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Konferencija Nepasisekė
j Tel. EVergreen 4-7142 irdėti. Tie partiza-

SALDAINIŲ P<i0”uvXpi-
GERIAUSIOS Rfj^.o raudonųjų. Kai-

i) Lengvi užkandžiai, Kava, Art^-^ena beveik tik mo-
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į rlausix bm’oru. Parengimams prilmaai^ųjų bangų apara- 

S Juozas GinU.A ♦ Girdėti per partiza-t iš Lietuvos daina
------------------------- ——kuri yra naujasis

AIVrrai 11 PKSU^P Pat ,-Oželis”, tik
j, ir „Par- 

PlHna”-
ni^iįsvos Lietuvos at- 
—rf,’ir kova liekasi ne
ri 

o * veikli!* *
ftjjįjs Digest” skiltyse 
į ./žurnalistas Lanius 

jis patyrė Mask- 
N«įmoj Bulgarijoj.

neduodami to 
NPU paminėsim tik 
-s-ą, kuri rodo, kaip 

p,jų komunistai įsi- 
tik Stalinas gali 

Besaulį.

Angelų Karalienės PK®fva?kX

nauja,1- 
Jaunuoliai, kurie norite j^i. 

įsirašyti į chorą ir pasimo-, 
kyti dainų ir giedojimo, kvie-. 
čiami penktadienio vakarais , 
8 vai. į parapijos salę.

Dabar eina pamokos ir pa
sirengimai prie parapijos 
koncerto.

Vaikinai ir mergaitės kvie
čiami.

. penk- 
YA iš-

IRAS

opa lap- 

smagų
:us gra
šiai bus

k. Bilie- 
i kviečia

mos

Tikybos ir lietuvių kalbos 
pamokos laikas pamainytas, apie Roosevelto 
Dabar sesutės moko: pirma- miške Bulgarijos sos- 
dieniais, trečiadieniais nuo 4^-ls bulgarų advoka- 
val. p.p., gi šeštadieniais nuo 
10 vai. ryto.

Tėveliai prašomi savo vai
kus prižiūrėti, kad jie lanky
tų pamokas.

Parapijos jaunuolių švil- Pi 

pūkų beno balius rugs. 22 d. 
gana gerai pavyko.

Dalyvių, ypač jaunimo, be- 
vo matyti ir iš kitų parapijų. 
Gražu, kaip jaunuoliai vieni 
kitus remia, dalyvaudami jų 
'parengimuose.

3šĖJse:„ Ar nemanot, 
skinks prezidentas bus 
tasjg? žinote, mes čia 

feai stiprūs, ir Sla
pčiausiai to reika-

Lietuvos Pasiuntinio 
Protestas

Lietuvių tremtinnj grupė Romoje, su Lietuvių Šalpos Italijoje Komitetu, 
laukia išdalinant drabužius, atsiųstus Bendro Amerikos Lietuvių šalpos Fon
do. Viduryje stovi J. E. vysk. P. Būčys, paveikslo dešinėje matyti kun. Dr. J. 
Vaitkevičius, ministeris S. Girdvainis, Lietuvos pasiuntinys prie šv. Sosto, po
nia V. Lozoraitienė ir kiti Romos lietuviai.

PRADĖTAS KARO FONDO VAJUS

vai. Ro- 
ruošia 

dinimą ir 
arengimą 
ti visus, 
ir gražiai

ČIGONŲ BALIUS

.ininkai kalba, jog 
(įįęrenciją Londone 

Oju'i pareiškęs, kad 
t^jglų užsienių reika- 

. .Bris Bevinas nei 
'Valstybės sekreto- 

Į® js nepatinka.
jis pasakė: „Anks- 

^sienių reikalų mi- 
JlKonferencijos pasi- 

adangi, pirma, jos

ero orkes-

ir Žmonų 
as bus pir- 
d., po No

Moterų Sąjungos 24 kuo- Maskvoje ir, antra, 

pa rengia Čigonių balių šį®GHull ir Edenas”, 
šeštadienį, rugsėjo 29 d. Ii Molotovui širdį

Balius įvyksta Angelų Ka- ^id jis negali Ame- 
ralienės parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Lietuviai ir lietuvės pra

šomi kuo gausiausiai atsilan
kyti. Bus įdomumų. Sako, 
pasirodysią čigonų net iš pa
čios Meksikos. Komisija

" nglijoj turėti savo 
alų vyriausybės, 
u,ra Balkanuose ar 
kur Maskva viską 
mžusi savo raudo- 
a.

svarbus su- 
antradienio

mį Rožan- 
minės savo 
us mišios 9 
rėš eis ben- 
djos. Vaka- 
bus metinis

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in ptati' 
Metropolitan area 

309-11 Fifth Ava 
New York 16, N. Y.

olotovas nemėgsta 
IfįDarbo partijos mi- 
įsirodo, yra kietes- 
'as ruso dantims, 

įvchillis.
^roga Bevinas pasa-

' Molotove, aš esu iš 
fro”.

yra kilęs iš dar- 
Molotovas —

p£ų sluoksnių.
iš

Spalių mėnuo — Tautinio 
Karo Fondo Vajaus laikas.

Per visą Ameriką eina 
smarkus darbas, kurin įsi
traukia daug organizacijų ir 
paskirų asmenų.

Lietuviai pasiryžę kuo gau
siausiai remti šį vajų.

Rugsėjo 25 d. lietuviai tu
rėjo susirinkimą ir sudarė 
vajaus komitetą New Yor- 
kui. -

Šio komiteto valdyba yra 
toji pati, kaip New Yorko 
apskrities BALF valdyba: 
pirm. J. Brundza, vicepirm. 
P. Kubilius, sekr. J. Kruze, 
iždin. S. čerienė ir koresp. O. 
Valaitienė.

Tautinis Karo Fondas re
mia ir palaiko Bendrą Ame
rikos Lietuvių Fondą, kuris 
yra tiek daug pasitarnavęs 
po pasaulį išblaškytiems lie
tuviams.

New Yorke vajus prade
damas spalių 5 d., penktadie
nį. New Yorko miesto kvota 
yra 16,723,200 dolerių. New 
Yorke vajaus garbės pirmi
ninkas yra majoras La Guar
dia.

Visoje šalyje per šį vajų 
reikės surinkti 115 milijonų 
dolerių.

Prezidentas Trumanas 
karštai remia šį, paskutinį, 
Tautinio Karo Fondo vajų.

Mokesčiai Bus 
Sumažinti

Washingtonas. — Finansų 
sekretorius Vinsonas Kon
gresui pasiūlė nuo sausio 1 d. 
mokesčius sumažinti penkiais 
bilijonais dolerių.

Jei jo planas bus priimtas, 
tai apie 12 milijonų žmonių 
visai nemokės mokesčių. Val
džia siūlo asmenims mokes
čius sumažinti 2 bilijonais su 
viršum dolerių.

Kita dalis būtų sumažin
ta korporacijoms.

Kongreso atitinkama ko
misija nutarė mokesčius as
menims sumažinti dar puse 
bilijono daugiau, negu Vin
sonas pasiūlė.

Pagal šį siūlymą šeima su 
dviem vaikais visai neduotų 
mokesčių, jei jos metinės pa
jamos yra ligi 2,000 dolerių. 
Nuo 2,500 dolerių reikėtų mo
kėti 95 dolerius.

AMERIKOS GATVĖ

pa-New Yorko 6 Avenue 
vadinta „Avenue of the Ame
ricas”.

Detroite streikuoja 86,000 
automobilių darbininkų.

Žudiką

Miunchenas. — Amerikos 
Trečioji Armija rugsėjo 26 
d. pranešė, kad suėmė Kari 
Mahersbergą, kuris, kaip Vo
kietijos generalinis komisa
ras Lietuvai, yra kaltinamas 
nužudęs 40,000 lietuvių per 
nacių okupaciją.

ės parvyko 
isti Kivytų 
Vyšniauskie- 
ataliano, Ed. 
Navickas. Jie 
ropoj po tre-

eina gražiai. 
. drabužius ir
Ona Rimkie- 

ažių drabužių, 
žilo ir $2. 
lugiau aukų.
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irįJeek” rašo, kad
Rusijai laimėjo ka- 
abenami į Sibirą.

j’eiviai, dabar esą
Vokietijoj, var

stys greit savo na- 

^us ponai bijo, kad 
^sų kareiviai neim
ki nepasitenkinimo,

Jei jūsų namo stogas ii nepaĮan^įus paly- 
ręs, reikia pataisymo, .J nup*AlptnQ Vn 
me pasiruošę patarnautJ Ji arp nugalėtos Vo- 
darbas nėra per mažas. M* N .ur visokių daiktų 
tys atliekame darbą, turime J r tarp Rusijos, kur 
dėmius įrankius. Mūsą| R (stinga.
ninkai yra patyrę | -kriokei at i na rnaii lra_

Kurie patys nori tai«

GUM Huur uvAin- 
nereikia šildymo. Jus pat) 
sidėsite. Apsaugos nuo \ana 
bus labai pastovus. -I 

arba rašykite: 
309-11 5 Ave., New 
New York.

į Dešimties metų garW^,

i gus, mes ganiųjų .v.-- M I GOT! ROOF COATING/* 

I
I

oriežasties rusų ka
rte grįžta Rusijon, 

h į namus, bet į pul-

IS laoai pasiuvus.
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ARTIMIAUSI RUSIJOS PLANAI
Kairas. — Senatorius Pep

per praneša apie savo pasi
kalbėjimą su Stalinu.

jų, nors šiaip jie moka gar-L.* 
šiai kalbėti.

Amerikos Lietuvių Misija 
paskelbė spaudoje laišką, ku
riame Tarybą kvietė ben
dram žygiui.

Kai Amerikos Lietuvių Ta
rybos žmogus nuėjo kalbė
tis su misijos atstovu, jam 
buvo pasakyta, kad misijos 
žmonės jau yra pasidarę vi
sus planus, nusprendę rinktis 
Washingtone ir nutarę, ką 
ten veiks, nors drauge jie ži
nojo, kad Taryba šaukia Kon
gresą. Vadinas, jie sąmonin
gai veikė atskirai.

Misijos atstovas pareiškė: 
— Jūs atvyksite pas mus į 
svečius, o mes paskui atvyk- 
sime pas jus.

Taip pasirodė, kad tas 
kvietimas bendram žygiui

)s Lietuvių Tary-
,ma momento svar
ai tautai ir Lietu-

| ji visuotinį lietuvių
Chicagoje.
teko manyti, šis 
žygis neišvengė

A To ėmėsi žmo
nis Amerikos Lie- 

|?bos darbai niekad 
r kurie, reikia pri- buvo ne kas kita, kaip tik 
IVmerikos lietuvių nenuoširdus 
|iri gausių pasekė- prieš visuomenę.

pasigyrimas

Washington (LAIC). — 
Ryšium su Sovietų delegaci
jos pasiūlymu įsileisti „So
vietų Lietuvą” savarankiu 
Tarptautinės Kooperatyvų 
Sąjungos nariu, Lietuvos Pa
siuntinys Washingtone p. Ža- 
deikis pasiuntė Londonan se
kančio turinio telegramą: 
P. Balučiui,
Lietuvos Pasiuntiniui. —

„Sekant spaudos praneši
mus, Tarptautinė Koopera
tyvų Sąjunga Londone apro
bavo Sovietų patronuojamą 
rezoliuciją, įgalinančią Balti
jos valstybes tapti Sąjungos 
nariu. Teikitės pranešti Są
jungos žiniai, kad vis tebesi
tęsiantis Sovietų dominavi
mas Baltijos kraštuose to
kius veiksmus daro bever
čiais ir lietuvių tautai nepri- 
imtiniais. žadeikis”

to — konferenci- 
didžiausi pažiūrų 
skirtumai.

Prašo Islafevinti tai
Slovakiją

Amerikos slavokų 
kreipėsi į Amerikos 
dentą ir Kongreso narius, 
prašydama išvaduoti jų gim
tinę šalį — Slovakiją — nuo 
raudonųjų vergijos.

Sovietų Rusija stengdama- • 
si pataisyti visus nuostolius, ! 
yra paprašiusi Jungtines ' 
Valstybes, kad suteiktų 6 bi- , 
lijonų dolerių paskolą. Dalis 1 
šių pinigų eis pramonei pa- 1 
didinti.

Stalinas pasakė, kad Rusi- . 
ja jau yra demobilizavusi be- : 
maž 4 milijonus kareivių ir ; 
toliau demobilizuos, kol liks ■■ 
maždaug trečdalis, kiek buvo ' 
per karą.

Užsiminus apie užsienių 
politiką, Stalinas neslėpė sa
vo nepasitenkinimo amerikie
čių dabartine politika Japo
nijoje. Jis pasakė, kad tiek 
Vokietiją, tiek Japoniją rei-. 
kia kietai suimti. Jis stovė
jo už Ruhro krašto atskyri
mą nuo Vokietijos, kadangi 
tame ruože sutelkta stam
biausia vokiečių pramonė, 
kuri įgalina tą šalį pradėti 
karus.

Senatorius Pepper nieko 
neklausė apie tai, kada Ru
sija atitrauks savo kariuo
menę iš Balkanų ir kitų val
stybių, kurias ji ligšiol laiko!

unija 
prezi-

Dwyer Atmeta 
Komunistus

New Yorkas. — Demokra
tų kandidatas į New Yorko 
majorus William O’Dwyer 
pasisakė prieš komunistų pa
ramą.

Jis savo kalboje pažymė- 
į „Komunizmas yra nesu

derinamas su Amerikos kon
stitucine valdžios forma, su 
Amerikos institucijomis ir 
su Amerikos gyvenimu. Aš 
visados priešinausi komuniz
mui. Aš esu prieš komuniz
mą ir dabar”.

Respublikonų kandidatas į 
majorus yra teisėjas Gold
stein.

Londonas. — Po trijų sa
vaičių užsienių reikalų mi
nisteriu konferencija antra
dienį pasibaigė. Joje nebuvo 
pasiekta jokių svarbesnių su
sitarimų.

Negana 
joje iškilo 
ir siekimų

Vienoje pusėje pasiliko Ru
sija, kuriai atstovavo Molo
tovas, antroje — Amerika, 
Anglija, Prancūzija ir iš da
lies Kinija. Bet pastaroji 
daugiau laikėsi nuošaliai, ka
dangi konferencijoje buvo 
svarstomi daugiausia Euro
pos reikalai.

Visi ministerial, baigiantis 
šiems pasitarimams Londo
ne, atrodė apsiniaukę ir nu
vargę. Sakoma, Byrnes esąs 
žymiai senstelėjęs nuo visų 
tų įtemptų kalbų ir tuščių 
pastangų prieiti kokio nors 
kompromiso su rusais. Ru
sai nė vienu klausimu nenu
sileido.

Pirmoj vietoj konferencija 
buvo užkliuvusi už Italijos. 
Sovietams spiriantis, taikos 
sutartis su Italija buvo nu
stumta į šalį, nors tai buvo 
pirmutinis konferencijos 
tikslas.

Toliau buvo susipainiota 
su Balkanais. Amerika ir 
Anglija ten reikalavo demo
kratinių vyriausybių, rusai 
gi tvirtino, kad jau dabar ten 
esančios demokratijos.

Paskui buvo prieita prie 
smulkesnių reikalų, kol Mo
lotovas paprašė, kad konfe

rencija būtų apribota tik tri
mis didžiausiomis šalimis — 
Rusija, Anglija ir Amerika. 
Praktikoj tai reiškė, kad 
Prancūziją ir Kiniją norima 
vėl išmesti iš pasaulio reika
lų sprendimo.

Su tuo nesutiko nei Angli
ja, nei Amerika. Jos nori, 
kad taikos konferencijoj da
lyvautų visos Jungtinės Tau
tos, o ne trys didieji kraštai.

Buvo mėginta visokių kom
promisų, bet Molotovas nė 
vienu sprindžiu nenusileido.

Jis dar pareikalavo, kad 
ankstesni konferencijos nu
tarimai nebūtų užrašyti pro
tokole. Tuo jis stengėsi iš ofi
cialių dokumentų pašalinti 
rusų pirmesnes nuolaidas 
dėl Prancūzijos ir Kinijos da
lyvavimo.

Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos ir Kinijos atstovai 
privačiai kalbėjo, kad Rusija 
bandžiusi dominuoti šioje 
konferencijoje.

Ministerial išsiskirstė, ne
nustatę nė paties svarbiau
sio dalyko: taikos konferen
cijos. Nieko nebuvo nutarta, 
kada ji turėtų būti sušauk
ta.

Visi pripažįsta, kad užsie
nių reikalų ministeriu konfe
rencija, užtrukusi 22 dienas, 
buvo kiauras nepasisekimas. 
Kiti ironiškai pastebėjo, jog 
buvo susitarta tik vienu 
klausimu — kad pagaliau tą 
konferenciją reikia baigti.

Bymes jau išskrido į Wa- 
shingtoną.

RADO JAPONŲ SUPLĖŠTA AUKSA

PAŠALINO GENEROLĄ PATTON
Frankfurtas. — Pats vaiz

dingiausias Amerikos gene
rolas antrame pasaulio kare, 
George Patton, pašalintas iš 
ligšiolinių pareigų.

Gen. Eisenhower pranešė, 
kad Patton yra atleidžiamas 
nuo Trečiosios Armijos va
dovavimo ir skiriamas Pen
kioliktos Armijos vadu. Bet 
šioji armija tėra šiaudinė, 
nes ji sudaryta iš mažo bū
rio, kurio tikslas rinkti isto
rinę karo medžiagą.

Ligšiol Patton buvo vadas 
savo senosios kariuomenės, 
su kuria jis nepaprastu grei
čiu šį pavasarį triuškino vo
kiečių eiles ir giliausiai buvo 
įsimušęs į priešo žemę. Jam 
taip pat buvo atiduota rū
pintis Bavarijos valdymu.

Patton buvo apkaltintas, 
kad jis perdaug nacių pali
kęs svarbiose vietose ir kad 
per mažai rūpinasi įvairių 
kraštų benamiais žmonėmis, 
tremtiniais, esančiais jo ruo
že.

Ryšium su tuo rugsėjo 29 
d. Patton buvo pašauktas pa
siaiškinti generolui Eisen
hower.

Trečiajai Armijai vadovau
ti ir Bavarijos padėtį tvar
kyti paskirta gen. Truscott.

Žukovas Amerikon 
Neatvažiuos

New Yorkas. — Šį penkta
dienį į Ameriką turėjo atvyk
ti rusų maršalas Žukovas, 
kurį buvo pasikvietęs prezi
dentas Trumanas.

New Yorke Žukovui buvo 
rengiamas didelis priėmimas.

Iš Vokietijos gen. Eisen
hower pranešė, kad Žukovas 
dėl ligos neatvyks į Jungti
nes Valstybes.

Žinios Apie Poetą 
Brazdžionį

NEW YORK 

mtioul 
WAR FUND

Žymusis lietuvių poetas 
Bernardas Brazdžionis yra 
atsidūręs trėmime, kur nors 
Vakarų Europoje.

Jį vokiečiai buvo privertę 
dirbti fabrike, prie 900 laips
nių temperatūros. Jis dirb
davo net kruvinomis ranko
mis, nacių stumdomas.

Nežiūrint didžiulio vargo, 
ištrėmimo, tėvynes netekimo, 
Bernardas Brazdžionis nesi
liovė rašęs ir sukūrė poezi
jos rinkinį „Svetimi kalnai.”

Kurie skaitė šiuos jo eilė
raščius, sako, kad tai esanti 
pati gražiausia knyga, kuri 
yra kilusi iš Lietuvos trage- 

1 dijos šio karo laiku.

Tokijo. — Gen. MacArthur 
įsakymu, amerikiečiai karei
viai užėmė 21 didžiausią Ja
ponijos banką.

Japonų finansų ministeri
jai buvo įsakyta uždaryti vi
sas tas įstaigas, kurios savo 
kapitalu buvo padėjusios va
ryti nukariavimų politiką.

Sakoma, kad tas patvarky
mas būsiąs palietęs ir Japo
nijos imperatoriaus turtų 
stambią dalį.

Pats imperatorius pereitą 
savaitę lankėsi pas gen. Mac- 
Arthur jo štabe.

Gen. Tojo, kuris buvo per
sišovęs, bet Amerikos gydy
tojų išgelbėtas nuo mirties, 
su 22 kitais japonų karo nu-

sikaltėliais perkeliami į be
laisvių stovyklą.

Betyrinėjant Japonijos 
Banką, ten buvo rastas auk
sas, kurį japonai buvo suplė
šę iš Tailando, Indokinijos ir 
šiaurinės Kinijos.

Toliau ieškoma tų pinigų, 
kuriuos japonų kariuomenė 
buvo sugrobus iš Filipinų ir 
Olandijos kolonijų. Tuo tar
pu jų nepasisekė užeiti.

MAŽYTIS RADIJAS

Netrukus pasirodys nau
jas radijo, kuris bus pakelio 
cigarečių didumo ir bus ga
lima nešiotis kišeniuje.

RAŠYTOJAS J. SAVICKIS SERGA
Iš Prancūzijos praneša, kad 

žymus lietuvių rašytojas ir 
diplomatas Jurgis Savickis 
jau ilgesnis laikas, kaip ser
ga.

Jis gyvena pietinėje Pran
cūzijoje, ir nuo pernai metų 
jį buvo ištikę trys širdies 
priepuoliai ir kraujoplūdžiai 
per gerklę ir nosį.

Jurgis Savickas jau buvo 
gydytojų marinamas, bet te
ko šiek tiek atsigauti. Nors 
daktarai jam yra uždraudę 
dirbti, bet, kad galėtų iš ko 
pragyventi, vos atkutęs jis 
vėl eina į daržą ir ten triū
sia.

Nors sunkiose aplinkybė
se būdamas, Jurgis Savickis 
nepaleidžia plunksnos iš ran
kų: rašo savo memuarus, 
taip pat šio karo įspūdžius 
„Žemė dega” ir yra paruo
šęs apysakų rinkinį.

Rašytojas yra gavęs skau
džių žinių apie savo šeimą: 
vieną jo sūnų, Augustiną, 
naciai sušaudė. Kitas sūnus

turėtų būti kur nors Rusijo
je.

Pats Jurgis Savickis per
nai, vaduojant Prancūziją, 
tik per plauką išvengė mir
ties.

Jurgis Savickis yra gimęs 
1891 m. Yra buvęs Lietuvos 
ministeriu Suomijoje, Dani
joj, Švedijoj ir prie Tautų 
Sąjungos.

Kaip rašytojas, jis geriau
siai lietuvių literatūroj yra 
sugavęs kai kuriuos modemi
nės dvasios atžvilgius, mad- 
nius po ano karo. To moder
nizmo esama ir jo kūrinių 
formoj.

Yra išleidęs „Šventadienio 
sonetus” ir „Ties aukštu sos
tu”.

FORDAS PASITRAUKĖ

Henry Ford, 82 m., atsisa
kė nuo priežiūros savo bili
joninių automobilių dirbtu
vių. Jo vietą užėmė jo sūnaus 
sūnus Edsel Ford, 28 metų 
amžiaus.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Į AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENĘ
Karas visuose frontuose pasibaigė, ir didžiosios vals

tybės jau pradėjo svarstyti taikos klausimus, žmonijos lai
mė, kad agresoriai, kurie šitą pasaulio gaisrą užkūrė, yra 
sumušti ir nuginkluoti. Mums, Amerikos piliečiams, 
džiaugsmas, kad karo pastangos, kurias mes visomis pajė
gomis rėmėme, buvo apvainikuotos pergale, ir šiandien 
Jungtinės Valstybės drauge su savo sąjungininkais turi 
galią pertvarkyti pasaulį naujais pagrindais, užtikrinant 
jam teisingą ir pastovią taiką.

Tačiau taikos steigimas yra kuone sunkesnis uždavi
nys, kaip karo laimėjimas. Pergalėjusiųjų valstybių koali
cijoje, dar tik prasidėjus pasitarimams dėl taikos proble
mų, jau pasireiškė stambūs nuomonių skirtumai, interesų 
ir idėjų susikirtimai; ir kasdien šita kova darosi aštresnė.

Milžiniškoje savo daugumoje mes, Amerikos lietuviai, 
pritarėme visa širdžia tiems taikos principams, kuriuos 
Vakarų demokratijų vadai išreiškė Atlanto Čarteryje, pri
pažindami teisę kiekvienai pavergtai tautai atgauti savo 
laisvę ir pasmerkdami svetimų žemių grobimus bei valsty
bių sienų keitimus be gyventojų sutikimo, šituose pareiš
kimuose mes matėme išsigelbėjimo viltį mažoms, nekaltai 
karo vėsulos ištiktoms tautoms ir jų tarpe mūsų gimtajam 
kraštui, Lietuvai.

Bet šitų demokratinių principų įgyvendinimui stovi 
skersai kelio galingos kliūtys, kurios turės būti nugalėtos, 
kad suvargintos žmonijos troškimai išsipildytų. Mūsų pa
reiga yra prisidėti kuo galint prie šito didelio darbo, kaip 
kad mes dėjomės prie karo laimėjimo. Ne tiktai kiekvienas 
paskirai, kaip demokratinės šalies piliečiai, bet ir organi
zuotu būdu mes turme kelti savo balsą už teisybę, žmoniš
kumą ir tautų laisvę, be kurių taika negali būti tvirta.

Mūsų tėvų žemė, Lietuva, dar tebėra okupuota svetimų 
armijų, nors ji niekam karo neskelbė. Joje šeimininkauja 
svetimos valstybės pastatyta valdžia. Jos gyventojus per
sekioja ir terorizuoja iš svetimos šalies atsiųsti policinin
kai ir žvalgybininkai. Prievartos keliu jai brukama politi
nė, ekonominė ir socialinė santvarka, kuri yra priešinga jos 
gyventojų įsitikinimams ir norams.

Tūkstančiai Lietuvos sūnų ir dukterų buvo prieš ketve
rius metus pagrobti iš namų ir pasibaisėtinose sąlygose iš
gabenti į Sibiro tundras ir Turkestano tyrlaukius badauti 
ir mirti. Kiti tūkstančiai Lietuvos vyrų ir moterų, vokie
čių okupacijos metu, buvo išvežti į darbo stovy Idas Vokie
tijoje. Sovietų armijai pernai metais vėl įsiveržus Lietuvon, 
minios žmonių, bijodamos patekti sovietų katorgon, lei
dosi bėgti į vakarus, ir didelis skaičius jų šiandien vargsta 
įvairių šalių prieglaudos vietose.

Nevienus tiktai lietuvius ištiko šita baisi katastrofa. 
Kenčia nemažiau jų kaimynai, latviai ir estai; kenčia mi
lijonai kitų tautų žmonių — ypač tų, kuriems likimas lėmė 
gyventi žemėse, gulinčiose tarpe dviejų agresingų imperijų, 
Vokietijos ir Rusijos. Bet šita tautų tragedija gali pasibaig
ti visišku jų sunaikinimu, jeigu demokratinės valstybės, 
laimėjusios karo pergalę, nesuskubs joms ūmai suteikti 
pagalbos. Mes turime jas raginti. Turime reikalauti, kad 
Jungtinės Valstybės drauge su savo sąjungininkais privers
tų pasitraukti iš Lietuvos tuos, kurie ją engia ir kėsinasi 
pavergti.

Turime reikalauti, kad visokios okupantų armijos ir 
žvalgybos būtų iš Lietuvos pašalintos; kad Lietuvoje būtų 
atsteigta žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų lais
vė; kad visiems ištremtiems, jėga išgabentiems į užsienį 
arba pabėgušiems nuo okupantų smurto žmonėms būtii su
teikta proga sugrįžti į savo tėviškes be baimės keršto arba 
persekiojimo, ir kad Lietuvos žmonėms būtų leista laisvu 
ir teisingu balsavimu išsirinkti savo valdžią.

Mes turime reikalauti, kad būtų kaip galint greičiau 
atstatyta laisva nepriklausoma ir demokratinė Lietuvos 
Respublika. Teisės atžvilgiu Lietuva dar tebėra nepriklau
soma valstybė. Ji turi pasidaryti nepriklausoma ir tikro
vėje.

Mes žinome, kad to trokšta Lietuvos žmones ir kad jie 
dėl savo krašto laisvės yra pasiryžę kovoti iki mirties. Mū
sų pareiga jiems padėti — ne tiktai paremiant teisingus jų 
siekimus, bet ir teikiant tiesioginę pagalbą jiems įvykdyti.

Turime jiems padėti apginti Lietuvos teises tarptauti
nėse konferencijose. Turime sušelpti jų organizacijas ir 
spaudą. Turime suteikti jiems galimybę pasiųsti geriausius 
savo atstovus į būsimą Taikos Konferenciją.

Šitiems tikslams Amerikos Lietuvių Taryba šaukia vi
suotinį Amerikos Lietuviij Kongresą, kuris įvyks šių metų 
lapkričio 29 ir 30 d. d. ir gruodžio 1 d. Chicagoje, Congress 
Hotelyje (500 S. Michigan Ave.).

Visos lietuvių organizacijos — politinės grupės, susi
vienijimai, susišelpimo draugijos, kuopos, klubai, kultūri
nės organizacijos ir laikraščių redakcijos — yra šiuomi 
kviečiami rinkti delegatus į šį Kongresą ir skirti pagal iš
galę aukas Lietuvos išlaisvinimo reikalams.

Delegatų rinkimams siūloma šios taisyklės:
Organizacijų centrai, iš kurių yra sudaryta Amerikos 

Lietuvių Taryba, skiria po 3 atstovus; ALT skyrių komi
tetai ir draugijų sąryšių komitetai kolonijose — po 3 at
stovus; laikraščių redakcijos — po 1 atstovą, draugijos, 
kuopos, klubai ir t.t. — po 1 atstovą (nežiūrint, ar draugija 
įeina į ALT skyrių arba draugijų sąryšį, ar ne); draugija, 
turinti virš 50 narių, renka po 1 atstovą nuo kiekvienų 50 
narių arba didesnės to skaičiaus dalies; laikraščių leidimo 
bendrovės ir vaizbos butai renka atstovus tokiu pat būdu, 
kaip draugijos.
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AMERIKA

„LITUANICA”. Dalis muralo, dydžio 7x20 pėdų, šis yra paveikslas nutapytas ar
tisto Jono Subačiaus ir puošia Šv. Jurgio parapijos svetainę, Brooklyn, N. Y.

GELEŽINKELIO STOTYJE
Šiandieną čia, rytoj kitur aš vienišas, 
Rytoj kitur tie traukiniai mane nuveš.
Ir dienos plauks ir plauks paniurę mėnesiai 
Be laimės, džiaugsmo, ak, ir be tavęs.
Didžioje gelžkelio stotyje jau dega šviesos garvežio — 
Mieguisti žmonės lipa traukinto.
Daug nuveža jisai, o nieko man neparveža
Ir niekad jis nesidomi manim. . .
žinau: yra žmonių, kurie taip kantrūs čia 
Vienoje vietoje gyvent ir laukti nežinios.
O man klajūnui, man gyvenančiam be antrašo 
Nėra ko laukt iš vėl ateinančios dienos.
Diena naktis praeina man šitais bėgiais traukinio, 
Nors jau vis tiek likimui nebeužbėgsi už akių 
O vienoj vietoj laukt kažko nebesulaukiamo 
Jau aš žinau kaip man, kaip man sunku. . .
Kada toli toli paliko Nemunas,
O taip toli ir tėviškė ir tu,
Blaškaus, blaškaus aš tremtinio sunkiam gyvenime, 
Bet užmiršties sau niekur nerandu. . .
Šiandieną čia, rytoj kitur aš vienišas, 
Rytoj kitur tie traukiniai mane nuveš.
Ir dienos plauks ir plauks paniurę mėnesiai
Be laimės, džiaugsmo, ak, ir be tavęs. . . Balys Rukša

MANO PERGYVENIMAI BOLŠEVIKŲ 
IR NACIŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE - - - - - - ®- - - - -  

Rašo V. Vaitkus

Inscenizuota šventė
1940 metų spalių viduryje 

turėjome atšvęsti vadinamą
ją spalių revoliucijos šventę. 
Ištisą savaitę Kretingos 
miestelis buvo puošiamas 
raudonomis spalvomis, di
džiausi Stalinai stovėjo lan
guose, gatvių kampuose ir 
net ant gimnazijos stogo.

Šventės dieną miesto tur
gavietėje stovėjo rusų aukš
tieji karininkai, o suvarytos 
žmonių minios turėjo mar- 
šuoti ir rėkti: Tegyvuoja di
dysis Stalinas, tegyvuoja ne
nugalima Raudonoji Armija!

Mus ruošė jau prieš kelias 
savaites — nebeturėjom nei 
pamokų, o tik varinėjo, ir 
turėjom rėkti. Tačiau dieną, 
kai mes žygiavome, lyg susi
tarę, pro šią kompaniją pra
ėjome tylomis, tik rankomis 
mosikuodami. Girdėjome, kai 
patys rusai rėkė: Da zdravst- 
vujet velikyj Stalin!

Ypač Lietuvos jaunimas 
stengėsi ateiviams parodyti,

kad jie mus užgrobė jėga ir 
kad tas jų „aukštas moks
las” ir kultūra yra mums 
svetimi.

Keletą iš mūsų buvo su
ėmę ir kelias dienas palaikę 
daboklėje.

Rinkimai į „Liaudies Seimą”
Bolševikai per spaudą ir 

radiją varo begėdiškiausią 
propagandą, kad lietuviai pa
tys įsijungė į Sovietų Sąjun
gą, patys išsirinko komunis
tinę valdžią ir patys parsi
kvietė raudonąją armiją.

Trumpai tariant — lietu
viai patys save pasmaugė. 
Anaiptol! Tas viskas yra to
li nuo tikrovės ir tiesos. Tai 
yra didžiausia vaidmainys- 
tė taip tvirtinti. Esu tos veid
mainystės liudininku.

Papasakosiu tų rinkimų 
eigą Kretingos miestely. Rin
kimai į „Liaudies Seimą” 
įvyko 1940 metais liepos mė
nesį. Jie tęsėsi kelias dienas. 
Kandidatai buvo paskirti iš

Yra kviečiami dalyvauti šiame Kongrese ir paremti jį 
savo aukomis taip pat ir atskiri asmens. Kiekvieno visuo
menės veikėjo ir geros valios lietuvio žodis bus išklausytas 
ir jo parama įvertinta.

Turime sumobilizuoti visas savo pajėgas kovai dėl tei
singos taikos, dėl geresnės ateities žmonijai, dėl laisvės 
Lietuvai!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Leonardas Šimutis, pirmininkas 
P. L. Pivorunas, vicepirm.
V. F. Laukaitis, vicepirm.
Dr. P. Grigaitis, sekretorius
Mikas Vaidyla, iždininkas
V. T. Kvetkus, iždo globėjas
Dr. M. Vinikas, iždo globėjas
S. Michelsonas
Kun. P. Juras
J. V. Stilsonas
J. B. Laučka

anksto pagal komunistų par
tijos nurodymus. Buvo pa
skirta tik tiek, kiek turėjo 
būti išrinkta, nei vienu dau
giau. Pavardžių visų neatsi
menu, bet štai jų keletas — 
J. Paleckis, M. Gedvilas, L. 
Gira, L. Dovydėnas, Garmus 
ir t. t.

Buvo skelbiama, esą, tai 
slapti ir laisvi rinkimai! Bet, 
deja, juose jokios laisvės ne
buvo.

Balsams sumesti urnos bu
vo keliose vietose ir maži 
žmonių būreliai apie šias vie
tas trynėsi ir žiūrėjo, kas 
savo balsą išdrįs paduoti. 
Komunistai ar jų pataikūnai 
ėjo ir metė savo balsus pir
mieji. Iš žmonių atsirado tik 
vienas kitas, kurs išdrįso 
mesti tuščią subraukytą kor
telę. Kas balsuodavo, tą pa
žymėdavo štampu ant paso 
— „balsavo”.

Kas nebalsuos — tas liau
dies priešas! Taip šūkavo 
komunistai per radiją, lai
kraščius ir mitingus.

Daugelis metė į urnas pa
juokiančias karikatūras, ar
ba įvairius šūkius, kaip „ša
lin mūsų laisvės grobikai” ir 
t.t. Visa tai mačiau savo aki
mis. Balsuoti galėjo ir aš- 
tuoniolikamečiai. Aš taip pat 
turėjau tą garbingą teisę, 
bet jąja nepasinaudojau.

Mat, tuo laiku manim jau 
rūpinosi Amerikos konsula
tas Maskvoje. Taip pat ma
nęs nešaukė ir į Raudonąją 
Armiją, o tuo tarpu visi ma
no klasės draugai jau buvo 
suregistruoti ir turėjo bal
suoti. Visose rinkimų vieto
se griežė muzika ir „viliojo” 
balsuotojus. Komjaunuoliai 
važinėjo po kaimus, landžio
jo į namus ir meldė, kad ati
duotų savo balsus. Tačiau ne
vienos durys tokiems „žve
jams” buvo uždaromos.

Tokie drąsuoliai buvo 
įskundžiami, ir nevienam jų 
teko skaudžiai atsakyti, kai 
sekančiais metais birželio 15 
prasidėjo lietuvių masinis 
trėmimas į Rusijos tyrumas.

Paskutinį balsavimo vaka
rą raudonosios armijos ka
reiviai su nuogais durtuvais 
ėjo per namus ir varė žmones 
prie urnų.

Tokie „varovai” buvo už
sukę ir pas mano šeiminin
ką ir jį išvarė balsuoti. To
kie tai buvo tie „laisvi” rin
kimai!

Balsavimui pasibaigus, po 
kiek laiko buvo paskelbti bal
savimo rezultatai. Mes visi 
buvom nustebę, kai ir šį kar
tą bolševikai išdrįso taip be
gėdiškai meluoti. Buvo pa
skelbta, kad balsavo 98 su 
viršum nuošimčių. Tikrovėje 
balsavo gal kokie 16-18 nuo
šimčių. Kiek žinau, panašiu 
būdu buvo renkama visoj 
Lietuvoj.

Išvijus bolševikus iš Lie
tuvos, L. Dovydėnas, buvęs 
to liaudies seimo narys, taip 
aprašinėjo tų rinkimų išda
vas: — Komunistų partija

RŪBAI LIETUVIAM GAUSIAI PLAŲ
------------------ ^įndai, lietu-

Neseniai pranešėme apie išsiuntimą 110.000 svari didžią sa- joje ra 
į Europą ten įvairiuose kraštuose išblaškytiems lietui 0 žodį už žodžiai
Šis ketvirtasis rūbų transportas beveik ištuštino Tėvynėje 1 
sandėlį, 101 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Bet neilgj^udos, žo- '

Brolių ir sesių vargą ir skurdą gyvai atjaučią f laisvė. Dar 
kos lietuviai ir Lietuvai draugiški amerikiečiai gyv^rikos lie- 
laiko rūbų plaukimą į BALF sandėlį, kuriame verda rfl sasirūpi- 
vas darbas. Sandėlyje rūbai sveriami, registruojant . byla, kaip 
šluojami, skirstomi, valomi ar pasiunčiami valyti, 1005^. 
sinėjami, vyniojami į smalines popieras, chemikalą^? g dieną 
saugomi, brezentiniais maišais aptempiami ir, sus]f^° 
kaip akmuo kietumo, punduose išsiunčiami ten, kur griūti Centro 
blausiai reikalingi, kur galima pasiekti. ' pastangomis,

Rūbai, avalynė, patalynė ir kiti daiktai gaunat į Graužimui 
ležinkeliais, sunkvežimiais-trokais, automobiliais, o '^įojant, buvo 
čiau gyvenančių — pundais atnešami. Atsiunčiami Lietuvos 
palaidi. atgarsiai nu-

Sandėlio durys retai kada teužsidaro. čia pamat'0į pasaulį, 
lagalvę senutę su ašara akyse, kai ji, palikdama ryšulLtriotų nuo- 
bų, lyg melsdamosi, šnabžda: „Gal ši maža dovanosimas ir 
kuri kita pateks kuriai mano giminėlei. Tepadeda v^erikoje pasi- 
Dievulis...” Arba kelerių metų vaikutį, atnešantį savL.įarta. 
avėtus batelius: „For the unfortunate Lithuanian chilr0 sekma-

Ton o*ali v’QC’fi i v» rnhiia a f vdvi i ai iv* i alr ra 11 f i nocrcklr . . »

valstybę, kurion be 
visi lietuviai galėtų g 
joje ramiai gyventi’ 

i ir visa kalba k 
lydėta ypatingo publi 
tarimo.

Ministeris pasakė 
lonią staigmeną, 
šaunus Lietuvos p 
inž. Petras Slėnis 
Liet. Išl. Centrui Ar 
je 3,000 pezų auką a' 

i nepriklausomos Liet 
, gaivinimą. Tas mūši 

tis turįs ir daugiai 
sumanymų Lietuvos 
lietuviams padėti, ž 
inž. Slėnio auką visa 
tiko smarkiausiu pi

Kolonijų atsiliei
Dr. K. Graužinii 

santrauką čia pat ! 
vičiaus buvo pakar

Ten gali rasti ir rubus atvežusį ir iškrauti page!1' ^merį. niškai. Perskaityti
tį prakaituojantį ne vieną kleboną, darbininką, profe1' _ |įe. jaus, Brazilijos, K<

lą — kiekvienas jaučiasi atliekąs šventą pareigą kev„ . išnuoš- 
čiai tėvų žemei ir jos nuskriaustiesiems vaikams. Č,’ ? L. .

Įdomu pavartyti vėliausiai prisiunčiamųjų rubinu ,' • • 
ėmimo lakštus. Jie daug pasako apie lietuvių dosnunA^ . , 
Los Angeles, California, iki Greene, Maine.

nirlnonioin bwl/iow nar lionnc vncniiūnm iv1 rn era . SV8CK11 S

Rosario, Cordobos, 
no, Berisso lietuvi! 

“p. mai su linkėjimai?
mei kuo greičiaus 
duoti iš aziatiško;

Didesniais kiekiais per liepos, rugpiūčio ir rugsėj0a , •' Urugvajiečiai, 
us s:auta iš sekančiu vietų ir asmenų svarais: er_V1^ aovn nrifuriTnanesiūs gauta iš sekančių vietų ir asmenų svarais:

Santa Barbara, Calif. „Our Lady of Sorrows” par.
Schenectady, N. Y., Šv. Kryžiaus par.
Sioux City, Iowa
New Haven, Conn., BALF skyr. 32
Rockford, Ill., Šv. Petro ir Povilo par.
Los Angeles, Calif, per pral. Maciejauską.
Lowell, Mass., Šv. Juozapo par.
Inž. Pijus Žuris, Cleveland, Ohio
Philadelphijiečiai per J. Romaną ir Ch. Žemaitį
Grand Rapids, Mich., šv. Pranciškaus par.
Detroit Mich., BALF skyr.
Albany, N. Y. per kun. K. Strimaitį
Mt. Carmel, Pa., BALF skyr.
Dr. B. Vencius, Brooklyn, N. Y.
Kazys Stelmokas, Brooklyn, N. Y.
Gary, Ind., Šv. Kazimiero par.
Pittston, Pa., Šv. Kazimiero par.
Newark, N. J. per kun. Kelmelį ir A. Trečioką
Omaha, Nebr., šv. Antano par.
Maspeth, N. Y., per kun. J. Balkūną
Leveckas, Brooklyn, N. Y.
Plymouth, Pa., Šv. Kazimiero par.
Sheboygan, Wisconsin, Švč. P. Marijos par.
Kingston, Pa., Šv. Marijos par.
Chicago, Ill. (naujų rūbų)
Paterson, N. J., BALF 86 Sk. per J. Jokubavičių _ _____

ir batų 121^ ne| pra.

,-jĮmįnt Lie-sa™ Parimą 11 
Įlįs, ponia, “L P™. Lietuve 
įį. Knatai P™e ALiet“vos . 
į rasiiatinybės Am.er,kal

kviesti- 8allm“s z^'us 1
................. Iniatnnb

3^iriui su ponia,

8,3č2slaikraštmin- 
’2r(i Wių draugas 
2&Dr.J. Aragone 
140 pasakė pri-

2,7či
1,42 . ... .44'iupo zodaai
4,88^°' ir

1 (p nutilus ne visos 
gj džiaugtis taika,

27i«ra ir negali bū- 
2,95: nešpatauja blo-

32iEonės, kur sąži- 
6(kada, ištrėmimai

1,2d Iš padrąsino lie- 
T^ti, pasitikę-

laisvinti.
Kolumbijos lie 

gijos pirmininkas 
sveikinimo rast 
kad akivaizdoje 
priešų propaganc 
reiga yra karto 
liui pareikšti 1 
reikalavimus L 

’ vės atgavimui. 
’ iš geriausių pi 
’ panašių Lietuve 

ganizavimas, v 
siunčiant pareis 
kratinių valstyl

5,62as dvasine didy- 
52aa ir teisingojo 

2,64'aJa.

progą dideliai 
jiems dalyvaut 
nėję lietuvių šz.,- _ . neje lietuvių s

'■ ^taikingi vys- ,r Įgosario liet
^2!® aP*e Lietuvos

batų 2!:.^^ jau kie. 
Aragone, pa- 

..
‘ ghjlydi, dar kartą

„ susižavėjimo
95S5,

13 05(^ ™ras Pas1'
M šalies pa-

1J0C .. . r______ „ _
1,59£^ Marijonų vie- paįjes kompo:

■ • ^yisebuvodrau- pertuaru. Da 
- 0 7 7"1 taip savos 1 
liesti visi bažnycio- svajingai nu 

širdies ryšiu 
Nemuno tėvv

Tuo būdu šį 
laikyti tikrai 
rikos lietuvių 
sakymu. Rast

Juozas Pūkas, Brooklyn, N. Y.
Worcester, Mass., Šv. Kazimiero par.
Hartford, Conn., BALF skyr.
Merril, Iowa, Boy Scout Troop 181
Mrs. Anna Kuzeroski, Nantikoke, Pa.
Kearny, N. J., per kun. L. Voiciekauską
Shenandoah, Pa., Šv. Jurgio par.
Worcester, Mass., Aušros Vartų par.
Wilkes-Barre, Pa., Švč. Trejybės par.
Minersville, Pa., Šv. Pranciškaus par.
Cleveland, O., Šv. P. Marijos par.

Tai daugiausia parapijų, organizacijų ir pavienių a?i ...... . 
nų didesnieji, bet jau nebe pirmutiniai, siuntiniai. PilnJ™’,i , ^os 
sąrašą paskelbsime vėliau. . ,

Ą žmones.
K4 ŽMONĖS AUKOJA? lįs posėdis

Aukotojai, matyti, gerai nujaučia savo artimųjų aiųa posėdis įvyko i^tolhnesnh 
pusėje reikalavimus, ypač žiemai artinantis. Gaunamas^0 centro sa- Hetuviai

<■» rr 1 Ia zaJ- r! -m rl 11 rr in >1 Li c» X rv\ <-»/-» t y T TV>1 nlril rj 1 1 111 J. If- *  J HA

72?.* “T1’ kai kurie užsi.
vos draugai.

Šv. Cecilijo 
biam muzikui 
vadovaujant, i 
je su rūpesti 
patriotinių, Ii

mažai, bet dar daugiau reikia, ypač vyriškų žieminių risjodeMujeres 4:30 
apsiaustų ir avalynės, megstinių skalbinių ir šalikų, m.įą dalyvių su-. 
kinių ir kojinių, kaldrų, paklodžių. M tilpo — arti

Kaip pereitais metais, taip ir šiemet daugiausia esė',Po Argentinos ir

Pranešima 
‘ d

* . v _ , x ----------- ------------------- 6„___ ~ Kaip tik s
gavę moteriškų rūbų, šimtai kelių mėnesių ir metų amžhbinmų, Dr. Grauži-1 se buvo gal 

vaikams gl( 
Šveicarijos 
labai sunkis 
nių vaikų 
būklę, apie 
ir apavo s 
turi būdų 
padėti vais 
rūbais. Ap 
Lietuvos I 
jų jautrus

vaikučių skubiai reikalingi šiltų vaikų drabužėlių, skabi nušviečia dabar- 
nėlių, megstinukų, kojinių, batelių. , būklę, mūsų

Labai vertingos, bet negausios aukos gautos darą^ įuos dės- 
taminais, kenuotu kondensuotu pienu ir vaikams reikaiąlfciriuog 
gaiš juice, muilu, DDT, jodinos ir kitokių medikamentų ahetuvos nepriklau- 
medikaliais instrumentais. i (tiesdamas visomis

Žiema artinasi, su ja artėja dešimteriopi tremtis įy veįkti 
vargai ir kančios. < . tarp kitko, pasai

Amerikos lietuvi! Isejęs į gatves, tūkstančiais si 
sų apšviestas, bevaikštinėdamas nuo gėrybių lūžtančiu Įjetuvo-;e 
stalais apkrautose krautuvėse, pagalvok apie anuos... yjenag 0^u_ 

kuoti — paduok krautuvei BALF sandėlio adresą ir 
tuvė mums pati viską persiųs, štai tas adresas:

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND 
OF AMERICA, INC., WAREHOUSE 
101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

(Tel. Evergreen 8-6203)
Spalių mėnuo tegu būna šio drabužių rinkimo 

gražiausiu pasisekimu. Visi BALF skyriai, visi 
šelpimo darbuotojai kviečiami talkon. ;-----

BALF Vadovy?'^®™ Si- 
 Prez. Truma- 

? ? 70_____ ’’'"'M deklaravo,
šaulį skelbia visiškas n^Mntijos laimėjo 
mones. biiją įa(j įug įgy_

Kodėl šiandien rusai, teauga, padori ir 
kalę visas sienas, nieko taika. Nieko ki- 
leidžia ir nieko neišsileidžinįįjj įy ^^5^. 
Ar jie kartais nebijo, norime, kad Lie- 
pasaulis neišgirstų tiesQ^ dabartinės ti- 
nepamatytų jų juodžiausi laisv- 
ir purviniausių darbų ?

(Bus daugiau)

į namus nenori gabenti tremtiniams pripirktų daiktų ir vįet - • u pasir0(

balo ir mėlynavo, kai traukė 
iš urnų tuščias bei su įvai
riais šūkiais ir pajuokiančio
mis karikatūromis išpaišy
tas korteles...

Taip rašo žmogus, kurs 
buvo išrinktas į seimą. Besi
girdami apie liaudies seimo 
rinkimus, bolševikai veid
mainiauja ir prieš visą pa-

kr'ibtoriaus — kitas, traukos 1 
' ^laisvės, jokios de- padaryta 

net jokios pa- 700 pezų.' 
žmogaus teisės čiam reik 

^santvarkos lietu-pezai. M 
dar nesusilaukė, kad lietu 

-ja5fantas pasiryžęs kams su? 
lietuVtau‘ j° žinioje 

šaudomi nekal- zų. šitoks 
P. Ameri 
ose rete

BALF 
riaus pi 
Nakutis 
tremtini 
rūbų rii 
zimiero 
patalpa? 
Graužiu 
tarptau

^Atlanto Carterio ti sąjį 
?®niis būtų leista at- lietuvių 
0^ nepriklausomą kimasi.
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(ŪBAI LIETUVIAM- - - - - 1ETUV0S DIENA PIETŲ AMERIKOJ
Neseniai pranešėme apie išsiuntė; _______

Europą ten įvairiuose kraštuose Artėjant mūsų tautos liki- 
is ketvirtasis rūbų transportas dvyliktai valandai, lietu- 
andėlį, 101 Grand Street, Brooklyn,Įįj išeiviai pajuto didžią sa- 

Brolių ir sesių vargą ir skurdą atsakomybę tarti žodį už 
:os lietuviai ir Lietuvai draugiški uolius, kuriems Tėvynėje 
aiko rūbų plaukimą į BALE sandėlį,^Uriai atimta spaudos, žo- 
as darbas. Sandėlyje rūbai sveriamo ir veikimo laisvė. Dar 
iuojami, skirstomi, valomi ar pašjįkad Pietų Amerikos lie- 
inėjami, vyniojami į smalines popeliai nebuvo taip susirūpi- 
:augomi, brezentiniais maišais apt^ Lietuvos laisvės byla, kaip 
taip akmuo kietumo, punduose išsi^oriniame suvažiavime Bue- 
nausiai reikalingi, kur galima pasius Airese rugsėjo 9 dieną.

Rūbai, avalynė, patalkė ir Htietuvai Blaisvinti Centr0 
eainkehais, sunkvezimiais-takmt, tinoje pastangomis, 
nau gyvenančių - punta ataaigisteriui Dr. K. Graužiniu! 
palaidi. niant ir globojant, buvo

Sandelio durys* retai kada teuis^;.eng^a įspūdinga Lietuvos 
lagalvę senutę su ašara akyse, kai ji^gnaj kurios atgarsiai nu- 
bų> lyg melsdamosi, šnabžda: nGalijjnbėjo po platųjį pasaulį, 
kuri kita pateks kuriai mano giminįks lietuvių patriotų nuo- 
Dievulis...” Arba kelerių metą vaizdumas, vieningumas ir 
avėtus batelius: ,,For theunfortunaleignumas P. Amerikoje pasi-

Ten gali rasti ir rūbus atvežusįįjškė bene pirmą kartą, 
tį prakaituojantį ne vieną kleboną,dėGiedrų pavasario sekma- 
lą — kiekvienas jaučiasi atliekąs ši^nio rytą — Pietų Ameri- 
čiai tėvų žemei ir jos nuskriausti^j dabar pavasaris — lie-

Įdomu pavartyti vėliausiai prisyių Aušros Vartų išpuoš- 
ėmimo lakštus. Jie daug pasako apiece bažnyčioje įvyko pamal- 
Los Angeles, California, iki Greene,lįs už Lietuvą. Buenosairie-

Didesniais kiekiais per liepos, ng.i, dviem omnibusais atvy- 
nesius gauta iš sekančių vietų ir asE berisiečiai, svečiai š Ro- 
Santa Barbara, Calif. „Our Lady of Sr'io pripildė visą erdvią 
Schenectady, N. Y., Šv. Kryžiaus pi žnyčią. Dalyvaujant Lie- 
Sioux City, Iowa zos ministeriui su ponia,
New Haven, Conn., BALE skyr. 32 v. konsului P. Kučinskui 
Rockford, Hl., Šv. Petro ir Povilo pi. žmona, * pasiuntinybės 
Los Angeles, Calif. per pral. Maciejistr- A. Grišonui, kyiesti- 
Lowell, Mass., Šv. Juozapo par. ims svečiams, laikraštinin- 
Inž. Pijus Žuris, Cleveland, Ohio ms didis lietuvių draugas 
Philadelphi  j iečiai per J. Romaną jr^ivyskupas Dr. J. Aragone 
Grand Rapids, Mich., Šv.PranciškaiEĮi^ke 1?^®1.as lr Pasak® Pri‘ 
Detroit Mich., BALF skyr.
Albany, N. Y. per kun. K. Strimaitį 
Mt. Chrmel, Pa., BALE skyr.

■ Dr. B. Vencius, Brooklyn, N. Y.
Kazys Stelmokas, Brooklyn, N. Y. 

į Gary, Ind., šv. Kazimiero par. 
. Pittston, Pa., Šv. Kazimiero par.
■ Newark, N. J. per kun. Kelmelį ir its valios žmonės, kur sąži- 

Omaha, Nebr., Šv. Antano par. s priespauda, ištrėmimai 
Maspeth, N. Y., per kun. J. Balkius ašaros. Jis padrąsino lie- 
Leveckas, Brooklyn, N. Y. dus nenusiminti, pasitikė- 
Plymouth, Pa., Šv. Kazimiero par. savo tautos dvasine didy- 
Sheboygan, Wisconsin, Švč. P. Marija ir stiprumu ir teisingojo 
Kingston, Pa., Šv. Marijos par. evo pagalba.
Chicago, Ill. (naujų rūbų)
Paterson, N. J., BALF 86 Sk. perlipo žodžiai apie Lietuvos 

laimes daugelį net pra-
Juozas Pūkas, Brooklyn, N. Y. fkdė. Po pamaldų jau kie- 
Worcester, Mass., Šv. Kazimieroj- arkivysk. Aragone, pa- 
Hartford, Conn., BALF skyr. itęs, kiek daug lietuvių, 
Merril, Iowa, Boy Scout Troop 181 ’ač vyrų jį lydi, dar kartą 
Mrs. Anna Kuzeroski, Nantikoke,Pi šijtą savo susižavėjimo 
Kearny, N. J., per kun. L. VoicietaŠ 
Shenandoah, Pa., Šv. Jurgio par.

ę, Worcester, Mass., Aušros Vartą j

kytą žodį.
Arkivyskupo žodžiai

Jis apgailestavo, kad ir 
trankoms nutilus ne visos 
įtos gali džiaugtis taika, 
s gi jos nėra ir negali bū- 
ten, kur viešpatauja blo

evo pagalba.
Jautrūs nuotaikingi vys-

Šv. Cecilijos choras pasi- 
dė vertu dainų šalies pa- 

Wilkes-Barre, Pa., Švč. Trejybės j zdžiu.
Minersville, Pa., Šv. Pranciškaus j Čia. pat T. Marijonų vie- 

- - - - ---- , lolyno patalpose buvo drau-
Tai daugiausia parapijų, org»'Ski užkandžiai, j kuriuos 

■ -- - ■ • ■ Įįjįvo pakviesti visi baznycio-
susirinkę žmonės.

Iškilmingas posėdis
KĄ ŽMONIS AH®Iškilmingas posėdis įvyko 

Aukotojai, matyti, gerai nujau^iošnio j e miesto centro sa-

a- Cleveland, O., Šv. P. Marijos par.
a-
ją nų didesnieji, bet jau nebe pirmini 
a- sąrašą paskelbsime vėliau.
/o

°„ pusėje reikalavimus, ypač žiemai^)6 Consejo de Mujeres 4:30 
3 • .mažai, bet dar daugiau reikia, ypač^U- P° pieiįU- Čia dalyvių su- 
ai apsiaustų ir avalynės, megstiniys^rink°’kiek tilpo — arti 
,° kinių ir kojinių, kaldrų, paklodžių- -kstančio. Po Argentinos ir 
U‘ | Kaip pereitais metais, taip ir ^etuy°?. hlmn?’ D.r- G,rauzl- 
ie’ gavę moteriškų rūbų, šimtai M^s P>aclai nušviečia dabar- 
e’ vaikučių skubiai reikalingi šilų Lietu™s. buk «’

... ... ... . , .I., emtinių likimą, tuos des-„ nehų, megstinukų, koimių,batelią * . . .vo T,- u / w:us, pagal kuriuos turi būtiT.anai vprnncrnc not nPMllSffi*’ ° ...
]U|
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Labai vertingos, bet “os(nepriklau-
taminais. kenuotu^kondensuotu ę>m į- kviesdamas visomis 

i gaiš juice, muilu, DDT,jodi»os«t' lėmis budsti ir veikti 
medikahais instrumentais. ^.ibėtoias, tarp kitko, paša-

Žiema artinasi, su ja artėja^.
vargai ir kančios. „Padėtis Lietuvoje yra

Amerikos lietuvi! Išėjęs Į Fesiog tragiška. Vienas oku- 
sų apšviestas, bevaikštinėdamas mtas pakeistas kitu, vietoj 
stalais apkrautose krautuvėse. Į^eno diktatoriaus — kitas, 
į namus nenori gabenti tremtiniafflSFSkios gi laisvės, jokios de- 
kuoti — paduok krautuvei BALFytokratijos, net jokios pa- 
tuvė mums pati viską persiųs. Štf'rasčiausios žmogaus teisės

UNITED LITHUAAU><rbl?nč?OS santvarkos lietu- 
OF AMERICA, INC.,^lU tauta dai , nesusnauke- 
ini Grand Sfrit Brw^1 aU]as okuPantas pasiryžęs 101 Lrand btreet, į6iška. išnaikinti mūsų tau_ 

Tel. Evergreen .... , . , .' ° i: masiniai šaudomi nekal-
Spalių mėnuo tegu būna šio žmonės, o kiti tremiami Si- 

gražiausiu pasisekimu. Visi BAI* iran ir kitur... Prez. Truma- 
šelpimo darbuotojai kviečiami talkas iškilmingai deklaravo, 

ad demokratijos laimėjo 
__^rieš tironiją ir kad bus įgy

vendinta teisinga, padori ir 
® olerantinga taika. Nieko ki- 

mes lietuviai ir netrokšta- 
l^e. Mes tik norime, kad Lie- 

l^jLuvoje vietoje dabartinės ti- 
ftlonij°s viešpatautų laisvė, 

Alidad pagal Atlanto čarterio 
p^ėsnius mums būtų leista at- 
oep^’aivinti savo nepriklausomą

balo ir mėlynavo, kai traukė 
iš urnų tuščias bei su įvai
riais šūkiais ir pajuokiančio
mis karikatūromis išpaišy
tas korteles...

Taip rašo žmogus, kurs 
buvo išrinktas į seimą. Besi-

Lie- 
ivęs 
taip girdami apie liaudies seimo

valstybę, kurion be baimės 
visi lietuviai galėtų grįžti ir 
joje ramiai gyventi”... Šie 
žodžiai ir visa kalba buvo pa
lydėta ypatingo publikos pri
tarimo.

Ministeris pasakė dar ma
lonią staigmeną, būtent: 
šaunus Lietuvos patriotas 
inž. Petras Slėnis suteikė 
Liet. Išl. Centrui Argentino
je 3,000 pezų auką akcijai už 
nepriklausomos Lietuvos at
gaivinimą. Tas mūsų tautie
tis turįs ir daugiau gražių 
sumanymų Lietuvos bylai ir 
lietuviams padėti, žinią apie 
inž. Slėnio auką visą salė su
tiko smarkiausiu plojimu.

Kolonijų atsiliepimai
Dr. K. Graužinio kalbos 

santrauką čia pat Z. Jukne
vičiaus buvo pakartota ispa
niškai. Perskaityti Urugva
jaus, Brazilijos, Kolumbijos, 
Rosario, Cordobos, Tukuma- 
no, Berisso lietuvių sveikini
mai su linkėjimais tėvų že
mei kuo greičiausiai išsiva
duoti iš aziatiškos vergijos.

Urugvajiečiai, reikšdami 
savo pritarimą ir prisidėji
mą prie Lietuvos Dienos, 
prašė Lietuvos ministerio 
Pietų Amerikai daryti visus 
galimus žygius Lietuvai iš
laisvinti.

Kolumbijos lietuvių drau
gijos pirmininkas St. Sirutis 
sveikinimo rašte pabrėžia, 
kad akivaizdoje melagingos 
priešų propagandos mūsų pa
reiga yra kartotinai pasau
liui pareikšti troškimus ir 
reikalavimus Lietuvos lais
vės atgavimui. Kaipo viena 
iš geriausių priemonių yra 
panašių Lietuvos Dienų or
ganizavimas, vieningai pa- 
siunčiant pareiškimus demo
kratinių valstybių vyriausy
bėms. Berissiečiai dėkoja už 
progą dideliame įkaičiu j e 
jiems dalyvauti šioj e istori
nėje lietuvių šventėje. Buvo 
ir Rosario lietuvių atstovai.

Tuo būdu šį aktą galima 
laikyti tikrai visos P. Ame
rikos lietuvių patrijotų pasi
sakymu. Raštu sveikino ir 
kai kurie užsieniečiai, Lietu
vos draugai.

Šv. Cecilijos choras, ga
biam muzikui V. Rymavičiui 
vadovaujant, pasirodo sceno
je su rūpestingai paruoštu 
patriotinių, liaudies ir savo 
paties komponuotų dainų re
pertuaru. Darnios, švelnios, 
taip savos melodijos visus 
svajingai nuteikia, užgauna 
širdies ryšius su brangiąja 
Nemuno tėvyne. Ypač žavisi 
iš tolimesnių vietovių atvy
kę lietuviai.

Pranešimai apie naujus 
darbus

Kaip tik šventės išvakarė
se buvo gautas tarptautinės 
vaikams globoti sąjungos iš 
Šveicarijos pranešimas apie 
labai sunkią lietuvių tremti
nių vaikų Vak. Europoje 
būklę, apie maisto, drabužių 
ir apavo stoką, ši sąjunga 
turi būdų greitai vaikams 
padėti vaistais, vitaminais ir 
rūbais. Apie tai paaiškinus 
Lietuvos Dienos dalyviams, 
jų jautrus žmoniškumas tuo
jau pasirodė praktiškai. Per
traukos metu šiam tikslui 
padaryta rinkliava davė per 
700 pezų. Bažnyčioje tam pa
čiam reikalui surinkta 178 
pezai. Ministeris pranešė, 
kad lietuvių tremtinių vai
kams sušelpti jau anksčiau 
jo žinioje surinkta 1,000 pe
zų. šitoks dosnumo reiškinys 
P. Amerikos lietuvių koloni
jose retenybė.

BALE Argentinos sky
riaus pirmininko vardu J. 
Nakutis kvietė padaryti 
tremtiniams Europoje plačią 
rūbų rinkimo talką, šv. Ka
zimiero Seserys sutiko duoti 
patalpas ir prižiūrėti. L. 
Graužinienė stengiasi prie 
tarptautinės vaikams globo
ti sąjungos suorganizuoti 
lietuvių skyrių. Veikimas, ti
kimasi, turės gerų pasėkų;

AMERIKA

Howard B. Barr, Amerikos Šalpos Italijai pirmininko padėjėjas, padeda iš
dalinti drabužius lietuviams tremtiniams. Tie drabužiai buvo atsiųsti Bendro 
Amerikos Lietuvių šalpos Fondo, kuris yra National War Fund narys.

kolonijos lietuviai jau pradė
jo aukoti rūbus ir apavą.

Su nepaprastu nuotaikos 
pakilimu buvo paskelbti ir 
vienbalsiai priimti P. Ame
rikos lietuvių troškimai bei 
prašymai apginti savo tautą 
nuo sunaikinimo ir atsteigti 
tikrai laisvą, nepriklausomą, 
demokratinę Lietuvą.

Referentas K. Čibiras pa
aiškino, jog šios Lietuvos 
Dienos pagrindinis tikslas 
yra telegramomis ir memo
randumu kreiptis į laisvų 
valstybių prezidentus ir vy
riausybes sveikinant su ka
ro pabaiga ir prašant pa
remti Lietuvos išlaisvinimo 
bylą.
Telegrama prezid. Trumanui

Jungt. A. Valstybių Prezi
dentui Trumanui telegramo
je, tarp kitko, sakoma, jog 
„lietuvių tauta didžiai dėkin
ga Jungtinėms Valstybėms 
už Lietuvos pavergimo ne
pripažinimą ir tikisi, kad jai 
bus pritaikyti Atlanto čar
terio dėsniai. Lietuviai žino, 
kad Jungt. Valstybės pakan
kamai turi galios įgyvendin
ti teisingą taiką pagal šiuos 
dėsnius ir pilni vilties laukia 
Jūsų Ekscelencijos užtarimo 
Taikos Konferencijoje atgai
vinti laisvą, nepriklausomą, 
demokratinę Lietuvą, į ku
rią be baimės galėtų sugrįžti 
šimtai tūkstančių ištremtų 
ir pabėgusių lietuvių. Nega
lime įsivaizduoti, kad Lietu
va būtų blogiau traktuojama 
už buvusius priešus ir sate
litus. Maldaujame, neleiskite 
išnaikinti mūsų tautos.”

Kreipiasi j kitus
Tokio pobūdžio telegramos 

buvo tuojau išsiųstos Argen
tinos, Brazilijos, Urugvajaus 
prezidentams, šv. Tėvui, 
Didž. Britanijos Min. pirm, 
majorui Attlee, Prancūzijos 
prezidentui gen. De Gaulle, 
Kinijos prez. maršalui čang- 
kaišekui, Meksikos, Kolum
bijos, Peru, Chili preziden
tams, buv. D. Britanijos 
premjerui W. Churchill, 
net P. Afrikos, Australijos 
ir Kanados min. pirminin
kams.

Laisvųjų Europos šalių 
vyriausybėms yra parengtas 
platesnis memorandumas 
prancūziškai, o P. Amerikai 
ispanų kalba. Jis bus išsiun
tinėtas oro paštu.

Perskaičius sveikinimo ir 
padėkos telegramą inž. P. 
Slėniui publika sukėlė šiltas 
ovacijas. Tik jo aukos dėka 
galima išsiųsti tiek daug te
legramų.

Platūs atgarsiai
Verta pastebėti, kad Lie

tuvos Dieną išgarsino Bue
nos Aires spauda ir net trys 
radiofonai. Žymiausias P. 
Amerikos dienraštis „La 
Prensa” įdėjo net ištisą re
portažinį straipsnį, plačiai 
cituodamas min. Dr. Grauži
nio kalbą, telegramas ir pa
žymėdamas, kad akte daly
vavo daug publikos.

MACIAU. KAIP NUŠOVĖ MERGAITĘ
Šią šalį pasiekė vieno stu

dento laiškas, kuris garsiai 
byloja apie Lietuvos ir lie
tuvių kančias.

Čia duodame to laiško iš
traukas.

Mano pergyvenimai
„Apie Taviškius, jų pasku

tines dienas nieko nežinau 
tikra. Aš pats ir nežinau, 
kaip atsidūriau svetur, ne iš 
namų, ne iš savo tėviškės 
ten nuo Dusetų.

Man daug kartų barzdylos 
paskelbė mirties sprendimą: 
pirmu kartu bolševikmetyje 
gyvenau miške, taikėsi su
imti, buvo suėmę, bet laimin
gai išroviau... Vėliau keleivis 
iš keleivių būrio... Biblioteki
ninkas. Universiteto uždary
mas, bedarbių bedarbis, ūki
ninkas, keliautojas ir gaudo
mas tiek vokiečių, tiek sovie
tų desantininkų...

Netikėtas išbėgimas. Knyg- 
ryšys Salzburge, viešbučio 
tarnas (batus valiau) ten 
pat, simuliantas, nepatiki- galėjo toliau žygiuoti, 
mas, Did. Penktadienį suim
tas prie Šveicarijos sienos, 
kur ir dabar gyvenu, bet lai
mingai paleistas, apkasų ka
sėjas... Raud. Kr. stovyklos 
sekretorius... Tai mano odisė
ja, pradedant bolševikmečiu.

Mačiau mušamus žmones
Vokietijoje mūsų tautie

čiai išgyveno baisių dienų. 
Kasė apkasus ne tik studen
tai, bet ir profesoriai. Perei
namuose lageriuose mūsiš
kiai inteligentai buvo muša
mi, kad jie užprotestavo 
prieš žiaurybes, kad pareika
lavo geresnio valgio sil
pniems ligoniams... Nuern- 
bergo lageryje buvo suimta 
pora mergaičių, kad jos nesu
tiko eiti nakčiai pas stovyk
los vedėjus. Turime daug 
mergaičių, kurias naciai sto
vykloje išprievartavo. Turi
me žmonių, kurie buvo ver
čiami dirbti po 20 valandų 
per parą už lėkštę sriubos.

Aš pats mačiau mušamus 
lageryje žmones, mačiau per
šautą ausimi prancūzą, kad 
tas pasiprašė eiti pas gydy
toją ir buvo tikras ligonis.

Daug kartų girdėjau, kai dak
tarai pasakė, kad užsienietis 
negali sirgti ir jam vaistai 
toki negalima rašyti. Daug 
gydytojų užsienietį darbinin
ką apžiūrėdavo iš tolo, o jei 
svoris pakenčiamas — gali 
visa dirbti.

Mačiau, kai gydytojo suti
kimu mergaitės turėjo kilo
ti geležis 12 valandų per die
ną po 100 svarų svorio (200 
svarų dviem) ir jas nešioti.

Tai buvo moderniška 
gija, nors ji toli gražu 
donajai.

Šaudė vaikus
Aš buvau daugelio įvykių 

liudininku, kai buvo sovietų 
karių nušauti maži vaikai. 
Pv., prie dvaro 1941 m. bir
želio 22 d. 6 vai. sušaudė 7 
metų mergaitę, keliančią kar
ves; mačiau tada šaudančius 
į piemenis.

Mačiau ir vokiečius šau
dančius belaisvius, kurie ne-

ver-
rau-

Abeji tie draugai buvo 
kruvini ir žiaurūs. Vienas 
žlugo, bet kada žlugs antra
sis!

Iš tėviškės žinios labai bai
sios, didelė krašto dalis ty
ruma, nesėta laukai, kaimai 
be žmonių.

Pravažiavę austrai belais
viai Daugpilio — Kauno tar
pe stotyse nematę žmonių 
(civilių), laukuose buvę tik 
seniai ir vienas kitas vaikas. 
Vyrų ne karių visai nematę 
(buvo birželio mėn. galas.) 
Laukai nedirbti ir Latvijoje 
(Latgaloje).”

Pranešimas Apie 
Tremtinius

tiek

škimus, bolševikai veid- 
nrieš visą pa-

RUOŠKIMĖS LIETUVIŲ KONGRESUI
Pažiūrėkit, mieli broliai, į 

tremtinių
Eisenas per tundras ir 

stepes —
Mylimos ir nelaimingos 

mūsų tėvynės
Gyvą širdį sopulingai 

gniaužiančias reples
Pažiūrėkit, mieli broliai, 

jos sodybų
Ugnimi sulygintų ten su 

žeme, —
Vis tai ji ir vis ant medžio 

kryžiaus kybo
Darganų ir vėtrų šiurpu

lingam ūžime.
J. Aistis

„Siunčiame jums šauksmą 
mirštančios Lietuvos” —

Ašaras ištraukiančią žinią, 
apie vieno lietuvio auką, at
nešė mums laiškai iš Euro
pos. Jis buvo karininkas. Ko
votojas dėl laisvės prieš na
cių okupaciją. Kada raudo
nasis siaubas pradėjo už
griūti Lietuvą, jisai pasku
bomis išlydėjo savo šeimą 
prie rubežiaus ir atsisveiki
no... Paleidęs saviškius į sun-

„Kad visi Lietuvos vaikai 
susispiestų į krūvą tėvynę 
gelbėti ir mums seniams, ži
laplaukiams, lengviau būtų į 
grabą žengti... Siunčiame 
jums, vaikai, gal paskutinį 
šauksmą mirštančios Lietu
vos. Išgirskite, atjauskite 
jūs jį! Jeigu Lietuvos žmo
nėms iš bado priseis mirti, 
atminkite, jie mirs su minti
mi, kad jūs, amerikiečiai, ga
lėjote juos gelbėti, bet negel- 
bėjote...”

Šiandien lietuviai, ne tik 
savo žemėj, bet ir išblašky
tieji po penkis kontinentus, 
alksta ne tik duonos, bet, 
svarbiausia, laisvės okupan
tų plėšiamai, kalinamai Lie
tuvai.

To siekdami jie šaukiasi 
Amerikos lietuvių. Amerikos 
Lietuvių Tarybai siųstame 
laiške Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas ra
šo:

— Visos mūsų viltys ju
myse, jūsų gilioje Lietuvos 
meilėj, jūsų kilniam patrio
tiniam supratime.

kius, bet šiokį tokį saugumą Pamatysime jų ašaras ir jų 
žadančius tremtinių vieške- atodūsius išgirsime
liūs, patsai sau pasirinko da
lią kovotojo dėl krašto lais
vės ir grįžo į Lietuvą pašvęs
ti savo jėgas, jei reikės ir 
gyvybę...

Tremiamų, šaudomų tėvy
nėje lietuvių ašaros ir krau
jas sucementavo tris svar
biausias lietuvių grupes — 
katalikus, socialistus ir tau-

Populiarus rytinis ,,E1 
Mundo” aprašymui uždėjo 
stambią antraštę: „Lietuviai 
prašo, kad jų šalis būtų iš
laisvinta iš dabartinio paver
gimo”. Lietuvai visados pa
lankus „EI Pueblo” aprašy
mą įdėjo su iliustracijomis. 
Šventėje dalyvavo ir Vašing
tono kat. žinių agentūros 
atstovas p. J. Richards.

Svečiai pasidžiaugė gera 
organizacija, menine dalimi 
ir dalyvių drausmingumu. 
Vienas iš jų pasakė: „Lietu
vos Dieną surengėt labai lai
ku. Paskutinis momentas 
apeliuoti į pasaulio sąžinę”. 
Mat, kaip tik už poros dienų 
Londone prasidėjo svarbi di
džiųjų konferencija.

Koresp.

Pastaruoju laiku 
Tremtiniams Gelbėti Komisi
ja, tiek Social Service Bureau 
gauna daug laiškų su prašy
mais suteikti „Affidavit of 
Support” įvažiavimui į Ame
riką.

Nesusipratimams išvengti 
pranešame, kad nei Tremti
niams Gelbėti Komisija, nei 
Social Service Bureau „spon- 
soriais” būti negali, nes pa
gal U. S. imigracinius pa
tvarkymus organizacijos, 
draugijos ar įstaigos „affi- 
davitų” išdavinėti negali.

„Sponsoriais” tegali būti 
giminės ar pažįstami. Arti
mi giminės pageidaujami pir- 
mon eilėn, nes juo tolesnė gi
minystė, juo didesni apsunki
nimai ir formalumai.

„Affidavit of Support” for
mas Social Service Bureau 
siunčia pagal pareikalavimą.

Tremtiniams Gelbėti Ko
misija: Pirmininkas — J. V. 
Grinius, Sekretorius — A. V. 
Devenienė, Social Service Bu
reau Vedėja — M. M. Kižytė.

Didieji žmonės nevisada 
išmintingi. Jobas

Tai vienas iš tūkstančių, 
kurie nepriteklių, šaltį ir ba
dą kęsdami savo jėgas au
koja dėl šviesesnės lietuvių 
ateities. Ir dabar atėjo lai
kas, kad kiekvienas turi sa
vo dalią įnešti besiekiant 
laisvės tėvų žemei.
Balsas tų, kurie išėjo iš nacių 

kalėjimo
Tik vakar išlaisvinti iš na

cių kalėjimo ir šiandien dar 
būdami benamių stovyklose 
lietuviškosios visuomenės 
vadai atsidėję sielojasi Lie
tuvos ateitimi. Jie prarado 
savo turtą, daugelis neteko 
sveikatos bevesdami požemi
nę kovą su naciais ir vėliau 
bekentėdami koncentracijos 
stovyklose, bet jie neprarado 
pasišventimo ir vilties. Va
dovaujant Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui 
jie, kaip skelbia mus pasie
kiančios žinios, yra pasiry
žę:

1. Panaudoti kiekvieną tin
kamą progą kelti Lietuvos 
išlaisvinimo reikalą spren
džiamuosiuose politikos cen
truose.

2. Panaudoti spaudą ir ki
tas propagandos priemones 
demokratinio pasaulio sąžinei 
pažadinti ir demokratinių 
valstybių visuomenės opini
jai palenkti mūsų pusėn.

3. Ruoštis taikos konferen
cijai, tam tikslui renkant, 
studijuojant ir paruošiant 
medžiagą klausimams, kurie 
taikos konferencijoj galėtų 
kilti Lietuvos reikalą svars
tant.

4. Leisti Lietuvos reikalui 
būtiną literatūrą.

5. Palaikyti ryšį su įvairių 
kraštų lietuviais ir žmonė
mis, kurie gali pagelbėti tau
tos pastangose dėl laisvės.

6. Ruoštis išlaisvintosios 
Lietuvos atstatymo darbams.

7. Rūpintis lietuvių tremti
nių Vokietijoj ir kituose 
kraštuose reikalais.

Tai dideli ir labai svarbūs 
darbai, reikalaujantieji daug 
atsidėjimo ir lėšų, o jų Euro
poje atsidūrusieji mūsų tau
tos mokslininkai, visuome- 
ninkai neturi. Per bombarda
vimus visko netekę, patys 
turi pakelti sunkų rūpestį 
dėl kasdieninės duonos.

Žodis iš Vilniaus kaplį
Didysis lietuvių tautos 

žadintojas Dr. J. Basanavi
čius, kurio palaikus šiandien 
Vilniaus kapinių smiltys pri
dengusios, jei būtų gyvas, 
vėl pakartotų tą šauksmą, 
kurį jisai iš Vilniaus paleido 
į Amerikos lietuvius 1916 m. 
liepos mėnesį.

tininkus-sandariečius. Už
miršdami praeities ginčus 
jie šiandien kartoja:

— Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi...

Būdami ištikimais Ameri
kos piliečiais ir nuoširdžiai 
brangindami laisvąją, demo
kratinę Ameriką, jie neuž
miršta nė to krašto, iš kur 
jie arba jų tėvai atėjo — ne
užmiršta Lietuvos.

Dabartinis momentas la
bai svarbus. Laiku neištiesta 
pagalba gali kaštuoti" šimtus 
gyvybių, laiku neatlikti da¥*i 
bai gali atnešti šimtmečiais 
neatitaisomus nuostolius vi- j 
sai lietuvių tautai. Šiems ■ 
svarbiems reikalams ap
svarstyti, reikiamus žygius 
atlikti ir reikiamas pinigų 
sumas sukelti, šaukiamas 
lapkričio 29, 30 ir gruodžio 
1 d. Amerikos Lietuvių Kon- ! 
gresas.

Jį šaukia visos žymiausios 
lietuviškos grupės — katali
kai, socialistai ir tautininkai- ; 
sandariečiai, drauge ir abu 
mūsų didieji Susivienijimai.

Tai bus galingas milijono 
lietuvių kilmės žmonių, esan
čių Amerikoje, balsas už pa
vergtų tautų, ypač Lietuvos, 
laisvę.

Visos patrijotinės organi
zacijos jau rengiasi siųsti sa
vo atstovus, kviečiami ir pa
vieniai veikėjai. Kiekvienas > 
— kas savo geru sumanymu, ; 
kas auka prisidėsime prie . 
Lietuvos vadavimo, benamių , 
lietuvių gelbėjimo.

Kasdien artėja taikos kon- ' 
ferencija, ir dabar pats svar
biausias momentas suburto
mis jėgomis šokti į bendrą 
darbą.

K. P.
_______________

IŠNAUDOJA KOLCHOZUO
SE LIETUVOJE

New Yorkas. — Lietuvos 
ūkininkai buvo žinomi kaip 
ypatingo rūpestingumo ir 
darbštumo žmonės.

Tačiau, naikinant privati
nę nuosavybę ir Lietuvos ūki
ninkus varant į komunisti
nius dvarus, jų susidomėji 
mas ūkio darbais menkėja 
nes dirba nebe sau. Kad iš
naudotų visas žemės ūkio 1 
darbininko jėgas, įvesta pre- j 
mijų ir akordinio darbo sis- į 
tema. Karo išvargintiems i 
Lietuvos žmonėms kolchozuo- j 
se pažadėta mokėti premija L 
po 5 svarus grūdų ir nedau- į 
giau kaip 2 rubliais pinigais į| 
už kiekvieną 10 kilogramų [I 
(apie 25 svarus) gerai pa- ii 
ruoštą linų pluoštą.

LAIC. j
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Bayonne, N. J.

ROŽANČIUS — TAIKOS 
ŽENKLU

WWWVWWWWWWWVWW.VA

Philadelphijos Žinios
L Pirmas spalių mėnuo — 
1 rožančiaus mėnuo.
i Dabar, kai ginklų žvangė

jimas sumažėjo ar visiškai 
sustojo, žmogaus ranka turi 
turėti dvasinį taikos ir ra
mesnio gyvenimo ženklą.

Katalikai yra laimingi, nes 
turi tokį ženklą. Tai rožan
čius.

Kai kelis spalių mėnesius 
meldėmės rožančiumi už tai
kos įvedimą, tai dabar tenka 
jau su rožančiumi ieškoti, 
kad ta taika būtų visiems ir 
ilgai tęstųsi.

Mums, lietuviams, ypatin
gai brangus rožančiaus pa
maldumas. Mariją lietuviai 
visuomet uoliai gerbia.

Per rožančiaus pamaldu
mą lietuviai pasiryžę ir to
liau išgauti laisvę ir tikrą 
taiką savo kraštui, savo žmo
nėms ir pasauliui.

Jau kelinti metai, kai ragi
nama kalbėti rožančių šei
mose. Kiek tas brangus pa
maldumas išsiplatinęs gyve
nime, sunku būtų pasakyti.

Bet yra žinoma, kad dau
gelis šeimų džiaugiasi įpratę 
bendrai melstis rožančių. Jei 
taip sutartinai melstųsi šei
mos, tautos, tai ir visuotino
ji taika ir laisvė visiems grei
čiau įsigyventų pasaulyje.

Lietuvių yra varomas va
jus, kad per visą spalių mė
nesį būtų kalbamas rožan
čius ypatingai lietuvių tau
tos intencija.

Norima per rožančių arti
miau sujungti visus lietu
vius, kur jie bebūtų — pri
slėgtoj Tėvynėj, ištrėmime, 
kalėjimuose, ar išsiblaškę po 
platųjį pasaulį.

Kai kalbėsime rožančių, 
jauskime dvasioje, kad esa
me glaudžioj vienybėj, kad 
vieni kitus at jaučiam ir vie
ni kitus gelbstim.

Tokia mintis arčiau su
jungs mus mūsų tautos ir 
tautiečių galutinam laimėji
mui.

Dar kartą imkime rožan
čių į savo ranką ir nuošir
džiai šnabždėkime jo maldas 
tikrai taikai išlaikyti.

Kun. Stan. Raila

tauta. Ji turi daugiau turtų, 
kaip daugumas kitų tautų. 
Ir dabartiniu laiku ji turi 
tinkamą vadą.

Bet po to rašytojas aiš
kiai pasako, kad tik viena 
tauta paliko šiandien po ja
ponų sugriuvimo, kuri galė
tų ardyti pasaulio taiką, 
kaip kad Vokietija grasino 
pasauliui per paskutinius 50 
metų.

Neslėpdamas jis aiškiai 
pasako, kad mes daug davė
me Rusijai, kai ji maldavo 
mūsų pagelbos. Ir bendrai 
Rusija gavo savo ir tai, ką 
gavo, buvo jai labai reika
linga ir naudinga. Todėl tas 
atleidžia mus nuo bet kokios 
morališkos pareigos jai.

Juk Rusija gavo Pacifike 
daugiau, kaip kad reikėjo, ir 
tai gali sudaryti mūsų šaliai 
sunkumų. Ką Rusija gavo 
Jaltoje, tas privers Ameriką 
turėti galingą oro pajėgą 
Alaskoje. Taipgi mes turime 
artimiau bendrauti su Kana
da.

Gražus paprotys atsiminti 
savo mirusiuosius yra Šv. 
Kazimiero parapijoj. Čia ne 
tik prie mirimo užprašo daug 
šventų mišių, bet ir metų bė
gyje dažnai artimieji užpra
šo mišių auką už savo miru
sius.

Rugsėjo 27 dieną buvo tre
jos Šv. Mišios už a. a. karį 
Kazimierą Staniukyną ir vi
sus jo draugus karius, kurie 
žuvo tarnaudami toje pačio
je dalyje.

Mišias užprašė kario mo
tinėlė ir šeima. Ji ir seniau 
jau buvo panašių pamaldų 
užprašiusi už karį ir savo a. 
a. vyrą Tomą Staniukyną.

L. Barauskienė užprašė 
šv. mišių auką už savo mo
tinėlę. Mišios buvo atlaiky
tos su egzekvijomis spalių 
5 d.

Charles Wellbrock metinės 
mišios buvo atlaikytos spa
lių 1 dieną. Dabar, prieš Vė
lines, vis daugiau ir daugiau 
mišių užprašoma už miru
sius.

Spalių 8 dieną, vakare 5:45 
prasideda prie Internaciona- 
lio Instituto tautiškų šokių 
kursai. Vadovai ir kiti gali 
užsiregistruoti ir išmokti 
įvairių šokių. Tokie kursai 
jau buvo pravesti šį pavasa
rį, juos baigė ir dvi lietuvai
tės.

LIETUVIŲ DIENA

Internacionalinis Institu
tas Philadelphijoj jau ren
giasi prie Lietuvių Dienos, 
kuri bus lapkričio 4 šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Iš
siuntinėja kvietimus, ir žada 
dalyvauti daug svečių. Da
bar tik lietuvių komitetas, 
kurio pirmininkė yra Rama
nauskienė, turi tinkamai pa
rodyti, kas lietuviškiausia ir 
gražiausia.

Visi lietuviai turėtų remti 
tą Lietuvių Dienos minėjimą 
ir gausiai dalyvauti.

pa- 
pa-

pa-

IŠ FILIPINŲ SALŲ

LANKO PARAPIJĄ

PARENGIMAS VAIKU
ČIAMS

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pan. Se3t 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lala įduotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Lietuvių parapijiečių lan
kymas, arba kalėdojimas, 
jau prasidėjo.

Parapijos lankymas yra gi
liai reikšmingas uždavinys. 
Tuo būdu artimiau pažįsta
mi parapijiečiai ir jų reika
lai. Jie gali atjausti parapi
jos reikalus ir arčiau pažin
ti juos.

Tai dvasinis lankymo tiks
las, kuris visuomet yra pir
moj vietoj, lankant parapi
jiečius. Jei ta proga aukoja
ma auka, (ai yra labai geras 
paprotys.

60,000 GAUS DARBO

Ką tik paskelbta, kad tuoj 
philadelphi  j iečiai galės pa
sirinkt naujų darbų. Iš viso 
numatoma darbo 60,000 žmo
nių.

Darbo galės gauti mekani- 
kai ir paprasti darbininkai, 
kai daug fabrikų pradės nau
jus darbus.

Moterų Klubas, kuriam va
dovauja E. Mironienė, rugsė
jo 30 dieną turėjo parengi
mą, iš kurio pelno bus ski
riama vaikučiams paremti.

Mat, jos nori šelpti ir pa
gerinti vaikučių gyvenimą 
parapijos mokykloje. Tai 
tikrai pagirtinas darbingu
mas.

KVIEČIA PRIE CHORO

SERGA

KO SIEKIA RUSIJA

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Dl- 
delS, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

Philadelphijos „Daily 
News” rugsėjo 29 dienos nu
meryje leidėjo Lee Ellmaker 
įdėtas straipsnelis „Rusija — 
ko ji siekia?”

Autorius pasisako, kad dar 
San Francisco konferencijos 
metu buvo rašoma, jog ne
reikia su Rusija žaisti ar nu
sileisti. Jis mato, kad Euro
poj dabar yra nesusipratimų, 
nes Rusija rengiasi interna
cionalizmui — nors ir po 20 
metų.

Toliau jis pabrėžia, kad 
Rusija turi daugiau žemės ir 
tinkamų žmonių sudaryti ga
lingiausią kovojimo galybę 
pasaulyje, negu kuri kita

Ilgai ir sunkiai serga Juo
zas Vencius, 2602 Dudley St.

Ligonis ilgą laiką gydėsi 
ligoninėj, bet dabar jau su
grįžo ir čia taiso savo svei
katą. Ligonį aplanko nema
žas skaičius jo kaimynų ir 
pažįstamų iš Pt. Breeze sek
cijos.

Naudinga, kad ligoniui at
neša lietuviškų knygų bei 
laikraščių. Jis gali pasiskai
tyti ir maloniau laiką praleis
ti.

MIRĖ

Rugsėjo 24 dieną staiga 
mirė Petras Tamošaitis.

Velionis gyveno Maryland 
valstybėj, buvo nevedęs. Jo 
sesuo Norkienė gyvena 246 
Dickinson Et. Velionis buvo 
nesveikas ilgą laiką.

Palaidotas iš šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios rug
sėjo 30 dieną. Jis jau buvo 
sulaukęs 60 m. amžiaus ir pa
liko kelias seseris.

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Ign. Valančiū- 
nas ir choro direktorius J. 
Mickūnas pradėjo vajų cho
rui padidinti.

Jau paskelbta bažnyčioje, 
kad sugrįžtų senesni choris
tai ir kad naujų stotų į cho
rą.

Juk būti chore — garbė ir 
dvasinė nauda. Dabar lau
kiama, kiek naujų choro na
rių atsiras.

Mat, choras sutiko daly
vauti susipažinimo vakare, 
kuris įvyks lapkričio 4 die
ną. Tą dieną dalyvaus daug 
nelietuvių ir jie norės išgirs
ti lietuviškos liaudies dainos 
pavyzdžių.

Gera proga parodyti lietu
viškos dainos grožį.

Visiems gerai pažįstamas 
vytis Albertas Rinius ką tik 
atsiuntė įdomų laišką iš Fili
pinų salų.

Jis, laive tarnaudamas, 
patyrė daug įdomių įspūdžių 
ir gali tuo pasididžiuoti ir 
kitiems papasakoti.

Jūrininkas Albertas labai 
mėgsta keliauti ir patenkin
tas, kad vis daugiau ir dau
giau aplanko laivu. Bet, pa
sibaigus karui, tikisi netru
kus grįžti namo ir vėl lai
mingai veikti su vyčiais.

Tokiu būdu vyčiai vėl ga
lės sustiprėti, sulaukdami 
savo buvusių narių karių.

NAUJI TIJŪNAI LIETUVOJ

GIMĖ

Bronislovas ir Margarita 
Ambrazai susilaukė sūnaus, 
kuris pakrikštytas Jonu šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj rugsėjo 23 dieną.

Vaikutis sveikas ir links
mas auga.

New Yorkas. — Senieji 
Lietuvos gyventojai su dide
liu kartumu prisimena bau
džiavos laikais ponų dvaruo
se buvusius tijūnus, kurie 
žiauriausiais būdais beteisius 
valstiečius išnaudodavo ir 
spausdavo. Dabar, įvedant 
Lietuvoje naują komunisti
nių dvarų sistemą, neapsei- 
nama taipgi be savos rūšies 
tijūnų.

„Pravdos” pranešimu, š. 
m. liepos mėn. pabaigoje Vil
niuje įvykęs komunistų par
tijos centro komiteto plenu
mo posėdis įpareigojo komu
nistų partijos narius prižiū
rėti, kad derlius būtų laiku 
nuimtas ir t.t.

Laisvoje Lietuvoje kiek
vienas be raginimų stengėsi 
kaip greičiau ir kaip geriau 
ūkio darbus atlikti. Patari
mus jiems duodavo žemės 
ūkio specialistai, ir jokie par
tijos tijūnai nebuvo reikalin
gi. LAIC.

Juozas Grušas

UŽ SAULĘ GRAŽESNIS
(Tęsinys)

Kirtėjai tūpčiojo po sniegą, širdo ant medžių, py
ko vieni ant kitų, keikė, kas po kojų pasitaikė.

Staiga vienas jaunas kirtėjas sušuko, lyg išganymą 
suradęs:

— Adomėlis nukirs!
Visi sužiuro į tą pusę, kur vienas palikęs Adomas 

ramiai sau skuto popiermalkes. Visų veidai nušvito. 
Nukirs, nenukirs, bent bus dabar ant ko pyktis išlieti.

— Stuobris žvirbliams tūpti! Mes čia visą valandą 
triūsiam, o jis. . .

— Kitam tai nė pūko jis nepakels.
— Dienas ir naktis dirba ir vis tiktai sau.
— Naujų rūbų jam reikia. . . Gražesnis už saulę. . . 

Žaltys!
l Vienas kirtėjas atitempė Adomą.
S — Nori, kad išbrauktumėm iš kirtėjų skaičiaus?
j Adomas baikščiom akim peržvelgė vyrus.
" — Kodėl?

— Todėl, kad nenori mums padėti. Girdi!
— Dabar už pabaudą turėsi nukirsti šitą beržą. Jei 

ne — tai ryt nebeateik Į darbą! Supratai! — šaukė 
milžinas vyras ir iškėlė gauruotą kumštį.

Adomas nuėjo prie beržo, ilgai žiūrėjo jo šakas, ran
ka padukseno kamieną, sugrįžo pas vyrus.

— Kirskit patys ir man kumščių nerodykit, — pa
sakė Adomas paraudęs.

Kirtėjai susirūpino. Jie vėl pradėjo plūsti vienas ki
tą. Ilgai ginčijosi ir šūkavo. Pagaliau vėl priėjo prie 
Adomo.

Dabar jie pakeitė taktiką.

— Na, būk vyras, Adomėl, būk draugas. . . Mes 
tau jau atsilyginsim. . . Garbės žodis! Aš turiu dvejus 
rūbus, vieni visiškai dar nieko. . . Tikėk man, aš tau 
juos atiduosiu, tik nukirsk beržą.

— Aš kaklaraištį pridėsiu!
— O aš skrybėlę ir baltą apikaklę! Tuomet tai tik

rai būsi gražesnis už saulę. . .
Kalbėjo vyrai Adomui į ausį, tapnojo jam per petį, 

vadino geriausiu draugu ir prieteliu.
Adomas nusišypsojo, nuėjo prie beržo, dar kartą jį 

gerai apžiūrėjo, sugrįžęs tarė:
— Taip nepaliksi. . . Nukirsti reikia.
— štai kur vyras! — šaukė kirtėjai.
Adomas dar lūkuriavo.
— Na, imk kirvį! Parodyk, kad esi vertas mūsų 

draugystės.
— Bus ir rūbai, ir skrybėlė, ir balta apikaklū.
Adomas paėmė kirvį, apėjo aplink beržą, apmynė 

sniegą, numetė šakas, kad bėgant po kojų nesipainiotų.
Vyrai nusišypsojo, vienas kitam mirktelėjo.
— žiūrėkit, štai Adomas! . . Su kvailiu reikia mo

kėti. . .
Mažas žmogus nusivilko kailinius, pasispiaudė del

nus, buvo bekeliąs kirvį, bet vėl nuleido, išsitiesė ir 
sušuko vyrams:

— Rūbų tai jūs neduosit! . . Paminėsit geru žodžiu 
— ir to man užteks. . .

Kirtėjai pažvelgė vienas į kitą klausiamu žvilgsniu. 
Jų veiduose dingo džiūgavimas ir pašaipa, žiūrėjo į 
jį, ten stovintį po baisia medžių našta, ir nebedrįso 
pakartoti savo pažado.

Adomas užsimojo kirviu ir kirto pirmą smūgį. Dus
liai suaidėjo bertas, lyg į žemę susmegęs varpas.

žmogus kirto smūgį po smūgio su tokia jėga ir at
kaklumu, tarsi stojęs į mirtinę kovą su amžinu prie
šu. Iš tolo vyrai akis įtempę sekė, ar nepajudės eglės.

Kristus, mūsų Karalius, 
vadina mus, kad paskui jį 
eitume.

Paklausyk šio pasakojimo.
Dievas iš savo gerumo 

siunčia ant žemės tokį tobu
lą Karalių, kad žmogaus pro
tas negali suprasti Jo tobu
lumo. Tas Karalius turi pil
ną ir neįtariamą valdžią. Jis 
turi sumanymų, galinčių 
žadinti žmonių širdyse 
garbą, viltį, meilę.

To valdovo kiekvienas
siketinimas doras. Jisai visą 
savo valdžią vartoja savo 
žmonių gerovei pakelti. Jis 
vadina visus savo valdinius 
drauge su savim į kovą. Ne
buvo niekad karo ne tik tei
singesnio, bet ir šventesnio, 
nes patys tie žmonės, ku
riuos nuveikti Karalius pasi- 
ketino, gaus didžiausios iš to 
naudos.

Sąlygas einantiems su Juo 
jis siūlo tokias: visur ir kiek
viename reikale Jis pats bus 
priešakyje. Dalyvaus visuo
se varguose ir nelaimėse; to 
paties ragaus valgio, taip pat 
gyvens ir taip pat vilkės, 
kaip paskutinis kareivis. Jų 
nė vienas nieko nedarys ir ne
kentęs, ko pats karalius pir
mas nedarytų ir nekentėtų.

KOMUNISTŲ MOKYKLOS 
LIETUVOJE

New Yorkas. — žinodami, 
kad tik maža dalelė Lietuvos 
žmonių, nepilni 2 tūkstančiai, 
priklausė komunistų partijai, 
o dabar ir tų simpatijos ga
lėjo atšalti, bolševikai viso
mis jėgomis stengiasi propa
gandos keliu išplėsti savo įta
ką į Lietuvos gyventojų ma
ses.

„Pravdos” pranešimu, Lie
tuvoje veikia 2 marksizmo 
leninizmo „vakariniai univer
sitetai, <0 vakarinių komu
nistų partijos mokyklų ir vie
nas seminaras „Lietuvos re
spublikos vadovaujančiam 
aktyvui paruošti.” LAIC.

O pergalė tikra. Jokšai karo 
darbas nepaliks be užmokes- 
nio. Pergalės pelnas bus ne
apsakomas, o kiekvienas 
jame tokią dalį gaus, ko
kią kare nusipelnė.

Ką gi atsakys valdiniai į 
tokį kvietimą?

Tikrai kiekviena širdis už
sidegs šventu karštumu ir 
drąsa! O jeigu atsirastų koks 
bailys, kurs bevelytų tingi
niauti, negu stoti į garbin
gus vargus, iš tikrųjų jis nu
sipelnytų visit žmonių panie
ką!

Tasai didysis ir malonin
gasis Karalius yra Kristus, 
Dievo sūnus, žmonių Atpir
kėjas. Atėjo Jis ant žemės 
nugalėti nuodėmės, pirmuti- 
niojo maišto, kurs sudrums
tė Jo ir Tėvo Karalystę. Atė
jo sugrąžinti malonės vieš
patavimo prigimty j.

Savo priešams nuveikti 
vartos tik malonės ginklą. 
Jėzus yra pilnas malonės ir 
tiesos, užtat turi visus Die
vystės ir žmogystės tobulu
mus, be galo didelius. Vadin
damas prie savęs visus, ku
rie per krikštą liko Jo valdi
niai, o per patvirtinimą — 
kareiviai, taip Jis kalba: 
„Noriu patraukti prie savęs 
visus žmones, idant gyventų 
mano gyvybe ir mano laime 
džiaugtųs. Mano Tėvas pa
statė mane Karalium ant 
švento kalno ir pavedė man 
visus gimines: noriu jau 
viešpatauti toj tėvainystėj, 
valdyti mintis ir širdis, kad 
žmonės laikytus mano įsta
tų ir pasiektų išganymą. No
riu sutraukyti tuos pančius, 
kuriais surišti jie guli, ir 
kaip nugalėtojas, darąs tai
ką, nuvesti juos į amžinąją 
garbę. Kas dalyvaus su ma
nim to karo varguose, bus 
mano garbės dalininkas ir, 
juo didesnę parodys drąsą ir 
pasišventimą, juo didesnį 
gaus užmokesnį!”

(Bus daugiau)
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Trilypė šventė
Rugsėjo 29 d. mūsų pa: 

pijoj buvo trilypė iškilmė 
Šv. Mykolo atlaidai, klebc 
kun. M. Kemėšio gimtadie 
ir vardinės.

Šventė buvo pradėta iš 
karo, rugsėjo 28 d., iškilu 
gaiš mišparais, kuriuos la 
kun. J. Aleksiūnas, o ašie 
je buvo kun. J. Barkus 
kun. J. Šerais.

Kun. J. Gurinskas sakė 
mokslą.

Šeštadienį 9 vai. klebo 
aikė iškilmingas mišias 
rapijos intencija. Asist 
)uvo kun. Gilbert, O.M.C 
kun. Louis, O.M.C.

Vakare iškilmingus miš 
rus laikė kun. J. Balkui 
asistoje buvo kun. David. 
M.C. ir kun. Allen, O.M.C 

, Kun. J. Stašaitis sakė 
mokslą.

Po pamaldų parapijos 
' Įėję buvo klebonui suren; 

pagerbimas. Jį ruošė Mot 
[ Choras ir kitos draugi j o

Buvo atlikta graži pro; 
ma, kurioje, tarp kitų, d 
vavo ir varg. Dulkė iš Br< 
lyno. Kalbas pasakė kur 
Balkūnas, kun. Dr. J. S 
kus, kun. J. šeštokas, 1 
Alexander, St. Francis se 
narijos viršininkas iš Sta 
Island.

Programai vadovavo k 
Gilbert, O.M.C.

Sveikino ir draugijos, 1 
bonui kun. M. Kemešiui įti 
damos gražių dovanų.

Jersey Gty,N. J

M. M.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. i tremtinių 
įmatė savo

teąišEu- 
asuigme- 
i si žmona,

a kun. J. 
Ą, ir ypa- 
ši rūpės- 
•sįoras.

Atlaidai
Ateinantį sekmadienį, 

lių 7 d., mūsų parapijos 
nyčioje prasideda 40 v 

ų atlaidai.
Pamaldos kasdien bus 

vai. vakare.
Sekmadienį pamoksi 

kys kun. P. Lekešis, p 
dienį — kun. K. Mala 
kas ir antradienį — k 
Kelmelis.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO. 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
3304 -16 Richmond Str. Philadelpliia, Pa,

H
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Įspėtų, kaip įmanydami jie šauktų, kad tik Adomas 
suskubtų pabėgti. Su kiekvienu kirvio dūžiu jų krūti
nėse darėsi šilčiau, tarsi jie patys ten lankstytus! prie 
beržo.

Adomas po tuo didžiuliu kybančiu tiltu iš tolo at
rodė mažytis, kaip skruzdė. Bet jis ritmingai ir at
kakliai supo kirvį, lyg varpo širdį įkvėpimo pagautas 
varpininkas.

Kirtėjas atsitiesė, pažiūrėjo į viršų, ar stipriai lai
kosi eglės, nusišluostė prakaitą ir vėl užsimojo. Kir
vis, kaip laikrodžio švytuoklė, vėl vienodai skaičiavo 
smūgius, retkarčiais blyksteldamas šaltu ir šiurpiu 
blizgėjimu. Medžio žaizda jau iš tolo baltavo, tarsi pik
tas iškreiptų lūpų šypsnis.

Eglės subraškėjo. Vyrai patys nepajuto, kaip visi 
kartu sušuko:

— Bėk!
Kirtėjas negirdėjo. Jis kaukšėjo medį, kaip genys, į 

taktą linguodamas galvą ir siūbuodamas visu kūnu.
Išbalę veidai dabar paraudo, ir širdys vėl lėčiau 

ėmė plakti. Visi jie pajuto dėkingumą beržui, kuris 
ant savo pečių stipriai laikė mirtį, ir eglėms, kurios 
dar leido mažyčiam žmogui tęsti didįjį savo žaidimą.

žiemos saulė išlindo iš debesų ir šilko baltumu nu
plieskė snieguotą aikštę. Spindulių pluoštas, prasinė- 
ręs pro tarpą susikryžiavusių eglių, apglėbė kirtėją. Jis 
staiga atsitiesė ir pašoko keletą žingsnių į šalį. Bet 
medis dar nepadėjo, ir kirtėjas vėl grįžo prie savo kir
vio.

Vyrai dabar norėjo jam tarti ką nors, kaip tikram 
broliui, kalbėti, kaip draugui, kad būt jam kirvis leng
vesnis. Išlygintų ir nutiestų jam kelią, ant rankų iš
neštų jį, beržui susvyravus. Bet tarp kirtėjo ir jų bu
vo nuotolis, kurio nepraeisi per visą gyvenimą. Jis ten 
tolybėje, kaip kūdikis mūšio lauke, žaidė dar nespro- 
gusiomis granatomis.

Ką tik nutilęs nuo griūvančių medžių aidėjimo miš
kas'dabar giliu ramumu alsavo kiekviena medžio ša
kale. Ritmingi vieno kirvio dūžiai, tarsi laiką skaičiuo
dami, dar labiau ryškino tą begalinę ramybę. Jų ai
das čia pat uždusdavo, atsimušęs į pirmuosius medžius, 
o ten toliau. . . vis baltas sniegas, slėniai, kalneliai, 
platūs laukai, šlaitai ir sodybos ir visas didis pasau
lis.

Kirtėjas pavargo, prisišliejo prie kertamo medžio, 
tarsi prie geriausio draugo peties. Valandėlę rymojo 
priglaudęs veidą prie pašiurpusios tošies, o jo prakai
to lašai, kaip ašaros, nusirito ruplėtu beržo kamienu.

čia visa buvo gyva: poilsis ir skausmas, kiekvienas 
prakaito lašelis, tas begalinis laukimas, mirtis čia nu
sileidžianti tyliai, ir meilė, kuri miško dagiliui sukrau
na žiedus. Ir visa buvo matoma ir girdima, kaip kur
čiam girdimas širdies plakimas, kaip aklam matomas 
už saulę gražesnis veidas.

Kirtėjas atsitiesė ir nauja jėga kirto smūgį. Ber
žas skaudžiai suvirpėjo, užgautas į širdį. Dar vienas 
kirtis pasekė pirmąjį, kaip laikrodžio valandų muši
mai. Rankos vėl pakilo. . . Kirvis sudrebėjo — krito 
kartu su kirtėju. Tą pačią akimirką sušniokštė šakos, 
sudundėjo sušalusi žemė, vyrai nespėjo nė sušukti 
“bėk!”

Tarp šviežių kelmų gulėjo sukritusios eglės, šalia 
jų — baltas beržas ir ten pat žalių šakų vainiko užklo
tas kirtėjas.

Dabar vidury miško jau buvo tuščia aikštė. Už jos, 
prie kelio, aukštumoje iškilo jaunų eglaičių pulkai. 
Saulės spindulių nušviestos balčiausiuose rūbuose jos 
stovėjo viena už kitos, žiedų žiedais nuklodamos že
mę. Pošvaistėmis ir vilnimis spindėdamos, jos kilo vis 
aukščiau ir aukščiau — iki pat melsvojo dangaus tę
sėsi neregėto skaistumo pasauliai.
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Šį sekmadienį, spalių 
Šv. Onos parapijos salėj 
Grand St. ir Manning 
vyksta New Yorko ir 
Jersey vyčių apskrities 
rinkimas.

Pradžia 3 vai. po pie

Harrison-Kean
N. J.

' Sėkmingos Prakalt 
Rugsėjo 23 d. L. P.

svetainėje įvyko prak 
kurias suruošė BALF 
rius.

Programa buvo pi 
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mninko P. Globio.
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is ketvirtasis rūbų transporta$^:5^s^3:'^^<»^^s=rc^<s-<^ 
andėlį, 101 Grand Street, Brookl? -----------

Brolių ir sesių vargą ir skį..beth9 N. J. 
ios lietuviai ir Lietuvai draugiai______
laiko rūbų plaukimą į BALF sandį. rašyta apie rūbų 
vas darbas. Sandėlyje rūbai suturėjo praeitą sa- 

1 šluojami, skirstomi, valomi ar p^s, bet dėl didelio 
j sinėjami, vyniojami į smalines į įvairias vietas I saugomi, brezentiniais maišais į dar bent dešimtį 

kaip akmuo kietumo, punduose į
j blausiai reikalingi, kur galima ]»į. šeštadienį dirbo

^ūbai, avalynė, patalynė ir Į> garsiakalbis ir 
I ležinkeliais, sunkvežimiais-trokiį s du automobiliai 
i čiau gyvenančių — pundais atnešu miesto dalyje iki 
I palaidi. iro.

Sandėlio durys retai kada lekavęs dirbo K. 
■ lagalvę senutę su ašara akyse,kįj.s, Mrs. M. Mar- 
S bų, lyg melsdamosi, šnabžda: „Gjįreckienė, J. žile- 
fl| kuri kita pateks kuriai mano ^Žilevičius V. Sen- 
. Į Dievulis...” Arba kelerių metų Buniūtė ir kelio- 
S avėtus batelius: „For the unfort^kų vežimuose.

Ten gali rasti ir rūbus atvejuose, kur buvo 
tį prakaituojantį ne vieną kleboną^ rūbai, darbavosi 
lą — kiekvienas jaučiasi atliekąsfe»ų. J- Krutulis iš 
čiai tėvų žemei ir jos nuskriausiu vakarus dykai

Įdomu pavartyti vėliausiai pa
ėmimo lakštus. Jie daug pasakoj rūbų suvežimas 
Los Angeles, California, iki Greetivis tik prista-

Didesniais kiekiais per liepos,^aug> ir tai 75 nuo- 
nesius gauta iš sekančių vietų ir^timtaučių aukos. 
Santa Barbara, Calif. „Our badyki buvo nusifoto- 
Schenectady, N. Y, Šv. Kryžiau1 skyrių pirminin- 
Sioux City, Iowa klebonu Simonai-
New Haven, Conn., BALF skyr.2 J- Starkum ir
Rockford, Ill., Šv. Petro ir PoviloEininka^s- Kaip at- 
Los Angeles, Calif, per pral.felto. maJoro žodis, 
Lowell, Mass., šv. Juozapo par. f i visuomenę, la- 
Inž. Pijus Žuris, Cleveland,Ohio ^°’ ,
Philadelphi j iečiai per J. Romaną iij1 ir va arais eina 
Grand Rapids, Mich., Šv. P^ja^atidarvme su 
Detroit Mieh BALF Skyr.
Albany, N Y. per ta K Štai imp. j žilevičiua,

vių reikalavimus atsteigti 
nepriklausomybę.

Aukų surinkta $62.40.

Bridgeport, Conn Baltimore, Md.
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Bayonne, N. J
Krikštas

Rugsėjo 16 d. buvo pa
krikštyta Mateckių dukrelė. 
Gavo Joanos vardą.

Trilypė šventė
Rugsėjo 29 d. mūsų para

pijoj buvo trilypė iškilmė — 
Šv. Mykolo atlaidai, klebono 
kun. M. Kemėžio gimtadienis 
ir vardinės.

Šventė buvo pradėta iš va
karo, rugsėjo 28 d., iškilmin
gais mišparais, kuriuos laikė 
kun. J. Aleksiūnas, o asisto- 
je buvo kun. J. Barkus ir 
kun. J. šernis.

Kun. J. Gurinskas sakė pa
mokslą.

Šeštadienį 9 vai. klebonas 
laikė iškilmingas mišias pa
rapijos intencija. Asistoje 
buvo kun. Gilbert, O.M.C. ir 
kun. Louis, O.M.C.

Vakare iškilmingus mišpa
rus laikė kun. J. Balkūnas, 
asistoje buvo kun. David, O. 
M.C. ir kun. Allen, O.M.C.

Kun. J. Stašaitis sakė pa
mokslą.

Po pamaldų parapijos sa
lėje buvo klebonui surengtas 
pagerbimas. Jį ruošė Moterų 
Choras ir kitos draugijos.

Buvo atlikta graži progra
ma, kurioje, tarp kitų, daly
vavo ir varg. Dulkė iš Brook
lyno. Kalbas pasakė kun. J. 
Balkūnas, kun. Dr. J. Star
kus, kun. J. šeštokas, kun. 
Alexander, St. Francis semi
narijos viršininkas iš Staten 
Island.

Programai vadovavo kun. 
Gilbert, O.M.C.

Sveikino ir draugijos, kle
bonui kun. M. Kemėžiui įteik- 
damos gražių dovanų.

Graži Vakarienė
Rugsėjo 29 d. L. P. Klubo 

svetainėje įvyko vakarienė, 
kurią suruošė Lithuanian 
Womens Service Aid draugi
ja, sugrįžusiems iš kariuome
nės pagerbti. Grįžusių karių 
dalyvavo 31.

Vakaras buvo atidarytas 
su Amerikos ir Lietuvos him
nais, o vakarienė buvo pra
dėta su malda, vadovaujant 
vietiniam klebonui kun. L. 
Voicekauskui.

Stalai buvo papuošti vėlia
vėlėmis, gėlėmis ir skaniais 
valgiais.

Iš tiesų buvo jauki pramo
ga. Svečių buvo virš 200.

Jūreivis Petrulionis veda 
p-lę Gelčiūtę. Vestuvės įvyks 
šeštadienį, spalių 6 d.

J. V. B.

Auka Lietuvių Kongresui
Praeitą savaitę Amerikos 

Lietuvių Tarybos Bridgepor- 
to skyrius turėjo savo susi
rinkimą. Jame buvo keletas 
laiškų perskaitytas iš Tary
bos centro.

Skyrius nutarė remti Lie
tuvių Kongresą ir paskyrė 
auką, kuri Kongreso metu 
bus pasiųsta. Nutarta su
rengti gražų parengimą Ta
rybos vietinio skyriaus nau
dai ir Kongreso paramai.

Buvo taip pat nutarta 
kreiptis į vietines draugijas 
su pranešimu apie Kongresą 
ir prašant aukų suteikti.

Vakaro komisiją sudaro A. 
Tuskas ir Jonas Stanislaus- 
kas. Parengimas manoma tu
rėti netrukus.

Matu-

šešta- 
dieną,

VIETOS ŽINIOS

Leveckas, Brooklyn, N. Y. iopą pagalbą, pri- 
Plymouth, Pa., Šv. Kazimiero par. policijos stotis, 
Sheboygan, Wisconsin, Švč. P. Insį stotis, mokyklas, 
Kingston, Pa., Šv. Marijos par. autų rūbai nešami. 
Chicago, UI. (naujų rūbų) prie privataus pa- 
Paterson, N. J., BALF 86Sk.perDb, diskusijose 

alyvavo kun. J.
Juozas Pūkas, Brooklyn, N. Y. ^r\.^aŽ^y’ *r _YPa" 
Worcester, Mass., Šv. KazimieropS’ širdies ir rupes- 
Hartford, Conn., BALF skyr. pats majoras.
Merril, Iowa, Boy Scout Troop 181 E-_ Degutis, tik
Mrs. Anna Kuzeroski, Nantikoke,h27 menesių is Eu- 
Kearny, N. J„ per kun. L. Voicieb*0 įsiems staigme
nų j u n o silanke su žmona,Shenandoah, Pa, Sv. Jurgio par. nutiktas iis 
Worcester, Mass., Aušros W u ieS6 tremtinių 
Wilkes-Barre,Pa,Svč.M»»,riuos mat8 sav0 
Minersville, Pa, Sv. Pranciskaus p-
Cleveland, 0, Šv. P. Marijos par. spaudos redakci-

Tai daugiausia parapijų, organi-j sav0 lapus mūsų 
nų didesnieji, bet jau_nebe pimM įdėj0 ilgesnių bei 
sąrašą paskelbsime vėliau. straipsnių mūsų

KA ŽMONIS lietuvių tam pasi- 
. . , . . ... . „„^dalyvavo Ign. Bud-Aukotojai, matyti, gerainujaia Žilevičių

puseje reikalavimus, ypač žiemai P B&1_
mažai, bet dar daugiau reikia, ypr žmQn^ N Sen_ 
apsiaustų ir avalynes, megstim^apgail-j0) kad dėl 
kinių ir kojinių, kaldrų, paklodė lėj0 dalyvauti ne_ 

Kaip pereitais metais, taipir^daUg širdies įdėju- 
gavę moteriškų rūbų. Šimtai kėliųjų Mrs Martin 
vaikučių skubiai reikalingi šiitui vajaus pusė pasi- 
nėlių, megstinukų, kojinių, batelių jkrųjų gi dar ilgai

Labai vertingos, bet negaus^ siunčiami. Keletas 
taminais, kenuotu kondensuota Užtruks, kol baigsi- 
gais juice, muilu, DDT, jodinos ir£l 
medikaliais instrumentais. , iga darbininkų, vy-

Žiema artinasi, su ja artėj^erų, dieną ir vaka- 
vargai ir kančios.

Amerikos lietuvi! Išėjėsimas turėtų atsimin- 
sų apšviestas, bevaikštinėdamas r^sa tai daroma mu- nininko P. Globio.

........................ s Pirmas iš kalbėtojų buvo 
:------- 2----- į gabenti tremtiniai?-tų laukti kvietimo, vietinis klebonas kun. L. Voi-

Atlaidai
Ateinantį sekmadienį, spa

lių 7 d., mūsų parapijos baž
nyčioje prasideda 40 valan
dų atlaidai.

Pamaldos kasdien bus 7:30 
vai. vakare.

Sekmadienį pamokslą sa
kys kun. P. Lekešis, pirma
dienį — kun. K. Malakaus
kas ir antradienį — kun. I. 
Kelmelis.

Šį sekmadienį, spalių 7 d., 
Šv. Onos parapijos salėj, prie 
Grand St. ir Manning Ave., 
įvyksta New Yorko ir New 
Jersey vyčių apskrities susi
rinkimas.

Pradžia 3 vai. po pietų.

Harrison-Kearny,

Išvyko veikėjas
Rugsėjo 26 d. vietinę kolo

niją paliko čion ilgus metus 
gyvenę Jurgis ir Marijona 
Vaitekūnai.

Jie išvyko dėl menkos svei
katos. Apsigyveno Miami 
Beach Floridoj.

Vaitekūnas į Ameriką at
vyko 1908 m. iš Liudvinavo 
parapijos ir sustojo Wilkes 
Barre, Pa. Iš ten persikėlė į 
Kearny, kur 1918 m. buvo pa
imtas į kariuomenę.

Jis priklausė Vyčių kuo
pai, kurios pirmininku buvo 
4 metus, taip pat S.L.R.K.A. 
kuopai (buvo pirmininku), 
Šv. Vardo draugijai, kuriai 
pirmininkavo 4 metus. Buvo 
choro sekretorius ir Ameri
kos Lietuvių Klubo narys.

Vaitekūnas visą laiką bu
vo labai darbštus, daug pa
dėjo katalikams, jų organiza
cijoms ir spaudai. Per rink
liavas jis daug paaukojo Lie
tuvos reikalams.

Rugsėjo 24 d. vietos veikė
jai buvo susirinkę atsisvei
kinti su J. Vaitekūnu.

Buvo įteikta gražių dovanų 
kelionei.

sėkmingos Prakalbos
Rugsėjo 23 d. L. P. Klubo 

svetainėje įvyko prakalbos, 
kurias suruošė BALF sky
rius.

Programa buvo pradėta 
Amerikos ir Lietuvos him
nais ir trejetu dainelių, ku
rias atliko vietinis parapijos 
choras, vadovaujamas vargo-

Laiškas iš Lietuvos
J. Stasilionis gavo du laišku 

iš Lietuvos. Pranešama liūd
na žinia, kad gimtojoj šaly 
mirė jo motina 1943 metais. 
Laiške buvo įdėtas ir pašar
votos motinos paveikslas.

Visi pažįstami J. Stasilio- 
niui reiškia užuojautą liūde
sio valandoj.

Žinovas

Torrington, Conn.O 7

kaipo slaugė, 
plačiai žinoma

Inn. vestuvių

Rūpinasi Knygij Vajum
Bendras Šalpos Fondas tu

rėjo savo susirinkimą, ku
riame buvo apsvarstyta daug 
svarbių reikalų. Pirmoj vie
toj — tuojau bus išsiųstos 
drapanos į centrą, kokia dvy
lika didelių dėžių. Toliau — 
bus pasidarbuota knygų va
jui. Gal bus galima kur su
rinkti, o jei ne, — tai surink
tais pinigais nupirkti ir cen- 
tran pasiųsti.

Choro Vakaras
Parapijos choras turės sa

vo svarbų metinį, pirmą tokį 
didelį ir gražų vakarą šešta
dienį, lapkričio 24 d.

Atsiminkite tą dieną visi 
ir nieko nerenkit. Visi vyki
te į parapijos svetainę.

Bus graži muzikos pro
grama, šaunus orkestras — 
vienoj svetainėj, o antroj sve
tainėj vyks žaidimas su gra
žiomis laimėjimų dovanomis.

Visi choristai įėjo į komi
siją ir žada sutraukt daug 
žmonių. Visi kareiviai, su
grįžę iš karo, bus specialiai 
pakviesti ir gražiai priimti 
tą vakarą.

BALF rūbų rinkliava 
Maryland

BALF 64 skyrius čia ren
gia rūbų rinkliavą nuo spa
lių 6 iki 22 d. Skyriaus val
dyba: kun. Dr. Liudas J. 
Mendelis, garbės pirminin
kas; Julė Rastenienė, pirmi
ninkė; Emilija Railienė (poe
to Juliaus Janonio sesuo) 
raštininkė; Kostas 
liauskas, iždininkas.

Pradžia vajaus bus 
dienį, spalių 6, 1 vai.
prie Šv. Alfonso bažnyčios, 
Saratoga St. ir Park Avenue. 
Atidaryme dalyvaus aukšti 
valstijos ir miesto valdinin
kai, skyriaus suminėta valdy
ba ir spaudos atstovai.

Lietuva per šį karą bai
siai nukentėjo. Daug žmonių 
liko be pastogės, be turto, be 
sveikatos. Daug lietuvių, iš
guitų iš tėvynės, svetur gal
vas nuleidę klejoja, be namų, 
be darbo' be pastogės, be 
drabužių.

Ateina šalta žiema. Vėjai 
kauks, sniegas kris, nuo šal
čio žemė braškės. Kas mūsų 
vargingus brolius ir seseris 
priglaus? Kas klykiantiems 
mažutėliams ranką išties ? 
Kas jiems nušluostys ašaras?

Tad eikime visi talkon. 
Neškime kas ką turime, kas 
tik galima dėvėti. Duokime 
šiltų drapanų, baltinių, ava
lynės ir kitko, kad tuos ne
laimingus žmones sušelpus. 
Jei patys neturime, prašyki
me kitų duoti, kas ką turi.

Mes,, laimingesni, neuž
mirškime nelaimingųjų!

Lietuvis

Parapijos metinis bazaras 
bus spalių 17, 18 ir 20 d.

Bridgeporto amerikiečių 
laikraštis labai plačiai apra
šinėja Bridgeporto komunis
tų vado Sam Carp pašauki
mą pasiaiškinti į Washing- 
toną. Sam Carp yra Sovietų 
užsienio komisaro V. M. Mo
lotovo svainis. Kažin ar mū
sų lietuviškų komunistų 
šauks pasiaiškinti.

Vestuvės
Sekmadienį, rugsėjo 30 d., 

priėmė moterystės sakra
mentą grįžęs karys Silvest
ras Matelis ir Sabina Rūdai
tė. Liudytojai buvo Petras 
Būda ir Darata Matelytė. 
Kun. Antanas Dubinskas lai
mino moterystės ryšį; kun. 
kleb. Dr. Mendelis pagelbė
jo kun. Dubinskui.

Puota įvyko lietuvių sve
tainėje ant Hollins St. Svei
kiname naujavedžius.

Linkime abiems gausiau
sių Dievo malonių.

ne-

0.

Chicago, III

Per brangu
*— Ką? 2 doleriu už ištrau

kimą vieno danties. Man rei
kia dirbti visą valandą, kad 
užsidirbčiau tiek pinigų.

Dantistas: — Jei nori, ga
liu ir aš traukti tau vieną 
dantį per ištisą valandą.

Viena gražiausių New Yor
ko miesto vietų yra Bronx 
Botanical Garden. Tiek stu
dijuoti augalus, tiek jais pa
sigrožėti ir tyru oru pakvė
puoti žmonės į čia suvažiuo
ja iš viso miesto ir tolimų 
priemiesčių.

Ši vieta buvo parinkta ati
daryti New York National 
War Fund vajų.

Oficiali programa įvyko 
sekmadienį, rugsėjo 30 d. Tę
sėsi nuo 2:30 iki vėlaus va
karo. Programoj dalyvavo 
apie 20-ties tautų, ne tik Na
tional War Fund narių, šo
kėjai.

Lietuvius atstovavo Bro
nės Brundzienės jaunų lietu
vaičių šokėjų grupė, šoko ti
pingus lietuvių tautinius šo
kius: „Kubilą”, „Jonkelį” ir 
„Kepurinę”. Garsiakalbiais 
muzika skambėjo po visą par
ką.

Tautiniai šokiai, margi 
gražiaspalviai kostiumai, lie
tuvių muzikos garsai ‘lietu
vius jaudino, o kitataučius 
supažindino su lietuvių liau
dies menu.

Kai kurios tautos, pav., 
ukrainiečiai, italai, kaip ir 
visada, pasižymėjo savo pro- 
fesijonaliai atliktais šokiais. 
Tos tautos, matyti, išlaiko 
savo profesijonalius šokikus. 
Bet lietuvių šokėjai buvo jau
nučiai. Tik dar dvi tautos, 
filipiniečiai ir armėnai, tu
rėjo jaunučius šokėjus.

Energingos Br. Brundzie
nės lietuvaitės šokėjos kiek
vieną kartą, išeidamos sce- 
non, parodo pažangos. Lietu
vaites publika labai šiltai pri
ėmė.

Tautinių šokių programai 
pasibaigus, programos vedė
jo pakviesti, žiūrovai ir pro
gramos pildyto j ai visi drau
ge šoko įvairių tautų šokius.

Kiekvieną šokį perstatyda- 
mas, programos vedėjas ir 
kalbėtojai ragino žmones ne- 
gailėt aukų kilniam šalpos 
tikslui — National War 
Fondui, kuris palaiko ir Lie
tuvių Bendrąjį Fondą.

Amerikiečių spauda gra
žiai aprašė tautas, pažymė
dama, kad žmonių programa 
gėrėjosi net 56,000. Kai ku
rie korespondentai, per klai
dą, mūsų šokius priskyrė ki-

tiems. Bet dažniau dalyvau
dami, daugiau kitataučius 
supažindinsime su savo me
nu. Iš didžiųjų laikraščių, 
pav., „New York Times” pa
skyrė vietos lietuvių šokiams 
paminėti. Tarptautinėse pra
mogose reikia lietuviams kuo 
dažniausiai dalyvauti ir kel
ti savo tautos meną.

SIUVĖJAI APIE DARIAUS 
GIRĖNO PAMINKLĄ

Rugsėjo 26 d. siuvėjų su
sirinkime buvo skaitytas laiš
kas iš Dariaus Girėno komi
teto: kvietė išrinkti delega
tus ir papirkti tikietų.

Taip ir padarė: išrinko 12 
delegatų ir nupirko tikietus 
į užkandžių vakarą spalių 14.

Buvo žmonių, kurie pareiš
kė norą visai tą statymą lik
viduoti ir surinktas aukas 
paaukoti lietuviams, nuken- 
tėjusiems nuo karo. Jų ar
gumentas, kad nesurinks rei
kiamos sumos $12,000 ar 15,- 
000, nes dabar yra tik $2,646, 
o jau renkama per 6 metus.

Antri, ir tai daugumas, sa
ko, kad kiek surinks, tai už 
tiek ir statyti.

Reikalas paliktas spręsti 
konferencijai.

Yra daug kliūčių pamink
lui, o didžiausia — tai neti
kus vieta, skvefukas mažas, 
senmiestyje, prieš didelius 
nelietuvių gyvenamus na
mus.

Galimas daiktas, kad bus 
sunku šį paminklą ir po ka
ro pastatyti, nes daugumas 
lietuvių užimti gelbėti lietu
vius nuo karo nukentėjusius, 
ir daugiausia jiems rūpi pa
čios Lietuvos nepriklausomy
bė.

Pati valdyba susideda iš 
įvairių pakraipų, daugiausia 

lietuvių, bet kokiems 
galams ten laikomi lietuvių 
priešai, net vienas yra trus- 
tistas.

Draugijos pinigų nežada 
duoti, nes joms reikia sku
biai suktis su narių pašalpa.

Siuvėjų unija taip pat ne
žada nieko. Lieka dėti aukas 
pavieniems žmonėms.

Komitetas dės visas pa
stangas sumanymą įvykdyti.

Kriaučius.

Kun. K. Barauskas pasi
traukia iš „Draugo” redakci
jos ir išeina dirbti šv. Kry
žiaus parapijon, čia pat Chi- 
cagoje.

„Drauge” jis dirbo nuo 
1942 m.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

stalais apkrautose krautuvėse, pianas
į namus nenori gaoenu uruium^-  ------- - ----- - --------------------- —. . --
kuoti — paduok krautuvei BALF^i laiko, kviečiame cekauskas. Jis pranešė, kad 
tuvė mums pati viską persiųs. S*brai valandų į mo- vos tik kelios dienos, kai dra- 

r ^darbuoti. bužiai, suaukoti vietos lietu-
UNITED UTBUAMW Koresp. vių, buvo nugabenti į Brook-

OF AMERICA, INC< --------- lyno sandėlį, iš viso 3,100
101 Grand Street, Br^“ žymiojo pianisto svarų. Tai jau antras siunti

nei. Evergreen ^vičiaus koncertus, nys.
„ lapkričio 4 ir 25 d.1 Antras kalbėtojas buvoSpali, menuo teptoji V Valaitis. J š

gražiausiu pasisekimu. Visi, k j žilevidkad lietuvių suaukotidrabu- 
selpimo darbuotojai kTOMU» avg jau 19 bilietų lžiai jau yra gauti Europoje.

Trečias kalbėjo J. Tyslia- 
va. Jis savo kalboje nuplakė 
visus diktatorius bei sveti
mų žemių grobėjus, smarkiai 
kritikavo lietuvius komunis
tus.

Ketvirtas kalbėtojas buvo 
kongresmanas Fred Hartley. 
Jis lietuviams simpatingoje 
kalboje karštai rėmė lietu-

Simonaitis nupirko

_____mėlynavo, kai traukė šaulį ”judu mūsų kolonija 
iš urnų tuščias bei su jvai- močiai atstovaujama sa-
balo ir

K^to koncerte.
kalę’* Ra p

riais šūkiais ir pajuokiančio
mis karikatūromis išpaišy- 
tas korteles... 1

Taip rašo žmogus, kurs Arvienintelė svars- 
buvo išrinktas į seimą. Besi- pass^S111 pasverti. _ 
girdami apie liaudies seimo nerį 
ūkimus, bolševikai veid-kP

ic nauuics semiu 
bolševikai veid- irr^ 

nrieš visą pa

Plutarchas.

Šaunios vestuvės
Rugsėjo 22 d. Torringto- 

no šv. Pranciškaus bažnyčio
je susituokė Rožė Butauskai- 
tė su James Connelley.

Iškilmingi pietūs įvyko 
Conley Inn., kur susirinko 
gražus būrys svečių. Ypatin
gai daug atsilankė vietinių 
svetimtaučių aukštų svečių, 
kadangi jaunoji čia ilgą lai
ką darbavosi 
visiems buvo 
ir gerbiama.

Iš Conley
puota persikėlė į jaunosios 
motinos — Butauskienės far- 
mą, kuri yra ypatingai gra
žioje vietoje.

Čia prasidėjo tikrai šau
nios lietuviškos vestuvės: 
skanūs valgiai, gėrimai, šo
kiai, tyras oras, erdvė ir gra
ži farmos aplinkuma teikė 
daug malonumo.

Kai svečiai gėrėjosi ir 
linksminosi, jaunieji išvyko 
„medaus mėnesiui”, nepažy
mėdami kur.

Jaunoji šiuo laiku tarnau
ja slauge U.S. Laivyne New
port, R. I.

Jos vyras virš 4 metus iš
tarnavo Amerikos kariuome
nėj. Dabar jau atleistas.

Jaunai porelei linkime 
daug laimės ir džiaugsmo jų 
ateities gyvenime.

Dalyvavęs

Spalių mėnesį Argentinon 
išvažiuoja trys kunigai ma
rijonai dirbti misijose tos 
šalies lietuvių tarpe.

Išvyksta kun. V. Raitelis, 
kun. S. Saplys ir kun. Veng
ras.

Kun. K. Vengras yra pa
skirtas lietuvių parapijos Ar
gentinoj klebonu, čia jis bu
vo grįžęs vasaros pradžioj 
atostogų.

Kiti du leidžiasi pirmą sy- 
tokius tolimus kraštus.

Reikia įrodymo
Tėvas: —Kokį įrodymą tu

ri, kad galėsi užlaikyti ma
no dukterį.

Jaunuolis: — Ar neužten- 
kad vaikščioju su 

dvejus metus?

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

kį

Newtown, Pa.

Juozapo Marijos Akademi
joj šiemet yra studenčių iš 
sekančių parapijų: Šv. Jur
gio, Shenandoah, Pa., Sal
džiausios širdies, New Phila
delphia, Pa., šv. Andriejaus, 
Phila., Pa., Šv. Baltramie
jaus, Waukegan, Ill., šv. Juo
zapo, Mahonoy City, Pa., Šv. 
Juozapo, Scranton, Pa., šv. 
Kazimiero, Phila., Pa., Apsi
reiškimo, Maspeth, L. I., Šv. 
Pranciškaus, Minersville, Pa.

ka, 
per

ja
Stephen Aroiniskis

(Armakauskas)
Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

Greitai atsikratė
Kaimynas: — Jonuk, 

kasdien atlieki kokį gerą 
darbą?

Jonukas: — Taip. Vakar 
aplankiau tetą, ir ji buvo 
linksma, šiandien sugrįžau 
atgal į namus, ir vėl ji buvo 
linksma.

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

ar
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Nemoka taip padaryti
Mokytoja: — Onute, jei 

aš čia padėčiau keturis kiau
šinius, o tu dar tris, tai kiek 
tada būtų kiaušinių?

Onutė: — Aš kiaušinių ne
dedu, panele mokytoja.

Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS

Pietų Amerikos Lietuvių
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata
Tik 1

“LAISVOJI
Calle Rio de

Villa del Cerro
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

66

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— §150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

doleris
LIETUVA”
Janeira 4001

Be širdžių nėra nė namų.
Byron

VERONICA R. VALANTIEJLS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA Spalių-October 5,4^1) KAIP
BAZARO RUOŠOS DARBO PRADŽIA
Rugsėjo 28 d. Apreiškimo 

par. salėje įvyko „Amerikos” 
Bazaro Rengimo Komiteto 
susirinkimas. Jį kvietė „Ame
rikos” leidėjų valdyba. Arti
mi „Amerikos” bičiuliai pa
lankiai priėmė kvietimą ir 
gausiai atsilankė.

Susirinkimas buvo gyvas, 
pilnas tikro susidomėjimo. 
Įvairius ryšium su bazaru 
darbus maloniai sutiko at
likti Ant. Pažereckienė, K. 
Baltrušaitis, St. Subatienė, 
M. Brangaitienė, M. Kučins
kas, Pr. Ražickienė, M. Miko- 
laitis, P. Montvila, A. Ba- 
ciuška, K. Krušinskas, J. But
kus, J. Gražienė, O. Sijevi- 
čienė, M. Putinienė, An. But
kienė, V. Žemantauskas, J. 
Tumasonis, K. Poderys, M. 
Šertvytienė, J. Skarulienė, U. 
Šarkauskienė, O. Petrulionie- 
nė.

Nutarta turėti įvairių do
vanų išlaimėjimus. Petras 
Montvila paaukojo 25 dol. 
karo boną. Tai stambiausia 
dovana, iki šiol gauta šiam 
bazarui. Keli nariai yra pasi
žadėję gauti įvairių dovanų. 
Bus kreiptasi į visas „Ame

rikai” artimas draugijas, 
prašant paramos bazaro dar
be.

Bazaro Rengimo Komiteto 
valdybon išrinkta: pirm. K. 
Baltrušaitis, vicepirminin
kais — St. Subatienė, Pr. 
Ražickienė, V. žemantaus
kas ir M. Kučinskas; ižd. — 
P. Montvila ir K. Krušins
kas; sekretoriais — M. Mi- 
kolaitis ir J. Tumasonis. 
Maistu aprūpinimas paves
tas St. Subatienei, o gėrimų 
skyriumi rūpinasi A. Baciuš- 
ka.

Susirinkime išreikšta nuo
širdi padėka kun. N. Pakal
niui, leidusiam suruošti 
„Amerikos” Pergalės Bazarą 
taip patogioje Apreiškimo 
par. salėje. Labai pasidžiaug
ta, kad visi vietos kun. kle
bonai nuoširdžiai remia 
„Amerikos” bičiulių pastan
gas.

Daugiau žinių apie bazarą 
bus kitame numeryje. Visi 
jau dabar kviečiami gerai įsi
dėmėti svarbiausias dienas 
— lapkričio-Nov. 23, 24 ir 
25 . Tai bus „Amerikos” ba
zaro dienos.

GRĮŽO IŠ EUROPOS

AUKA KNYGŲ VAJUI

Antanas Apanavičius 
tremtiniams lietuviams pa
aukojo knygų dešimt dolerių 
vertės.

Tai graži pradžia. Ir kiti 
neatsilikite nuo šio garbin
go darbo.

MOTERŲ S-GOS SUVAŽIA
VIMAS

Rugsėjo 23 d. Kearny įvy
ko Moterų Sąjungos New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas.

Posėdį atidarė vietos kle
bonas kun. L. Voicekauskas. 
Toliau ėjo kuopų raportai. 
Paaiškėjo, kad kuopos uoliai 
rengiasi visokiems parengi
mams.

Buvo nutarta paaukoti 25 
doleriai visuotiniam Lietuvių 
Kongresui.

S. Subatienė pranešė apie 
rengiamą vaidinimą ir kvietė 
gausiai atsilankyti. Ji taip 
pat pranešė apie seimą.

Po susirinkimo visos daly
vės buvo pakviestos prie ska
nios vakarienės, per kurią 
buvo pasakyta daug kalbų.

Atstovės dėkojo šeiminin
kėms už gražų priėmimą.

UŽUOJAUTA

Mirus brangiai motinėlei 
A. Vanagienei, reiškiame gi
lią užuojautą savo narei ir 
kuopos raštininkienei J. Te- 
rebeizienei jos liūdesio va
landoje.

S. Subatienė, 
Moterų Sąj. 29 kp. pirm.

Apkalbėjimas suteršia ap
kalbėto ją ir jo priešą.

Sokratas

PAGERBIMO VAKARIENĖ

Uoliai ruošiamasi pagerbti 
Petrą Montvilą jo 35 metų 
visuomeninio organizacinio 
veikimo proga.

Vakarienė įvyks lapkričio 
10 d., Apreiškimo par. salė
je-

Bilietai jau smarkiai pla
tinami. Jų galima gauti pas 
veikėjus ir „Amerikos” ad
ministracijoje. Prašome juos 
įsigyti iš anksto. R. J.

KUGELIO BALIUS

Šį sekmadienį, spalių 7 d., 
Angelų Karalienės par. Gy
vojo Rožančiaus dr-ja rengia 
smagų Kugelio Balių parapi
jos svetainėje, 5 vai. vakare.

Ši draugija yra pasižymė
jusi savo smagiais parengi
mais, tad ir šiuo kartu ren
gėjos žada visus svečius kuo 
geriausiai pavaišinti.

Visi ir visos ruoškitės į šį 
parengimą smagiai ir nau
dingai praleisti laiko.

R. G.

Sgt. Jonas Valašinas

Rugsėjo 16 d. iš kariuome
nės buvo atleistas Sgt. Jonas 
Valašinas, kurio tėvas gyve
na 293 Hooper St., Brookly- 
ne.

Į Ameriką jis atplaukė rug
sėjo 12 d.

Sgt. Valašinas į kariuome
nę išėjo 1942 m. gegužės m. 
ir tų metų lapkričio mėn. jau 
kariavo Afrikoje. Jam teko 
būti karščiausiose mūšių vie
tose, pav., Anzio, kur buvo 
sužeistas ir į nelaisvę vokie
čių paimtas.

Tačiau iš nelaisvės jis po 
2 valandų pabėgo.

Toliau jis kariavo Prancū
zijoje ir Vokietijoje.

Su Amerikos kariuomene 
einant, jam teko matyti daug 
žymių vietų ir miestų. Romo
je jis matė popiežių, grožė
josi Paryžiumi ir matė tokius 
išgriautus Vokietijos mies
tus, kaip Niurnbergas, Kas- 
selis ir Miunchenas.

Austrijoje jam teko sueiti 
lietuvių tremtinių.

Pagaliau jis yra matęs ir 
vietą, iš kur Hitleris svajojo 
valdyti pasaulį: tai Berchtes- 
gadenas Tirolio kalnuose.

Sgt. J. Valašinas tarnavo 
artilerijos dalinyje.

NAŠLIŲ SUSIRINKIMAS

Penktadienį, spalių 5 d., 
įvyksta Našlių dr-jos susirin
kimas.

Vieta — Apreiškimo para
pijos salėje.

Pradžia 8 vai. vakare.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

Moterų S-gos 35 kuopa lap
kričio 11 d. rengia smagų 
laimėjimų vakarą. Bus gra
žių dovanų. Užkandžiai bus 
duodami dykai.

Pradžia 7 vai. vak. Bilie
tai po 50 c. Rengėjos kviečia 
visus atsilankyti.

MOTINOS PADĖKA

Nemokėdami išreikšti savo 
skausmo dėl mano mylimojo 
sūnaus Antano likimo, noriu 
nuoširdžiai išreikšti savo pa
dėkos žodį visiems mano prie- 
teliams, kurie savo maldo
mis, suraminimais ir gražiais 
užuojautos žodžiais stiprina 
mane mano nelaimėje.

Mano širdingiausias padė
kos žodis priklauso M. Lo- 
vinkaitei, sūnaus Antano su
žadėtinei, kuri, beveik kiek
vieną dieną aplankydama 
mane ir pati didžiausio skaus
mo paliesta, yra mano sura
minimas. Ji dabar užima ma
no sūnelio vietą.

Taip pat širdingai dėkoju 
sūnui Stasiui ir jo šeimai, 
kurie visokiais būdais sten
giasi mano skausmą lengvin
ti. Ona Sijevičienė

Mūsų Apylinkėje

• Apreiškimo par. choras 
vėl turi daug vyriškų balsų. 
Į namus grįžę kariai, buvę 
choristai, noriai eina cho
ram

• Al. Zenka, veteranas ser
žantas, įstojo New Yorko 
universitetan. Laisvu laiku 
jis pagelbės „Amerikos” įs
taigoje.

® M. Dobužinskis buvo nu
piešęs dekoracijas „Ballet 
Imperial”, kurį statė Monte 
Carlo baleto grupė neseniai 
baigus savo sezoną New Yor
ke. Jis yra padaręs dekoraci
jų ir kitiems baleto veika
lams, kurie bus statomi Me
tropolitan Operoj spalių m.

• St. Serž. Justinas Jan
kus tikisi grįžti į namus šių 
metų gale.

• Sue Griškaitė rugsėjo 30 
d. dainavo net dviejose ope
rose — „Traviatoje” ir „Car
men”. Operas statė New Yor
ko City Opera.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos metinis susirinkimas 
bus spalių 8 d. Apreiškimo 
par. salėje.

• The Tablet, Brooklyn© 
vyskupijos laikraštis, rugsė
jo 28 d. numery turėjo pla
tų aprašymą apie lietuvius 
tremtinius Vokietijoje.

• Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALE pirmininkas, šiomis 
dienomis Fondo reikalais 
lankėsi Washingtone, Pitts- 
burghe, Chicago j e, Clevelan- 
de ir New Yorke.

• Prof. K. Pakštas šios 
savaitės gale išvyksta ilges
nei kelionei su paskaitomis.

• J. Stuko radijo metinis 
rudeninis koncertas ir balius 
įvyks lapkričio (Nov.) 25 d., 
sekmadienį, Šv. Jurgio salė
je, Newarke.

• Sgt. Andrius Jasvinskas, 
jau per 20 metų tarnaująs 
Amerikos kariuomenėj, ne 
per seniai grįžo iš Europos. 
Jis ir toliau pasilieka kariuo
menėje.

• Polyna Stoska šį trečia
dienį City Center operoj dai
navo vyriausią rolę „Parduo
tojoj Nuotakoj”.

° P. Stankūnas rugsėjo 30 
d. New Yorke dainavo „II 
Trovatore” operoj. Turėjo 
svarbią rolę. Muzikos kriti
kai pareiškė, kad jis geriau
siai atliko savo rolę.

NEW YORK
...

WAR FUND
Į • . -

Tautinio Karo Fondo va
jus New Yorke prasidėjo spa
lių 5 d., penktadienį.

GIMTADIENIO PUOTA

JAUNAVEDŽIAI

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare

Šventadieniais susitarus

įtškentem.

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

aidi Lon- 
^atgarsiai, 
^atgarsių - 
.^utinės poli- 
::0imas. 
įulyje nori 

moralės ir

AMERIKOS LIETUVIŲ

LEKŲ VISUOMENINI

KULTŪRINIO GYVE

SAVAITRAŠTI!

EINA KAS PENKTA

Entered as Second-Class nu
Office at Brooklyn, N. Y. i

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOPIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

’.^Valstybės
^es, tiek jo

, buvo ėmę ro-

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kU., 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

Tel. MArket 2-5360

LietuviŲ Radijo Draugijos Vakarinės

PADĖKA

Rugsėjo 28 d. buvo paren
gimas Nukryžiuoto Jėzaus 
seserų vienuolynui Brockto- 
ne.

Pelno gauta 107 doleriai, 
kurie jau nusiųsti seserims.

Rengėjų vardu reiškiu nuo
širdžią padėką klebonui kun. 
N. Pakalniui už salę, S. Su
batienei už uolią paramą, A. 
Kivitienei už darbą, Moterų 
Sąjungai ir Moterų Vienybei 
už gausų atsilankymą ir vieš
nių atsivedimą.

Ačiū „Amerikai” už gar
sinimą ir visiems už atsilan
kymą. R. Diržienė

Sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
Charles Šimkus vedė Adelę 
Zenkaitę. Jaunasis yra iš 
Pittsburgh©, o jaunoji iš 
Brooklyno.

Moterystės sakramentą su
teikė kun. kleb. N. Pakalnis 
Apreiškimo bažnyčioje 5 vai. 
popiet.

Palydovai buvo: A. J. Zen
ka su V. Skripkiūte; R. Šim
kus su M. Gedraityte; A. 
Adomaitis su M. Vaičkeliony- 
te ir R. Laurinaitis su B. Juo- 
dzevičiūte.

Vakare įvyko vestuvių puo
ta parapijos salėje. Buvo 
daug svečių iš apylinkės ir iš 
toliau. Teko pastebėti p. Šim
kienę iš Pittsburgh©, p. Kon- 
tautus iš Bostono ir daug ki
tų.

Linkėtina jauniesiems lai
mingai gyventi. T. R.

Liežuvis yra menkas sąna
ris, o padaro didžius daiktus.

Šv. Jokūbas

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius 

WWBL 1600 kc.KETVIRTADIENIAIS 7:30

Gyvuoja virš 13 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t t. 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

VIOLETA PRANOKUS
Muzikos Vedėja 

EVergreen 8-3626

J. P. GINKUS __
495 Grand St AD- JEZA VITAS 

Brooklyn, N. Y. Pranešimu Direktorius
EV. 4-7142

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Praeitą šeštadienį, rugsė
jo 29 d., buvo suruošta „sur- 
prizo” puota Leonui Šerkš
niui, jo gimtadienio proga.

Dalyvavo daug draugų, ku
rie linkėjo Leonui visokios 
laimės. Visi labai draugiškai 
ir smagiai svečiavosi prie 
turtingai valgiais ir gėrimais 
apkrauto stalo.

L. Šerkšnys, jaunas dar 
vyras, bet visuomeninėje 
veikloje jau pasižymėjęs, 
ypač siuvėjų tarpe. Jis da
bar yra 54 siuvėjų lokalo iž
dininkas ir darbštus veikė
jas.Jis saugo, žiūri, kad lie
tuvių siuvėjų reikalai ir jų 
įgytas turtas būtų lietu
viams, o ne svetimos valsty
bės pataikūnams, kurie nu
ėjo vergiškai tarnauti ru
sams.

Rengėjai buvo Juozas Nau
jokas ir A. ir Al. Mallin, ku
rie šią puotą gražiai suruo
šė. Naujokienė, vyriausioji 
šeimininkė, svečius priėmė ir 
vaišino. Dr.

Angelų Karalienės 
Parapija

Ateinantį sekmadienį, spa
lių 7 d., Gyvojo Rožančiaus 
draugija švęs savo metinę 
šventę — Švč. Pan. Rožan
čiaus šventę.

Visos narės kviečiamos su
sirinkti į parapijos salę 8:00 
vai. ryte, iš kur visos eis į 
bažnyčią. 9 vai. mišių metu 
bus bendra Šv. Komunija.

Visos narės nuoširdžiai 
kviečiamos dalyvauti pamal
dose.

Popiet 4 vai. bažnyčioje 
bus Šv. Rožančiaus kalbėji
mas, bus giedama litanija ir 
procesija bažnyčioje. Po to 
bus palaiminimas Švč. Sakra
mentu.

L.R.K.S.A. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, spalių 7 d., tuo
jau po sumos parapijos sa
lėje.

Visi lietuviai katalikai 
kviečiami ateiti ir įsirašyti 
— apdrausti savo gyvybę lie
tuvių katalikų apdraudos or
ganizacijoje.

Parapijos rudens koncer
tas balius įvyks spalių-Oct. 
28 d., Transfiguration salė
je, Hooper and Marcy gatvių 
kampas, Brooklyne.

Bus tai nepaprasta pramo
ga.

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinklm.^ . ., ' 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gj) HUOiaiUOniS, 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITESl^čioIDS gUI-

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. apsakyta, kad

Amerika ne-

Maspetho Žinios

Praeitą sekmadienį Rožan
čiaus draugija turėjo savo 
parengimą, kuris puikiai pa
vyko.

Žmonių buvo pilna salė.
Parapijos jaunuoliai vaidi

no, dainavo ir šoko. Visi da
lyviai buvo patenkinti ir dė
kingi sesutėms pranciškie- 
tėms, kurios visuomet jauni
mą gražiai paruošia.

Padaryta gražaus pelno, 
kuris skiriamas naujos baž
nyčios statybos fondui.

Spalių 1 dieną sukako 12 
metų, kai mūsų klebonas kun. 
J. Balkūnas gražiai vadovau
ja Rožančiaus draugijai ir vi
sai parapijai.

Šį sekmadienį 9 vai. Ro
žančiaus draugijos bus meti
nės mišios ir vakare metinis 
susirinkimas.

Bus renkama nauja valdy
ba.

Mūsų kariai
Iš kariuomenės buvo gar

bingai atleisti: K. Sideravi- 
čius, kuris išbuvo tarnyboj 
8 metus, Stasys Bleka ir Po
vilas Pieža.

Laukiama greitu laiku 
grįžtant ir kapt. Jono Ble- 
kos.

Šiomis dienomis atosto
gauja pas tėvelius Cpl. C. 
Petrulis, kuris pasimatė su 
savo broliu Bernardu po pus
ketvirtų metų.

O. P.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Šv. Vardo draugijos ren
giamas balius spalių 27 d. 
bus atidėtas dvi savaiti vė
liau.

Kurie yra pirkę bilietus, 
galės su jais dalyvauti atkel
tame baliuje.

Sales and promotion in greater
Metropolitan area
309-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

Apreiškimo tai liečia vi-
L .. ^teises. Ame-
l arapiia ;pasaulyje vi-

1 J $ savo balsą
Šį sekmadienį, spalių įja gyvenimą 

tuojau po sumos, įvykį
Vardo vyrų draugijos l tad šia proga 
bus susirinkimas, į kurį^^-.jlyr- 
šomi visi draugijos vyrąįn(u ^’rį,

Visi parapijos vyrai, 
rintieji įsirašyti į šią galantas, pri- 
gą draugiją, prašomi atplautoms, di- 
susirinkimą ir prisirašą laisvę, nė-

Spalių 14 d., 8 vai. rėptas, 
metu, šv. Vardo drau;, i * 
vyrai eis bendrai prie K<j humoro rūšis, 
nijos. gj arklio juoku.

Lietuvių 
Amerikos Li 
veiksle maty 
S. Girdvainis 
ir kun. Dr. 1

NEWYO

| LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ I

| KLUBAS Į
Juozas Zakarauskas, Manager

| PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA |

Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

■ 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. I
S Kampas Stagg Street. Tel. EVergreen 4-9672 HI------------------------- I

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.
fclMlllllHlllHIIMIim«llll'»iniMllllMIIIIMIIllMlllllMllimillllBI!IIIBIIIIiailllMIIIIMIllllBlllimillll«lllllBllllWllllMHIIMIIIIIBIIIIlg

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jus patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

i STagg 2-1454
| F. GRAŽYS ir SŪNUS I 
$ KONTRAKTORIAI
ra Atlieka mūrinių namų sienų iš- ra 
® lyginimų, plasteriavimą, šaligat- 
ra vlų cementavimų ir kt. darbus, ra 
| 293 MAUJER ST., į
§ BROOKLYN 6, N. Y.

Prašomi visi draugijo^^imi, pasiro- 
riai dalyvauti. Molotovas.

------------- j iš Londono jis > 
Svarbu ne tai, kaip i 

bet kaip gerai gyvenami jpga neturi 
Tomas Kempėj nT0 įsipa- 

-------------------------------------- j aš nepatariu
PARDUODAM^ 

įtovas pamiršo, 
Geri, pigūs, patogūs nehaLietuvą Ru- 

Gerose vietose. F^ttrnavis vieną, bet ke- 
teisingas. arčių ir įsiparei-

Apdraudžia viską, kas ti 
prašo. Apdraudžiu (insuring, Sovietų Są- 
žmones. ai pasielgė dar

Kreipkitės: -nKtais.
Joseph Vastunsf*“^ ** I ša į krutinę įti-

Real Estate Insurance bd jo šalis — 
496 Grand St., Brooklyn, 

Tel. EVergreen 7-1^70^* • 

------- - ■ 1 -a; bemaž visos 
a X7-_1_ i?avo paragauti 

ir dabar vi- 
3113 jos kratosi, 
aus Prancūzijo
je. Vengrijoje 

41-40 — 74th Street “P1' 
s pe buvo tikeję- 

Jackson Heights, N. jų nusigręžia.
ikad Sovietų Są- 

NEwtown 9 - 5972 Bmįzmo įtaka
— ■—ir labiau smuks,
— =aas galės laisvai 

.lareikšti. r
Saugok Savo Alę® .3Eus1' 

c linas pnesmazą-
Teikiamas geriausias apzujo 
patikrinimas, prižiūrėjim. 0 ereiJcl‘ 
AKINIAI prieinamiausior., .. _. . . . . i-asis — Trenkamomis pagal jų rusis. .... . .

ialijoa užgavimas. 
61 Įstaiga Įsteigta prieš 40 meį įsisprendęs 

hncūziją išspirti 
Stenger et Stengei konferencijos
OPTOMETRIST AS — OPTIKf 

ei rasų ir todėl, 
394-398 Broadway, Brooklyn, Sąjungą iŠ 

gabeno mašinas, 
. ... ■ ~=aibuvo išgrobę iš

Clement A. Vokti
(VOKETAITIS)

Advokatas

New Yorkas. - 
nį New Yorkas 
cifiko laivyno va 
Nimitz, kuris sul 
ponijos galybę ji 

Keturiasdešim 
tarnavęs laivyne 
kada pergyveno 
džių, kaip New 
apie keturi m’i 
gatves ir aikšt: 
kinti.

Į New York; 
skrido 11 vai. i 
juvo nuvežtas 
kur prie rotu 
rengtas jam s 
joras LaGuard 
kė aukso medi 
laisvės gyniu 
jam New York 
čio vardą.

Admirolas T 
sakyme pažyi 
gale pirmoj v 

paprastiems 1 
viama.

Po apeigų p 
mirolas buvo 
Yorko gatvėn 
pudingų mom 
ko gatvėmis 
vyno rinktini

186 BI

LIETUVIŠKA

Dabar, My 
kalbėti apie 
Niekados nes 
vargus kentė 
mę turėjom, 
galvą lakstė

Skaudų si 
nuo vokieč 
Tik viena 1 

1 vienas arkh 
turim gyvi’ 
vasarojų, i 
nukasė. Til

• šiaip buvo skar- Įįį0 nesun 
H o po karo tenAT IT D F ū P° karo tcii neužtenkan ALUDE i didesnis, Nepai-

Karšti Užkandžiai paprašė, Bwrae i

KASDIEN ‘“ket’ mi- 2,™A Taip pat Rusi- tekome.
Patogi Vieta Uzėjimui^^ prieš Ir šiemet

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

byloje.
kad prancū- 

tokių faktų švie
su gręžiasi nuo 
Ihrie yra Mask- 
# prieš savo tau-

jMlyno lietuvis 
HAvemeyer 8 - 0259 į S Lietuv03' 

RALPH KRUC^:
<e visi —mama, 

FOTOGRAFAS '«?■ - ”b“- 
65 - 23 GRAND A VENDE Lta!eli kart!l 

Maspeth, N. Y. S6™“'

Ir šiemet 
sėjom — ti 
vių, ir tos 
5 centnerii 

Dar tok 
— netekot 
tas mėnuo 
kaimynų... 
vieno vyr 

i drapakuoj 
0 melst 

šome dai 
greičiau d 
ką, kad g 

sus vargu 
sus, Mai 
saugok”.
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