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<etię Baltijos valstybes, 
kasmet susiranda ber- 

k. ienyje aploti ir išnie- 
T^asaulio akyse lietuvių, 
u'ir estų tautoms.

fel. EVergreen 4 - 7142 ft, rusams yra tai kro- 
SALDAINIŲ P<nulXasdenį čiau’ 

GERIAUSIOS Rt^au šią rolę jie buvo pa- 
Lengvi Užkandžiai, Kavi,^b ie žmonėms  PUSRYČIAI - PIETOS - VAKAWį r SlemS. ZmOnemS 

MSKRYMAS gamintas namie Iš geriau^ buvusiems am-
•iausix bravorų- Parengimams prilwn) Iriems.

Juozas Gink‘et Kremlius P^Pte'- 
195 Grand Street, Patar"a“U J^jo

ietis žurnalistas Drew 
----------------------------—--^town.
mygąs. Trumpu laiku jų Dance į/ra laikomas geru ka
rkai paaugo. M. Respondentu. Bet pasi-
ukojo šie asmenys: kun. įvertim^ad kitose srityse ar jo 
lionis, J. Brundza, Jakub-mąiib.acija ar jo sąžinė la
jai, Zajankauskienė, da noi^rikusi-
tkai, Kučinskai, Spaičys. tiką, faįjokios sąžinės, be ge
lti pasižadėjo atnešti. Dėl 
,nių patogumo, prašoma 
gas atnešti ateinant šven- 
eniais į bažnyčią ir pu
ti vargon. Brundzai. Jis 
tatys ir knygas ir drapa- 
į sandėlį.

M. Respondentu. Bet pasi-

ATIKO LIETUVAIČIŲ 
ŠOKIAI

Padėkos laiškas 
radedant New York Na
tai War Fund vajų, kurio 
larymas įvyko rugsėjo 30 
3ronx Botanical Garden 
v Yorke su įvairių tautų 
ių programa, dalyvavo ir 
ivaitės.
okių vedėja Bronė Brun- 
mė gavo padėkos laišką 

paties Community Folk

ray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

■les and promotion in greater 
Metropolitan area 

309-11 Filth Ave.
New York 16, N. Y.

ei jūsų namo stogas prakiu- 
reikia pataisymo, mes esą- 
pasiruošę patarnauti. Joks 

bas nėra per mažas. Mes pa- 
atliekame darbą, turime mo
čius įrankius. Mūsų darbi- 
,<ai yra patyrę mechanikai, 
lurie patys nori taisyti sto- 
, mes gaminame ALCALA 
M ROOF COATING. Tam 
eikia šildymo. Jūs patys už- 
site. Apsaugos nuo vandens, 
labai pastovus.

aukite: MUrray Hill 4-9561 
a rašykite: Mr. Kriaucunas, 
-11 5 Ave., New York 16, 
v York.
išimties meti] garantija.

tanaus je nelaimingų žmonių 
imo jis paleido šmeiž- 

btoiįeš lietuvius, latvius ir 
„ I^P„New York Times” 
ciaifflijje pereitą penktadienį, 
ciy taips * • * 
garsRrašė, kad „bent treč- 
das. o gal dar ir daugiau 

_)s kraštų tremtinių yra
. Baltijos fašistų orga- 

Bjos, nariai, arba legio- 
vokiečių sukelti ko- 

Povikiieš rusus.”
jo šeiniuos ištraukos kaip tik 
nui, tia faktas, kad už Drew 
reite Jton žinios slepiasi ru- 
siaraika.

. ištrauka yra grynai 
___ a: tai Maskvos teori- 

‘.d šauliai esą fašistai.
P^kvienas, kas domėjosi 

organizacija, žino, kad 
GOvo patriotinis vienetas, 

Gerose Eatęs tikslu ginti savo 
teisima žemės laisvę, šauliams 

Aptežusė krikščionys demo- 
prašak^rTnutininkai, liaudinin- 
anoiK ocialdemokratai ir net 

jįęrįi kitas iš dabartinių ko- 
Mitų. Nieko fašistiško 

i organizacijos struktū- 
jaljiebuvo.

"Ar O 'A'
496 G^iai norėjo du zuikius 

TdPiti, pasikvietę panašios 
z^g$šs tipus kaip Drew 

leton ir jo sėbrai.
Qgmfmu šūviu buvo taikoma 

^*yti palankesnę dirvą, 
Baltijos kraštų tremti- 

/jbūtų atiduoti rusams ir 
urie teisiami, kaip karo 

finalistai; juk jie fašis- 
laciai, gestapo nariai — 

JsdS*1. jau tik suminėti kele- 
^laskvos epitetų.

s noras tariamuosius 
j^^.jos „nusikaltėlius” pa- 
====^111 teisme tėra savotiš- 

rusų pagražinimas ar jū- 
CnjjJ.is maskaradas, nes juk 
r“ t* ;oji rusų policija žmones 

'be jokio teismo, teisin- 
.o ar įstatymo. Tai yra 
,skerdėjų organizacija, 
AS-^os aukos yra žmonės, 
taikioj paaiškėjo, kad nei 

: gijjsipftrika, nei Anglija nesuti-

Jo Ekscelencija
Arkivyskupas Richard J. Cushing,

Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
Garbės Narys.

PREZ. TRUMAN UŽ KARINĮ MOKYMĄ
Washingtonas. — Antra

dienį Amerikos prezidentas 
Trumanas, kalbėdamas Kon
grese, pasisakė už karinį mo
kymą visiems vyriškiams 
nuo 18 metų amžiaus arba 
baigus aukštesnę mokyklą.

Prezidentas atstovus pra
šė, kad šiuo reikalu jie tuo
jau priimtų reikalingus įsta
tymus.

Po metų apmokymo, pagal 
prezidento siūlymą, visi pe
reitų į atsarginius šešerių 
metų laikotarpiui.

Gabesniesiems bus suda
rytos sąlygos eiti kolegijos 
mokslą valdžios lėšomis.

Kiti bus leidžiami į kari
ninkų mokyklas.

Jeigu jaunuolis fiziškai ne
tiktų kariniam apmokymui, 
jis turėtų būti paruoštas to-

jau turėtų iš gėdos parausti 
tie lapai, ant kurių jo pamaz
gos buvo išspausdintos.

Pats „New York Times” 
rytojaus dieną nurodė savo 
vedamajam Drew Middleton 
pranešimo šališkumą ir dar 
išspausdino adv. Briedžio 
laišką, kuriame buvo iškel
tos rusų skriaudos lietu
viams, nors Lietuva buvo 
viena iš draugiškiausių šalių 
Sovietų Sąjungai.

„New York Times” veda
majam pažymėjo, kad Drew-

kiems darbams, kaip laivų, 
lėktuvų taisymui ar panašio
se srityse.

Prezidentas Trumanas pa
brėžė, kad taika gali būti iš
laikyta tik per stiprią jė
gą. Karinio apmokymo tiks
las yra garantuoti ir apsau
goti Jungtinių Valstybių lais
vę.

Trumano siūlymai yra pa
našūs į gen. Marshall planą, 
prieš porą savaičių pareikštą 
Kongresui.

Amerikos Legijonas pasi
sakė remiąs prezidento siū
lymą dėl karinio mokymo.

Kongresas šiuo klausimu 
suskilo į dvi priešingas pu
ses; vieni palankūs kariniam 
apmokymui, o kiti abejingi 
ar priešingi.

Prezidentas siūlo Ameri
kai turėti nedidelę kariuome
nę taikos metu, bet techniš
kai stiprią ir specializuotą.

Pirmoje vietoje stovėtų 
palygint nedidelės armijos, 
laivyno ir marinų dalys.

-Už jų nugarų eitų sustip
rinta tautinė gvardija ir ar
mijos, laivyno ir marinų at
sarginiai.

Šie atsarginiai reikale ga
lėtų būti greitai pašaukti.

Tagg 2-1454

KONTR AKTORIAI
tlieka mūrinių namų sienų iš
ginimą, plasteriavimą, šailgat- 

ių cementavimą ir kt darbus.
293 MAL'JER ST, 

BROOKLYN 6, N. Y.

B E '■3K B B B' Hl

£OS PILIEČIŲ

is, Manager
ĮSTAIGA

as, baliams, vestuvėms 
kiliams.

Brooklyn, N. Y,
TeL EVergreen 4-9672

HETINILS IR IŠ KITUR

Baltijos tremtinių paleis- Middleton perduotos pažiū- 
CĮ^tlaip taikinį pirmajam ru- 

Uūviui.
ros nepaiso Baltijos tautų is
torijos, jų pobūdžio ir tikro
sios padėties.

Laikraštis sakė:
„Galimas daiktas, kad tarp 

^pragyvenimo išteklius. Į tūkstančių ten esama kiek 
skinant Maskvos teorija, „fašistų” ir „buvusių Vokie- 

yferikos visuomenei per- tijos sąjungininkų”, ir to
tą Drew Middletono, Bal- kiems reikės specialių prie

is tremtiniai negalėtų gau- monių. Tačiau didžioji tų 
1 pašalpos iš UNRRA, ka-! žmonių dalis yra pabėgėliai, 

jrf'gi pastaroji globoja ir, kurie priešinosi tiek Vokieti
ja tik tas tautas, kurios jai, tiek ir Rusijai vardan sa- 
,f parėmusios sąjungininkų vo kraštų nepriklausomybės, 

j kurią Jungtinės Valstybės
k las iš arčiau sekė lietuvių tebepripažįsta. Vokietija yra 

bejėgė jiems pakenkti, bet 
Rusija, prisijungus jų šalis,

M1W-ntrasis šūvis taikė iš- , .vXi is lietuvių, latvių ir es-

plotos pastangas šiame kare, 
^jau seniai žino, kad reta 
,«p‘i mažoji tauta yra tiek 

ig kovojusi prieš laisvės 
4||fešus ir dėl demokratijų 
įgalės, kaip lietuviai.
Sausai šių nuopelnų nepri-

■*yiai ir demokratijų priešai.
j|t kad to nepripažįsta de

gi !■'kratiškos žemės ir demo- 
-n^tiško laikraščio korespon- 
i^tas Drew Middleton, tai

U. S. A. Prieš Lietuvos Okupaciją
“Darbininko”

Sukaktis
d.Bostonas. — Spalių 21 

„Darbininkas” minėjo savo 
gyvavimo 30 metų sukaktį. 
Jis yra Amerikos lietuvių ka
talikų šv. Juozapo darbinin
kų sąjungos organas. Ilgą 
laiką šios sąjungos priešaky 
stovėjo kun. J. Švagždys.

Pirmas „Darbininko” nu
meris pasirodė 1915 m. rug
sėjo 19 d. Redagavo kun. F. 
Kemėšis. Dabartinis redakto
rius yra A. Kneižys. Vyriau
siu redaktorium pasirašo 
kun. Dr. K. Urbonavičius, il
gametis to laikraščio bendra
darbis.

„Darbininko” administra
torius yra A. Peldžius. Daug 
paramos laikraštis susilau
kia iš kun. P. Juro, dabarti
nio Lietuvių Darbininkų Są
jungos pirmininko, šios or
ganizacijos garbės pirminin
kas yra Bostono arkivysku
pas R. Cushing.

A. Kneižys „Darbininką” 
redaguoja nuo 1926 m.

Spalių 21 d., „Darbininko” 
sukakties proga, buvo su
rengtas jubiliejinis koncertas 
Bostone. Dainavo Birutė Ra
moškaitė. Koncertas praėjo 
dideliu pasisekimu.

Atsiranda vis daugiau bal
sų, kurie pasako tiesos žodį, 
kaip sovietai elgiasi su Bal
tijos tautomis.

„American Mercury” lap
kričio numeryje Nobelio tai
kos laureatas Norman Angell 
primena, kad rusų įtaka Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Lenkijoje ir dar kitose šaly
se plačiai ir žiauriai išnaikino 
ištisas gyventojų klases.

Pereitą sekmadienį Fulton 
Lewis Jr., kalbėdamas per ra
diją, iškėlė klausimą, kodėl 
Rusija neįsileidžia kitų tau
tų kontrolės Lietuvon ir ki
tur, kur rusai dominuoja, jei
gu sovietai nori Japoniją 
tvarkyti.

Tą pat dieną per radiją 
Cedric Foster pabrėžė, kad 
vivisi gerai žino apie sovietiš
kąjį dominavimą Baltijos 
kraštuose.

Dingo Čiurlionio
G?

Kūriniu

it. KRYŽIUS'SUKĖLĖ
58 MILIJONUS

New Yorkas. — Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas C. M. Chester prane
šė, kad ši organizacija per še
šerius karo metus gavo 59 
milijonus dolerių aukų.

Pranešama, kad vokiečių 
okupacijos metu dingo dalis 
M. K. Čiurlionies paveikslų 
iš jo vardo galerijos Kaune.

Buvo pranešimų, kad šio 
didžio lietuvių dailininko kū
rinius naciai dovanodavosi 
vieni kitiems įvairiomis pro
gomis.

Čiurlionies muziejui per 
karą buvo nuneštas stogas, 
kada buvo šalimais išsprog
dinta elektros stotis.

Argentinoje K. Verax iš
spausdino apie Čiurlionį ir 
lietuvių kryžius 32 puslapių 
studiją ispanų kalba.

Berlynas. — Amerikos Vy
riausiojo Teismo teisėjas 
Jackson, kuris yra Jungtinių 
Valstybių prokuroras vokie
čių karo nusikaltėlių byloje, 
yra padaręs pirmaeilės svar
bos pareiškimą dėl Amerikos 
nusistatymo Baltijos valsty
bių atžvilgiu.

Iš Jackson pareiškimo ma
tyti, kad Amerika ir toliau 
nepripažins rusų okupacijos 
minėtuose kraštuose.

Sustatant kaltinimo aktą 
prieš nacius, rusų prokuro
ras ten buvo įtraukęs nusi
žengimus, nacių įvykdytus 
sovietinėje Lietuvoje, — 
toks išsireiškimas rusų bu
vo paduotas.

Rytojaus dieną ryšium su 
šia akto vieta Jackson pa
skelbė, jog tas išsireiškimas 
visai nerodo, kad Amerika 
pripažįsta rusų okupaciją 
Baltijos šalyse.
skelbė, kad išsireiškimas vi
sai nerodo, kad Amerika pri
pažįsta rusų okupaciją Bal
tijos šalyse.

Jackson rašė savo laiške: 
„Vokiečių karo kriminalistų 
apkaltinime, šiandien pasira
šytam, Estija, Latvija, Lie
tuva ir kai kurios kitos teri
torijos yra minimos kaip 
esančios Sovietų Sąjungos 
ruože. Toji kalba buvo pa
siūlyta Rusijos ir priimta,

kad išvengus nudelsimo, ku
ris būtų kilęs, reikalaujant 
pakeisti tekstą. Kaltinimo 
aktas yra pasirašytas su šia 
rezervacija ir supratimu:

Aš neturiu galios nei su
tikti, nei priešintis Jungti
nių Valstybių vardu Sovietų 
siekimams į anų teritorijų 
suverenumą. Todėl aname 
kaltinimo akte niekas negali 
būti suprasta, kaip Jungtinių 
Valstybių pripažinimas to
kio suverenumo, arba kaip 
nurodymas Jungtinių Valsty
bių ar pasirašiusiojo kokio 
nors nusistatymo dėl reika
lavimo tą suverenumą per
kelti.”

Panašų pareiškimą pada
rė ir anglų atstovas.

Tie juridiniai žodžiai rodo, 
kad Amerika ir Anglija kaip 
ligi šiolei nepripažino rusų 
pretensijos į Lietuvą ir kitas 
Baltijos šalis, taip ir toliau 
nepripažįsta.

Jackson aiškiai pasako, 
kad kaltinimo akte „niekas 
negali būti suprasta, kaip 
Jungtinių Valstybių pripaži
nimas” Lietuvos ir kitų Balti
jos kraštų šalių suverenumą 
perduoti Rusijai.

Į šį Jacksono pareiškimą 
atkreipė stiprų dėmesį Ame
rikos spauda. Kai kurie lai
kraščiai jį išspausdino pir
mam puslapyje ir padėjo 
stambias antraštes.

TŪKSTANČIAI LĖKTUVŲ NEW YORKE

PRANCŪZIJOJ LAIMĖJO DE GAULLE
Paryžius. — Šį sekmadie

nį buvo visoje Prancūzijoje 
rinkimai.

Balsuotojai pasisakė už ge
nerolo de Gaulle planą, kad 
586 išrinkti atstovai sudary
tų steigiamąjį seimą, kurio 
tikslas sustatyti naują kon
stituciją kraštui.

Tuo būdu senoji Prancūzi
jos konstitucija bus pakeis
ta nauja, ir prasidės šalyje

NORVEGAI SUŠAUDĖ KVISLINGA
Oslo. — Trečiadienį buvo 

sušaudytas Kvislingas, vy
riausias norvegų bendradar
bis su naciais. Jis buvo 58 
metų amžiaus.

Kvislingo vardas buvo ta
pęs sinonimu visiems kitiems 
žymesniems nacių talkinin
kams įvairiose šalyse.

Po ano karo Kvislingas bu
vo Norvegijos pasiuntinybės 
tarnautojas Rusijoje. Sako
ma, kad jis ten susikrovęs 
turto, pardavinėdamas mais
tą, kuris buvo skirtas dykai 
išdalinti badaujantiems vai
kams.

Vėliau Kvislingas grįžo į 
Norvegiją ir ten padarė kar
jerą. Naciams žengiant į Nor

ris taip pat rodė palankumą 
naciams. Jis dabar yra 85 
metų. Knut Hamsun yra ga
vęs Nobelio premiją.

Arkiv. J. Skvireckas 
Pas Popiežiui

New Yorkas. — Iš Romos 
gauta telegrama, kad Kauno 
arkivyskupas J. Skvireckas, 
Lietuvos primatas, lankėsi 
pas popiežių.

Lietuvos Atstovas
Londone

laiko juos komunistų linijos Ivegiją, jis buvo vyriausybė- 
griežtais opozicionieriais ir je ir tuoj pasidarė vokiečių 
gal net išdavikais, ir lengva įrankiu.
įsivaizduoti, koks likimas jų 
lauktų, juos

New Yorką yra pasiekę ei
lė garsių karo laivų. Tarp jų 
yra „Missouri”, kur buvo pa
sirašyta karo pabaiga su Ja
ponija.

Žmonėms leidžiama tuos 
laivus lankyti. New Yorko ir 
apylinkių gyventojai ta pro
ga naudojasi.

Pereitą sekmadienį apie 
ketvirtis milijono žmonių bu
vo susitelkę prie laivų. Kiti, 
išlaukę valandas, negalėjo 
įeiti į laivus, šiokiomis die
nomis nėra tokios grūsties 
ant jūros galiūnų karo laivų.

New Yorkas. — šį šešta
dienį New Yorkas matys vie
ną iš didžiausių aviacijos su
sitelkimų: iš viso pasirodys 
1,200 lėktuvų.

Jie čion suskris padėti 
švęsti Laivyno dienos. Kai 
kurie jų susigrupuos ir pa
kils iš tolimų vietų, kaip Ban- 
gors, Maine ar Charleston, S. 
C. Visi jie susilėks viršum 
New Yorko. šeštadienio po
pietį, per laivų paradą Hud- 
sono upėje, visa padangė dūz
gės nuo bomberių, kovos lėk
tuvų ir kitokių.

Tą dieną Amerikos prezi
dentas Trumanas Hudsono 
upėje priims karo laivų pa
radą. Taip pat Brooklyno lai
vų dirbykloję iš ryto jis pa
leis vieną iš galingiausių 
lėktuvnešių.

ketvirtosios respublikos lai
kotarpis.

Rinkėjai taip pat palankiai 
pasisakė už antrą de Gaulle 
siūlymą, kad atstovai turėtų 
griežtai apibrėžtas pareigas 
per septynių mėnesių tarpą, 
kada turi būti sudaryta nau
ja konstitucija.

De Gaulle išėjo laimėtoju 
dar ir kitu atžvilgiu. Jam ar
timiausia partija, liaudies 
respublikonai, gavo netikėtai 
daug balsų, ši partija yra vi
sai nauja. Prieš karą jos vi
sai nebuvo. Iš visų didesnių 
partijų ji yra artimiausia ka
talikams.

Daugiausia kandidatų pra
vedė komunistai, gavę 152 
atstovu.

Antroj vietoj eina social
demokratai su 142 ir liaudies 
respublikonų partija su 142 
atstovais.

Tai yra trys didžiosios 
prancūzų partijos po šio ka
ro.

Kitos prieškarinės parti
jos, kurios ilgą laiką domi
navo Prancūzijos politiką, la
bai sumenkėjo.

Radikalų partija ilgą laiką Į 
buvo stipriausia Prancūzijo-I 
je. Dabar ji turi tik 25 atsto
vus. Buvęs ministeris pirmi
ninkas karui prasidedant Da- 
ladier dabar visai neišrink
tas. Jis priklausė radikalams. 
Per didelį vargą pasisekė lai
mėti radikalui Herriot, ku
ris laikomas viena iš popu
liariausių Prancūzijos politi
kų.

Komunistai surinko 4,556,- 
000 balsų, socialistai 4,488,- 
000 ir liaudies respublikonai 
4,032,000.

The „New York Times” 
ryšium su Tautinio Karo 
Fondo vajum sekmadienio 
numeryje įdėjo pranešimą 
apie lietuvių tremtinių šelpi
mą per BALF.

NACIU VADAI APKALTINTI
Naciai kaltinami, kad Lie

tuvoje jie yra Paneriuose iš- 
žudę 100,000 žmonių, Kaune 
su viršum 70,000, Alytuje 60,- 
000, Prienuose per 3,000, Uk
mergėje apie 8,000, Marijam
polėje apie 7,000 ir Trakuose 
su aplinkiniais miesteliais 
37,640.

Latvijoje naciai kaltinami 
nužudę 577,000 asmenų.

Naciai dar apkaltinti Lie
tuvoje padarę daug žalos že
mės ūkyje ir pramonėje, taip 
pat apiplėšę tą kraštą.

Šių 24 nacių teismas nu
matytas pradėti lapkričio 
mėnesį.

Berlynas. — Dvidešimt ke
turiems nacių vadams Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Rusijos teismo atstovai 
įteikė kaltinimo aktą.

Patrauktųjų teisman eilė
je pirmą vietą užima Reicho 
maršalas Goeringas. Toliau 
eina Hess, Ribbentrop, mar
šalas Keitei, admirolas Doe- 
nitz, adm. Raeder, generolas 
Jodi, Franz von Papen, 
Schacht, Funk, Krupp, Ro
senberg, Streicher, Lay, 
Frank, Kaltenbrunner, Bor
mann ir dar kiti.

Visi jie yra po sąjunginin
kų užraktu, išskyrus Bor
mann, kuris nežinia kur 
slapstosi.

Tačiau teismas neturės 
progos savo žodžio tarti dėl 
dviejų didžiausių karo kal
tininkų — Hitlerio ir Himm- 
lerio. Pirmasis greičiausiai 
yra žuvęs Berlyno griuvė
siuose, o antrasis nusinuodi
jo.

Kaltinimo dokumente mi
nimi ir nacių žiaurumai Lie
tuvoje, nors nevisi.

Londonas. — Mūsų kores
pondentas iš Londono prane
ša, kad juridinė Lietuvos pa
dėtis ten nėra nė kiek pasi
keitusi.

Lietuvos ministeris ir to
liau naudojasi turėtomis pri
vilegijomis, o reikale jo nuo
monės atsiklausiama. Dėl lė
šų stokos, atstovybėje tedir
ba tik du žmonės, o darbo bū
tų keturiems.

Dwyer Pirmoj

Yra žinių, kad teisman bus

rašytojas Knut Hamsun, ku-

Kvislingas nuteistas buvo 
repatriavus”. jau prieš pora mėnesių. Jam 

Amerikos ir Britų vyriausy- bausmė buvo nedovanota, ir 
bes užtikrino, kad nė vienas šią savaitę jis atsistojo prieš 
prieš savo valią nebus ver- šautuvų ugnį.
čiamas grįžti į rusų zoną, ir Yra žinių, kad teisman bus 
reikia tikėtis, kad šio paža- patrauktas garsus norvegų 
do bus laikomasi”.

New Yorkas. — Iš trijų 
kandidatų į New Yorko ma
jorus pirmoj vietoj stovi 
O’Dwyer, antroj vietoj Gold
stein ir trečioj Morris.

Bet paskutinėmis dienomis 
Morris per bandomuosius — 
„šiaudinius” rinkimus pra
lenkė Goldsteiną.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

PRAEINANČIOS DIENOS
Mūs dienos tai, kaip sesers nepanašios, 
Kaip ugnys piemenų sukurtos laukuose: 
Vienos liepsna traškėdamos į dangų kyla, 
Kitos parūkę dūmais šlaužia pažeme.
Mūs dienos tai kaip žvakės prieš altorių, —
Gęsta, kai skamba giesmė vakarinė, 
Kai plaukia maldos iš tamsių šventovių 
Ir skruostus vilgo rasa sidabrinė.
Mūs dienos kaip skambėjimas varpų
Aidu atliepia nutilusiam kaime
Ir neša atminimą nuostabių sapnų
Ar nerimą artėjančios nakties ir baimę.

Reading, 1943. III. S. Prapuolenytė

NEW YORK 

NATIONAL 
WAR FUND

LIETUVA TEISIANT NACIUS DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS
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Pranešimas “Amerikos” Bendradarbi; ---------
______  . žydas, Sov. Sąjungoj. Vienas ji 
lietuviškomis moteriškė“? aaustas apie ?°Y’ Sąjl 
vardžių galūnėmis. uždą-gyventojų nuotaiką, at

Visi „Amerikos” ska'-^j^ 
jai kviečiami būti b^F*0. 
darbiais. Jeigu kas mii.01^ 
atsitiko jūsų šeimoje, a$° 
kėje, draugijose, — .
kit parašyti. <?)®enes

Nacių vadams atėjo atsiskaitymo valanda. Prieš jų 
akis padėtas kaltinimo dokumentas.

Jame išskaičiuoti šalių užpuolimai, miestų naikinimai, 
žmonių žudymai, koncentracijos stovyklos ir visa eilė kitų 
juodų darbų.

Goeringas, Ribbentropas ir panašūs vyrai, kurie dar 
taip neseniai save laikė šio pasaulio viešpačiais, milijonų 
žmonių gyvybės ir mirties ponais, nūn pašaukti teismo aki
vaizdom

Pirmoj vietoj jie kaltinami iš anksto rengę sąmokslą 
prieš taiką ir vedę prie karo.

Antroj vietoj jiems reikės atsakyti už karo nusikalti
mus ir trečioje — už nusižengimus prieš žmoniją.

Tarptautiniame karo teisme sėdi Amerikos, Anglijos, 
Rusijos ir Prancūzijos atstovai.

Galima spėti, kad bus įdomių susitikimų teismo eigoje, 
kai rusai kaltins vokiečius, kadangi bemaž visus minėtus 
kaltinimus galima priskirti ir Sovietų Sąjungai.

Kalbant apie kaltę dėl karo pradžios, Ribbentropas 
galės pasakyti, kad karo gaisrą vokiečiams padėjo kurti 
Rusija 1939 metų sutartimi ir Lenkijos puolimu. Agresoriai 
prieš Lenkiją buvo ne tik vokiečiai, bet ir rusai.

Sovietų Sąjunga toliau ėmėsi agresijos prfėš Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir Suomiją. Tai taip pat yra karo nusikalti
mai.

Kalbant apie žmonių žudymą, trėmimus, koncentraci
jos stovyklas, galima nurodyti, kad šiandien pasaulyje šiuo
se dalykuose niekas nepralenkia rusų. Apskaičiuojama, kad 
mažiausia penkiolika milijonų žmonių rusai šiuo laiku tu
ri savo koncentracijos stovyklose. Kur rusų įtaka vyrauja, 
kaip Lenkijoje, ar Balkanuose, ten nacių įvestos stovyklos 
nenaikinamos, tik pakeičiami jose gyventojai.

Kalbant apie karo kaltes, į kurias įeina karo sutarčių ir 
įstatymų laužymas, žmonių žudymas užimtose teritorijose, 
trėmimas, turto plėšimas, Rusija neturi sau lygaus partne
rio. šimtai tūkstančių lietuvių, latvių, estų ir kitų tautų 
žmonių tebėra Sovietų naikinami, tremiami, koncentracijos 
stovyklose laikomi.

Taigi, moraliniu ir juridiniu atžvilgiu Sovietų teisė
jams teks ne tik smerkti nacius, bet ir patiems suvaidinti 

' veidmainių rolę.
Toliau reikia pastebėti, kad kaltinimo aktan nėra 

įtraukti visi didieji nusižengimai, kuriuos naciai yra pa
darę.

Dokumente smulkiai minimi vokiečių agresijos planai 
ir darbai prieš Austriją ir Čekoslovakiją, bet visai nuty
lima Lietuva. Pirmoj vietoj čia reikėjo iškelti nacių sąmoks-. 
lūs Klaipėdos krašte, kaip jie paaiškėjo per Neumanno by
lą, o antroje vietoje negalima buvo tylomis praeiti, kad po 
Austrijos ir Čekoslovakijos trečioji vokiečių auka buvo 
Lietuva, iš kurios grasinimų keliu buvo atplėštas Klaipėdos 
kraštas.

Tai labai ryški spraga kaltinimo akte.
Be to, pačiame dokumente, kur minimi vėlesni nacių 

nusižengimai Lietuvoje, yra nesiskaitymo su tarptautine 
padėtimi ir teisingumu, kada Lietuva vadinama sovietine. 
Amerikos ir Anglijos prokurorai pabrėžė, kad toks pavadi
nimas toli gražu nereiškia Jungtinių Valstybių ar Didžio
sios Britanijos pripažinimo rusų okupacijos Baltijos kraš
tuose, bet buvo sutiktas tik todėl, kad nesugaišinus paties 
teismo.

_ Juodviejų pareiškimas yra didelis laimėjimas laisvos 
Lietuvos padėčiai išryškinti ir sustiprinti. Tačiau visas 
tas reikalas moraliniu ir juridiniu atžvilgiu silpnina kalti
namąjį aktą, kuriame viskas turėtų būti tiesu ir teisinga. 
Tuo tarpu iš keturių prokurorų net du pabrėžia, kad jie 
Lietuvos apibūdinimo aname dokumente nelaiko teisingu. 
Jiems reikia tik padėkoti už jų taip svarbios nuomonės 
pareiškimą. Bet daug sveikiau būtų buvę, jeigu jie iš viso 
nebūtų įsileidę anan dokumentan netikro Lietuvos apibū- 

- dinimo, kurį paskui reikėjo taisyti. R.

Slaptas skrajojantis drąsuolių būrys. — Posėdžiai ka
da kiekvieną minutę gali areštuoti. — Slaptosios policijos 
agentas prie telefono. — Ginkluotų lietuvių milicijos sar
gyba. — 1905 m. revoliucija Lietuvoje. — 40 metų sukak
tis ir kaip geriausia pagerbti kovotojus dėl laisvės.

Nuostabų lietuvių tautos 
sutartino, vieningo darbo pa
vyzdį turime Didžiajame Vil
niaus Seime, nuo kurio su
šaukimo šiemet sueina lygiai 
40 metų.

Ypatingas tai buvo laiko
tarpis. Kaip tik buvo pra
ūžęs rusų-japonų karas, kurs 
Rusijai kaštavo tris bilijonus 
rublių pinigais, arti 500,000 
kareivių. To karo metu Ru
sija prarado visą savo Paci- 
fiko laivyną ir japonams su 
belaisviais atidavė 2,000 pa
trankų.

Svarbiausia — visą Rusi
jos visuomenę tasai pralai
mėtas karas įtikino, kaip ne
tinkama caristinio biurokra
tizmo sistema viešpatauja 
krašte. Visi buvo ištroškę 
laisvės. Prasidėjo streikai, 
kruvini susirėmimai su caro 
žandarais.
Kaip būrys ginkluotų vyrų 
uždarinėjo rusinimo lizdus
Laisvės mintis pradėjo gi

lius diegus skleisti Lietuvo
je. Neseniai buvo laimėta 
spaudos laisvės. Tai dar la
biau pridavė ūpo. Gegužinių, 
vakaruškų, vaidinimų, chorų 
koncertų pavidale vyko slap
ti lietuvių susirinkimai.

Be anksčiau veikusių so
cialinių sąjūdžių, 1905 m. va
sarą įsikūrė Lietuvių Moky
tojų Sąjunga, kuri pirmu už
daviniu sau pasirinko apva
lyti Lietuvos mokyklas nuo 
rusintojų. Jie išsiuntinėjo vi
siems atėjūnams Kauno ir 
Vilniaus gubernijoje, kad jie 
per mėnesio laikotarpį turi 
apleisti lietuviškas mokyk
las ir išvykti auklėti rusų 
tautos, užleidžiant vietą lie
tuviams mokytojams. Kad 
tas jų raginimas nebūtų tuš
čias žodis, iš tų mokytojų su
sidarė būrys drąsuolių, kurie, 
ginkluoti revolveriais, nu
vykdavo į rusinimo tikslais 
Lietuvoje veikiančią mokyk
lą, ją uždarydavo, į mokyk
los knygas įrašydavo lietu
viškai:

„Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos ir Lietuvių Demokratų 
partijos įsakymu ši mokyk
la uždaroma, ir nebus atida
ryta, kol vyriausybė neįvyk
dys reikiamų reformų.”

Per savaitę beveikdami šie 
vyrai uždarė apie 20 rusini
mo lizdų. Caro valdininkai 
pasiuntė žandarus. Įvyko su
sišaudymas, buvo sužeistų iš 
abiejų pusių. Drąsuolių bū
rys uždarinėjimo toliau vyk
dyti nebegalėjo, bet apie 150 
rusų mokytojų susirinko į 
Kauną ir telegrafavo, kad 
lietuvių reikalavimai yra tei
singi, klausė, kur jiems nau
jas vietas paskirs Rusijoje...

2,000 atstovų į Vilnių...
Jau 1905 m. spalių 22 d. 

Vilniuje susirinkęs būrelis 
lietuvių veikėjų paruošė me
morandumą Rusijos ministe- 
riui pirmininkui, reikalauda
mi Lietuvai visiškos autono
mijos, lietuvių kalbą reika
laudami įvesti į įstaigas ir 
mokyklas, suteikti tikėjimo 
laisvę ir t.t. Tas memoran
dumas buvo spausdintas Ru
sijos vyriausybės laikrašty
je „Pravitelstvennyj Viesi- 
nik.”

Norėdami parodyti, kad 
tie reikalavimai nėra tik va
dų užsimojimai, o visos liau
dies ryžtingas siekimas, Dr. 
Basanavičius ir kiti veikėjai 
nutarė šaukti seimą Vilniuje. 
Dr. Basanavičius paruošė at
sišaukimą į Lietuvos žmones, 
kurs baigėsi žodžiais:

— Lai gyvuoja, lai auga, 
lai žydi Lietuva ir jos žmo
nių gerovė!

Nustatytąją dieną, 1905 m. 
gruodžio 4 d., susirinko 2,000 
delegatų ir svečių. Lietuvių 
delegacijos atvyko net iš 
Varšuvos, Rygos, Odesos, 
Petrapilio, Maskvos. Atva
žiavo net ir Prūsų lietuviai. 
Delegatai rinkosi „Lietuvos 
Bitininko” redakcijos patal
pose. Iš vakaro jie gausiai 
pripildė tam tyčia paruoštą 
lietuvišką vaidinimą (Vil-

FEDERACIJOS ŽODIS DEL KONGRESO
Prieš penkerius metus, kai Lietuva buvo savo didžiojo 

rytų kaimyno pasalingai užpulta ir parblokšta, Amerikos 
organizuotoji lietuvių katalikų visuomenė pirmoji iškėlė 
lietuvių vieningumo šūkį. Tas šūkis išėjo iš L. K. Federaci
jos. Ištiesta jos ranka visoms patriotinėms Amerikos lietu
vių grupėmis nebuvo atstumta. To išdavoje įsikūrė Ameri
kos Lietuvių Taryba, kurios vienas pirmutinių žygių buvo 
atsilankymas 1940 m. spalių 15 d. pas šalies prezidentą, ir 
paprašant stiprios paramos kovoje dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

Amerikos Lietuvių Taryba, nežiūrint įvairių kliūčių, 
yra atlikusi daug svarbių darbų. Ji telkė ir derino ameri
kiečius lietuvius didžiulėse pastangose savo kraštui karo 
pergalei prieš nuožmų priešą laimėti, ji niekad nesusvyravo 
teisingoje kovoje dėl Lietuvos laisvės ir lietuvių tautos gy
vybės. Amerikos Lietuvių Taryba telkė geriausias jėgas 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės bylai ginti. Ji budė
jo ir budi savo pasiimtųjų uždavinių sargyboje. A. L. Ta
ryba išlaikė rimtį bandymo valandose, ir šiandien aktyviai 
atsako į momento reikalavimus.

Vienas iš svarbiausių šiuo metu Amerikos Lietuvių 
Tarybos žygių yra Visuotinio Amerikos Lietuvių Kongreso 
šaukimas. Kongresas įvyks šių metų lapkričio 29, 30 ir

gruodžio 1 d., Chicagoje. Kongresan yra kviečiamos visos 
Amerikos lietuvių patriotinės draugijos, kurioms rūpėjo 
Amerikos karo pergalė ir kurioms rūpi Lietuvos laisvė ir 
lietuvių tautos gyvybė. Kongreso vienas uždavinių yra stip
riau pakelti organizuotos lietuvių visuomenės balsą už Lie
tuvą, jos žmones ir jų teises, dar stipriau suorganizuoti 
vieningą darbą, laimėti daugiau draugų Lietuvai plačioje 
Amerikos visuomenė ir jos įtakingose įstaigose. Kongreso 
uždaviniai yra kiekvienam lietuviui priimtini. Jie turi ra
ginti kiekvieną amerikietį lietuvį domėtis Kongresu ir būti 
jo nuoširdžiausiu rėmėju.

L. K. Federacijos Centro Valdyba visiškai pritaria 
Kongreso šaukimui ir kreipiasi į visas lietuvių ameri
kiečių katalikų draugijas bei įstaigas, kviesdama jas ir 
atskirus asmenis dalyvauti Visuotiniame Amerikos Lietu
vių Kongrese. Mūsų nuoširdžiausias noras ir prašymas yra, 
kad neliktų nė vienos vietovės, kur tik yra bent viena lie
tuvių katalikų draugija, kuri nebūtų atstovaujama Kon
grese. Jei kurios draugijos šiomis dienomis neturėtų savo 
paprastų susirinkimų, jos privalėtų sušaukti nepaprastus 
susirinkimus grynai Kongrese dalyvavimo reikalui aptarti. 
Kurios draugijos nepajėgtų vienos atskirai siųsti savo at
stovus, turėtų tai padaryti drauge susijungusios kelios. 
Tuo ypač turėtų pasirūpinti ir sielotis Federacijos skyriai 
ir apskritys. Tenelieka nė vienos parapijos, iš kurios ne
atvyktų bent vienas draugijos atstovas.

Išgirskime pavergtos Lietuvos balsą! Pasiklabenkime 
į savo sąžines ir duokime aiškų atsakymą. O tas atsaky
mas turi būti tvirčiausiu žodžiu tartas ir gyvu darbu įkū
nytas Visuotiniame Amerikos Lietuvių Kongrese, įvyk
siančiame Chicagoje.

A. L. R. K. FEDERACIJOS CENTRO VALDYBA.

niaus Kanklių dr-jos) ir klau
sėsi lietuviškų dainų.

Lietuvos liaudis pajudėjo
Vilniaus burmistru tuo lai

ku buvo lenkas. Dr. Basana
vičius prašė, kad leistų sei
mui rinktis miesto viešbuty, 
bet lenkas burmistras neno
rėjo sutikti. Tada organiza
cinis komitetas, jausdamasis, 
kad lietuviai negali būti pa
stumdėliai savo sostinėje, pa
reikalavo sakydamas, kad jie 
niekur kitur nesirinks, kaip 
tik tame reprezentaciniame 
pastate, ir išėjo laimėtojais.

Didžiajam Vilniaus seime 
sutartinai dalyvavo visos 
tuometinės politinės grupės: 
socialdemokratai, demokratų 
partija, valstiečių sąjunga, 
patriotinio nusiteikimo ne- 
partyviai, krikščioniškos de
mokratijos atstovai, kelios 
dešimtys kunigų. Tačiau de
legatai grupavosi gal ne tiek 
pagal partijas, kiek pagal 
savo visuomeninę padėtį, to
dėl ir kalbėtojais buvo pa
rinkti du iš darbininkų, du 
bežemių valstiečių, du maža
žemių, du ūkininkų ir t.t.

Dvi dieni įtemptai posė
džiaudami, iš visos Lietuvos 
suvažiavę atstovai buvo nuo
latiniame pavojuje, kad juos 
gali kiekvieną minutę suareš
tuoti. Dėl viso ko, lietuviai 
turėjo sudarę savo ginkluo
tą miliciją ir buvo pasiruošę 
savo atstovus ginti. Gi rusų 
generalgubernatorius baro
nas Freze į seimą pasiuntė 
savo slaptos policijos valdi
ninkus. Paskutinės sesijos 
metu, kada buvo einama prie 
rezoliucijų priėmimo, vienas 
rusų agentas iš viešbučio jau 
rengėsi telefonuoti, kad sei
mą išsklaidytų, bet seimo se
kretorius jam iš rankų iš
traukė telefono ragelį.

Ryžtingos rezoliucijos
Didysis Vilniaus Seimas, 

bendru visų lietuviškųjų gru
pių susitarimu, nutarė:

„Reikalauti Lietuvai auto
nomijos su seimu Vilniuje, ir 
išrinktu visuotiniu, lygiu, tie
siu ir slaptu balsavimu, ne
skiriant lyties, tautos ir ti
kėjimo.”

Anais laikais tai buvo drą
sus negausių lietuvių reika
lavimas šimtamilijoniniam 
rusų imperijos milžinui, kad 
leisti) Lietuvos žmonių reika
lus ir santvarką spręsti pa
tiems Lietuvos žmonėms.

Toliau buvo reikalaujama 
laisvės lietuvių kalbai, drau
gijoms, mokykloms, tikėjimo 
laisvės. Kaipo sankcijas, sei
mas nutarė, kol tie teisėti 
reikalavimai nebus išpildyti, 
nemokėti mokesčių, neleisti 
vyrų į karuomenę, neiti į teis
mus, reikale — streikuoti.
Laimėjimai ir tolimesnė kova

Seimas padarė įspūdžio.
Generalgubernatorius Fre- 

zė, pajutęs žmonių reikalavi
mų tvirtumą, paskelbė atsi
šaukimą, kad lietuvių kalba 
bus įvesta į mokyklas, kad 
mokytojais bus skiriami ir 
lietuviai katalikai, kad bū
sianti leista lietuvių kalba ir 
valsčiaus savivaldybėse, kad 
valsčių sekretorius galėsią 
rinkti patys lietuviai.

Paremdami savo reikalavi
mus, lietuviai daugelyje vie
tų perėjo beveik į tikrą su
kilimą, tačiau visa ta lietu
vių akcija nebuvo taip kru
vina, kaip kai kuriose Latvi
jos ar Rusijos vietose.

Nors 1905 m. sąjūdį rusai 
vėliau krauju ir trėmimais

Dėl techninių sąlygų 
spaustuvėje, bendradarbiai 
prašomi korespondencijas 
„Amerikai” išsiųsti taip, kad 
redakcija jas gautų pirma
dienį ir, vėliausiai, antradie
nį ligi pietų.

Vietines žinias prašome 
pristatyti vėliausiai antra
dienį ligi 2 vai. po pietų.

Jeigu būtų skubių reikalų, 
kurie nespėtų paštu ateiti, 
prašome skambinti antradie
nį prieš pietus. Bet pageidau
tina, kad žinios būtų paštu 
siunčiamos, nes skambinant 
sunkiau vardus, priimti.

Taip pat bendradarbiai 
prašomi kreipti ypatingą dė
mesį į vardų rašymą — jie 
turi būti paduoti aiškiai ir 
taisyklingai. Be to, moterų pasirodyti, 
pavardės prašomos rašyti su

„Sovietų žmonės laukia 
buklo ar gamtos įvykio, 
išvaduotų juos iš sovieti 
tatūros.”

Įtaria žydus
Paklaustas, kodėl pa 

Vietiniai „Amerikos”^.®6'dantų gydytojas at; 
tytojai malonėkit žinių0^ „Gyvenimas bolševikų 

... . .'puotoj Lietuvoj yra bei
Parašykite trump/?^ kas. Perspektyva vis 

yra viena: deportavin 
ir ilgtj^ir Aziją. Žydų atžvilgiu l 

redakcijaivikai irgi turi origina 
js30£US nusistatymą: kiekviena 

,,Ame;Idas, kurs išliko gyvas p 
spausdinama kiek ank^®6’ kiečių okupacijos, dėl te 
negu praeityje. Todėl t 
dienį pristatytos žinic 
savaitės numery jau nČ

nuslopino, bet turėjo pada
ryti ir stambių nuolaidų, 
kaip, pavyzdžiui, vėliau duo
tas leidimas kurtis tiek daug 
Lietuvos švietimui nusipel
niusių „Saulės”, „Žiburio”, 
„Ryto” draugijoms ir t.t.

Praėjo dar 13 metų neleng
vos kovos, bet Didžiojo Vil
niaus Seimo uždegtoji ki
birkštis 
galinga 
šviesa.

Kaip

1918 m. suliepsnojo 
nepriklausomybės

ti į skyrelį „Musų apy/j:^’ 
je”. : 
aiškiai.

Straipsnius ir 
pranešimus i_____
siųskit savaitės gale. į^®18

Šiuo laiku ...

no fakto yra bolševr 
c.iiB įtartinas.”

;$išmi- Tas pats dantų gydy 
p n0®' Prane®a> kad vokiečių oi 

^jįvil-lcijos metu 400 žydų vaik 
------------ v0 išgelbėti nuo mirties 

tiems lietuviams spręst-įnnoja slepiant juos Lietuvos 
tos likimą, už laisvę as. aviliai nuolynuose. Daug žydų 
draugijų, spaudos, žod^jun- paslėpę mūsų ūkininkai 
įsitikinimų.

Kaip Didžiojo Vilniau^ ap- 
mo metu, ! ’

Į anglų ir amerikiečių 
, puotąją Vokietiją atvyk 

taip daba.^tar- desnė grupė Lietuvos i 
Kongreso metu, visi vief^jfo]. pabėgusių iš bolševikų 

puotosios Lietuvos.

geriausia sukaktį 
paminėsime

Kovotojų dėl laisvės atmi
nimą geriausiai galima pami
nėti tęsiant ir laimint tą lais
vės kovą, dėl kurios jie nei 
jėgų, nei gyvasčių nesigailė
jo.

Gražiausiai paminėsime 
Vilniaus Seimo 40 metų su
kaktį suruošdami didžiulį 
Amerikos Lietuvių Seimą- 
Kongresą, kurs įvyks Chica
goje lapkričio 29-30 ir gruo
džio 1 dienomis, taigi pačio
se sukaktuvių išvakarėse.

Dabar daugelio lietuvių 
patrijotų rankos surištos bai
siajame Sibiro ištrėmime ir 
lūpos surakintos Sovietų ka
lėjimuose.

Ant mūsų, laisviausios vi
same pasaulyje lietuvių tau
tos dalies, krenta didžiulė 
atsakomybė galingai ir vie
ningai pakelti balsą už lietu
vių tautos teises, už teisę pa

susirinkime atlikti sa\,^jsll 
džiąją pareigą, tęsti ko;^ 
pavergtųjų kraujo broli< ne_ 
ir šis didžiulis suvažia;0 
praeina tuo šūkiu, kuru? 
niun susirinkę valstieči5 
baigė savo rezoliucijas į, j

— Stokim visi už vie®. 
Ir vienas uz visus! ’ .

KARO STOVIS LIETUI 
jšNK-

LIETUVOS KAI
PERGYVENKI

New Yorkas. — Va 
Europoje atsidūręs Liet 
karys mums rašo:

„1940 m. birželio 15 d. 
šėrikams Lietuvą okupi 
tuojau prasidėjo paNew Yorkas. — Reifflant.lU0^. P*agentūros žiniomis, A“! >restal- Bu™ auuunta ell< 

čiausioji Sovietų TaryS ™»meDes stato vyrėsi 
soje eilėje sovietų vaOlrW- Nezlurmt r 
sričių nutarė panaikint V : prašymo paleisti į ats< 
ro stovį. Bet tai neliečii0 Maskvos atėjūnai mane 
tuvos, Latvijos, Estijos 0 kelia j Vilnių ir paskii 
karinių Ukrainos ir Bf naujai besiformojančią 
dijos sričių, kur karo kyklą. Mokyklą suformg 
paliekamas ir toliau. Te ■ jie mane areštuoja, apk 
tos sritys, kurias so**na priešrevoliucine veik 
buvo pasigrobę 1939?®3' dar primeta tarptautinio 
metais. y33 po vardą.

Praktišku požiūriu šis“,"j Po 47 tardymų, nut 
jas sovietų dekretas rer®-mirti ir birželio 22 d. tra 
žinoma, neturi. Sovietų. 
domi žmonės, nepaisau-21110’ 
venamos vietos, ir tolia52™8 ______ ___
bebalsiais vergais visi- partizanai suardo geležir 

ir, traukiniui nebegalint 
toliau, NKVD visą eše 
nusprendžia sušaudyti.

Laimė manęs ir šį k 
neapleido — likau gyvas. 
1941 m. rudens iki 1944 n 
pavasario, t. y. beveik 
visą vokiečių okupaciją, į 
riais slapyvardžiais p 
dengiant, teko dirbti įva 
pogrindžio darbai. 1944 
gegužės mėn. 15 d. mane 
areštavo Gestapo. Prin

naujai besiformojančią

niu gabena į Sovietų Są 

gą-
Prie N. Vilnios lieti

NKVD ir NKGB kontr^ 
psa- 

______ _____________ -Įperši- 

“AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJA* 
i __________ :ssmų

Šių meti) lapkričio-November 23, 24 ir 25 d. Brooklyn! 
reiškimo parapijos salėje (No. 5 ir Havemeyer), įvyksta “Aai 
kos” Pergalės Bazaras. Jį ruošia artimi “Amerikos” bičiulia^ 
siruošimo darbas eina visu smarkumu. Talkon stoja atskj^g. 
mens ir draugijos iš apylinkės ir iš toliau.

Čia malonu giliu dėkingumu pasidžiaugti, kad į “Amei ’’ 
Bazaro Rėmėjų eiles šiomis dienomis yra įstoję būrys nuoš^- 

TTĄ C 1*1 1x5 xx» ■ w 1 ■ ■■ ■■ XX 5 Ir* xl <x »%-»i vaxx*xxxx xJ “ 1 » * wx X —XX ■

jų garbingas pa vyzdys patrauks daug daugiau “Amerikos, >■ 
čiulių įvairiose vietose. Tegu “Amerikos” bazaras būna k(0 
maigiausias!

Štai “Amerikos” Bazaro Rėmėjai: "
Kun. J. Valantiejus, Waterbury, Conn. .. 
Kun. P. Virmauskjs, So. Boston, Mass.........
St. Griganavičius, So. Boston, Mass..........
J. Dikčius, Maspeth, N. Y...........................
Edward Breslauskas, Philadelphia, Pa. 
Mi's. A. Stankowitz, Old Bridge, N. J......
Mary Starkus, Kearny, N. J.......................
Stasys Šiugždinis, Waterbury, Conn..........
M. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y...............
B. Pranckevičius, Brooklyn, N. Y. K...... .
J. Paulauskienė, Maspeth, N. Y..................
Katharine Vincius, Syracuse, N. Y.............
V. B. Rusilas, Amsterdam, N. Y......... ........
S. Žostautas, Richmond Hill, N. Y...........
K. Sliavas, Rochester, N. Y.......................
Kun. Pr. Juškaitis, Cambridge, Mass.......
J. Saldis, Yonkers, N. Y. .............................
W. Rosenburg, Maspeth, N. Y................ .
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y.........
S. Miltenis, Brooklyn, N. Y........................
V. Ališauskas, Brooklyn, N. Y......................
P. Franceson, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. J. Masaitis, Baltimore, Md. ............
Mr. ir Mi’s. Ambrose, Woodhaven, N. Y. ... 
B. Jodaitė, Waterbury, Conn................. .....
B. Skardis, Great Neck, N. Y................ !..
John Kazakauskas, Brooklyn, N. Y........ .
St. Tarvydas, Camden, N. J..........................
M.Kancerienė, Harrison, N. J......................
A. Chernalis, Paterson, N. J.......................
P. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y...............
K. Damušienė, Brooklyn, N. Y......................
Ant. Šerkšnys, Bridgeport, Conn...............
S. Girnius, Maspeth, N. Y............................. '

” bičiulių. Reikšdami jiems dėkingumą, tikime į veiklą susiejo 
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dm Lietuvos Išlaisvinimo k<
tetų, ir prasidėjo kryž: 
keliai po Vokietijos ka 
mus.

Buvau apkaltintas vai 
bės išdavimu. Byla jau b 
perduota liaudies teisi 
Perėjau 14 Vokietijos kai 
mų ir 1945 m. balandžio 1 
iš Bayreutho sunkiųjų da 
kalėjimo buvau išlaisvii 

ji šaipi, amerikiečių kariuomenės, 
jžaė Su manim toje jat pa 
js dra- poje buvo 27 lietuviai. K 
jį ris tas lietuvių mirė badu. 
Tąne-mos likimo nežinau, ži 
jžkhL'tik viena — mane areštai 
ji. hd visas mano turtas buvo k 
15 pli fiskuotas, ir šeima iš bute

j£VOS

j’m-

mesta.
Iktfo Daugelio mano pažįsta 

ir draugų jau nėra. 1941 
tais Sovietų buvo išvežta 
karininkų, 800 mokytojų, 
so buvo išvežta apie 45, 
žmonių. Išlaisvinimo kov 
1941 m. birželio 22-26 die 
mis, žuvo apie 3,000 Li< 
vos partizanų.” LA

..........

........

........ J-šetto.

....... -
..........M

.........
.........
-.....

.......- J.tao
.......... j’-Ą j<* ucumuc iciou rcugiių
......... 01} vaitraštį „Naujas Gyv<
.........

......... Anglų okupuotoje

New Yorkas. — Lietu 
Kat. Kunigų sąjunga plan 
ja trėmime leisti religinį

_; zor 
lietuviai leidžia laikn 
„Lietuvis”.



Šimas “Amerikos”

lietuvi^
rariaųS

Visi J
jai hOc

techninių sąlygų 
ėję, bendradarbiai

korespondencijas 
ii” išsiųsti taip, kad 
, jas gautų pirma- 
vėliausiai, antradie- 
etų.
s žinias prašome
1 vėliausiai antra-
2 vai. po pietų. 
)ūtų skubių reikalų, 
spėtų paštu ateiti, 
skambinti antradie- 
ietus. Bet pageidau-

žinios būtų paštu 
>s, nes skambinant 
vardus, priimti, 
pat bendradarbiai 
rreipti ypatingą dė- 
irdų rašymą — jie i 
paduoti aiškiai ir savaitės^

'ai. Be to, moterų pasirodyti 
prašomos rašyti su

, bet turėjo pada- 
stambių nuolaidų, 
yzdžiui, vėliau duo- 
as kurtis tiek daug 
švietimui nusipel- 

Jaulės”, „žiburio", 
■augijoms ir t.t.
iar 13 metų neleng- 
i, bet Didžiojo Vil
imo uždegtoji ki- 
918 m. suliepsnojo 

nepriklausomybės

iriausia sukaktį 
įminėsime
ų dėl laisvės atmi- 
tusiai galima pami- 
it ir laimint tą lais- 
dėl kurios jie nei 

gyvasčių nesigailė-

ių-October 26, 1945

—

AS APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE
nas Lietuvos žydas, 
i gydytojas, vokiečių 
jėijos metu buvo užda- 
- Lietuvoj į ghetto, šių 
vasario mėn. jis pabė- 
bolševikų okupuotosios 
vos į anglų zoną Vokie- 
; Jis taip pasakoja: 
Bolševikų kariuomenės 
imas į Lietuvą 1944 me- 
įsarą Jouvo pažymėtas 
jausia negirdėtai žvėriš- 
•audonarmiečių elgesiu 
loterimis. Kaime grobė 
įninku ne tik arklius ir 

Šiuo jus, bet ir šiaip viską, 
spausdinu latiko. Pagelbos šauktis 
negu pnėrf ro iš kur, karo vadovy- 
dienį prigįlekreipe į tai jokio dėme-

darbiais.^ 
atsitiko^ 
kėje, 
kitpu^

Vietinį, 
tytojai J

pranešiu

negu pre

Apie rusų kareivius
pinas pasidarė lyg išmi- 

=5įmestas — visiškai nesi- 
i civilinių gyventojų. Vil- 
civilių kiek daugiau, bet 

draugiją s?!611’11 vaizd{* dominuoja 

įHiHlrinim onarmiečiai ir civiliai 
i, atvykę iš Sov. Sąjun- 
su šeimomis.
iriuomenės išvaizda, ap- 
!~ias labai blogi. Tuo tar- 

; ar Vienoj bol-

tiems lietau ’ 
tos likim; į:

įsitikiniffiĮ
KaipDž? 

mo metu, t ■ 
v ariuomenės išvaizda, ap- 

labai bl°? i:Tuo tar' 
dži1j,|«>Bberlyne' .

L? ■ kų karininkai rodomi su 
Bniais, kaip caro laikais, 

"piečiais, Lietuvoje jie ne- 
pneuta iš kareivių masės.
niun m:;

Sov. Sąjungoj. Vienas jų, pa
klaustas apie Sov. Sąjungos 
gyventojų nuotaiką, atsakė: 
„Sovietų žmonės laukia ste
buklo ar gamtos įvykio, kurs 
išvaduotų juos iš sovietų dik
tatūros.”

Įtaria žydus
Paklaustas, kodėl pabėgo, 

dantų gydytojas atsakė: 
„Gyvenimas bolševikų oku- 
puotoj Lietuvoj yra beviltiš
kas. Perspektyva visiems 
yra viena: deportavimas į 
Aziją, žydų atžvilgiu bolše
vikai irgi turi originališką 
nusistatymą: kiekvienas žy
das, kurs išliko gyvas po vo
kiečių okupacijos, dėl to vie
no fakto yra bolševikams 
įtartinas.”

Tas pats dantų gydytojas 
praneša, kad vokiečių okupa
cijos metu 400 žydų vaikų bu
vo išgelbėti nuo mirties, pa
slepiant juos Lietuvos vie
nuolynuose. Daug žydų buvo 
paslėpę mūsų ūkininkai.

Į anglų ir amerikiečių oku
puotąją Vokietiją atvyko di
desnė grupė Lietuvos žydų, 
pabėgusių iš bolševikų oku
puotosios Lietuvos.

LIETUVOS KARIO
iviai, kalbėdami apie 
autų kariuomenę, neva- 
jos nei bolševikais, nei

PERGYVENIMAI

Irviaiij’j: įg, drįskiais. Šis žo- 
yra tapęs technišku ter-

KABOMI
_ Slaptoji policija

New Yoihi- ika (dabar vadinasi NK- 
agentūros ■ atėjo į Lietuvą su ant- 
čiausioji S® ^jos kariuomene ir Or
šoje eilėje r zavosi labai metodingai 
sričių nutarėm Dodugniai. Tuo organiza- 

stovį B«ii ’ tarpu ji nesiėmė 
tuvos,Latvį represijų. Per kelias 
karinių lteFes čeką užėmė visas

Simai areštai bei deporta- 
ai. Sužinoti ką apie su- 
įjų likimą neįmanoma, 
suėmimo faktas laikomas 
aptyje, o teirautis — 
kia išduoti save į bolše-

jiai paminėsime 
leimo 40 metų su- 
’uošdami didžiulį 

Lietuvių Seimą- 
kurs įvyks Chica- 
ičio 29-30 ir gruo- 
lomis, taigi pačio- 
vių išvakarėse.
daugelio lietuvių Stos šrifte 
ankos surištos bai-1 buvo pasęn® 

biro ištrėmime ir metais.
tintos Sovietų ka- Praktiška?:-

rankasų, laisviausios vi-žinoma uettt! ‘ - ' v.
i “ ... .Įmones yra verčiami nuo-įlyje lietuvių tau- domi žmones._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _
krenta didžiulė venamos riete? 

ė galingai ir vie- bebalsiais R® 
eiti balsą už lietu-1NKVD ir® 
teises, už teisę pa-1

dijos sriątRas- \ tada prasidėjo 
paliekamas ir

užpildyti nesuskaitomas 
j. lėtas. Mažiausiam daly- 
.j reikia gauti valdžios lei- 
' as, pav., išvažiuoti iš sa- 
frvenamos vietos, persi- 

į kitą butą. Net jei kas 

ERIKOS” BAZAROfc£Sšg«„X 
da leidimo.

ų lapkričio-November23,2Hrfi^ Lietuvos komunistai

. . ■ % ietuvos komunistai grįžo 
i bv. Sąjungos suvargę, iš

ėję, apiplyšę, nusivylę ir 
. artę.

apijos salėje (No. 5 ir Havemeyer).į 
s Bazaras. Jį ruošia artimi "Amflfe • 
rbas eina ūsu smarkumu. Talkai 
gijos iš apylinkės ir iš toliau.
mu giliu dėkingumu pasidžiaugtbt'Ktinis skurdas, kurį jie 
?ju eiles šiomis dienomis yra įstojęs' Sovietuose
bičiulių. Reikšdami jiems dėknjs! didelį įspūdį. Lygiu 
pavyzdys patrauks daug daapa'1’ įu jUG- ve-kįa brutalumar

se vietose. Tegu “Amerikos" banft’ kuriuo sovietai traktuoj

padare

Renkant drabužius tremtiniams
Paveiksle Rochesterio, N. Y. Šalpos Fondo darbininkai prie drabužių rinki-

mo.
Iš kairės: J. Margelienė, O. Apanavičienė, M. Saunorienė, A. Krajerienė, P. 

Dausevičienė, kun. J. Bakšys, M. Valeskienė ir Natalija Benner.
Visi džiaugiasi padovanotais kailiniais.
Minėtos moterys dirba salėj — skirsto ir deda į dėžes rūbus.

EUROPOS LIETUVIŲ PADĖKA 
AMERIKAI
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RUDENS NEGIEDRA

aerikos” Bazaro Rėmėjai: 
ilantiejus, Waterbury, Conn. 
’mauskis, So. Boston, Mass.....
avičius, So. Boston, Mass....._
Maspeth, N. Y................—

reslauskas, Philadelphia, Pa... 
ankowitz, Old Bridge, N. J. _ 
<us, Keamy, N. J.............<....-
jždinis, Waterbury, Conn..... .
itienė, Brooklyn, N. Y...........
vičius, Brooklyn, N. Y.,,.....
lene, Maspeth, N. Y...........-
/incius, Syracuse, N. Y.........
as, Amsterdam, N. Y......—
s, Richmond Hill, N. Y.......
Rochester, N. Y................-

uškaitis, Cambridge, Mass.....
onkers, N. Y.....................
irg, Maspeth, N. Y..........
ypko, Binghamton, N. Y... 
Brooklyn, N. Y.............

is, Brooklyn, N. Y.............
n, Brooklyn, N. Y...........
saitis, Baltimore, Md. ....... 
Ambrose, Woodhaven, N. Y. 
Waterbury, Conn. ........... *
Great Neck, N. Y............
auskas, Brooklyn, N. Y.....
;, Camden, N. J.......... ........
ė, Harrison, N. J...............
, Paterson, N. J................
aus, Brooklyn, N. Y.........
ė, Brooklyn, N. Y...............
% Bridgeport, Conn.........
aspeth, N. Y.

u juos veikia brutalumas, 
ja 

tuvą. Daugelis grįžusių 
(nuristų serga maliarija, 
liga, kurios niekad nebuvo 
tuvoj ir kurią jie gavo, 
randami Vidurinėj Azijoj. 
Tranas aukštas Lietuvos 
nisarijato tarnautojas, 
lamas Rusijoj, buvo suim- 
traukiny ir įtartas šnipi- 

imu, nes čekistai pamatė 
lietuviškus batus bei drą
sius, kurie, nors seni, vis 
to Rusijoj atrodė kaip ne
dėtos prabangos dalykai, 
sai negalėjo patikėti, kad 
p apsivilkęs žmogus gali 
i ne užsienio šnipas.
bolševikai reklamos tiks
ią sugrąžino keliasdešimt 
kų iš tų, kurie 1941 metais 
ra išvežti. Tie vaikai yra 

_ ' įgiau sunykę, kaip žydų 
kai, buvę Kauno ghetto, 
sitikinusių komunistų Lie- 
oje nėra. Jie veikia tol, 
Lietuva bolševikų oku- 

>ta. Pažymėtina, kad vo
čių okupacijos metu vie- 

komunistų veikla buvo 
limali, ir todėl, būtent, 
1 nebuvo žmonių, kurie tą 
bą būtų norėję dirbti, 
sietuvos komunistams pa- 
ė įspūdžio taip pat ir po
nis priespaudos režimas

New Yorkas. — Vakarų 
Europoje atsidūręs Lietuvos 
karys mums rašo:

„1940 m. birželio 15 d. bol
ševikams Lietuvą okupavus, 
tuojau prasidėjo paskiri 
areštai. Buvo suimta eilė ka
riuomenės štabo vyresniųjų 
pareigūnų. Nežiūrint mano 
prašymo paleisti į atsargą, 
Maskvos atėjūnai mane per
kelia į Vilnių ir paskiria į 
naujai besiformojančią mo
kyklą. Mokyklą suformavus, 
jie mane areštuoja, apkalti
na priešrevoliucine veikla ir 
dar primeta tarptautinio šni
po vardą.

Po 47 tardymų, nuteisia 
mirti ir birželio 22 d. trauki
niu gabena į Sovietų Sąjun
gą-

Prie N. Vilnios lietuviai 
partizanai suardo geležinkelį 
ir, traukiniui nebegalint eiti 
toliau, NKVD visą ešeloną 
nusprendžia sušaudyti.

Laimė manęs ir šį kartą 
neapleido — likau gyvas. Nuo 
1941 m. rudens iki 1944 metų 
pavasario, t. y. beveik per 
visą vokiečių okupaciją, įvai
riais slapyvardžiais prisi
dengiant, teko dirbti įvairūs 
pogrindžio darbai. 1944 m. 
gegužės mėn. 15 d. mane su
areštavo Gestapo. Primetė 
politinę veiklą, susiejo su 
Lietuvos Išlaisvinimo komi
tetu, ir prasidėjo kryžiaus 
keliai po Vokietijos kalėji
mus.

Buvau apkaltintas valsty
bės išdavimu. Byla jau buvo 
perduota liaudies teismui. 
Perėjau 14 Vokietijos kalėji
mų ir 1945 m. balandžio 14 d. 
iš Bayreutho sunkiųjų darbų 
kalėjimo buvau išlaisvintas 
amerikiečių kariuomenės.

Su manim toje jat patal
poje buvo 27 lietuviai. Kele
tas lietuvių mirė badu. Šei
mos likimo nežinau, žinau 
tik viena — mane areštavus, 
visas mano turtas buvo kon
fiskuotas, ir šeima iš buto iš
mesta.

Daugelio mano pažįstamų 
ir draugų jau nėra. 1941 me
tais Sovietų buvo išvežta 480 
karininkų, 800 mokytojų. Vi
so buvo išvežta apie 45,000 
žmonių. Išlaisvinimo kovoje, 
1941 m. birželio 22-26 dieno
mis, žuvo apie 3,000 Lietu
vos partizanų.” LAIC.

New Yorkas. — Lietuvių 
Kat. Kunigų sąjunga planuo
ja trėmime leisti religinį sa
vaitraštį 
mas”.

Anglų 
lietuviai
„Lietuvis”.

„Naujas Gyveni-

okupuotoje zonoje 
leidžia laikraštį

dvikovos liepsnų

esu sveikas ir 
kad ir vėl galė-

Neperdėdamas galiu pasa
kyti, kad National War Fund 
šiuo metu dirba vieną iš kil
niausių ir gražiausių darbų, 
koks tik begali būti pasauly
je.

Aš esu taip pat vienas iš 
tų tūkstančių ir milijonų, ku
ris pajuto konkrečią ir stip
rią šio fondo paramą.

Šis fondas šelpia nelaimin
giausius ir į didžiausią skur
dą patekusius įvairių Euro
pos tautų žmones.

Aš priklausiau Bendro 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondo šelpiamiesiems, nes il
gus metus gyvenau Lietuvo
je ir 1944 metais spalių 12 d., 
mažu laiveliu per Baltijos 
jūrą, su kitais trimis savo 
draugais, pabėgau iš sovietų 
ir vokiečių 
į Švediją.

Šiandien 
džiaugiuos,
jau grįžti į savo gimtąjį kraš
tą — U.S.A.

Čia noriu išreikšti gilią ir 
nuoširdžią padėką ne tik sa
vo vardu, bet ir tų lietuvių 
pabėgėlių vardu, kurie šian
dien Švedijoje ir naudojasi 
jūsų globa.

Šie nelaimingi žmonės, be 
Tėvynės, be artimųjų ir vis
ko netekę, žiūri į Amerikos 
tautą dėkingomis akimis ir 
visuomet prisimins, kad jūs 
nepalikote jų visiškam var
gui ir nelaimei.

Aš, BALF šelpiamas, ga
lėjau beveik ištisus metus 
tęsti medicinos studijas 
Stockholmo universitete, ir 
tik neseniai, Amerikos kon
sulatui Švedijoje tarpinin
kaujant, parvykau į šį kraš
tą.

Pasižadu būti Amerikos 
kraštui naudingas, jums vi
suomet dėkingas.

Jūs gal ir neįsivaizduojate, 
kokią milžinišką paramą jūs 
suteikiate šelpiamiems.

Tie nelaimingieji tikrai yra 
reikalingi jūsų paramos.

Aukodami doleriuką kitą 
ar kokį rūbą, jūs atliekate 
kilnų gailestingumo darbą.

Nekartą girdėdavau jūsų 
šelpiamųjų atodūsį: „Kad tik 
greičiau Amerika laimėtų 
karą ir sukurtų teisingą tai
ką visame pasaulyje”

Kiekvienas, savo laisvos 
tėvynės netekęs, tiki, kad 
Amerikos žmonės ir valdžia 
žiūrės, jog nė viena Europos 
tauta nebūtų nuskriausta ir 
kad silpnesnieji bus užtarti 
prieš diktatūrinių valstybių 
pasišokimus.

Per visą Vakarų Europą 
įvairių tautų išblaškyti mili
jonai nekantriai laukia tei
singo Amerikos sprendimo ir 
jos pagalbos.

Pasaulio teisinga taika pri
klauso tik nuo Amerikos.

Komunistus išskyrus, taip 
šiandien galvoja kiekvienas 
europietis. Visi džiaugiasi, 
kad žiauri nacių diktatūra 
buvo galutinai sutriuškinta. 
Tačiau daugelis Europos

tautų kenčia priespaudą ki
tos, nė kiek nešvelnesnės 
diktatūros, kuri, panašiai 
kaip nacizmas, laiko suvar
žiusi ir surakinusi visas žmo
gaus laisves, o patį žmogų 
yra padariusi vergu.

Esu pergyvenęs abi šias 
diktatūras ir puikiai jas pa
žįstu. Ir tik šiandien galiu 
laisvai atsikvėpti savo gim
tinėje, kur viešpatauja visiš
ka laisvė, ir drąsiai sakau, 
kad laimingiausia tauta pa
saulyje yra Amerika.

Mano didžiausias troški
mas, kaip ir kiekvieno laisvę 
mylinčio žmogaus, — kad 
Amerika kaip galima grei
čiau atstatytų pasaulyje 
teisingą taiką su tikra demo
kratiška laisve visur.

V. Vaitkus

VETERANAMS
PAGELBA

KL: — Kelios skaitytojos 
praneša, kad jų vyrai žuvo 
antrame Pasaulio Kare, ir 
jos nori žinoti, ar gali prašy
ti pašalpos pagal G. I. įsta
tymą kaipo veteranų našlės.

ATS: — G. I. įstatymas pa
dengia tik veteranus — vy
rus ir moteris. Nėra jokių 
parūpinimų kareivių užlaiko
miems asmenims gauti tos 
pašalpos. Našlės žuvusių ka
ro laukuose vyrų gali prašy
ti pensijų po 50 dolerių per 
mėnesį.

KL: — Daug žmonių ieško 
informacijų apie įvairius pul
kus arba divizijas, norėdami 
žinoti, kada jų jaunuoliai 
gaus atostogų.
ATS: — Su karo pabaiga Pa- 
cifike sunku gauti pilnų in
formacijų apie daug vienetų.

Jau prašėme War and Navy 
Departments pranešti mums 
apie šias grupes ir sulaukę 
tų informacijų mes pasiųsi
me Tamstai.

KL: — Panelė ir jos sužie
duotinis, dabar tarnaudamas 
Laivyne, ketina vestis, kai 
tik jis bus paleistas. Ji nori 
gauti informacijų apie F.H.- 
A. paskolų veteranams.
ATS: — Prašymai pasko
loms turi būti paduoti vieti
niam bankui arba panašiai 
įstaigai. Veteranams F.H.A. 
užtikrina iki 80% jo pasko
los, kai Veteranų Adminis
tracija užtikrina liekamą su
mą.

KL. — Pirmo Karo vetera
nas klausia, ar valdžia parū
pina apdraudą dykai Pirmo 
Pasaulio veteranams.
ATS: — Ne. Bet jis gali pra
šyti valdžios apdraudos, kaip 
Pirmo Pasaulio veteranas. 
Pasiųsk prašymą į Insurance 
Division of the Veterans’ Ad
ministration, Washington 25, 
D. C. Tą apdraudą gali išsi
imti World War I veteranai. 
Duokles galima mokėti kas 
mėnuo, keturis kartus per 
metus arba kartą per metus.

Stojo šaltas ruduo, prasi
dėjo žvarbūs lietūs; smarkūs 
vėjai daužo nuo medžių lape
lius, drasko stogus, gainio
ja pilkus debesis, blaško lie
taus lašus. Lietus, vėjo ge
namas, įkypai žeria kur pa
kliūna: aplieja trobesių sie
nas, duris ir langus, o kur 
pakliuvo ant laukų ar pievų, 
smarkiai kirto į žemę. Pašla- 
po ir patižo visi pašaliai, lo- 
mikės, ravai ir klaniukai skli
dini vandens. Kur ant vėjo, 
vilnija ir taškosi į pakraš
čius, o kur lomose vėjas ne
įgauna, viršum plūdurą bur
bulai.

Miške medeliai siūbuoda
mi ūžia, šniokščia, tarytum, 
barasi ant vėjo už daužymą 
jų lapelių be laiko. Likusieji 
lapeliai sušlapę virpa, dreba, 
įsikibę į šakeles, tarytum, 
verkia atsisveikindami su 
savo tėvais.

Žolelė pievose paskendusi 
vandenyje, o kuri aukštesnė, 
iškėlusi žalią viršūnėlę, žiūri 
į pilkuosius debesis, tary

tum, prašo ir meldžia, kad 
toliau neštų šaltąjį lietų.

Paukštelio miške nei ant 
laukų niekur negirdėti; var
nos tik papurusios, sušlapu
sios, padirviais svyruoja, 
braido po purvynus medžio- 
damos vabalus; nutverusios 
kame gerą kąsnį, varžos tarp 
savęs ir ištinka į kovą; tuo
met nugalėtoji verksmingai 
krankdama skelbia savo ba
dą.

Gyvuliai po ganyklas kuž
da, dreba sulyti; vanduo la
ša nuo nugaros ir nuo gal
vos, per ragus ir ausis var
va ant žemės. Kur pelkikėj, 
gyvulio kojos klumpa mažne 
sulig keliais.

Žmonės neįveikia bulbių 
kasti; dažnai žvalgos į dan
gų, bene giedrijas iš kurios 
pusės. Tuo tarpu, pasinaudo
dami negiedra, taisinėjos pa
stogėse, kraikęs po staldus, 
nes tankų metą atsitinka, 
kad po tokio lietaus staiga 
stoja žiema.

žemaitė

TARP LIETUVIŲ TREMTINIŲ
PERIODINĖ TREMTINIŲ 

SPAUDA
LIETUVIŠKA DAINA PER 

KARIŠKĄ RADIJĄ

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1945 m.

Chicago, Ill. — švenč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Nekalto Prasidėjimo 
Novena ir rekolekcijos lap
kričio 29 — gruodžio 8 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba.

Waterbury, Conn. — šv. 
Juozapo par. — Padėkos už 
taiką triduum, gruodžio 7-9 
d. — Tėvas Justinas Vaškys.

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

žydi
Tam, kas linksmas kryžių neša.

Jurgis Baltrušaitis

sodai, dirvos veša

LIETUVIŲ AUKOS KARO FONDUI

Aukos New Yorko National War Fund vajuj jau pradeda 
plaukti. Lietuvių Komitetas jų gauna ne tik iš pavienių žmonių, 
bet ir iš draugijų, šį mėnesį ypač tikimasi gauti daug daugiau 
aukų iš lietuviškų draugijų, biznierių ir pavienių asmenų, kurie 
atjaučia šalpos ir pagalbos reikalą.

Aukas siųskite: United Lithuanian Relief Fund Warehouse, 
c/o Mr. F. Narvydas, 101 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
Pereitą savaitę paskelbtos aukos ....................
Tautininkų Klubas, Brooklyn, N. Y...................
Šv. Pranciškaus Tretininkų Draugija, Maspethe

Maspethe. Per kun. J. Balkūną.
V. J. Atsimainymo Par. Šv. Ražančiaus dr-ja ...
Dariaus Girėno Postas Nr. 1............................
Kazys Buivydas..................................................
Pranas Narvydas ...............................................
Ver. Norvais ......................................................
J. C. Baltus..........................................................
Jurgis Andrius ..................................................
Ant. Norvais ...................................... ■................

Patiriama, kad greitai su
siorganizavę vakarų Vokieti
joje atsidūrę lietuviai, tiek 
pat greitai pradėjo steigti sa
vo periodinę spaudą. Vienur 
leidžiami spausdinti laikraš
čiai, kitur — mimeografu.

Miuncheno lietuvių koloni
ja turi net 4 leidinius — „In
formacinį Biuletenį” (išeina 
kas antra diena), „Vox Uni- 
tatis”, „Dienos žinios” ir 
„Aidai”.

„Aidų” vedamajame sako
ma: „Aidai nėra visiškai nau
jas leidinys, kaip ir pats pa
vadinimas yra dar iš Lietu
vos atsineštas. Savo amžių 
Miunchene „Aidai” skaito 
nuo 1944 m. Kalėdų. Tada jie 
buvo siuntinėjami ir platina
mi „vietoj laiško” lietuviško 
žodžio pasiilgusiems tautie
čiams. Antrasis numeris bu
vo išleistas šiais metais va
sario 16 d. proga. Bet pasta
rasis atkreipė gestapo dėme
sį, ir jo leidėjui teko atsidur
ti tardymo ugnyje. Tolesnis 
„Aidų” leidimas tuo būdu pa
sidarė neįmanomas, ir jie tu
rėjo nutilti, nors mūsų kolo
nija jų vis laukė. Dabar susi
daręs spaudos darbuotojų 
kolektyvas jaučia savo pa
reigą atgaivinti kaip tik šį 
leidinį, kuris ir savo tradici
ją ims iš čia. Tiesa, dabar 
„Aidai” nebus joks pogrin
džio darbas, kurį tektų slap
ta atlikinėti. Jie šiandien 
skamba viešai ir laisvai.”

Lietuvių Sąjunga Wiurz- 
burge leidžia „Lietuvių Žiny
ną” (jau išėjo 6 numeriai).

Rothenburge leidžiamas 
„Lietuvis”.

Selingstadte eina „Lietu
viškoji Informacija”, kuri 
jau artinasi prie šimto j o nu
merio.

Lietuvių kolonija Kempte- 
ne išleido knygelę „Atguvos 
Baras”.

New Yorkas. — Tremtinių 
lietuvių stovyklose sudary
tieji chorai turi gerą pasise
kimą.

Keli lietuviški ansambliai 
buvo karinės valdžios apvežti 
per daugelį kariuomenės įgu
lų. Keli koncertai buvo trans
liuoti per prancūzų ir anglų 
karines radijo stotis. LAIC.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimui

Šiandien mūsų tėvų kraš
tas Lietuva yra svetiinų-ran- 
kose. Bolševikai tremia lie
tuvius į Sibirą, kankina ir 
naikina. Tūkstančiai lietuvių 
yra vakarų Europoje, dide
liame varge.

Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukia visuotinį Amerikos 
Lietuvių Kongresą Čikagoje 
lapkričio 29-30 d. ir gruodžio 
1 d.

Jaunime! Siųskite atsto
vus į šį Kongresą iš savo 
draugijų. Vyčiai, parapijų 
chorai, CYO ir CYA ir kitos 
jaunimo organizacijos išrin
kite atstovus Kongresan.

Jei negalite siųsti atstovų, 
tai siųskite nors kokią auką.

Mūsų tėvų kraštui gresia 
išnaikinimas. Mūsų visų pa
reiga remti šį Kongresą, ku
ris rūpinsis lietuvių ir Lietu
vos gerove.

Į darbą, jaunime!
J. Jokubavičius

Lietuvių Kongreso 
Atstovams

Kadangi jaučiama visoje 
šalyje didelis trūkumas kam
barių viešbučiuose, tai ir Chi
cago j e nelengva surasti kam
barį apsistoti. Todėl buvo iš
rinkta komisija, kuri rūpin
sis surasti kambarius vi
siems delegatams ir svečiams 
dalyviams Kongrese.

Visi atstovai susirinks į 
Congress Hotel, 520 S. Mi
chigan Ave., Chicago.

Šiuo prašome visus atsto
vus ir svečius registruotis 
kaip galima greičiau pas ko
misijos pirmininką. Pažymė
kite, kur norėsite apsistoti: 
ar viešbutyje, ar pas priva
čius žmones. Kreipkitės šiuo 
antrašu:

Kazys J. Mačiukas 
2439 W. 69th St. 
Chicago 29, Ill.

$742,00

Iš viso $758.00

$660.00
25.00
10.00

10.00
10.00
10.00

5.00
5.00
3.00
2.00
2.00

Po $1.00 aukojo šie: P. Mikalauskas, B. Gerulis, P. Pusnikas, 
M. Miškinis, A. Štreimikis, St. Volskis, V. Kuras, F. Zubrickas, 
M. Koss, J. Gelman, H. Koss, F. Koss, A. Bendar, J. Narvydas, 
B. Koss, G. Mayol.................................................. ~............ 16.00

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
VOKIETIJOJE

tam, kad pintume vainiką,
Jurgis Baltrušaitis

Ne t ,
Ant žemės marguoja žiedai.

New York. — Nacių į Vo
kietiją ištremti lietuviai vys
kupai susirūpino įvest šiokią 
tokią tvarką lietuvių religi
nių reikalų aprūpinime.

Išskyrus rusų valdomą te
ritoriją, visa Vokietija ir 
Austrija šiuo metu yra pada
linta į 13 dekanatų.

Kur tik atsiliepia nauja di
desnė lietuvių kolonija, tuoj 
siunčiamas ir lietuvis kuni
gas, o tos kolonijos dabar 
greitai vienos nyksta, kitos 
kuriasi, nes UNRRA mažes
niais būriais gyvenančius 
renka į stovyklas, kelias sto
vyklas jungia į vieną, kelia 
iš vienos vietos į kitą ir t.t.
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Philadelphijos Žinios
kad lietuviai sudės dideles 
sumas.

Raginami aukoti per komi
tetą, nes tik tuomet jų aukos 
yra užregistruojamos, kaip 
Amerikos lietuvių.

SUDIEV, KARVELĖLI!

Šiomis dienomis philadel- 
phijiečiai pradėjo atsisvei
kinti su karveliais, kurių bu
vo pilnas miestas. Juos mėgo 
vaikučiai, seneliai ir šiaip 
praeiviai. Paukštelius maiti
no, jais džiaugėsi daugybė 
gyventojų.

Bet dabar miesto galva iš
leido įsakymą karvelių dau
giau nebemaitinti, o pastatė 
jiems spąstus ir juos gaudo 
ir paskiau žudo.

Tokie gaudymo sląstai jau 
pastatyti keliose miesto vie
tose.

Gyventojai galės dabar tik 
vieną kitą laimingąjį karve
lį pamatyti ir pasidžiaugti, o 
tūkstančiai jų, jei ne milijo
nas, paguldys savo galvas.

Nors karas pasibaigė, bet

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZŪKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

karveliams prasidėjo tikras 
karas. Kurie nenori atsisės
ti į kalėjimą ar užmokėti pa
baudos pinigais, tie visi turi 
dainuoti: „Sudiev, karvelė
li”...

Ne visi norėjo su tuo su
tikti ir nenorėjo klausyti val
džios įsakymų.

Vienas karvelio garbinto
jas nuėjo pas pačius didelius 
miesto ponus, kurie nori kar
velius išnaikinti, ir užprotes
tavo, kad jo draugus nori su
naikinti. Jis pasakojo, kad 
karveliai kasdien vaikšto ant 
jo galvos ir rankų, bet jis 
niekuomet nesusirgo nuo to: 
tai kam dar juos persekioti!

Otilia Ramming liudijo, 
kad ji maitinanti karvelius 
3 Jkartus per dieną nuo 1923 
m., bet niekuomet nesirgo nė 
vienos dienos nuo to laiko.

Nelinksmi paliko ir karve
lių maisto pardavėjai, kurie 
tonus parduodavo ir iš to sau 
gyvenimą darydavo. Dabar 
ir jiems reiks naujo biznio 
ieškotis.

Kaip atrodys Philadelphia 
be karvelių...

LIETUVIŲ GRUPĖ WAR 
CHEST ATIDARYME

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 08 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

TeVPOPlanAllO

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1118 Mt Vernon St., 

Pliiladelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salS. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

Spalių 18 dieną Convention 
Hall buvo atidarytas War 
Chest vajus Philadelphijoj. 
Šalia meniškos programos 
buvo ir 12 tautų, kurios pa
rodė, kad jos visos dirba visų 
tautų gerovei.

Malonu, kad lietuviai ten 
buvo išrinkti ir gražiai pasi
rodė. Viso lietuvių pasirody
mo vadovė buvo panelė Ele
na Slavynaitė su savo tautiš
kų šokėjų grupe ir draugais 
bei pažįstamais.

Lietuviai gavo gausių plo
jimų.

nuotaikingos jungtuvės, kai 
du parapijiečiai, lietuviai 
amerikiečiai, katalikiškai nu
siteikę ir taip šventai pasi
rengę, įžengė į naują gyve
nimą.

Gausus būrys žmonių, 
draugų ir pažįstamų lydėjo 
juos prie altoriaus su maldo
mis ir geriausiais linkėji
mais, kad jų ką tik pradėtas 
gyvenimas būtų visuomet 
laimingas ir lietuviškas-ka- 
talikiškas, kaip šiandien pra
dėtas.

Jaunoji Elena Belskytė yra 
lietuviškos šeimos dukra. Ji 
uoli lietuvė veikėja, kelerius 
metus jau buvusi sodalių pir
mininkė ir šiaip nuolat dir
banti su lietuvių jaunimu. Ji 
ir ištekėjusi nemano pamirš
ti lietuvių katalikų veiklos 
ir žada dar uoliau dirbti, 
kiek tik jėgos ir aplinkybės 
leis. Jų visa šeimyna katali
kiška ir uoliai remia parapi
ją-

Jaunasis Jonas Belevičius 
neseniai garbingai iš kariuo
menės atleistas, buvęs su
žeistas, bet laimingai pasvei
kęs. Jis taip pat iš lietuviš
kos katalikiškos šeimos ki
lęs ir, tik toliau gyvendamas, 
gal negalėjo taip aktyviai 
dalyvauti parapijos veikime. 
Dabar ir jis veiks su lietu
viais. Jis gražiai kalba lietu
viškai, kaip ir jų visa šeima.

Jaunąją porą sveikinam 
„Amerikos” Philadelphijos 
Žinių vardu, linkėdami tik
ros laimės ir laimingos atei
ties.

LIETUVIAI DIRBA WAR 
CHEST VAJUI

IŠTEKĖJO

Lietuvaitė Ona Bačauskai- 
tė, 234 Mountain St., spalių 
20 dieną ištekėjo už kario 
veterano, Francis Moscarello. 
Jaunikis yra Villanova kole
gijos studentas, ir jų sutuok
tuvės įvyko Villanova bažny
čioj.

NEW YORK

WAR FUND
STAIGA SUSIRGO

su-Spalių 16 dieną staiga 
sirgo V. Ambrazas, 1621 S. 
2nd St.

Jis buvo labai smarkiai li
gos suimtas ir vos išliko gy
vas. Tai jau antrą kartą jį 
taip liga sučiupo. Sveiksta.

GIMĖ

Rugsėjo 17 dieną, Mr. ir 
Mrs. Lagrew, 732 Pierce St., 
susilaukė sūnaus, kuris pa
krikštytas Samuelio vardu 
spalių 21 dieną. Kūdikio mo
tina yra Sofija Teledžianas.

NUGALĖJO KOMUNISTUO
JANČIUS

bas komunistinės valdžios 
buvo laikomas. Bet dabar jau 
susiprato.

Klubas šiemet gražiai at
naujintas, išdažytas ir su
tvarkytas. Jei ne nelaimės, 
kurios įvarė klubą į balą ir 
iš kurių išlipant reikėjo su
mokėti ar ne kelis tūkstan
čius dolerių, tai reikalai būtų 
visai geri. Tai įvyko kaip tik 
pirmininkaujant bolševisti- 
nių lietuvių atstovui. Pirma 
nebuvo girdėti, kad klubas 
valdžios taip būtų persekio
jamas.

Valdžia žino, kas 
tvarko.

MIRĖ

klubą

LIETUVIŠKA PORA

Spalių 21 dieną šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj 
sumos metu su iškilmingomis 
mišiomis susijungė moterys
tės gyveniman lietuvaitė Ele
na Belskytė, 214 Morris St., 
su lietuviu Jonu Belevičiu 
2837 Cantrell St.

Tai buvo tikrai šventai

Spalių 21 dieną lietuvių 
muzikalinėj salėj su prakal
bomis ir kita programa pra
dėtas War Chest vajus.

Lietuviai gerai supranta, 
kiek jie gauna iš to ir kaip 
jiems reikia dirbti, kad War 
Chest gerai veiktų ir surink
tų reikalingą sumą.

Jau pirmajame susirinki
me sukelta nemažai aukų. 
Bet lietuviai gausiai aukoja 
tam tikslui savo darbo vie
tose ir kitomis progomis. Iki 
vajaus pabaigos manoma,

Spalių 14 dieną įvyko Lie
tuvių klubo susirinkimas Mo- 
yamensing Avė.

Tai buvo ketvirčio susirin
kimas, ir narių suėjo daugiau 
kaip paprastai. Gražiausia 
buvo, kad ten prisirašė nau
jų narių, daugiausia iš ka
riuomenės sugrįžusių.

Po įvairių klausimų ir klu
bo reikalų, komunistuojan
tieji lietuviai, kurie yra tik 
keli, iškėlė reikalą siųsti at
stovus į komunistinių lietu
vių susilėkimą Pitsburgan.

Bet šį kartą jiems nepavy
ko beapgauti klubiečių, kaip 
tai padarė pernai. Pernai klu
bas išmetė 50 dolerių, nu
siuntė atstovus pas komunis
tus ir nieko negavo, net bal
so nedavė ir nieko nenuvei
kė.

Gerai, kad šiemet nubalsa
vo priešingai. Už komunis
tus pakėlė komunistines bol- 
ševistines rankas tik 6. Visi 
kiti balsavo prieš.

Laikas, kad visuomet lie
tuviai pažintų, kaip bolševi
kiški klubiečiai juos už no
sies vedžioja. Net visas klu-

Spalių 9 d. mirė Vladas 
Šaperauskas, 62 metų am
žiaus.

Spalių 10 d. mirė Katarina 
Arlauskienė, 68 metų am
žiaus. Palaidota šv. Kryžiaus 
kapinėse po pamaldų šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

Spalių 15 d. mirė Magda
lena Jatuzienė, 51 metų am
žiaus.

Palaidota šv. Petro kapi
nėse po pamaldų šv. Petro 
bažnyčioje.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

Juozas Grušas

KELIONE SU KLIŪTIMIS
atsipūtė, kaip geras plovėjas, paguldęs rėžį kviečių. 
Dabar ji mirčiai nebenumatė jokių kliūčių. Dar kartą 
apžiūrėjo pirkią ir kreipėsi į ligonį:

1945

Spalių-October 26, 194.

---------4.----------
(Tęsinys)

— Gal dar dienelę kitą, bet neilgam. . . Naktį jau 
ir grabnyčią buvau uždegusi. . .

Viešnia priėjo prie ligonio, pažiūrėjo, patraukė pe
čiais ir atsisukusi į kaimynę prašnibždėjo:

— Matai. . .
Bet ji norėjo visiškai tiksliai suskaičiuoti, kiek jam 

dar žingsnių liko žemiškosios kelionės.
Dar kartą vertinančiu žvilgsniu, kaip geras pirk

lys, žiūrinėjo eksponatą, pasilenkė prie jo ausies ir 
sučiulbėjo:

— Gal jau misliji kelt, sosiedėl?
Ligonis pramerkė mieguistas akis.
— Labai slabna, slabna. . .
Viešnia rankom suplojo sau per šlaunis ir paslaptin

gai timptelėjo šeimininkę už rankovės. Pasivedusi į 
šalį ėmė garbstyti:

— Matai, širdut! . . O tu dar nieko nesirengi. Jau vi
siškai marinamas, jau tučtuojau mirs. . . šiandien 
pat. . . matai, pažiūrėk, dvasios nebeatgauna. Kviesk 
marintojas, ko greičiausiai. Ir laikas gi dabar toks pa
togus! . .

Valiulienei net šilta pasidarė. Dabar jau jai jokio 
abejojimo nebebuvo, kad jos brangus vyrelis šiandien 
mirs. Nė kalbėti nebereikia. Juk mirtis jau kaip ant 
delno. Šaulienė gi tokiuos dalykuos puikiai nusimano.

Viešnia išėjo, ir ūkininkė tuoj griebėsi darbo. Vis
kas turi plaukti sklandžiai ir padoriai. Kunigas nese
niai jau buvo parvežtas, ir šis žygis jau neberūpėjo. 
Dabar tik svarbu marintojos. Negi turės skirtis be 
marintojų. Be to, gi dar alus. Numarinti, tai ir be 
alaus dar galėtų, bet jau budėti prie numirėlio be alaus 
niekas nepanorės. Tai būtų stačiai gėda jų namams. 
Ką žmonės pasakytų! . .

Bernui, tam stuobriui, įsakė daryti alų, o pusmergę 
siuntė pakviesti kaimo moterėlių — marintojų. Pati 
ėmė trūsti po vidų. Reikia sutvarkyti ligonio lovą, ap
dengti stalą, nuvalyti suolus, iššluoti aslą, paruošti 
žvakes — juk tuoj gali pradėti rinktis marintojos.

Kada viskas jau buvo prirengta, šeimininkė lengviau

— Na, kaip? . .
Ligonis tik suvaitojo, sustenėjo, pasikasė smakrą 

ir sumurmėjo:
— Mirsiu. . . Gal jau šiandien. . .
— Nabagėlis. . . O galva ar nesvaigsta? — dabar ji 

nebesiginčijo su juo, o tik guodė, pati nekreipdama 
daug dėmesio į savo žodžius.

Pradėjo rinktis moterėlės. Atėjo tos, kur moka iš 
kantičkų giedoti, ir tos, kur turėjo didelę marinimo 
praktiką. Visos buvo švariai apsirengusios ir šventa
dieniškai nusiteikusios.

žinovių akimis apžiūrinėjo ligonį ir stengėsi įsiti
kinti, kiek minučių dar šiam vargšui liko gyventi.

— Tai jau, dėduli, ruošiesi mus palikti. . . — kalbi
no žmogelį, tarsi į Braziliją važiuoti pasirengusį.

Bet lyg tyčia ligonis nerodė didelio pasitikėjimo ma
rintojomis. Tiesa, jis jomis labai susidomėjo, net mie
gas jam išlakstė, tik iš jo veido buvo matyti, kad vieš
nios jam ne perdaug gerą įspūdį padarė, žiūrėjo akis 
išskėtęs, dar nesuprasdamas, ko jos čia renkasi. Vietoj 
atsakymo tik po geros valandėlės sumurmėjo pro nosį:

— Hm. . .
— Vargšelis, jau matyt, kad tiek. . . nė žodžio ne

beištaria.
— Ką ten ir bekalbinti. . .
— Kaiminka, tu pradėk, pagiedosim litaniją.
— Tėvai, gal žvakę uždegti? — jau tikrai susigrau

dinusi ir šluostydama porą ašarų klausė žmona, nors, 
kaip matote, nebuvo linkusi verkšlenti.

Bet ligonis gynėsi, kaip vapsvų apipultas. Mostagavo 
abiem rankom ir kažką murmėjo. Šios apeigos jam ėmė 
kelti visiškai rimto susirūpinimo.

O moterėlės vienos žvakes žiūrinėjo, kitos vartė 
giesmių knygas, šnekučiavosi ir laukė, kada čia iš 
tikrųjų prasidės marinimo iškilmės. Toliau stovėjusios 
pradėjo svarstyti laidotuvių ir pamaldų tvarką.

— Be egzekvijų neapsieisi. Ne tiek jau čia brangu... 
tokiam ūkininkui! . . . —traški moterėlė rėkė ant vi
sos pirkios.

Ligonis tatai aiškiai girdėjo. Jo visas “slabnumas” 
pranyko, kaip kamparas. Piktai apsivertė ant šono, 
nusisukdamas į sieną. Paskui ėmė kasytis pakaušį ir

PRANEŠ!
Lastauskaite, Teofilė, kurios ištjr '

jusios pavardė nežinoma, bet m 
ma, kad ji taipgi gyvena Watert^S®*®^* 
Conn, ar apylinkėj. r ----

Lukšys, Antanas, sūnus Prano, »r ,t 
lęs iš Daukšiuos km., Ramygalos . N, I, 

Martinkienč-Senkaitė, Ieva. "
Masaitytė, Domicėlė, ir jos sc 

Abi jos yra ištekėjusios, bet pa>^ 
dės po vyrais nežinomos, gyven „ajade 
gal tebegyvena Čikagoje. r .!»*’/, 

Masonas, Ignas, kilęs iš 
km., Naujamiesčio v.

Matikevičius, Andrius, 
Harstharne, Oklahoma.

Matikevičiai, Mykolas, jreira^i 
Jonas, gyvenę Brooklyn, N. Y., 7* 
ton, Mass, i 

Matulienė- .. „ , „ , _
jos duktė Stefanija ir sūnus Staj 
gyvenusi Freehold, N. J.

Mažylis, Antanas, sūnus Petro,! , , 
lęs iš (lučiunų kaimo, Skapiškiui 
1922 m. iš Čikagos 
Mich., kame ir d

Misiūnas, Romualdas, 
kilęs iš Raikenų km., f 
kiškio apskr., į Ameriką y maucjuiu
13 metais ir gyvenęs Kalifornijos r 
tybeje.

Monkevičienč-Bubliauskaitč, Al ,. nQ0;rnjx 
tina, gyvenusi Detroit, Mich. ;.hl]S paSlTOUe 

Noreika, Juozas, gyvenęs Ohio V, -n-io- snip tijoje. Ji VPaiS- a"le
Padleskis, Kazys, sūnus Kazio. oiAmįs keDUrė- 

męs Sibire, Rusijoje, ir Amerikoje^1 r , 
laiką gyvenęs Čikagoje.

Paškevičius, Povilas, gyvenęs ai” . t 
begyvenantis Čikagoje. $ JUrglS JcbU-

Patašius, Jonas, gyvenęs 229 Y niiipfiq 0 to 
St., Brooklyn, N. Y., ir turėjęs v6tWJleua’u 
ne (drugstore). " JOMS Spa-

Pelaitiemene, Karolina. .įB r
Piveliutė, gyvenusi Kanadoje ] 

šį karą.
Katlcaitė, Elzbieta, kilusi iš M,__

kūnų km., Saločių v., Biržų apsl
Rimkai, Antanas ir Anelė, priėji’“®“neuc 

tekant Abelkytė. . „.i:,, no j
Rindeikiene, Magdalena, prieš įjglĮ.Spaiių 29 U., 

gyvenusi New Yorke. vąlraripnP
Sakalauskaitė, Ona, gyvenusi v>

pėdoje ir j Ameriką išvykusi 1931 A Pradžia 6 
Sapiegieuė-Lukšy te, Morta, d “U .. . 

' Prano, kilusi iš Ramygalos valsč..MfflKtUallSŪ.
Savickai, Dominikas ir Vincas. ' • n„r„
Simučiai, Liudvikas ir Ona ir (0?rvilgld pdld- 

pat Amerikoje gimė jų vaikai draueila
tinas, Anicetas ir Juzefą. Jie visą£“® 'uaublJa 
ką gyveno Čikagoje. __

Sinkevičiene, Elena, prieš ištel .
Kazlauskaitė, suamerikonintai žiną lietiniams 
dar kaip Helen Sinkewo, gyve a:, nn n og 1 
Brooklyn, N. Y. J® BALr 00

Sinusienė- Baktytė, Rozalija, ]■ nnliai dirba 
si iš žironų km., Radviliškio v„ g® uoudl Ulrud’ . 
lių apskr., gyvenusi ir gal tebeg į, spalių 1 iki 8 
nanti Baltimore, Md. ■* .

Šiurius, Antanas, prieš pat šį kjlietUViai IT SV6- 
išvykęs j Jungt. Amer. Valstybe, . i v • j

Šnartusevičienė, Salomėja, ApllIOJO laDdl UUS- 
koje žinoma dar ir pavarde Smit;,,.njįli na. 
taipgi ir jos dukterys Marija ir Jrd Pd

Stankevičiai, Antanas, Julius ir •{ syjpi rūbų įp 
kolas, Adomo sūnus, kilę iš Vili’ “ ’
vaisė., Kauno apskr. Utenai kenuoto

Svilienė ir jos duktė Birutė, ... •„ „„
baigė Telšiuose gimnaziją ir 1932 Vajų, Va- 

. tais išsikėlė į Ameriką pas vyrą.^ juozag Jo.
Ieškomieji asmenys arba apie .. D 

žinantieji prašomi skubiai atsilie»3State kvotą Fa-
CONSI LATE ^GENERAL OB^ įįek rįbų 

41 West 82nd Street WffiOlias ai tik
New York 21, New York ' 

arba įiO tVOlOS. t
CONSULATE of LITHUANIA< jio„nD m;

30 North La Salle St. 1 OienOS IKI 
Chicago 2, Illinois fljjĮnį knygą, mili-

pra. 
Tel. S te 8208 adosDŪs. Drauge

am ir taip pat
JONAS DAUNIS ireikmeny vajus.

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas ngiietuvos 

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. '

.opos. Vienas buvo 
s^iieau okupacijos 

ra sulaikytas cen- 
i Yorke apie metus 
2js laiškas buvo 
inetų liepos mė- 
1 okupacijos.
i laiške ’rašoma, 

Philadelphia, Pa, į gyvenę mieste- 
savo namą da-

Lietuvos Gen. Konsulato New Yorke 
Paieškomi asmenys:

Asevičiai (Savage) Baltrus ir Jo
kūbas, iš Lietuvos išvykę prieš 50 m.

Asevičius, Jonas (John Savage), iš
vykęs iš Lietuvos 1912 metais ir gy
venęs Čikagoje.

Baktys. Juozas, kilęs iš Žironių km., 
Radviliškio v., Šiaulių apskr., gyvenęs 
ir gal tebegynąs Čikagoje.

Baltinis, Jonas, studijavęs Kaune 
ir 1939 metais išvykęs j Ameriką.

Baltusiene, Ieva, gyvenusi Phila
delphijoj ar apylinkėse.

Bernotai, Povilas, Stasys ir Juozas, 
gyvenę New Yorke ii’ Bostone.

Bernotas, Antanas, sūnūs Liudviko, 
gyvenęs Montreal, Canada.

Bieloglovas, Pranciškus, arba jo sū
nus Stasys ir Aleksandras (?) kilęs 
iš Kelmės, Raseinių apskr.

Bikulčius, Leonardas, Amerikon iš
vykęs 1936 m. ir gyvenęs Čikagoje pas 
savo dėdę Vincą Slyterį.

Bubliauskas, Povilas, ilgą laiką gy
venęs 118 Market St., Brighton, Mass.

Bubliauskas, Vladas Albertas, at
vykęs i Jungt. Amer. Valstybes 1930 
metais.

Budreckai, Ignas ir Alena (brolis ir 
sesuo), kilę iš Radviliškio vlsč., Šiau
lių apskr.

Ciupliene-Ranonaitč, Elzbieta, kilu
si iš Rubonių km., Krinčino v., Biržų 
apskr.

Dakauskas, Leonas, kurio gyvena
ma vieta nežinoma.

Dakauskas, Simanas, gyvenęs ir 
gal tebegyvenąs Grand Rapids, Mich.

Damaševičiai, Kazimieras, Pranciš
kus ir Vladislovas, gyvenę Brooklyne 
ir Bostone.

Danieliai, Pranas ir Petronėle, prieš 
ištekant Matusevičiūtė, gyvenę New 
Yorke ar apylinkėse.

Dapkai, Juozas ir Povilas ir pasta
rojo duktė Emilija, kilę iš Radviliš
kio m., Šiaulių apskr.

Daraškevičienč-Sakavičiūtė, kilusi iš 
Radiškės km., Punsko valsčiaus.

Domarkas, Konstantinas, kilęs iš 
Plungės apylinkės, Telšių apskr., ilgą 
laiką gyvenęs ir gal tebegyvenąs Či
kagoje ar apylinkėje.

Domeikos, Vincas ir Justinas, kilę 
iš Sakių apskr.

Dubulis, Jonas, kilęs iš Naujamie- 
čios v., Panevėžio apskr.

Gerulskienč, Adolfina, prieš šį ka
rą gyvenusi Bostone.

Gervytė, Elzbieta, kilusi iš Žadai- 
konių km., Saločių v., Biržų apskr.

Grybauskienė-Leščinskaitė, Elena, 
duktė Antano, kilusi iš Šaukoto miest., 
Kėdainių apskr., gyvenusi New Bri
tain, Conn, ir Pennsylvania valstijoj.

Janušauskai, Ignas ir Antanas, kilę 
iš Sablauskų km., Akmenės v., Ma
žeikių apskr. ir gyvenę Čikagoje.

Janušauskienė, Rozalija, p:— 
gyvenusi 4623 Pickford St., 
Angeles, California.

Judickis ir Judickienė, krikšto 
vai Zigmanto, Alberto Buffe.

Jonaitiene-Serneckaitė, Marija, gy
venusi Detroit, Mich.

Joniką, Vaclovas, kilęs iš Alovės 
vis., Alytaus apskr.

Jonusonis, Antanas, kilęs iš Saudo- 
galčs km., Saločių v., Biržų apskr.

Krukonis, Nikodemas, gyvenęs prieš 
karą Čikagoje.

Kubertiene, Ona, kilusi iš Nauja
miesčio valsčiaus. „

I^apinskai, Jurgis ar Petras, gyve
nę ar gal ir tebegyveną Worcester, 
Mass.

RUSŲ KARIAI SLAPSTOSI 
GIRIOSE

Stockholmas. — „Latvju 
Vards” praneša, kad po Kur
šo kapituliacijos rusai suda
rė rinktines medžiokles po 
miškus besislapstantiems pa
triotams ir saviesiems de
zertyrams.

Pasitvirtina, kad miškuose 
slapstosi ypatingai daug ru
sų karių, kurie nebenori grįž
ti į komunistišką vergiją.

LAIC.

pirmiau 
Los

te-

Kundr^ įvyko me- 
gyv^o draugijos

Petra.^iietnvią Kazi- 
ir gal Čikagoje. .Jteko būti pir- 
č-Lekstutytė, Agne, tff>

'^ilgoka. Mes
I, ^>KcipiSKK.n yicūį’ 

l?r!lįy?enLD''>M P™>ė-
Pan’ŠISviįi* ta“ 

ką išvykęs i. įj pradėjom 
< n 11 fnrn i inc * *

Bet aš negaliu s 
dėl tos geros lieti 
kės niekad nepj 
gražių veidų per 
susirinkimus. Ar 
te, kad visi sv 
bridgeportiečiai 
mūsų mieste yra 
talikių moterų?

Susirinkimai i 
įdomūs. Kiekvic 
skirtinga parapi 
šeimininkes: prii 
palinksmina kol 
programa, pava 
rinkimai duoda 
pažinti su kitų 
nigais, moterim 
mis. Galima suž 
tos parapijos i 
blausia — mum 
justi, kad mes, k 
me gerai susior

Nuoširdžiai k 
lietuves katalike 
merginas atsil 
vienan "susirinki 
rinu, jog jums t 
tas gražus kat< 
kad jūs visada 
tu dalyvauti.
> Susitikime 1 
mo mėnesyje 
vakarą „Catho 
ty House”, Wa 
Kitas susirinki 
kričio 5 d. 8 v?

Aid

Praeitą šešt 
jos bazaras l 
mingai. Past 
svetainė buvo

Parapij iečia 
nimu ir para] 
gražiai pasida 
kad parapijai 
žaus.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3804 - 16 Richmond Str.

apsivertė ant kito šono. Pagaliau, didesniam efektui, 
nuspyrė antklodę žemėn. Nuostabiai jis sustiprėjo ir 
pagyvėjo. Jis jau norėjo sėstis ir lipti iš lovos lauk,
bet pribėgusios kelios marintojos vėl paguldė atgal ir 
apklojo.

— Kliedi nabagas.
— Sunku mirti. . .
— Duok, Dieve, laimingą mirtį. . .
Tai buvo jau perdaug. Ligonis sugniaužė kumštis 

ir buvo pasirengęs rėžti pirmajai, kuri palinkės jam 
laimingos mirties. Dabar jis ausis užsikištų, kad tik 
negirdėtų kalbant apie mirtį.

Ką gi, seniokšlis buvo nepakenčiamas priešgina: ka
da žmona sakydavo nemirsi — jis prisispyręs norėjo 
mirti, dabar, kada jam linki laimingos mirties — kaip 
gyvas nenori palikti ašarų pakalnės.

Situacija tikrai neaiški.
Bet štai, visų nustebimui, įėjo smarkiausia kaimo 

moteris Šimkienė. Jos nebuvo kvietę marinti.
— Na, ko jūs čia susirinkot? — įėjusi staigiai pa

klausė marintojų, bet nelaukusi atsakymo kreipėsi į 
ligonį:

— Gink laukan tas bobas — nemirsi! Mes dar pasi
pešim. žiūrėk, išlaužė paties vartus prie išginos kelio, 
žmonės dabar suka per lauką, išvažinės dar ir mano 
rugius.

Ligonio akys sublizgėjo, ir jis net nusišypsojo.
O marintojos:
— Mat, atsirado. . . tik triukšmą kelti prie mirštan

čio žmogaus. Padėtum marinti, jei tokia gera.
— Aš tau sakau, kad tu gink tas bobas lauk, o pats 

eik vartų taisyti!
Taip ji pasakė ir pati šypsodamosi išėjo, piktų 

žvilgsnių palydėta.
Marinimo apeigos buvo į nieką paverstos. Marinto

jos tik žvilgčiojo viena į kitą, nesusigriebdamos, kas 
daryti. Tokios kliūties jos nebuvo laukusios, nors ir 
turėjo neblogą marinimo praktiką.

Ligonis pasidarė drąsesnis, jo pozicijos sustiprėjo, 
pasijuto nebe vienas stojęs *į kovą, nors ir prieš tokį 
gausų marintojų būrį. Jis dabar ryžosi ir burną pra
verti.

— Ko jūs čia susirinkot? Hm! . . Ar neisit lauk!
Koks nedėkingumas! Stačiai akiplėša! Moterys pa

sijuto labai įžeistos.

Amerikos 1 
jos vietinio s 
girnas bus lap 
misija darb 
jlatina bilk 
daug turėti z 

Pelnas eis ' 
reikalams.

Manau, kac 
tys Lietuvą 
bėgėlių varg 
šį parengimą

Ir žmona pamatė, kad čia stebuklai darosi. VisišSdnkas kavos kai- 
buvo marinamas, o dabar varo marintojas lauk. PiraNių, sviesto nė- 
kui kai reikės, tai nė su pyragu nebeprisiprašysi. lioliau.

Parapijos 
rengimas bus 
šeštadienį, p 
nėj. Bus vise 
vanų. Taipgi 
rias atliks c 
Bus ir orkf 
atminti šį v

senis. Bet ji buvo nuolaidi ir rūpestinga. Ji paklau —.
— Gal valgyti nori, tėvai? cikaitis pradėjo
— Kad duosi. . . Wo College.
Ji nuėjo ir atnešė skanių su grietine barščių. Ligo^-iMinis C.Y.O. 

pats atsisėdo ir-ėmė srėbti. O ką! Jis turėjo visišMatlieka savo pa- 
patenkinamą apetitą. 2 gražiai.

Tuo tarpu marintojos viena po kitos spruko lai? ®ė, veikli 
Tie šposai joms malonumo nedarė. ko-

Ligonis išsrėbė barščius ir apsišluostė ūsus.
— Gal dar? — glostydama jo žilus plaukus šneki^čius, BALF

žmona. ^sekretorius, pra-
— Kad duosi. ... Newarko Uųi-
Žmona vėl atnešė antrą dubenėlį, bet dar daugink, N. J.

įdėjusi grietinės, dai’ labiau paskaninusi. 1-------- —
Nespėjo dar barščių paduoti, kai įbėgo uždusi®® sėkmės.

pusmergė ir suriko: p
— Gaspadin, viralinė dega! 1 Įmnidnkas.
Šeimininke puolė prie lango ir pamatė pilkų dun&a veikli Blanche Sais ne dėl 

kamuolius besiverčiant iš viralinės skliautų. *CYO jau pradėjo gero darbi
— O, Dieve! ūminiam veiki- tokius, ku
Užsimėtė kailinius ir išbėgo, garbstydama berr ger0

kad šis per savo žioplumą, alų bedarydamas, virali skirgielaJ Man tek 
uždegęs. - ------ - įįjgĮj

Kieme kilo didelis triukšmas. Subėgo kaimynai, ^DOrL CoilTl. Šalpos Fo 
kavo, šūkavo, kibirais barškino, o viralinė plėškė;'^_  . asmuo pr
kaip benzinu apipilta, šiaudų stogas kai užsiėmė Įankvtis lietuviams 
nieko nepadarysi. Ugniagesiams liko tik saugoti of Catholic Wo- sa(^a a^a 
trobesius nuo kibirkščių. Bet vėjas pūtė gana Protilt]ffla aidžiausiui 
gai, ir kitiems trobesiams didelio pavojaus nebuvo. . - miesto ri

— Kas uždegė?! Ma,bri^- nežiŪrint

žmones atsisuko: gi ligonis atkrapenęs. Išvalgė bar<se daaUgtįg kad 31101163 81 
čius, pasiėmė lazdelę ir atsikrapštė. Dabar jis vikriu - organ^cįja tus ir tei 
sukosi, įsakinėjo, ragino ir pats jau buvo begraibst^ g didžiausių ir — 
kibirus- ^iconn.vaisti- Harri

Bet kas čia! Jis nuostabų dalyką pamatė: viralini
stogas jau buvo nudegęs, ir ant užlų gražiai liepsnoj turime 27 ka- 
karstas. Tikras karstas, ir jam paskirtas! žmogui Iš jų pri- Praneš 
skutinis akmuo nuo krūtinės nusirito. Visas jo veidž^ H tūkstančių draugijos 
sušvito šypsena. Na, ir sekasi jam šiandieną! Jis kum>} Merginų minėtai mėnesini 
telėjo šalia stovėjusiam kaimynui į pašonę ir parodė E lietuvių šv. jame ne

— Dega! . . mes turime (atstovo j

Jau kuris 
tinis Tarybc 
tinėjo laiški 
porto ’draug 
atstovų rii 
Kongresą.

Kiek teko 
rios draugi 
po gražią 
draugijos t 
rijoj įrašyti 
gus lietuvi;

• studentams lin- darbus.

Artinant
ffląs pasitraukė rinkimams,

moterų.



ių-October 26, 1945
□mi Asmenys (
l. Konsulato New Yorke i 
škoipl asmenys:

Savage) Baltrus ir Jo
tu vos išvykę prieš 50 m. 
Jonas (John Savage), iš- 
tuvos 1912 metais ir gy- 
)je. 
ozas, kilęs iš žironių km., 
r., Šiaulių apskr, gyvenęs 
mas Čikagoje.
Jonas, studijavęs Kaune 
lis išvykęs į Ameriką. 
, Ieva, gyvenusi Phila- 
apylinkėse.

Povilas, Stasys ir Juozas, 
r Yorke ir Bostone.
Antanas, sūnus Liudviko, 
ntreal, Canada, 
is, Pranciškus, arba jo sū- 
ir Aleksandras (?) kilęs 
Raseinių apskr.

, Leonardas, Amerikon iš
iri. ir gyvenęs Čikagoje pas 
Vincų Slyterį.
ras, Povilas, ilgą laiką gy- 
-larket St., Brighton, Mass. 
<as, Vladas Albertas, at- 
ngt. Amer. Valstybes 1930

d, Ignas ir Alena (brolis ir 
ę iš Radviliškio vist, Siau-

»-Ranonaitė, Elzbieta, kilu- 
nių km., Krinčino v., Biržų

as, Leonas, kurio gyvena- 
nežinoma.
as, Sinianas, gyvenęs Ir 
venąs Grand Rapids, Mich, 
ričiai, Kazimieras, Pranciš- 
idislovas, gyvenę Brooklyne
e.
ii, Pranas ir Petronėlė, prieš 
Matusevičiūtė, gyvenę New 
apylinkėse.
Juozas ir Povilas ir pasta-

:ė Emilija, kilę iš RaavUiš- 
iaulių apskr. „
evičienė-Sakavičiūtė, kilusi iš I fe s______ ->• . n n j
km., Punsko valsčiaus. feiaSįį^kmadienį, spalių 29 d., 

[<as, Konstantinas, kilęs i§P®dokiiįį^r» ■nnT’n'niiva vnlmviprip 
apylinkės, Telšių apskr., Ugą . ParaP1J°S vaKanene 
zenęs m]gal tebegyvenąs ei-OS salėje. Pradžia 6 
tos.  ̂Vincas ir Justinas, kilę Sinunį^kare punktualiai.

kils H tteVakarienę rengia para-
Panevėžio apskr. kW®5sRozanciaus draugija.
Idenė, Adolfina, prieš šį ka-j 
tusi Bostone. i Kazlai s . --------------
.ė, Elzbieta, kilusi iš žadai- lipi iivi'iinc:
m, Saločių v., Biržų apskr. MM asalPa lietuviams 
uskienė-Leščinskaitė, Elena, .^™*kyrS0ne Veikia BALF 86 
itano, kilusi iš Šaukotomiest,!?““Ft , . ___,. . ,. ,
į apskr., gyvenusi New Bri- įjū apir. , kuris uoliai dirba, 
nn. ir Pennsylvania valstijoj, 
auskai, Ignas ir Antanas, Ulę 
mskų km., Akmenės v., Ma- 
.pskr. ir gyvenę Čikagoje, 
auskienė, Rozalija, pirmiau 
i 4623 Pickford St, Los 
, California.
kis ir Judlckienė, krikšto tė- 
manto, Alberto Buffe.
tienė-Serneckaitė, Marija, gy- 
Detroit, Mich.
a, Vaclovas, kilęs iš Alovės 
ytaus apskr.
>onis, Antanas, kilęs iš Saudo- 
:m., Saločių v., Biržų apskr. 
onis, Nikodemas, gyvenęs prieš 
ikagoje.
irtienė, Ona, kilusi iš Nauja- 
i valsčiaus. 4 
askai, Jurgis ar Petras, gyve- 
gal ir tebegyveną Worcester,

JUSit83^J
^ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

----------

Sfijuterson, N. J.
h m

.Lietuviai parade
14 dieną įvyko me- 

,0^ Wiflvento Vardo draugijos 
jos duknas. Mūsų lietuvių Kazi- 

parapijai teko būti pir- 
fe^et°je*
Mich, kabina buvo ilgoka. Mes 

pirmą vietą.
^“wjbdros varpams pradė- 
tybėje ^ambinti mūsų benas 

maršą, ir pradėjom

Msikųų parapija pasirodė 
lĘfe stipriai vyrais: apie 

su aukštomis kepurė- 
p»k^4i$uvo apie 20. Parado 

nę’ita^'las buvo Jurgis Jesu- 
fc^kmūsų parapijietis, o jo 

žj karą. ^minkąs — Jonas Spa-

Rinksi, ______
tekant .. , . _lapijos vakariene

‘X^įjus vajų spalių 1 iki 8 
‘^^ersono lietuviai ir sve- 
koje&xailčiai aukojo labai dos- 

Fondo sandėlį yra pa- 
koiMies 1,576 svarų rūbų ir 

Snii«.’<"apie 65 kenai kenuoto 
Pradėjus vajų, va- 

leštojEjirmininkas Juozas Jo- 
“^ičius nustatė kvotą Pa

co lietuviams, kiek rūbų 
yWfcti. Patersonas ar tik 

MSMys savo kvotos.
HM lapkričio 1 dienos iki 

-----^lietuviškų knygų, mui-

Bet aš negaliu suprasti, ko
dėl tos geros lietuvės katali
kės niekad neparodo savo 
gražių veidų per mėnesinius 
susirinkimus. Ar jūs nenori
te, kad visi svetimtaučiai 
bridgeportiečiai žinotų, jog 
mūsų mieste yra lietuvių ka
talikių moterų?

Susirinkimai visada būna 
įdomūs. Kiekvieną mėnesį 
skirtinga parapija būna už 
šeimininkes: priima žmones, 
palinksmina kokia trumpa 
programa, pavaišina. Susi
rinkimai duoda progos susi
pažinti su kitų parapijų ku
nigais, moterimis, mergino
mis. Galima sužinoti, ką ki
tos parapijos veikia. Svar
biausia — mums duoda pa
justi, kad mes, katalikės, esa
me gerai susiorganizavusios.

Nuoširdžiai kviečiu visas 
lietuves katalikes moteris ir 
merginas atsilankyti nors 
vienan ■susirinkiman. Aš tik
rinu, jog jums tiek patiks ši
tas gražus katalikių būrelis, 
kad jūs visada norėsite kar
tu dalyvauti.

Susitikime kiekvieną pir
mo mėnesyje pirmadienio 
vakarą „Catholic Communi
ty House”, Washington Ave. 
Kitas susirinkimas bus lap
kričio 5 d. 8 vai. vakare.

Aldona Einoriūtė

a\wavaswwawmww,js Patersoniečiai pra
si Ste 3208 'ėl būti dosnūs. Drauge

aldaknygių ir taip pat 
JONAS DAHginių reikmenų vajus.

Lietuvis Graborius-Baltiškas iš Lietuvos 
ijona Papečkienė, Pa- 

1025 MT. VERNON ST., PHW$o veikėja, gavo du laiš- 
yiv^i,ay1WiWi7/iWiWWM Lietuvos. Vienas buvo 

vokiečių okupacijos 
tel. REgent 8434 į buv° sulaikytas cen-

RICHMOND GRO® o antras laiškas buvo 
WHOLESALE GBOOts šių metų liepos mė- 

Savininkai LietaW iš ™sų okupacijos.
„„„•■raine laiške rašoma, 

PERKAME CIA —REMIL-|n-g, gyvenę mieste- 
3304-16 Richmond Str. . turgję savo namą, da- 
8E®sss®®3SK®3R®m®M«R«h^vena kaime. Toliau ra- 

__ -s^d puodukas kavos kai- 
Ir žmona pamatė, kad oa^ 200 rublių, sviesto ne

buvo marinamas, o dabar)®''taip toliau, 
kui kai reikės, tai nė su --------
senis. Bet ji buvo nuolaidi^cas Jakaitis pradėjo
- Gal valgyti nori, tėvai! Newarko College. 
— Kad duosi...
Ji nuėjo ir atnešė skanius? ... .. .x x • —j • - - -m; nfci labai gražiai.pats atsisėdo 1r«eatl«O>rencija veiwi

patenkinamą apetitą. narė, lanko biznio ko- 
Tuo tarpu marintojos vi® f Patersone.

Tie šposai joms malonumoi>^z. jokubavičius, BALF 
Ligonis išsrėbė barščius gyriaus sekretorius, pra- 
— Gal dar? — glostjrdan3PianiCyti Newarko Uni- 

žmona. etą, Newark, N. J.
— Kad duosi... . lems studentams lin- 
žmona vėl atnešė antrą geriausios sėkmės.

Įdėjusi grietinės, dar *“^iUbavit— pasitrauk5 
Nespėjo dar barščių F qyO pirmininkas. Jo 

pusmergė ir suriko: _ b išrinkta veikli Blanche
— Gaspadin, viralinėd^ ^gkas. CYO jau pradėjo 
Šeimininkė puolė prieW..s savo žieminiam veiki- 

kamuolius besiverčiant iš
— O, Dieve! <
Užsimetė kailinius ir

kad šis per savo žioplume idgeport, Conn, 
uždegęs. . 

Kieme kilo didelis triuk^ .ves prašomos lankytis 
kavo, šūkavo, kibirais ba$^»uncil of Catholic Wo- 
kaip benzinu apipilta. šia^'Į yra viena iš didžiausių 
nieko nepadarysi. UgniaĘ^V kių moterų organizaci- 
trobesius nuo kibirkščių- 'gėrikoj. Mes, bridgepor- 
gai, ir kitiems trobesiams > galime džiaugtis, kad
- Kas uždegė?! eporte ši organizacija 

- x ■ i •iirtini^Viena iš didžiausių irŽmones.ataflk;:1gl. šiušių visoj Conn, vaisti
nius, pasiėmė lazdelę ir
sukosi, įsakinėjo, ragino ^dgeporte turįme 27 ka_ 
kibirus. į parapijas. Iš jų pri-

Bet kas čia! Jis nuėsti apie 17 tūkstančių 
stogas jau buvo nudegęs-^;H ir merginų minėtai 
karstas. Tikras karatas, ir7izaci3ai- lietuvių šv.
skutinis akmuo nuo kriti^ZParaPUOs mes turime 
sušvito šypsena. Na, irs^^um šimtą moterų, 
telėjo šalia stovėjusiam ,.

— Dega!.. I

Praeitą šeštadienį parapi
jos bazaras baigėsi pasek
mingai. Paskutinį vakarą 
svetainė buvo kupina.

Parapijiečiai su savo jau
nimu ir parapijos kunigais 
gražiai pasidarbavo. Manau, 
kad parapijai pelno liks gra
žaus.

Amerikos Lietuvių Tary
bos vietinio skyriaus paren
gimas bus lapkričio 10 d. Ko
misija darbuojas gražiai, 
platina bilietus. Tikimasi 
daug turėti žmonių.

Pelnas eis Lietuvos šalpos 
reikalams.

Manau, kad visi atjaučian- 
tys Lietuvą ir Lietuvos pa
bėgėlių vargus atsilankys į 
šį parengimą.

Parapijos choro didis pa
rengimas bus lapkričio 24 d., 
šeštadienį, parapijos svetai
nėj. Bus visokių žaidimų, do
vanų. Taipgi bus dainų, ku
rias atliks choras ir solistai. 
Bus ir orkestras. Visi turi 
atminti šį vakarą.

AMERIKA

New Haven, Conn.
Vestuvių Varpai

Praeitą savaitę šv. Juoza
po bažnyčioj Waterbury, 
Conn, kapitonas Edvardas 
Šilkas vedė Aldoną Laba- 
šauckaitę iš Oakville, Conn.

Vestuvių pokylis įvyko pas 
jaunosios tėvus, kur susi
rinko abiejų tėvai, jaunosios 
brolis, grįžęs iš karo lauko, 
giminės ir artimi draugai bei 
draugės. Vaišės buvo labai 
jaukios ir draugiškos, nuo
taika pakilusi. Pasakyta gra
žių kalbų ir palinkėta jaunai 
porelei daug laimės ir pasi
sekimo gyvenime.

Kapitonui E. Šilkui vedus, 
susilaukėm malonios inteli
gentiškos porelės mūsų ko
lonijoj. Ponia šilkienė iš pro
fesijos yra slaugė ir turi pa
aukštinimą kaip slaugių vy
resnioji. Kapitonas Šilkas 
yra baigęs specialius kursus 
Yale universitete ir New Bri
tain Teachers College, šiuo 
tarpu jis studijuoja Columbi- 
jos universitete.

Sveikinam Edvardą ir Al
doną šilkus ir linkim laimin
go gyvenimo. ,

Pasitinka karius
Karių Motinų draugija mū

sų kolonijoj gražiai sutinka 
grįžusius karius, suteikia pi
niginių dovanėlių kiekvienam 
su pasveikinimu.

Kariai labai dėkingi moti
noms bei draugijai. Draugija 
susilaukė daug padėkos laiš
kų. _____

Rūbų vajus
Rūbų ir avalynės vajus ei

na sėkmingai mūsų koloni
joj.

Sekmadienį teko lankytis 
parapijos svetainėj, kur ma
čiau daug sudėtų dėžių, pa
rengtų vežti stotin. Už dėžių 
rūpestingą paruošimą padė
kos žodis priklauso visiems 
darbininkams ir darbinin
kėms, taipgi klebonui ir po
niai Onai Alf.

Rūbų vajus.dar nepasibai
gė. Taigi prašoma, jei kas 
dar turi, priduokit komisijai 
ir atneškit į parapijos svetai
nę. Taipgi laukiama knygų 
ir maldaknygių, kurios bus 
pasiųstos tremtiniams.

Šiuo tarpu eina National 
War Fund vajus. Lietuviai 
kviečiami prisidėti prie šio 
vajaus, nes iš jojo yra šel
piami ir mūsų sesės ir bro
liai tolimuose ištrėmimo 
kraštuose.

Bayonne, N. J.

NEW YORK

WAR FUND

ŠYPSENOS
Reikia paaiškinimo

Mokytojas aiškina vai
kams apie evoliuciją, t. y. 
kaip iš nieko atsirado žemė
je gyvybė ir kaip iš žemesnio 
gyvio išsivystė aukštesnis, o 
iš beždžionės pagaliau žmo
gus pasidarė.

Mokinys pakėlė ranką.
— Ką pasakysi, Vincuk?
— Aš norėjau paklausti, 

ponas mokytojau, ar tamstos 
motina buvo gorila ar šim
panzė?

Medinis piūklas
— Kodėl, Zigmai, savo 

žmoną vadini mediniu pjūk
lu?

— Etgi, piauna piauna 
sprandą, o jis vis kaip svei
kas, taip sveikas.

Ašaros pro saulę
— Ar kada nors gyvenime 

tau pasitaikė juoktis ir tuoj 
verkti?

— Taip, šį rytą.
— Kaip tai ?
— Tėvelis, basas beeida

mas per kambarį, užmynė 
ant viniukės... Aš pradėjau 
juoktis... Tėvas mane pama
tė... tuoj aš pradėjau verkti.

Pranas Bekampis

Baltimore, Md.
Mirė Vaclava Abromaitienė

Trečiadienį, spalių 24 d., 
buvo palaidota iš mūsų baž
nyčios su trejomis mišiomis 
a.a. Vaclava Abromaitienė, 
jau nuo seniai mirusio Dr. 
Abromaičio žmona.

A. a. Abromaitienė turėjo 
virš 70 metų amžiaus. Nors 
sirguliavo įvairiomis to am
žiaus negalėmis, tačiau jos 
mirties priežastis buvo puo
limas ir susižeidimas. Palai
dota šv. Stanislavo kapinėse. 
Tegu ilsisi Viešpaties ramy
bėje!
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Iš EUROPOS DĖKOJA Už DRABUŽIUS

Jau kuris laikas, kai vie
tinis Tarybos skyrius išsiun- 

s yra dabartinis C.Y.O. tinėjo laiškus visoms Brodge- 
. j^kas ir atlieka savo pa- porto’draugijoms dėl aukų ir 

...........  ' atstovų rinkimo į Lietuvių 
Kongresą.

Kiek teko nugirsti, kai ku
rios draugijos jau paskyrė 
po gražią auką. Tikrai tos 
draugijos bus Lietuvos isto
rijoj įrašytos už savo garbin
gus lietuviškus ir tautiškus 
darbus.

Kęstutis Skirgiela

Artinantis miesto valdžios 
rinkimams, lietuviai turi pa
remti kandidatus savo bal
sais ne dėl bačkutės, bet dėl 
gero darbo. Reikia atminti 
tokius, kurie Lietuvai nesi
gaili gero žodžio.

Man teko lankytis pas vie
ną didelį miesto valdininką 
Šalpos Fondo reikalais. Tas 
asmuo priminė, kad mums, 
lietuviams, pas jį durys vi
sada atdaros.

Kitą kartą priminsiu kelis 
miesto rimtus valdininkus, 
nežiūrint jų partijų, kaip 
žmones su pilna sąžine, rim
tus ir teisingus. O.

Harrison-Kearny,

Pranešama, kad šv. Vardo 
draugijos susirinkimas buvo 
mėnesinis, ne metinis, ir kad 
jame nebuvo nutarta siųsti 
atstovo į Lietuvių Kongresą.

R.

Pradėtas antras rūbų va
jus mūsų kolonijoj.

Praeitą sekmadienį 4 vai. 
p. p. buvo sušauktas mūsų 
skyriaus visuotinis susirin
kimas, dalyvaujant garbės 
pirm. kun. M. Kemėžiui.

Nutarta daryti visų gali
mų žygių, kad kuo daugiau
sia surinkus rūbų ir kiek 
galima sukelti daugiau pini
gais.

Susirinkime tuoj buvo su
mesta $34.00.

Klebonas kun. M. Kemėžis 
pažadėjo per amerikiečiams 
mūsų bažnyčioj laikomas no- 
venos pamaldas padaryti 
rinkliavą ir paprašyti aukų 
rūbais.

Tik grįžęs iš kariuomenės 
advokatas Brajus sutiko nu
eiti pas miesto majorą ir gau
ti leidimą rinkti rūbus per 
visą miestą, neišskiriant ir 
svetimtaučių.

Moterų grupė pasižadėjo 
talkininkauti, einant per na
mus rinkti drabužių.

Be to, susirinkime buvo iš
rinkti kun. M. Kemėžis ir ad
vokatas J. Brajus delegatais 
į Čikagoj įvyksiantį Lietuvių 
Kongresą.

Korespondentas

Keturdešimtės Atlaidai
Didieji ’švč. Sakramento 

trijų dienų atlaidai prasidė
jo sekmadienį, spalių 21 d. 
11 vai. ryte. šv. Marijos Se
minarijos kunigas McDo
nough atnašavo iškilmingas 
mišias. Procesijos kaip sek
madienio rytą, taip antradie
nio vakarą buvo be galo įs
pūdingos.

Atlaidus užbaigiant buvo 
15 kunigų. Kun. Dr. Vincas 
Andriuška, marijonas ir Ma- 
rianapolio, sakė visus pa
mokslus.

Nuotrupos
— Džiaugiasi A. Remeikio 

šeima, sulaukusi savo sūnų 
grįžusių sveikų iš karo. Anta
nas ir Alfonsas Remeikiai, 
du broliukai, abudu pergy
venę daug skaudžių įvykių 
karo metu, grįžo sveiki pas 
savo tėvelius.

— Viktorijai Gensevičienei 
sunki operacija buvo padary
ta Franklin Square ligoninė
je. Ligonė tačiau turi vilties, 
kad viskas sėkmingai nusise
kė, tad yra linksma, nors ir 
kenčia didelius skausmus.

— Drabužių ir avalynės 
rinkliava žygiuoja pirmyn. 
Kaip į šv. Alfonso parapijos 
kleboniją, taip į lietuvių sve
tainę gailestingi žmonės jau 
atnešė daug gerų rūbų ir ba
tų.

— Kun. Jonas Mendelis, 
kun. Dr. Mendelio brolis, iš
keliamas iš šv. Kotrynos baž
nyčios į šv. Augustino para
piją Washingtone.

BALFo siunčiami drabu
žiai pasiekia tremtinius, štai 
Maspetho BALFo skyriaus 
pirmininkas P. Kubilius ga
vo nuo tremtinio Zigmo Zub
rio šitokį laišką:

„Atėjus iš Amerikos lietu
vių drabužiams, skirtiems 
lietuviams tremtiniams Pran
cūzijoje, man tekusiam dra
bužy radau prisegtą prie ki- 
šeniaus raštelį, kad „kas 
gaus šį drabužį, kad praneš
tų” nurodytu adresu.

Aš labai apsidžiaugiau, 
kad turėsiu kam padėkoti už 
suteiktą paramą, kurios aš, 
kaip ir kiti čia gyvenantieji 
lietuviai tremtiniai, esame 
taip labai reikalingi.

Mes, visi čia Prancūzijoje 
gyvenantieji lietuviai, Jūsų 
pašalpa esame labai sujau
dinti ir Jums, Broliai Ameri
kos Lietuviai, labai širdingai 
dėkojame, kad mūsų nepa
mirštate.

Mūsų Tėvynę Lietuvą ir 
kartu mus visus lietuvius iš
tikus taip skaudžiai nelaimei, 
neveltui mūsų akys ir mūsų 
mintys yra nukreiptos į Jus, 
Broliai Amerikos Lietuviai. 
Jūs kad ir sunkiai uždirbtą 
centą dalinatės su mumis, 
mūsų nepamirštate ir esate 
duosnūs.

Jūs gelbėjote Lietuvą ir 
padėjote mums, savo tautie
čiams, po 1914-1918 m. karo 
atsistatyti ant griuvėsių. Jūs 
nepamirštate mūsų ir šian
dien.

Mums yra nepaprastai 
smagu, kad Jūs esate visur 
su mumis, mus atjaučiate ir 
kartu savo širdyse mums pa
dedate kentėti, nors mus ir 
skiria platus Atlanto vande
nynas, bet Jūsų lietuviškos 
geros širdys plaka kartu su 
mūsų širdimis.

Jūs daug dirbate, kad pa
dėtumei vargstantiems lietu
viams, kurie yra likę be savo 
krašto, be Tėvynės. Jūs taip 
pat daug dirbate ir daug pa
darėte Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymui.

Mes Jums neturėdami kuo 
geriau atsidėkoti, liksime iš
tikimais mūsų tėvynės gynė
jais, ir nesvarbu kur būdami, 
pasiliksime jos tikrais ir gar
bingais sūnumis, paaukoda
mi jai savo visą gyvenimą ir 
visą darbą.

Kadangi Jūs prašote pra
nešti, kas gaus šį drabužį, tai 
aš manau, kad Jums įdomu, 
kas aš esu ir kaip aš čia at
sidūriau Prancūzijon.

Esu inteligentas, mokslei
vis ir dabar politinis kalinys 
—tremtinis. Esu vokiečių 
1943 vasarą areštuotas už 
tai, kad dirbau slaptoje lie
tuvių spaudoje ir dalyvavau 
slaptoje kariškoje lietuvių 
organizacijoje prieš vokie
čius.

Sėdėjau 7 mėnesius Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime, ir 
paskui 1944 m. pavasarį ma
ne, kaipo kalinį, atvežė į 
Prancūziją, kur turėjau dirb
ti prie sunkių Atlanto forti
fikacijų darbų.

Čia išvargau 6 mėnesius, 
kol į Europos kontinentą iš
sikėlė Amerikos ir Anglijos 
kariuomenės ir mus išvada
vo.

Vėliau dirbau pas farme- 
rius f arm oje, dabar gyvenu 
Paryžiuje, dirbu ir mokausi,

nors nieko neturiu, labai sun
ku. Čia viskas labai brangu, 
kad uždarbio tinkamai val
giui neužtenka.

Blogiausia buvo su drabu
žiais, bet dabar jau truputį 
atsigavome. Tik visa bėda, 
kad trūksta amerikiečių at
siųstuose drabužiuose kelnių, 
kurių mums čia labai reikia.”

Turime ir daugiau panašių 
laiškų.

Amerikos lietuviai neturė
tų abejoti, ar drabužiai pa
sieks tremtinius. Jie visi pra
šyte prašo pagalbos. Drabu
žių vajų turėtume tęsti ne
nutraukiant, kol apdengsime 
kiekvieną mūsų pagalbos 
prašantį lietuvį.

BALF 16-tas Skyrius

buvo daugiau likę, bet dabar 
tai tik Kapų g-vė liko svei
kesnė. Ten gyvena ir mama.

Jei šis mano laiškutis pa
sieks Tave, tai ir aš laikysiu 
sau laime, jei tu sužinosi apie 
savo mamą, nors ir tiek, kad 
ji svejka ir gyva.

Rašyk ir aš rašysiu. Bu
čiuoju karštai. Antosė”.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

T. B. Grybaitė gavo savų
jų laišką iš Lietuvos.

Laiškas rašytas šių metų 
birželio mėn. iš Tryškių 
miestelio.

Jame taip rašoma:
„Šiandieną gavau Tavo an

trą laišką, rašytą balandžio 
15 d., ir nuoširdžiai Tau dė
kojame. Priimk ir nuo mūsų 
nuoširdžių linkėjimų Tavo 
gyvenime ir pasisekimo Ta
vo sumanymuose.

Tu rašai, kad negauni mū
sų laiškų. Gaila, bet aš jau 
siunčiau Tau penktą laišką. 
Telegramos kol kas dar ne
priimamos.

Mama sveika ir gyva, gy
vena Tryškiuose. Tavo žiniai 
— stato naują namą, nes se
nasis per karą sudegė. Sude
gė viskas, kas tik buvo na
me. Mačiau pati tą liūdną 
vaizdą, tuos akmenis, kurie 
liko po gaisro. Ir dabar bu
vome abu su vyru, vėl mačiau 
naujai baigiamą namelį.

Nesirūpink dėl mamos: ji 
sveika ir stipri, o kiek pas ją 
energijos, tai mums reikia 
imti pavyzdį.

Deveikiškiai per karą ap
degė, sudegė šilkaičio Mato, 
Kulikausko Vinco, Kožuko ir 
kitų namai. Kožukas žuvo 
per karą, šilkaitis Matas mi
rė 1944 m. Tavo sesers Veru
tės nėra Tryškiuose.

Tryškių miestelio beveik 
neliko nuo karo audros: ne
pažintum tu jo. Dar 1941 m.

LIETUVIŲ KOMITETO 
PARENGIMAS

N. Y. National War Fund 
vajaus Lietuvių Komitetas 
šiomis dienomis nutarė su
ruošti didesnį parengimą, su
pažindinti visuomenę su N.Y. 
Tautinio Karo Fondo darbu 
ir veikla.

Parengimas įvyks lapkri
čio mėn. 11 d. (sekmadienį) 
Apreiškimo parapijos salė
je, Brooklyne.

Bus rodoma National War 
Fund filmą, bus kalbėtojai 
ir plati koncertinė programa. 
Programos dalyviai bus pa
skelbti vėliau. Didžiojo New 
Yorko visuomenę kviečiam 
tą dieną reservuoti šiam pa
rengimui.

LIETUVIAMS ATMINTI
NOS DIENOS

— Spalių 9 d. suėjo 25 me
tai, kai lenkų generolas Želi
govskis, Pilsudskio įsakytas, 
sulaužė Suvalkų sutartį, už
ėmė Vilnių, tuo padarydamas 
lietuvių tautai didelę skriau
dą ir pakrikdęs santykius 
tarp abiejų tautų ilgiems me
tams.

— Spalių 18 d. sueina 30 
metų, kai įsisteigė Vilniaus 
lietuvių gimnazija.

— Spalių 19 d. sueina 25 
metai, kai kovoje dėl nepri
klausomybės žuvo savanoris 
Vincas Dovydaitis. Jo brolis, 
Pranas Dovydaitis, pasirašęs 
po nepriklausomybės paskel
bimo aktu, dabar yra ištrė
mime Sibire.

— Spalių 20 d. sukanka 25 
metai nuo garsios lietuvių 
pergalės prieš lenkus ties 
Giedraičiais.

— Spalių 22 d. sueina 70 
metų amžiaus Panevėžio vys
kupui Paltarokui. Kaip žino
ma, vysk. Paltarokas liko 
okupuotoje Lietuvoje.

— Spalių 5 d. sukanka 20 
m. nuo mirties rašytojos L. 
Didžiulienės, kuri pasirašy
davo slapvardžiu žmona.

— Šiemet sueina 150 metų 
nuo trečiojo ir paskutinio 
Lietuvos-Lenkijos padalini
mo. Didesnę Lietuvos dalį 
pasigrobė rusai. LAIC.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

o ■ -x. ■----------------------■----------------------

.......... ' ‘-----------------  . =<

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
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.

—

TREMTINIŲ STUDENTŲ 
ATSTOVYBĖ

Tarp kitų stambesnių cen
trų, buvo įsteigta studentų 
atstovybė Vokietijoje.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS 

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeira 4001 

Villa del Cerro 
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA K. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Angely Karalienes Parapijos

Koncertas-Balius
Sekmai, Spaliu-Oct. 28 d.

TRANSFIGURATION SALEJE
Marcy Ave. ir Hooper Str., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA LYGIAI 5 V AL. P. P.
Įžanga 75 centai.
PROGRAMOJE: Dainos, dialogai, monologai, laimėjimas 

100 dolerių ir šokiai
ŠOKIAMS GROS J. AVIŽONIO ORKESTRAS

Visi lietuviai esate kviečiami atsilankyti.

DRAUGIJOS AUKA
BAZARUI

Šv. Monikos Našlių Drau
gija savo mėnesiniame susi
rinkime „Amerikos” bazarui 
paskyrė $10.00 auką.

Už auką ir nuoširdžią pa
ramą dėkojame.

Adm.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

New Yorko ir New Jersey 
Vyčių apskrities susirinki
mas šaukiamas lapkričio 11 
d., sekmadienį, Newarke, šv. 
Jurgio salėje, 180 New York 
Avė.

Pradžia 2:30 vai. po pietų.
Visi vyčiai prašomi atsi

lankyti. Valdyba
FEDERACIJOS SUSIRINKI

MAS

Federacijos N. Y. Apskri
ties mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, spalių 
26 d., 8 vai. vakare, Apreiš
kimo par. salėje.

Draugijų atstovai kviečia
mi ateiti į šį susirinkimą.

Valdyba

IŠ LIETUVIŲ TARYBOS 
VEIKLOS

Spalių 22 d. New Yorko 
Lietuvių Tar. valdyba buvo 

susirinkusi posėdin, kuriame 
iškelta nemaža aktualių klau
simų.

Buvo nutarta pirmoje lap
kričio pusėje šaukti Tarybos 
susirinkimą.

Kitas valdybos posėdis 
įvyks lapkričio 8 dieną.

VAIDINIMAS

New Yorko ir New Jersey 
Moterų Sąjungos apskrities 
vaidinimas bus lapkričio 18 
d., sekmadienį, Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, York Str. 
Brooklyne.

Pirmiau buvo garsinta, kad 
bus 'Apreiškimo par. salėje, 
bet dabar vieta pakeista.

Pradžia 4 vai. po pietų.
Bus visokių pamarginimų. 

Lietuviškus šokius šoks B. 
Brundzienės vadovaujama 
grupė.

Po vaidinimo bus šokiai su 
geru orkestru.

Rengėjos.

AL SMITH VARDO 
LIGONINĖ

KARO FONDO VAJUJ

New Yorko Tautinio Karo 
Fondo vaikas, simbolizuojąs 
20 milijonų vaikų karo nu- 
teriotose šalyse, renkamas šį 
ketvirtadienį, spalių 25 d. ~

Kandidatus vaikus prista
tė lietuviai, italai, belgai, če
kai, graikai, lenkai, kinai, 
prancūzai, filipinai ir luk- 
semburgiečiai.

Visi vaikučiai, nuo 8 mė
nesių ligi 2 metų, pasirodys 
tautiniais kostiumais.

Pirmojo laimėtojo tėvų 
kraštan bus nusiųsta trys 
šimtai tonų drabužių, antrojo 
— 50 tūkstančių kenuoto pie
no ir trečiojo — šimtas tonų 
maisto.

Karo Fondas New Yorke 
nusistatęs surinkti 16,723, 
222 dolerius. Ligšiol jau gau
ta 3,521,163 doleriai.

Nuo spalių 4 d. eina vajus 
surinkti 3 milijonus dolerių 
Alfredo Smitho vardo ligo
ninei New Yorke.

Vajaus atidaryme spalių 4 
d. dalyvavo ir kalbas pasakė 
arkiv. Spellman ir guberna
torius Dewey.

New Yorke manoma šiam 
tikslui surinkti 200,000 dol.

Lapkričio 8 d. Rivoli teatre 
New Yorke šio vajaus fondui 
kelti bus didelė programa. 
Programos komitete yra žy
mių vaidintojų, kaip „Har
vey” žvaigždė Fay, „The 
Glass Menagerie” statytojas 
ir vaidintojas Dowling. Iškil
mėms vadovaus buvęs New 
Yorko majoras Walker.

Programoj pasirodys ir 
dainininkė Kate Smith.

Viso šio vajaus pirminin
kas yra James Farley.

Visuomenė kviečiama pa
remti numylėto katalikų va
do Al Smith atminimą auko
mis.

LietuviŲ Radijo Vakarinės

7:30 PROGRAMOS
J. P. GENKUS, Direktorius

7:30

Mūsų Apylinkėje
• Kun. M. Kemėžis yra iš

rinktas atstovu į Chicagoj 
įvykstantį Lietuvių Kongre
są.

• Advokatas J. Brajus, ką 
tik grįžęs iš kariuomenės, 
Bayonne, N. J. uoliai rūpina
si tremtinių šelpimu ir yra 
išrinktas atstovu į Lietuvių 
Kongresą Chicagoje.

® Barbara Darlys lapkričio 
25 d. dainuos „II Trovatore” 
operoje vyriausią rolę New
arke, N. J.

• Olga Vaiginytė ir B. Iva
nauskas susituoks lapkričio 
18 d. Apreiškimo par. baž
nyčioje.

® B. ir J. Zeidat, Jr. spa
lių 19 d. susilaukė antrojo 
sūnaus. Motina ir kūdikis yra 
ligoninėje New Yorke.

® A. Jezavitas po sutuok
tuvių su Birute Mockiūte Chi
cagoj e, grįžo su žmona New 
Yorkan, kur jie apsigyvena.

• T-4 Gedeminas B. Rudai
tis, garbingai atleistas ir tar
nybos, grįžo iš Pacifiko spa
lių 13 d. Kariuomenėje jis iš
tarnavo pustrečių metų.

® J. Jokubavičius, „Ameri
kos” bendradarbis, pradėjo 
studijuoti Newarko universi
tete.

® Algis Jurgėla pereitą 
penktadienį, spalių 19 d., pri
ėmė Sutvirtinimo sakramen
tą. Jo dirmavonės tėvas bu
vo kapit. P. Labanauskas.

• Tadas Šidlauskas, pianis
tas, sekmadienį, spalių 28 d., 
skambins Kingstone per kon
certą, rengiamą pagerbti 
muzikui J. šaučiūnui.

• „Barbora Radvilaitė”, 
lenkų filmą iš Lietuvos ka
ralienės gyvenimo, šį ketvir
tadienį rodoma Grand Street 
teatre Brooklyne.

Angelų Karalienės 
Parapija -

Parapijos metinis koncer
tas jau čia pat.

Šį sekmadienį, spalių 28 d., 
iš visos Brooklyno apylinkės 
laukiama svečių, kurie susi
rinks į Transfiguration salę 
(Hooper ir Marcy Ave. kam
pas) išgirsti dainų, monolo
gų ir dialogų, kuriuos atliks 
parapijos choras, muz. Pr. 
Dulkės vedamas, ir vaidins 
pasižymėję vaidintojos.

Ką vaidins, bus galima su
žinoti salėje iš spausdintos 
programos.

Be šių visų margumynų, 
parapijos jaunuolių benas 
pagros naujai išmoktus mar
šus ir himnus.

Aš tikiu, kad šiems jau
nuoliams bus nesigailima ka
tučių, nes jie tikrai nusipel
no pagarbos už savo pastan
gas tuos muzikos kūrinius 
išmokti.

Galop, prieš pat pradėsiant 
šokius, bus 100 dol. laimėji
mas. Bus trys dovanos: — 
50 dol. ir 2 po 25 dol. (Pasko
los Bonais), kurios teks lai
mingiesiems dalyviams.

Po koncertinės programos 
bus šokiai, grojant J. Avižo
nio orkestrui lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius iki vė
lyvos nakties.

Įžanga į koncertą ir šo
kius bus 75 c. Kurie ateis vė
liau tik į šokius, tie mokės už 
bilietą tik 50 centų. Karei
viai su uniformomis bus lei
džiami į koncertą dykai.

Visi, jauni ir seni, moterys 
ir vyrai, kviečiam ateiti, o 
užtikriname, kad nesigailėsi
te praleidę tokį turiningą va
karą. Lauksime.

NEW Y©RK

WI0ML
WAR FUN©

muni jos. Būtų gražu, kad vi
si nariai eitų prie Dievo sta
lo 9 vai. mišių metu.

Taip pat visi parapijos vy
rai, kurie turi progos ir lais
vi nuo darbo, turėtų Kristų 
Karalių tą dieną pagerbti, 
priimdami Jį švč. Sakramen
te.

Apreiškimo 
Parapija

Kristaus Karaliaus šventė 
yra spalių 28 d. Mūsų baž
nyčioj 8 vai. bus laikomos šv. 
mišios Lietuvos intencija.

Per 8 vai. mišias eis ben
drai prie šv. Komunijos Mal
dos Apaštalavimo Sąjungos 
nariai ir šv. Vardo draugijos 
nariai.

Prašomi visi minėtų drau
gijų nariai gausiai dalyvau
ti bendrai prie Komunijos.

Taipgi prašomi visi para
pijos vyrai dalyvauti mišiose 
ir per mišias paaukoti savo 
maldas Lietuvos intencija.

Šv. Jurgio Parapija
Sėkmingi atlaidai

40 vai. atlaidai sėkmingai 
praėjo.

Žmonių lankėsi daug. Se
serų pranciškiečių vienuoly
no kapelionas kun. J. Skrip- 
kus iš Pittsburgho sakė pa
mokslus.

Daug žmonių įvertino jo 
pranešimą apie statomą vie
nuolyno koplyčią ir tam tiks
lui aukojo. Kiti pasižadėjo 
vėliau paaukoti.

Kunigų lankėsi visais va
karais gausiai.

Gražiai giedojo choras, ku
riam talkininkavo kaimynai 
vargonininkai.

Plaukia aukos
BALF aukos plaukia dra

panomis ir knygomis.
Šią savaitę aukojo šie as

mens: A. Bušmienė, Kontri
mienė, Meilūnienė, Adomai
tis. Piniginę auką $3.00 au
kojo Mykolas ir Veronika 
Vaičiūnai.

Ačiū aukotojams. Visų au
kos labai reikalingos. Lau
kiama dosnesnių aukų.

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 ko.

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t t 
Vestuves, puotos, liūdni

Šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu Amžinojo Rožančiaus 
draugija eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Narės prašomos 
dalyvauti.

pranešimai.)

Maspetlio Žinios
Pusmetis nuo žuvimo

Spalių 16 d. buvo gedulin
gos mišios už leitenanto Jur
gio černausko vėlę.

Jis, atlikęs 50 žygių Paci- 
fike, su geriausiais pasižymė
jimo ženklais parvyko į Ame
riką ir Georgia valstybėj žu
vo lėktuvo nelaimėje šiemet 
vasario 23 d.

Po šių mišių spalių 16 d., 
patarnaujant V. Valantiejie- 
nei, vykome į šv. Jono kapi
nes, kur prie neseniai su
pilto kapo buvo pašventintas 
velionies paminklas.

Mišias atlaikė ir pamink
lą pašventino kun. J. Balkū
nas.

Černauskai, norėdami atsi
dėkoti iškilmių dalyviams, 
gražiai visus pavaišino vieš
buty. Buvo 40 žmonių.

Černauskai yra nuoširdūs 
parapijos draugijų darbuoto
jai, „Amerikos” skaitytojai. 
Trys jų sūnūs buvo karo tar
nyboje ir pats jauniausias, 
23 metų amžiaus 
savo gyvybę.

Isėkis ramiai, 
narsuoli. Mes visi,
mi bičiuliai, piname gražiau
sių maldų vainiką ir tau jį au
kojame.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

paaukojo

Amerikos 
tavo arti-

PADĖKA
Norime išreikšti širdingą 

savo padėką visiems, kurie 
atminė mūsų sūnų Jurgį per 
pamaldas spalių 16 d.

Dėkojam kleb. kun. J. Bal- 
kūnui už šv. Mišias atlaiky
tas už mūsų sūnaus Jurgio 
vėlę. Taip pat dėkojam už 
paminklo pašventinimą ir vi
są mums suteiktą nuoširdu
mą mūsų skausmo valandoj. 
Dėkojam giminėms, draugijų 
nariams už maldas ir už mi
šių užprašymą. Dėkojam V. 
Valantiejienei už malonų pa
tarnavimą.

Jau prabėgo 6 mėnesiai, 
kai netekome savo mylimo 
sūnaus. Tegul gerasis Dievas 
atlygina jums visiems, kurie 
kuo nors prisidėjote ir mus 
guodėte mūsų skausmo va
landoje.

Juozas ir Ona černauskai

Spalių 21 d. parapijos sa
lėje buvo laimėjimo vakaras. 
Žmonių atsilankė mažai. Pa
daryta $50.00 pelno, kuris pa
aukotas nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams.

Spalių 21 d. mūsų kleb. 
kun. J. Balkūnas gražiai mi
nėjo savo gimtadienį. Baž
nyčioje buvo mišios jo inten
cija 8 ir 11 vai. Mišias užpra
šė draugijos. Altoriai skendo 
gėlėse. Žmonės sudėjo daug 
maldų ir geriausių linkėjimų, 
už kuriuos klebonas dėkojo.

[^joj.

y^nnanas šeš- 
!įlboje davė 
1 -Ojos ištver
me kovoti 
'Iresnės atei-

J. P. GENKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Šį sekmadienį, spalių 28 d., 
bus Kristaus Karaliaus šven
tė.

Todėl kiekvienas šv. Var
do draugijos narys privalė
tų tą dieną eiti prie šv. Ko-

PAIEŠKOMI

Žebertavičius, gimęs 1891 
m. Brooklyne, gyvenęs Gra
žiškių valse. Vilkaviškio aps. 
paieško savo giminių — bro
lio Antano žmonos ir jų vai
kų.

Paieškomos Veronika Mar- 
celionienč, gyvenusi So. Bos
ton, ir Adelė Vodd, gyvenusi 
Miltone.

Paieškomas Pijus Bukšnai- 
tis, sūnus Vitalis iš Brookly
no.

Paieškoma Salomėja Bulo- 
vienė, gyvenusi Brooklyne.

Jonas, Povilas, Kazimieras, 
Stanislovas Skikai ir Elena 
Sumilienė-Beleckaitė iš Eu
ropos paieško savo giminių 
Brooklyne.

Kreipkitės į „Amerikos” 
redakciją.

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.
(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7 -1896

Y.
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AMERIK0S LIETUVIŲ 

ŪKŲ VISUOMENIŲ 

KULTŪRINIO GYVE 

SAVAITRAŠTI“

EINA KAS PENKTA

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

AMERIKA
PAVER

.. čarterio pa- 
Ju. vasarą ir 
jjisvių sufor- 
fanera rys- 
j tvirtos, 
į ir realios 
įsčios tautų irI

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimaCju dabar pa- 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- ‘ ”

riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

Juozas Ginkus ^buvošvie-495 Grand Street. Brooklyn, N. Yl. Tja kaip svy-

ATSIIMKIT LAIŠKUS

Yra atėję laiškai Vladui ir 
Magdei Galinauskams, Simo
nui ir Antosei Griškams, An
tanui ir Onai Raudžiams.

Visi jie turėtų gyventi 
Brooklyne.

Laiškus prašom pasiimti 
iš „Amerikos”.

LAIŠKAI LENKIJON

Brooklyno pašto viršinin
kas praneša, kad nuo šiol ga
lima siųsti pakietus į Lenki
ją, ligi 11 svarų dydžio.

Taip pat Lenk j on visokis 
paštas — laiškai, atvirutės, 
spaudiniai, prekių pavyz
džiai. Priimamas registruo
tas paštas ir special delivery.

Siuntiniai ligi vieno svaro 
gali eiti ir oro paštu.

PAGERBIMO VAKARUI
TT v . T---  . kurioms
Uoliai ruošiamasi pagėjįp dvasia, 

Petrą Montvilą jo 35 nū švyturio 
visuomeninio organizacL^ ypač 
veikimo proga. į ku.

Vakarienė įvyks lapki lir reikia ken- 
10 d., Apreiškimo par. Rieteną, 
je- ,i *

Bilietai jau smarkiai $ svarbus yra 
tinami. Jų galima gauti užsienių 
veikėjus ir „Amerikos” M kur sako- 
ministracijoje. Prašome jigrąžinti suve- 
įsigyti iš anksto. fc ii savą valdžią

jj, kurioms tai

(Iš Pr<

Jungtinių Vais' 
remta pagrindiniais 
dydami tuos princii 
nom esant teisinga, 
kompromisui su bk 

Bet mes žinom 
lybės pernakt. Mes 
bes sukliudytų mū 

įitas, iškilęs dradarbiavimo linl 
’jis, kaip švy- komybę atlikti kai] 

į teisingas- cipų ribose, nors i

PAIEŠKOMAS jd tebėra tarp

Paieškomas Juozapas 
ročka-Soroka, iš Youngst? 
miesto.

bulame pasaulyje. 
Leiskit man p; 

politikos pagrindus
1. Mes nesieki 

disko pelno. Mes m 
nors kitą valstybę, 
galėtų susikirsti si

2. Mes tikime 
ir savos vyriausyb 
buvo atimta.

3. Mes nepat 
draugiškoje pašau 
žmonių laisvai pa:

4. Mes tikimi 
rengusios savam 
vo pačių valdymo 
mu, nesikišant j(

1 Aziją, Afriką, lyg
5. Suderinta: 

veikla mes padės 
taikingas demoki 
Ir mes stengsime 
cizmas, fašizmas

6. Mes nesu

Ir
Ji

nors žibutė iš molio augo, 
amžių mįslę skelbia ir saugo.

Jurgis Baltrušaitis

•rdento punktą 
įasis, kuris tie- 
įBaltijos kraštų

Kreiptis „Amerikon”. įsją, nors tų 
neminimi.

PARDnODAMA^ePreziden'svetimos valstYb kad riais atvejais ga 

Geri, pigūs, patogūs nai®P™ j°^ sybės primetimo 
Patarnaviiatimų jokioje nepripažins jokie 

7. Mes tikim
Gerose vietose.
teisingas. pasaulio dalyje,

Apdraudžia viską, kas 8U Palies- jūrose ir lygias t 
prašo. Apdraudžiu (insulinu®** pareikšta keliais, ir tomis, 
žmones.

Kreipkitės:
giau negu per v

8. Mes tikiih sąjungininkų
Tosenh Vastnna^yrauž®mu‘ benvdyuomenę-tu j osep n v asiunag^ Urp .ų lr zaiiavose. _

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

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 metu garantija.
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STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir Irt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ
i 
i

Juozas Zakarauskas, Manager
PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA a

Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

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

i

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

Real Estate Insurance iktybes. Tuo bū- 
496 Grand St., Brooklyn, NP35^6

Tel. EVergreen 7-1670 Adalis”, prezi- 
—Ramias palietė 

irią, kurią yra 

Clement A. VokeČ*“^ a, ligsiol savo 
(VOKETAITIS)

11 t

41-40 — 74th SfreeiįŽJ’
Jackson Heights, N. Y Jungtinių 

šienio politika
NEwtown 9 - 5972 iį Anglijos užsie- 

j misterio Bevi- 
— Mkiek tai lie-

ca valstybių tei- 

Saugok Savo AldįĮ^X: 
Ayepripaži- 

Teikiamas geriausias aki 
patikrinimas, prižiūrėjimas^ nli k s AKINIAI prieinamiausiom^^^ 
kainomis pagal jų rūšis. svar.

Si ištaiga įsteigta prieš 40 metiljl} kllUSimaiS, 
'ss širdies pagei- 

Stenger & StengėJpiačiaubūtųei- 
__ , JU politikos vyk- OPTOMETRISTAS • ™>r,TO‘s r J

394-398 Broadway, Brooklyn, N. IgKSOriai, kurie 
—jąsias valstybes, 
-kritei), iš kur jie

(VOKETAITIS)

Advokatas

9. Mes tikiu 
šimosi, einančio 
ti drauge kaip 
problemas.

10. Mes tiki 
mas tarp visų t 
gyvenimo sąlyg; 
mės ir laisvę m

11. Mes ir 
ir religijos lais'

12. Mes es 
tautų reikalauj 
iš visų pasaulio 
tų pavartoti jėj

Taigi štai i 
' Valstybėms. Št 
’ pasitikėdama 2

Ji gali neb 
yra mūsų polit 
ilgai užtrukti, 1

LIETUVO
Washington 

patikėtinių šj 
jog kai Amei 
pasirodė š. m

- optikas.^ p|otm-je pranešimai iš

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjimui

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMU

ten buvęs pas 
čių karo misi 
tinimo aktas, 
kyta, esą, Lie 

Wiipdar yra ir kitos valsty 
ii ti Sovietų Ri

tai Lietuvos^Oklahomos se- 
Wonas Moore 
hd niekas negali 
^to nuostatų 
* -Visa bėda, kad 
Wome”, sakė se-

tai, palaikom 
turi suėmę 
strategines vi 
sas nieko ne

^Trananaspats Nacių įve 
i Lenkijoje n 

munistai te 
kurie jiems n

Pati Lenk 
beveik ketvi 
tojų. 10,000 
sį miršta dži 
lis varšuvie 
ga. Apie šb

JUOZAS ZEIDAT J®“™1“",3 
5 pykdyti ir il- 

411 Grand Street A bet Amerika
Brooklyn, N. Y. savo tikslų.

-------------------------------  koresponden-
HAvemeyer 8 - 0259

RALPH K R U O H pasigirdo 
UO’T'OU’T? A17 A Q ^darosi ana- ga. Apie š: 
l OlOGRAl A^ iavOnų dar

65 - 23 GRAND AVENGE > pora 
Maspeth, N. Y.

ja komunis-

vėsių. Varši 
palas kaštu 
brangiau ne

fWi «■.
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