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| SALDAINIŲ P^svT So* 

z GERIAUSIOS ĮjAmerika nėra ryš-
X Lengvi Užkandžiai, Kan,ifczusi savo tvirtos, 
X AUUCRYNLAs"reali°S 
a AISKRYMAS gamintas namie B v.
z riausix bravorų. Parengimams prtlna^?6CianciOS tautlį ir
5 Juozas Cįfę'kaip dabar pa-

S) 495 Grand Street, jarteris buvo švie-
-^kumentas, iškilęs 
pajūrių. Jis, kaip švy- 

kelią į teisinges- 
Į^nį pasaulį, 

pį^lstybės, kurioms 
agresijos dvasia, 
vej^ kad to švyturio 

iprinama. Ypač 
Vihnažos šalys, ku

lniai dar reikia ken- 
jt os leteną.
fe' • * 

tijjr labai svarbus yra 
vįį^zidento užsienių 
uįjgjnktas, kur sako- 
įgįg- kia grąžinti suve

lės ir savą valdžią 
ims, kurioms tai 
p. jėga.
.igšiol tebėra tarp 

M
roibirezidento punktą 
mi&rečiasis, kuris tie- 

ia Baltijos kraštų 
■ Rusiją, nors tų 

=dai ten neminimi.
fp punkte preziden- 
nas pabrėžia, kad 

teriepripažins jokių 
G® pakeitimų jokioje 
taĖ3 pasaulio dalyje, 
^.esutiks su palies- 

laisvai pareikšta 
žnns
laikos sąjungininkų 
I lusija yra užėmu- 
rs kraštus, tarp jų 
^valstybes. Tuo bū- 
amas apie „drau- 

®®aulio dalis”, prezi- 
humanas palietė 

^žaizdą, kurią yra 
ims padariusi So- 

Qlinga, ligšiol savo 
leatsisakiusi.

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 
Amerikos”.iš

LAIŠKAI LENKIJON

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

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

Siuntiniai ligi vieno svaro 
gali eiti ir oro paštu.

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

Jurgis Baltrušaitis

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 

809-11 Fifth Ave.
New York 16, N. Y.
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Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks

spauda, rašydama 
nd. Trumano kalbą, 

kad Jungtinių 
įį užsienio politika 

į i į Anglijos užsie- 
Sį ministerio Bevi- 

^tymą, kiek tai lie
pines valstybių tei-darbas nėra per mažas. MespaWHie« valymų bui

tys atliekame darbą, turime mo-1 tų salių vynausy-

auda
parduo- 

.-ikalinga 
malonė- 
ažymėtu 
Joniai ir

dėmius įrankius. Mūsų darbi; 
ninkai yra patyrę mechanikai’

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

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

Dešimties metų garantija.

rinkimus ir nede- 
ų režimų nepripaži-

(Iš Prezidento Trumano kalbos)
Jungtinių Valstybių užsienių politika yra tvirtai pa

remta pagrindiniais teisumo ir teisingumo principais. Vyk
dydami tuos principus, mes tvirtai laikysimės to, ką ma
nom esant teisinga. Ir neduosim savo patvirtinimo jokiam 
kompromisui su blogiu.

Bet mes žinome negalį pasiekti šiame pasaulyje tobu
lybės pernakt. Mes neleisim, kad mūsų ieškojimas tobuly
bės sukliudytų mūsų nuolatinį žengimą tarptautinio ben
dradarbiavimo linkme. Turime būti pasiruošę savo atsa
komybę atlikti kaip galima geriau, mūsų pagrindinių prin
cipų ribose, nors ir pripažįstame, kad turime veikti neto
bulame pasaulyje.

Leiskit man pakartoti tos Jungtinių Valstybių užsienių 
politikos pagrindus.

1. Mes nesiekiame teritorinių padidinimų ar savanau
diško pelno. Mes neturime jokių agresijos planų prieš kurią 
nors kitą valstybę, didelę ar mažą. Neturime siekimų, kurie 
galėtų susikirsti su taikingais kitų tautų planais.

2. Mes tikime eventualiu grąžinimu suverenumo teisių 
ir savos vyriausybės visoms tautoms, kurioms tai per jėgą 
buvo atimta.

3. Mes nepatvirtinsim teritorinių pakeitimų jokioje 
draugiškoje pasaulio dalyje, jeigu tai nesutinka su paliestų 
žmonių laisvai pareikšta valia.

4. Mes tikime, kad visoms tautoms, kurios yra pasi
rengusios savam valdymuisi, turi būti leista išsirinkti sa
vo pačių valdymosi formą savo laisvai išreikštu pasirinki
mu, nesikišant jokiai svetimai jėgai. Tai liečia Europą, 
Aziją, Afriką, lygiai kaip ir šį Vakarinį Pusrutulį.

5. Suderinta ir bendradarbiaujančia karo sąjungininkų 
veikla mes padėsim nugalėtų priešų valstybėms įsivesti 
taikingas demokratines vyriausybes, jų pačių pasirinktas. 
Ir mes stengsimės prieiti prie tokio pasaulio, kuriame na
cizmas, fašizmas ir karinė agresija negalės laikytis.

6. Mes nesutiksim pripažinti kurią nors vyriausybę, 
svetimos valstybės primestą kuriai nors tautai. Kai ku
riais atvejais gali būti negalima sulaikyti tokios vyriau
sybės primetimo per prievartą. Bet Jungtinės Valstybės 
nepripažins jokios panašios vyriausybės.

7. Mes tikime, kad visos valstybės turėtų turėti laisvę 
jūrose ir lygias teises plaukioti pasienio upėmis ir vandens 
keliais, ir tomis upėmis ir vandens keliais, kurie eina dau
giau negu per vieną šalį.

8. Mes tikime, kad visos valstybės, priimtos į tautų 
bendruomenę, turi turėti lygias sąlygas pasaulio prekyboje 
ir žaliavose.

9. Mes tikime, kad Vakarinio Pusrutulio tautos, be ki
šimosi, einančio iš anapus Vakarinio Pusrutulio, turi dirb
ti drauge kaip geri kaimynai, sprendžiant savo bendras 
problemas.

10. Mes tikime, kad pilnas ekonominis bendradarbiavi
mas tarp visų tautų, didelių ir mažų, yra esminis gerinant 
gyvenimo sąlygas visur pasaulyje ir įvedant laisvę nuo bai
mės ir laisvę nuo nepritekliaus.

11. Mes ir toliau rūpinsimės kelti išsireiškimo laisvę 
ir religijos laisvę po visas taiką mylinčias pasaulio sritis.

12. Mes esame įsitikinę, kad taikos išlaikymas tarp 
tautų reikalauja jungtinių tautų organizacijos, sudarytos 
iš visų pasaulio taiką mylinčių tautų, kurios reikale sutik
tų pavartoti jėgą patikrinti taikai.

Taigi štai užsienių politika, kuri vadovauja Jungtinėms 
Valstybėms, štai užsienių politika, su kuria ji (Amerika) 
pasitikėdama žiūri į ateitį.

Ji gali nebūti įvykdyta rytoj ar poryt. Bet vis tiek tai 
yra mūsų politika, ir mes stengsimės ją pasiekti. Tai gali 
ilgai užtrukti, bet verta palūkėti ir verta kovoti tai pasiekti.

$1 toki galingi kraš- LIETUVOS PROTESTAS PRIEŠ RUSUS
■rftnglųa ir Amerika

STagg 2-1454

j$ičią politiką svar- 
$ tautų klausimais, 

zisos širdies pagei- 
1 griežčiau būtų ei- 
£ tos politikos vyk- 
yNtautinėje plotmėje 

agresoriai, kurie 
tažąsias valstybes, 

Alinti ten, iš kur jie

Pradėta Pergalės
Paskola

Finansų sekretorius Vin
son sekmadienį pradėjo Per
galės paskolą, kuri yra jau 
paskutinė.

Iš viso per šią paskolą rei
kia išpirkti pergalės bonų už 
11 bilijonų dolerių. Iš jų 3 
bilijonai su viršum tenka 
New Yorko miestui.

Paskiriems asmenims nu
statyta išpirkti bonų už 4 bi
lijonus dolerių visoje šalyje.

Pirmas pergalės bonas bu
vo parduotas prezidentui 
Trumanui.

(Pranešimas Iš Europos)

LIS 
'RANCE 
21, N.

Stoties)
896
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B

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
K0NTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų U- 
lyginimu, plasteriavlmą, šaligat
vių cementavimg ir kt darbus.

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.

AMERIKOS PILIEČIŲ

Zakarauskas, Manager
a LIETUVIŲ ĮSTAIGA

į susirinkimams, baliams, vestuvėms 
kitokiems pokiliams.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9672

ME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

agresorių dar yra

;me Oklahomos se- 
sspublikonas Moore 
kad niekas negali 

||rezidento nuostatų 
□. „Visa bėda, kad 
vykdome”, sakė se-

litas Trumanas pats 
^ad vienus siekimus 
iau įvykdyti ir il- 
.•uks, bet Amerika 
Jzs nuo savo tikslų.

bs koresponden-
asukus rusų užim-

pių, kas darosi ana- 
tonosios uždangos.
rpu duodam pora 

{(Lenkijos.
jšpatauja komunis-

tį

James Farley išsiuntinėjo 
10,000 kvietimų žmonėms su 
Smith pavarde susirinkti ket
virtadienį, lapkričio 1 d. As
tor viešbuty New Yorke.

Šis žygis padarytas su va
jum pastatyti ligoninę Al 
Smith, buvusio New Yorko 
gubernatoriaus vardu.

Aukos šiam reikalui jau 
eina.

Ministerio Žadeikio
Laiškas

Lietuvos ministeris Wa
shingtone žadeikis spalių 31 
d. „The New York Times” 
skiltyse paskelbė laišką, ku
riame atremiami priekaištai, 
amerikiečių korespondentų 
daromi tremtiniams lietu
viams.

ATTLEE ATVAŽIUOJA Į AMERIKĄ
'  <3>------------------------------------------------------------------

Washingtonas. — Didžio
sios Britanijos ministeris 
pirmininkas lapkričio 11 d. 
aplankys prezidentą Truma- 
ną.

Manoma, kad svarbiausias 
pasitarimų punktus bus ato
minė bomba.

Taip pat bus paliestas opus 
Palestinos klausimas.

Santykiai su Rusija, tai
kos problemos, paskola Ang
lijai, atitraukimas sąjungi
ninkų kariuomenės iš Euro
pos ir anglų amerikiečių ap
saugos planai bus svarstomi.

Attlee jau prieš kelias sa
vaites buvo pareiškęs norą 
atvykti ir su Trumanu pasi
tarti apie atominę bombą.

Prezidentas Trumanas pa
naikino visas savo keliones, 
kurias buvo numatęs lapkri
čio mėn.

Washingtone buvo kilę spė
liojimų, kad galįs būti pa
kviestas Amerikon ir Stali
nas. Bet šie gandai nepasi
tvirtino.

Anglijos ministeriui vie
šint Amerikos sostinėje, čion 
atvyks ir Kanados premje
ras Mackenzie King.

Raudonarmiečiai
Besą

Lenkijoje esama daug ru
sų kareivių — šimtai tūks
tančių.

Tie rusų kareiviai rodo, 
kad Kremlius nevisus siūlus 
pajėgia išlaikyti savo ranko
se.

Net lenkų vyriausybės na
riai pripažino, kad tų rusų 
disciplina labai puolusi.

Raudonosios armijos dali
niai pabėga nuo Rusijon ve
žamų kareivių ir plėšia kraš
tą. Prie jų prisimeta ir tie 
rusai, kurie tarnavo vokiečių 
kariuomenėje.

Rusai sušaudė jau kelis 
tūkstančius raudonarmiečių. 
Disciplinai palaikyti buvo su
darytos jungtinės lenkų ir 
rusų karinės policijos dalys, 
bet jos ėmė elgtis taip blo
gai, kaip ir anie dezertyrai.

Rugsėjo mėnesio pradžio
je Salzburge, Austrijoje, su
tikau du žydus, tik atvyku
sius iš Lietuvos. Vienas iš jų 
kaunietis, man buvo gerai 
pažįstamas iš ankstyvesnių 
laikų. Antrasis — buvo su
tiktas pirmą kartą. Prašiau 
jų, kad būčiau objektyviai 
painformuotas apie dabarti
nę padėtį Lietuvoje. Sutiko.

1. Lietuvoje labai didelis 
lietuvių partizanų veikimas, 
nukreiptas prieš bolševikus. 
Partizanų esama ne tik kai
muose, bet ir visuose mies
tuose. Jų veikimas stipriai 
jaučiamas Kaune ir Vilniuje. 
Kalbama, kad jų Lietuvoje 
esama iki 30,000. Partizanai 
daugiausia susispietę miš
kinguose Lietuvos rajonuo
se.

Jiems išvykstant iš Lietu
vos, prieš partizanus buvo 
imtasi ypatingų priemonių. Į 
visas miškingąsias Lietuvos 
vietas buvo gausiai vežami 
NKVD baudžiamieji būriai. 
Jų buvo daug atvežta ir į 
mažus Lietuvos miestelius, 
kuriuos patiems mano infor
matoriams teko būti: į Šiau
lėnus, Radviliškį, Pakruojų, 
Žiežmarius, Kaišedorius ir kt. 
Tie baudžiamieji būriai kai 
kuriose vietose prieš parti
zanus buvo jau pradėję ka
rą. Tų dviejų žydų teigimu, 
dabar Lietuvoje kraujo bū-

šią iki kelių, ir kentės visas 
kraštas. (Korespondento 
prierašas. — Jau yra kraujo 
iki kelių; girdėjome per par
tizanų slaptą radiją, kad juos 
medžioja su šunimis, kad 
prieš juos naudojama visa 
armija ir kad jie žudomi be 
jokio pasigailėjimo). Paklau
siau kodėlgi visas kraštas? 
Atsakė trumpai: Visa Lietu
va išėjusi partizanais, nes 
ten nėra gyvenimo.

2. Masinių išvežimų į šiau
rę, koks buvo Lietuvoje įvyk
dytas 1941 metų birželio mė
nesio 14-17 dienomis, nėra. 
Bet dabar išvežimai eina ki
taip. Suiminėjimai dieną ir 
naktį eina bolševikams įpras
tine tvarka. Suimtieji talpi
nami į kalėjimus. Kalėjimai 
visur perpildyti ir daug kur 
statomi nauji arba iš kitų 
pastatų perdirbami į kalėji
mus. Kada esamuose kalėji
muose nebesutelpa suimtieji, 
tada per vietinius komunis
tus paleidžiamas gandas, kad 
tą ar kitą kalėjimą pulsią 
partizanai. O kad kalinius 
neva apsaugojus, juos išveža 
į šiaurę. Žydų teigimu, kas
dien iš Lietuvos išeina nauji 
ir nauji transportai. Suimi
nėjimai atliekami pagal 
NKVD paruoštus sąrašus ir 
niekas nežino už ką suiminė
jama. Paklausus, kiek iki šio

(Pabaiga 6 pusi.)

PREZIDENTAS Už DIDESNES ALGAS
Washingtonas. — Prezi

dentas Trumanas, antradienį 
kalbėdamas per radiją, pasi
sakė už atlyginimo pakėlimą 
darbininkams. Jis taip pat 
pareiškė savo nusistatymą, 
kad kainos turi nesikeisti.

Prezidentas nurodė, jog 
pramonei yra įmanoma, kad 
darbininkams mokestis būtų 
pakeltas. Drauge jis įspėja, 
kad darbininkai nereikalau
tų per daug didelio atlygini
mo. Jeigu darbininkų paja
mos nebus palaikomos, tai 
kraštui gresia infliacija. Bet 
jei kainos pašoktų, šaliai

taip pat grėstų infliacijos ka
tastrofa.

Trumanas savo kalboje 
kritikavo Kongreso komisi
jas, kurios sutrukdė Ameri
koje pravesti pilno darbo įs
tatymą.

Prezidentas nepasakė, kiek 
jis galvoja būsiant galima 
darbininkų atlyginimą padi
dinti.

Ekonomistai Washingtone 
buvo apskaičiavę, kad tas pa
didinimas gali siekti apie 24 
procentus.

Atominę Bombą PILIETINIS KARAS KINIJOJE

Washingtonas. — Iš visai 
patikėtinių šaltinių patirta, 
jog kai Amerikos spaudoje 
pasirodė š. m. spalių 19 d. 
pranešimai iš Berlyno, kad 
ten buvęs pasirašytas vokie
čių karo nusikaltėlių apkal
tinimo aktas, kuriame pasa
kyta, esą, Lietuva, kaip dar 
ir kitos valstybės, neva esan
ti Sovietų Rusijos plote, — 
tai Lietuvos Ministeris Wa-

nereiškia.
įvestos stovyklos 
neuždarytos. Ko- 

ten siunčia tuos,

tai, palaikomi Maskvos. Jie 
turi suėmę į savo rankas 
strategines vietas, ir kitų bal
sas nieko

Nacių 
Lenkijoje 
munistai
kurie jiems nepatinka.

Pati Lenkija yra netekusi 
beveik ketvirčio savo gyven
tojų. 10,000 lenkų kas mėne
sį miršta džiova. Ketvirtada
lis varšuviečių serga šia li
ga. Apie šimtas tūkstančių 
lavonų dar tebėra tarp griu
vėsių. Varšuvoje duonos ke
palas kaštuoja šimtą sykių 
brangiau negu prieš karą.

shingtone, remdamasis faktu, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė yra lietuvių tautos laisvai 
pareikštos valios išraiška ir 
kad Lietuva, einant tarptau
tinės teisės dėsniais, tebėra 
nepriklausoma suvereninė 
valstybė, nors dabar ir sveti
mos karinės jėgos okupuota 
— Valstybės Departamente 
pareiškė protestą dėl tokio 
netikslaus išsireiškimo pa
vartojimo tame dokumente.

Tuo pačiu žygiu P. žadei- 
kis pareiškęs gilaus pasiten
kinimo dėl Robert H. Jack- 
son, Amerikos Aukščiausio
jo Teismo nario ir specia
laus tai bylai prokuroro, pa
darytas rezervacijas, kad jo 
parašas ant to dokumento jo
kiu būdu nereiškiąs Ameri
kos vyriausybės nusistatymo 
pakitėjimo Lietuvos atveju 
ar jo (prokuroro) asmeninės 
nuomonės išreiškos Lietuvos 
klausime ir kad todėl ano po
sakio pavartojimas laiko eko
nomijos sumetimais nereiš
kia pripažinimo suvereninių 
teisių į tas teritorijas Sovie
tų Rusijai.

Baus Už Streikus
Kongreso militarinė komi

sija priėmė projektą, kuria
me numatomos bausmės už 
streikus, jei bus streikuoja
ma, nesilaikant ankstesnių 
susitarimų.

Prezidentas Trumanas tre
čiadienį pranešė, kad Angli
ja ir Kanada žino, kaip ato
minę bombą padaryti.

Prezidentas taip pat pa
reiškė manąs, kad Rusija ne
trukus atsiųs savo atstovą 
į Japonijos patariamąją ko
misiją Washingtone.

PASITRAUKĖ PREZIDENTAS VARGAS
Rio de Janeiro. — Getulio 

Vargas pasitraukė iš Brazi
lijos prezidento pareigų.

Toje vietoje jis išbuvo nuo 
1930 metų, kada brazilų ka
riuomenė jį pasodino valdžios 
krėslan. Per penkiolika me
tų jis valdė savo šalį dikta
tūrine tvarka.

Dabar jį privertė išeiti iš 
valdžios taip pat kariuome
nė.

Laikinai prezidento parei
gos pavestos vyriausiam tei
sėjui Jose Linhares.

Gruodžio 2 d. įvyksta Bra
zilijoje prezidento rinkimai.

Getulio Vargas nebuvo 
kandidatas. Bet ėmė rastis 
nepasitenkinimų, kad jis ren-

giąsis pastatyti savo žmogų 
ir jį pravesti į prezidentus.

Šiame kare Vargas rėmė 
Jungtines Valstybes, paskel
bė karą ašies valstybėms ir 
išsiuntė brazilų kariuomenę 
kovoti Europoje.

Pati Valdysis

Prezidentas Trumanas tre
čiadienį pranešė, kad kitais 
metais birželio mėn. vokie
čiams bus leista sudaryti vy
riausybę ir patiems valdytis.

Ligi to laiko jie bus kari
nės okupacijos žinioje.

Čunkingas. — Vienam ka
rui pasaulyje vos pasibaigus, 
Kinijoje prasidėjo naujas 
ginkluotas susirėmimas tarp 
centro kariuomenės ir kinų 
komunistų.

Kinų komunistų kariuome
nė Mandžiūrijoje įsistiprino 
už Peipingo — Hankowo ge
ležinkelio, atkirsdama apie 
100 mylių to geležinkelio, 
sprogdindama tiltus, degin
dama stotis ir naikindama ki
tokias susisiekimo priemo
nes.

Shansi provincijos guber
natorius pranešė, kad centro 
kariuomenė turėjo 15,000 au
kų žmonėmis per mūšius ties 
Čangce, kurią užėmė komu
nistai.

Komunistai taip pat suar
dė geležinkelį tarp Tiencino ir 
Nankino, į šiaurę nuo Pūka
vo.

Geležinkelių suardymas la
bai trukdo čangkaišeko ka
riuomenei greičiau judėti.

Komunistai pripažino, kad 
jiems rusai išdalino iš japonų 
atimtus ginklus.

Paskutinėmis valandomis 
tūkstančiai čangkaišeko ka
riuomenės Amerikos laivais

buvo atvežti į šiaurinę Kini
ją ir tuoj pradėjo žygiuoti 
prieš komunistus, šie pasi
traukė į apsigynimo pozici
jas už didžiosios kinų sienos.

UNRRA Gavo

Kongreso komisija nubal
savo skirti 550 milijonų dole
rių UNRRA reikalams.

Komisija taip pat pasiūlė, 
kad UNRRA savo šalpą baig
tų ligi 1946 m. galo, išskyrus 
Kiniją, kur šios organizaci
jos parama būtų pratęsta li
gi 1947 m. pavasario.

UNRRA direktorius Leh
man pranešė, kad šioji orga
nizacija netrukus paprašys 
dar vieno bilijono 350 milijo
nų dolerių. Ligšiol ji yra ga
vusi kaip tik tokio dydžio 
sumą.

MATĖSI SU STALINU

Amerikos ambasadorius 
Rusijoj Harriman pereitos 
savaitės gale Kaukaze kalbė
josi su Stalinu ir jam įteikė 
prezidento Trumano laišką.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
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PRIE TREMTINIŲ KAPO
(Vėlinių Dienai)

Geltoni beržo lapai šnerėjo po kojomis. Ant kapų degė 
žvakės. Jų šviesa prietemoje mirguliavo medžių šakose.

Būrys po būrio žmonės ėjo ir lankė savo pažįstamus, se
nelius, gimines, tėvelius, vaikus ir tuosius, kurie jau netu
rėjo šioj žemėj bičiulių, kad maldos žodžius prie jų amžino 
poilsio vietos sukalbėtų.

Per visą Lietuvą Vėlinių diena buvo švenčiama su di
dele meile savo tėvams ir protėviams. Taip buvo pagerbia
mi ne tik artimieji, kurie išsiskyrė su šia žeme, bet ir visa 
žila tautos praeitis, nenutraukiama gija einanti per tūks
tančius metų ir istorijos pėdsakus nuvedanti į dienas prieš 
Kristaus gimimą.

Blėsčiojant žvakių liepsnelėms, šnerant medžių lapams 
ir kalbant žmonėms maldos kuždesius, gyvieji ir mirusieji 
pasijusdavo vienybėje ir artume. Taip būdavo sueinama į 
vieną mistinę tautą, kurioje mūsų praeities senoliai, mūsų 
žili tėvai ir mes patys, dabar gyvenantieji, sudarydavom 
vieną kūną, vieną atsidūsėjimą, vieną širdies plakimą ir 
vieną maldą, einančią nuo amžių aušros iš kartos į kartą ir 
nenutraukiama grandimi įsijungiančią į naujus amžius.

Už ką šiandien tarsime savo maldos žodžius ir prie ke- 
no kapo uždegsime Vėlinių žvakę?

Pasikeikime dvasioje ir, nuskrieję anapus kalnų ir van
denų, atsiklaupkime prie tremtinių kapo.

Kūdikiai, vyrai, moterys, seneliai buvo iš senovinių 
savo sodybų išmesti ir išvaryti į atšiąurius tyrlaukius, į 
gėdingą šių laikų vergiją.

Jų niekas neužtaria. Mokslininkai, poetai, valstybės 
vyrai ir visuomenės veikėjai tyrinėja ir rūpinasi vabz
džiais, dangaus mėlyne, intrygomis, parama ir globa lais
vėje esantiems žmonėms, bet niekas, o niekas šiandien ne
atsimena, kad žilos aisčių tautos sūnūs ir dukros žemiau 
gyvulio vargsta ir miršta Sibiro ištrėmime, be jokios glo
bos, be pasaulio užtarimo, be laisvės, be duonos kąsnio.

Daug jų mirė nuo bado, ligų, kankynių ir šautuvo ug
nies. Dar gyviems jiems dantys iškrito, oda pradėjo irti ir 
gesti, kojos sutino ir sąnarius gėlė.

Bet niekas neatminė ir neatmena, kad Lietuvos sūnūs 
ir dukterys, maži vaikeliai yra pavergti, ištremti ir miršta 
nuo bado ir ligų.

Ateina žodžiai, kad mūsų kraujo brolių ir seserų, mūsų 
brangiųjų kūnus nė žemėn neužkasa. Kapo nesupila ant jų 
kaulų, kad bent po tremtinio vargų atilsėtų amžinam mie
ge, aštriems šiaurės vėjams pučiant.

Vieni jų buvo palikti pakelėse. Kitų kūnai buvo suvilkti 
į pelkes. Apie kitus nusprendė tironas: „Išmeskit šunims 
ir vilkams”.

Į tolimus tyrlaukius nusikelkim ir atsiklaupkim prie 
jų kaulų: tai kankinių kaulai. Už šventą Lietuvos žemę jie 
kentėjo ir žuvo ištremtyje.

Atsiminkim tuos neapraudotus tremtinių kapus, tuos 
žilus senelius, nežinia kam išvarytus iš gimtinio lizdo, tuos 
žaliūkus vyrus, kurių rankos taip reikalingos ant Nemuno 
krantų, ir tuos mažus vaikelius, kurie yra negirdėtos tiro
nijos auka.

Niekas prie jų kūnų negiedojo giesmių, nedegė vaško 
žvakių. Sena močiutė neatėjo ir neapgarbstė savo brangių 
anūkėlių. Maži vaikeliai nebuvo atvesti prie motinos kapo 
ir negalėjo jai tarti sugraudintų žodžių, kaip jie dėkingi 
savo gimdyvei už visus jos rūpesčius ir meilę.

Šiame melo, keršto, skriaudos, žudynių, persekiojimų 
pasaulyje jie yra nekaltosios aukos, niekeno neužtartos, 
niekeno nepriglobtos.

Mes, kurie esame jų kraujo broliai ir seserys, senovinės 
tautos vaikai, nulenkime galvas prie jų kaulų ir kuždėkime:

— Tegul Viešpaties ramybė priglaudžia iškankintas 
jūsų sielas. Tegul jūsų vargai ir kentėjimai būna trąšą tė
vynės žemei, kad joje vėl žydėtų laisvės ir teisingumo me
dis. Mes, tos pačios genties vaikai, su pagarba ir su meile 
klaupiamės prie jūsų baltų kaulų ir šaukiamės į Dievą tei
singumo valandos, kad galėtume jus surinkti iš atšiaurių 
žemių ir sudėti po svyruojančiais tėvynės beržais, iš kartos 
į kartą apsakinėdami jūsų skriaudas, vargus, kentėjimus 
ir jūsų meilę savo brangiai šaliai, einančiai iš amžių ir pa
siliksiančiai per amžius. Į rojų tenuveda jus angelai. Jums 
ateinant, tepasitinka jus kentėtojai. . . R.

tūkstančių tūkstančius lai
mingų paveldėtojų tos lais
vės, dėl kurios jūsų tėvai kru
vinai kovojo... aš matau be
kylantį mano tėvynės krau
juojantį paveikslą, kurs su 
baugumu žvelgia į jus tyrinė
damas, ar jūsų švitinčiose 
akyse bus jai nors spindulė
lis vilties, ar jūsų pergalės 
ir laisvės šauksmuose pasi
girs ir jai prisikėlimo trimi
tas?! Jei jūsų akyse nebūtų 
tokio vilties spindulėlio, ir jū
sų džiaugsmuose šauksmuose 
neskambėtų toksai trimitas, 
tai vargas Europos paverg
toms tautoms. Jos pasiliktų 
vienos nelaimės valandoje. 
Būdamos mažiau laimingos, 
negu jūs kad buvote, jos ne
sulauktų broliškos rankos, 
kuri padėtų joms beartėjan
čioje gigantiškoje kovoje 
prieš jungtinį pasaulio des
potą...”
Atgarsis į kraujuojančios 

Lietuvos balsą
Kaip jautriai tas paverg

tųjų šauksmas nusako ir be
namio lietuvio ilgesius bei 
viltis, kaip iškalbingai pa
vaizduoja ir kraujuojančios 
Lietuvos balsą. Jis nenu
skambėjo be atgarsio už 
okeanų. Tais pat metais, kai 
laisvės ugnelė užgeso prie ne
žinomojo kareivio kapo ties 
muziejaus kryžiais Nemuno 
ir Neries santakoje, pirmieji 
prislėgtos tautos šauksmą iš
girdo Naujojo Pasaulio lie
tuviai, kurie pradėjo naują 
etapą tautos išlaisvinimui.

Ta tėvų žemei skirtoji mei
lės liepsna buvo taip galin
ga, kad joje sutirpo neapy
kantos spygliai ir nepasitikė
jimo užtvaros, kurios per de
šimtis metų skyrė vieną gru
pę nuo kitos. Ar daug kas 
prieš 1940 metus manė, kad 
socialistai, katalikai, tauti- 
ninkai-sandariečiai išvystys 
bendrą vekimą?! Bet tai įvy
ko, ir šis faktas gyvai įro
do, kad šioms grupėms ben
dras Lietuvos reikalas yra 
žymiai svarbesnis, negu jų 
asmeniniai ar grupiniai rei
kalai, kad jos pasiekusios 
aukštą politinį ir patriotinį 
subrendimą.

Šios grupės turi savo spe
cialius, daugely atvejų gal 
net gerokai skirtingus sieki
mus ir uždavinius, bet jos su
taria šiuose svarbiuose punk
tuose Lietuvos klausimu:

1. Lietuva turi būti visiš
kai laisva, nepriklausoma, 
pilnai savarankiška valstybė,

2. Lietuvoje turi viešpatau
ti pilnai demokratiška san
tvarka,

3. Lietuvoje turi būti vi
siems gyventojams, be išim
čių, sotu ir šilta; tą ūkinės 
gerovės stovį besiekiant vi
sos grupės pasisako už rei
kiamas žemės, kapitalo ir ki
tas reformas.

TAI, KURI LIKO
Daug mačiau aš į naktį viliojant, 
Daug gražių moteriškių veidų, — 
O vis tiek aš kaip maldą kartoju 
Ir kaip poterius ašen šnabždu:

Nors prieš mirtį, norėčiau dar kartą 
Tavo dievišką veidą išvyst, 
Tavo lūpų ugnies atsigerti 
Ir pajust, kaip atbunda širdis.

Nors prieš mirtį norėčiau dar kartą 
Atleidimo maldaut iš tavęs, 
Atleidimo, kurio didžią vertę, 
Ak, kaip niekad galėčiau suprast. . .

Nors prieš mirtį norėčiau dar kartą
Įtikėti, kad tujen gyvar-
Ir su stingstančiom lūpom ištarti, 
Kaip nesvietiškai myliu tave. . .

Balys Rukša

LIETUVIAI NETARNAVO VOKIEČIAMS
Viešoji spauda paskuti

niuoju laiku metė kaltinimą 
lietuviams 
jie tarnavę 
riuomenėje.

Neseniai 
vieno žymaus vado 
nio Vokietijoj, kuris tą prie
kaištą gražiai atremia.

Jis rašo:
„Dar vienas jau pirmiau 

paminėtas skaudulys — tai 
mūsų vyrai vokiečių kariuo
menėje. Nekalbėsiu čia apie 
avantiūristus, nuėjusius sa
vo noru tarnauti savo tėvy
nės priešui vokiečiui ar bol
ševikui. Tokių avantiūristų 
kiekvienoj valstybėj surasi.

Ačiū Dievui, Lietuva jų ne
daug teturėjo. Jie nykų nuo
šimtį tesudarė. Dėl jų raudo- 
nuot netenka.

Naciai ėmėsi prievartos
Tačiau daugumas kalbamų 

karių buvo prievarta ir ap
gaule pasiųsti. Teks tik tuo 
bendru posakiu pasitenkinti, 
nors tema kiekvienam lietu
viui labai įdomi, bet pemelig 
plati. -v. - •

Prievarta varė tuo būdu 
vyrus nuo 14 ligi 60 metų. 
Sučiupo nemažą būrį ir jau
nų moterų ir mergaičių. Kiek 
jų buvo tokiu būdu sugaudy
ta, nieks to nežino. Gaudė, 
kiek galėjo ir kur galėjo.

Aš pats 1944 m. rugsėjo 
m. 19 d. buvau pašauktas 
stoti į naujokų komisiją Re- 
gensburge, Bavarijoje, nors 
buvau 59 m. amžiaus ir dar 
blogiau — gestapo priežiū-

Vokietijoj, 
naciams

esą, 
jų ka-

gautas laiškas 
tremti-

žino-

LIETUVIŲ ŠAUKSMAS Į LAISVĘ
Tremtinio kalba, pasakyta 

amerikiečiams prieš 100 mė
ty.

Garsusis Vengrijos patrio
tas Louis Kossuthas 1851 m., 
kaip politinis tremtinis atvy
kęs į Ameriką, pasakė šito
kią kalbą amerikiečiams.

— Laisvė ir namai. Kokia 
dangiška muzika tuose žo
džiuose! Deja, aš nebeturiu 
namų, ir mano tautos laisvė 
yra kojomis mindžiojama. 
Jaunasai laisvos Amerikos 
milžine, nesakyki man, kad 
tavo krantai yra prieglauda'

prislėgtiesiems ir namai be
namiams tremtiniams. Prie
glaudą, tiesa, jūsų žemė duo
da, bet visos gėrybės jūsų 
garbingojo krašto, ar jos ga
li nunešti užmarštin širdies 
ilgesį ir gilų savosios šalies 
troškimą? Mano mylima tė
vų žeme, tie tavo kentėjimai 
daro tave man dar branges
nę mano širdžiai; tavo krau
juojantis paveikslas stovi 
prieš mane, kai aš budžiu, jį 
aš matau ir tais trumpais po
ilsio akymirksniais savo ne
migos naktimis...

Kai aš čia žiūriu į tuos

Nusiųsti vilties spindulį į 
tėvų žemę

Kada Lietuva prislėgta 
diktatūros sunkybių, kada 
dešimtys tūkstančių lietuvių, 
kaip Muravjovo koriko lai
kais, išblaškyti po Sibiro tai
gas ir Kazakstano tyrlau
kius, kada arti poros šimtų 
tūkstančių benamių lietuvių 
Europos ištrėmime yra alka
no gyvenimo prislėgti ir die
na į dieną baimei žiūri į akis, 
kada tai suprasdamos didžio
sios USA lietuvių grupės su
sibūrė bendroms pastangoms 
paduoti išalkusiam lietuviui 
duonos kamputį ir nusiųsti 
vilties spindulėlį į tėvų že
mę, jei tokiu atveju atsiras
tų kokia grupelė, kuri neįsi
jungtų į bendrą tautos gel
bėjimo darbą, jos nariai neš
tų sunkią atsakomybę už pa
vojingą ir nuostolingą jėgų 
skaldymą.

Jei galėtume girdėti balsą iš 
užu durtuvų sienos

Diena po dienos artėja di
džioji lietuvių vieningų pa
stangų demonstracija, Visuo
tinis Amerikos Lietuvių Kon
gresas.

Jį rengia ir jame dalyvau-

ja katalikai, tautininkai-san- 
dariečiai ir socialistai.

Kievienas nuoširdus lietu
vis supranta, kad šių didžių
jų mūsų išeivijos grupių su
darytoji Amerikos Lietuvių 
Taryba yra tasai centrinis 
vienetas, apie kurį turi gru
puotis visų didžiosios pastan
gos kovoje už nuskriaustos 
tautos, kalinimų, koncentra
cijos stovyklose laikomų 
žmonių laisvę:

Gražu skaityti spaudoje, 
kaip įvairiausios organizaci
jos renka ar jau išrinko sa
vo atstovus į kongresą, įvyk
stantį Chicagoje lapkričio 
29-30 ir gruodžio 1 d.

Gausiai susirinks lietuviai, 
kurie yra nuoširdžiai ištiki
mi šiai nuostabiai Amerikos 
šaliai, bet kuriems arti šir
dies ir tėvų žemė Lietuva, ta 
kryžių žemė, iš kurios degė
sių jei šiandien galėtų ateiti 
žmonės, jie pasakytų tą pa
tį, ką minėtasai Kossuthas 
pasakė amerikiečiams:

— Aš ateinu kaip nužemin
tas prašytojas, neturėdamas 
jokių kitų siekimų, kaip tuos, 
kuriuos prispaustieji turi į 
laisvuosius, turinčius galią 
jiems padėti; neturiu kitų 
prašymų, — kaip tuos, ku
riuos vargingieji turi į lai
minguosius, kuriuos sumin
tieji turi į amžinos teisybės 
ir žmoniškų teisių gynėjus. 
Vienu žodžiu, aš neturiu kitų 
siekimų, kaip tuos, kuriuos 
prislėgtoji nepriklausomybė 
turi, ieškodama pagalbos iš 
triumfuojančios laisvės.”

K. P.

roj laikomas kalinys, vadina
si, nepatikimiausias ir pavo
jingiausias žmogus. Tokios 
kategorijos žmonėms pirma 
geresne proga paleisdavo 
kulką į kaktą. Gerų žmonių 
dėka pavyko iš tos labai ne
malonios padėties išsipainio
ti.

Bet taip „mandagiai”, kaip 
su manim, su kitais lietuviais 
nesielgė. Gestapininkai ar 
rudmarškiniai kur ką nutvė
rė, tai buvo jų. Ir siųsdavo 
savo nuožiūra į įvairius dali
nius.

Kur buvo keblesnės situa
cijos, ten apgaulės griebda
vosi.

Mums pasigėrėtinas fak
tas, kad kiek buvo vokiečių 
skelbiamų lietuviams mobili
zacijų, tiek nepasisekimų. 
Nei mobolizacija, nei agitaci
ja, nei represijomis, nei pa
žadais vokietis lietuvių savo 
kariuomenei nelaimėjo. „Lai
mėjo” tuos tik prievarta, jė
ga, melu ir apgaule.

Lietuviai sukyla
Visiems lietuviams

mas Marijampolės faktas: 
kai vokiečiai sugaudė jaunų 
vyrų karo transporto reika
lams ir uždarė juos laikinai 
į Marijampolės kareivines, 
tie, pastatę visą eilę visai tei
singų reikalavimų vokie
čiams, išsiveržė iš kareivinių, 
susijungė mieste su gyvento
jų ir moksleivių minia, apsi
šarvoję tik tautinėmis vėlia
vomis ir karšta lietuviška 
daina, išėjo į miestą demon
struoti prieš vokiečius. Ko
mendanto įsakyta išstatyti 
prieš juos ant Kauno — Kal
varijos plento kulkosvaidžiai.

Mirties pavojus minios ne
stabdo. Ji kaip dainuojanti 
jūra žengia prieš kulkosvai
džius, kurie kas minutė turė
jo pradėti mirtimi spiaudyti.

Tik laimingas atsitikimas 
išgelbėjo visus nuo žūties.

Vieno savisaugos batalijo- 
no kariai buvo vokiečių prie
varta išgabenti į rusų fron
tą. Daug jie ten vargo. Ne
maža ir draugų prarado. 
Paskui atsisakė jiems deda
mas pareigas eiti. Tampė 
juos tuomet, apstatytus vo
kiečių ginkluota sargyba, po 
įvairius lagerius, traktuoda
mi kaip didelius nusikaltė
lius, kol galų gale pasiuntė 
juos į Vienos vieną ligoninę 
oro puolimo metu ligoniams 
tampyti į rūsius. Iš ten jų 
daugelis sugebėjo į Lietuvą 
laimingai pabėgti...

Tai du epizodai, bet jie 
charakteringi visai mūsų vy
rijai, pakliuvusiai į vokiečių 
karuomenę, ar jos pagelbi- 
nius dalinius.
Tyli kova prieš vokiečius.
Bendra lietuvių pozicija 

vokiečių kariuomenės atžvil
giu: kova tyli, bet atkakli 
kova, — ligi išsilaisvinimo. 
Ir kiekvienai progai pasitai
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paminklo du žmonės stebėjo 
Hudsono upę.

Pūtė šaltas vėjas, ir ana
pus žėrėjo New Jersey žibu
riai. žemai, plačioje Hudso
no srovėje, pro nakties tam
są galėjai įžiūrėti judant di
džiulius šešėlius, mirkčiojant 
šviesas ir signalus.

Staiga iš upės į padangę 
mušė galingi šviesos stulpai. 
Jie susikirto vienon vieton, 
viršum New Yorko namų mil
žinų.

Tai Amerikos laivai, iš to
limų žemių ir Pacifiko pla
tybių suplaukę savo šventei, 
leido prožektorių šviesas.

Vieni jų čia atplaukė, jau 
patyrę du karus, kaip kovos 
laivas ,, New York”. Kiti dar 
nebuvo matę mūšio ugnies, 
kaip didžiausias pasaulyje 
lėktuvnešis „Midway”.

Vienų jų vardai jau gar
sūs istorijos lapuose. Čia, 
nakties tamsoje, stūksojo ka
ro milžinas „Missouri”, ant 
kurio buvo pasirašytas japo
nų pasidavimas. Ten toliau 
buvo „Augusta”, kuriame 
buvo sustatytas Atlanto 
Čarteris. Už „Missouri” inka
rą įmetęs buvo „Enterprise”, 
kuris vienas yra numušęs 911 
japonų lėktuvų, nuskandinęs

kius bėgo, bėgo net būriais. 
Tai buvo dar anais Hitlerio 
stiprybės laikais. Bėgimas 
dar padidėjo, Hitlerio jėgoms 
silpnėjant.

Man dar Lietuvoj esant to
kių „pabėgėlių” tekdavo ne
maža sutikti; jų tarpe buvo 
ne tik paprastų eilinių ka
rių, bet ir karininkų.

Dar daugiau teko susidurti 
su jais Vokietijoj, čia tekda
vo jiems dargi rūpinti civili
nių drabužių persirengt.

Šios rūšies reiškiniai nu
sako įjungto prievarta lietu
vio į vokiečių kariuomenę 
santykį su ta kariuomene ir 
tų karių nuotaika. Tai ne
sunku suprasti: vokietis — 
amžinas Lietuvos priešas. 
Jis ir dabar neslėpė savo no
rų Lietuvos laisvę panaikin
ti, Lietuvą kolonizuoti vokie
čiais, o lietuvius išblaškyti 
ar Uralo krašte ar po Vokie
tiją.

Ir tam savo priešui, atė
jusiam išžudyt jo tautos, tu
rėtų padėti savo krauju ir 
net gyvybe tą pragarišką 
planą įgyvendinti! Juk tai 
daugiau negu tragiška.
Dabar prasčiau negu naciams

Nesunku tad suprasti, kaip 
toks lietuvis karys laukė 
Amerikos ir Anglijos laimė
jimo. Su juo jis rišo savo iš
laisvinimą iš tos prievartos 
ir sudaryto jam pragaro.

Demokratijos laimėjo. Ne
laimingi lietuviai, buvę karo 
tarnyboj, kaip ir turėjo būti, 
pakliuvo nelaisvėn.

Bet susilaukė ten nelauk
tų dalykų: vokiečiai palan
kiau traktuojami už lietu
vius. šie leidžiami namo, o 
lietuviai laikomi už vielos 
tvoros. Sunku silpnam būti. 
Sunku visai tautai tokią Gol
gotą eiti. Bet dar sunkiau 
taip nusivilti. Juk buvai šir
dingiausiu draugu ir ben
dram reikalui dirbai, daug 
kentėdamas ir nustodamas, o 
dabar esi laikomas didesniu 
priešu už didžiausį priešą.

Bet prasiblaivys padangės, 
ir mes būsime suprasti ir 
įvertinti. Kad tik mūsų tė
vynės reikalai nenukentėtų”.

Tai dar vienas benamio 
lietuvio nusiskundimo balsas.

Ar mes, Amerikos lietu
viai, negalim viešą opiniją, 
raudonųjų suagituotą, nu
kreipti į gerąją pusę? Mūsų 
tremtiniai lietuviai neteisin
gai kenčia Vokietijoj. Kel
kiui balsą ir jiems gelbėkime.

Mūsų Visuotinis Kongre
sas Chicago j e turės tarti sa
vo žodį. Tebūnie jis vienas 
galingas užtariantis žodis, 
tartas visų Amerikos lietu
vių ! Jasys

daug jų laivų ir suplauki) ,, 
ketvirtį milijono mylių, ^atalikiskos Lie-

Kai išaušo naujos die^0^0^?* U 
rytas, šaltas ir vėjuotas,$ D41sPas s 
si laivai buvo išsirikiavę J ūdainies. mes, 
vo vietose Hudsono upėju^41, ame

Nuo viduramžių vienuti08 ,?aieJ," 
nų aukštumos anapus aras"
shingtono tilto šie kovų pjautiems asme‘ 
teranai sudarė atsiminėtitautos 
vaizdą. ^skleisti neišpasa-

Pačiame gale stovėjo pačius," — tokiais 
ki povandeniniai laivai, --ėmime esantieji 
aukštumos jie atrodė plo vyskupai pradeda 
čiai ir ilgi. Apie kai kuriųAimą Į viso pa
žygius jau prirašyta duįiĮ vyskupus, 
lapų, ir tai dar nevisi jų Šakoję garbin- 
mejimai ir nuotykiai atpaų praeitį, jie pa- 
koti. ’^lietuvių tauta vi-

Už povandeninių buvo nuo slavų ir vo- 
sitiesusi naikintuvų virti 1 jjetuva yra pa- 
Daugumas jų buvo nudažįalikų tvirtovė 1 
juodai ir pilkai, ir atrodė Europoje, primena i 
kerši. Vienas naikintuy priklausomybės 
matyt, individualistas, sr^pjsakoja pirmo- 
šonus buvo išgražinęs žaįįokupacijos ne- 
mis spalvomis, o kitas niiRusįja) suiaU- 
sojo visai juodas upės sro;^ ^mė Lietu
je. Kai pro juos praplart 
prekinis laivas, dešimt 
tūkstančių tonų, visi jie A • , . .
rodė nedideli ir ploni. TačpE '■ •• 
naikintuvai, nors apie jų d^ Pns^£™Įas 
bus mažiausiai kalbama, jSl08 , raud0‘ 
vikriausi ir pikčiausi lar^™^ komisarų 
mūšyje. Jie visur įlenda ^°S1OS policijos 
kaujasi. Kur didieji lai^ darbas^ nieko 
negali prisiirti arba kur pS Lietuvos žmonių : 
sivengiama, kad jų nei^ Atsišaukime 
skandintų, ten siunčia nJ rainojo teroro 
kintuvus: jie gali ir žūti, n^TOie’ pažymint, 
matote, daug mažiau kastis F dienas 
ja! Tokia yra karo logiLbirž. 14-17) bolševi- 
Tam tikra prasme naikint.® i Sovietų Sąjun- 
vai yra „nusmerktieji”. Jl.OOO Lietuvos žmo- 
visų Amerikos karinių lai 
daugiausia jų ir negrįžo pavežami prekiniuo- 
savo šalies krantų. juose, be maisto ir

Už jų buvo išsirikiavę žavisi kartu, net sene- 
vuočiai ir mažesni lėktuvėli ir moterys. Dau- 
šiai, paskui didieji, ka jį mirė geležinkeliu 
„Midway” ir „Enterpriser tris dienas užda- 
Toliau majestotingai stovėtuose. Vėliau atras- 
šio karo garsioji žvaigžešnentai parodė, kad ' 
minių smalsumo taikinys ^tavo planuotas me- 
„Missouri”. s Baltijos tautų nai-

,,Enterprise” ar „Midway artimiausiu laiku 
ankštai kelia savo sienas vįjggabenti 700,000 lie- 
šum vandens. Jie iš tolo salimus Sovietų Są- 
rodo erdvūs, dideli ir įspįaštus. 
dingi. Jie turi aukštai laik11941-1944) vokiečių 
ti savo tiltą, kad lėktuvai gę® metai buvo taipgi 
lėtų nutūpti. j kelias lietuvių tau-

,,Missouri” neatrodo tol 
milžiniškas. Jis yra labiau ^tė pasiprie- 
nugrimzdęs, lyg apsemtu naciuSi ir šie 
vandens iš visų šonų. Huds^ apie 100,000 lie- 
no Vilnių skalaujamas, jis r,^: Vokietijos vėr
iniai ir patogiai sau ilsėj< 
po ilgų kelionių nuo pat
kijo. Bet jo ramumas k, tik
tik apsimestas, nes juk kUmhv0 to. 
vos laivas yra vienas is sUM tai kad g. 
riaušių ginklų, kokius pasai lietuvių
lis žino. Jis yra ginkluotu ie
tv.rtove, sunkiai benuveikų^^^^.

Iš „Missouri” šonų kyšojai .
patrankų vamzdžiai. Jei ktC e. 4 ° ■ 
da reikės, iš jų vėl lėks svi<*“on- 
j... . v - J . aro patynmo mes židiniai ir žėruos ugnis. , “į. , ° .

t-, , , , , . . q reiškia bolseviz-Bet dabar laivas ramu/___
sau ilsisi upės srovėje, lauk/----  :
damas savo šventės.

Tuo tarpu žmonių 
renkasi pakrantėmis 
pagarba žiūri į šiuos 
galiūnus. Kurie nepajėgia iš?. .0<lulc? bV/c“Ufl 
skaityti parašų iš'tolo, kreU,™™ tei^ia 
piasi į savo kaimynus talkos.; au?smo vaizdą. 
Greičiausios pagelbos jie suJT?u auo^1’ Pu7 
silaukia iš vaikų: jie viski?*?1 dabar Jamiai 
matė, viską žino. Jie tau ni?' Sloi valand°j ve-
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tzariinnai Imvia laitraa tailY> tOS
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-kas džiūgauja. Aukš- ria

Didžiausia grožybė ir įdo^11116^ bui
mumas New Yorko laukė spiečiasi 1
Laivyno dieną, šeštadienį. 1 iCB0 stengiasi pa- vę:

Mun rvtn liai nalrtwc Pit W0 VirŠeSniUOSlUS kO

vadinasi kuris laivas, kaip, .
jis didelis, kuriuose mušiuosi,?5^ Wa aPsiaus- 
jis kovėsi.

Nuo ryto ligi nakties ėjąavo viršesniuosius . 
nepaprasti įspūdžiai — ir ........................ !
Amerikos prezidentas važinė'? ir žvilgsnį 
jo po gatves, ir kalbą sakė^® iškilminga., jauki 
milijonams žmonių, ir tūks-7 Su gamtos malo- 
tantis su viršum lėktuvų^^nhis džiūgauja ir 
skrido viršum New Yorko, ii 
laivų patrankos griaudėjomis į žmogų, jo gy- 
kai Trumanas parade apžiū-^ atsiveria klaikus 
rėjo juos, garsių žygių ir^ vaizdas. Kerštas, 
kruvinų kovų veteranus. pavydas, tero-

New Yorko praeities, žino-r™jasi visoj pasau- 
vai sako, kad retai šis mies-'^je. Tų piktybių pa
tas milžinas tėra matęs tokiu'^vargas, ašaros, nu- 
iškilmių ir tokių pramogų, rj8 ® mirtis.

A. Vaičiulaitis^ sieloje baisi aud- 
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s vėjas, ir ana- 
few Jersey žibu- 
plačioje Hudso- 

pro nakties tam- 
aūrėti judant da
ilius, mirkčiojant 
lignalus.

upės į padangę 
ji šviesos f 
lo vienon vieton, 
t Yorko namų mil-

daug 
ketvirtį

Kai išaiš-
lytas, šaltaVardan katalikiškos Lie
si laivaib^Jvos, kuri šio karo metu tu- 
vo vietose į j° pakelti neišpasakytus

Nuo vi
nų aukštuos dvasios vadai, drįstame 
shingtono tįisų Ekscelencijos gailestin- 
teranai seimui, o per jus ir jūsų kraš-

■ vaizdą. '

:umus ir nelaimes, mes,

vadovaujantiems asme-)adangę vaizoą. vauuvaujauuciu& daine- 
stulpai. Pačiame&nas išdėstyti mūsų tautos

1 • . 1 4-<~x 1 T-1 a<4 4 v, n, X r< r>

rikos laivai, iš to- 
į ir Pacifiko pla- 
lukę savo šventei, 
iktorių šviesas.

ti povanfejĮTgus ir atskleisti neišpasa- 
aukštumosl/tus rūpesčius,” — tokiais 
čiaiirilgįįdžiais trėmime esantieji 
žygius jautetuvos vyskupai pradeda 

lapų, irtai įv0 atsišaukimą į viso pa- 
mėjimaiirJf0 katalikM vyskupus.

koth Toliau, nupasakoję garbin-
čia atolaukė iau Už Lietuvos praeitį, jie pa
čia atplaukė, jau Aiškia, kad lietuvių tauta vi- 

Dauguma^ skirtinSa nuo slavll ir v0" 
ūi^ik^čių, kad Lietuva yra pa- 

ūtinė katalikų tvirtovė 
matrt purinėje Europoje, primena 
šonus l«s>n8us nepriklausomybes 
m *?tus„ ir. nupasakoja pirmo- 
soj.Ss ®°™tų. “kupacųoa ne- 
e Kai *?sY^es’ ^ai ^-uslJa, sulau- 

prekiiia^'1^ su^artas> užėmė Lietu- 

tūkstanaiit!’ 
rodėnedVVyskupai Primena gausius 
naikinta^.ir irodo-.kad taria" 
busnia^rL116^ Pasijungimas 
vikriausi -ie RusiJ°s yra tlk raud°- 
mūšviJ-^iečių, Sovietų komisarų 
hminj slaptosios policijos 
Kau]“L HpU-NKVD) darbas, nieko 
negali piEn(jr0 su Lįetuvos žmonių 
sivengm lru neįurįs. Atsišaukime 
T“^2rašomi raudonojo teroro 
“^Wijtai Lietuvoje, pažymint, 
matote, du'j vjen per įrįs (jienas 
ja! Timpai m> birž. 14-17) bolševi- 
Tamufe^i išgabeno į Sovietų Sąjun- 
vai yn 2 arįį 40,000 Lietuvos žmo- 
visų AnĖj.
daugiaišyjie buvo vežami prekiniuo- 
savošalitst vagonuose, be maisto ir 

Už j?^ndens, visi kartu, net sene-

karus, kaip kovos sat*e81^ 

ew York”. Kiti dar . - "bčin 
iatę mūšio ugnies, J10?“ Wfini 
žiausias pasaulyje ker^ 
is „Midway”. r* 

jų vardai jau gar- ’ 
rijos lapuose. Čia,1 

imsoje, stūksojo ka
las „Missouri”, ant 
vo pasirašytas japo- 
[avimas. Ten toliau 
Augusta”, kuriame 
sustatytas Atlanto 
, Už „Missouri” inka
is buvo „Enterprise", 
mas yra numušęs 911 
lėktuvų, nuskandinęs

go, bėgo net būriais. 
jo dar anais Hitlerio 
ės laikais. Bėgimas 
lidėjo, Hitlerio jėgoms 
int.
dar Lietuvoj esant to- 
abėgėlių” tekdavo ne
sutikti; jų tarpe buvo 
: paprastų eilinių ka- 
it ir karininkų.
daugiau teko susidurti vuomiiiEj( vaikai ir moterys. Dau- 

s Vokietijoj. Čia tekda- šiai, pasklis iš jų mirė geležinkelių 
ms dargi rūpinti civili- 
rabužių persirengt. 
s rūšies reiškiniai nu- i 
įjungto prievarta lietu-: 
į vokiečių kariuomenę 
rkį su ta kariuomene ir 
ariu nuotaika. Tai ne- 
u suprasti: vokietis — 
nas Lietuvos priešas, 
r dabar neslėpė savo no- 
aetuvos laisvę panaikin- 
ietuvą kolonizuoti vokie- 
i, o lietuvius išblaškyti 
Jralo krašte ar po Vokie

• tam savo priešui, atė-i 
am išžudyt jo tautos, tu-1 
j padėti savo krauju ir 

gyvybe tą pragarišką
aą įgyvendinti! Juk tai 
giau negu tragiška.
jar prasčiau negu naciams 
Nesunku tad suprasti, kaip 
s lietuvis karys laukė 
lerikos ir Anglijos laimė- 
o. Su juo jis rišo savo iš- 
svinimą iš tos prievartos 
sudaryto jam pragaro, 
demokratijos laimėjo. Ne
mingi lietuviai, buvę karo i 
■nyboj, kaip ir turėjo būti, 
kliuvo nelaisvėn. i 
Bet susilaukė ten nelauk- 
dalykų: vokiečiai palan- 

lu traktuojami už lietu- 
is. šie leidžiami namo, o 
tuviai laikomi už vielos 
oros. Sunku silpnam būti, 
inkų visai tautai tokią Gol
fą eiti. Bet dar sunkiau 
ip nusivilti. Juk buvai šir- 
ogiausiu draugu ir ben- 
•am reikalui dirbai, daug 
mtėdamas ir nustodamas, o 
įbar esi laikomas didesniu' 
riešu už didžiausį priešą. ; 
Bet prasiblaivys padangės, 
mes būsime suprasti ir 

rertinti. Kad tik mūsų tė- 
ynės reikalai nenukentėtų”.
Tai dar vienas benamio 

etuvio nusiskundimo balsas.
Ar mes, Amerikos lietu- 

iai, negalim viešą opiniją, 
audonųjų suagituotą, nu- 
reipti į gerąją pusę? Mūsų 
remtiniai lietuviai neteisin
ai kenčia Vokietijoj. Kel
ini balsą ir jiems gelbėkime.

Mūsų Visuotinis Kongre- 
as Chicagoje turės tarti sa- 
'O žodį. Tebūnie jis vienas 
galingas užtariantis žodis, 
° Has visų Amerikos lietu-

Jasys

„Midffiy rityse, per tris dienas užda- 
Toliaum;eti vagonuose. Vėliau atras- 
šio karoĮEji dokumentai parodė, kad 
minių sistskvos buvo planuotas me- 
.Jtani’ liškas Baltijos tautų nai- 

,£nt0psiimas, artimiausiu laiku 
aidėtai trintis išgabenti 700,000 lie- 
šmnvaLfiVių į tolimus Sovietų Są- 
rodoeifengos kraštus.
dingi. ftttĮTreji (1941-1944) vokiečių 

. tisaroliii1UPaciios metai buvo taipgi 

. lėtų nitif-yliaus kelias lietuvių tau- 
i >*į. , . . .. .
. Lietuviai išplėtė pasipne- 

numm^lkną Prieš nacius’ ir šie 
vandensj^taudami apie 100,000 lie- 
novtt^ų išvežė i Vokietijos vėr
iniai k Rjb , • , . r , . . ,

.. ^Traukiantis frontui į vaka- 
P vokiečiai degino, ką tik 
fik°a2>^0’ ir evakav0 gyvento- 

! 3 į užnugarį, taip kad iš-
. ir pabėgusių lietuvių 

nau^ jikietijoje atsirado apie 
lis zuft D,000, daugiausia inteligen- 
tvirtO'f1' jų tarpe 250 kunigų.
ma; Jie grįžti į bolševikų oku- 

i Išjotą tėvynę nenori.
paira®'„iš savo patyrimo mes ži-

rnas, ir mūsų pažiūra griež
tai skiriasi nuo nuomonės tų, 
kurie savo pažiūrą sudarė 
Sovietų propagandos įtako
je”, — rašo vyskupai. — „Jei 
mes tikrai ir nežinome, kas 
dabar vyksta mūsų okupuo
to j tėvynėj, kuri prilygsta 
dideliam kalėjimui, tai mes 
puikiai žinome, kad ateisti
nis komunizmas nė kiek ne
pasikeitė ir pasilieka toks, 
kokiu buvo 1941 metais.”

Toliau vyskupai primena, 
kaip bolševikai uždarė visas 
lietuvių religines ir kultūri
nes organizacijas, uždraudė 
mokyklose dėstyti tikybą, 
sunaikino geriausias tikybi
nes knygas, tortūromis, ka
lėjimais vertė kunigus tapti 
NKVD agentais.

Prisimindami, kad Lietu
vai gresia pavojus būti galu
tinai įjungtai į Sovietų Są
jungą, vyskupai rašo: „Mes 
iškilmingai pareiškiame prieš 
Visagalį Dievą ir Mūsų Išga
nytoją Jo Sūnų, kad lietuviai 
yra tvirtai pasiryžę atgauti 
savo tautinę ir politinę lais
vę ir atstatyti tikrai nepri
klausomą valstybę. Lietuviai 
niekada nesutiks patapti Ru
sijos dalimi, prieš kurią jie 
šimtmečiais kovojo dėl išlai
kymo jų egzistencijos, kal
bos, kultūros ir katalikų ti
kėjimo... šiandieną Lietuva 
yra bejėgė viešai ir atvirai 
pareikšti savo norus. Dėl to 
mes šaukiamės Ekscelenci- 
jų karštai prašydami ateiti 
gelbėti savo katalikų brolių”.

Toliau Lietuvos vyskupai 
prašo pasaulio vyskupų sa
vo ganytojišku žodžiu at
skleisti tikintiesiems Lietu
vos kančias ir užtarti prieš 
savo krašto vyriausybes lie
tuvių tautos teises į laisvę. 
Primena ir tą daugybę tūks
tančių Lietuvos tremtinių 
Sovietų Sąjungoje ir Vokie
tijoje, kurie nori grįžti į sa
vo laisvą kraštą, gyventi iš 
savo darbo ir darbuotis dėl 
krašto ir žmonijos gerovės.

Pagaliau vyskupai reiškia 
viltį, kad jau netoli tas lai
kas, kada lietuviai ir vėl ga
lės dėkoti Dievui ir tiems, 
kurie pagelbėjo išlaisvinti 
kraštą; taipgi iš anksto reiš
kia padėką už moralinę ir 
medžiaginę viso pasaulio vys
kupų pagalbą.

Po tuo laišku pasirašė 
Kauno metropolitas arkiv. J. 
Skvireckas, Kauno vysk, pa
dėjėjas V. Brizgys, Vilkaviš
kio vysk, padėjėjas V. Pa- 
dolskis.

Laiškas datuotas 1945 m. 
rugs. 8 d., rašytas spausdin
ta lotynų kalba ir užima 8 
puslapius.

Ten pat duotas ir jo verti-

PAS ŠALPOS FONDO PIRMININKU
Kun. Dr. J. Končius gyvens 

New Yorke
Šių metų spalių 25 d. 

„Amerikos” reporteris ap
lankė BALF Centro raštinę, 
kur netikėtai rado Bendrojo 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondo pirmininką, kun. Dr. 
J. B. Končių, tik ką atvyku
sį iš Mt. Carmel, Pa. į New 
Yorką BALF reikalais. Jūsų 
korespondentas prieš kurį 
laiką buvo girdėjęs, kad kun. 
Dr. Končius ruošiasi pasi
traukti iš klebono pareigų, 
Šv. Kryžiaus parapijoje, Mt. 
Carmel, Pa., kurioje klebo
nauja nuo 1927 m. birželio 
15 d. Ta proga paprašiau pir
mininko pasikalbėjimo BALF 
reikalais. Kun. Dr. J. Kon
čius maloniai sutiko.

— Ar tiesa, kad pasitrau
kiate iš Mt. Carmel, Pa. lie
tuvių parapijos klebono pa
reigų? — paklausiau.

— Taip, pasitraukiu nuo 
šių metų spalių mėnesio pa
baigos.

— O kokia pasitraukimo 
priežastis ?

— Lietuvių tautos šalpos 
reikalai ir darbas laipsniš
kai didėja ir auga, ypač da
bar reikia labai daug pastan
gų ir darbo įdėti gelbėti skur
do ir net bado kamuojamus 
mūsų nuo karo nukentėju
sius tautiečius. Iki šiol, pus- 
antrus metus, dirbau, kiek 
mano jėgos leido, šalpos rei
kalams ir kartu klebonavau 
Mt. Carmelio parapijoje, šal
pos darbui padidėjus, toliau 
tokiose sąlygose tinkamai 
dirbti negalėjau, nes jėgos ir 
laikas taip tęsti neleido.

— Kur dabar manote apsi
gyventi ?

— Apsigyvensiu New Yor
ke. Visą savo laiką ir jėgas 
pašvęsiu BALF reikalams. 
BALF darbas yra labai dide
lis ir komplikuotas; reikia 
palaikyti glaudžius santy
kius su Amerikos lietuvių vi
suomene, o be to, būtina ieš
koti ir ugdyti plačiosios Ame
rikos visuomenės prielanku
mą ir užuojautą besikanki
nančiai lietuvių tautai, ku
rios didelė dalis išsklaidyta 
po Europą ir 
neatidėliotinai 
bą.

— Būdamas

Kun. Dr. J. B. Končius

Relief

šalpos 
tautų

kuriai 
teikti

reikia 
pagal-

New

mūsų skurstantys broliai ir 
sesės tos pagalbos bus reika
lingi.

— Kaip ilgai, jūsų nuomo
ne, ta pagalba bus jiems rei
kalinga?

— Į tą klausimą dabar per 
anksti atsakyti. Nežinia, kaip 
ilgai tęsis sovietų militarinė 
okupacija Lietuvoje ir neži
nia, kaip ilgai išblaškytieji 
lietuviai kentės svetimose 
šalyse. Vis dėlto manau, kad 
mūsų darbas tęsis dar kele
tą metų ir per tą laiką šal
pos darbas turės eiti visu 
smarkumu, — baigė BALF 
pirmininkas.

RŪBAI IR AVALYNĖ LIE
TUVOS TREMTINIAMS 

SKANDINAVIJOJE

New Yorkas. — Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas praneša, kad spalių 
23 d. iš New Yorko uosto iš
plaukė M. S. Mangarella su 
10,000 svarų rūbų ir avaly
nės skiriamų Lietuvos trem
tiniams Skandinavijoje.

Šis transportas yra 
penktas iš eilės.

jau
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monijos sieloje baisi aud- 
kokios nebuvo savo aps-

ro ugnimi verda milijonų šir
dys.

Suprantama, ko žmonių ai
manuojama ir kas juos kan
kina. Bet ko žmonės šėlsta 
artimo neapykanta, iš kur jų 
tos nežmoniškas pyktis ir 
žiaurumas, kuris viršija žiau
riausiųjų miško žvėrių pik
tumą?

Ko žmonės riejasi tarp sa
vęs, kai, anot lietuvių pasa
kos, dangus griūna ant mū
sų?

Ko, žmogau, pavydi menko 
nieko kitam, kai visiems ga
na tiek dangiškų, tiek žemiš
kų gerybių?

Kodėl nenori pripažinti 
Tiesos, kuri viršija viso pa
saulio protus?

Kodėl nelenki galvos prieš 
Dangaus ir žemės Karalių, 
kuris valdo ir tvarko visatą, 
kuris įdiegė grožį į gamtą ir 
žmogaus sielą, kuris myli vi
sus ir trokšta visų meilės?

Kristau, dangaus ir žemės 
Karaliau, gelbėk mus, nes

Yorke, 
gal ką naujo įnešite į šalpos 
Fondo veiklą?

— Esu pasiryžęs. BALF 
veikla kaskart didėja ir ple
čiasi. Ji apima vis naujas 
sritis, naujus pagalbos tei
kimo būdus. Ateinantį mė
nesį bus platus maisto ir ki
tų daiktų rinkimo vajus vi
soje Amerikoje. Surinktas 
maistas ir kiti reikmenys 
bus siunčiami lietuviams, 
skurstantiems Europos karo 
zonose. Rengiuosi kreiptis į 
visas didesnes Amerikos lie
tuvių kolonijas, prašydamas 
tenykščių lietuvių, su plačios 
Amerikos visuomenės pagal
ba, dovanoti nuo karo nuken- 
tėjusiems lietuviams ambu- 
lansus, kurie labai reikalin
gi lietuvių stovykloms Euro
poje ir kurių Lietuvos Rau
donasis Kryžius jau seniai 
laukia.

— Ar Amerikos lietuvių 
suaukoti drabužiai ir kitos 
BALF aukos pasiekė lietu
vius Europoje?

— Drabužiai išsiunčiami, 
kai tik susidaro atitinkamas 
jų kiekis. Drabužių jau iš
siųsta lietuviams į Italiją, 
Prancūziją, Švediją. Tik ką 
gautas pranešimas, kad ne
seniai išsiųsti 110,000 svarų 
drabužių pasiekė Paryžių ir 
iš ten sunkvežimiais gabena
mi į Vokietiją ir Austriją, 
kur išdalomi lietuvių tremti-

nių stovyklose. Tose karo zo
nose Vokietijoje ir Austrijo
je taip pat šiomis dienomis 
jau gautas mūsų išsiųstas 
siuntinys vaistų ir vaikams 
maisto produktų, kuriuos ten 
išdalina Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius ir War 
Services.

— Ar tarptautinės 
organizacijos ir kitų
šalpos draugijos kooperuoja 
Šalpos Fondui?

— Labai džiugu pranešti, 
kad visos šalpos organizaci
jos, kaip American Red 
Cross, International Red 
Cross, War Relief Services ir 
visos kitos, mums nuoširdžiai 
kooperuoja ir visuomet, rei
kalui esant, pagelbsti. Be to, 
mes esame pilnas narys Na
tional War Fund ir American 
Council of Voluntary Agen
cies for Foreign Services, 
Inc. Su jais pilnai kooperuo- 
jam ir bendrai sudarome pla
nus ne tik lietuvių šalpai, bet 
ir visų kitų nukentėjusių tau
tų šalpos reikalams.

— O kaip su lietuvių vi
suomenės talka?

— Man malonu pranešti, 
kad Amerikos lietuvių visuo
menė, nežiūrint politinių, re
liginių ir kitokių skirtumų, 
nuoširdžiai pagelbsti Šalpos 
Fondui. Mūsų reikalus taip 
pat nuoširdžiai atjaučia 
Amerikos visuomenė ir jos 
vadai.

— Kaip ilgai BALF mano 
savo darbą tęsti?

— Mes esame pasiryžę pa
galbą lietuviams teikti, iki

KAIP GYVENA LONDONO 
LIETUVIAI

New Yorkas. — Kaip pra
neša mūsų korespondentas, 
Londono lietuviai dabar 
džiaugiasi, kad jų nebevargi
na skrendančios bombos nei 
kitos karo nelaimės, bet Lon
done pradėjo stokoti muilo, 
druskos, pipirų, sodos ir kitų 
panašių dalykų. Suvaržymai 
dar nepasibaigė. Neseniai 
kiekvienas gavo po 24 kupo
nus drabužiams įsigyti. Tų 
kuponų turi užtekti net 8 mė
nesiams, tai yra po 3 kupo
nus mėnesiui, o už vieną nau
ją rūbų eilutę tenka duoti net 
26 kuponus. Vyrai moka po 
2 kuponus už vilnones koji
nes, o porai batų — 9 kupo
nai. Visi tikisi, kad tie kupo
nai bus paskutiniai, kad jų 
daugiau jau nebereikės. — 
Nežiūrint nuosavų sunkumų, 
Londono lietuviai pradėjo 
drabužių rinkimo vajų lietu
viams tremtiniams sušelpti. 
Londone paskleistas įspūdin
gas Lietuvai Gelbėti Fondo 
Draugijos atsišaukimas, 
kviečiant aukoti rūbus, ava
lynę ir t.t.

MAISTO VAJUS LIETUVIAMS
Nuo šių metų lapkričio 10 

d. visoje Amerikoje Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas pradeda maisto ir ki
tų produktų rinkimo vajų. 
Pradėdami jį, norime mūsų 
visuomenei priminti, kad nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams, išblaškytiems Europo
je, reikia ne tik drabužių, bet 
ir kitų daiktų ir produktų, 
be kurių žmogaus gyvenimas 
neįmanomas.

Lietuvos tremtiniams rei
kia vaistų, reikia įrankių, 
reikia įvairios medžiagos, iš 
kurios jie galėtų pasigamin
ti sau reikalingų daiktų ir 
produktų. Anksčiau, kai Eu
ropoje ir Tolimuose Rytuose 
siautė karo audra, tokių pro
duktų rinkimas buvo nelei
džiamas, tačiau dabar šal
pos Fondui pavyko gauti lei
dimas kai kuriuos produktus 
rinkti ir siųsti.

Kurį maistą rinkti

adatų, veidrodžių, siūlų, gu- 
zikų, špilkų, rankšluosčių, 
dantims šepetukų ir dantų 
pastos, megstinių kepuraičių, 
vilnonių pirštinių, virbalų, 
suverptų vilnų, įvairių žais
lų, rašomos popieros, britvų, 
paišelių, bandažų, ir t.t.

Tai maisto produktai ir 
daiktai, kuriuos jau dabar, 
tučtuojau, galima siųsti nuo 
karo nukentėjusiems.

Gyvendami šioje laisvės ir 
gerovės šalyje, juk galime 
bent trupučiu tos gerovės 
pasidalinti su artimais, bro
liais, sesutėmis, tėvais, jau
nų dienų kaimynais ir drau
gais, kurie šiandien, tarytum 
našlaičiai, išguiti iš savo tė
vo gryčios, su kruvina širdi
mi ir ašarotomis akimis, ne 
laimės ieško, bet rūbo už
dengti savo sušalusį ir nu
vargintą kūną, maisto — pa
laikyti savo gyvybę ir dva
sią iki tos dienos, kada ry
tuose ir jiems užtekės saulu-

Reikia rinkti ir siųsti šiuos tė ir vėl nusišypsos laimė, 
maisto produktus: kūdikių Juk turi gyventi ir lietu- 
maistas (Infants’ Food), mė- vės motinos, kurios negali 
sos ekstraktai, kaip buljonas šiandien prie Šešupės, Nemu- 
ir k., kvietiniai miltai, corn- no, Dubysos, Nerio, Nevėžio 
meal, cereals, grūdai, aviži- ir Šventosios krantų velėda- 
niai miltai (Oatmeal), corn- mos žlugtą dainuoti linksmų 
starch, rugiai, vikiai, peanut liaudies dainų, ir išguitos iš 
butter, prezervuoti vaisiai ir savo tėvynės Lietuvos arto- 
vaisių košės, maišyti riešu- jas, kurs ilgis savų laukų. O 
tai, kava, muilas, cigaretės ir 
tabakas, molasas, medus, kie
ti

žūstam; apšviesk mūsų pro
tus, nes klystam; dtiok ramy
bę, nes džiūstam iš vargo ir 
rūpesčių; suteik mums meilę 
Dievo ir artimo, nes Tave pa
mirštam ir artimo nepažįs
tam.
1945 m. X. 28 d. Meškuitis

saldainiai, sirupai.

Kuriuos daiktus rinkti
Iš būtiniausių daiktų rei

kia rinkti ir siųsti šių: šukų,

gyventi galės, jei mes jiems 
ištiesime pagalbos ranką!

Kviečiame ir prašome vi
sus į 
viams 
jų!

didįjį darbą — lietu- 
maisto rinkimo va

BALF Valdyba

Visuotinis Amerikos Lietuvių 
Kongresas

Šiomis dienomis Lietuvos 
likimas yra dedamas ant 
svarstyklių. Ar Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma, ar 
ji pasiliks rusiško, ateistinio 
komunizmo vergijoje, tai žy
mia dalimi pareis nuo mūsų, 
Amerikos lietuvių.

Aiškiai suprasdami savo 
šventas pareigas link savo 
tėvų krašto ir nenorėdami, 
kad katalikiškoji lietuvių 
tauta būtų paskandinta be
dieviškame komunizme, ir 
trokšdami savo kraujo bro
liams Lietuvoje laisvo nepri
klausomo gyvenimo, visi kaip 
vienas stokime į darbą ir ko
vą. šiuo metu yra reikalin
gas visų organizuotų Ameri
kos lietuvių vieningas ir stip
rus balsas pakelti už Lietu
vos žmonių teises ir visą mū
sų veikimą šiam tikslui pa
gyvinti ir padidinti. Todėl 
Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukia visuotinį Amerikos 
Lietuviij Kongresą, kuris bus 
1945 m. lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 d.d., Congress Ho
tel, Chicago, Ill.

Federacijos veikėjai, be 
abejonės, puikiai žino, kad 
Kongresas turi būti gausin
gas ir visais žvilgsniais sėk
mingas. Tad visos ALRKF 
apskritys, visi skyriai ir vi
sos draugijos teišrenka ir te
siunčia atstovus į Kongresą 
ir taip pat aukomis teprisi- 
deda prie darbų ir kovos už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Perspėkime draugijas
Savaitė prieš Amerikos 

Lietuvių Kongresą lietuviai 
komunistai šaukia savo su
važiavimą į Pittsburgh, Pa., 
ir, prisidengę demokratine 
skraiste, vilioja mūsų drau
gijas siųsti ten savo atsto
vus. Žinodami, kad tas suva
žiavimas Pittsburghe bus 
grynai komunistinis ir tam, 
kad užgirtų Sovietų Rusijos 
užsimojimą ne tik pasilaikyti 
pagrobtą Lietuvą, bet ir vi
sai likviduoti Lietuvių Tau
tą, perpėkime visas lietuvių 
draugijas, kad jos nebūtų su
viliotos ir kad neprisidėtų 
prie Lietuvos žudymo darbų.
Lietuvių R. K. Susivienijimas

Dabartiniu metu Lietuvių 
R. K. Susivienijimas Ameri
koje veda specialų naujų na
rių prirašinėjimo vajų.

Ši sena ir garbinga orga
nizacija yra fraternalinė ap- 
draudos organizacija, ap- 
draudžianti vyrų ir moterų 
gyvybę ir sveikatą. Vaikams 
ir jaunimui ji turi gerus, mo
derniškus skyrius. Ji įsteig
ta 1886 m. Pašalpomis ir po
mirtinėmis nariams ir pašalp- 
gaviams yra išmokėjusi virš 
keturių milijonų dolerių. Da
bar bendro turto turi $1,600,- 
000.00

Narių turi apie 11,000. 
Kuopos visose parapijose. 
Leidžia savaitinį laikraštį 
„Garsą”. LRKSA yra garbin
gu Federacijos nariu.

Kurie dar nėra nariais, pa
tartina prisirašyti ir kitus 
paraginti.
Moterij Sąjunga ir L. Vyčiai

ALRK Moterų Sąjunga ir 
Lietuvos Vyčiai (jaunimo or
ganizacija) atlaikė metinius 
seimus, perrinko valdybas, 
pravedė gerų nutarimų ir 
pradėjo juos vykdyti į gyve
nimą. Abi organizacijos lei
džia mėnesinius laikraščius: 
pirmoji — „Moterų Dirvą,” 
antroji — „Vytį”. Abi yra 
vertos visuomenės paramos, 
abi yra Federacijos narėmis.

Apskritims ir Skyriams
Baigiantis metams, apsi

žiūrėkime, ar viską esame at
likę, kas buvo reikalinga at
likti šiais metais: ar išpil- 
dėme pradžioje metų padary
tus nutarimus, ar įtraukėme 
bent vieną draugiją į Fede
racijos skyrių, ar užsimokė
jome duokles į Federacijos

centrą? Per paskutiniuosius 
mėnesius — lapkritį ir gruo
dį (tai patogus veikimui lai
kas) dar daug darbų galime 
nuveikti.

Pasirūpinkime šį gruodžio 
mėnesį sušaukti specialius 
priešmetinius susirinkimus, 
kuriuose reikia išrinkti ar 
perrinkti valdybas ir jų sąs
tatą — vardus, pavardes ir 
adresus prisiųsti į Federaci
jos Centro Sekretoriatą. Pra
šome atkreipti į tai rimto dė
mesio.

Tautiniais reikalais 
besirūpinant

ALRKF Centro Valdyba 
gauna daug pranešimų ir 
prašymų pagalbos iš Vakarų 
Europos, kur šiuo metu gy
vena ištrėmime šimtai tūks
tančių geriausių Lietuvos sū
nų ir dukterų. Jų tarpe yra 
vyskupų, šimtai kunigų, ka
talikų visuomenės vadų, vei
kėjų, profesorių, rašytojų, 
etc. Kiek leidžia galimybės, 
sąryšy su kitomis organiza
cijomis ir atitinkamomis val
džios instancijomis, rūpina
mės jų likimu.

Šis yra dar vienas įrody
mas, kodėl mes, lietuviai ka
talikai, šiuo metu ypač turi
me būti vieningi, geriau or
ganizuoti ir veiklūs. Reikalų 
ir svarbaus, švento darbo tu
rime daugybę.

Kiti reikalai
— Visais galimais būdais 

remkime Amerikos lietuvių 
vienybės organizaciją — 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kovojančią už Lietuvos žmo
nių teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.

— Patys būkime nariais 
ir kitus raginkime būti veik
liais Bendro Amerikos Lie
tuvių Fondo skyriuose.

Pajamos ALRKF iždan
Nuo 1945 m. liepos 1 d. iki 

spalių 1 d. į ALRKF centro 
iždą įplaukė šios sumos: 
Wilkes Barre, Pa., LRKSA 
centro duoklės — $10.00; 
Lowell, Mass., Federacijos 
49 skyriaus draugijų duok
lės — $10.00; Pittsburgh, 
Pa., LRKSA 254 kuopos 
duoklė — $1.00.

Yra dar centralinių orga
nizacijų, Fed. skyrių ir drau
gijų, neužsimokėjusių duok
les į centrą už 1945 metus. 
Prašome atkreipti į šį reika
lą savo dėmesį. Centralinės 
organizacijos moka $10.00 
per metus, draugijos—$1.00. 
Čekius rašykite centro iždi
ninko kun. Pr. Juro vardu ir 
siųskite sekretoriui — L. ši
mutis, 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, Ill.

INDIJOJE YRA LIETUVIŲ

Londonas. — Iš Assam, 
Indijoj, gautas pranešimas, 
kad ten lietuvis Jonas Svir
nelis buvo įšventintas kunigu 
šių metų liepos 16 dieną.

Iš Lietuvos į Indiją jisai 
išvyko su kun. Gustu, salezie
čiu, 1938 m. Kun. Gustas grį
žo į Lietuvą, į naujai kuria
mą saleziečių namą, gi kun. 
Svirnelis, vienuolika metų 
dirbęs ir mokęsis Indijoje, 
yra savo likimu patenkintas.

LAIC.

NEW YORK

WAR FUND
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ŽUVUSIEJI U. S. KARO TARNYBOJE
Čia dedame Philadelphijos lietuvių žuvusių karių pa

veikslus. Tai yra tik dalis aukų, žuvusių šiame kare. Kitų 
dar nesurinkta. Gal kuomet visi lietuviai philadelphijiečiai 
bus suregistruoti ir bus paskelbti tie, kurie paguldė savo 
galvas per šįjį karą. Mes lenkiame savo galvas ir kalbame 
maldą už jų sielas ir karštai užjaučiame jų šeimynas.

Jų auka prisidėjo prie mūsų laimingesnio gyvenimo. 
Atsiminkime juos visuomet.

Jonas Kaulakis
221 Fernon St., tarnavo pre
kybiniame laivyne. Dingo 
1942 m. Spėjama, kad bus 
žuvęs su laivu.

Vincas Nekražius
211 Morris St. žuvo 1944 m. 
gruodžio 4 dieną.

S-Serž. Petras Kalvaitis
2603 Ritner St., žuvo Prancū
zijoj 1944 m. liepos 11 dieną.

Serž. Edvardas Kundrotas
1707 S. 2nd St., mirė nuo 
žaizdų 1943 m. liepos 20 die
ną Amerikoje. Palaidotas

Petras Verpečinskas
1321 S. Leithgow St. žuvo
1942 m. balandžio mėn.

Walter Paulauskas
1312 S. 2nd St., žuvo 1944 m. 
sausio 27 dieną.

Philadelphijoj, liepos 26 d.

Lt. Albertas Šalnoms
105 Fernon St., žuvo lėktuvo 
nelaimėj, 1943 m. rugpiūčio 
18 d. Palaidotas Philadelphi-
joj-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
i LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. POPlar 4110 !'

Charles J. Roman :■ 
(Ramanauskas) ■' 
LAIDOTUVIŲ į 

DIREKTORIUS S 
1113 Mt. Vernon St., ?

Philadelphia, Pa. I;
Moderniška laidojimo įstaiga. Dl- £ 
dels, graži koplyčia, erdvi salė. į 

Pakeleivingiems suteikiama £ 
nakvynė 5

Viskas nemokamai. Kreipkitės £ 
dieną ir naktį į

Jonas Žedalis
2513 Pt. Breeze, žuvo 1944 
spalių 8 dieną.

Korp. Juozas Gegevičius
2814 Cantrell St., mirė sau
sio 2 dieną, 1944 m. Italijoj.

Kazimieras Staniukynas 
143 Sigel St., žuvo Afrikoj 
1943 m. rugsėjo 14 dieną.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA j
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. I

Direktorius
ANTANAS DZIKAS

3619 East Thompson Street
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937 Į

Juozas Nausėda
1619 S. Front St., žuvo nelai-
mėj 1943 m. liepos 4 d. Jis 
tarnavo parašiutininku. Pa
laidotas Philadelphijoj.

Aloyzas Poška
1915 S. Moyamensing Avė., 
žuvo 1945 m. kovo 9 dieną.

Serž. Stanislovas Grogis 
Žuvo 1943 m. vasario 3 d.

Kazys Miežis
2246 W. Allegheny Ave.

Kostas Skupeika
227 Dickinson St., žuvo fron
te gruodžio 21 dieną.

Paulius Kareiva
7921 Lindberg Bld., žuvo
1944 m. vasario 6 d.

Petras Raguckas
1338 Hancock St., žuvo 1944 
gruodžio 19 d.

Braido vargas dieną ir nakčia, 
Pėsčias, raitas, žingine, risčia.

Jurgis Baltrušaitis

Serž. Vincentas švedas
114 Fernon St., žuvo 1944 m. 
gegužės 8 d.

Charles Augustin, 
225 Fernon St., krito kovoj 
1944 m. birželio 7 d.

Julius Mažeika

Jonas Muiža
Mirė 1943 m. liepos 29 d.

Pasiskolink iš erelio 
Nenuilstamus sparnus.

Jurgis Baltrušaitis

LIETUVIŲ BIČIULYSTĖS DIENA INDĖNIŲ PRAN
Globo ja International Institute Forum

ĮVYKSTA
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321 Wharton Street, Philadelphia, Pa.

Pradžia 4 vai. po pietų

Amerikos himnas.
Lietuvos himnas.

PROGRAMA

4$ N- J.

rfri" 1“™
... iš Bayonne, 
'^„Missouri” 
'turi vairuotojo

matęs japo
no pasirašymą

L. Liunienė, ( 
K. Deikuvien

Viso sūrini
Visoms ir 

tremtinių va 
širdų ačiū!

i ,,a yra parvykęs 
į atostogų.

Sutikimas. Kalbą pasako kun. Ign. Valančiūnas Šv. K’^Sarįenė 
zimiero parapijos klebonas. ip . . ,

Duetas. — Dainuoja Mrs. Izabelė Beniuzis ir Constan<^arien^ Zjįe.
Beniuzis. ..

Sveikinimas. — Kalba Miss Marian Lantz, Internationa ParaPa

New Bri

Institute sekretorė.
Liaudies šokiai. — Atlieka lietuvių liaudies šokių grupjapija ta proga 

vadovaujama Lillian Antanavičius. 38 metų sU’
,,Senoji ir naujoji Lietuva” — Pennsylvanijos universit

to prof. Alfred Senn paskaita. „—
Dainos. — Atlieka šv. Kazimiero parapijos choras, yikštai
Paroda. Bus apžiūrėta speciali lietuvių liaudies meno pj įUvo apkrikš- 

roda, surengta Moterų Tarybos pastangomis. į Bednarski ir
Užkandžiai ir neoficialioji dalis. ^Bočius.
Jūs ii’ Jūsų draugai esate nuoširdžiai kviečiami atvyk*__

---------------- -----------------------------—----------------------------------------- — šokiai
ŽUVUSIEJI KARIAI į šokiai bus lap- 

- - - - - - - -  šeštadienį.
Karolius Wellbrock į vai. vakare pa

tarnaudamas laivynjje.
m. rugsėjo 30 d.

Alekas Taraila 
Earp St., žuvo 1945 
20 d.

Stepas Vencius
Ringgold St., mirė n^ėžis, mūsų kle- 

j perkeltas į She- 
įį Wichita Falls,

Korp. Pranas Tamošiūnas
5347 Akron St., žuvo 1944 m. 
rugsėjo 17 d.

Al. Dambrauskas
Žuvo 1944 m. liepos 3 d.

Serž. Vincas Naujalis
Žuvo 1944 m. gruodžio 6 d.

330 Earp St., dingo tarnau
damas submarine, 1943 m.

Serž. Steponas Jusinskas 
Žuvo 1945 m. kovo 16 d.

Mirė
1942

3601 
kovo

Jubilieja
Spalių 28 ( 

re parapijos 
Andriejaus ] 
biliejaus mir 
iškilminga 
vavo virš 50

j 6 d. Bayonne 
-balsavimai.

1-ius vieta paskir- 
•įtapijos salėje.

1848
mie, 1942 m. kovo 14 d.

George Adams
1419 S. Philip St., žuvo kovi
1943 m. spalių. 13 d.

Antanas Jodis
E. Moyamensing 
1943 m.

Lt. Petras Mikonis
1427 S. 2nd St., žuvo 1943

Jonas Jankeliūnas
2806 Snyder Ave., žuvo 194i Draugijų susi
ni. sausio 8 d.

1244 
žuvo

tbury, Conn.
Avu(L Kongresui

s Lietuvių Kon- 
?irburio Federaci- 

Ej jau išrinko kun.
aejų ir A. J. Alek-

seFed. pirmininkas 
as Lietuvos trem- , 
pabėgėlių naudai. i I 
magijos ir pavie- 1 

Spalių 17 d. mirė V. Ad^asmenys 
brazas, 56 metų amžiaus. Pešios aukos: 
laidotas U. S. kareivių kapį^ skyrius $25.00. 
nėse po pamaldų Šv. Kazį į ir Mrs. 
miero bažnyčioje. as ir Rūtos dr-ja.

Spalių 19 d. mirė Matai: Gyvojo Rožan- 
Petraitis, 62 metų amžiaus^. Vitkauskienė, 
Palaidotas Šv. Grabo kapinėakienė, Susivieniji- 
se po pamaldų šv. Jurginį, j. Aleksis, D. 
bažnyčioje. ’.Karalius, Susivie-

Spalių 24 d. mirė Ona Klei-aa kp., P. Suopis, 
vinskienė, 67 metų amžiausir-ja, M. Stankevi- ■ 
Palaidota šv. Kryžiaus kapi Jokubauskas, Šv. : 
nėse po pamaldų šv. Kaziiir V. Ramažaus- 
miero bažnyčioje.

Jų laidotuvių apeigas ap^evičienė $3.00. 
rūpino J. Kavaliauskas. i: L Orantienė, M.

________ iaė, M. Banesevi- 
Majauskienė, J. Le- 

LIETUVIAI RAŠYTOJAI 1 Sardinskienė, M. 
RUOŠIA NAUJUS KŪRĮ- 4 p. Vaitkienė, 

NIUS___________ wnė, Marė Račie-
----------- ^jenė, J. Bukaus- 

New Yorkas. — Nors infa^ e. Satkū- 
sunkiose ištrėmimo sąlygose jenu. 
atsidūrę, lietuviai rašytojai į Pranulienč J. 
nepraranda savo kūrybinėąj, Qiuojeūįenį p 
dvasios.----------------------------------įK. Jasaitienė ir P.

Mus pasiekė žinios, kad^
spaudai ruošia naujus kūri-uj. q Barkauskie- 
nius Gražina Tulauskaitė,^^ j pro?įg 
Babickas ir kiti. Fel. Valius^ A 
ruošiasi išleisti 10 savo gra-fc M geįerįeng 
fikos darbų. Dalį jų sukūrė^'y Pamaraus: 
gyvendamas ištrėmime. V

MIRĖ

Salė graž: 
ri ir šviesi 
gėlėmis ir 
— 50 metų 
salė, minios 
kažkokio 
ūpo. Tiesa, 
Karaliaus i 
taino lietu"' 
Katalikiškc 
pažymėti s 
vui už pusš 
ir prašyti 
ateities da:

Tų darbi 
atlikti. Sts 
klebonija, 
matai. Lai 
'centras — 
to įrengiu

Jubilieji 
atliktais d 
ti, bet gal 
organizuol 
glaudžiau 
driems 1 
bams. Tą 
ro kalbėl 
kleb. M. 1

Prograi 
choras su 
pora lietu 
rą vedė E 
deckas.

1 Tostme 
su malon 
gramą s 
Pakvietė 
kunigus: 
liauską ii 
J. Balkūi 
ir kun. 
dar daly 
nigai svt 
Pažereck

lenkas 1 
to, mies 
iš kariu 
Padėkoj 
bonas k 

Reiki; 
J. Matu 
rienės 1 
vainiką 

Vaka 
dainuot 
mis ir 
čiai ir 
malonu 
lumos.

Baig 
savo į; 
biliejus 
jubiliej 
šventė; 
yra dk 
vių šei 
mai ii 
visų i 

’ čiais.
t ATC ,'teikienė> S. Kai-lčiams1 
LAIC-Riškienė, 0. Sa- : :

0. Anušauskie- 
Bet kur grūdas, ten ir pelas, '^kauskienė, S. Lu- 

Jurgis Baltrušaitis! Daunienė, A. Urči-

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

t Bakūnienė, A. '

I

: Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

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

0. Aleksan- 
$ A Abramavičie- 
^evičienė, 0. Ra- šv. 
^•Jurgaitienė, E. kun.

L. Vasiliaus- džiai 
;^enė,'M. Balnie- niui, 
^cienė, 0. Bulevi- klebo 
L Petrauskienė, U. nuoši

A Krivinskienė, Skrij 
^jskienė, K.Vitar- ti rii 

Kašėtaitė, E. Vitu-no 
Krunglevičienė, J. šios

Meškūnienė, gaus
M. Budžinaus- su v 

1 Ramanauskienė, V. Ti
A Jonikienė, 0. ram; 
^mbarienė, P. bai.

rijošaitiene, (deki
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324 Wharton Street, Įranta, iš Bayonne, 
Pradžia 4 vjIįu kreivis „Missouri” 

----- , 'n turi vairuotojo 
PROGĮM?is yra m^ęs japo- 

Amerikos himnas.--------- ^imo pasirašymą
Lietuvos himnas. koy
Sutikimas. Kalbą pasakokmbanta yra Parvyk?s 

zimiero parapijos klebonas. ' enaa atostogų.

Duetas. — Dainuoja Mrs, laks-Z ’ . _ 
Beniuzis. !jos vakariene

Sveikinimas. — Kalba Miss vakarienė įvyks- 
Institute sekretorė. ° ^8 d., sekmadie-

Liaudies šokiai. — Atlieka liete; vakare 

vadovaujama Lillian Antanavičių
„Senoji ir naujoji Lietuva” _KaraP1Ja 

to prof. Alfred Senn paskaita. iavo ^8

Dainos. — Atlieka Šv. Kazinį.
Paroda. Bus apžiūrėta speciali^ .

_ uMmt Krikštai

L. Liunienė, O. Žemaitienė ir 
K. Deikuvienė.

Viso surinkta $215.00.
Visoms ir visiems lietuvių 

tremtinių vardu turiu nuo
širdų ačiū!

Balsas.

New Britain, Conn

parapijos

tą proga 
metų su-

rodą, surengta Moterų Tarybose
Užkandžiai ir neoficialioji dalu ^uvo apkrikš-
Jūs ir Jūsų draugai esate mošfe^ary Bednarski ir 

^ara Bočius.

Al. Dambrauskas
Žuvo 1944 ni, liepos 3 d.

tjr Šokiai
ų šokiai bus 

k šeštadienį.
MiĖ;8 vai. vakare pa- 
191213 j e.

lap-

b 6 d. Bayonne 
W balsavimai.
Aliams vieta paskir- 

jarapijos salėje.

Serž. Vincas Naujalis 
Žuvo 1944 m. gruodžio 6 d.

n^emėžis, mūsų kle- 
5, perkeltas į She- 
lld, Wichita Falls, 

101!
Mi----------------

bury, Conn.
1291---------
M L. Kongresui

Įjis Lietuvių Kon- 
l^terburio Federaci- 

5 jau išrinko kun. 
htiejų ir A. J. Alek- 

ŽSKhti. Draugijų susi
ns© Fed. pirmininkas 

-as Lietuvos trem- 
jabėgėlių naudai, 
augijos ir pavie- 

<£ii asmenys 
tratos šios aukos: 
Įjjfe jos skyrius $25.00. 
uįfjOO: Mr ir Mrs. 
j^as ir Rūtos dr-ja.
A): Gyvojo Rožan- 

„j, O. Vitkauskienė, 
. .skiene, Susivienip- 
» A. J. Aleksis, D. 
55 Ų Karalius, Susivie- 
^ma kp., P. šuopis, 
^•r-ja, M. Stankevi- 

rĖ# Jokubauskas, Šv. 
Palipa ir V. Ramažaus- 
nė»F 
mistdevičienė $3.00.
jp): I. Orantienė, M. 

pliene, M. Banesevi- 
Jajauskienė, J. Le- 
L. Sardinskienė, M. 

IjlJnė, P. Vaitkienė, 
j^ičienė, Marė Račie- 

Lgienė, J. Bukaus- 
Fortier, E. Satkū- 
Žemaitis, N. Jenu- 

jjjįjK. Pranulienė, J.
J. Gluodenienė, P. 

,,<K. Jasaitienė ir P. 
5*- ■
^0: O. Barkauskie- 
Jigardas, J. Brogis, 
?\;ka, A. Abraitienė, 
!jLenė, M. Bekerienė, 
“Venė, M. Parnaraus- 
^Mažeikienė, S. Kai- 
fi^Smolskienė, O. Sa- 
FJ^iė, O. Anušauskie- 

iškauskienė, S. Lu- 
Daunienė, A. Urči- 

jĮlU. Bakūnienė, A.
dienė, O. Aleksan-

Jubiliejaus vakarienė
Spalių 28 d. 6:30 vai. vaka

re parapijos salėje įvyko Šv. 
Andriejaus par. 50 metų ju
biliejaus minėjimo užbaiga — 
iškilminga vakarienė. Daly
vavo virš 500 asmenų.

Salė gražiai išdažyta, šva
ri ir šviesi. Scena išpuošta 
gėlėmis ir didžiuliu parašu 
— 50 metų jubiliejus. Erdvi 
salė, minios perpildyta, davė 
kažkokio šventadieniškio 
ūpo. Tiesa, tai buvo Kristaus 
Karaliaus šventė. New Bri- 
taino lietuviai pasirinko šią 
Katalikiškos Akcijos šventę 
pažymėti savo padėkai Die
vui už pusšimtmečio malones 
ir prašyti daugiau palaimos 
ateities darbams.

Tų darbų dar daug reikės 
atlikti, štai, statoma nauja 
klebonija. Jau išmūrinti pa
matai. Laukia dar parapijos 
'centras — auditorija su spor
to įrengimais.

Jubiliejus tad nebuvo tik 
atliktais darbais pasidžiaug
ti, bet gal užsimoti didesnės 
organizuotės ir lietuvius 
glaudžiau suvienyti 
driems lietuviškiems 
bams. Tą pabrėžė visi 
ro kalbėtojai ir pats 
kleb. M. Pankus.

Programą pradėjo vietos 
choras su Amerikos himnu ir 
pora lietuviškų dainų. Vaka
rą vedė kun. Eduardas Gra- 
deckas.

Tostmeisteris meisteriškai 
su maloniais anekdotais pro
gramą sklandžiai pravedė. 
Pakvietė pakalbėti svečius 
kunigus: prel. kun. J. Mi
liauską iš Scranton, Pa., kun. 
J. Balkūną iš Maspeth, L. I., 
ir kun. P. Karloną. Be šių 
dar dalyvavo vakarienėje ku
nigai svečiai: J. Ražaitis, A. 
Pažereckas (iš Flushing, L.
I. ), J. Zanavičius ir vienas 
lenkas kunigas. Kalbėjo, be 
to, miesto majoras ir grįžęs 
iš kariuomenės p. Obelaitis. 
Padėkojo visiems vietos kle
bonas kun. M. A. Pankus.

Reikia pabrėžti, kad kun.
J. Matučio vadovybėje vaka
rienės komisija gražiai ap
vainikavo jubiliejaus metus.

Vakarienė baigta choro su
dainuotomis keliomis daino
mis ir Lietuvos himnu. Sve
čiai ir viešnios dar turėjo 
malonumo pasišokti ligi vė
lumos.

Baigiant noriu pareikšti 
savo įspūdžius, kad šis ju
biliejus ir daugelis panašių 
jubiliejų yra mūsų tikros 
šventės. Kiekviena kolonija 
yra didžiulės Amerikos lietu
vių šeimos narė. Jų džiaugs
mai ir rūpesčiai yra lygiai 

• visų džiaugsmais ir rūpes- 
1 čiais. Visi lietuviai tad svei

kina ir linki New Britainie- 
čiams sėkmingai dirbti Die
vui ir Tėvynei.

Paulioniui, kuris iš kalno pri
rengė savo gerus parapijie
čius. Todėl jie taip gražiai ir 
gausiai aukojo.

Sesutės meilingai atsily
gins visiems geradariams sa
vo maldomis taip ilgai, kaip 
Šv. Pranciškaus vienuolynas 
stovės ant Apveizdos Kalno 
Pittsburghe.

Taipgi negaliu praleisti 
progos nepaminėjęs 40 valan
dų atlaidų Šv. Jurgio parapi
joj. Nors parapija ir nedide
lė, bet žmonių kasdien buvo 
pilna bažnyčia. Prie sakra
mentų lankės gan greit visi 
parapijiečiai, žmonės ir kle
bonas parodė didelį gerumą. 
Už tokį gerumą, Dieve, lai
mink juos visus.

Kun. J. V. Skripkus

NEW YORK 
t. • ■ .. ■ . '

WAR FUND

Great Neck, N Y

Chicago, Ill
„Laivo” 25 metų sukaktis
Tėvų Marijonų leidžiamam 

religinio turinio savaitraš
čiui „Laivui” suėjo 25 metai, 
kai buvo pradėtas spausdin
ti.

Pirmas „Laivo” numeris 
išėjo 1920 m. Per tą laiką šio 
laikraščio pasirodė 1,300 nu
merių, sudarančių apie 31,- 
200 puslapių.

Dabar laikraštį redaguoja 
kun. A. Miciūnas.

Įvykusiam šalpos Fondo 
vietinio komiteto posėdy bu
vo svarstytas ateities veiki
mas.

Buvo pranešta, kad buvo 
surinkta drabužių, kurie nu
siųsti į sandėlį. Dar yra ke
lios dėžės. Jos bus tuoj nu
vežtos.

Prie rūbų rinkimo smar
kiausiai dirbo Lazaunikienė 
ir Rusienė.

Valdyba praneša, kad lap
kričio mėnesį įvyks metinis 
susirinkimas. Kviečiami visi 
nariai dalyvauti. Bus proga 
nariams užsimokėti metinę 
duoklę ir atsivesti naujų na
rių įrašyti.

Bus kalbėtojas, kuris pra
neš apie Fondo veikimą.

Bridgeport, Conn
San Francisco, Cal

ben- 
dar- 

vaka- 
kun.

Svečias

Pittsburgh, Pa

VIETOS ŽINIOS
KRIAUČIAI DALYVAUS KONGRESE
Spalių 24 d. įvyko Lietuvių 

Kriaučių 54 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas.

Kadangi buvo svarbių klausi
mų, kaip algų pakėlimas ir ki
ti reikalai, tad narių dalyvavo 
didelis skaičius.

Tarybos sekretorius pranešė, 
kad yra keletas svarbių laiškų 
skyriui aptarti.
Skyriaus sekretorius A. Ži
linskas perskaitė pirmą laišką,

Pergabentas pas savo gi
minaitį Augustiną Kazlaus
ką, kurs jį iš Lietuvos atsi
traukė į Ameriką, a.a. Pra
nas pas jį buvo pašarvotas 
ir iš jo namų išlydimas į ka
pus. Paskutinio karo lietu
viai kariai nešė Prano kars
tą, o lietuviai legionieriai su
darė garbės grabnešius. Kun. 
Antanas Dubinskas atnašavo 
mišias, pasakė tinkamą pa
mokslėlį bažnyčioje ir atliko 
apeigas kapinėse. Velionis 
palaidotas J. Valstybių ka
reivių kapuose.

Paaukojęs savo gyvybę už 
laisvę, tegul ilsisi ramiai iki 
prisikėlimo dienos!

Serž. Steponas Jusinskas
Žuvo 1945 m. kovo 16 d.

TeL Ste 3208 ? p- Jurgaitienė, E.
-irtenė, L. Vasiliaus- 

JONAS lMl'Šukiene, M. Balnie- 
nįmcienė, O. Bulevi- 

Lietuvis GraborillS' _ Petrauskienė, U. 
|iė, A. Krivinskiene, 

1025 MT. VERNON ST, Juškienė, K. Vitar-

ir

Šv. Jurgio parapijos

Krunglevičienė, J. 
s, N. Meškūnienė, 

Tel. REgent 8434 n/fenė, M. Budžinaus- 
RICHMOND CKramanauskienė, V. 

WHOLESALE J®’ A. Jonikienė, O. 
„ .... r- M. Šambariene, P. Savininkai U 0 Matijošaitienė, 

PERKAME
3304 -16 Richmond Str. a

Nuoširdi padėka
Šv. Pranciškaus seserys 

kun. J. V. Skripkus nuošir
džiai dėkoja kun. K. Paulio
niui,
klebonui Brooklyn, N. Y. Jis 
nuoširdžiai kvietė kun. J. 
Skripkų spalių 21 d. padary
ti rinkliavą naujai vienuoly
no koplyčiai. Geraširdžiai 
šios parapijos žmonės taip 
gausiai aukojo, kad sudėjo 
su viršum $600.00.

Tai graži auka ir didelė pa
rama naujos koplyčios staty
bai. Visos seserys yra labai 
dėkingos klebonui kun. K.

Viens po kito keliauja į 
aną pasaulį mūsų parapijie
čiai. Dvi parapijietės buvo 
palaidotas šį mėnesį. Tai 
Krikščiūnaitienė ir Astraus
kienė. Jos paliko dideles šei
mas. Praeitą mėnesį buvo pa
laidota Liudžiuvienė. Jų mir
tys palieka parapijoj dideles 
spragas.

buvo siųsti į 
ten gauti tvar

kurie turite ge-

Šalpos Fondo skyrius jau 
gavo pranešimą, kad drabu
žiai, kurie 
Brooklyną, 
ko j.

Dabar jei
rų knygų ar lietuviškų gražių 
žurnalų, tai priduokite Šal
pos Fondo skyriaus valdybai, 
kuri sutvarkius pasiųs į cen
trą dėl lietuvių tremtinių Eu
ropos kraštuose.

Tikrai bus gražu, kad mes 
knygų vajuj nepasiliksime 
nuo kitų kolonijų.

Tarybos skyrius turės sa
vo parengimą sukelti pinigų 
atstovui į visuotinį Lietuvių 
Kongresą. Vakaras įvyks 
jaunų vyrų svetainėj lapkri
čio 10 d.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti ir šį parengimą pa
remti, nes pelno dalis bus 
skiriama ir Lietuvos šalpos 
reikalams.

Visi lietuviai dalyvaukite.

Praeitą savaitę buvo su
stoję Bridgeporte keli karo 
laivai. Daug žmonių tuos lai
vus lanke.

O.

Harrison-Kearny,

Spalių 22 d. lietuvių baž
nyčioje Harrisone buvo ge
dulingos mišios už Jono Ur
banavičiaus sielą. Mišias at
laikė kun. Stonis. Paskutiniu 
laiku buvo gautas iš Lietu
vos laiškas, kuriame praneša
ma apie Jono Urbanavičiaus 
mirtį. Velionis buvo gana ge
rai kearniečiams pažįstamas, 
kaipo vietos gyventojas. Jis 
yra buvęs Lietuvių Politikos 
Klubo iždininkas.

Lietuvių Politikos Klubo 
choras, vadovaujamas J. Dir- 
ginčiaus, po vasaros atostogų 
pradėjo savo pamokas, ku
rios būna kas antradienio va
karą L. P. Klubo patalpose. 
Paskutinėj pamokoj atsilan
kė geras dainininkas R. Si- 
viskas, ką tik grįžęs iš ka
riuomenės.

Prašome dainininkų lanky
tis pamokose.

BALF Piknikas
Rugsėjo 23 d_. BALF 109 

sk. turėjo pirmąjį savo išva
žiavimą į Tilden Parką. Nuo 
aukštųjų Contra Costa kalnų 
grožėjomės tolumoje blizgan
čiu Ramiuoju vandenynu, 
San Francisco įlanka ir prie 
jų išsidraikiusiais San Fran
cisco, Oakland, Berkley, 
Richmond miestais.

Pikniko metu įvyko ir 
trumpas susirinkimas. Įstojo 
šeši nauji nariai.

Vestuvės
Kristaus Karaliaus 

mėje prieš mišias 10 vai. pri
ėmė moterystės sakramentą 
Adolfas Gruzinskas su Ona 
Pupkevičiūte iš Westport, 
Md. Kun. Dr. Mendelis, ku
riam pagelbėjo kun. Antanas 
Dubinskas, priėmė jaunųjų 
įžadus ir atnašavo šv. mi
šias.

Sveikiname ponus Gruzins- 
kus ir linkime jiems ilgiausių 
metų.

iškil-

raginantį pirkti Pergalės bonus. 
Laiškas buvo priimtas.

Toliau ėjo Amerikos Lietuvių 
Tarybos laiškas, kviečiantis da
lyvauti Visuotiniam Amerikos 
Lietuvių Kongrese. Laiškas pri
imtas.

Antras laiškas buvo skaitytas 
nuo komunistų bolševikų. Jie 
kvietė rinkti delegatus jų jomar- 
kan Pittsburghe, Pa. Komunis
tų laišką leido balsuoti. Balsavi
mo rezultatas: 100 balsų prieš 
54 atmesta.

Per diskusijas buvo nurody
tas reikalas siųsti delegatus į 
Kongresą Chicagoj. Bolševikai 
tam priešinosi. Kad siųsti delega
tus balsavo 104, o kad ne — 54. 
Atstovais išrinkti Leonas Šerkš
nys ir Juozas Glaveckas. Jiems 
paskirta tam tikslui po $150. 
Taip pat nutarta Kongresą pa
sveikinti su $50.

Iš įvairių atstovybių buvo 
duoti raportai apie unijos padė
tį. Nariams labai svarbu algų 
pakėlimas, senatvės pensija ir 6 
legališkų švenčių mokestis. At
stovai pranešė, kad dar nėra ga
lutinų nutarimų, bet manoma, 
kad trumpoje ateityje tai įvyks.

Delegatas Jonas Buivydas da
vė smulkmenišką pranešimą 
apie padėtį lietuviškose dirbtu
vėse ir apskritai visoj industri
joj. Jo pranešimas priimtas.

Baigiant pirm. V. Zaveskas 
pagamino laiškų, kviečiantį į 
„Amerikos” bazarą.

Reikia pasveikinti narius už 
jų gausų atsilankymą į susirin
kimą, už dalyvavimą svarbių 
Lietuvos klausimų ir unijos rei
kalų svarstyme. Ypač reikia 
sveikinti moteris ir merginas, 
kurių šį sykį buvo tikrai gausiai 
susirinkusių.

Programoj dalyvaus Jonas 
ir Marijona čižauskai.

Programos akompanistė 
bus Aldona Strumskytė.

Bus rodoma N. Y. Natio
nal War Fund įdomi filmą.

Kalbės J. Laučka ir J. Va
laitis.

Bilietai po 75 centus. Jų 
galima įsigyti pas komiteto 
narius arba BALF sandėly, 
101 Grand Street, Brooklyn, 
New York.

SUSIVEDA

Marijona Vitkauskienė iš 
Blissville, L. I. susituokia su 
airiu J. Dilenti iš New Yorko 
miesto.

Jų vestuvės bus paskutinį 
sekmadienį prieš adventus. 
Puota įvyks Marijonos Vit
kauskienės baltuose namuo
se, kuriuos jaunasis gražiai 
ištaisė.

Svočia bus J. Prakatol, 
piršlys Vincas Sausanavičius, 
pirmas pabrolis Jonas Triba- 
šauskas su Mary Dilenti, an
tras pabrolis Juozas Korlė 
su saviške.

Kotrina Balčiūnas dainuos 
solo „Ko liūdit, jaunieji”, 
„Aš patiksiu svočiutę už va
rio vartų” ir kitas dainas.

Prie stalų darbuosis ir ka
lakutus keps K. Armokavi- 
čius, Mary čiupar ir Daisy 
Lukaševičius.

Muziką gros Alekas Dap- 
kevičius ir jo benas.

Po vestuvių jaunavedžiai 
medaus mėnesiui išvažiuos į 
Kanadą.

Gintaras

KARO FONDO KONCER
TAS

LIETUVIŲ AUKOS KARO 
FONDUI

Įsisteigė Vyčių kuopa
Rugsėjo 23 d., 1945 m. bu

vo įsteigta San Francisco 
Lietuvos Vyčių kuopa. Pir
mame susirinkime dalyvavo 
12 narių. Valdyba sudaryta 
iš pirm. Martha Kaze, vice- 
pirm. Helen Kolesk, ižd. Al
bert Kučinskis, fin. sek. Al
bina Vasaitis ir sek. Martha 
Norres.

J. Vaitonio vestuves
Rugsėjo 27 dieną įvyko 

Juozo Vaitonio ir Francis 
Norres vestuves. Juozas Vai
tonis yra BALF vietinio sky
riaus pirmininkas. Noreikų 
šeima yra viena iš aktingiau- 
sių lietuvių veikėjų San Fran
cisco mieste. Jie padėjo su
organizuoti BALF 109 sk. ir 
vyčių kuopą.

Krikštai
Sekmadienį, spalių 28 d. 

Lopatų sūnus ir Savickų duk
tė priėmė krikšto sakramen
tą. Pirmutinis gavo vardą 
Roberto Jono, o pastaroji bu
vo krikštyta Rože Mare.

Karių Motinų Puota
Pirmas pokarinis parengi

mas pagerbti grįžtančius mū
sų karius įvyko sekmadienį, 
spalių 28 d. Surengė per ka
rą įsikūrusi lietuvių karių 
motinų dr-ja, kuriai vadovau
ja Anelė Miliauskienė. Po
kylyje dalyvavo virš 500 
žmonių, tų tarpe apie 100 grį
žusių karių.

Spalių 21 d. 1945 m. įvyko 
BALF skyriaus susirinkimas, 
kuriame dalyviai buvo nufo
tografuoti. Lapkričio pabai
goje numatyta suruošti šokių 
vakarą, kurio pelnas būtų vičius. 
skiriamas Amerikos Lietuvių 
Kongreso naudai.

Spalių 21 d. sudaryta Am. 
Lietuvių Tarybos San Fran
cisco skyrius, į kurį įeis jau 
trys čia veikiančios liet, or
ganizacijos: BALF, SLA ir 
Liet. Vyčiai. Valdybą suda
ro: Ant. Poškus, J. Savickis 
ir

Nuotrupos
— Barborai Giedrienei, 

kun. Juozo Giedros mamytei, 
padaryta akies operacija. Li
gonė sveiksta.

— Viktorija Gensevičienė, 
kuri yra Franklin Square li
goninėje, jau sveiksta. Mano
ma, kad netrukus galės grįž
ti namo.

— Serga Kazimieras Puge- 
Gydytojai spėlioja, 

kad bus reikalinga operacija.
— Simonaičių mamytei ir

gi sunkiai serga. Negali nie
kur išeiti, nes širdis silpna

— Ona Ivoškienė, mūsų 
zakristijono žmona, rengiasi 
operacijai.

A. Skirius.
SK.

Baltimore, Md.
Mirė po japonų nelaisvės
Dar viena "šio karo auka 

buvo palaidota iš šv. Alfonso 
bažnyčios šeštadienį, spalių 
27 d. Tai karys Pranas Tamo
šaitis. Šis mūsų tautietis dar 
prieš karą stojo į J. V. ka
riuomenę ir buvo pasiųstas į 
Filipinų salas.

Pirmam japonų užpuolime 
Pranas buvo paimtas į ne
laisvę. Ten jam teko badau
ti, jis buvo muštas, ir tai 
taip paveikė Prano sveikatą, 
kad išlaisvintas Pranas tik 
trumpą laiką tegyveno, mir
damas karo ligoninėje Colo
rado valstijoj.

Parapijos vakarienė
Metinė parapijos vakarie

nė bus lapkričio 11 d., sek
madienį.

Pradžia 6 vai. vakare.
Vakarienė įvyks parapijos 

svetainėj, Grand St. ir Man
ning Ave., Jersey City.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1

“LAISVOJI
Calle Rio de

Villa del Cerro
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

doleris
LIETUVA”
Janeira 4001

pa-

va- 
or-

New Yorko National War 
Fund Lietuvių Komiteto ren
giamas koncertas įvyks lap
kričio 11 d., sekmadienį 4:30 
vai. po pietų Apreiškimo 
rapijos salėje.

Šokiai bus nuo 7 vai. 
kare, grojant Avižonio 
kestrui.

Dainuos pagarsėjęs Kazo
kų Choro tenoras lietuvis K. 
Jurkevičius. Jis lietuviams 
dainuos pirmą kartą.

Taip pat dainuos solistė 
L. Juodytė, skambindamosi 
pati sau gitara.

Toliau programoj su daino
mis pasirodys Agnes Skaru- 
lytė, kuriai pianu skambins 
Jonas Skarulis. Su dainomis 
pasirodys baritonas P. Stan
kūnas.

New Yorko lietuvių para
pijos klebonas kun. J. Gu- 
rinskas $25.00.

Per S. Gudaitienę aukojo: 
F. Braschmann 2.00, Mrs. 
Schmelzle 3.00, K. Kiverienė 
2.00, M. Lukas Bakery 2.00, 
O. Krusol 1.00, J. Mardosa 
1.00, Moy Lee 1.00, M. Armel 
1.00, E. Zekarro 1.00,1. Kauf
man 1.00, S. Gudaitienė 1.25.

Viso $41.25.

BALSUOKIT MAJORO 
RINKIMUOS

Lapkričio 6 d., antradienį, 
New Yorke įvyksta majoro 
rinkimai.

Kandidatai yra O’Dwyer, 
Goldstein ir Morris.

Lietuviai turi atlikti savo 
pareigą, kaip New Yorko gy
ventojai, ir nunešti balsą už 
pasirinktus kandidatus.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Grabo ri us—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
’ (Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Grabo rius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA K. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

U
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BAZARO DIENOS ARTĖJA!

Didžiulis „Amerikos” bi
čiulių rengiamas bazaras vi
sai čia — už keturių savai
čių! Bazaras artėja, o drau
ge ir domėjimasis juo didė
ja. Atskiri asmens ir drau
gijos nuoširdžiai jau dabar 
rūpinasi jo pasisekimu.

Be jau anksčiau praneštų 
žinių, čia malonu pažymėti, 
kad bazaro rengimą palan
kiai sutiko Federacijos ap
skritis, kuri savo susirinki
me spalių 26 d. paskyrė ir 
savo auką — 15 dol. Bazaro 
fondą gražiai sustiprino Šv. 
Monikos Našlių draugija, pa
skirdama 10 dol. ir Mot. Są
jungos 35 kp. 5 dol. dovaną.

Bazaras bus lapkričio-Nov. 
23, 24 ir 25 d. d. Apreiškimo 
par. salėje. Bazare bus labai 
įdomių ir brangių išlaimėji- 
mų. Visi „Amerikos” skaity
tojai ir jų artimieji prašomi 
ruoštis stipriai dalyvauti.

----------------------------------------
Narės prašomos abejose 

pamaldose dalyvauti.

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį tuojau po sumos 
parapijos salėje. Nariai kvie
čiami į susirinkimą, gi nena- 
riai prašomi ateiti ir savo gy
vybę susivienijime apdrausti.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas bus lapkri
čio 5 d., pirmadienį, 8 vai. 
vak. parapijos salėje.

Šv. Vardo draugijos rude
ninis balius įvyks lapkričio 
17 d., šeštadienį, parapijos 
salėje.

Parapijiečiai prašomi reng
tis.

Apreiškimo 
Parapija

Pabroliuos buvo jaunojo 
brolis ir jaunosios sesutė.

Linkėtina daug laimės jau
nai porai.

Nelaukta mirtis
Pereitą šeštadienį buvo pa

laidotas a. a. Juozas žioba, 
kuris tik neseniai grįžo iš ka
riuomenės sveikas, o mirtį 
sutiko namie.

Spėjama, kad velionis tu
rėjo nupulti nuo laiptų ir už
simušė, nes rado jį negyvą.

Jis palaidotas su kariška 
pagarba, šv. mišios atlaiky
tos šv. Jurgio par. bažnyčioj, 
o jo palaikus vežė į National 
kapus Long Island, kurie tik 
kariams skirti.

Gaila jauno vyro, kuris gal 
per neatsargumą turėjo ap
leisti šį pasaulį.

ONE GIFT

AGENCIES

Mūsų Apylinkėje

Angelą Karalienes 
Parapija
Koncertas

Spalių 28 d. į parapijos 
koncertą atsilankė gana daug 
žmonių iš visų apylinkės pa
rapijų. Dalyvių buvo daug 
daugiau nei pernai per kon
certą toje pačioje salėje.

Programa buvo labai įvai
ri. Vietomis buvo ir silpnes
nių dalių, bet apskritai vis
kas dalyviams, matyti, pati
ko.

Parapijos jaunuolių benas, 
nors negausus, bet labai 
triukšmingas ir gražiai pasi
rodė, pagrodamas Lietuvos 
himną ir kelis maršus.

Gražiai paskambino pi j anų 
muz. Dulkės mokiniai.

Buvo dar pora dialogų, ku
rie irgi praėjo gerai. Vyrų 
choras buvo silpnokas, bet 
čia kaltė krenta karo metui.

Žmonių ūpas buvo pakilus. 
Buvo matyti daug tik ką par
vykusių iš karo tarnybos vy
rų.

Jaunimėlis šoko beveik iki 
12 vai. nakties. Po to skirs
tėsi į namučius.

Klebonas nuoširdžiai dė
koja visiems: chorui ir jo ve
dėjui Dulkei, darbininkams 
ir visiems atsilankiusiems.

Dovanas laimėjo šie: 50 
dol. Karo boną No. 4018 J. 
Karpus, 310 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y. 25 dol. Karo 
boną, No. 10002, Anth. Karsh, 
358 So. 3rd St., Brooklyn 11, 
N. Y. 25 dol. Karo boną Nr. 
1677, L. Stakėnas, 212 El- 
derts Lane, Brooklyn, N. Y.

Laimėtojai prašomi atvyk
ti į kleboniją su savo laimė
jimo numeriu ir pasiimti do
vaną.

Gyvojo Rožančiaus draugi
jos bendra komunija bus šį 
sekmadienį, lapkr. 4 dieną, 
9 vai. mišių metu.
, Po mišparų 4 vai. bus pro

cesija.

AMERIKOS LLE
LIKU VISUOj
KULTŪRINIO

SAVAI!

EINA KAS P

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
• Kun. J. Balkūnas vyks 

į Chicagą dalyvauti visuoti
niam Amerikos Lietuvių 
Kongrese.

® Kun. V. Slavynas iš Ber- 
vind, W. Virginia, atvyko į 
New Yorką lietuvių tremti
nių reikalais.

® Vyt. Bacevičiaus pianino 
koncertai įvyksta lapkričio 
4 d., šį sekmadienį, ir lapkri
čio 25 d. 8:30 vai. vakare 
Times Hali, 240 W. 44 St.

o Kun. Dr. J. Končius, Šal
pos Fondo pirmininkas, nuo 
lapkričio pradžios apsigyve
na New Yorke.

• Kun. J. Valantiejus, iš 
Waterburio, Conn., išrinktas 
atstovu į Lietuvių Kongresą 
Chicago j e.

® Kompozitorius A. J. 
Aleksis, iš Waterburio, iš
rinktas atstovu į Lietuvių 
Kongresą.

® Kun. Ant. Jurgelaitis, 
domininkonas, bostonietis, 
šioj savaitėj išvyko į Peru 
valst. studijų reikalais. Bu
vo sustojęs New Yorke.

® Juozas ir Kazys Dumb
liai, atleisti iš karinės tarny
bos, jau parvyko pas tėvelius.

• B. A. Zinis šiomis dieno
mis sugrįžo iš ligoninės. Da
bar jis yra vėl namie, 150-10 
Grand Central Parkway, 
Queens, telef. RE 9-1506.

• L. Šerkšnys ir J. Glavec
kas išrinkti nuo siuvėjų at
stovais į Lietuvių Kongresą 
Chicago je.

• Serž. Vincas Trainis grį
žo namo po penkerių metų 
karinės tarnybos ir matęs vi
sus frontus.

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

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

^torius Byr- 
^tę pareiškė, 

Valstybės su
augimo in- 
įeirrytųEu- 
> palankiai 
,^orą turėti ar- 
z^ugiškesnius 

uliniais kraš-

Entered as Second-'
Office at Brooklyn

AMERP

ka:
Aukoja
Trem

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PATOGIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimą^ paremtas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge', ' * ,T:— 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS;'.^. Įįįgyog įggj.

Juozas Ginkus Vyriausybę, ku-
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.-jta žmonių su-

^retorius taip 
■fjjd toks drau- 
x wnKntvsInn
'pagarba. Visos

Šv. Kazimien

NEW YORK

WIOOL
WAR FUND

Chicago, 
kad Šv. K: 
vienuolynas 
išsiuntė štaiAuka bazarui

Pereitam susirinkime 
Moterų S-gos 35 kuopa nuta
rė paaukoti 5 dolerius „Ame
rikos” bazarui.

Sąjungietė B. Meželienė 
dar pridėjo vieną dolerį ba
zarui.

Bazaro naudai pasidarbuo
ti buvo išrinktos M. Brangai- 
tienė ir J. Staškienė.

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE?ffyŠ,"snet;
_____  į-tybės norėtų, ) niams labai 
ten gali saugiai jaustis. .
ras saugumas, atsakė, jeiijventi savo kai- v-_ az^
bar kiekvieną Lietuvoje a-ukojo 3(
likusį žydą tardė tas pi eina visai ki- ”^e 
NKVD, kodėl jis išliko .įByrnes žodžių va(loveho , 
vas. Jei jau žydai iš Lietuj.kad Amerika Įstatymo is 
bėga, tai tikėkit, kad ten, Rusijos elgesiui Pluost4 Tf

BATAI BE PUNKTŲ Šv. Kazin4sekmadienį, lapkričio 
d., tuojau po sumos įvyks šv. 
Vardo vyrų draugijos svar
bus susirinkimas.

Bus svarstomas klausimas 
kaip sukelti lėšų, kad būtų 
galima kitais metais kas mė
nesį užsiprašyti mišias. Bus 
iškelti ir kiti svarbūs reika
lai.

Visi draugijos nariai ir pa
rapijos vyrai, norintieji įsi
rašyti į šią garbingą draugi
ją, prašomi ateiti į susirinki
mą.

Šį

Šv. Jurgio Parapija

Aukos plaukia
Į BALE aukos, nors ir ne

didelėmis sumomis, bet dau
gėja.

Šią savaitę aukojo šie as
mens: P. A. Binkinienė $3.00, 
O. Zajankauskaitė $1.00, K. 
Kairys $1.00, A. Spaičys 
$1.00, P. Adomaitis $1.00. Po 
$2.00 aukojo J. Cirgelis, P. 
Kralikauskaitė ir jos sesuo 
M. Baltus.

Ačiū aukotojams. Laukia
ma daugiau aukų, nes jau va
jus baigiasi. Dėkingumas pri
klauso vietos klebonui, kuris 
apie tai žmonėms primena 
kas sekmadienį iš sakyklos.

Nauja pora
Spalių 27 d. 10 vai. ryte su 

šv. Mišiomis priėmė moterys
tės sakramentą Liudvika 
Drungytė su Kazimieru Ku
činsku.

Pas mus retenybė, kad ry
te su mišiomis imtų šliūbą. 
Jaunųjų intencija buvo atlai
kytos dvejos šv. mišios. Ves
tuvių pokylis įvyko vakare 
parapijos svetainėje. Klebo
nas kun. K. Paulionis, kuris 
atnašavo mišias, skaitė jau
niesiems pritaikytą tos die
nos evangeliją, kurią dauge
lis žmonių pirmu kartu gir
dėjo. Per mišias giedojo cho
ras, o parapijos solistė gie
dojo tris giesmes solo.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tel. MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

(Vietines žinios, parengimai: koncertai, šokiai Ir t. t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

Nukeltas vakaras
Moterų S-gos kuopos skelb

tas bingo laimėjimo vakaras 
iš lapkričio 11 d. nukeliamas 
į gruodžio 2 d. Bilietai geri 
tie patys.

Spalių 30 d. kainų įstaiga 
pranešė, kad batus galima 
pirkti be punktų.

Spalių mėnesį buvo pada
ryta 28 milijonai porų batų.

Kainų administratorius 
pranešė, kad nuo šiolei ne
reikia jokių valdžios leidimų 
automobiliams pirkti.

“AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJAI

Šių metų lapkričio-November 23, 24 ir 25 d. Brooklyne, Ap
reiškimo parapijos salėje (No. 5 ir Havemeyer), įvyksta “Ameri
kos” Pergalės Bazaras. Jį ruošia artimi “Amerikos” bičiuliai. Pa
siruošimo darbas eina visu smarkumu. Talkon stoja atskiri as
mens ir draugijos iš apylinkės ir iš toliau.

Čia malonu giliu dėkingumu pasidžiaugti, kad į “Amerikos” 
Bazaro Rėmėjų eiles šiomis dienomis yra įstoję būrys nuoširdžių 
“Amerikos” bičiulių. Reikšdami jiems dėkingumą, tikime, kad 
jų garbingas pavyzdys patrauks daug daugiau “Amerikos” bi
čiulių įvairiose vietose. Tegu “Amerikos” bazaras būna ko sėk
mingiausias!

Štai “Amerikos” Bazaro Rėmėjai:
Šv. Monikos Našlių Dr-ja, Brooklyn, N. Y. ... 
Moterų Sąjungos 35 kuopa, Brooklyn, N. Y. . 
Alf. Stankevičius, Bronx N. Y......................
Jonas Jasinskas, Risley, N. J.....................
Kun. V. Slavinas, War, W. Virginia .......
J. Saulis, Pittsburgh, Pa................................
Paul Gakus, Philadelphia, Pa........................
Mrs. J. Karpus, Brooklyn, N. Y.................
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn..............
Kun. E. Paukštis, Chester, Pa.....................
Mrs. černauskienė, Maspeth, N. Y................
A. Staknys, Lyndhurst, N. J........................
L. Šerkšnys, Jamaica, N. Y...........................
Julia Azukas, New Britain, Conn..............
Mi's. P. Zamitka, Brooklyn, N. Y. .........
Mrs. V. Walaitis, Brooklyn, N. Y..............
Ona Baniulienė, Brooklyn, N. Y.................
Kun. George G. M. česna, Sioux City, Iowa
M. Ramanauskas, Reading, Pa..................
Louis Viekas, Waterbury, Conn..................
Pr. Milas, Brooklyn, N. Y..........................
Ant. čepukaitis, East Granville, Pa............
J. V. Baltrukonis, Kearny, N. J....................
M. Dragunaitiene, Brooklyn, N. Y.............
A. J. Aleksis, Waterbury, Conn....................
V. Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y........................
A. žiemys, Rochester, N. Y.........................
Pranas Sukis, Rochester, N. Y......................
Mrs. N. Johnson, Brooklyn, N. Y..................
Kun. M. J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa..........
A. Einoris, Bridgeport, Conn........................
Kun. F. Vasiliauskas, Newtown, Pa............
Kun. J. A. Karalius, Shenandoah, Pa.........
Kun. K. J. Miliauskas, Wilkes-Barre, Pa.......
M. Razanauskas, Brooklyn, N. Y................
J. Rasinkus, Ashley, Pa................................
Eva Vaškas, Woodhaven, N. Y..................
J. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. Paul Peikus, Richmond Hill, N. Y........
K. Kučinskas, Kingston, Pa.........................
Mrs. J. Staskus, Brooklyn, N. Y................
Kun. B. Liubauskas, New York, N. Y...........
J. Maslauskas, Brooklyn, N. Y....................
V. Norkūnas, Brooklyn, N. Y....................
A. Skirius, San Francisco, Calif.................
Eva Masonis, Brooklyn, N. Y.....................
A. Daukantas, Brooklyn, N. Y....................
Jacob Swilpa, Brooklyn, N. Y....................
Theo. Slapšys, Richmond Hill, N. Y............
Mrs. E. Kitro, Bridgeport, Conn.................
Mrs. V. Mačiokas, Woodhaven, N. Y............
V. Kudirka, Norwood, Mass........................
B. P. šilkauskas, Waterbury, Conn............
Kun. J. V. Skripkus, Pittsburgh, Pa............
B. Mieželienė, Brooklyn, N. Y....................
P. Mažeika, White Plains, N. Y....................
Anna žemaitis, Waterbury, Conn..............
Mi's. A. Thompson, New York, N. Y.........
Mrs. E. Galchus, Long Island City, N. Y. ... 
V. Slikas, Brooklyn, N. Y...............................

New York, N. Y
LANKYS VYSKUPAS

Lapkričio 27 d. 9 vai. baž
nyčią vizituos J. E. vysk. Mc
Intyre.

niekas 
kartus 
išveži-

$10.00 
. $5.00 

. $5.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
.. 1.25 
... 1.25 
.. 1.20 
... 1.20 
... 1.20 
.. 1.20 
.. 1.20 
.. 1.20 
... 1.20 
... 1.20 
... 1.20 
... 1.20 
... 1.20 
... 1.10 
.... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00

Pamaldos atnaujintoj bažny
čioj

Nuo Visų šventės pamal
dos bus laikomos atnaujinto
je bažnyčioje.

Iškilmingas atnaujintos 
bažnyčios atidarymas bus 
lapkričio 25 d., 4 vai. po pie
tų.

Programa bus tokia: 1. Pa
dėkos pamaldos su pamokslu 
ir palaiminimu bažnyčioje. 
2. Iškilminga vakarienė sa
lėje. 3. Dainos ir šokiai. 4. 
Laimėjimai.

Ruošia parapijos jungtinės 
draugijos.

Laimėjimų knygelės 
išsiuntinėtos kiekvienai 
rapijos šeimai. Knygeles
kia grąžinti ligi lapkričio 25 
dienos.

Bilietus į vakarienę reikia 
įsigyti iš anksto. Galima gau
ti pas draugijų valdybas ir 
klebonijoj.

(Pradžia 1 pusi.)
laiko iš Lietuvos išvežta, at
sakė, kad skaičiaus 
nežino, bet jis kelis 
didesnis už įvykusius 
mus 1941 metais.

3. Visose įstaigose ir įmo
nėse pilna iš svetur atkelia
vusių rusiškai kalbančių val
dininkų. Jie ten šeimininkai. 
Lietuvių, proporcionaliai, 
daug mažiau pastebėjo. Jie 
nė viename Lietuvos mieste 
nesutiko seniau gausiai turė
tų pažįstamų. Dabar Lietu
voje šeimininkauja jiems ne
pažįstami žmonės. Kur din
go anie, paklausiau? Didžio
ji dalis pabėgo į Vokietiją pas 
anglus, amerikiečius ir pran
cūzus. Daug labai sumobili
zavo per prievartą ir taip pat 
išvežė. Nemaža dalis išėjo 
partizanais, daug suimta. 
Kurie liko ir pasijuto nesau
giai, tie slapstosi arba apsi
metę lenkais bėga prieglau
dos ieškoti Lenkijoje.

4. Apie pabėgėlius į Vokie
tijos teritoriją nieko nekal
bama oficialiai, kaip apie gy
vus. Bolševikai aiškina, kad 
vienus iš jų išžudė patys vo
kiečiai, o kitus, kadangi jie 
buvo vokiečių neva draugai, 
tai dabar išžudė anglai ir 
amerikiečiai. Bet lietuviai 
apie pabėgėlius į vakarus kal
ba kaip apie nelaimėje laimę 
suradusius.

5. Pasiteiravau, kodėl jie, 
tiek vargo pakėlę „ghetto”, 
dabar iš Lietuvos bėga, kada

° ’ 7 O

bai negerai ir dar negei^ynais visai ne
bus. -utinės Valstybės

žydų Lietuvoje esą lipšnieji kaimynai

ko „Lietuv 
tikos”.

šių apie tris tūkstančius., totą šalių laisvą Zld
6. Kadangi vienas žydųM 

sad sukosi Lietuvos žydų' • *_____ _ _Kun. J. 
litiniam darbe, pasiteiraV’R^03 Amsterdai 
kaip jis mano apie Lietui P^arė vie-1 šalpos Foi 
ateitį. Atsakė, kad tikisi, šĄ vv> gV tremti 
Lietuva po ilgų vargų $ laikraščių pa- Kun. J. 
vėl nepriklausoma, bet ar iValstybės se- yra spaud 
išliks daug gyvų lietuvių,-kalbos vietą, ku- nemaža v 
jis nežinąs.___________ Bžboas palankus

dėl Rusijos

PARDUODAMAŽm “X

Geri, pigūs, patogūs narį* «L ouuap. 
Gerose vietose. Patamavu ,nraeie n S dUOda lOlSVUS , J/ . teisingas. „ hi laisvi

Apdraudžia viską kas tik^į ng pu. Europoj 
prašo. Apdraudziu (insunnuf Per si
*™nes- Jrietos-kurįs-^03^

Kreipkitės. id tautos turi gerb- J’
Joseph Vastunasas laisvę.

_ . . T ^Įvisa toji Byrnes
Real Estate Insurance priminimas

LA

Budapi

ninku p; 
60 proc 
cialdemt

LJVUTV UU11UUUUUU -

496 Grand St., Brooklyn, N. jie neturėtų gav0 be
Tel. EVergreen 7-1670 ,avo kaimyninėmis “ ai>ie

- - ■ 1 jt

ratinės Amerikos
Clement A. VokeWirataivisis-

(VOKETAITIS)

Advokatas

m.
Parla 

mažiejiĮitagumataivisiš-1 “ 
«jo. Toks spaudos arba 61 

•' turės 5ra sąžiningas ir 
s visuomenės in- mokrat

bus 
pa- 
rei-

Grįžo
Iš kariuomenės grįžo gar

bingai atleisti du vyčių na
riai ir parapijos choristai J. 
Monkevičius ir B. Borus.

Vėlinių dieną
Vėlinėse pamaldos bus to

kia tvarka: iš vakaro 8 vai. 
gedulingi mišparai • Vėlinių 
dieną šešerios mišios nuo 
ligi 9 vai. ir 12 valandą.

7

SKAITYTOJAS

Kalifornijoje vienas 
iš knygyno nudžiovė 
nius šv. Rašto egzempliorius.

vagis 
devy-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

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. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

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

Dešimties metų garantija.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namu sienų iš
lyginimą, plasteriavimų, šaligat
viu cementavimq, ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

■i i
I

e, _ss, o didžiausias Partlij 
41-40 — 74th Street^ -----

Jackson Heights, N. Y? ‘ .*
4 atlieka gerą dar-

NEwtown 9 - 5972 ,'darys
Šie: 

įrodo,

nevaid 
parlan 

| Smu •J BUlVACb I , •
aa karo nuskriaus- Ų^03. J 
gelyje kraštų. I 
iijauizacija stengia

mi ir nelaimingiems

Saugok Savo AlJ^į^^tar-tiį 
labai yra labai ne- 

Teikiamas geriausias akitfctuvių atžvilgiu, 
patikrinimas, prižiurę jimas.^j bolševikai no- 
AKINIAI prieinamiausiomb^į į lietuvių 
kainomis pagal jų rūšis. tarpą Vokietijoj.

Ši {staiga įsteigta prieš 40 metu/®3 nelabai sekėsi 
idlietuvių tremtinių

Stenger & Stengei^ gyvenamas vie- 

optometristas — optikas klausykite tremtinių

Ws 
dienį 
pasit 
darbi

.Ši: 
nį a 
Trui

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y-H iŠ Vokietijos apie I ? 
_______ _____________ __ saugojimą nuo bol- L 

- .______________________—Tat sekėsi tol, kol .
«siejo į UNRRA la- K 
Kiekvienoje UNRRA 
Ui turi qqva •zTnnnni F

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandžiai 

KASDIEN
Patogi Vieta Užejimui 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

hi turi savo žmonių, 
sąrašai bolševi- 

'flduodami anksčiau, sali
< galima pajusti.”

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCfl

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENŲ® 

Maspeth, N. Y.

kvi 
’matome, kad kai ku-llijc 
MA tarnautojai, na, 

ir šelpę lietuvius, api 
h juos išduoti ru-

lai
girdėti tokį didelį ri 

amerikiečių nusi- 
H prieš žmonių teises 
tikumą, 
į * • * 
^nis pasaulis toli 
' tvarkosi ne taip, kaip

tii

ai
Is
ii

b tautų pavergtos ken-

5 tarpu norim atkreip
ei j laisvės kovas Ja- z 

.W. j
J valdo olandai. Toji 1
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