalavimų organizuotos gau
jos yra taip pat krašto pabai
sa.

Bet visų baisiausia nusikal
tėlių gauja — taip vadinamų 
žudynių sindikatai. Įvairiau
siais tikslais nužudytinus as
menis užsako nužudyti tame 
sindikate. Sindikatas suorga-

tlti-[ pa, o apie Organizatorius tai 
nėra ko ir kalbėti — jie retai 
kada- bepaliečiami.

Šitų nusikaltimų gaujų tin
klai apima visus stambiuo
sius Amerikos miestus, ku
riuose gaujos turi tarpusavy 
sąryšį. Dabar valdžios atitin
kamos institucijos tiria pir
miausia teisinius tarpvalstijų 
galimumus šitoms gaujoms 
likviduoti.

Sunkiausia yra tai, kad ši
tos gaujos įsitvirtinusios le
galiose institucijose — vieš
bučiuose, gėrimų parduotuvė
se, susisiekimo institucijose," 
skalbyklose ir t. t. Vienas se
natorius pareiškė, kad jis tu
ri davinius tik per paskuti
nius metus šešias didžiules 
korporacijas Įkliuvus įįšitų 
bandų rankas, kurios tas kor
poracijas tiesiog išprievarta
vo supirkti jų pasiūlyta kai
na akcijas, o kitas korpora
cijas — tas akcijas parduoti.

nėra ko ir kalbėti

Išradimas prieš po
vandeninius laivus

Amerikos kariai pa
ruošti /saugoti

Berlyną
Amerikos ArmijosJEuropo- 

je faM’lįkilęSįPkad 
Berlynui saugoti nuo netikė
tumų gegužės mėnesį, kai su
sirinks paradui vokiškasis 
komjaunimas, yra paruošti 
atitinkami kariški daliniai, 
specialūs pėstininkų daliniai, 
su parama tankų ir artileri
jos, specialiai gatvių kovoms

Jungtinių Tautų Organizacijos 
Žmogaus Teisių Komisijoje, ku
riai vadovauja, kaip žinome, po
nia E.’Roosevelt, įvyko aštrus 
sovietų atstovo šusikirtimas su 
pačia pirmininke.

Posėdis buvo sušauktas per
rinkti vadovaujamiems asme
nims komisijoje. Tik prasidėjus 
posėdžiui, atsistojo rusas i£ puo-

Vienas vokiečių laikraštis 
Muenchene įdėjo ilgą straip
snį apie ukrainiečių vedamą 
kovą prieš Kremliaus režimą. 
Laikraštis sako, apie 200,000 
ukrainiečių, vyrų ir moterų, 
kovoja šiandieną prieš bol
ševizmą.

Laikraštis rašo sensacingų 
dalykų. Tų ukrainiečių lais
vės kovų vyriausiasis štabas 
yra Bavarijoje, nedideliame 
Landshuto mieste. Iš čia eina 
visi planai, visos direkcijos 
ir visi nurodymai kovoto
jams krašto (Ukrainos) vi
duje.

Organizacija vadinas UPA, 
uniformuoti, apmokyti ir ap
ginkluoti. Krašte jie išsidali
nę po 5-30 vyrų. Jie turi už
davinius pirmiausia varyti 
sabotažą ir destrukciją kraš
te. Jie išsprogdina tiltus, ap
verčia traukinius ir tuo įva
ro baimės ir neramumų ko
munistų partijai.

Jie turi aiškius ryšius 
Landshuto štabas su krašto 
kovotojais. Laikraštis rašo, 
kalbėjęs su vienu iš tokių, 
kurie,- kovoję Juodųjų jūrų 
pakraščiais, paskui gavę už
davinį pasiekti Rytprūsius ir 
susijungti su Mozūrų ežerų 
rajone kovojančiais lenkų 
partizanais. Penkiems iš jų 
pasisekė pasiekti Allensteiną, 
kur jie ir ištyrė padėtį tame 
rajone. Kitai grupei buvo 
duotas uždavinys atvykti iš 
Ukrainos per Slovakiją į

Landshutą. Penkiolika iš jų 
pakely žuvo, o penkiolika pa
siekė Austriją, iš kur atvyko 
į Bavariją. Jie pasakoja sen
sacingų dalykų iš Sovietų 
Sąjungos. Pavyzdžiui, jie 
tvirtina, kad Rusijoje yra 
nuolat augąs partijos narių 
perėjimas į kovą prieš bol
ševizmą. “Mes buvome komu
nistai, bet pamatę, koks ten 
melas ir apgaulė viešpatauja 
mes prakeikiame jį ir stoja
me į kovą prieš jį”, — sako 
tie pereiną į pasipriešinimo 
frontą. 1946 m. Ukrainoje 
buvęs baisus badas, prieš ku
rį 1932 m. badas tai tik ma
žas šešėlis. Daug žuvę žmo
nių per tą badą. Pačiuose kol
chozuose žmonės mirė badu.

Šita UPA organizacija sie
kia savo pradžią 1919 metų, 
kai tik rusų buvo įsteigta U- 
krainos liaudies respublika. 
Organizacijoje yra stipri dis
ciplina, tvarka. Apie bent ko
kį kontaktą su Baltijos ko
votojais laikraštis nieko nėra 
užsiminęs.

— Valstybės sekretorius 
Acheson pasmerkė senato
riaus McCarthy iškeltus kal
tinimus, kaip žalingus vals
tybei, bet drauge pasveikino 
senato komisiją, kuri ėmėsi 
šį dalyką ištirti. Jeigu Vals
tybės Departamente dirba 
sovietų šnipai, tai jis apie 
tai nieko nežino, pareiškė A- 
chesonas.

savo komisija” varanti politinę 
AJV propagandą ir neprašali
na iš Komisijos nacionalės Kini
jos atstovo. Pirmininkė atkreipė 
sovietų delegato dėmesį į tai, kad 
šis. posėdis šauktas tik rinki
mams, o ne sovietinei propa- 

______ w „ gandai varyti. Bet rusas nekrei- 
treniruojami jau nuo- sausio I pė į tai dėmesio ir tęsė savo kal- 
mėnesio pradžios, šitiems da
liniams bus įsakyta K be ato
dairos sutriuškinti bent ko
kius pasikėsinimus iš kom
jaunuolių pusės Amerikos zo
noje.

Kaip žinome, sovietų inspi
ruojamas ir organizuojamas 
komunistinis jaunimas gegu
žės 27-30 d. rengiasi didžia
jam suvažiavimui Berlyne, 
kurio metu, manoma, komu
nistai gali mėginti “išvyti” 
iš Berlyno vakarinius sąjun
gininkus. šituo jau seniai yra 
susirūpinę visi vakariečiai ir 
rengiasi visokiems netikėti
numams.

ŠIA SAVAITĘ

Baisi vėtra viduri
niuose vakaruose

bą toliau. Kai 12 balsų prieš 2 
kinietis buvo paliktas komisijoje, 
rusas deomonstratyviai apleido 
posėdžių salę. Paskui jį .išsekė 
lenkų ir čekoslovakų atstovai.

Tuo pat metu rusai apleido ir 
susisiekimo komisijos posėdžių 
salę. .

Mokytojo metodai

Kontraadmirolas C. Mon- 
sen, garsus išradėjas vadina
mųjų Monseno plaučių, kurių 
pagelba iš paskendusio po
vandeninio laivo gali iškilti 
į paviršių, pareiškė, kad A- 
merikoje esama prieš pat at
baigimą išradimo, kuris po
vandeniniams laivams “labai 
pavojingas bus”.

Kontraadmirolo pareiški
mas sugestinavo galimumą, 
kad tas naujasis išradimas 
turės visai likviduoti povan
deninius.- laivus.-

— Vokietijos rytų zonos 
vadinami liberal-demokratai 
nuėjo į komunistų Einheits- 
frontą.

Didžiulės vėtros, kurios pe
reitame savaitgalyje perėjo 
per Amerikos vakarinės da
lies vidurį, nusinešė apie 10 
žmonių gyvybių ir paliko su
žeistų. Materialinių nuostolių 
padaryta labai daug pasta
tams, augalams ir ūkio lau
kams.

Pirmieji didžiuliai sūkuriai 
susidarė apie Little Rock, 
Ark. ir Paden, Miss. Kitas 
centras susidarė Ellsinre, 
Mo. rajone. Kansas, Texas ir 
Nebraskoje išsivystė milži
niški sūkuriai su didžiulių le
dų lietumi, kur buvo padary
ta materialinių nuostolių ir 
pareikalauta žmonių gyvy
bių. Du vaikai Kansas City 
užmušti.

Pereitą sekmadienį Jugos
lavijoje buvo rinkimai į parla
mentą. Tito su buvusiu savo 
mokytoju santykius nutrau
kė ir nuo jo nusisuko, bet nuo 
mokytojo metodų politikoje 
nenusisuko. Rinkimams buvo 
leista tik vienas sąrašas, ku
riame pirmoje eilėje figūravo 
pats Tito su savo draugais. 
Rinkusiųjų procentų reikalai 
taip pat pagal “mokytojo” 
papročius — balsuota vis 
daugiausia 100% už partijos 
vadus, šituo buvo norėta pir
moje vietoje pabrėžti gyven
tojų “pritarimas komunistų 
partijos režimui”, o taip pat 
ir Tito pasisukimui nuo Mas
kvos. Rinkiminėse kalbose 
Tito ir jo žmonės pabrėždavo 
kad “mes turime įrodyti Mas
kvai ir kominformui, kad ju
goslavų tauta yra už nacio- 
nalį, nepriklausomą komuniz
mą”.

— Jugoslavijos rinkimuo
se buvo tik vienas kandidatų 
sąrašas, taip, kaip ir kitose 
komunistų valdomose šalyse.

• Senatoriaus McCarthy iškeltų kaltinimų Valstybės 
Departamento tarnautojus simpatizuojant komunizmui ei
goje Senato Komisija apklausinėjo Valstybės gynėją Mc
Grath ir FBI vyriausį direktorių J. E. Hoover.

• Gen. D. Eisenhower perspėjo kraštą, kad AJV ginkla
vimosi reikalas, akyvaizdoje to pavojaus, kuriame šiandie
ną pasaulis yra, labai apleistas. Jis tuo reikalu buvo pa
kviestas liudyti Senato Komisijai.

• Prezidentas Trumanas Key West, kur jis dabar ilsisi, 
pasiliks mėnesį laiko.

• North Carolineje rengiami AJV laivyno ir kariuo
menės oro pajėgų didžiuliai manevrai, kuriuose dalyvaus 
per 60,000 vyrų, kurių tikslas “aptarnauti erdvę oro korido
riumi.

• Vokietijoje sąjungininkai susekė tris slaptas nacių 
organizacijas. Jų centras buvo Muenchene. Ištyrę, sąjungi
ninkai paskelbė jos nepavojingomis.

• Belgijoje vykstą protesto streikai prieš karaliaus grį
žimą. Kai kur įvyko susirėmimų su policija. Streikus orga
nizuoja kairysis sparnas.

• Garsusis prof. H. Laski, Anglijos Labor Party pirmi
ninkas, šiomis dienomis, sulaukęs 56 m. amžiaus, mirė.

• AJV pasiuntinių Europoje posėdis įvyko šiomis die
nomis Romoje. Posėdis buvo uždaras, dalyvavo aukštasis 
komisaras Vokietijoje ir ECA šefas Europoje.

• Italijos vyriausybė griežtai pagrąsino savo krašto ko
munistų vedamoms vadinamoms protesto demonstracijoms, 
kurias po to komunistų vadai atšaukė.

• Anglijos ministerio pirmininko pavaduotojas H. Mor
rison pareikalavo, kad komunistai būtų pašalinti iš visų 
profesinių sąjungų vadovybių.

• Iš Čekoslovakijos pabėgo ir Vokietijoje amerikonų 
zonoje nusileido trys lėktuvai su 85 žmonėmis. Jų tarpe yra 
aukštų valstybės pareigūnų, kurie jautė savo galą po Kle- 
mentis istorijos.

• Senatorius McCarthy gauna kas dieną po 5000-6000
laiškų sąryšy su garsiais jo apkaltinimais Valstybės De
partamento valdininkų. *

• Ispanija gavo $20,000,000 paskolos iš “National City 
Bank of New York.”

• AJV propagandos radio stotys Europoje sovietų be
veik niekais paverstos, užtaisius tomis pačiomis bangomis 
keletą radio stočių už geležinės uždangos.

• Frankforte, Vokietijoje, AJV agentai susekė tarptau
tinę dolerių spekuliantų bandą, kurį per savo rankas jau 
perleidusi $200,000.

• AJV Senatas leido $50,000 pagrindiniam išaiškinimui 
vadinamų organizuotų nusikaltimų institucijoms. Čia turi
me galvoje baltųjų vergių prekyba, narkotikai, žudynių sin
dikatai, lažybų organizacijos, lošimų vietos ir t.t.
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Raštus ir Halas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

MUS DVIGUBAI ĮPAREIGOJA
Kas sąmoningai sekė mūsų tautiečių laikyseną pirmo

sios bolševikų okupacijos ir vokiečių — nacių viešpatavimo 
metais, tas su džiaugsmu galėjo konstatuoti, kad 90% mūsų 
tautos narių mintys, kalbos ir veiksmai buvo jokių pagundų 
nepaveikti, ir kad tuo būdu tauta geriausiai apgynė savo 
dvasinę nepriklausomybę ir tinkamai saugojo savo tautiš
kumą. Jaunuoliai, nesidavę prievarta išvežami.svetur dirbti 
karo pramonėje ar kovoti frontuose už svetimus interesus, 
policininkai, stovėję pavojingiausiais vokiečių okupacijos 
1942-1944 metais Lietuvos rytų sargyboje, mokytojai, dirbę 
tų pačių tėvynės pakraščių mokyklose, kunigai, ėję savo 
pareigas ten pat, naujose parapijose, ir šimtai bei tūkstan
čiai kitų kultūros, ūkio ir administracijos pareigūnų, — 
visi jie atliko šventą pareigą tautos interesų ir gyvybės 
sargyboje. Brangiausią auką tautos gyvybės aukuran su
dėjo tie jos sūnūs ir dukros, kuriems vienokiose ar kitokiose 
pareigose bei aplinkybėse, kovojant dėl tautos teisės gy
venti ir būti šeimininke savo žemėje, buvo peranksti nu- 

. trauktas gyvybės siūlas. Nenutrūkstamą aukų ir asmeninio 
pasišventimo faktų grandinė lydi tautos gyvenimo eigą. 
Ji, ta grandinė, kuria lemtinguosius tautos būčiai įvykius, 
kuria ir sudaro dinaminį tautos istorijos turinį ir tuo turi
nių mėgina veikti tariamai aklo likimo svarstykles. Gyventi 
ir savitą indėlį pasaulio kultūrai teikti pasiryžusiai tautai 
visais istoriniais laikais buvo ir dabar yra vienas pagrin
dinis būdas apginti savo individualybei: aktinga kova vi
somis garbingomis priemonėmis iki kraujo bei gyvybės au
kų imtinai. Dabartinėje žmonijos politinėje santvarkoje ir 
moraliniame lygmenyje fizinė prievarta tebėra vis dar ne
išvengiama ir dažnai tampa sprendžimąja priemone tautų 
ir valstybių santykiams tvarkyti. Mūsų laikais ir labiausiai 
demokratiškos, tuo pačiu ir labiausiai facifistinės, tautos 
ir valstybės yra aplinkybių verčiamos ginkluotis ir rengtis 
karui, taigi kraštutiniam ir baisiausiam fizinės prievartos 
aktui. Dabartinių titaniškų imtynių atvejais mažosios tau
tos daugiausia nukenčia, tuo labiau, kad nekaltai; tačiau 
jų kančios ir aukos nėra bepramės. Žmonijos moralinė krizė, 
nors ir kaip ilgai trukdama, baigsis Gėrio laimėjimu, tačiau 
tam laimėjimui reika||nga visų žmonijos pozityviųjų, Tiesai 
ir Gėriui tarnauti pasiryžusių, jėgų mobilizacija. Toje, mo
bilizacijoje didelis moralnis indėlis teikiamas tų tautų, ku
rios nenutrūkstamai kovoja už savojteisę gyventi ir turėti 
šios gražios ir turtingos planetos paviršiuje savo gyvybės 
bei kultūros židinį — savo tėvynę.

Lietuvių tauta, vos įžengusi į istorinę viešumą, buvo 
priversta be galo sunkiai kovoti dėl savo egzistencijos ir 
nepriklausomybės. Ta kova, tai pritildama, tai vėl įsilieps
nodama, truko ilgus šimtmečius iki pat mūsų dienų. Tačiau 
toji kovo niekuomet nebuvo egoistinė — seniau valdovų 
ambicijoms ar imperializmui, vėliau tautos nacionalizmui 
tarnaujanti. Ar Grunvaldo - Tannenbergo nugalėtojai 
(1410 m.), ar Kirchholmo (Salaspilio) — 1605 m.) kovo
tojai, ar 19 amžiaus sukilimų dalyviai, ar pilkieji kovos 
dėl lietuviškosios knygos didvyriai, ar partizanai, vėliau 
Giedraičių - Širvintų - Radviliškio - Klaipėdos kovų kariai 
ir pagaliau šių dienų tautos laisvės kovotojai partizanai — 
visi jie gynė ir tebegina tą pačią lietuvių tautos gyvybę ir 
jos gimtosios erdvės teisę. Ta kova buvo visais laikais ir 
dabar skaisti savais, iš esmės humaniškais idealais ir nie
kuo žeminančiu kovotojų vardu nesutepta. Pagerbdami 
tuos tūkstančius mirusių ir mirštančiųjų, kad milijonai 
tautos narių gyventų, daug padarysime tautai ir žmonijai, 
jei kiekvienas paskirai ir visi kartu gyvensime ir veiksime 
vertingai. O vertingas gyvenimas yra tiktai tas, kuris yra 
turiningas žygiais ir darbais artimo, visos tautos, o per ją 
ir žmonijos gerovei. Tai yra tas pats postulatas, kurį ka
daise Vincas Kudirka suformulavo eilėraštyje “Labora” 
žodžiais, taikomais priaugančia j ai tautos kartai — jauni
mui, įspėdamas dirbti artimo ir tautos gerovei ir nenueiti 
į kapą “be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs”.

Akivaizdoje fakto, kad tėvynėje likęs tautos branduo
lys, jos dauguma, kovoja dvigubą kovą už fizinės ir dvasi
nės tautos individualybės išlaikymą, tremties ir emigracijos 
lietuvius likimas įpareigoja taip pat dvigubai: išlaikyti bei 
stiprinti’ savo tautiškumą r padėti kovojančiai tautai tė
vynėje. Jei laisvajai pasaulinei lietuvių diasporai negresia 
fizinis išnaikinimas, kaip tautos daliai Lietuvoje, tai čia 
gresia kiti nemenki pavojai dvasiniai lietuvių individua
lybei, kitaip sakant, jų pačų lietuvybei. Išsiblaškymas, 
ideologinis susiskaldymas ir partikuliarizmas, inertiškumas 
ir apsamanojimas, oportunizmas aplinkai ir naudai ir dau
gybė kitų pavojingų veiksnių skatina sąmoningus lietuvius 
stoti kovon su savo pačių charakterio ir visuomeninio gy
venimo negerovėmis.

V. Čižiūnus

S. K. Lukas
NEPAŽĮSTAMI LĖKTUVAI

Prieš kelis metus Pietvakari
nėse Jungt. Am. Valstybėse gy
ventojai pastebėjo aukštai ore 
skraidančius kažkokius lėkštės 
pavydalo lėktuvus. Iš pradžių 
buvo manyta, kad tai buvo tik 
apgaulingas žmonių regėjimas, 
bet vėliau, kada tie keisti lėktu
vai įvairiais laikais ir įvairiose

vietose buvo žmonių dažnai pa
stebėti, tai atsakingi šios šalies 
valdžios asmenys tuo susidomė
jo ir pradėjo rimtai apie tuos 
lėktuvus galvoti ir teirautis.
" šių metų kovo mėnesio pra
džioje tuos keistus lėktuvus, A- 
merikos spaudoje vadinamus 
“Saucer”, kariškiai pastebėjo

---

Rašo Prof. Raphael Lėmkin

(Dr. Raphael Lemkin, buvęs prokuroras ir advokatas Lenkijoje, 
šiuo metu dėsto Yale Universiteto Teisių Mokykloje. Jisai veik 
vienas ėmėsi iniciatyvos ir galop laimėjo Genocido Konvencijos 
reikalu. Šią Konvenciją priėmė Jungtinių Tautų Generalinis Sei
mas ir šiuo metu įvairios vyriausybės vykdo jos ratifikavimą.)

JAV Senatas netrukus 
pradės svarstyti siūlomąjį 
įstatymą, pagal kurį bet ku
rios tautinės, religinės ar ra
sinės grupės naikinimas bet- 
kurioje pasaulio šalyje būtų 
laikomas tarptautiniu nusi
kalstamuoju veiksmu, šį įs
tatymą apima Tarptautinė 
Konvencija Genocido Nusi
kaltimui Išvengti ir Bausti — 
sutartis kurią Jungtinių Tau
tų Generalinis Seimas priėmė 
Paryžiuje 1948 m. gruodžio 
mėnesį. Ligi šiol ją pasirašė 
keturiasdešimt trys valsty
bės, bet, pirm negu ji bus for
maliai rišanti, ją turi užgirti 
arba ratifikuoti mažiausiai 
dvidešimt valstybių. Jeigu 
Jungtinių Valstybių Senatas 
ratifikuos Genocido Paktą 
neatidėliojant, tai tikimasi, 
kad kitos valstybės paseks 
Amerikos vadovybę ir pasau
lis susilauks įstatymo, kuris 
užpildo šimtmečių reikalavi
mą.

Genocidas (tautžudybė) yra 
apibūdinamas sutartyje kaipo 
tautinės, etniškos, rasinės ar 
religinės grupės naikinimas to
kiais veiksmais, kaip kad tiesio
giniai žudymai arba planingas 
lėtas marinimas, koksai vyksta 
koncentracijos arba vergų dar
bo stovyklose. Sutartis taipgi 
apibūdina Genocidą kaipo bet- 
kokį veiksmą, kurio kryptis yra 
palaužti tautos, rasės arba reli
ginės grupės nuolatinumą steri
lizavimo (dirbtino nevaisingu
mo), šeimų skaldymo ir vaikų 
grobimo priemonėmis.

Dauguma žmonių žino, ir 
daugelis prisimins, kad pirmojo 
Pasaulinio Karo metais daugiau 
kaip milijono armėnų sunaikini
mas liko nenubaustas. Po pasta
rojo karo, šešių milijonų žydų, 
daugiau kaip trijų milijonų len
kų, beveik visų Europos čigonų 
sunaikinimas, bet nesuskaitytų 
serbų, chrovatų, slovėnų, slova
kų, rusų, ukrainiečių, lietuvių, 
latvių, estų ir graikų naikini
mas, buvo Niurembergo Teis
mo nubausti. Betgi Niurember
go Tribunolas pareiškė, kad šie 
veiksmai buvo nubausti tiktai 
todėl, kad jie buvo susirišę su 
karo vedimu ir buvo įvykdyti 
karo metu. Jei tokie patys veik- 
mai būtų buvę padaryti taikme- 
ty, tai tarptautinėje plotmėje jie 
būtų buvę teisėti.

Tatai pabrėžia reikalą turėti 
tarptautinį įstatymą, tokį, kaip 
kad būtų nustatytas sutartimi 
prieš genocidą. ? ' •

Pagal šią suburti, bet kuris 
genocido nusikaltėlis būtų bau
džiamas, nepaisant ar1 jis yra 
privatus Eismuo, ■•(fr^*****^-*-- 
ar vyriausybės har^ 
tėliai negalėtų Idikc 
čio arba asiliaus kituose kraš
tuose. Jie nebūtų’laikomi politi
niais prasižengėliais, bet būtų 
išduodami teismui kaip paprasti 
kriminalistai. *

Kiekvienas kraštas, kuris ra
tifikuoja sutartį, pasižada išleis
ti specialius įstatymus prieš ge
nocidą, nustatyti efektingas 
bausmes h’ prasižengėlius nu
bausti savuose teismuose. ’ Kas 
atsitiktų, jei toksai kraštas to 
nepadaro? Tuo atveju, kiekvie
nas prie sutarties prisidėjęs 
kraštas gali pasirinkti vieną 
dviejų veiksmo priemonių. Jis 
gali iškelti reikalą kaipo ginčą 
(bylą) dabar Hagoje veikian
čiam Pasauliniame Teisme arba 
gali iškelti bylą bet kuriame 
Jungtinių Tautų organe.

Genocido Sutarties užnugary 
telkiasi giliai moralinio pobū
džio viešoji opinija. Katalikiškas 
žurnalas America griežtas Ge
nocido Sutarties rėmėjas, edito- 
riale rašė 1949 m. spalių 1 die
nos laidoje: “Tiktai tarptautinis 
įstatymas tegali tvarkyti tarp
tautinį nusikaltimą”. Protestan
tiškoji Kristaus Bstžnyčių Ame
rikoje Federalinė Taryba 1949 
m. gegužės 17 d. priėmė nutari
mą, raginsmtį Jungtinių Valsty
bių Senatą ratifikuoti Genocido 
Sutartį. Milijonų nužudytųjų 
velės ir vaitojimai tų, kurie pus
gyviai kenčia tolimose šalyse 
privalo rasti mūsų sąžinėje už
uojautos.

Daugelis organizacijų rašo 
Senatoriui Brien McMahon, Ge-{ 
nocido Pakomisijos Pirmininkui, 
United States Senate, Washing
ton, D. C., prašydamos gauti 
kvietimą stoti į tardymą šiam 
susitarųnui paremti. Pavieniai 
asmenys irgi rašo savo Senato
riams, prašydami ratifikuoti. 
Kadangi laikas yra labai trum
pas, daugelis organizacijų ir as
menų rašo tiesioginiai ir be tar
pininkų į Washingtoną. Jie ne
nori prakišti šią rimto sprendi
mo valandą.

Kiek vė- sekdami balionus, pietiniame 
akiratyje, didelėje aukštumoje, 
staiga pastebėjo skrendantį pa
ilgos išvaizdos daiktą. Jų ap
skaičiavimu tas skrendulis buvo 
kokių 100 pėdų ilgio ir skrido 
kokių 300,000 pėdų aukštume, 
kokių aštuonių mylių greičiu per 
sekundę. Tas skrendulis pasiro
dė Pietiniame akiratyje ir dingo 
netoli šiaurinio akiračio erdvė
je. Jis buvo matomas kokias 55 
sekundes.

virš Afrikos žemyno, 
liau, kovo 10 dieną, tuos lėktu
vus matė kelios dešimtys žmo
nių Virš Orangeburg miesto, S. 
C., kurių vienas ten virš miesto 
skraidė kokią penkioliką minu
čių ir vėliau tiesiai iškilo aukš
tyn ore ir dingo aukštumoje, pa- 
likdeimas paskui save garų juo
stą- Tą pačią dieną pranešimas 
iš Van Nuys, Calif, sako, kad 
vietos gyventojai pastebėjo ko
kių 400 pėdų 
dantį šviesios 
kuris' stebint 
rėjo kokią 50 
tamsų viršų.

Moore pasakojimas
Viename laikraštyje United 

Press Science redaktorius P. F. 
Ellis patalpino labai įdomų Ch. 
B. Moore iš Minneapolis, Minn., 
pranešimą, ką jis pastebėjo, be
darydamas bsmdymus su oro 
stebėjimo balionais. Moore oro 
stebėjimo srityje dirba jau nuo 
1943 metų Laivyno Oro Žinybo
je. Prieš tai, Moore dirbo New 
Yorko Universiteto Meteorologi
jos Skyriuje. Pereitą metų ba
landžio mėnesį su keturiais lai
vyno vyrais Moore nuvyko į 
New. Meksiką - oro tyrinėjimui. 
Sekmadienį, balandžio 24 dieną, 
jie paleido oran balionus ir se
kė su theodolitu -jų kilimo ir ė-, 
jimo kryptis. Netoli, Caballo 
tvenkinio, kuris yra Rio Gran-įmas “Sauceris”, jį pagauti ir iš-, 
de Upėje, prie Arrey, N. M., be-'tirti, kas per vienas jis yra.-

aukštume skren- 
spalvos rutulį, 

per žiūronus, tu- 
pėdų diametrą ir

Keisti spėliojimai
Apie pastebėtą aukštumoje 

skrendantį lėktuvą su savo pa- 
gelbininkais Moore tuoj padarė 
oficialų pranešimą ir pasiuntė jį 
Laivyno ir Oro Jėgų Depart- 
mentams, bet iš jų jie negavo 
jokio oficialaus tuo reikalu at
sakymo.

Tik dabar, neseniai, viename 
žurnale tilpo Kmdr. R. B. Mc
Laughlin, kuris daug dirbo, da
rant bandymus su skraidančio
mis rakietomis, rašinys, kuria
me pažymėta, kad Moore ir jo 
pagelbininkų pastebėtas aukš
tumoje keistos išvaizdos skren
dantis daiktas buvo -tikras iš to
limų erdvių lėktuvas, gal būt, 
ir nuo Marso.

Jungt. Ąm. Valstybių ir Mek
sikos mokslininkai nori su karo 
lėktuvų pagelba, kai vėl kada 
priartės prie žemės tas vadina-
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Iškeldamas kas rytą saulę, 
Atbundant laimini pasaulį, 
Rasos lašelio spindesy — 
Tu esi.

Sruvenime vasario vėjo, 
Šlovingoj vyturio giesmėje, 
Pilkos bitelės dūzgesy — 
Tu esi. ,

Avių piemens veiduko bruože, 
Kurįhjdiegi laimės grožį, 
Kai žydi šypsena šviesi — 
Tu esi.

Žiūpšnelyje pajūrio smėlio, 
Aguonos grūdo pumpurėly, 
Našlaitės žiedo liūdesy — 
Tu ėsi. ’

Išnešdamas vakarą saulę, 
Užmingant laimini pasaulį, 
Maldingam rūko šlamesy — 
Tu esi.;

kur veDa Juos fanatizmas
Su pasitenkiihmu ir džiaug

smu galime konstatuoti’di
delį Amerikos lietuvių šoli- 
darumą, tolenranciją ir vie
ningumą šiūo tragiškai sun
kiu mūsų tautai mėtų.

Tautinis vieningumas ir 
tolerancija, svetimos min
ties ir dorinių įsitikinimų 
gerbimas pasireiškia visuose 
mūsų tautiniuose susibūri
muose, o taip pat ir'tautinės 
linkmės spaudoje.

Asmens ir jo garbės sau
gojimas yra grindžįamas 
žurnalistinės etikos reikala
vimais, kurie yra privalomi 
visiems, neišskiriant nei 
juokų, jumoro laikraščius. 
Labai gražiai “Naujienos” 61 
Nr. rašo, kad pagal spaudos 
etiką jumoras turi būti 
“taiklus, logiškas, neužgau
lus, basliu nesmogiantis, 
barbaru nerėkiantis, kiekvie
no skaitytojo skoniui priim
tinas.” ' - 1 j

Iš visų lietuviškos linkmės 
laikraščių vienas tiktai “Ke
leivis” mūsų didžiausiam ap
gailestavimui nedaro šiuo 
atžvilgiu jokios pažangos ir 
kiekviename savo numeryje 
švaistosi įžeidimais ir pur
vais tikinčiųjų, ypač gi lietu
vių katalikų, adresu.

“Keleivyje” jau nuo senai 
dedami šlykštūs antireligi
niai sapaliojimai, pavadinti 
“Maikio pasikalbėjimais su 
tėvu.” Juose daugiausiai yra 
griaunamas Katalikų Bažny
čios autoritetas, šmeižiant, 
niekinant ir purvinant kuni
gus bei tikinčiuosius, išjuo
kiant tikinčiųjų ir jų Bažny
čios tradicijas ir, bendrai, vi
sa, kas tikinčiam yra šventa 
ir neliečiama. Ne retai šita
me sąšlavyne yra valkioja
mas ir vieno ar kito asmens 
ir visuomenės veikėjo var
das.

Ne tiktai vad. juokų sky
riuje, bet ir šiaip rimtam na
grinėjimui skirtuose straips-

Žodis naujai atvyku
sioms tautiečiams
Mieli Tautiečiai:

dvide-
DP bi- 
ir apie

Jūsų čia jau atvyko 
šimts tūkstančių: pagal 
lių, šešių metų kvotas 
1.000 atgavusių JAV pilietybę,
sulig gimimo šioje šalyje. Kiek 
galėdami tiek mes, tiek mūsų 
kolegos, prisidėjome prie Jūsų 
atvykimo, parūpindami metri
kas, surasdami gimines ir drau
gus. Pagal Jūsų nurodymus gi
minės buvo ieškomi per spaudą, 
radiją, ne tik JAV, bet paieško
jimus persiųsdavome ir j Kana
dą ir Pietų Ameriką. Atsakyti 
pajėgdavome tik atsiliepus gimi
nėms, arba kai kada “kaimy
nams”, kilusiems iš tų pačių vie
tų Lietuvoje.

Džiaugdamiesi Jūsų atvykimu 
betgi norėtumėm, kad mūsų su 
Jumis ryšiai nebūtų nutraukti 
ir ateityje — Jūsų pačių nau
dai. Mes turime turtingą karto
teką, kuri virs centraline, jei 
Jūs visi, kur bebūtumėt, koope
ruosite, suteikdami pirmą kartą 
žinias apie save: vardą, pavar
dę, gimimo datas ir vietas visų 
šeimos narių, ištekėjusių mote
rų mergautines pavardes, kokio
je nuolatinėje stovykloje gyve
note prieš išvykimą, galutinai į- 
gytą mokslą, profesiją ar ama
tą. Ateityje, keisdami gyv. vie
tą, praneškite atviruku seną ir 
naują adresą. Tą padarykite ne
žiūrint kur gyventumėt: JAV, 
Kanadoje ar kur kitur; mes tu
rime adresų iš daugelio šalių ir 
norime pasiekti to, kad New 
Yorke Gen. Konsulato kartoteka 
būtų toji vieta, kur lietuvis lie
tuvį galėtų surasti, kas glaudžiai 
suriš mus visus. Jūs ir patys ga
lite pasinaudoti kartoteka, tik 
rašydami mums rašykite aiškiai 
ko ieškote, paduokite ir pirmą 
savo pilną vardą, ne vien tik pir-

gnybimo katalikams ir kuni
gams, kurie neva lietuviškam 
reikalui mažiau aukojasi, ne
gu “šliuptarniai” „liberalai” 
ir kiti. Taigi net Nepriklau
somybės šventės minėjime, 
kuris praėjo, kaip matyt, so
lidarumo dvasioje, laikraštis 
ieško intrigų ir susiskaldy
mo.

Bet užvis skaudžiausia pa
sidaro, paskaičius tame laik
rašty, šalia savųjų niekini
mo ir šmeižimo, tūlos komu
nistės, Anna Louise Strong, 
išgarbinimą -ir švelniausius 
apie ją atsiliepimus. Ši ko
munistė, susižavėjusi sovietų 
rojumi, buvo net ten darbuo
tis išvykusi, bet dabar ji 
Maskvos tironų grąžinta į 
USA, matyt, parengti dirvą
“įdomioms socialinėms re- (mąją raidę, nes ‘A.” gali būti ir 
formoms”, kurias ji ir dabar 
mato nesenai paliktoje so
vietinėje tironijoje, šią ko
munizmo apaštalę “Keleivis” 
pagarbiai vadina “žilagalve 
kairiųjų pažiūrų rašytoja”, 
“gerai žinoma žurnaliste”, 
parašiusia ‘daug knygų poli
tiniais klausimais, daugiau
sia vis komunistinės dva
sios.” Net ir fotografija tos 
“žilagalvės” komunistų rašy
tojos laikraštyj įdedama. Da
rosi labai skaudu, kad savie
ji, lietuviai dėl jų dorinių ir 
religinių įsitikinimų skirtu
mo yra purvinami, niekina
mi, o kaž kokia komunistinė 
avantiūristė, kuri mums ge
rai pažįstama, nusikalstamą
ją tiraniją, vadina jai “įdo
miomis reformomis’-’ ir kuri 
čia, laisvame pasaulyje, 
skleidžia komunizmo nuodus, 
tų pačių “Keleivio” redakto
rių savo skaitytojams yra 
perstatoma, kaip didžios pa
garbos verta “kairiųjų pažiū
rų rašytoja.”

Pasiskaičius šį ir kitus 
“Keleivio” numerius, norėtų
si paklaust: Kur eini, “Kelei
vi” ir kas tave veda į mūsų 

niuose bei korespondencijose tautos budelių ir priešų, į 
Maskvos “bezbožnykų” lage
rį?

Bet atsakymą mes, galima 
sakyt, randame tame pat ko
munistės Strong aprašyme, 
kur redaktoriai prisipažįsta, 
kad jie su tos komunistės 
prieš katalikų Bažnyčią nu
kreiptomis pažiūromis pilnai 
sutinka.

“Keleivio” redaktoriai, ly
giai kaip ir toji komunistė, 
pripažindami, kad Sovietų 
Rusijoje vyksta religijos per
sekiojimas, nepasmerkia jo, 
bet ieško jam pateisinimų ir 
džiaugiasi, suradę pateisina
mąjį “argumentą”, kad ir 
“Romos Katalikų Bažnyčia 
niekam laisvės nepripažįsta, 
tik sau.” Puikus Maskvos 
“bezbožnykų” ir “Keleivio” 
redaktorių argumentas pa
teisinti kalnams kaukolių, 
kurias sukrovė gamtos ir 
Dievo įstatymų atsipalaida
vus azijatinis bestija ne tik 
iš katalikų, bet . ir iš provo- 
slavų, protestantų ir iš kitų

Antanas, Aleksandras, Algi
mantas ir pan., ir mes ta pačia 
pavaldė turime po kelis. Rašy
dami pridėkite adresuotą Jums 
patiems voką ar atvirutę su pa
što ženklais atsakymui ir dar
bo sutaupymui mums. Ir neuž- 
duokite mįslių bent mums: mes 
su Jumis susipažįstame iš at
vykusių sąrašų, tačiau regis
truojantis jau gauname laiškus 
iš “Joe, John etc.”.

Daugelis jau esate ‘ieškomi 
giminių ar draugų iš Anglijos, 
Australijos, Venezuelos, bet su
lig atvykimo sąrašų siųstieji 
laiškai grįžta: adresatas nežino
mas, išvyko nežinia kur. Iš 20,- 
000 atvykusiųjų savo adresus 
mums pranešė tik dvidešimtoji 
dalis

Pagalvokite, atsiliepkite, lau
kiu!

Su geriausiais linkėjimais,
Jonas Budrys, 

Generalinis Konsulas

41 West 82nd St., 
New York 24, N. Y.

“Keleivio” redaktoriai bei 
bendradarbiai negali apsieiti, 
nepademonstravę savo anti
religinio fanatizmo.

Imkime, pvz., kad ir šio 
laikraščio 9 Nr., kurį pasi
skaičius, tikrai darosi koktu.

Šiame numeryje, minėtuo
se “Maikio pasikalbėjimuo
se”, iš tikrųjų, barbaru rė
kiančiu jumoru išjuokiami 
katalikai dėl šventųjų Metų 
minėjimo, valkiojant dargi ir 
vieno kunigo vardą;.

Toliau, jau nėra rimto 
svarstymo straipsnely “šven
tieji Metai” vėl lėkštai ir 
piktavališkai aiškiriama, kad 
Šventųjų Metų minėjimas y- 
ra įsteigtas ir daromas vien 
tik popiežių pasipelnymo 
tisklais. Straipsnelyje varto
jami išsireiškimai, kurie jo
kiu būdu nesuderinami su 
žurnalistine etika ir skoniu.

Korespohdėncijoje iš Chi- 
cagos, kur aprašo ma’Nėpri- 
klausomybės šventes minė
jimas, vėl neapsieinama be į-

tikinčiųjų, net ir iš nekrikš
čionių galvų!

Tai, vadinasi, argumentas, 
kuriuo pridengia sovietinių 
sadistų ketvirtadešimtis me
tų vykdoma tikinčiųjų žudy
mas ir turtūros.

Su dideliu nusistebėjimu 
ir apgailestavimu tenka kon
statuoti, kad antireliginis 
fanatizmas net ir jau lietu
viška linkme eiti apsispren
dusius mūsų kairiojo spar
no brolius lietuvius išmušė 
iš mūsų eilių ir nuveda į mū
sų tautos priešų lagerį, kur 
jie sąmoningai ar nesąmo
ningai, bet tų priešų dvasi
nėje įtakoje būdami, dirba 
mūsų tautos skaldymo, ar
dymo ir jos dorinių pagrindų 
griovimo darbą.

Reikia tikėtis, kad ši kraš
tutinių kairiųjų mažuma su
ras kelią į tautinį solidaru
mą, kuriuo gyvena šiandien 
visi lietuviai, o taip pat ir 
kultūringo bendradarbiavi
mų būdus su kitokio nusista
tymo ir pasaulėžvalgos žmo
nėmis. To mės laukiame ir 
nuoširdžiai jiems linkime.

P. Stravinskas
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MŪSŲ TAUTOS GERBIMAS Sulaukėme “Ateitį”

V. Oižiūnas

Anlroji ir trečioji mokyklinio 
amžiaus faze

Septynerių metų amžiaus 
vaikas peržengia tikrojo mokyk
linio gyvenimo slenkstį, įeida
mas į tokį naują pasaulį, kuria
me jau daugiau dirbama, negu 
žaidžiama. Nors kai kuriose ša
lyse, jų tarpe ir J. A. Valstybė
se, pradinės mokyklos lanky
mas pradedamas sukakus šeše- 
riems vaiko amžiaus metams, 
psichologoniu požiūriu mes ir 
toliau antrąją, pradinio mokslo 
pradedamąją, vaiko amžiaus fa
zę laikysime vykstančią nuo.7- 
rių iki 10-ties metų.

Septynerių mėtų vaikai jau 
nėra vien žaisti nusiteikę ma
žieji. Jie sugeba domėtis jiems 
pateikiama mokomąja medžia
ga, sugeba ilgėlesniam laikui 
spiesti savo dėmesį tam tikrai 
temai pamokos metu, taip pat 
gali kaiką atlikti savarankiškai 
namie.

Šiame gyvenimo periode vai
kas jau ima darytis nepriklau
somas nuo aplinkos jaudų (jau
dinančių daiktų ar reiškinių). 
Jis jau nebereaguoja ( neatsaki
nėja veiksmais ir judesiais) į 
tuos jaudus, bet pats kreipiasi 
su padidėjusiu smalsumu į ap
linkos pasaulį, norėdamas pats 
jame aktingai reikštis. Jo pasin
gasis (nevalingasis) dėmesys 
užleidžia savo vietą aktingajam 
(valingajam) dėmesiui. Vaiko 
veikloje vis daugiau ima reikštis 
jo valia, todėl šiuo jo gyvenimo 
metu šalia žaismo jam darosi 
reikalingas ir darbas.

Stiprus polinkis pažinti daik
tus sukelia kas kartą stiprėjanti 
vaiko smalsumą. Noras žinoti 
daro šio amžiaus vaikus ypatin
gai gerais ir imliais mokiniais. 
Vaikų vaidinių (nuo daikto ati
trauktų vaizdų) gyvenime dar 
ir dabar daug vietos ir reikšmės 
turi vaizduotė. Vis dėl to vaikas 
šiuo metu yra pakankamas “re
alistas”, kad betarpiškos aplin
kos daiktams taip lengvapėdiš
kai fantastinių bruožų, kaip jis 
tai darė ankstybojoje vaikystėje 
ir pirmojoje mokyklinio amžiaus 
fazėje. Tačiau jo vaizduotė nėra 
šiuo metu nurimusi ar sumenku
si. Ji perkeliama į laiko bei erd
vės tolius. Todėl šio amžiaus vai
kai taip labai mėgsta pasakas, 
padavimus ir tokius pasakoji-

— Operos solistas St. Liepas 
iš Amsterdam, N. Y. persikėlė 
į Bostoną, iš kur pradėjo savo 
koncertų seriją į didesnes lietu
vių kolonijas. Pirmas stambus 
pasirodymas buvo Brooklyne, 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je religiniame koncerte.

— Amerikos lietuvių šviesuo
menė labai perka K. Pelėkio — 
“Genocide”. Pasirodo, daugumas 
iš jų yra prašomi svetimtaučių 
susirinkimuose su paskaitomis 
apie bolševikų darbus, šiame 
veikale medžiagos apie tai yra 
labai daug.

— Lietuvoje dabar veikia tik 
viena radio stotis Vilniuje ir per 
ją transliuojama beveik tik ru
siškai.

— Bolševikai Lietuvoje pra
dėjo leisti antrą laikraštį trem
tiniams kviesti grįžti pas juos. 
Šiuo kart jau žurnalą — Švytu
rys. Iki šiol jie leido tam tikslui 
Tėvynės Balsą.

— J. Čikštė-Čikštėnas, lietu
vis teisininkas dirba kaip juris
konsultas IRO įstaigoje Vokie
tijoje. Savo patarimais jis daug 
padeda mūsų tautiečiams.

— Lietuvių tautinių šokių gru
pė Ltehbridge, Kanadoje, buvo 
pakviesta dalyvauti Rotary Miri

mus, kurių įvykiai perkelia juos 
į praeities laikus ar į tolimas, 
išsvajotas šalis.

Aplamai, šis vaiko gyvenimo 
periodas teikia jo dvasiniam gy
venimui realistinį (tikrovinį) 
bruožą. Tą bruožą atitinka ir 
liudija vaiko pasisakymų bei 
tvirtinimų tikrumas. Vaiko melo 
atvejai šioje fazėje gana reti.

Dešimtaisiais vaiko amžiaus 
metais įvyksta žymi jo būdo per
maina. Su ta permaina praside
da trečioji mokyklinio amžiaus 
fazė. Vaikas pradeda domėtis 
tam tikromis jam patinkančio
mis darbo sritimis. Mokyklai 
labai svarbus vienas to amžiaus 
vaiko dvasios stovio požymis, 
būtent teisingo įvertinimo noras. 
Realistiškai nusiteikęs mokinys, 
pažįstantis savo draugų gabu
mus ir išgales kartais geriau už 
patį mokytoją, labai dažnai ne
gali pakęsti, kai mokytojas vieną 
ar kitą mokinį neteisingai įver
tina.

Aštuonmetis vaikas dar vis 
yra labai priklausomas nuo au
toriteto ir tai gana dažnai kri
tiškai vertina tėvų ar mokytojų 
elgesį. Tuo tarpu vaikas nuo 
10-ties iki 12-os metų amžiaus 
ne tik gana sąmoningai pastebi 
ir jaučia suaugusiųjų nuomonę 
apie jį ir jo draugus, bet ir pats 
sugeba kritiškai suaugusius ver
tinti. Vaikas šiuo metu žymiai 
labiau domisi žmonių santykiais 
ir lygina pačius žmones pagal 
jų kalbas ir poelgius. Vaikui jau 
nebegana gamtos ir technikos 
reiškinių aplinkoje; jis perkelia 
savo dėmesį į žmones ir savo 
sprendimuose būna kartais ne
paprastai taiklus ir aštrus. Pa
siremdami realistine to amžiaus 
vaiko gyvenimožiūra, galime 
formuluoti jo trijų mokyklinio 
amžiaus fazių raidą šitokiuo 
būdu:

a. pirmoje (vaikų darželio) 
fazėje vaikas tebėra dar fantas
tinio realizmo būsenoje,

b. antrojoje fazėje jo dvasinė 
būsena kiek pakinta, ir tą būse
ną galime pavadinti naiviuoju 
realizmu, pagaliau,

c. , pasiekęs trečiosios fazės, 
vaikas tampa kritiškuoju rea
listu.

ir visur
strel Show programoje. Lietu
viams buvo nepaprastas įvykis, 
nes pirmą sykį viešai pasirodė 
scenoj su tautiniais šokiais ir 
tautiniuose rūbuose.

— Kun. Jonas Kipas, kauniš
kiams labai gerai pažįstamas 
darbštus jėzuitas, šiuo metu gy
vena Berlyne.

— Arkivyskupas J. Skvireckas 
šv. metų proga važiuoja Vely
koms į Romą. Atvelykiui atvyks 
vyskupai Padolskis ir Brizgys.

— “Australijos Lietuvio” re
dakcija išplatino Australijoje a- 
pie 4000 egz. lietuviškų knygų. 
Tremtinių Australijoje jau yra 
apie 3-4 tūkstančius.

— Erdmonas Simonaitis, buv. 
Klaipėdos krašto direktorijos 
pirmininkas, nacių laikais ilgai 
kankintas visokiose koncentra
cijos stovyklose, gyvena Detmol- 
de, Britų zonoje, šiuo metu jis 
vadovauja Mažosios Lietuvos 
Tarybai.

— Kun. A. Sabas, lietuviš sa
lezietis, kapelionauja vienoje Li
sabonos mokykloje. Vasario 16d. 
proga jo rūpesčiu portugalų sos
tinės dienraštis “Diaro Da Man- 
ha” pirmame puslatpyje įsidėjo 
Lietuvos vargų aprašymą,_ pa
puoštą Pažaislio vaizdu.

ANTANINA DAMBRAUSKAITE
Lietuvos Valstybinės Operos solistė, dainuos pirmą kartą 
New Yorke, dalyvaudama Kan. Prof. J. B. Končiui pagerbti 
rengiamoje vakarienėje, š. m. balandžio 2 d., Verbų sekma
dienį, Henry Hudson viešbutyje, New Yorke.

ŠIS MARGAS PASAULIS |
± Rašo GINTRŪNAS j

miesto gale pas

Tarpe dviejų aušrų jinai at
vyko mūsų miestelin. Kokia bu
vo jos kilmė, kuriame mieste 
užgimė, ir iš kur ji atkeliavo— 
niekas to nežinojo. Vienok, visi 
žinojo, kad ji buvo jauna ii* gra
ži — stebėtinai graži. Ji buvo 
praminta vardu Birutė.

Jos akys buvo mėlynos, kaip 
sniege žibuoklės, o plaukai gels
vi, kaip kalnuose auksas. Iš pra
džių, miesto kavalieriai ir vien
gungiai jai meilinosi, ir bandė 
prie jos prisiplakti, bet kai jau
nam, turtingam Petrui ji man
dagiai atsakė: “Nei už tavęs, nei 
už jokio jaunikaičio netekėsiu”, 
visi jaunikiai suprato, kad čia 
buvo mergina su geležine valia, 
ir kitur savo dėmesį nukreipė.

Ji gyveno 
našlę, vardu Mortą. Neužilgo 
geri jos darbai, ypač gailestin
gumo darbai, buvo visiems ži
nomi, ne dėlto kad ji garbės ieš
kojo, bet kaip kiekvienas geras 
veiksmas, slaptai daromas, visa 
tai savaime išėjo švieson.

Ligonius lankydavo, ir ne tik 
vieną kartą. Ypač laukte laukė 
tie, kurie buvo vargo ir bėdų 
spaudžiami. Kaimynui mirus, ji
nai tuojaus užuojautos šeimai 
pareikšti ateidavo. Su verkian
čiais verkdavo, su kenčiančiais 
kentėdavo, ir visiems tardavo 
malonų žodelį.

Dienos metu dirbdavo marški
nių dirbtuvėje, bet beturčiams 
išdalindavo kas liko po pragyve
nimui išlaidų. Gavėnios laiku ji 
lankydavo bažnyčią rytais ir 
vakarais. Ypač pamėgo “Grau
džius Verksmus” ir “Stacijas”. 
Prie Dievo Stalo eidavo kasdien, 
ir po kiek laiko, jinai įsigijo gy
vosios šventosios vardą.

Ji pasaulyje gyveno, bet pa
saulio blizgučiai jos akįų neati
traukė nuo savo tikslo: gera da
ryti, Dievo įsakymus užlaikyti, 
artimą mylėti.

Mėnesiai vijosi mėnesius. Me
tai praslinko ir kiti. Dvidešimts 
kartų sužydėjo gegužės gęlės. 
Dvidešimts sykių beržo lapeliai 
pagelto ir nukrito, ir Birutės 
plaukus laikas nusėjo pelenais.

Atsimenam, kad tai buvo žie
ma. Tokios žiemos dar nebuvo, 
ir, rodos, nebus. Visokiais bal
sais staugė šalti vėjai. Pūgos už
kirto visus vieškelius. Kas blo
giau, šiltinės epidemija ištiko 
miesto gyventojus. Jaunus ir se- 

nūs giltinė išrovė iš gyvųjų tar
po.

Pačiame žiemos viduryje, po 
ilgų budėjimų ir gailestingumo 
darbų, vieną šaltą dieną nepasi
rodė Birutė ligonių namuose. 
Praėjo kita diena, ir trečia. Ket
virtai dienai išaušus, mes kai
mynai nuėjom miesto gale, ir 
pabeldėm į duria bakūžės, kurio
je gyveno Birutė.

Įėję vidun, mes pastebėjome 
seną našlę Mortą, sukniubusią 
prie pečiaus, bet pečius buvo už
gesęs, ir tuščias buvo anglių 
kibiras. Mortos siela jau buvo 
apleidus seną pavargusį kūną.

Šalia jos, amžinu miegu mie
gojo Birutė. Pro langų ir durų 
plyšius sniegas buvo įsiskver
bęs, ir apdengė, lyg antklode, 
dvi mirusias moteris. Ant stalo 
buvo tik duonos trupinėliai.

Iš kur Birutė atvyko mūsų 
miestelin, to nežinom, broliai lie
tuviai. Kokia jos kilmė — irgi 
nežinom. Kuo ji buvo — neaiš
ku, bet geraširdės merginos api- 
kaklėje matėsi ignosėlis - meda- 
likėlis, kuris atvaizdavo Kristų 
beatleidžiantį Marijai Magdale
nai.

Vakariene kan. J. B 
Končiui

Kanauninkui Prof. J. B. Kon
čiui pagerbti vakarienė, minint 
jo25 metų visuomeninio darbo 
sukaktį ir atžymint jo pakėlimą 
į kanauninkus, įvyks š. m. ba
landžio 2 d., Verbų sekmadienį, 
6 vai. vakaro, Henry Hudson 
viešbutyje, 353 West 57 st., New 
York.

Vakarienės metu dainuos pir
mą kartą New Yorke Lietuvos 
Valstybinės Operos solistė An
tanina Dambrauskaitė, kuri ma
loniai sutiko net iš Chicagos. Jai 
akompanuos žinomas pianistas 
Aleksas Mrozinskas, kuris pas
kambins taip pat pianu keletą 
kurinių.

Vakarienėje dalyvaus daug 
žymių amerikiečių ir lietuvių. 
Vietų dar galima užsisakyti, pra
nešant vienam iš šių komiteto 
narių: Adv. S. Briedžiui, 197 
Havėmeyer St., Brooklyn 11, 
N. Y., A. S. Trečiokui, 314 Wal
nut St., Newark, N. J., Dr. A. 
šliupaitei, 179 So. 2nd St., Broo
klyn 11, N. Y., J. B. Laučkai, 
149 Madison Ave., New York, 
N. Y. ir United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

NUO TfiVŲ—PRIE 
TĖVYNES

Gerbti tėvus yra kiekvieno 
žmogaus pareiga. Tą parei
gą nustato mums ir dieviš
ki, ir žemiški įstatymai ir pa
prastas dėkingumas jiems 
už viską, ką jie mums davė, 
kiek dėl mūs iškentėjo.

Pažvelgsime kiek plačiau, 
ar privalome mes gerbti sa
vo protėvius, tėvus ir savo gi
mines, jų visų kaimynus, žo
džiu —visą lietuvių tautą su 
jos praeitimi, dabartimi ir 
ateitimi? Ar privalome mes 
mylėti “tą šalį, kur mūsų so
dybos, kur bočių kapai”? 
Ar užtarnavo mūsų gerbimo 
ir meilės lietuvių tauta? 
Panagrinėkime mūsų tautos 
savybes ir ypatybes, o vėliau 
padarykime išvadą, kokioje 
apimtyje ir kaip ta mūsų pa
garba turi reikštis.

Senovės • lietuviai, stab
meldžiai, buvo nepaprastai 
ištikimi savo dievams. Kry
žiuočiai per 200 metų prie
varta norėjo įbrukti jiems 
krikščionių tikybą, bet nieko 
padaryti negalėjo. Stebėtina, 
kad ta pati krikščionybė, tik 
skleidžiama be prievartos, su 
meile, greit po visą Lietuvą 
paplito ,o laikui bėgant taip 
apėmė lietuvių dvasią, kad 
Lietuva pasidarė viena krik
ščioniškiausių pasaulyje ša
lių.

Lietuvių tikėjime yra daug 
lyg ir poezijos, romantikos. 
Su kokia meile mūsų mergai
tės puošia gėlėmis altorėlius 
ir kryžius. Dievą retai kas 
Dievu vadina, bet sako: “Die
vulis, Dievulėlis”, lyg pabrėž
dami, kad ta Dievo Būtybė 
yra labai jiems artima, sava. 
Raskite pasaulyje tiek daug 
kryžių, kaip Lietuvoje! Pa
stebėkite, kiek tuose kry- 
žiuoses ir koplytėlėse yra 
liaudies meno ir meilės Die
vui.

LIETUVIŲ KALBA
Savotiška, skirtinga nuo 

kitų kalbų, viena seniausių 
pasaulyje kalbų, graži, skam
bi ir turtinga kalba. Paminė
siu kelis pavyzdžius.

Praeito šimtmečio pabai
goje gyveno Vokietijoje kal
bininkas - mokslininkas d- 
ras Sauervein, kuris, jau ir 
taip daug kalbų mokėdamas, 
panorėjo ir lietuvių kalbą pa
studijuoti. Patekęs į Kara
liaučių, Tilžę ir Klaipėdą, jis 
greit mūsų kalbą išmoko ir 
taip ją pamilo, kad įrodinėjo, 
jog lietuvių kalba yra pati 
seniausia ir gražiausia iš vi
sų jam žinomų kalbų. Jis ra
šė eilėraščius ir yra parašęs 
net Mažosios Lietuvos him
ną: “Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir 
būt. Tą vardą gavome užgi
mę, tai ir nenorim duot pra
žūt.”

1920 metais, pačiame ko
vos dėl Nepriklausomybės į- 
karštyje pas krašto aps. mi- 
nisterį atvyko jaunas, gražus 
vyras. “Atvykau lietuviams 
į talką”, — pasakė jis lietu
viškai, bet su stipriu svetimu 
akcentu. “Labai malonu, — 
atsakė jam ministeris, — 
kiekvienas žmogus mums y- 
ra brangus, bet kas Tamsta 
toks, iš kur atvykai ir kas 
paskatino tokiam žygiui?” 
— Esu Eretas, šveicarietis, 
baigęs Šveicarijoje universi
tetą. Esu sužavėtas jūsų 
gražia kalba, garbinga isto
rija ir draugais lietuviais, su 
kuriais studijavau.” Eretas 
buvo paskirtas į kariuomenės 
įstaigą, kur jis daug naudos 
atnešė. Kiek vėliau, kai Kau
ne įsisteigė universitetas, jis 
įstojo į profesūrą, o dar vė
liau organizavo visoje Lietu
voje Pavasarininkų Sąjungą, 
kuri buvo lygiąi tas pats, 
kas čia Vyčiai.

Keliuose Vokietijos univer
sitetuose tiriama lietuvių 
kalba, kaipo seniausia ir arti
miausia prie taip vadinamo 
sanskrito — visų kalbų pro

tėvio ir šaltinio. Kasmet iš 
Vokietijos, Suomijos, Švedi
jos ir kitų kraštų atvažiuo
davo į Lietuvą mokslininkai 
lietuvių kalbą studijuoti dėl 
jos gražumo ir turtingumo.

Kam teko skaityti lietuvio 
keliauninko šalčiaus knygą 
“Svečiuose pas 40 tautų”, tas 
turėjo pastebėti, kad jis, 
Šalčius, Himalajų kalnuose 
keliuose kaimuose su vietos 
gyventojais gana laisvai su
sikalbėdavo... lietuviškai.

LIETUVOS PRAEITIS
Tai ištisa virtinė kovų dėl 

savo laisvės, kovų su prie
šais, kurie norėjo mūsų tėvų 
žemę pavergti. Mūsų didžių
jų kunigaikščių laikotarpis, 
tai eilė garbingų žygių ir 
didvyriškumo. Tų laikų dva
sia iki šiol gyvuoja lietuviuo
se, kas rodo dabartinių par
tizanų kovą su okupantais, 
maskoliais. Kiek mūsų par
tizanų tarpe yra tokių, kurie 
savo didvyriškumu yra ly
gūs kunigaikščiui Margiui!

1926 m. į Lietuvą atvažia
vo su vizitu suomių, estų ir 
latvių karininkai. Atsisvei
kindami jie štai kaip išsireiš
kė: “Esame jum lygūs, bet 
dviejų dalykų jums pavydi
me: jūsų garbingos istorijos 
ir nuoširdumo. Istorijos mes 
iš viso neturime, o nuoširdu
mu su jumis nieks nesusily
gins.”

PAPROČIAI IR 
TRADICIJOS

Gerų papročių ir tradicijų 
atžvilgiu lietuvių tauta ma
žai gali turėti sau lygių kitų 
tautų tarpe. Tai yra dalykai, 
kurie amžiais persiduoda iš 
kartos į kartą, o vaikai tęsia 
tuos papročius iš pagarbos 
savo tėvams ir protėviams.

Svečių gerbimas ir vaišin
gumas. Nieko panašaus jūs 
kitur nesutiksite. Nebe rei
kalo mūsų tautos išmintis 
sako: “Svečias į namus — 
Dievas į namus”. Vokiečiai 
belaisviai, buvę Lietuvoje, 
vienbalsiai tvirtina, kad jei 
ne lietuvių mielaširdiigumas 
ir vaišingumas, tai daug jų 
iš bado būtų numirę. Ir tai 
buvo daroma su dideliu pa
vojum, nes okupantai griež
tai tą daryti draudžia.

Tur būt jokioje pasaulio 
tautoje nėra tokių gražių ap
eigų ir ceremonijų, kaip Lie
tuvos kaimo vestuvėse. Bū
davo vietų, kur vestuvių ap
eigos tęsiasi iki 2 savaičių su 
visomis ceremonijomis ir per 
visą tą laiką dainuojamos tai 
ceremonijai pritaikintos dai
nos. Kiek čia liaudies kūry
bos, kiek čia poezijos!

Raskite kur nors kitur to
kią sąvoką, kaip Lietuvos 
“bičiulystę” — bendras, kai
myninis bičių valdymas, kur 
nuo šimtmečių reikalaujama, 
kad “bičiuliai” tarp savęs 
gražiai sugyventų, kitaip bi
telės arba išmirs, arba mažai 
medauls duos.

Ar yra kur kitur talkos? 
Ar šarvojami ir raudojami 
taip numirusieji, kaip Lietu
voje? žodžiu, Lietuva tai 
garbingų tradicijų ir papro
čių šalis, kurioje yra daug 
liaudies kūrybos, ( romanti
kos ir savo tėvų - protėvių 
palikimo gerbimo.

Lietuvių tauta — gabi tau
ta. Ji yra linkusi prie visokio 
meno, kultūringa, darbšti 
tauta.. Užtenka pažymėti, 
kad atgavus 1918 m. Nepri
klausomybę, kariaudama su 
nepalyginamai stipresniais 
keliais priešais, ji jau 2-3 me
tams praėjus iš skurdo išė
jo. Vėliau dar vos per 20 me
tų padarė tokį milžinišką 
šuolį, ypač mokslo, meno ir 
žemės ūkio kultūros srityje, 
kad, tur būt, jokia kita tau
ta taip greit padaryti nesu
gebėtų.

Suvedus viską, turime 
pripažinti, kad esame nariai 
didžiai garbingos, kultūrin
gos, religingos tautos, su

Maloni “Ateitis” su mumis 
niekad nesiskiria. Gal ji pasikei
tė drabužiais, bet dvasia-turiniu 
ir idėja liko ta pati. Ji išauginu
si tūkstančius ir skaitytojų ir 
bendradarbių, kurių dalis amži
nybėn nukeliavusi, kiti — Sibiro 
tyrlaukiuose ilsisi. Malonu apie 
ją rašyti kai dar iš gimnazijos 
laikų ir vėliau — universitete, 
su ja nesiskyriau ir buvau net 
bendradarbiu. Štai, malonūs 
leidėjai, gavę mano adresą, at
siunčia pirmąjį numerį, bet jau 
Amerikoje išėjusią. Taip, forma
tas jau didesnis, toks, koks bu
vo Vokietijoje. Pradžioje eina 
Ateitininkų Federacijos Vyr. 
Valdybos sveikinimas, nors 
trumpas, bet gilus ir turiningas. 
Po to, Vasario 16-sios šventės 32 
metinėms paminėti, eina įdomus 
ir aktualus lituanisto St. Barz- 
duko straipsnis, pavadintas 
“Mūsų tėvų šalis, gimtoji kalba 
ir mes.” Autorius kaip kur pa
naudoja ir citatų. Poetas Henri
kas Nagys duoda eilėraštį, bele
tristas Aloyzas Baronas — no
velę. įdėta Popiežiaus Pijaus 
XII malda šventiesiems metams 
ir, be to, eina laiškas iš Romos 
apie Šventųjų metų atidarymą. 
Ateit. Federacijos vadas prof, 
dr. inž. Ad. Damušis kreipiasi 
laišku j lietuviškąjį jaunimą. Į- 
dėta prel. J. Balkūno kalba apie 
ateitininkus Amerikoje, pasaky
ta Ateitininkų suvažiavime New 
Yorke. Stud. J. Rimašauskas ra
šo apie a.a. kun. Alf. Lipniūną. 
Kalbininkas L. Dambrauskas iš
sitaria gana aktualiu lietuvių 
kalbos klausimu, kuris šiandien 
yra vienas aktualiausių ir gyvy
bingiausių, kuriuo turi susirū
pinti ne tik lituanistai, mokyto
jai, bet ir visi tremtiniai. Yra 
ir daugiau įdomių straipsnių. Į- 
vestas ir mergaitėms skyrius, 
pavadintas ‘Aš esu lietuvaitė” ir 
jauniesiems. Be to, ir juokų sky
rius, duodantis sveiko sąmojaus 
ir jumoro. Yra ir iš ateitininkų 
veiklos pasaulyje. Apskritai, tu
rinys įdomus, gyvas ir gyveni
miškas. Yra ir iliustracijų, me
niškų, nuotraukų iš Lietuvos gy
venimo. Viršelį puošia Vokieti
joje - Augsburgo stovykloje pa
statytas tremtinių kryžius.

šis numeris yra Amerikoje 
pirmas, bet kiti buvo išleisti Vo
kietijoje. Turi 2 4psl. Kaina at
skiro numerio nepažymėta, bet 
metinė prenumerata — 3 dol. 
Redaguoja: dr. K. Ambrozaitis, 
Aid. Baužinskaitė ir A. Saba
liauskas. Sakau, pirmas nume
ris, bet gyvas, įdomus, skaity
tinas ir prenumeruotinas.

A. Jankūnas

KREPŠININKAI 
REMIA BALF’ą.

Lietuvių Atletų Klubo krepši
nio komanda Brooklyne, laimė
jusi 1950 m. E. D. YMCA 
Church League meisterio var
dą, š. m. balandžio 15 d. (šeš
tadienį) iš YMCA gauna nemo
kamai salę surengti rungtynes 
ir šokius labdarybės tikslams.

Krepšininkų nutarimu to pa
rengimo pajamos skiriamos 
BALF organizacijai ūkininkų 
transportacijos reikalams. Rung
tynės bus įdomios, rengiamos 
labai svarbiam tikslui. Tai ir 
būtų paskutinės LAK rungtynės 
šį sezoną. Priešininku bus stip
ri Amerikiečių komanda. Tuo 
būdu Brooklyno krepšininkai 
prisideda prie BALFo veiklos. 
Kviečiame visuomenę skaitlin
gai dalyvauti.

gražia kalba, gerais papro
čiais ir tradicijomis, su labai 
garbinga praeitimi. Sunkioje 
ir žiaurioje dabartyje esame 
ištvermingi, nepalūžę ir ma
žai pašliję moraliai.

Tas visas mūsų tautos sa
vybes mes, ypač jaunoji kar
ta, turime gerai pažinti ir 
suprasti. Pažinsime ir supra
sime — reiškia savo tautą 
pamylėsime, o tuomet velysi
me jai gero, dirbsime jos la
bui.

, Mūsų tautos ateitis nuo 
mūs pačių priklauso.

K. Žukas



TO JUMS REIKIA
Kiekvienoj šeimoj, ankščiau 

ar vėliau, dažniau ar rečiau, ky
la sunkumų. Sugyvenimas vyro 
su moteria turi savo “bėdų”. Vai
kų auginimas prideda jų dar dau
giau “Maži vaikai maži kryže
liai; dideli vaikai, dideli kryžiai”. 
Atėjus vaikams į keturioliktus 
ar penkioliktus metus, neretai 
tėvai nebežino, ką. su jais daryti, 
taip jie persimaino. Tampa to
kie nebeklusnūs, nebesugyvena- 
mi, kad nors iš proto kraustykis! 
Ir kur gauti gerą patarimą, kas 
daryti?

Patys vaikai irgi susiduria su 
sunkumais ir pavojais mokyk
loje, darbe, ‘kompanijose”. At
eina laikas jiems rinktis pašau
kimą, vėl nežinia kas daryti. Vėl 
klausimas, kur rasti gerą pata
rimą.

Pagaliau vaikai apsiveda. Pa
reina į namus marčios, žentai. 
Ir vėl naujos bėdos. Uošviai, 
skundžiasi ant marčių ir žentų, 
tie ant savo uošvių. Negali su
gyventi. Kas kaltas? Kas dary
ti? Kur patarimą gauti?

Yra ir kitokių vargų šeimos 
gyvenime, bet visų čia nesumi
nėsi.

Tėvai Jėzuitai, matydami, kad mui, jei tu turi dabar sunkumų, 
šiuo metu dar nėra nė vieno ka- neaiškumų, klausimų, užsisakyk 
talikiško lietuviško laikraščio, “Laiškus Lietuviams”. Kaina 
kurs tais klausimais šielotųsi ir tik 1 dol. metams.
nuolatos rašytų, ryžosi savo Adresas: Laiškai Lietuviams, 
naujame laikraštyje LAIŠKAI 8101 Champlain Ave. Chicago 
LIETUVIAMS skirti labai daug 19, Illinois.

vietos, kiekviename numeryje, 
lietuviškos, katalikiškos šeimos 
reikalams. Čia bus gerų, patari- 
mvų ir tėvams, ir vaikams; ir 
besirengiantiems į moterystę, ir 
jąje jau bebaigiantiems savo 
dienas.

Redakcija prašo visus, kurie 
turi sunkumų moterystėje, ra
šyti laiškus, kurie bus panaudo
jami straipsnių rašymui. Visus 
kurie turi gražaus laimingo pa
tyrimo šeimos gyvenime irgi 
prašomi parašyti žodelį, kaip jie 
tos laimės pasiekė, kaip ją pa
laiko. Tėvai Jėzuitai nori, kad’ 
Laiškai Lietuviams pasidarytų 
artimiausias ir geriausias mūsų 
šeimų bičiulis. >

Todėl visi, kuriems rūpi sei
mų gerovė, užsisakykite “Laiš
kus Lietuviams”.

Kurie norite prirengti savo 
vaikus laimingesniam gyveni
mui, užsisakykite “Laiškus Lie
tuviams!”

Kurie norite pamatyti ir su
prasti, kokie gražūs yra Dievo 
planai, šeimos gyvenimui, užsi
sakykite “Laiškus Lietuviams.”

Jaunime, jei tau rūpi gerai 
prisirengti moterystės gyveni-

Visų lietuviij dė 
mesiui

Paaiškinimas dėl užpildymo gy 
ventojų surašymo lapo

Pagal JAV konstituciją daro
mi gyventojų surašymai kas 
dešimtmetį pradedant 1790 m. 
Š, m. balandžio 1 d. pradedamas 
17 visuotinis surašymas. Jis vi
suotinis, nes surašomi visi gy
ventojai esanti krašte, nežiūrint 
at jie yra JAV piliečiai ar ne.

Surašymo lape neužtinkamas 
tautybės klausimas. Todėl ypa
tingas dėmesys kreiptinas į 
klausimus iš kurio krašto sura
šomasis ar jo tėvai yra kilę. An
tros kartos piliečiai, gimę JAV, 
jau nepatenka į šias skiltis.

1940 m. gyventojų surašymo 
metraštyje užtinkame buvus 
lietuvių: 1910 m. apytikriai 1 
mil., bet 1920 m. — 135,068, 
1930 m. — 193,606 ir 1904 m.— 
165,771. Šie duomenys, kaip mi
nėta, neapima visų lietuvių. 
Tikslesnis lietuvių skaičius JAV 
pareina nuo mūsų pačių tinka
mo pareigas atlikimo gyventojų 
surašymo metu. Lietuvių parei
ga ypač tinkamai suprasti že
miau patiekiamus klausimus ir 
tiksliai' į juos atsakyti.

13 klausimas: Kurioje valsty
bėje (ar JAV valstijoje) gimė? 
(What štate (or foreign cuon- 
try) was he bom?)

Laisvoje ar caro, bolševikų, 
nacių pavergtoje Lietuvoje gi
mę privalo atsakyti: Lithuania 
(Lietuva).

25 klausimas: kurioje valsty
bėje gimė tėvas ir motina? 
(What country were his father 
ahd mother born?)

Į šį klausimą, esant panašiam 
atvejui, kaip 13 klausime, at
sakyti: Lithuania.

24b klausimas teliečia naujai 
atvykusius buv. D.P.: kurioje 
valstybėje gyveno prieš metus 
(What foreign country was he 
living in one year ago?) Jie at
sako: per Germany, Austria ir 
t.t., bet prideda: Former D. P., 
Lithuanian — buvę D. P. —lie
tuviai.

Vsus prašome į šiuos klausi
mus tiksliai atsakyti, nes ši sta
tistika yra nepaprastos svarbos 
mūsų tautai. G. Galva

jubiliejinius atlai-

Vienybės ruošiama 
duoda lietuviams’

tai, didelio atsivertimo ir dova
nojimo.”

Numatoma kad 1950 metuo
se, virš 350,000 maldininkų ir 
svečių aplankys Romą iš Ame
rikos. Iš visų kitų tautų suva
žiuos laivais, lėktuvais, trauki
niais, autobusais, automobiliais, 
dviračiais, ir kitas būdais, keli 
milijonai katalikų į Romą įgyti 
visuotinius 
dus.

Kunigų 
ekskursija
gražią progą atlikti kelionę į 
Romą ir į Europos šventoves— 
Fatimą ir Liurdą. Ekskursijos 
planai nustatyti ir pradedamas 
registracijos vajus. Brošiūrėlės 
-lapeliai su visomis informaci
jomis jau prisiųsti visoms para
pijoms ir lietuvių laikraščiams. 
Lietuvių kelionę užgyrė J. E. 
Arkivyskupas Richard J. Cu
shing, J. E. vyskupas John J. 
Wright, J. E. Vyskupas Petras 
Bučys, M.I.C., Romoje, Didžiai 
Gerb. Kun. L. Tulaba, šv. Kazi
miero Lietuvių Kolegiojs Ro
moje rektorius ir kiti.

Prašome visus interesuojan
čius lietuvius pasiimti brošiūrė
lę prie bažnyčios durų, klebo
nijoje arba lietuvių laikraščio 
administracijoje, ir plačiau su
sipažinti su Amerikos Lietuvių 
Tautinės Ekskursijos planais.

KACETINIŲ ATSIMINIMŲ
LITERATŪRA
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JĮ GIRDESIME koncerte

TADAS ŠIDLAUSKAS

torių Gruodžio, Tallat-Kelpšos 
ar Žilevičiaus kūrinių. Gal svar
biausias jo pasirodymas buvo 
“Night of America’s” progra-

Iš pat jaunų dienų pianistas 
T. ^Šidlauskas pamėgo lietuviš
ką muziką. Eidamas 16 metus, 
pirmą kartą pasirodo lietuviš
kajame meno' gyvenime kaip .moję Carnegie Hal, kur jis bu- 
akompanistas Marijonai Ra
kauskaitei. čia prasidėjo jo pa
žintys su kitais Amerikos lietu
viais menininkais: Barbara Dar- 
lys, M. Kižyte, A. Raišiu, M. Di- 
gryte, Jieva Jankiene, Anna 
Kaskas ir kitais, ar tai jiems 
akomponuodamas, ar pasirody
damas kaip solistas-pianistas.

Laikui bėgant Tadas vis dau
giau subręsta muzikoj. Juo susi
domi Columbia Concert Corp, 
ir padaro jam koncertų maršru
tą, kuris taip gerai pavyksta, 
kad dar tais pačiais metais jis 
kviečiamas “Ballet for Ameri
ca.” muzikos direktorium. Vė
liau dalyvauja šių simfonijų or
kestruose: Chicago, St. Louis, 
Boston, Pittsburgh ir Dallas.

Muzikos studijas jisai baigė 
garsioje Juilliard muzikos moky
kloje, New Yorke.

Tadas Šidlauskas yra bene 
pirmas lietuvis muzikas, skam
binęs lietuviškus kūrinius per 
Columbia Broadcasting radiją. 
Pėr savo koncertus amerikie
čiams visad įterpdavo kompozi-

vo to yakaro solistas pianistas.
Plačiosios spaudos atsiliepi

mai apie jo talentą yra labai pa
lankūs. “The' Los Angeles Exa
miner” šiaip rašo: “...tikrai ge
ras muzikas, kuris skambina 
aukštu stilium...”

Apie Tado Šidlausko ir Anna 
Kaskas koncertą “Wilkes-Barre 
Record” recenzentas sako, kad 
Tado Šidlausko “Lietuviškų Me
lodijų Fantazija” buvusi kažin 
kas nepaprasto to vakaro prog
ramoje. Tą kūrinį atliko nuosta
biu meistriškumu, solidžiais to
nais, tikra eksperto technika ir 
puikiai iškalbinga interpretaci
ja. Pianistas užsirekomendavo 
žaismingai lengvai grodamas 
klasikų kūrinius, tačiaus jo o- 
riginalinio kūrinio savita inter
pretacija prašoko visas viltis.”

Šis muzikas dalyvaus “Ame
rikos” Pavasario Koncerte, su 
mūsų žvaigždėmis Iz. Motiekai
tiene, Ip. Nauragiu ir St. Bara
nausku. Koncertas įvyks balan
džio 16 d. puošnioje Hotel New 
Yorker salėje. B. P. L.

Naujai atvykę
• Laivu "General MacRae” i New 

Yorką atvyko šie lietuviai tremti
niai:

ALSEIKA, Pranas? Chicago, Iii.
ALEKSANDRAVIČIUS, Kvirinas, 

Antosė, Antanas. Chidago 32, BĮ.
ARLAUSKAS, Viktoras. Missoula, 

Mont. •
BALTRAMONAS, Petras, Marija, 

Asta, Zita. Brockton 7, Mass.
CEPŲKAITIS, Vincas.
DANILEVIČIUS, Vladas, Tamara, 

Ariadne. Sringfleld, III.
DANIUNAS, Jonas, Aleksandras. 

Brooklyn 21, N. Y' .
DUBIKAITIS, Steponas. Cleveland. 

Ohio.
VERLINAS, Stepas, Kleopą. Brook

lyn, N. Y.
GAIGALAS. Pranas, Janina, Dalia, 

Laimute. Watertown, Conn.
GRINCIUS, Bronius, Uršulė, Ri

mas. Dayton, Ohio.
GUSTYS Vladas. Detroit, Mich.
ILGAUDAS, Andrius, Grete, Edita. 

New Hampshire.
JANCARAS, Pranas, Ona, * Rei- 

mundas. Waterury, Corm.
JASINEVICIUS, Vytautas. Chicago, 

Ill. ,
JUOZAITIS, Petras. Kearney, N. J.
KANANEVICIUS, Jonas. Oregon.
KONCE, Petras. So. Boston, Mass.
KRIVICKAS, Domas, Gražina, Ire

na. Rūta. Phila., 43, Pa.
KUNIUTIS, Petras. Elizabeth, N. J.
LENGVINAS, Domas. Chicago 29, 

iii.
LEVANAS, Julius. Chicago, Ill.
LIND2IUS, Jurgis, Agutė, Lidija. 

Chicago 21, BĮ.
MATULIONIS, Vladas, Marcele, 

Vytautas, Kustutis, Algirdas.
MICKEVIČIUS, Mikas. Cleveland, 

Ohio.
MICKUS, Pranas, Bronislava. Phi

la., Pa.
MIKUŽIS, Zigmas, Konstancija, 

Petras. Chicago, Ill.
NARIJAUSKAS, Jonas, Brunhilde. 

New Hampshire.
NENIUS, Pranas. Chicago, 
NENORTAS, Stasys, Olga, 

ras. Fort Grook, Nebr.
NŲMGAUDAS, Vačys, Olga, Mari

ja, Vytė. Chicago 37, Ill.
POLINAUŠKAS, Antanas, Genovai

tė, Malena. Rochester 5, N. Y.
PRANCKEVICIUS, Jonas, Veroni

ka, Alfonsas. Worcester,
RACEVICIUS, Bronius, 

nutė. Chicago 8, Ill.
RADŽIUS, Aleksandras,

Aleksandras, Jr., Eimutis. Baltimore, 
30, Md.

RAšKUS, Agota. Elizabeth 1, N. J.
RAŠYTINIS, Vytautas. Chicago, Ill.
SABALIAUSKAS, Pranė, Phila., 47, 

Pa.
SADAUSKAS, Juozas. Jersey City, 

N. J.
ŠALKAUSKAS, Paulina. Cleveland 

3, Ohio.
SANTARAS, Stasys. Chicago, Ill.
ŠIMANSKIS, Jonas, Birutė, Arū

nas. Westfield, Mass.
■ SKETERIS, Adomas, Jadvyga, Al
gis, Rimas. Sunderland, Mass.

SKOBEIKA, Kazys, Petrė, Aleksas, 
New Britain, Conn.

SNIOKAITIS, Pranas, Eugenija, 
Algis, Thompson, Conn.

STALANIS, Jonas. Worcester,- 
Mass.

TOTORAITIS, Juozas, Marcelė, Da
nutė. Detroit 2, Mich.

TUKYS, Liudas. Waterbury, Conn.
VAILOKAITIS, Juozas. Worcester, 

Mass.
VAINAUSKAS, Petras, Adelė, Ro

manas. Detroit, Mich.
VELIČKA, Gediminas. Waterbury, 

Conn.
VENCLOVAS, Petras, Elena, Liu

cija, Irena. Chicago
VILIMAS, Elena, 

gan, Mich.
VILKAS, Povilas.
ZABARAUSKAS,

Julijonas, Šarūnas, 
9, III.

ZYLE, Feliksas,
Kęstutis, Romualdas. Cleveland, Ohio.

JAU PRADEDA 
ATVAŽIUOTI ŪKININKAI

§20,000, —iš kurių jau įplaukė 
§4,000. — Liko dar sukelti §16,- 
000. Pirmas ūkininkas pagal šį 
planą jau atplaukia laivu “Ge
neral McRae” š. m. kovo 28 die
ną į New Yorko uostą. Jis yra 
Vladas Gustas. Eliz

ŠV. METŲ PAMINKLO VAJUS

m.
Vikto-

Mass.
Elena, Da-

Genovaitė,

iš šių stovyklų:
Wentorf — 41 šeimą. 
Butzbąch — 3 šeimos. 
Stuttgart — 3 šeimos. 
Schweinfurt — 2 šeimos. 
Augsburg — 20 šeimų. 
Muenchen — 18 šeimų. 
Kempten — 4 šeimos. 
Memmingen — 3 šeimos. 
Schwaebisch-Gmuend — 4

Gautomis žiniomis jau yra 
parinktos lietuvių ūkininkų šei
mos atvežimui į Michigan vals
tijos ūkius. Parinkimas vykdo
mas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

šeimos.
10. Monheim — 1 šeima.
11. Bad-Kissington — 1 šei

ma.
12. Darbo kuopų — 13 šeimų.
Viso jau 113 šeimų yra pa

rinkta (apie 400 asmenų). Lie
ka dar parinkt 47 ūkininkų šei
mas. Šios šeimos bus vežamos 
pagal planą “Gelbėkime 600 lie
tuvių ūkininkų.” Jų vidaus 
transportacijai reikia sukelti

| Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas

£ £ 
X

Laisniuotaa

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

x 
X 
X 
X 
į 

i 

X 
s 
Į 

g 
X 
X 
X

Tel. Market 2-5172

Tautiečiai ir tautietės! Pa
rinkite aukų šiam svarbiam ir 
labai skubiam reikalui. Plano 
vykdymas pareis nuo turėjimo 
lėšų. Kiekviena nors ir kukli 
auka yra labai reikalinga ir 
brangi. Visas aukas siųskite ne
atidėliodami:
United Lithuanain Relief Fund 

of America, Inc.
105 Grand St.,
Brooklyn 11, N. Y.

Atsiusta paminėti
1. Genocide, K. Pelėkis, “Ven- 

leidinys, 286 psl.
Tėvynės Sargas, Nr. 2-3, 
prel. M. *Krupavičius, 192

Amerikos lietuvių Tėvynės 
Mylėtojų Draugija yra išleidusi 
B. Gaidžiūno atsiminimus. Mū
sų periodikoje spaudino: J. Gri- 
golaitis “Nacių pragare”, G. 
Žemkalnis, “Lietuviai gestapo 
kalėjimuose”, B. Kulys, “Gesta
po šyduose”, V. Pikturna “Da
chau”. Turi paruošę spaudai: J. 
Rimašauskas “Pelenai šaukia”, 
B. Kulys “Atiduotieji lėtai mir
čiai”, R. Mackonis “Stutthofas”; 
jau spaudoje A. Gervydžio atsi
minimai “Už spygliuotų vielų”, 
šiuo metu savo pergyvenimus 
Stutthof’e rašo prof. S. Yla. Tai 
vis balsai lietuvių kankinių, per
ėjusių nacių pragarą. Ne visi iš
liko gyvi liudininkai, demaskuo
ją nacių žudymo priemones ir 
sistemą: iki šiol Lietuvių Tau
tinės Mortirologijos skyriaus 
surinktomis žiniomis yra paau
kota antinacinei rezistencijai 
29.500 lietuvių.

Apie bolševikų terorą didelį 
dokumentą paliko pulk. J. Pet
raitis “Kaip jie mus sušaudė” ir 
A. Tolis “Mirties Kolona.” Eina 
spaudoje L. Orento “Rojus.” 
Antroji' bolševikų okupacija pa
reikalavo daugiau aukų ir kan-

siplovimo ir šventėjimo, vidaus i kinių žodžiai pasipils dar gau- 
gyvenimo. ir atsilyginimo. me-1 siau.

Šventoj ųl Mėty 
Ekskursija

Pi-Šventasis Tėvas Popiežius 
jus XH savo maldoje šventie
siems Metams pareiškė: “Tebū
na? Šventieji Metai visiems ap-

Jubiliejiniai metai slenka. Ne
palikime jų be paminklo. Pa
statykime senai laukiamą lie
tuvaičių, Nekalto Prasidėjimo 
Sescerų vienuolyne, Putnam, 
Conn, koplyčią, iš kurios sklis 
garbė Marijai ir kils maldos už 
tėvynę.

Laikas jau pradėti, bet sta
tybos fondas dar nepakanka
mas. Koplyčios pastatymui rei
kia apie §50,000. šiai sumai su
rinkti skelbiame N. P. Seserų 
Vienuolyno Statybos Fondo 
Šventųjų Metų Vajų nuo Švč. 
P. Marijos Apreiškimo, kovo 25 
d. iki jų galui. •

Visus prašorpe būti koplyčios, 
to lietuviško Š. Metų paminklo, 
statytojais. Nė viena auka, nė 
vienas aukotojas nebus užmirš
ti. Visi Kongregacijos gerada
riai, gyvi ir mirę, atmenami 
nuolatinėse seserų maldose: už 
juos atnašaujamos šv. Mišios, 
laikomos novenos, atliekamos į- 
vairios kitos pamaldos.

Be to, aukotojai bus įamžinti 
ir matomu būdu. Koplyčioje bus 
įrengta aukotojų Garbės Lenta, 
užvesta koplyčios statytojų gar
bės — Aukso Knyga, kiekvie
nam duodamas atitinkamas pa
žymėjimas:

Aukojusiam §1000. — paskir
ta įrašas Garbės Lentoje, Kop
lyčios Garbės Fundatoriaus Di
plomas ir Lapas su fotografija 
Aukso Knygoje.

Aukojusiam §500. — įrašas 
Garbės Lentoje, Koplyčios Fun
datoriaus Diplomas ir Lapas su 
fotografija Aukso Knygoje.

Aukojusiam. §100. -^ Koply-

čios Garbės Statytojo Pažymėji
mas ir vieta Aukso Knygoje.

Aukojusiam §50. — Koplyčios 
Statytojo Pažymėjimas ir vieta 
Aukso Knygoje.

Aukojusiam §25. — Koplyčios 
Statybos Rėmėjo Pažymėjimas 
ir, vieta Aukso Knygoje.

Visiems kitiems, aukoju
siems ne mažiau §5. — įrąšas 
Aukso Knygoje ir Švč. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo Paveik
slas su įrašymu: “N. P. Vienuo
lyno Koplyčios Statybos Rėmė
jui.” Aukojusiems mažiau §5.— 
įrašas Aukso Knygoje ir toks 
pat paveikslas mažesnio forma
to su tuo pačiu įrašymu.

Kas nenori išnykti kaip buko 
smilga ir būti užmirštu — čia 
tinkamiausia vieta palikti savo 
vardą.

Kviečiame ir prašome į talką 
parapijas, organizacijas ir atski
rus asmenis. Kiekvienas įdėki
me savo plytelę į šį paminklą.

Kas nori padirbėti Marijos 
garbei, kas gali bent kiek prisi
dėti prie praktiško šios lietu
viškos institucijos įsistiprinimo, 
kviečiame į vajaus talkininkus ir 
prąšęme, atsiliepti, suteiksime 
smulkesnių nurodymų.

Aukokime ir aukokimės Ma
rijai už Lietuvą!

Aukas ir laiškus prašome 
siųsti šiuo adresu:

Immaculate Cone. Convent 
Building Fund, R.F.D. 2, Put
nam, Conn. ■’..............

N.P.S. Vienuolyno Statybos 
Komitetas

Kun. M. Juras (Lawrence, 
Mąss.) Pirmininkas,

9, III.
Vytautas. Alle-

Cleveland, Ohio.
Stasys, Julija,

Kristina. Chicago

Marcelė, Dalia,

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

tos”
2. 

red. 
psl.

3. Pakeleiviai, V. Jonikas, ei
lėraščių rinkinys, “Ventos” lei
dinys, 110 psl.

4. Mažasis žmoniškumo ma
nifestas. kun. K. Mažutis, 24 
psl.

5. Lietuvių rašomosios kalbos 
žodynas, 15 sąsiuvinis, Nieder- 
mann, Senn, Brender sudarytas, 
Heidelberge išleistas 1943 m.

6. žmogus, kuris amžinai ke
liavo. A. Vilainis,, “Nemuno” 
(Cicero, III.) leidinys, 1 sąsiu- 
vinys, bus dar 5 sąsiuv.

7. Liaudies dainos, K. V. Ba
naitis, leid. X. Strumskis.

8. Aš šią naktį, K. V. Banaitis, 
leid. X Strumskis.

9. Aidai, Nr. 2, red. A. Vai
čiulaitis, leid. T. T. Pranciško
nai.

10. Lietuvių dienos, Nr. 2, red. 
J. Vitenas, leid. E. Skirius, Ca
lif.

11. Margutis, Nr. 2, red. VI. 
Vijeikis, Chicagoje.

12. Eglutė, vaikų žurnalas, Nr.
2, red. B. Brazdžionis, leid. L. 

' Kult. Inst.

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

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

ir kiti spaudos darbai

“A m e r i k a ”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

VIEŠA PADĖKA
V. ir I. Budreckiams, Eliza

beth, N. J., O. ir R. Vaičiuliams, 
Brooklyn; Grove St. 228, padė-
jusiems man tremtyje ir davu- '* 
siems man neužmirštamai bran
gią pagalbą didelėj mano nelai
mėj ir lankiusiems mane,' reiš
kiu nuoširdžiausią padėką. Te
gul Dievas laimina Tamstų gy
venimą.

Dėkinga Angelė Zubkienė

£ £ £

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”

— Prof. VI. Šilkauskis, lotynų 
ir graikų kalbų žinovas, dėstęs 
Kauno universitete ir parašęs ei
lę mokslinių veikalų, profeso
riauja Bonnos (Vokietijoje) u- 
niversitete.

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

Edv. čiočys (Provindence, 
R. I.), Sesuo M. Augusta, (Put
nam, Conn.), A. Kedienė, 
(Hartford, Conn.), Inž. J. Kuo
dis '(Worcester, Mass.), Pr. Raz- 
vadauskas/ (So. Boston, Mass.) 
Marijo Vaišnorienė (Worcester, 
Mass.) Jr Ant. J. Vasiliauskas, 
(Lawrence, Mass.). — Komiteto

* ‘‘MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytinės, lietuvių 
k‘ ....... -
£ 
£ 
£ 
£ 
X --------
į "MUZIKOS 
X Sąjung;
į 
I 

£ 
£ 
x £ 
x

tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
‘MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 

veikimą, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai
domis) parašyta solo balsui arba chorui.

! ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargojainin- 
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

‘MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, III. 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.Mr. Ignas sakalas, west zdra sr., enieago a, iu.

y Telefonas: EV 7-7411
f KLEEN KOL COAL CO.

J LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
į Anglys, Coke ir Aliejus
į 496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Gyvenimo vieta
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. 

t Telefonuoti po 5 vai vakarais

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

— šv. I 
pijos bažm 
vo palaimi 
tuokoje šie

1. Pram 
Stanulis,

2. John 
Mickus,

3. Georj 
Zabita,

4. Alfrei 
Gaines,

5. A If rec 
Piazzo.

6. Edwa 
Zegerski,

7. Prans 
leria Luko:

Palaidoti 
eigomis:

Stanislov 
Rauionis, a 
nas Marcin 
zalonis, Jie

Pakrikšti 
šie kūdikiai

Andrea ] 
Degutis, Bs 
mes E. Za 
John P. Mi 
Franz, Phi 
Rinkus, Da 
Bolish, Fra

— Parap 
los vaikučio 
ko S50 ir pi 
trui, kad ji 
tų vaistų 1 
tiems Euro

— Šv. V 
nis susirink 
jos priėmin 
balandžio f 
svečias kai 
čių bus rir 
valdybos.

Esantis : 
pirmininkas 
įsteigė “Teli 
noma greit 
televizijos c

— Balan 
likų Karo X 
ir Šv. Vard< 
trą šeimynii 
ristynės tai’

JNev

Šv. Trejy 
Newarke, 1 
tvarka bažr 
procesija ir 
Paskui misi 
valandą.

Hart
Koncertas,
Sekmadie 

Hartforde, i 
čių Politikos 
bo salėje, 1 
koncertas.

žinia, ka 
kiom “Sūru 
gijom, bim 
driuliais ir 
kailio neria: 
tvarką ir g 
sijos okupa

Dėl to 1 
su įdomumi 
siklausyti, i 
rie eis į “L; 
tą savo pir 
pvos ir Ar 
Joks pador 
certą kojos

Nuostabi 
N. Klubas 
tiems, kurk

New
— Amer 

bos vietinic 
susirinkimą

Nutarta ' 
$200.00.

— BAL 
kimas įvyk 
Mūsų vieti 
§100.00 Bj

— šv. I 
minėta ko



Kovo 31/1950

KORESPONDENCIJOS

Elizabeth, N. J.
— Šv. Petro ir Povilo, para

pijos bažnyčioje šiais metais ga
vo palaiminimą moterystės san
tuokoje šie:

1. Pranas Stulgis su Terese 
Stanulis,

2. John Calabro su Josephine 
Mickus,

3. George Feis s u Florence 
Zabita,

4. Alfred Lenard su Elsie 
Gaines,

5. Alfred Brazinski su Gloria 
Piazzo.

6. Edward Horre su Norma 
Zegerski,

7. Pranas Janavičius su Va
leria Lukoševičiūte.

Palaidoti su bažnytinėmis ap
eigomis:

Stanislovas Zagreckis, Jonas 
Raulonis, aMry Klebošis, Anta
nas Marcinkevičius, Petras Ka- 
zalonis, Jieva Jevaišienė.

Pakrikštyti buvo šiais metais 
šie kūdikiai:

Andrea Bazan, Thomas A. 
Degutis, Barbara A. Janda, Ja
mes E. Zabita, Jeffry Hondo, 
John P. Miškinis, Wayne Ch. 
Franz, Phillip J. Winar, Susan 
Rinkus, Daniel Pocus, Thomas 
Bolish, Frank R. Derilo.

— Parapijos pradžios mokyk
los vaikučiai su seselėmis surin
ko $50 ir prisiuntė BALFo cen
trui, kad jie nupirktų ir nusiųs
tų vaistų tremtiniams sergan
tiems Europoje.

— Minint Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį Vasario 19 d., 
aukojo dėl Lietuvos laisvinini- 
mo darbo:

Jonas Zakarauskas $25.00, 
prof. Vaclovas Biržiška, princi- 
pialis šio vakaro kalbėtojas, 
$10.00; kun. Albertas Zanavi- 
čius $10.00. Po $5.00: kun. A. E. 
Gradeckas, J. Lukša, J. Dičkie- 
nė, M. Voiketaitis. Kiti po ma
žiau. Viso sū smulkiais surinkta 
$149.55.

Visiems už aukas Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu tariama 
nuoširdžiai ačių. M.

Putnam, Conn.

— šv. Vardo draugijos meti
nis susirinkimas ir šv. Komuni
jos priėmimas bei pusryčiai bus 
balandžio 2 dieną. Pakviestas 
svečias kalbėtojas ir po pusry
čių bus rinkimai pirmininko ir 
valdybos.

Esantis Šv. Vardo draugijos 
pirmininkas pranešė, kad nariai 
įsteigė “Television Fundą” ir ma
noma greitu laiku. Įsigyti gerą 
televizijos aparatą.

— Balandžio 22 dieną Kata
likų Karo Veteranų Postas 1075 
ir šv. Vardo draugija rengia an
trą šeimyninį balių. Bus šokiai ir 
ristynės tarp dviejų klubo narių.

Pranešėjas

Didieji vasaros parengimai Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyne
Nekalto Prasidėjimo Seselių 

Kongregacija Putname, C6nn., 
ir jos talkininkai - geradariai 
šiuos šventuosius Metus nutarė 
atžymėti ypatingu ženklu — 
Dievo Motinos garbei koplyčios 
pastatymu, šiam reikalui įvai
riose Amerikos vietose bus tam 
tikrų parengimų. Tačiau pačio 
Vienuolyno ribose, kaip ir kas
met, bus du didieji parengimai: 
Seimas ir Susiartinimo šventė.

Nekalto Prasidėjimo Kongre
gacijos Rėmėjų Seimas Putname 
šiemet įvyksta gegužės mėn. 21 
dieną, o Susiartinimo šventė - 
Piknikas — liepos m. 30 dieną, 
paskutinį sekmadienį.

Be to, kaip ir visuomet, Nek. 
Pr. Seselės šiemet atidaro sto
vyklą mergaitėms, kuri prasi
dės liepos 2 d. ir tęsis keturias 
savaites — iki Susiartinimo 
šventės. /

K. St. B.

ao m

BALF-o Pirmininkas KAN. PROF. J. B. KONČIUS svei
kina uoste atvykusią tremtinio ūkininko Česnos šeimą, lin
kėdamas jai sėkmės Amerikoje. Ši šeima turėjo palikti šimt
mečiais iš protėvių paveldėtą ūkį Lietuvoje ir gelbėtis nuo 
Sovietų komunistų žiauraus persekiojimo.

! VIETOS žinios!
Iš kriaučių gyve

ninio

Newark, N. J.
Šv. Trejybės lietuvių parapijos 

Newarke, N. J. Velykų švenčių 
tvarka bažnyčioje: Prisikėlimas, 
procesija ir mišios 6 vai. ryte. 
Paskui mišios: 8, 9, 10, 11 ir 12 
valandą.

- Hartford, Conn.
Koncertas, kurį teks nušvilpti
Sekmadienį, gegužės 2 d., 

Hartforde, netgi Amerikos Pilie
čių Politikos faeprigulmybė  ̂Klu
bo salėje, bus “Laisvės” chbro 
koncertas.

Žinia, kad “Laisvė” su viso
kiom “Sūnų ir Dukterų” drau
gijom, bimbom, mizarom, An
driuliais ir kitokiais satelitais iš 
kailio neriasi peikdami Am’ėrikos 
tvarką ir girdami Rusiją ir Ru
sijos okupaciją Lietuvoje.

Dėl to Hartford’o visuomenė 
su įdomumu laukia ne choro pa
siklausyti, o pamatyti tuos, ku
rie eis į “Laisvės” choro koncer
tą savo pinigais paremti Liėtu- 
pvos ir Amerikos duobkasius. 
Joks padorus lietuvis į tą kon
certą kojos nekels.

Nuostabu ir tai, kad A. L. P. 
N. Klubas nuomoja savo salę 
tiems, kurie dirba Rusijos labui.

Korespondentas
' f

New Haven, Conn.
— Amerikos Lietuvių Tary

bos vietinio skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 2 d.

Nutarta pasiųsti ALT Centrui 
$200.00.

— BALFo skyriaus susirin
kimas įvyko kovo 2d.
Mūsų vietinis skyrius paskyrė 
$100.00 eLalFo centrui.

— Šv. Kazimiero šventė pa-< 
minėta kovo 4 d.

Naujas Elementas
Kovo 18 dieną Amerikos 

spauda iš Berkeley, Calif., pra
nešė, kad atomų skaldytojai Dr. 
S. C. Thompson, Dr. K. Street, 
Jr., Dr. A. Ghiorso ir Dr. T. 
Seabord, Kalifornijos Universi
teto mokslininkai, kurie dirba 
Atominės Energijos Komisijai, 
surado naują, dar iki šiol neži
nomą ir gryna akimi nepaste
bimą, elementą, įrašė jį į žino
mų elementų, iš kurių susidaro 
pasaulis, sąrašą ir davė jam 
Nr. 98. Šis naujai surastas ele
mentas dabar žemėje savam 
stovyje visai nerandamas. Tik 
spėjama, kad pačioje pasaulio 
pradžioje, kaip tik žemė buvo 
sutverta šis elementas pabuvo 
tik keliast minutes ir išnyko.

Elemehtas Nr. 98 yra jau šeš
tas iš eilės prie elementų sąra
šo nuo atorhinio amžiaus prasi
dėjimo. šis naujas elementas 
buvo gautas, beskaldant “Cu
rium” su “Alpha” dalelėmis, 
kurios yra “Helium” atomo 
branduoliai. Gautas naujas ele
mentas yra vienas iš sunkiausių 
iki šiol žinomų elementų ir jis y- 
ra nepastovus, nes, išbuvęs ko
kią porą valandų savame stovy
je, jis pavirsta į kitą dalyką. Jo 
pagamintas kiekis buvo per ma
žas gryna akimi pamatyti. Jis 
turėjo šiek tiek panašumo į la
bai retai žemėje randamą ele
mentą “Dysprosium” Nr, 66. 
Kaipo atominės energijos šalti
nis jis neturi ateities.

Bolševikus suspendavo
Lietuvių siuvėjų unijos 54-to 

skyriaus delegatas K. Kundrotas 
pranešė per tarybos susirinkimą 
kovo 9 d., kad jis gavo praneši
mą iš Joint Board, kad į unijos 
valdybą neprivalo ir neturi tei
sės įeiti nei vienas bolšeyikuo- 
jantis asmuo. Reiškia, visi 54-to 
skyriaus nariai komunistinio nu
sistatymo suspenduoti. Taip ir 
'eik, nes šitas elementas tik ir 
laro visą neramumą darbininkų 
unijose.

Atsirado “viduriniai”
Norėdami gauti darbelį unijo

se, atsirado “viduriniai”, kurie 
viena akimi žiūri į gerus darbi
ninkus, lietuvius patrijotus, mes- 
damiesi esą patys patrijotais, 
šen ten prisidedą prie lietuvių 
veiklos, bet gryniausiai pasirodė 
kriaučių klube, kad jie vienu 
tonu gieda su komunistais. Jie 
patys davė įnešimą, nepriimtą 
tremtinių į kriaučių neprigulmin- 
gą klubą, kur yra sutaupyti visų 
kriaučių pinigai, šitiems “vidu
riniams” rūpi sėdėt valdyboje 
ir diktuoti. Jie yra bendrakelei
viai bolševikų ir su bolševikais 
labai arti susiglaudę.

Kriaučius

D-jos Valdyba iš savo pusės svei
kino visus D-jos narius Juozus 
su vardinėmis.

Labai įdomią ir profesiniai 
vertingą paskaitą “Klimatiniai 
Įrengimai” skaitė Dr. Inž. Jurgis 
Jankauskas.

Pažymėtina, kad Dr. inž. J. 
Jankauskas (garbingo ir garsaus 
mokslininko Dr. Inž. prof. Jan
kausko, didesnę pusę savo am
žiaus profesoriavusio Rusijos ir 
Kauno Vytauto Didžiojo Univer
sitetuose, sūnus) sėkmingai ir 
su pažanga dirbantis savo spe
cialybės darbe, nesenai parašė 
ir atspausdino inžinierinės srities 
mokslinį straipsnį Amerikos 
techniškame žurnale “Heating 
& Ventilations” tema “Expan
sion Tank Sizing for.Hot Water 
Heating Sistems”. Labai malonu 
konstatuoti, kad Inžinierių ir 
Architektų Draugija New Yorke 
savo 61 narių tarpe turi ir 8 gar
bingus Amerikos lietuvius inži
nierius J. C. Baltų, J. G. Sage- 
vich, K. Pusniką, Ed. .Staknį, 
J. Dirginčių, W?Witkų, Br. Pa
trick ir Ed. A. Jonaitį, kurie 
mielai kartu darbuojasi ir da
linasi savo inžinieriniu patyri
mu J. Am. Valstybėse. »

K. Krulikas

SPORTAS
Inžinieriai pagerbė

non (5), Blaine (0), Ę. Guglio-I 
tta (0).

Daugiau tarpusavio rungty
nių tarp šių dviejų komandų, 
kurios taip jaudino visą lietu
višką visuomenę, tiek senuosius 
lietuvius, tiek naujai atvyku
sius (Lietuvių Atletų Klubas at
stovavo 
nebus.

naujakurius) šį sezoną

26 d. E. D. YMCA na-

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI į
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato ! 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar ' 
Užsienių šalyse. f

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

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo. 1

RAŠYKITE: (

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

Telefonas: E V 4-3049 .

— Žurnalistas A. Pauliukonis, 
kuris dėl įtariamos plaučių ligos 
buVo' grąžintas iš JAV, po pen
kių mėnesių tyrimo vienoje Ba
varijos sanatorijoj rastas svei
kas ir iš sanatorijos išrašytas. 
Dabar A. Pauliukonis vėk atvy
ko į Bremeną ir daro žygius, 
kad būtų nuvežtas į JAV, iš kur 
be reįkalingai buvo grąžintas. 
Geriausi plaučių specialistai ti
kina,‘kad jis yra sveikas.

-— Popiežiaus metraštyje su
minėti Lietuvos vyskupai, 'ku
riuos bolševikai laiko kalėjime, 
būtent: Kaišedorių vyskupas T. 
Matulionis, Telšių vyskupas P. 
Ramanauskas ir Vilniaus arki
vyskupas MeČ. Reinys. Atrodo, 
kad jie Jau išžudyti.

Technikos Globėjo - Šv. Juo
zapo šventės minėjimo proga, 
Am. Liet. Inžinierių ir Architek
tų Draugija New Yorke A. Po-; 
vilansko svetainėje kovo 18 d.; 
turėjo visuotinąjį D-jos narių ■ 
susirinkimą, kuriame D-jos var-i 
du nuoširdžiai pasveikintas iri 
pagerbtas šios D-jos vienas iš! 
iniciatorių ir Valdybos narys inž.! 
Jonas Baltus, jo 25-rių metų’ 
tarnybos jubiliejaus proga Con-; 
solidated Edison Co. Garbingąjį 
Jubilijatą pagerbdama, D-ja at- 
minimui padovanojo V. Krėvės- 
Mickevičiaus “Dangaus ir Žemės 
Sūnūs” knygą su visų susirinki
me dalyvavusių inžinierių para
šais ir sveikinimo bei linkėjimų 
adresu. Vieton dovanos inž. J. 
Baltui, D-ja nutarė, jo garbin
gąjį jubiliejų atžymint, pasiųsti 
maisto siuntinius Vokietijoje ir 
Austrijoje tebegyvenantiems ar 
besigydantiems inžinieriams Br. 
Banaičiui, Vintartui, archit. E. 
Vizbarui, prof. S. Kaminskui, 
prof. S. Dirmantui ir prof. J. Ši- 
moliūnui.

Susirinkimas nutarė pasvei
kinti Lietuvių Radio Valandos 
įsteigėią, jos vedėją ,ir nepavarg
stantį lietuvybės darbuotoją Juo
zą Ginkų, 20-ties metų Liet. Ra
dio Valandos, sukaktųviųproga.

Sekmadienį, kovo 26 d., Klas- 
čiaus salėje Lietuvių Atletų 
Klubas po įspūdingos ir didelės- 
spartos dvikovės nugalėjo E. P. 
Mitchell Co. krepšinio koman
dą 59-47. šiomis rungtynėmis 
Lietuvių Atletų Klubas atsigrie
bė už prieš mėnesį vieno taško 
pralaimėjimą tai pačiai E. P. 
Mitchell Co. ir kaip atsigriebė! 
Jau patys skaičiai (dvylikos 
taškų persvara!) patys už save 
kalba. Pergalė buvo pelnyta ir 
be priekaišto — Lietuvių Atle
tų klubas nuo pat pradžios su
ėmė iniciatyvą ir E. P. Mitchell 
Co. geriausiu. atveju teko tik 
gelbėtis nuo didesnio taškų ant
plūdžio. Ir šį kartą E. P. Mit
chell buvo sudaręs komandą iš 
rinktinių pajėgų, bet jos ne
daug ką galėjo padaryti prieš 
Lietuvių Atletų Klubo veržliuo
sius vyrus.
• Rungtynės buvo aukštos kla
sės ir abi komandos pademon
stravo eilę įspūdingų metimų, 
derinių ir visa praėjo labai 
draugiškoj dvasioj. Žiūrovai tu
rėjo smagų vakarą.

Taškai: Lietuvių Atletų Klu
bas: Birutis (1), Alf. Andrulis 
(10), Aras (10), Bagdonas (7), 
Mikulskis (6), Mileris '(6), 
Lauraitis (2), Narbutas (2); E. 
P. Mitchell Co.: F. Gugliotta 
(12); :G. Griffen (8).„Gobel <8),

Kovo 
muose buvo vakarienė, kur pa
gerbtas 1950 m. Church League 
meisteris Lietuvių Atletų Klu
bas. Mūsų krepšininkai gavo 
auksinę taurę, o pavieniui 
kiekvienas žaidikas buvo apdo
vanotas taip pat auksine krep
šininko stovylėle su atitinkamais 
įrašais. Tokiu būdu mūsų krep
šininkai, Church League atsto
vavę katalikišką komandą, po 
16 laimėtų pirmenybių rungty
nių buvo atžymėti Oscarais, 
kaip prieš savaitę Oscarais bu
vo atžymėti filmų aktoriai Hol- 
lywoode...

Po vakarienės (ji buvo pradė
ta malda) ir oficialios dalies, 
visiems pirmenybių dalyviams 
ir svečiams buvo pademons
truotas filmas apie krepšinį.

Toliau sekė rungtynės Lietu
vių Atletų Klubas — Church 
League All Stars. Jei pavienėm 
komandom nėra pavykę per pir
menybes įveikti mūsiškių, tai 
nepavyko nė rinktinėm pajėgom 
iš kitų 8 komandų. Lietuvių 
Atletų Klubas laimėjo 72—67, 
nors aikštėje turėjo tik 6 žaidi- 
kus. Iš laimėtojų daugiausia 
taškų pasiekė Mikulskis — 23, 
toliau: Birutis (7), Alf. And
rulis (11), Narbutas (11), Bag
donas (10), Lauraitis (10).

Baigus pirmenybių žaidimus 
su priedu, Lietuvių Atletų Klu
bo krepšininkai dar turės /kele
tą draugiškų rungtynių. Būtų 
malonu, kad į likusias rungtynes 
susirinktų kaip galima daugiau 
mūsų visuomenės ir dar kartą 
pasidžiaugtų mūsų sportinin
kais, kurie taip daug nuveikė 
garsindami lietuvių vardą.

Penktadienį, kovo 31 d., E.
D. YMCA namuose 9 vai. LAK 
žaidžia pirmąsias Church Lea
gue meisterių turnyro (iš viso 
didžiojo New Yorko) rungty
nes. šeštadienį, balandžio 1 d., 
taip pat E. D. YMCA namuose i 
bus įdomios rungtynės Lietuvių xTel. EVergreen 7-4335 
Atletų Klubas — Reville Mo-:J 
hawks. Už Revile Mohawks žais 
keletas studentų iš garsiosios St. 
Johns universiteto komandos ir 
bus kitų visose JAV žinomų žai- 
dikų. Mūsiškiams bus sunkus 
uždavinys, bet, tikimės, jie pa
rodys viską, ką gali. Rungtynių 
pradžia 8 vai., o anksčiau, 6:30 
vai., sbus moterų krepšinis. 
Šioms dviguboms rungtynėms 
bilietai po 60c. Lauktina, kad ir 
penktadienį ir šeštadienį lietu
vių visuomenė pasidomės mūsų 
krepšininkais ir gausiai apsi- EVergreen 8-9770 X '
lankys. įX A (

Balandžio 15 d. E. D. YMCAiv Y 1
lietuviams duoda _ nemokamai X Joseph GaPSZVa 
salę ir bus rungtynes su dar ne- « * r) i
žinomu priešininku. Visos pa ja- v Y 1
mos els BALF organizacijai ir J <ta->M^JtabMraoh,j1, J I 
tuo budu musų sportininkai pn- U ■ 9 H
sidės prie kilnaus BALF darbo.

čk.t
a

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR aLVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošnlansių pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Ei?' ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----  **į-į

pas ZEIDAT’S
411 GRANO STREET BROOKLYN, N. Y,

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
į 161 No. 6th Street
P TeL EVergreen 8-9Ž29

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi sali 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

IEŠKO KAMBARIŲ
Trijų asmenų šeimai skubiai 

reikalingas, kambarys ir bend
ram naudojimui virtuvė ,arba 
gambarys ir virtuvė. Pranešti 
“Amerikos” administracijai.

S. Griffen (7), Furst (.7),/Han-Jnistraciją,

Biznio praplėtimui reikalin
gas kompanijonas - partneris, 
mokantis anglų kalbą ir galin
tis įnešti mažą kapitalą.

Kreiptis į “Amerikos” Admi-

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6888 
VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta .

Brooklvno Lietuviai Oratoriai

tephen Aromiskisj
(Armakauskas) i

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y,

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

iTel. Virginia 7-4499

» F. W. Shalins
i (Šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves
■ — $150 —
1 KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJONAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

VRSVOTKMMi



ZA M Kovo 31, 1950

J^APYLINKĖJE “AMERIKOS” PAVASARIO

• Kun. V. Pikturna Karalie
nės Angelų parapijos bažnyčios 
prieangy suorganizavo lietuviš
kų knygų kioską, kur bažnyčioje 
ateinantieji turi progos įsigyti 
lietuviškos spaudos. Klebonas J. 
Aleksiūnas šį dalyką parėmė.

• J. Matulionis, žinomas ka
talikų visuomenės veikėjas Lie
tuvoje ir tremtyje, dabar gyve
nąs Coventry, Anglijoje, pradėjo 
mums rašyti iš Anglijos lietuvių 
gyvenimo.

• Prof. Dr. J. Balys ieško nu
pirkti mokslo reikalams: A. 
Senn, The Lithuanian Language 
ir A. Vaičiulaičio, Outline Histo
ry of Lithuanian Literature. Kas 
galėtų jam pasiųsti, paduodame 
adresą: Indiana University, Bloo
mington, Indiana.

• Kun. V. Gidžiūnas, šiuo me
tu vedąs misijas Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, lankėsi mūsų 
redakcijoje.

• Št. Liepas, Vilniaus operos 
solistas, šį sekmadienį koncerta
vęs bažnytiniame koncerte Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
lankėsi mūsų redakcijoje.

• Ag. Skarulyte, Apreiški
mo parapijos choro solistė, Sep
tynių Kristaus žodžių kantatoje 
pereitą sekmadienį parapijos 
bažnyčioje puikiai pasirodė.

• V. F. Jankauskas balandžio 
16 d. 2:30 vai. po pietų, 40 E. 40 
St., New Yorke, skaitys paskaitą 
apie etruskų-lietuvių kalbą, bu
vusią Anglijoje.

• Elz. Kašėtaitė, Brooklyno, 
Dom. ir Elz. Kašėtų duktė, išei
na į vienuolyną. Įstoja į Poor 
Clairs Cloister, Bronx, N. Y. Jos 
viena sesuo jau seniau įstojus į 
pranciškiečių vienuolyną, o an
tra sesuo yra gailestinga sesuo. 
Elz. Kašėtaitė buvo Apreiškimo 
parapijos choro narė ir katali
kiškų organizacijų veikėja.

Koncertas
ATVELYKIO SEKMADIENĮ

Balandžio 16 d., 1950
PRADŽIA 2:80 VAL. POPIET

HOTEL NEW YORKER
GRAND BALLROOM

8th Avenue ir W. 34th St., New York City

AMERIKOS” BIČIULIAI

Programoje:
★ Izabele Motekaitienė, sopranas
★ Ipolitas Nauragis, bosas
★ Stasys Baranauskas, tenoras
★ Tadas Šidlauskas, pianistas

Lietuvių Radijo Draugijos 

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kr
Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 

visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-9293

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

— Danielius Skuja, ilgametis 
mūsų skaitytojas iš Kenilworth, 
N. J., prisiuntė “Amerikos” pre
numeratai $6.00.

— E. Kurauskienė iš Brookly
no užsimokėjo prenumeratą už 
2 metus.

— V. Jagminas, nuolatinis 
“Amerikos” skaitytojas iš 
Brooklyno, prisiuntė $6.00 pre
numeratos.

— A. Kazlauskas, nuolatinis 
“Amerikos” skaitytojas ir rėmė
jas iš Brooklyno, atnaujino savo 
prenumeratą ir $2.00 paskyrė 
laikraščio pagerinimui.

— S. Latvaitienė iš Brookly
no užsimokėjo prenumeratą už 
2 metus.

Dr. P. Strimaitis iš Brookly
no pridavė $5.00 “Amerikos” 
prenumeratos.

—Vincas Vaitkunas iš New 
Yorko prisiuntė- savo prenuma- 
ratą ir $1.00 laikraščio patobu
linimo fondui.

— Frank J. Gudiškis, iš Wa-

terbury, Conn., nuolatinis mū
sų skaitytojas ir uolus rėmėjas, 
siųsdamas savo prenumeratą ir 
auką laikraščio fondui, prisiun
tė ir savo nuoširdžiausius linkė
jimus.

— M. Vrubliauskienė, nuola
tinė “Amerikos” skaitytoja ir 
rėmėja iš Brooklyn, N. Y., at
naujino savo prenumeratą ir 
$2.00 paskyrė laikraščio pageri
nimui.
— A. Nadzeikai, žymūs Brook

lyno darbuotojai ir “Amerikos” 
rėmėjais, užsimokėjo prenume
ratą už 2 metus ir,$2.00 pasky
rė laikraščio reikalams.

— M. Gaidamauskienė, iš 
Greenpoint, N. Y., užsimokėjo 
prenumeratą ir $2.00 paskyrė 
laikraščio reikalams.

— Mary Herbet iš Brookly
no atnaujino savo prenumeratą 
ir $1.00 paliko laikaščio fondui.

Visiems gerb. rėmėjams nuo
širdžiai dėkojame. ' 

“Amerikos” Administr.

PIRMĄ KARTĄ TOKS PIRMAEILIŲ ARTISTŲ SĄSTATAS 
ŠIOJE APYLINKĖJE

BILIETAI: $2.00 ir 1.50

Gaunami “Amerikos” įstaigoje, 417 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
ir pas platintojus. .

Tai bus pirmas dramos vaidi
nimas iš žiaurios bolševikų oku
pacijos Lietuvoje.

Veikalą režisuoja J. 
čius — Boley. Artistai 
ko nuoširdžiausiai šįo 
pasisekimui.

Šv. Jurgio parapija SVARBUS SUSIRINKIMAS

Bulevi- 
ruošiasi 
veikalo

Angelų Karalienes 
Parapija

Apreiškimo 
Parapija

PUIKUS KONCERTAS
Kančios sekmadienį Apreiški

mo parapijos bažnyčioje 7:30 v. 
vakare parapijos choras surengė 
puikų bažnytinį koncertą. Pro
gramoje buvo “Septyni Paskuti
niai Kristaus žodžiai” — Th. Du
bois, “Gallia” — Ch. Gounod ir 
vargonų solo Preluda D Major 
— J. S. Bach ir Allegro iš šeštos 
simfonijos — Ch. Widor. Chorui 
dirigavo muz. Pov. Sakas, var
gonais akompanavo ir solo pa
grojo muz. Jonas Žukas, solistais 
buvo A. Skėrulytė, St. Liepas ir 
Fr. Heyne.

Visa programa, kuri užtruko 
apie 2 vai. praėjo tiesiog žavė
tinai. Choras, gerai valdomas 
gabaus dirigento P. Sako, parodė 
savo didelį pajėgumą ir sugebė
jimą sunkiems ir gražiems baž
nytinės muzikos veikalams. So
listai taip pat gražiai išpildė sa-

vo partijas, giliai į jas įsijausda
mi ir pergyvendami. Akompani- 
jatorius ir vargonų solistas J. 
Žukas irgi parodė savo nepap
rastą muzikalinį talentą, techni
ką ir sugebėjimą, nors ir iš ne
didelių vargonų išgauti viską ką 
galima.

žmonės, kurių buvo pilnutėlė 
bažnyčia tikrai buvo puikiai nu
teikti, pajuto maldos nuotaiką, 
bažnytinės muzikos . grožį, kuri 
momentais nevienam išspaudė 
net gailią ašarą.

Dvi valandos prabėgo nepa
juntamai, kas irgi kalba už kon
certo pasisekimą.

Koncertas baigėsi Palaimini
mu su švč. Sakramentu.

Angelų Karalienės parapijos 
40 vai. atlaiduose mišparų gie
dojime labai gerai pasirodė so
listai Izidorius Ališauskas ir Le
onas Ralys.

Taip gi gerai pasirodė moterų 
ir vyrų beondras choras. Svečiai 
kunigai išgyrė gražų giedojimą.

1. Kančios sekmadienį prasi
dėjo metinės šv. misijos ir baig
sis Verbų semadienį. Jas veda 
Kun. Jonas Diburys — pranciš
konas. Parapijiečiai skaitlingai 
renkasi į šias pamaldas.

2. Po ilgos ir sunkios ligos mi
rė a. a. Veronika Barasnevičienė 
- Borris, kuri iškilmingai palai
dota kovo 18 d. Paliko nuliūdime 
vyrą, sūnų. ir dukterį.

3. Sunkiai serga S. Bulovienė. 
Ligonė yrą namie daktaro prie
žiūroje., }>;•

• ■■ .u < . y ■ ■■ ■ .

IŠ LRKSA. 115 KUOPOS 
VEIKLOS

“Amerikos” Parengimų Ko
misijos narių svarbus susirinki
mas įvyks penktadienį, kovo 31 
dieną, 8:00 vai. vakare, Apreiš
kimo Parapijos salėje.

Bus tariamasi dėl “Amerikos” 
koncerto balandžio 16 d. ir dėl 
šių metų Lietuvių Dienos.

Visi laikraščio bičiuliai malo
niai prašomi tame susirinkime 
dalyvauti. Sekretorius

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

įStephen B redes Jr.
ADVOKATAS

; 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Į Tel. EVergreen 7-9394
—--------
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VYČIAI STATO VEIKALĄ

L. Vyčių 41 kuopa balandžio 
30 d. Apreiškimo parapijos sa
lėje statys P. J. Naumiestiškio' 
pjesę “Baisusis birželis”. Šis vei
kalas buvo parašytas prieš me
tus cpecialiai Brooklyno vyčiam. 
Neperseniausiai autorius veikalą 
pataisė ir pailgino.

MnMnMMMMnMMMKMMMMKRKWKMMMKMKMKMKKMnMnKKKttnWMKMKMnn*;

29 metai 29 metai
SALDAINIAI VELYKOMS

ŠOKOLADINIAI ZUIKIAI, KIAUŠINIAI ir visokie 
ŽVĖRIUKAI

PLUŠ1NIAI ZU IRIAI

VELYKŲ SVEIKINIMO ATVIRUTES

PASIRINKIMAS SALDAINIŲ DĖŽĖSE

BESKUTĖS — KAŠIUKĖS SU SALDAINIAIS

RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS — PARKERIAI 
Visi Velykiniai šokolado gaminiai pagaminti 

Mr. & Mrs. J. Ginkus and Son
495 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9293

Zuikučio balius
Balndžio 15 d., šeštadienį, 1 

vai. po pietų, Karalienės Angelų 
parapijos salėje, Rqebling ir So. 
4th-Sts., Brooklyn, N. Y., Ame
rikos Legiono Lietuvių Memo
rial Posto Moterų skyrius rengia 
“Velykų Zuikučio” vakarą vai
kams. Įžanga — 50 centų kartu 
vaikui su motina ar tėvu. Bus 
filmą, žaidimai ir dovanos.

Rekolektanty 
padėka

Kun. Vyt. Pikturnai, suruošu- 
siam ir vedusiam mums Karalie
nės Angelų parapijos bažnyčioje 
Brooklyne rekolekcijas, nuošir
džiai dėkojame. Tai buvo mums 
dvasinė puota per keturias die- 
nas.Tai priminė mums brangią 
Lietuvą, kur klausydavome to
kių rekolekcijų ir džiaugdavo
mės laisve jų klausytis, kaip ir 
čia Amerikoje.

Rekolekcijų klausytojai

Central Brooklyne, N. Y., gy
vuojanti LRKSA 115 kuopa tu
rėjo kovo 26 dieną savo metinę 
šventę. Kuopos nariai per 9 vai. 
Šv. Mišias bendrai ėjo prie šv. 
Komunijos ir meldėsi už gyvus 
ir mirusius kuopos narius, o po 
tų Mišių parapijos salėje turėjo 
Komunijos pusryčius, kuriuose 
be narių dalyvavo Tėv. K. Gai
galas, O. F. M., gen. LRKSA. 
Organizatorius Dr. Vyt. A. Dam- 
brava, Liet. Kat. Federacijos 
New Yorko apskr. pirmininkas 
S. K. Lukoševičius, muz. J. Brun- 
dza ir kiti svečiai. Programai 
vadovavo 115 kuopos pirminin
kas Alek. Spaičys. Lietuvių Ry
mo Katalikų Susivienijimo Ame
rikoje ir Katalikų Akcijos rei
kalais kalbas pasakė Tėv. K. Gai
galas, Dr. V. A. Dambrava, J. 
Brundza, A. Spaičys, S. K. Lu
koševičius ir 115 kuopos valdy
bos nariai., Taip pat laike pus
ryčių buvo prisiminta ir miru
sieji kuopos nariai. Pusryčiai 
praėjo gražioje, linksmoje ir ka
talikiškoje nuotaikoje.

S. K. Lukas

Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
svarbus' susirinkimas bus penk
tadienį balandžio 14 dieną, 1950 
metų, 8 vai. vakare, “Amerikos” 
patalpose, 417 Grand St., Brook
lyn 11, Nėw. York. Visi klubo 
nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

INCOME TAX
Raportų Reikale

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St.,
Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway stoties— 
BMT Jamaica linija)
Tel. Virginia 7-1896

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

LRKSA 134 kuopos 
dėmesiui

Piketuoja Andriulį

Clement A. Vokei
(VOKETATHS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

STagg 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS $ 

KONTRAKTORIAI 5
Atlieka mūrinių namų sienų ii- f 
lyginimų, plaateriavimų, šaligat- (< 
▼ių eementavima ir kt. darbu*. f 

2»3 MAUJEB STn
BROOKLYN «, N. Y. į

DAvenport 6-0259 
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

f---------

Į John W. Anseli į
LIETUVIS ADVOKATAS

: 15 Park Row, New York ;
Telefonai:! >• Ofiso Tel. Namu T«l. Į

! WO 2-3497 NE 9-568» ||
S

———-—--.-—jsn . . - -1J p

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

KLAUSYKITE!

Kiekvieną sekmadienį, 1:15 
valandą popiet, radijo bango
mis, iš stoties VVLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
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.

I HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,

•Kadangi šių metų Velykos pri
puola antrą balandžio sekmadie
nį, gi trečią sekmadienį “Ame
rikos” Koncertas, tai mūsų kuo
pos susirinkimas atkeliamas j 
pirmą balandžio sekmadienį, tai 
yra Verbų sekmadienį, balan
džio 2 dieną, tuo jaus po sumai, 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Kuopos Valdyba

Protestui pareikšti, prieš A- 
merikos ir lietuvių tautos priešą 
— išdaviką Vincą Andriulį, ku
ris skaitys Brooklyne paskaitą, 
susipratusi New Yorko lietu
vių visuomenė rengia PIKIETĄ 
kovo mėn. 31 d. (penktadienį) 
7 vai. vakare, prie Lietuvių Pi
liečių Klubo, 280 Union - Avė., 
Brookyne. Visi lietuviai rengiasi 
stoti į pikieto eiles ir tuo parodyti 
visuomenei, kad yra susipratę 
ir lojalūs Amerikos piliečiai.

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Brooklyn 6, N. Y,
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik JIMS
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui

Penkių žmonių šeimai visi su
augę, reikalingi 4-6 kambariai, 
Brooklyne arba jo apylinkėje.

Nuoma bus mokama tvarkin
gai. Pranešti "Amerikos” redak-

— Ateitininkų Montrealyje 
maldos diena už mirusius narius 
ir Lietuvoj dabar kovojančius 
narius-partizanųs buvo per šv. 
Juozapą. Visi nariai ėjo prie ko
munijos. ■< : . •; .•. ’

Pardavimai Nainy
Maspeth, N. Y., 2 šeimynom, 

mūrinis su 11 kambarių, tuš
čias flioras. Namas tik prieš 2 
metus statytas, aliejum apšildo
mas, 2 karam garažas, žemė 
40x100. Turi būti greit parduo
tas. REpublic 9-1506.

PIGIAI PARSIDUODA
Namai ir 4 akrų farma prie 

Speed Highway. 22 mylios nuo 
New Yorko.
Vieta labai graži. Teirautis va
karais po 7 valandos. Telefonas:
Cliffside 6-7812 J.

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID  AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

• TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniy ir aliejum šildomu PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ

SKALBIMO MAŠINŲ
. ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti sU lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes Uk per j| gausite didžiausią nuolaidą ....

. ■ i.
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