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U^ybės sekretorius Byr- 
ųeitą savaitę pareiškė, 
(ugtinės Valstybės su- 

l^-Rusijos saugumo in-

Amerika palankiai 
į Tel. EVergreen 4-7142 lusijos norą turėti ar- 
Ž SALDAINIU pilf3 ,ir. draikesnius
\ r ‘^u kaimyniniais kras-S geriausiose^

Lengvi Užkandžiai, Kava, Ate:. , - , . •J pusryčiai-PIETOS-VAKAm ,ybes sekretorius taip 
\ AISKRYMAS gamintas namie 11 pabrėžė, kad toks drau- 
A riausix bravon-Parengimams piihuai^s turi būti paremtas 
/, Juozas Gini*vio Pasarba- Visos
» 495 Grand Street, turi būti laisvos issi-

vyriausybę, ku- 
---------------------------- -—5 paremta žmonių su- 

PARTIZANĘ BU..,-.., 
—■ su savo kaimynais, 
ten^įės valstybės norėtų, 
rasssSovietų Sąjunga leis- 
larį’ai gyventi savo kai- 
ikuąr.3-

NKVD,t Rusija eina visai ki- 
mJapliu. Iš Byrnes žodžių 
bėgitsmatyti, kad Amerika 
baigiam Rusijos elgesiui 
bus, kaimynais visai ne- 

Jungtinės Valstybės 
giyg’d didesnieji kaimynai 

ų į kitų šalių laisvą 
’•“endimą.saite * . *

litaįkos spaudos dalis iš 
P5 žodžių pasidarė vie- 

atatįką išvadą.
Litaįimas laikraščių pa- 
vėlMJĖtik tą Valstybės se- 
išliksKus kalbos vietą, kū
jis Et.reiškiamas palankus 
—rtymas dėl Rusijos 

pinkų santykių su kai- 
Laikraščiai tuos žo- 

ę.jkreipė tiek, jog iš jų 
.“jų atrodė, kad Ame- 

įsiiai duoda laisvas esEi -• „ ^.puseje Europos.
^®itys laikraščiai nė pu- 

R^io
ž®26 kalbos vietos, kur įs- 

K# kad tautos turi gerb
ta kitos laisvę.

:rųjų visa toji Byrnes 
iaUlalis buvo priminimas 

$03 kaip jie neturėtų 
j,Į[U savo kaimyninėmis 

__ .ėmis.
r^ikratinės Amerikos 

n, :ių dauguma tai visiš- 
IMylėjo. Toks spaudos 

' nėra sąžiningas ir 
■vos visuomenės in- 
rnias, o didžiausias

,linas.

(Pradžia 1 pusi.) I 

laiko iš Lietuvos išvežta, at
sakė, kad skaičiaus niekas i 
nežino, bet jis kelis kartus 
didesnis už įvykusius išveži
mus 1941 metais. j1

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
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National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 

309-11 Filth Ave.
New York 16, N. ¥.

j^RA atlieka gerą dar- 
dama karo nuskriaus- 

$ daugelyje kraštų.
, organizacija stengia-

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESE 
KALBĖS ARKIV. STRITCH

Dideli Nuostoliai

Aukoja Knygas 
Tremtiniams

Šv. Kazimiero seserys aukoja 
knygas

Chicago. — Pranešama, 
kad šv. Kazimiero seserų 
vienuolynas šalpos Fondui 
išsiuntė stambią auką lietu
viškomis knygomis.

Tai lietuviams tremti
niams labai reikalingi vado
vėliai.

Šv. Kazimiero seserys pa
aukojo 300 egzempliorių 
„Lietuvių kalbos ir rašybos 
vadovėlio”, 200 „Šv. Naujojo 
Įstatymo istorijos” ir geroką 
pluoštą Talmanto-Malinaus- 
ko „Lietuvių kalbos grama
tikos”.

Kun. J. židanavičius atsiuntė 
knygų

Kun. J. židanavičius iš 
Amsterdamo, N. Y. atsiuntė 
Šalpos Fondui 418 svarų kny
gų tremtinių reikalams.

Kun. J. židanavičius pats 
yra spaudos žmogus, parašęs 
nemaža veikalų.
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Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Jote 
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 uz- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

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

Dešimties metą garantija.

ms Europoje.
n tai kurie UNRRA tar- 

darbai yra labai ne- 
p lietuvių atžvilgiu.

^ne, kad bolševikai no- 
nosį kišti į lietuvių 

l^jiių tarpą Vokietijoj. 
Įgįč jiems nelabai sekėsi 

yti lietuvių tremtinių 
*^es ir gyvenamas vie- 

^jaklausykite tremtinių 
Lwmo iš Vokietijos apie 

išsaugojimą nuo bol- 
„Tat sekėsi tol, kol 

L^ti suėjo į UNRRA la- 
Kiekvienoje UNRRA 

likai turi savo žmonių, 
Tvių sąrašai bolševi- 
iperduodami anksčiau, 
'lt galima pajusti.”

<Ji matome, kad kai ku- 
|1NRRA tarnautojai, 
•ėmę ir šelpę lietuvius, 

fjlLsi juos išduoti ru-

girdėti tokį 
Ariu amerikiečių 

,.ą prieš žmonių
Jlmiškumą.

Arinis pasaulis

s
Y. R
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F. GRAŽYS ir SŪNUS
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų B- 
lyginlma, plasteriavlma, šaligat
viu cementavima ir kt darbus.

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.

Chicago. — Chicagos arki
vyskupas Samuel Stritch su
tiko atsilankyti į visuotinį 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
ir pasakyti kalbą Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
reikalais. Jis kalbės lapkri
čio 30 d.

Taip pat pranešama, kad 
Illinois gubernatorius Dwight 
H. Green sutiko būti Bendro 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondo nariu.

Savo atsakyme gubernato
rius pažymėjo: „Aš žinau, 
kad tokios organizacijos 
kaip jūsiškė gali padaryti 
daug gero, ir aš jums linkiu 
visokeriopo pasisekimo.”

„New York Journal Ame
rican” lapkričio 2 d. vedama
jam straipsny smarkiai pasi
sako prieš Rusijos okupaci
ją Baltijos kraštuose. Lai
kraštis nurodo, kad rusai yra 
išžudę dešimtis tūkstančių 
Baltijos šalių gyventojų ir 
šimtus tūkstančių išvežė į 
mirties stovyklas šiaurėn.

LAIMĖJO MAŽIEJI SAVININKAI
Budapeštas. — Vengrijoj 

praėję rinkimai buvo pirmie
ji laisvi rinkimai vidurinėje 
Europoje.

Per šiuos rinkimus į Ven
grijos parlamentą didelį stip
rumą parodė mažųjų savi
ninkų partija, gavusi beveik 
60 procentų visų balsų. So
cialdemokratai ir komunistai 
gavo bemaž po lygiai balsų 
— apie 17 procentų kiekvie
ni.

Parlamente iš 315 atstovų 
mažieji savininkai turės 191, 
arba 61 procentą. Komunistai 
turės 54 vietas ir socialde
mokratai 52 vietas. Kitos 
partijos didesnės reikšmės 
nevaidins naujam Vengrijos 
parlamente.

Smulkiųjų savininkų par
tijos galva Zoldan Tildy su
darys koalicinę vyriausybę.

Šie rinkimai Vengrijoje pa
rodo, kad per laisvą žmonių

valios pareiškimą komunis
tai negauna didesnio pritari
mo.

Olandu Saloms

Haga. — Olandų vyriausy
bė pasiūlė savo kolonijų sa
loms Indonezijoj dominijų 
padėtį.

Javos saloj sukilimo vadai 
pareiškė, kad jie kovosią 
pilnos nepriklausomybės.

Suėmė Buvusį

dėl

Helsinkis. — Buvęs Suomi
jos prezidentas Ryti ir kiti 
septyni suomių veikėjai bu
vo suimti. Jie kaltinami dėl 
karo su Rusija nuo 1941 ligi 
1944 metų.

TARIASI DARBO IR PRAMONES VADAI
Washingtonas. — Pirma

dienį čia prasidėjo svarbūs 
pasitarimai tarp Amerikos 
darbo ir pramonės.

Šią konferenciją pirmadie
nį atidarė pats prezidentas 
Trumanas. Jis savo kalboje 
pabrėžė, kad Amerikos dar
bas ir pramonė savo ginčus 
išspręstų be streikų. Jis pa
sisakė už atvirą kolektyvinį 
derėjimąsi, už bešališką tar
pininkavimą kilusiems gin-

kon- 
.toki 
kaip 

ir kt.

didelį
nusi- 

teises

toli
tvarkosi ne taip, kaip

^3 tautų pavergtos ken- 
P'ropoj.

Ujl tarpu norim atkreip
usį į laisvės kovas Ja-

jj.L valdo olandai. Toji

sala turi su viršum 50,000 
kvadratinių mylių ir 35 mi
lijonus gyventojų. Įsidėmėti
na, kad pati Olandija turi 
apie 8 milijonus žmonių.

Javoj pradėtos kovos dėl 
laisvės. Salos gyventojai no
ri nusikratyti svetima val
džia ir patys tvarkytis tur
tingą savo kraštą.

Bet prieš juos išėjo su 
ginklu ne tik olandai, o ir 
anglai, šiems, mat, rūpi, kad 
laisvės sąjūdis nepersimestų 
ir į jų kolonijas.

Jeigu tautos nori laisvėje 
gyventi, tai toji teisė joms 
turi būti visur suteikta, ne
žiūrint, ar jos būtų Europo
je, ar Azijoje, ar Pacifiko sa
lose.

čams išspręsti tarp darbinin
kų ir darbdavių, ir už sudary
tų sutarčių vykdymą abiejo
se pusėse.

Prezidentas įspėjo, kad jei 
žmonės negaus atitinkamo 
atsakymo išspręsti darbo ir 
pramonės ginčams, tai jie tą 
atsakymą kitur susiras.

Iš darbininkų pusės 
ferencijoje dalyvauja 
žymūs darbo vadai, 
Murray, Greene, Lewis

Kad konferencija eis sun
kiu keliu, buvo matyti jau 
iš pirmų posėdžių, kur kilo 
aštraus nuomonių skirtumo, 
tarp kita ko, ir tarp pačių 
darbo vadų.

Jei konferencijai pasisek
tų rasti teisingus sprendimus 
darbo problemoms spręsti, 
tai Amerikos gyvenimas 
įžengtų į daug našesnį laiko
tarpį.

Tuo tarpu, konferencijai 
beeinant, darbo neramumai 
apėmė ir šalies sostinę: su
streikavo autobusai, ir Wa- 
shingtonas pasiliko pėsčias.

Amerikos vadovybė Japo
nijoje nutarė imperatoriaus 
Hirohito žemes padalinti gy
ventojams, neturintiems že
mės.

New Yorkas. — Washing
ton© Sovietų pasiuntinybės 
biuletenis paskelbė nepapras
to valstybės komiteto prane
šimą apie nacių pridarytus 
nuostolius.

Pagal tą pranešimą Latvi
jai vokiečiai padarė nuosto
lių už 20 bilijonų rublių, Lie
tuvai už 17 bilijonų rublių, 
Estijai — 16 bilijonų rublių.

Visose trijose respublikose 
esančios sunaikintos visos 
mašinų ir traktorių stotys. 
Nuo lietuvių vokiečiai atėmė 
620,000 galvijų, 220,000 ark
lių, 770,000 kiaulių, 277,000 
avių ir ožkų, 760,000 tonų 
grūdų ir 485,000 tonų kito
kio maisto produktų. Į pir
mąjį biuletenio puslapį įdė
tas karo sunaikinto Vilniaus 
vaizdas.

Lėktuvai Žudė 
Civilius

pa-Amerikiečių komisija 
skelbė, kad Vokietijoje nuo 
anglų ir amerikiečių bombų, 
numestų iš lėktuvų, buvo už
mušta 305,000 vokiečių, su
augusių ir vaikų. Sužeistų 
buvo 780,000 ir be pastogės 
liko apie 20 milijonų.

UNRRA IŠLEIS LIETUVIŠ
KUS VADOVĖLIUS

New Yorkas. — Rūpinda
masi Lietuvos tremtiniais, 
UNRRA rengiasi išleisti ir 
reikalingus vadovėlius lietu
vių vaikams mokyti. Tuo rei
kalu UNRRA pareigūnai ta
rėsi su atitinkamomis lietu
vių Įstaigomis Britanijoje.
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Rusai Nori Atomų Bombos
Tautui Centras

Londone Jungtinių Tautų 
atstovų posėdyje buvo nutar
ta, kad šios organizacijos 
centras būtų Amerikoje.

Tautų Sąjungos centras 
buvo Genevoj, Šveicarijoj.

Iš Amerikos miestų grei
čiausiai bus pasirinktas San 
Francisco.

Londonas. — šių metų pa
vasarį New Yorke išeinąs 
„The New Leader” davė ats
kirą Baltijos kraštams skir
tą priedą.

Dabar tas priedas susilau
kė priderančio atgarsio Ang
lijoje.

The British League for Eu
ropean Freedom (Scottish 
Section) tą priedą išleido at
skira 27 puslapių knygele su 
Sir George A. Waters para
šytu įvadu.

G. A. Waters yra „The 
Scotchman” redaktorius ir 
tarptautinių klausimų žino
vas.

Blaivai į reikalus žiūrėda
mas, įvado autorius tiesiai 
sako, kad Pabalčio aneksija 
sovietams yra reikalinga se
kančiam smurtui pradėti — 
šį kartą Skandinavijos kran
tų linkui.

Knygelė turi didelio pasi
sekimo. Ruošiamasi spaus
dinti antra jos laida.

Londonas. — Rusijos už
sienių reikalų komisaras Mo
lotovas pareiškė savo šalies 
nepasitenkinimą, kad norima 
atominę bombą išlaikyti pa
slaptyje.

Molotovas pasakė, kad mū
sų laikais sunku išlaikyti di
džiųjų technikos išradimų 
paslaptis. Jis pažymėjo, kad 
Rusija turi pasiekti techni
kos laimėjimus visose srity
se.

Savo kalboje, minint revo
liucijos 28 metų sukaktį, Mo
lotovas pabrėžė: „Mes turė
sime atominę energiją ir dar 
daug kita ko”.

Toliau Molotovas perėjo 
prie užsienių politikos ir pa
sisakė, kad Rusija yra prie
šinga valstybių blokams Eu
ropoje. Jis pasisakė už Rusi
jos bendradarbiavimą su 
Anglija ir Jungtinėmis Vals
tybėmis, nors kartais iškyla 
sunkumų šių šalių santykiuo
se. Be to, jis labai didelę 
reikšmę priskyrė, kad Kini
ja šiame kare išėjo laimėto
ja.

Molotovas nurodė, kokius 
nuostolius Rusija pakėlė per

šįjį karą. Už tai naciai tu
rės atsakyti teisme.

Jis savo kalbą pasakė vie
toj Stalino, kuris paprastai 
kalbėdavo revoliucijos šven
tės proga.

Iš pranešimų atrodo, kad 
Stalinas visai nedalyvavo re
voliucijos minėjime. Ta pro
ga kiti klausė: „Kur yra Sta
linas.”

Paskutiniu laiku sklinda 
vis daugiau gandų, kad Sta
linas sergąs.

Kalbėdamas apie Baltijos 
kraštus, Molotovas pasakė: 
„Sovietinės Lietuvos, sovie
tinės Latvijos ir sovietinės 
Estijos nepriklausomybė bu
vo sugrąžinta”.

Kadangi tas šalis ligšiol 
Rusija laiko okupavusi, gi 
okupuotame krašte negali 
būti laisvės ir nepriklauso
mybės, tai Molotovas, norė
damas tikrovėje ištesėti sa
vo žodžius apie Baltijos vals
tybių nepriklausomybę, pir
miausia iš ten turi atitraukti 
okupacinę rusų kariuomenę, 
slaptąją Maskvos policiją ir 
leisti toms valstybėms pa
čioms valdytis.

PRANCŪZŲ SEIMAS SUSIRINKO
Paryžius. — Prancūzų stei

giamasis seimas antradienį 
susirinko posėdžiams. Svar
biausias jo uždavinys — pa
rašyti naują konstituciją ša
liai.

De Gaulle seimui įteikė sa
vo laikinosios vyriausybės 
atsistatydinimą. Manoma, 
kad šios savaitės gale seimas 
paves jam sudaryt* naują 
vyriausybę, nors paskutiniu 
momentu prieš jį ėmė rastis 
griežtesnės opozicijos.

Ypač didelį nepasitenkini
mą reiškia komunistai, kurie 
seime turi daugiausia vietų. 
Po jų savo gausumu eina so
cialistai ir nauja liaudies par
tija.

Nežiūrint tos opozicijos, ti
kima, kad de Gaulle ir toliau 
vadovaus Prancūzijos vy
riausybei, nes jis visoje ša
lyje 
tą.

turi didžiausią autorite-

WASHINGT0NAN
IŠ JAPONIJOS

Keturi B-29 bombonešiai, 
pakilę Japonijoje, nusileido 
Washingtone. Kelionė užtru
ko 27 vai. ir 29 minutes.

Pralėkė be sustojimo 6,- 
544 mylias.

NEW YORK

NATIONAL
WAR FUND

s?

Europos Vaikai
Amerikos daktarai žino, 

kaip maitinti išbadėjusius 
Europos vaikus. Bet jiems 
daug sunkumų sudaro ištai
syti sužalotą tų vaikų sielą.

Vieni jų yra matę žudynes, 
ir apie jas be paliovos pasa
koja, kaip apie kokius pa
prastus atsitikimus, kiti ap
sako, kaip jie kurstydavo ug
nį pečiuose, kur degino lavo
nus. Yra ir tokių, kurie pjaus
tydavo žmonių kūnus. Dar ki
ti buvo taip įpratę vagiliau
ti, kad ir dabar, nors valgio 
pilna, jie slapčia nuo stalų 
prisigrobia maisto.

Tarp vaikų, kur augo kon
centracijos stovyklose, yra 
tokių, kurie visai atbukę 
žmonių kankinimams.

Gydytojams labai sunku 
tokiuose vaikuose atgaivinti 
tikruosius žmogaus jausmus.

Tų mažutėlių ne tik kūnas, 
bet ir siela yra ligota.

New Yorkas. — Didžiau
sias Amerikos miestas, ant
ras savo gyventojų gausumu 
visame pasaulyje, turi naują 
majorą. New Yorko gyvento
jai didžiule dauguma antra
dienį pasisakė už demokratų 
ir darbo partijos kandidatą 
William O’Dwyer.

Prieš jį ėjo nuo respubli
konų teisėjas Goldstein ir 
nepriklausomai kandidatavo 
Morris. O’Dwyer gavo dau
giau balsų už abu juos.

O’Dwyer gyvenimo kelias 
yra tipiškai amerikietiškas. 
Jis pradėjo savo viešą tarny
bą nuo policininko, tuo pat 
laiku mokydamasis. Jam se
kėsi, ir vėliau jis perėjo dirb
ti į teismą. Jo žvaigždė ėmė 
kilti, kai jis, būdamas proku
roru, sulikvidavo garsiąją 
„žmogžudžių bendrovę”, kuri 
iš tikrųjų veikė žudydama

žmones. Tos „bendrovės” 
galva Lepke savo dienas bai
gė elektros kedėje.

O’Dwyer gimė 1890 m. Ai
rijoje.

Į šiuos rinkimus New Yor
ke buvo atkreiptas visos ša
lies dėmesys, kadangi nuo 
dabartinio demokratų laimė
jimo šiame mieste labai daug 
priklausys New Yorko gu
bernatoriaus rinkimai kitais 
metais ir prezidento rinkimai 
1948 m.

Bet karščiausi rinkimai į 
majorus visame krašte buvo. 
Detroite, čia Amerikos dar
bininkai buvo išstatę savo 
žmogų, CIO unijos narį ir 
automobilių unijos vicepirmi
ninką Frankensteen. Jis pra
laimėjo prieš dabartinį De
troito majorą Jeffries.

New Yorke majoras La 
Guardia savo kandidatūros 
nebuvo išstatęs.

KONFLIKTAS KINIJOJE PLEČIASI
Čunkingas. — Konfliktas 

tarp čangkaišeko kariuome
nės ir komunistų Kinijoje vis 
plečiasi.

Paskutiniu momentu ko
munistai paskelbė 
70,000 Čangkaišeko 
menės.

Buvo kaltinimų, 
munistai

Lietuvius Perkėlė 
Iš Norvegijos

Nobelio Premija 
Už Peniciliną

Naciai suimtųjų lietuvių 
dalį buvo nugabenę Norvegi- 
jon. Vienu laiku jų ten atsi
rado arti 1,000. Visi jie buvo 
laikomi griežtoje priežiūroje 
darbo stovyklose.

Vokiečiams Norvegijoje 
žlugus, dalis lietuvių pasi
skubino persikelti į Švediją. 
Jų Norvegijoj liko apie 400, 
bet jie šiomis dienomis buvo 
perkelti į vakarų Vokietiją.

Garsioji Koelno katedra 
Vokietijoj karo metu buvo 
sugadinta. Manoma 1948 m., 
kai švęs to katedros 700 me
tų sukaktį, ji bus jau patai
syta.

Iš Stockholmo pranešta, 
kad švedų Akademija Nobe
lio medicinos premiją pasky
rė penicilino išradėjui ang
lui A. Fleming ir Florey su 
Chaim. Pastarieji du yra 
daug pasižymėję šioje srity
je.

jūrininkų, žinios šiuo reikalu 
buvo sulaikytos, tad pilno 
vaizdo negalima turėti. Bet 
manoma, kad tam tikras 
amerikiečių 
čius tebėra 
koše.

Amerikos 
bė pranešė,
Valstybių jūrininkai paliks 
Kiniją apie gruodžio 5 d. ir 
bus grąžinti į savo šalį.

Amerikos karinių dalių 
viršininkas gen. Wedemeyer 
iš Washington© grįžo į Kini
ją ir tuoj atskrido į Peipin- 
gą tartis su karine vadovybe 
tame ruože.

Bijomasi, kad netrukus 
Kinijoje civilinis karas gali 
prasiveržti visu smarkumu.

Raudonarmiečius 
Gaudo

Berlynas. — Rusų karinė 
vadovybė Berlyne paprašė 
anglus ir amerikiečius, kad 
padėtų gaudyti dezertyrus 
raudonarmiečius, kurie dau
gely vietų yra virtę tikra 
rykšte.

Kitą pirmadienį, lapkričio 
12 d., yra Paliaubų dienos 
šventė.

Paštas tą dieną laiškų ne
išnešios. Pristatys tik special 
delivery.

Todėl „Amerikos” bendra
darbiai prašomi savo raštus 
pristatyti ligi šeštadienio, 
kurie tik gali, arba išsiųsti 
special delivery.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVIŲ KONGRESUI ARTĖJANT

„Dar pasaulis negenėtas, — Dievo rūmai nebaigti: — 
Vien akmuo mums duotas kietas, — Ir galybė rankoms”, 
dainavo lietuvių poetas Jurgis Baltrušaitis.

Lietuvos laisvės kovos nėra baigtos. Dar reikės daug 
kieto darbo, pasišventimo, aukų ir kraujo, kol ant Nemuno 
krantų vėl suplevėsuos trispalvė Lietuvos vėliava.

Amerikos lietuvių visuomenės vadai gerai supranta 
šios valandos reikšmę ir atsakomybę. Kad laisvės kovoje 
lietuvių balsas būtų sustiprintas ir pati kova pagriežtinta, 
jie šaukia didįjį lietuvių pasirodymą — Visuotinį Ameri
kos Lietuvių Kongresą.

Šio Kongreso uždaviniai jau buvo keliais atvejais pri
minti.

Šiuo tarpu norime atkreipti dėmesį į kitą džiugų reiš
kinį : Amerikos lietuviai suprato Kongreso svarbumą. Drau
gijos, organizacijos ir įvairios grupės siunčia savo atsto
vus Chicagon. Malonu pastebėti, kad ir Amerikos lietuvių 
jaunimas domisi šiuo žygiu. Reikia tikėtis, kad tos draugi
jos, kurios linkusios sprendimą nutęsti, paseks veiklesnių 
grupių pavyzdžiu ir nusiųs savo žmones į Lietuvių Kon
gresą.

Plaukia ir aukos. Čia norėtume pabrėžti, kad Lietuvos 
laisvės kova reikalauja didelės piniginės paramos. Todėl 
Amerikos lietuviai ir jų organizacijos šia proga turi pasiro
dyti ypač dosnios ir susipratusios. Čia dedama auka ne 
kokiam siauram reikalui, bet pačiam didžiajam — lietuvių 
tautos kovai dėŲ laisvės stiprinti. R.

REMKIM LIETUVOS IŠLAISVINIMU
Apie du meškeriotoju: šveicarą ir nacį. — Tremtinių 

rauda nuo Alpių pašlaičių ir iš Sibiro tyrlaukių. — Prancū
zų revoliucija ir . . . vienas kepurninkas.

Kartą, pakrantėje upes, 
kuri tekanti pačia Vokietijos 
Šveicarijos siena, buvę du 
meškeriotojai -— vienas iš 
vienos pusės, kitas iš kitos. 
Šveicaras tik traukia žuvis 
ir traukia, o naciui visiškai 
nekimba. Sukeikęs tasai ir 
sakąs šveicarui:

— Ir kas čia galėtų būti ?! 
Abu mauname ant kabliuko 
vienodus sliekus, toje pačio
je upėje meškeriojame, — 
tamsta trauki žuvį po žuvies, 
o mano pusėj nė meškerės ne
pakrutina.

— Matai, — atsakęs besi
šypsodamas šveicaras, — jū
sų pusėj tokia diktatūra, kad 
ir žuvys bijo prasižioti...

Tai tik smagi istorijėlė, 
bet ją paskaičius miela pri
siminti, kad mes Amerikoje 
naudojamės taip vertinga de
mokratine laisve, kurios ne
žino diktatūrų kraštai, ir kad 
mes galime laisvai aptarti 
savo tėvų žemės reikalus, lie
tuvių tautos vargus.

„Kelionės krepšys spaudžia 
man pečius”

Tų kruvinų vargų lietu
viams šiame šimtmetyje taip 
gausu, ir jų niekas taip nu
sakyti negali, kaip anie tūks
tančiai benamių mūsų tautos 
klajūnų. Vienas iš jų Euro
poje leistame laikraštyje ra
šo:

— Esi tu mano žemė, esi 
tu mano Lietuva. Pažįstu aš 
tave dabar labiau negu bet 
kada pirmiau, nes netekau 
tavęs... Tavo gerąsias akis aš 
mačiau kryželiuos, laukuos, 
dievdirbių madonose. Tave 
girdėjau piemens dūdelėje, 
artojo dainoje... Ir kai didžioj 
nelaimėj palikti aš tave tu
rėjau, geromis akimis į ma
ne žiūrėdama tu likai...

Kelionės krepšys spaudžia 
man pečius, ir nežinomas li
kimo kelias raitosi prieš akis, 
tačiau jaučiau tave visur, ta
rytum vedi keliu tu mane ma
žą už rankos. Amžinai gera, 
amžinai atlaidi, tu, mūsų že
me, tu, mūsų Lietuva. Gyva 
tu pasakoj, dainoj, gyva ar
tojo prakaite, karžygio mir
tim gyva. Išklydom mes, tavo 
vaikai, po platųjį pasaulį...

i Kas besušauks mus į tave, 
jei negirdėsime tavo balso, 
kas besuves mus, jei nematy- 
sim prieš save visad tavo ge
rų, liūdnų akių...”

Retai gaunamą duonos plutą 
valgo ašaromis atmirkydami

Tai, galima sakyti, lietuvio 
tremtinio rauda, ir ji girdisi 
nuo Alpių pašlaičių Europo
je, girdisi iš uoluotų Skandi
navijos kalnų, iš bekraščių 
Sibiro tyrlaukių, iš visur, kur 
tik yra kruvinos nelaimės 
nublokštas lietuvis.

Diena dienon artėja valan
da, kada bus sprendžiamas 
Lietuvos ir tų trijų milijonų 
pavergtų ar išblaškytų lietu
vių likimas. Lietuvių bylos 
gynimas pareikalaus ne tik 
rinktinių protų įtempimo, bet 
ir daug lėšų. Lietuviams rei
kia ir reikės spirtis prieš ga
lingą Rusijos imperializmą, 
kurs savo žinioje turi tūks
tančius ištreniruotų žmonių 
ir propagandai gali skirti ir 
skiria milijonus.

Lietuvių bylą ginant rei
kės nemažai lėšų pasiųsti 
žmonėms į taikos konferen
ciją, paruošiamiesiems dar-Į 
bams, Vyriausio Lietuvai Iš
laisvinti Komiteto darbams 
finansuoti, Lietuvių Ameri
kiečių Informacijų Centrui 
išlaikyti, reikiamai literatū
rai leisti, palaikyti ryšiams 
su įvairiomis lietuvių koloni
jomis, delegatų kelionėms ir 
taip toliau. Viską labai, la
bai taupiai tvarkant, ir tai 
susidarys dešimtys tūkstan
čių išlaidų. Kaip jas sukelsi- 
me, kas gi jas padengs? Ar 
gali prie lietuvių bylos gyni
mo lėšomis prisidėti paverg
tieji, karo išdeginti, rekvizi
cijomis nualinti Lietuvos 
žmonės? Ar drįstume tam 
reikalui kokios paramos lė
šomis laukti iš tų gausių lie
tuvių benamių, kurie užsienį 
pasiekė plaukdami pabėgėlių 
laiveliais Baltijos jūra ar Ne
munu, lėktuvų apšaudomi, 
submarinų skandinami, mies
tuose bombų deginami, griu
vėsiuose palikdami ir tą men
ką ant pečių išsineštą savo 
mantą...

Negalės prie lietuvių bylos

gynimo prisidėti nei tie 50,- 
000 į tolimus Azijos plotus 
išgabentų lietuvių, kurie re
tai gaunamą duonos plutą 
valgo ašaromis atmirkyda
mi...
Vyriausio Lietuvai Išlaisvinti 

Komiteto Viltys
Didžioji ir garbingoji pa

reiga sukelti reikiamas lėšas 
būtiniausių darbų finansavi
mui dėl Lietuvos laisvės gu
la ant Amerikos, ypač USA 
lietuvių. Kitos išeities nėra.

Gražu, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių lietuviai tą 
reikalą supranta ir jau da
bar, rinkdami delegatus į Vi
suotinį Amerikos Lietuvių 
Kongresą Chicagoje (lapkri
čio 29-30 ir gruodžio 1 d.) 
paskiria ir auką. Tas didysis 
kongresas bus nevien galin
gas lietuvių balsas už paverg
tos tautos laisvę, nevien pla
navimas darbų siekiant Lie
tuvos išlaisvinimo, bet ir lė
šų sukėlimas. Tai didelės 
svarbos dalykas.

Vyr. Liet. Išlaisvinti Ko
mitetas jau atsiuntė iš Eu
ropos savo sąmatą jų numa
tytiems darbams Lietuvos 
bylai ginti. Jie pavergtame 
krašte dirbo dėl tautos lais
vės, savo gyvybėmis rizikuo
dami, jie dirba ir dabar, ne
seniai išėję iš nacių koncen
tracijos stovyklų.

Pagerbdami jų didžiąją 
auką ir pasišventimą, mes 
jaučiame pareigą paremti lė
šomis jų šventas pastangas.
Vienas nuotykis iš Prancūzų 

revoliucijos
Prancūzų revoliucijos me

tu buvo iškeltas nevienas 
gražus laisvės ir lygybės šū
kis, bet kurį laiką viešpata
vo ir žiaurus teroras. Vieną 
dieną iš Paryžiaus į provin
cijos miestelį atvyko vienas 
pilietis ir apsistojo pas ama
tininką. Klausinėjamas, kas 
girdėti sostinėje, jis pasako
jo:

— Giljotina veikia, tūks
tančiai galvų ritasi nuo pe
čių...

— Ką sakai, — susirūpino 
amatininkas, — tūkstančiai 
galvų... Tai kaipgi dabar 
bus?.' Juk aš gi esu kepurių 
dirbėjas...

Mums skaudu ir juokas 
ima prisimint tą žmogų, kurs 
tik tiek rūpinosi dėl kapoja
mų galvų, kad nebus ant ko 
dėti, nebus kam pirkti jo ke
purių...

Būtų panašus į aną nelai
mingą siauros galvelės ke
purninką, jei kas didžiosios 
tautos nelaimės metu žiūrė
tų tik savo siauro biznelio...
Galulaukėse gegutėmis užvir- 

ko motinos ir seserys
Beartėjančio kongreso pro

ga mums nebus sunku ati
duoti savo dalį Lietuvos gel
bėjimui, jei mes prisiminsi
me mūsų tėvų žemės kruvi
ną kančią. Tik įsiskaitykime 
į vieną posmelį, kurį sukūrė 
pabėgėlio benamio skaudi 
širdgėla:

— Nemosavo niekas skare
lėmis ir laimės kelionei ne
linkėjo. Galulaukėse gegutė
mis užvirko motinos ir sese
rys, paskutinį kartą pažvel
gusios savo sodybų linkui. 
Gailiai galvą viršun užvertęs 
užstaugė šuva ir skalydamas 
bėgo paskui vežimą, riedantį 
už gimtinės. Iš gimtųjų lau
kų ir brangiųjų miestų išva
rė mus artėjančio priešo 
siaubas. Ryšulėliu įsirišom, 
ką suskubom, ir iškeliavom. 
Sudiev, Lietuva! Mes nepabė
gome, kad iš tolo žiūrėtume, 
kaip niokojami tavo žalieji 
laukai, bet mes pagalbos Tau 
ieškoti išėjome, kad ją sura
dę išartume mūsų paliktuo
sius dirvonus ir darželius už
tvertume, kur mums nepra
šytieji svečiai išlaužė ir gė
les išmindžiojo.” K. P.

žodžiai yra kaip lapai: kur 
jų daugiausia prikrauta, ten 
labai mažai proto vaisių po 
jais randame.

Aleksandras Pope

KRITIKUI REIKIA ŠIRDIES
-----------•------------

(Toliau svarstant kultūros pareigą)

Šiam skaitytojui rodos, 
kad A. Vaičiulaitis savo 
straipsnyje apie kultūrinę 
padėtį tyčia paliko daug 
spragų, kad kritikai galėtų 
jį pavalkioti.

Įdomūs buvo tie „Ameri
kos” numeriai. Ir paskutiny
sis kritikas (K. J. K.) savo 
straipsnyje „Apie Kultūrinę 
Pareigą” įdomiai ir logiškai 
rašo. Bet logika neviskas.

Šis skaitytojas laukė, kad 
kas nors tam kritikui atsa
kytų. Ir reikėtų jam atsaky
ti, nes toks logiškas filoso
favimas gali padaryti įtakos 
mūsų jauniems vadams, ir 
daug žalos padaryti. Ar ga
limas dalykas, pamanys jau
nieji vadai, jog jau aiškiai, 
drąsiai ir logiškai įrodyta, 
kad nėra jokios pareigos pa
laikyti lietuvių kultūrą? Jei 
taip, tai drąsiai pameskime 
visa, kas lietuviška.

Ar leisime tokiai išvadai 
pasilikti? Neturėtume to leis
ti. Tai laukiame atsakymo.

Gal psichoanalistas turėtų 
jam atsakyti? Psichoanalis
tas moka paties paciento žo
džiais surasti nukrypimo 
priežastį ir gydyti pacientą. 
Kritikas savo straipsnyje ra
šo štai kokius keistus žo
džius: „proto, ne širdies ar
gumentais” jam argumen
tuok. Toks išsireiškimas ar 
tik nebus jo nukrypimo prie
žasties ženklas? Tokia liguis
ta baimė širdies argumentų 
ar ir nebus jo straipsnio iš
vadų priežastis? Jis nemato, 
kame bent vienas iš tų „tri
jų pareigų šaltinių” uždeda 
mums kultūrinę pareigą. Ir 
jis daug daugiau ko nemato. 
Nemato kultūrinės pareigos 
nei akademijoms, nei gimna
zijoms, nei vienuolynams. 
Tokis nusistatymas tai tik
rai ligos reiškinys.

Kun. Gerald Vann, O. P., 
savo knygoje „The Heart of 
Man” aiškiai parodo, kad mo
dernusis žmogus, statydamas 
ant sosto protą, skaldo žmo
gų. Jis sako, kad protas, 
skelbdamas savo autonomi
ją, praranda asmenybės kon
trolę. Susidaro netikra asme
nybė, kurioje kiekvienas no
ras, kiekvienas impulsas ir
gi reikalauja savo autonomi
jos, ir pasidaro asmenyje di
džiausia netvarka. Jei kun. 
Vann mintys teisingos, tai į 
vieną kritiko klausimą būtų 
galima atsakyti, kad tokioje 
netvarkoje negali „išsivysty
ti pilnos žmogiškos asmeny
bės.” Ir į kitą jo klausimą 
būtų galima atsakyti, kad 
toks racionalistas (proto 
garbintojas) negali nė „siekti 
bendrojo tikslo”.

Izoliuotas protas nesveikai 
galvoja. Kritikas sako, kad 
nėra emigravusiems nei po
zityvaus Dievo įsakymo, nei 
natūralinio įsakymo palaiky
ti savo tėvų kultūrą. Jis ne
pasako, ar ir neemigravusius 
tie įsakymai ką nors įparei
goja. Iš kritiko straipsnio iš
rodo, kad ne. Išrodo, kad pi
liečius įpareigoja tik valsty
bės įstatymas. Jei taip, tai 
vieną dieną ateis galingas 
priešas, sakykim, kokis azi
jatas, užkariaus mus, ir mai
nyk savo tautybę! Juk pagal 
kritiką, nuo valstybės pri
klauso piliečių tautybė.

Kritikas be širdies bešir
diškai protauja: „Didesnioji 
jėga paprastai veikia mažes- 
niąją ir ją sau pavergia. Ar 
tai negaliotų kultūros pasau
lyje?” Girdėjome, kad Stali
nas tokiu pat filosofavimu 
užprotestavo prieš popiežiaus 
kvietimą į taikos konferenci
ją: girdi, popiežius nieko ne
gali, nes neturi kariuomenės 
divizijų! Pijus XII savo 1940 
m. kalėdiniame pamoksle mo
ko, kad jėga nesudaro teisės. 
Tą pat sako Gonella-Bousca- 
ren savo knygoje „A World 
to Reconstruct”. Todėl mums 
rodos, kad „didesnioji jėga”

neturi jokios teisės pavergti 
mažesniąją. Tai šaukianti į 
dangų skriauda! Tokia pat 
baisi skriauda būtų ir kultū
ros pasaulyje panašiai elgtis!

Taip izoliuotas protas lo
giškai klaidina mus. Gal ki
toje planetoje yra kokių žmo
nių be lyties, be širdies, be 
tautybės, ir jie gal priimtų 
už tiesą, ką mūsų kritikas 
rašo. Bet mums, žemės gy
ventojams, toki žmonės pa
žįstami tik fantazijoje. Būti
nai turėtų psichoanalistas 
atsiliepti, parodyti kritikui 
jo klaidas, ir taip pagydyti 
ji-

Rodos, kad kritikui reikia 
dar ir paramos iš teologijos. 
Teologas primintų, kad pro
tas nėra aukščiausias tiesos 
šaltinis, nes jis stovi žemiau 
už tikėjimą, o tikėjimas že
miau už meilę. Teologas ga
lėtų priminti, kad kitame gy
venime nebebus nei protavi
mo nei tikėjimo, nei vilties, 
bus tik meilė. Meilė pasiliks 
amžinai. Kur tada pasidės 
kritikas, kuris taip bijo mei
lės?

Teologas galėtų kritikui 
paaiškinti, kad ketvirtasis 
Dievo įsakymas (tikrai pozi
tyvus įsakymas) įpareigoja 
ir emigravusiems iš namų 
gerbti savo tėvus. Toliau jis 
galėtų paaiškinti, kad visų 
krikščionių yra pareiga (tik
ra to žodžio prasme) mylėti 
Dievą ir artimą. Natūralia 
tvarka gi meilė pirmiausia 
apima tuos, kurie artimiau
si — savo šeimos narius, sa-- 
vo tėvus, savo šalies žmones, 
savo tėvų žemę ir jos paliki
mą, pagaliau visą žmoniją. 
Keista būtų toji meilė, kuri 
reikale neteiktų pagalbos my
limiesiems, o šiuo atveju, to
ji pagalba reikalinga mūsų 
tėvų šaliai, neišskiriant nė 
jos kultūros. Mylėti artimą 
— tai jam gera daryti. Vie
nas iš gerų darbų bus nemo
kantį pamokyti. Ar tai ne
bus kultūrinimas?

Galėtų teologas tam kriti
kui pasakyti prilyginimą. 
Sykį velnias neapsakomus 
pinigus siūlė žmogui už jo še
šėlį. Galvoja žmogus, kad jis 
velnią apgaus, parduodamas 
jam niekam nereikalingą še
šėlį. Ir pardavė. Draugai 
žmogaus be šešėlio bijojo ir 
jį apleido. Ir už kiek laiko tas 
žmogus už šešėlio sugrąžini
mą buvo prisirengęs velniui 
atiduoti viską, net ir savo 
sielą.

Prilyginimas aiškus. Jei 
yra pavojaus prarasti sielą, 
atiduodant tik šešėlį, tai tik
rai pražūtis tam, kuris ati
duoda kaž kokiam galingam 
Cezariui ar turtingam Mam- 
monui ne šešėlį, bet savo tė
vų kalbą, ir širdį, ir kultūrą!

„Amerikos” Skaitytojas

KUN. DR. J. PRUNSKIO 
STRAIPSNIAI

New Yorkas. — Mt. Angel 
(Oregon) Tėvų Benediktinų 
leidžiamajame mėnraštyje 
„St. Joseph” spalių laidoje 
buvo įdėtas kun. Dr. J. 
Prunskio išsamus straipsnis 
apie tikybos persekiojimą 
per pirmąjį bolševikmetį Lie
tuvoje. Straipsnis pavadintas 
„The Reds ,Liberated’ My 
Country”.

Kitas Dr. J. Prunskio 
straipsnis pasirodė Čikagos 
„New World”. Ten duodamas 
pluoštas žinių, kas dabar da
rosi Lietuvoje ir ką daro 
Amerikos lietuvių katalikiš
koji visuomenė savo nelai
mingiems tautiečiams padėti.

Give More Than Thanks
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TARP LIETUVIŲ PASAULYJE l^^entėjusiems ir po Europe 
^čiau rūbai plaukdavo dešii 

- jĮu mėnesi rūbai plaukė jau
NAUJOS ŽINIOS APlįtransP°rtaiS‘
PADĖTĮ LIETUVOJE^sP^ men.esj s.uPlauke aPie 

 Į;enuoto maisto ir knygų.
New Yorkas. — Paskv-s lietuviai ne viename mieste 

nis Ann Su Cadwell biulcfdešumą, Vl
nis (spalių 1 d.) ypatin^'^ii-^bėt hPki- 
turtingas žiniomis apie Er' 
tijos valstybes. ^miestuose sunkyezimiai-troka

Padavęs pluoštą žinių ag įr radiją ir laikraščius, 
padėtį Latvijoje, biulete^ū0 drabužius, avalynę. Tai: 
rašo: „Turime naujų žkįos Amerikoje yra daug, tik 
apie Lietuvą ir lietuv&rikiečių pagalbos paprašyti ir , 
Apie 250,000 lietuvių jįnėiame vajuje suorganizuokii 
amerikiečių ir britų okup«W daugiau energijos ir svei 
toje Vokietijoje. Staibis* * ' Amenk.“s ™uTenf 
juos skaito Sovietų Rusįs*™bal « 
piliečiais ir reikalauja jų^^ū .i 
davimo. Iš paviršiaus Lie,y'.Y. Nursing Sisters of the Sic 
va atrodo visiškai susoviet .
ta. Iš to, ką aš anksčiau £arap.
šiau apie Lenkiją ir Latvę pa per „Garsą” 
jūs suprasite, kad šio kj^y„ per kun. Balkūną 
to visas judamas turtas 1
vo apiplėštas, kad jo vald^Šv'Khmero parap. . 
yra kontroliuojama NKV^0^18^ f , ■, . • • , , .. te, Austos Vartų parap.kad deportavimai tebevai^į. BALF 32 skyr. 
na didelį veidmenį gyventi^Juozapo parap.

Vienok žmonių kilnojime 
čia turi truputį kitokį P»l*v’toa Red Cra 
dį ir siekia du pagrindinį 0,^^ 
tikslus: iškraustyti lenkus. §v. Juozapo parap. ir I 
Vilniaus srities ir jų vielas. BALF skyrius 
atgabenti .rusų kolonistį,Pa.Šv. Vincento par. 
Pirmas tikslas, atrodo, jjN. Y. Aušros Vartų par.
pasiektas. Antras p Cerieri
nistų įsteigimas), atrodo, Intienę, Rosedale, N. Y. 
besitęsia. gv. Kazimiero par.

Ryšium su tuo pravaiM Minn. kun. Stanley 
prisiminti rusų planus už^'LB^F^ .
minuoti Baltijos jurą ir įJj|H.BALF 53 skyr. 
reikalavimus prisijunį BALF skyr.
svarbiausią Rytų Prūsų ind. Šv. Pranciškaus parap 
lį. r. Mass., Lithuanian Club

Kaip žinome, šis jų pasl^ P^P-
tinis reikalavimas yra net į Baniulienį^ 
miamas britų ir Ameriką .Kazimiero Akademija 
valdžios. Iš kelių šaltinių įMaine, Mrs. L. Fiore 
girdėjau sovietų valdžios }LL,N. Y, Mrs. E. Jurgėlienė 
sigyrimus apie tolydžio Roko par. ir BALF ■
Baltijos kraštų į įvairias Kazimiero Seserys
vietų Sąjungos vietas ne^BALF skyr. 
atostogoms gabenamus Onos par.
kus. Lietuviai praneša, kdY. Rev. Moran, St Vincent 
apie 60,000 vaikų iš 3 BalMls, N. Y., šv. Jurgio par. 
jos kraštų jau buvo išgabe^P1 BALF skyr. _
ti ir kad, atostogų skraū* į CbSdrAi 
prisidengiant, tie vaikai fa^j^ WaUace 
tinai yra siunčiami į įvairiu. Y., Mrs. Ona Valaitienė 
sovietinio auklėjmo instituaPa, Mrs. Uges 
jas, kad ten juos perauklėiN.Y., Mrs. Skidulis 
į tikrus Sovietų piliečius. ^.Y.Mr, Simauskas

Skaitytojai be abejo atą^ B. Abramitis
mena, kad ir naciai praktiku L, Gertrude C. Mc Maho: 
vo panašią sistemą su lenkini Rev. John Vencius 
vaikais. iPa- & Marijos par.

Turimi pranešimai, tolutį L> įRusaį 
tęsia biuletenis, parodo, k^n. J„ BALF skyriai 
Lietuvoje Sovietai sugebės City, Pa., šv. Juozapo par. 
įsitvirtinti vien miestuos N. J. BALF skyrius 
Kaimus kontroliuoja partizanu, BALF. 8 skyr. 
nai. Jie yra tiek stiprūs, kA®"- ^apskrita 
joks komunistas be ginklujj, kun. Voiciekausk< 
tos apsaugos nedrįsta ten r
dytis. iPa.,Šv. Mykolo par.

Ginkluoti susirėmimai y£v s^’ 
paprastas reiškinys, ir
gelis komunistų bei jų paką^ šv Juozapo par
likai neteko gyvybės. _ N. Y. St. Dominic Sisters

Kartas nuo karto krašt®® Brooklyn, N- Y- 
valdovai siuntinėja „valyt® padėka iš lietuvių tremtin 
jų” rinktines, ir tolydž.^ Amerikos liet rūbais jai 
įvykstančios kautynės *uęau rūbų vjmm cv, , . , J . ™iaų, ypač kėlimu batų, t
miškuose besislapstančia^ apatijų baitinių. 
partizanais geriausiai pan 
do „užsispyrusio lietuvio” R1įnk!t-,
kaklu nasinriešinima ” 1 kas manote butų rKantų pasipriešinimą. ise sąlygose gyventumėte.
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Lisbona. — Portugalijoje 
gyvenantis lietuvis salezietis 
kun. Augustinas Sabas yra 
paskirtas dvasios vadu „Obra 
Social do Porto”

Rugpiūčio 15 d. buvo vie
šas tos labdarybės draugijos 
atidarymas, kuriame dalyva
vo ir Portugalijos preziden
tas generolas Carmona, o 
taipgi ir Lisabonos patriar
chas kardinolas Cerejeira.

Kaip portugalų dienraštis 
„Voz” praneša, kun. Sabas 
turėjo progos susitikti su 
prezidentu ir pasikalbėti su 
kardinolu.

Kiek vėliau, kun. Sabas ir 
vėl aplankęs kardinolą ir su 
juo kalbėjosi Lietuvos reika
lais. Kardinolas rodė daug 
simpatijų lietuvių tautai ir 
yra pasiryžęs į jo dieceziją 
atvykstantiems lietuviams 
dvasininkams teikti visas ga
limas lengvatas.

STRAZDELIO GIESMĖ 
ISPANŲ KALBOJE

New Yorkas. — Vienas iš 
labiausiai Lietuvos liaudies 
mėgiamų poetų buvo kun. A. 
Strazdelis. Net valstybės te
atras Kaune buvo pastatęs 
dramą apie jo gyvenimą. Pa
skutiniu metu buvo išleista 
knygų, aprašančių jo laikus 
ir jo veikimą.

Gavome žinių, kad Kolum
bijoje gyvenąs lietuvis sale
zietis N. Saldukas, vieno is
panų poeto padedamas, per
nai į ispanų kalbą išvertė 
Strazdelio „Pulkim ant ke
lių”.

Šiais metais Strazdelio 
giesmė buvo išspausdinta vie
noje jėzuitų bažnytinės mu
zikos knygoje, Kolumbijoje.

Kun. N. Saldukas rengiasi 
ir daugiau lietuviškųjų gies
mių paskleisti.

NUOTYKIAI IŠ LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ GYVENIMO

New Yorkas. — Vienas lie
tuvis karys turėjo daryti kra
tą vienuose namuose Vokie
tijoje. Ten buvo vokiečių, bet 
buvo ir kažin kokie svetimša
liai. Jis griozdžia namų kam
pus, o moterys ir šnekasi: 
„Kad jis suprastų ką mudvi 
šnekava, tai padėtų iš bėdos 
išeiti^’ O londoniškis ir pra
tarė: „Suprantu lietuviškai, 
ir gerai suprantu”.

Moterys metėsi prie jo, iš
bučiavo, vargus išpasakojo, 
nepaisydamos, kad anglų ka
riams su pašaliečiais buvo 
draudžiama kalbėtis.

Panašus nuotykis pasitai
kė ir šiaurės Vokietijoje. Lie
tuviai dainininkai nemokėjo 
angliškai paaiškinti britų ka
riams savo dainų nė progra
mos, o ji buvo labai gerai pa
ruošta ir gražiai vykdoma. 
Tik vienas anglų karys atsi
stojo salėje ir ėmė aiškinti. 
Nuo lietuvių jis sulaukė ne
tikėtai nuoširdžios padėkos.

ŠV. TĖVO ŠALPOS MISIJA 
RŪPINASI LIETUVIAIS

San Francisco. San

par.

Francisco arkidiocezijos sa
vaitraštis „The Monitor” 
spalių 6 d. laidoje praneša, 
kad šiuo metu amerikiečių 
okupuotoje Vokietijoje ir 
Austrijoje besidarbuojanti 
Šv. Tėvo Šalpos Misija beveik 
išimtinai rūpinasi tremtinais 
iš Baltijos valstybių ir ki
tais Rytų Europos pabėgė
liais.

„BIRUTĖ” LATVIJOJE

New Yorkas. — Lietuvos 
garlaivis „Birutė”, Maskvos 
šaltinių pranešimu, esąs 
Ventpilės uoste.

ne), „Tiesa” (Vilniuje) ir rE.g L ........ _
sų kalba „Sovietskaja Li&etų Te]01 
va”. Pereitų metų gale prfl e sias aukas:
dėta leisti „Komjaunimo Ti^PaulineDombrauckas.Day 
sa” ir „Valstiečių LaikraČ Kryžiaus Parapijos Moterų 
tis”. '^jarūnas, Chicago, Dl.....

Be to, išeina visa eilė vi& Vera Mikušauckas, Balti] 
tinio pobūdžio laikraščiui 1 apskritis, Conn., per M. 
kaip „Tarybinis Rokiškis’^ 121 kuopa, Springfield 
„Raudonoji Vėliava” (Šiah'lRockfordo skyrius, persiu 
liuose), „Panevėžio Tiesai Britain, Conn., Bendro L 
„Telšiai”, „Tarybų Žemaitija..........................
ja”, „Už Tėvynę” (Kretingoj Mflush, Melrose Pairk, I 
je), „Trakiečių žodis”, „Ta Dambrauskas, Chicago, I 
rybinis žodis’ (Biržuose) L Kubert, Mahanoy City, 
„Tarybinė Dzūkija’, ^Tary^ių^priklausomasKlub 
binis Kelias” (Kėdainiuose^^pįttsburghj 
ir t.t. > LAIC
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Lisbona. — Portugalijoje i 
gyvenantis lietuvis salezietis i 
kun. Augustinas Sabas yn i 
paskirtas dvasios vadu „Obra i 
Social do Porto”

Rugpjūčio 15 d. buvo vie-1 
šas tos labdarybės draugijos1 
atidarymas, kuriame dalyva-1 
vo ir Portugalijos preziden
tas generolas Carmona, o1 
taipgi ir Lisabonos patriar-1 
chas kardinolas Cerejeira. ;

Kaip portugalų dienraštis' 
„Voz” praneša, kun. Sabas' 
turėjo progos susitikti su 
prezidentu ir pasikalbėti su Į 
kardinolu.

Kiek vėliau, kun. Sabas ir j 
vėl aplankęs kardinolą ir su, 
juo kalbėjosi Lietuvos reika-, 
lais. Kardinolas rodė daug j 
simpatijų lietuvių tautai ir, 
yra pasiryžęs į jo dieceziją 
atvykstantiems lietuviams 
dvasininkams teikti visas ga-i' 
limas lengvatas.

» karo nukentėjusiems ir po Europą išbalškytiems lietu- 
i’Mgu anksčiau rūbai plaukdavo dešimties ar šimto svarų 

spalių mėnesį rubai plaukė jau net dešimtimis tūks- 
irų transportais.

,^;o per spalių mėnesį suplaukė apie 145,000 svarų rūbų; 
pat kenuoto maisto ir knygų.

1118 (Įpikos lietuviai ne viename mieste išėjo į Amerikos vi- 
tmt* į viešumą, pakvietė į pagalbą vajui miestų majorus, 
tijLvasininkus, įstaigų vedėjus, kaip: bankų, mokyklų, did. 
J ir kt., ne tik lietuviškų, bet ir kitataučių.•ų

pjjįĮ. ' kur miestuose sunkvežimiai-trokai net su garsiakalbiais 
^ gatvėse. Įvairių tautybių žmonės, per kelias dienas iš 
^■maginti per radiją ir laikraščius, glėbiais, pundais, au- 
af* lis gabeno drabužius, avalynę. Tai rodyte rodo, jog lietu- 
Apį pjautos Amerikoje yra daug, tik reikia drąsos ir orga- 
aajįimerikiečių pagalbos paprašyti ir ją priimti.
fe ęsiančiame vajuje suorganizuokime jaunimo būrius į 
jl.irėdami daugiau energijos ir sveikatos ir geriau kalbą 
Jr*i teeina jie į Amerikos visuomenę.
y^ais kiekiais per šį mėnesį rūbai gauti iš šių vietų (duo- 
W.čiai rodo svarus):

N. Y. Nursing Sisters of the Sick Poor rūbų 395 
ir maisto 220 

1,100 
1,960 
305 
672 

ir maisto 24 
6,360
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STRAZDELIO GIESMĖ 
ISPANŲ KALBOJE

IŠ PASIILGIMO BUČIUOJU

■Mi

81 I ft

(Laiškas iš Lietuvos) Sesuo Barbutė Paldauskie- 
nė gyvena šuščiuose, Tene
nių apylinkėje. Buvo ištekė
jusi už seno vyro į būrį vai
kų. Jau ji pati dabar turi sa
vų vaikų visą būrį. Gyvena 
vargingai. Su ja mačiausi 
pernai Teneniuose. Apie tavo 
brolį, brolienę ir jų abu sū- „ 
nūs, iš kurių vienas lankė 
universitetą ir mokėsi gydy
toju būti, iki šiol sužinojau, 
kad jis vokiečių iš Lietuvos 
išvarytas į Prancūzijos pasie
nį. Daugiau žinių gavęs, jums 
apie Joną vėliau parašysiu. 
Iki karo Petrikės brolis su 
šeima gyveno Tauragėje. Iš
vyko iš Tauragės 1944 me
tais liepos mėn. pradžioje.

Savo tetą, Arnašienę, Ma
rijoną, aplankiau gegužės 
mėn. 31 dieną šiemet. Yra 
gyva. Turi koją nesveiką. 
Vaikščioja lazda pasirėmusi.

Ačiū Petrelei už laišką ir 
už žinutę apie tetos Agotos 
Kaminskienės mirtį. Amžiną 
atilsį!

Sesele! Parašyk Agotos 
Kaminskienės vyrui mano 
vardu laiškelį su nuoširdžia 
užuojauta jam dėl jo žmone
lės mirties.

Aš su visa savo šeima išli
kau gyvas — sveikas.

Dabar tarnauju: prižiūriu, 
kad visi valsčiai Tauragės 
apskrityje gerai surašytų 
metrikų knygas. Turiu 14 
valsčių. Todėl tankiai po ap
skritį važinėjuos. Per mėnesį 
suvažinėju apie 300-400 kilo
metrų arkliais ir automobi
liu.

Mano sūneliai mokosi: Ju- 
zelis iš antros klasės kurso 
laiko dabar egzaminus, o 
Petrelis baigė antrą skyrių ir 
dabar gano mūsų karvelę ga
nykloje.

Per karą daug nukentėjo- 
me: sudegė 1941 m. birželio 
mėn. 22 d. nameliai ir daug 
turtelio. Trobelę kitą pasi
statėme.

Jūsų tėviškė Pajūryje irgi 
tada nudegė. Pajūris nebepa
žįstamas — plikas laukas, 
tik kur-ne-kur po karo pa
statyta bakūžėlė.

Tauragės miesto liko nesu
degęs koks trečdalis, šiaip 
miestas pavirtęs į griuvėsius. 
Karas tūkstančius miestų, 
miestelių ir kaimų pavertė 
griuvėsiais.

Džiaugiamės, kad pasibai
gė karas. Gal ir vėl atgys 
žmonių gyvenimas. Gal ir vėl 
galėsime ramiai gyventi.

Jūsų brolis Juozas.”

Čia dedame laišką, kurį 
Paulikonienė, gyvenanti Eli
zabeth, N. J., gavo iš savo 
pusbrolio Juozo Stragausko.

Iš jo matyti, kaip išsklai
dyti žmonės, kaip jie verčia
si ir kaip karo išnaikintos 
vietos Lietuvoje.

Skaitome laiške:
„Brangioji Sesele!
Iš pasiilgimo bučiuoju Jus! 

Ilgiausių metų! Valio!
Mes, kad ir nevisi, gyvi iš

likome! Po baisiausio karo— 
gyvi! žuvo milijonai! Liūd
na, baisu... Nė mano brolelis 
Jonas neišliko gyvas: artile
rijos sviedinio skeveldra 1945 
metais kovo mėn. 13 dieną 
sutrupino jo žandikaulį, ir 
jis, 20 valandų pasikankinęs, 
mirė. Palaidotas Lenkijoje, 
Dancigo koridoriuje, 225 ki
lometrus prieš Berlyną. Ten 
mano brolis su savo žentu at
sidūrė vokiečių išvarytas iš 
Lietuvos.

Žuvo mano brolis, žuvo ir 
mūsų priešai vokiečiai. Per 
tų priešų karą milijonai žmo
nių žuvo. Todėl nežinome, kur 
dingo brolio žmona su duk
ra, kuri irgi turėjo 1 metų 
dukrelę, žentas grįžo į Lietu
vą, o savo žmonelės, kūdikio 
ir uošvienės sugrįžtant iki 
šiol nesulaukė. Gal gyvi, gal 
žuvę... Spėja, kad bus Vokie
tijoje po anglais ar amerikie
čiais pakliuvę.

Dabar mano brolio ūkį val
do sesuo Burbienė su sūnumi 
Antanu, kuris jai padeda lau
kų darbus nudirbti. Ir ji, 
vargšė, nežino, kur jos 6 vai
kai yra. Prapuolė 3 vyresnie
ji vaikai: Jadvyga, Elzbieta, 
Mečislovas — jau - užaugę ir 
3 maži — Juzukas, Eduar- 
dukas ir Elena. Burba mirė 
1944 met. lapkričio 30 d. Pa
laidojom Tauragėje. Burbie
nė išsargino savo vyrą 2 mė
nesiu. šiuo momentu ji su sa
vo šeimyna yra sveika.

Mano brolis Jurgis gyvena 
tėviškėje. Turi 4 mažus kū
dikius, penktas mirė šiemet 
balandžio mėn. pabaigoj — 
buvo pats mažiausias. Vaikai 
dabar sirgo, baigia gyti. Jo 
žmona vakar mus aplankė 
Tauragėje. Gyvena ir tvar
kosi gerai.

Mano sesuo Agota su savo 
vyru Neverdauskiu šeiminin
kauja pas kleboną Degučiuo
se. Gyvena privalgę. Pas 
Agotą dirba ir mūsų sesuo 
Elzikė. Pas ją buvau šiemet 
birželio 1 d.

sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

Mi’
SUfce. Pa. šv. Pranciškaus parap.
jjįjĘirre, Pa. švč. Trejybės parap.
to^arre, Pa. per „Garsą”

*N. Y., per kun. Balkūną
"Ir

yuijPa. šv. Kazimiero parap.
hl^d, O., Hosp. Sisters of Third Order of St. Francis 93 
l|f, Mass., Aušros Vartų parap. 1 ° ncn

en, Conn. BALF 32 skyr.
Uft Ill., Šv. Juozapo parap.

tiju'isc., per Joną Kurtinaitį 
al , Mass. BALF 59 skyr.
1 ’hia, Pa., Lith. Victory, Red Cross and
“W Fund Committee
Wsy, Conn., šv. Juozapo parap. ir BALF skyr.
jtflfc/Iass. BALF skyrius
Pi^.e, Pa. šv. Vincento par.
“7k, N. Y. Aušros Vartų par.

P®, N. Y., M. Skrodenis
R?k BALF skyr. 100 per P. Čerienę-Mulks 
teį). Simutienę, Rosedale, N. Y. 
nį?e, R. I., šv. Kazimiero par.
“siver, Minn. kun. Stanley

P® N. J. BALF 35 skyr.
HĖ.-.N. J. (Belleville) žemaičio ir Aušros šeimos
rabį-.er, N. H. BALF 53 skyr.
-jj, Conn. BALF skyr.
, ?ago, Ind. šv. Pranciškaus parap.
* r, Mass., Lithuanian Club 
foah, Pa., Šv. Jurgio parap.

tinįj, N. Y., Children Society per p. Jurgeliūtę
T N. Y., Ona Baniulienė
“^111., Šv. Kazimiero Akademija
™® Maine, Mrs. L. Fiore
pfe L. I., N. Y. Mrs. E. Jurgėlienė
jįjį, Mass., Šv. Roko par. ir BALF 42 skyr.
j£je, Pa. Šv. Kazimiero Seserys

™^!e, Md. BALF. 64 skyr. 
lis? Pa., Šv. Onos par.
foij, N. Y. Rev. Moran, St. Vincent de Paul parish

13,050 
1,010 

435 
262 
686

New Yorkas. — Vienas iš 
labiausiai Lietuvos liaudies 
mėgiamų poetų buvo kun. A. 
Strazdelis. Net valstybės te
atras Kaune buvo pastatęs 
dramą apie jo gyvenimą. Pa
skutiniu metu buvo išleista 
knygų, aprašančių jo laikus 
ir jo veikimą.

Gavome žinių, kad Kotam- 
iliki- gyvenąs lietuvis sale- 
n:.-o zietis N. Šalčiukas, vieno is- 
LI 1 I _
kuri panų poeto padedamas, per- 
įmy- 
i, to
nusų 
t nė| Šiais metais Strazdelio 
-tiTną giesmė buvo išspausdinta vie

noje jėzuitų bažnytinės mu- “{Falls, N. Y., šv. Jurgio par. 
zikos knygoje, Kolumbijoje. JViel, Pa. BALF skyr.

Kun. N. Saldukas rengiasi •■.a4eX’. UI., šv. Agnietės par. 
ir daugiau lietuviškųjų gies-^J’^as's.’ Srs.‘ Wallace^ 
mill na alrlnicsH ‘ . NT XT Vnln1"

nai į ispanų kalbą išvertė 
Strazdelio „Pulkim ant ke
lių”.

Vie- 
emo- 
i ne- tiitkck, L. I., Mrs. Ona Lazauninkienė

kriti- 
limą. 
omus 
jo še- 
id jis 
amas 
;ą še- 
augai 
)jo ir 
to tas 
ąžini- 
elniui
savo

mių paskleisti.

Rochester!© Lietuviai prie Surinktų Rūbų
Iš kaires: S. Butrimas, Gudino Posto Legijono komandierius, Antanas Nor- 

vičius, minėto Posto narys, berniukas J. Apanavičius ir L. Apanavičiūtė, abu 
Šv. Jurgio parapijos mokiniai.

Šis paveikslas buvo įdėtas Rochesterio, N. Y. amerikiečių laikraščiuose.

10,000 
14,000 
23,300 

700 
218 
145 
150 
100 
487 
126 
524 
102 
233 
300 
475 

1,257 
2,771 

101 
70 

810 
50 
52 

7,236 
129 

■ knygų 35 
2,148 

275 
46 

258 
3,131 

300 
45 
44 
78 
52 
64 
61 
75 
42 
70 
47 
60 

145 
147 

10,483 
4,870 

993 
300 

25,400 
119 

rūbų 424 
maisto 166 
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2,027 
1,292 
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89 
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KARO FONDO VAJUS PRATĘSIAMAS Veteranams Pagalba
Kl. Ar. teisybė, kad vetera
nui duota pirmenybė dėl Ci
vil Service darbų? Klausia 
antrojo pasaulinio karo ve
teranas.
At. Veteranų Pirmenybės Ak
tas iš 1944 m. pabrėžia, kad 
karo invalidas gauna pirme
nybę (išskiriant darbus, ku
rie apmokami daugiau negu 
$3,000 per metus). Moterys 
užima beveik pusę visų „ci
vil service” darbų. Manoma, 
kad daugiau negu 60% visų 
federalių darbų apmokami 
$1,800 arba mažiau per me
tus.

Kl. Mano vyras dabar tar
nauja Pacifike. Mūsų antras 
sūnelis ką tik gimė. Draugai 
man pataria prašyti šeimos 
paskyrimo naujam kūdikiui. 
Prašau pranešti, ar galiu taip 
daryti ?
At. Taip. Tokis paskyrimas 
prasideda pirmą dieną to mė
nesio, kuriame kūdikis gimė. 
Tėvas arba tamsta gali pa
siųsti prašymą. Jeigu tams
ta išpildai tokį prašymą, pa
siųsk į Bureau of Navy Per
sonnel, Washington 25, D. C. 
ir pristatyk paliudytą kopi
ją kūdikio gimimo liudijimo. 
Jeigu vyras prašo, jis pasiun
čia prašymą reguliaria Lai
vyno tvarka.

Kl. Dabartiniu metu šis ve
teranas gauna vadinamąją 
„disability” pensiją iš Ve
teranų Administracijos. Jis 
nori įsteigti savo biznelį ir 
nori žinoti, ar Veteranų Ad
ministracija paims jo pensi
jos mokesčius užmokėti sko
loms, jeigu tas biznelis ne
bus pasekmingas.
At. Ne. Pensijos mokesčiai 
sulaikomi apmokėti apgavys
tėms. Administracija nesu
laiko pensijų tiems, kurie su
bankrutuoja be apgavimo.

Kl. Veteranas praneša, kad 
jis ketina naudotis G. I. įsta
tymo mokslo parūpinimais, 
bet nori kasdien lankyti ko
legiją apie 40 mylių nuo jo 
namų. Ar valdžia jam padės 
padengti kelionės išlaidas?
At. Veteranas pats turi už
mokėti kelionės išlaidas pa
gal G. I. įstatymą. Tik karo 
invalidai, kurie gauna „vo
cational rehabilitation” pa
gal Public Law 16, nemoka
mai transportuojami į mo
kyklas, kurios kiek toliau nuo 
namų.

New York National War 
Fund vajus pratęsiamas per 
lapkričio mėn. Lietuvių ko
mitetas savo darbą tebedir
ba.

Ta proga pravartu apie 
fondą plačiau pakalbėti ir į 
kai kuriuos klausimus atsa
kyt.

— Kas yra tas National 
War Fund?

Tai veikianti be uždarbio 
organizacija, kuri apima 19 
šalpos įstaigų, gelbstinčių 
užsieniui, ir 12 įstaigų, pa- 
gelbstinčių amerikiečiams.

— Kokias amerikietiškas 
šalpos įstaigas remia Natio
nal War Fund?

United Seamans Service, 
War Prisoners Aid, Philipine 
War Relief ir tarp kitų drau
giškų tautų, kurios kare nu
kentėjo, kare nukentėjusius 
lietuvius per United Lithua
nian Relief Fondą.

— Kas vadovauja New 
Yorko National War Fund?

Šimtas trisdešimt New 
Yorko žmonių atstovau
jančių visoms New Yorke gy
venimo sritims.

— Kodėl vieną kartą per 
metus renkamos aukos fon
dams palaikyti, ir dėl ko 
drauge visiems renkama vie
nu kartu?

Dėl to, kad visos šalpos įs
taigos nekartotų to paties 
darbo. O šalpos įstaigų yra 
net keliasdešimt.

Dėl to, kad taupo jėgas. To 
paties darbo nereikia visiems 
kartoti ir tuo daugiau atsie
kiama.

Dėl to, kad sutaupo va
jaus išlaidas.

Dėl to, kad šalpos įstaigos 
gautų progą koncentruotis 
tik šalpos darbams, kitaip sa
kant, pačią šalpą perduoti.

— Kodėl aš turėčiau auko
ti kitoms valstybėms gelbė
ti?

Prezidentas Truman, savo 
raporte tautai, pasakė:

„Bet kuris asmuo, žiūrėda
mas į Europą dabar, turi su
prasti, kad pergalė dideliame 
kare yra pasiekta ne visiems 
laikams. Didžiajame kare lai
mėjimas turi būti ne tik pa
siektas, bet ir išlaikytas. Lai
mėjimas gali būti prarastas, 
jei laimėję nepasirūpinsime 
ar būsime nerūpestingi... 
Šiandien Europa alkana. 
Daugeliui ten trūksta drabu
žių ir kuro, ir įrankių, ir pa
stogės bei žaliavos. Jiems 
trūksta priemonių miestams 
ir dirbtuvėms atstatyti. Besi
artinant žiemai nelaimingų
jų kančios didės. Jei mes

jiems negalėsime pagelbėti, 
per sekančią žiemą, mes ga
lime nustoti viso to, ką tokia 
baisia kaina laimėjome pe
reitą pavasarį. Desperacijoj, 
žmonės gali sunaikinti savo 
socialinę santvarką, ieškoda
mi kokios vilties viską nai
kindami. Jei mes leisime Eu
ropai šalti ir alkti, mes gali
me prarasti tvarkos pama
tus, ant kurių viso pasaulio 
taikos viltis turėtų laikytis... 
Mes privalome teikti pagal
bą panaudodami savo visas 
jėgas. Ir mes tai padarysi
me!”

— Kiek turėčiau aš duoti? 
Mažiausiai dienos uždarbį. 

Jūsų auką iš taksų išskaitys.
— Ar mano dovana galima 

išmokėti per ilgesnį laiką?
Taip, šalpos įstaigoms pa

galba teikiama per metus ir 
savo dovaną galite paskirs
tyti.

— Kam turėčiau duoti?
Tinkamai įgaliotas Karo 

Fondo aukų rinkėjas kreip
sis į jus jūsų darbavietėje, 
namuose arba per organizaci
jas, kurioms jūs priklausote. 
Be to, savo dovaną jūs galite 
čekiu arba pinigais pasiųsti 
adresuodami:
National War Fund Lithu
anian Committe, 101 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

— O kaip su rūbais, ar jie 
teberenkami?

Taip. Bendrasis Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas tebe- 
renka rūbus, avalynę, pata
lynę ir visa tai, ko žmogui 
varge būtiniausiai reikia. 
Renkama ir muilas ir kny
gos, vitaminai, vaistai, ke- 
nuotas maistas, ypač badau
jantiems vaikučiams. Malo
nėkite viską rinkti ir siųsti 
ar atgabenti į United Lithua
nian Relief Fund of Ameri
ca, Warehouse, 101 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Lti, N. Y., Mrs. Ona Valaitiene 
'Ll, Pa., Mrs. Uges 
^'i, N. Y., Mrs. Skidulis

N. Y. Mr. Simauskas
jtfc, Pa. Šv. Jono par.

Pa., B. Abramitis
,, R. I., Gertrude C. Me Mahon 

D®ie, Ind. Rev. John Vencius 
roĮfe, Pa. šv. Marijos par. 
^Alabama, Rotary Club
.shington, L. I., P. Rusai

N. J., BALF skyriai 
t^z City, Pa., Šv. Juozapo par. 
[Xi, N. J. BALF skyrius 
jjgprt, Conn., BALF. 8 skyr.

III., BALF. skyrių apskritis 
^rundza, Brooklyn, N. Y. 
IIP N. J., per kun. Voiciekauską

NUOTYKIAI IŠ LIETUVĘ 
TREMTINIŲ GYVENIMO

New Yorkas. — Vienas lie
tuvis karys turėjo daryti kra
tą vienuose namuose Vokie
tijoje. Ten buvo vokiečių, bet 
buvo ir kažin kokie svetimša
liai. Jis griozdžia namų kam
pus, o moterys ir šnekasi: 
„Kad jis suprastų ką mudvi 
šnekava, tai padėtų iš bėdos 
išeiti J’ 0 londoniškis ir pra
tarė: „Suprantu lietuviškai, 
ir gerai suprantu".,.

Moterys metėsi prie jo, iš
bučiavo, vargus išpasakojo, 
nepaisydamos, kad anglų ka
riams su pašaliečiais buvo 
draudžiama kalbėtis. ■ "’’ita padėka iš lietuvių tremtinių Prancūzijoje, kad jie pa-

Panašus nuotykis pašilai- ™ais Amerikos liet, rūbais jau vilki. Pranešimuose mal- Up ir ąisuirėa Vnkipfiioie Lie-^aldauja daugiau rūbų vyrams. Labai reikia vyrams kos- 
, ........ J J L:, j/{eilučių), ypač kelnių, batų, batams taisyti odos, marški- tuviai dainininkai nemok jo Ji apa?ini'pbaltiniu.
angliškai paaiškinti britų ka-lF . . ....... . . .. r , . - - jjįlj’us tebetęsiamas! Rinkite ir siųskite taipgi maistą, kny- nams savo dainų ne prog ir visa 1<as manoįe bQtų reikalinga jums, jei anoje pu- 

* ji buvo labai gerai pa- r^ose sąlygose gyventumėte.
paziai _ LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, INC.

iktinų Tik vienas anglų karys ata- x WAREHOUSE

. Jei 
sielą, 
,i tik- 
3 ali
ngam 
Mam- 
vo tė- 
:tūrą! 
toj as

>KIO

AUKOS N. Y. NATIONAL WAR FONDUI
Pa., Šv. Mykolo par.

JLi, Pa. BALF. 87 skyr.
:e, Mass., Šv. Pranciškaus par.

$k, N. Y., J. Raudonaitis 
pirfMass., Šv. Juozapo par. 
Tįn, N. Y. St. Dominic Sisters 
'^like Satinis, Brooklyn, N. Y.

mos, o ji buvo labai gerai pa- ^Lose sąlygose gyventumėte.
Angel ruošta ir gražiai vykdoma. LITHUANIAN relief FUND OF AMERICA, INC. 
iktinų Tik vienas anglų karys atsi-n"\ WAREHOUSE
aštyje stojo salėje ir ėmė aiškinti.
aidoje Nuo lietuvių jis sulaukė ne- ^and Street, Brooklyn 11, N. Y., Tel. EVergreen 8-6203
r. J.Įtikėtai nuoširdžios padėkos.™j-----  ------- --------------------------------------------

AM- LIETUVIf TARYBAI
tį Lie- RŪPINASI LIETUKAIS ‘ -------------
įįnįas ____ šių metų rugsėjo 1 iki 30 dienos Amerikos Lietuvių Tary-
[’ My San Francisco. - San^untė šias aukas:

Francisco arkidiocezijos Pauline Dombrauckas, Dayton, O. 
vaitraštis „The Monitor"*, 
spalių 6 d. laidoje praneša, 
kad šiuo metu amerikiečių 

1 okupuotoje Vokietijoje ir 
Austrijoje besidarbuojanti 
Šv. Tėvo šalpos Misija beveik 
išimtinai rūpinasi tremtinais 
iš Baltijos valstybių ir ki
tais Rytų Europos pabėgė
liais.

mskio 
kagos 
lamas 
ar da- 

daro 
alikiš- 
nelai- 

)adėti.

„BIRUTĖ” LATVIJOJE

- -nun

New Yorkas. — Lietuvos 
garlaivis „Birutė”, Maskvos 
šaltinių pranešimu, esąs 
T7Qntnilės uoste.

$10.00
|l Kryžiaus Parapijos Moterų Draugija, Dayton, 0.....  33.52

-D Bajarūnas, Chicago, Ill............................................... 5.00
! iįS. Vera Mikušauckas, Baltimore, Md......................... 1.00
A A 4 apskritis, Conn., per M. Vokietaitį .................. 100.00
i j^KSA 121 kuopa, Springfield, Ill., per Stasukiną ....... 5.00
,jT Rockfordo skyrius, persiuntė P. A. Deltuva.......... 68.50

iv Britain, Conn., Bendro Lietuvių Parengimo
Xnisija ............... '.......................................  ................. 69.25

Milush, Melrose Park, Ill........................................ 5.00
Dambrauskas, Chicago, Ill..................................... 10.00

>>YjJ. Kubert, Mahanoy City, Pa.................................... 15.00
jKtuvių Nepriklausomas Klubas, Dubois, Pa.............100.00
jfij.A 40-ta kuopa, Pittsburgh, Pa. -................................. 10.00
S AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

r ____ ■■____________ >

NEW YORK

WAR FUND

N. Y. National War Fund 
vajus pratęstas lapkričio mė
nesiui. Iki spalių 31 d. iš vi
so Lietuvių komitetui pri
siųsta $1,400 dolerių aukų.

Moterų Sąjungos N. Y. ir 
N. J. apskritis aukojo $10.00; 
Moterų Sąjungos 29 kuopa 
$10.00; Albert Firmin $10.00; 
Ona Banulienė $10.00; Juo
zas Naujokas $10.00; Joseph 
Mitchell $5.00; Moterų Są
jungos 24 kuopa $5.00; Ci- 
tavičiai $5.00; Mr. ir Mrs. 
Bush $5.00; Mrs. Bush $5.00; 
Anna Mallin $5.00; J. Nenius 
$5.00; F. Suluvan $5.00; Mar
cela Paliučiūtė $4.00; Gene 
Zowe $3.00.

Po $2.00 aukojo: J. Bruck
ner, J. Lavitski, B. Lepkows- 
ki, Mickai, K. Palionis, Vikt. 
Beleckas, Slapšiai, Nellie Me- 
linis, Matas Milukas, John 
Balezentis, K. Motuzas, O. 
Raulinaitė, J. Kivyta, C. E. 
Thiele, Antanina Naujokienė, 
Al. Wolunges.

Po $1.50 aukojo: Helen 
Schlaz, U. Sasis, Sophie Clay- 
son.

A. Valonienė aukojo $1.25.
Po $1.00 aukojo: P. J. 

Montvila, T. Kubilienė, V. 
Yatkausky, Mrs. Matejivic, 
W. Weston, B. Borus, A. Ber
man, Shaltonis, D. Drilinga, 
W. Kelly, M. Merecka, P. Lu-

kaševičius, J. Marinas, J. 
Šugžda, J. Stirinevičius, Za- 
riskienė, A. Rimsis, McCor
mick, Terry Noreika, Mr. ir 
Mrs. Hilliard, Tamulonienė, 
Mrs. Chizza, Ch. Gribauskas, 
Juozas Balkūnas, Paul Wit- . 
kus, Anna Lubin, Kay Van- 
Conas, Estelle Bernotas, W. 
J. Drake, Chas Povidis, J. 
Sakalauskas, F. Seder, K. 
Butėnas, J. Ambrazaitis, F. 
Milas, F. White, A. Doldon, 
A. šaulys, J. Bernoth, A. 
Daugird, B. Pušinsky, A. 
Prakevich, B. Svelvik, M. 
Plahotnicki, K. Olšauskas, A. 
Baltrušaitis, O. Eidukaitis, 
Z. Stanys, E. Karčiauskas, J. 
Buivydas, K. Kundrotas, V. 
Žilinskas, S. Eliott, V. Mule- 
vičienė, I. Jasulis, A. Bagdo
nas, A. Karčiauskas, Rose 
Asaro, Gussie Asaro, V. Cas
tiglione, C. Guarino, C. 
Aguanno, A. Pernciaro, J. 
Stainis, M. Karaktin, Fedriz- 
zi, M. Karvelis, M. Klimas, A. 
Daniels, C. Singer, E. Pont- 
relli, P. Tulaisha, Gene Kar
pus, J. Kriščunas, Mrs. Bal
trušaitis, Sally Barakauskas, 
Adele Rudaitis, Z. Virbai, B. 
Grigas, J. Kazlauskas, Anna 
Stank, Helen Atkatsh, Adele 
Gray, A. Gaucas.

Smulkiomis aukomis gau
ta $5.00.
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Philadelphijos Žinios i
tų ištikimai pirkti Pergalės 
bonus, kaip ir kad pirko ka
ro bonus, nes išlaikyti tei
singą taiką labai svarbu, o be 
žmonių paramos to nebus ga
lima padaryti.

SĖKMINGAS SUSIPAŽINI
MO VAKARAS

Lapkričio 4 dieną šv. Ka
zimiero parapijos salėj įvyko 
gana įdomus ir kultūringas 
susipažinimo vakaras.

Ten suėjo apie 200 žmonių 
iš įvairių tautybių susipažin
ti su lietuviais ir lietuvių me
nu, dainomis ir bendrai visa 
Lietuvos ir lietuvių aplinka.

Vakaras buvo surengtas 
Intemacionalio Instituto ir 
vietinių lietuvių. Tikrai daug 
darbo ir pasišventimo įdėta į 
tą parengimą, kurs buvo pir
mas tokios rūšies Philadel
phijoj. Tai buvo geriausia 
proga lietuviams parodyti,

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 08 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1118 Mt Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delį!, graži koplyčia, erdvi salS.

Pakeleivingiems sutelkiama
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

ką jie turi brangaus ir kul
tūringo. Manau, kad tai 
mums pavyko.

Trumpa, bet parengta pro- 
• grama davė geros progos ki- 
i tų tautybių žmonėms pažin

ti, ką lietuviai turi ir ką jie 
gali.

Programa pradėta, galin
gai sugiedant Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po to su
tikimo kalbą pasakė kun. V. 
Vežis, kun. klebono vardu. 
Jis vaizdžiai ir nuoširdžiai 
pakvietė svečius pažinti lie
tuvius ir smagiai praleisti 
vakarą. Panelė F. Nash su
dainavo dainelę, nuteikdama 
visus sekti tolimesnę progra
mą. Intemacionalio Institu
to sekretorė M. Lantz nupie
šė Instituto didžiuosius tiks
lus pagelbėti įvairių tauty
bių žmonėms įsikurti Ame
rikoj ir čia jaustis kaip na
mie, nors kartais nelengva 
esti čia atkeliavusiems.

Lietuviškų šokių šokėjos 
ne tik pašoko charakteringus 
tautinius šokius, bet jų vedė
ja Antanavičienė labai vyku
siai ir gyvai parodė visiems 
susirinkusiems lietuvių tau
tinius drabužius ir sužavėjo 
jų gražumu bei senoviškumu.

Po to šokėjos linksmoj 
nuotaikoj pašoko „Jonkelį”, 
„Kepurinę” ir „Kubilą”; 
Prieš kiekvieną šokį buvo 
papasakota ir tų šokių isto
rija.

Prof. A. Senn savo kalboj 
nupiešė Lietuvos praeities ir 
dabarties vaizdą, baigdamas, 
kad Lietuva, kaip seniau bu
vusi laisva ir nepriklausoma, 
ateityj vėl bus tokia pat lais
va ir nepriklausoma.

Parapijos choras, vado
vaujant varg. J. Mickūnui, 
jau sustiprintai ir galingai 
sudainavo charakteringas lie
tuvių dainas.

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti lietuviškais val
giais. Lietuviškų daiktų pa
roda buvo tikrai skoningai 
ir planingai surengta. Gaila, 
kad taip trumpai turėjo tik 
pasilikti.

Moterų Taryba ir jų drau
gės nusipelnė didelio dėkin
gumo už tai. Lygiai verta pa
girti ir padėkoti visoms dar
bininkėms ir programos da
lyvėms.

PARĖMĖ KARO VAJŲ

Au- 
baž- 
Štai 
Ign.

Šv. Kazimiero parapijoj 
buvo padaryta rinkliava War 
Chest aukoms parinkti, 
kos buvo renkamos prie 
nyčios spalių 28 dieną, 
aukotojų sąrašas. Kun.
Valančiūnas aukojo $25.00, 
Mr. Williams Valaitis $5.00, 
Mr. Jos. Jakstis $3.00, Mr. 
J. Briedis $2.00.

Po $1.00 aukojo šie: P. 
Rupšienė, Ag. Kundrotienė, 
O. Jurgaitienė, T. Čepienė, J. 
Peledžienė, Ag. Krukonienė, 
An. Krisčiūnienė, M. Mikolė- 
naitė, T. Misiūnaitė, B. Lem- 
butienė, J. Bagočius, Em. 
Stanislovaitienė, Ag. Tylienė, 
S. Mažeika, S. Gurevičienė, 
J. Bylienė, A. šapaila, K. Tut
kus, M. Kazlauskas, R. Grub- 
liauskaitė, D. Rimdeika, K. 
Bernotas, M. Paulauskienė, 
V. Rimgaila, O. Skiotienė, O. 
Juškienė, T. šarkauskienė, I. 
Stepšienė, U. Stasiūnienė, J. 
Bernotas, P. Mažeika, A. No- 
reikienė, M. Januškevičienė, 
St. Maravaska.

Iš viso aukų surinkta 
$70.70.

Aukos nusiųstos War 
Chest centrui. Taip lietuviai 
padidino savo aukų sumą.

Bet nežinia, ar šiemet su
rinks tiek, kiek pernai pasi
sekė surinkti.

Philadelphijoj dar daug 
trūksta lig paskirtos sumos 
sukėlimo, kuri paskirta 9 
milijonai dolerių.

PERGALĖS BONŲ VAJUS

Philadelphijoj veikia Per
galės komitetas. Jis turi 
baigti ir Pergalės bonų vajų.

Jei lietuviai gerai atliko 
karo bonų platinimą, tai ne
turėtų atsilikti ir pergalės 
bonų pirkime. Lietuviai turė-

Juozas Grušas

Sunki Ranka
Noriūnų kaimo galulaukėje, skynimuose, gyveno va

gis. Jis buvo plačioje apylinkėje žinomas, dažnai mini
mas ir nekenčiamas, kaip pats juodasis velniagalis. Bet 
vagis kažkeno sutvarkymu gyveno sau, ir gana; turė
jo žmoną, du vaikiūkščius, šešias dešimtines pelkės, 
arklį, karvę ir dvi nusususias avis. Dolieba žemės ne
dirbo — tas iš grafo pirktos kemsynės gabalėlis buvo 
paliktas gyvatėms vaikus vesti.

Nežinia, kokia buvo jo sąžinė, bet jis turėdavo atsa
kyti už kiekvieną apylinkėje įvykstančią vagystę. Jis 
buvo vadinamas arkliavagiu, ir tikrai buvo sėdėjęs ka
lėjime už arklio pavogimą.

Kaimiečių neapykanta ir kerštas čia bene ir bus 
nuostabiausias dalykas. Mūsų kaimietis išgers pus
bonkį ir su tėvynės išdaviku, jei tik šis apmokės sąs
kaitą, bet vagį — būtinai pakars. Jei savo rankomis 
neišdirbs vagiui kailio — jokios satisfakcijos jam nėra. 
Pagieža grauš širdį, kaip kirminas medį.

Tokios kaimiečių pagiežos objektas buvo ir Dolieba. 
Po kiekvienos kur nors kaime įvykusios vagystės Do
lieba buvo persekiojamas ir keikiamas su karčiausia 
tulžimi. Kaimo vyrai seniai ieškojo palankių aplin
kybių pagiežai išlieti.

Išėjus iš Lietuvos vokiečiams okupantams, tokios 
aplinkybės atsirado. Noriūnų ir kituose kaimuose buvo 
sudaryta “garbės milicija” — menkai organizuota, ma
žai kontroliuojama, laikinė visuomenės saugumui ir 
tvarkai palaikyti institucija.

Visiems vagims ir jų padėjėjams prasidėjo liūdnos 
dienelės. Ūkininkai, tie sunkiai uždirbto smulkaus tur
to savininkai, panoro galutinai nusikratyti vagių ir jų 
veislės. Doliebos trobelė buvo apstota su didžiausiu 
triukšmu, bet veltui: nes niekas taip jau nesnaudžia ir 
nelaukia, kaip kunigo kalėdojant. Kiek kartų vyrai 
apstodavo Doliebos laužą, tiek kartų rasdavo tik jo 
išsigandusią žmoną ir du bulvių koše išsitepusius 
kiūkščius. “Miliciją” tai pašėlusiai erzindavo.

Kažkur buvo nučiuptas Doliebos sėbras Rūkas, 
tardytas” ir uždarytas į “kalėjimą” — tamsią,
smilkusią vieno ūkininko jaują, rioksančią vidury lau
ko. Ir vargšas neišlaikė — pasikorė “kalėjime”.

Bet likimas iš tvarkos atstovų tyčiojosi. Pora dienų 
po to vėl buvo pavogti du arkliai — paskutiniai, ku-

vai-

pn-

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Philadelphijos lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus ir Per
galės komiteto ir atstovų su
sirinkimas yra kviečiamas 
lapkričio 8 d. šv. Kazimiero 
parapijoj. Susirinkimo svar
būs darbai bei planai bus pa
duoti kitą kartą.

Bus svarstomas drabužių 
rinkimas, Pergalės bonų pla
tinimas ir kiti reikalai.

Mirčiai velionis buvo pasi
rengęs. Kelis sykius buvo ap
tarnautas sakramentais. Jis 
žinojo, kad jam reikės netru
kus keliauti amžinybėn.

Iškilmingai palaidotas lap
kričio 3 dieną. Paliko nuliū
dusią moterį, sūnus ir jų šei
mynas. Tegul ilsisi ramybėj.

NAUJOS ŠEIMYNOS

Lietuvio Kūriniai 
Paryžiuje

JAUNAS MIRĖ

Prieš keliolika dienų mirė 
Adomas Steponavičius, sū
nus P. Steponavičiaus, Rich
mond Grocery & Co. savinin
ko.

Jis buvo vos kelių dešimtų 
metų, buvo vedęs ir dirbo sa
vo tėvo prekybinėj įstaigoj. 
Mirė staiga, visiškai netikė
tai.

Mums, lietuviams, Stepo
navičių šeima gerai pažįsta
ma, nes jie remia visus lietu
vių darbus. Jie padeda išlai
kyti lietuvių radijo progra
mą, jie remia ir kitus lietu
vių reikalus. „Amerikai” 
duoda savo apmokamą skel
bimą.

Užjaučiame jų šeimyną nu
liūdimo valandoj, o velionis 
Adomas teilsis ramybėj.

A. A. ANTANAS NOREIKA

Kristaus Karaliaus dieną, 
kai šv. Vardo draugijos na
riai garbino savo Viešpatį ir 
Karalių, buvęs šv. Vardo 
draugijos pirmininkas Anta
nas Noreika staiga ir ramiai 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Jis užmigo ištaręs tik kelis 
žodžius.

Velionis ilgai sirgo, net 
apie metus laiko, bet vis dar 
vaikščiojo, ir jo sveikata bu
vo pagerėjusi.

Jis į Ameriką buvo atvy
kęs prieš 43 metus. Visą lai
ką gyveno Philadelphijoj ir 
šv. Kazimiero parapijoj, čia 
veikė su šv. Vardo draugija 
ir dirbo prie parapijos, kiek 
tik galėjo.

riuos okupantai paliko. Ir svarbiausia — garbingo “mi
licijos” atstovo arkliai. To jau buvo perdaug! Vyrai 
buvo pasirengę Doliebą nors iš žemės iškasti, bet pa
siutusiai pamokyti. Tai buvo pašėlimas! . .

Kažkas šnibžtelėjo, kad Dolieba naktį pareinąs pas 
žmoną, o paryčiu ir vėl išeinąs. Ė, čia jau jį nutvers! . .

— Saugoti per naktį! . .
Taip ir buvo padaryta. Buvo paskirti keturi smar

kiausi vyrai ir išleisti, kaip į lokių medžioklę. Prite
mus vyrai pagūžom, brisdami per sniegą, apstojo tro
belę iš visų keturių pusių. Prigludę krūmokšliuose žiū
rėjo į namelį baltame sniego lauke, kaip astronomai į 
naują planetą. Dairinėjosi, sekė, ar nepamatys ko slen
kant prie trobelės. Bet niekas nesirodė. Nuo vakaro 
mažuose langeliuose spinksojo gelsva šviesa ir toli 
skverbėsi per mėlyną naktį. Didelė pagunda ėmė pa
žiūrėti pro langeliūkštį į tą paslaptingą trobelės vidų, 
bet trobelę saugojo šunpalaikis. Triukšmas buvo ne
pageidaujamas.

žiburėlis užgeso, ir namelis neberodė jokio gyvybės 
ženklo. Stovėjo jis susikūprinęs nakties glūdumoje, 
kaip šieno kupetys.

Niekas nesirodė. Naktis buvo rami. Aplinkui buvo 
tokia tyluma, kad girdėjosi sniego žvaigždučių skam
bėjimas.

O šaltis! Šaltis dar labiau didino tuštumą ir kėlė ne
rimą. Jis dilgino ausis, svilino nosis, šiurpino nugaras. 
Tai buvo pašėlusiai įkyrus laukimas! Tai buvo kančia! 
Bet ta kančia buvo įrašoma į sąskaitą. Niekas nieko 
dovanai!

Vyrai pradėjo minkyti kojomis sniegą ir tyliai, bet 
nuoširdžiai keiktis. Jie piktai daužė kumštimis sau šo
nus ir kaskart darėsi nekantresni. Kilo mažas triukš
mas. Ėmė niurzgėti šunpalaikis ir, įsitikinęs savo pa
stabumu, pradėjo garsiai loti.

Visa strategija pavirto į nieką.
Januškas priklampojo prie savo kaimyno.
— Šalam kaip durniai. . . še tau! . .
— Kas daryti?
— Kas daryti. . . Suimkim tą bobą, įpilsim į kailį, 

ir pasakys, kur vyras.
Jis pats nustebo pasakęs tokią puikią mintį. Dideli 

dalykai netyčia pasidaro. Kodėl jiems ta puiki idėja 
anksčiau neatėjo į galvą? Juk tai nuostabu! Jie gali 
bobšę nusivaryti į kaimą ir ten surengti tokią pirtelę!... 
Jau tik pamanius, kraujas pradeda virti. Visi keturi 
vyrai buvo sužavėti. Dabar jie jau nebejautė šalčio. 
Jie pasidarė gyvesni, karštesni, ėmė rėkauti. Susikau-

V. Salabritas tolimoj Ar- 
kanso valstijoj susituokė su 
Pranciška Naskauskaite. Jie
du ten ir gyvens. Jų vestuvės 
įvyko kariuomenės koplyčioj, 
Camp Robinson, spalių 6 d.

Kazimieras Dovidaitis su
situokė su Carmelina Dabi
ta, spalių 17 dieną, šv. Ag
nietės bažnyčioj, W. Chester, 
Pa.

Lietuvis dailininkas ir ar
chitektas Petras Kiaulėnas 
pernai Paryžiuje buvo išsta
tęs savo kūrinių parodoje su 
kitais dailininkais.

Neseniai šią šalį pasiekė 
Paryžiaus universiteto prof. 
G. Matore atsiliepimas 
mūsų tautietį.

Prof. G. Matore taip 
„Panorama” žaurnale:

„Petras Kiaulėnas išstatė 
savo darbus Visconti Galeri
joj greta tam tikro skaičiaus 
garsiausių šių laikų tapyto
jų, tarp jų — Matisse, Vala-

apie

rašo

KONGRESAN

SPORTUOS

Šv. 
vyrai 
ką tik įstojo į Philadelphijos 
Katalikų draugijos rengiamą 
krepšinio (basketball) turny
rą.

Jie jau pradėjo praktiką. 
Juos mokys stud. VI. Vait
kus. Jis pats yra geras bas- 
ketbolininkas. Tikimės, kad 
jis gerai parengs mūsų jau
nimą.

Kazimiero parapijos
— jauni ir vyresni —

RUDENS LINKSMYBIŲ 
VAKARAS

Vakarą rengia Vyčių 3-ji 
kuopa lapkričio 18 d. šv. Ka
zimiero parapijos salėj.

Gros geras Packer orkes
tras. Vyčiai vaišins svečius 
skaniais valgiais ir gėrimais.

Bilietus patariama įsigyti 
iš anksto, nes vėliau gali pri
trūkti. Šokių pradžia 9 vai. 
vak. Kviečiame visus ir vi
sų laukiam šokių vakare.

KORTŲ ŽAIDIMAS

Šv. Kazimiero parapijos 
Motinų ir Moterų klubas lap
kričio 11 dieną rengia didelį 
metinį kortų žaidimo vakarą. 
Ten bus brangių dovanų prie 
įėjimo. Be žaidimų, dar bus 
ir skanių valgių ir visokių gė
rimų.

Pradžia 4 vai. p.p. Jei kas 
praleistų, tai tikrai gailėtųsi.

Lietuvių delegacija iš Phi- 
ladelphijos į Lietuvių Kon- 
gresan Chicago j jau rengia
si. Visos draugijos gavo laiš-

r
don, Friesz, Derain, DenoyrijAj^£jyj|J PRANE 
de Segonzac,Vlaminck, MaĮ)»Vi Y 
lol ir kt.

Faktas, kad lietuvių dar --------
ninko paveikslai buvo vei . Jf, J, 
gretinti su kūriniais pirmr* 
eilės menininkų, labausiai iX”. = ivvks. 
prezentuojančių šių diei^' 
prancūzų tapybą, nekelia jF- 
kio nusistebėjimo nei išsil^-. 
vinusiems meno mylėtojau.^68 sav0 
nei prityrusiems meno pjj 
veikslų pirkliams, kurie jt,jjlyvaus daini- 
nuo kurio laiko kuo atidžiaįj Darlys ir M. 
šiai seka nepaprastai įdomiu08 Edna 
to menininko stiliaus vyst 
mąsi. ir progra-

Kiaulenas yra studijavį,. plačiau bus 
tapybą Kaune ir Romoje,*'- 
architektūrą Paryžiuje. D___
bar jis pasišventė vien tap J.

Jo veikalai yra kolorisx" 
(spalvininko), venecijiečnlalb08
garbintojo, žmogaus, kur lapkričio 11 
neužmiršo impresionistų n,v1parapijos sve- 
rodymų. prakalbos.

Jis supranta formą nu^jj 2:30 vai. po 
dugniai, jis stengiasi sud-'

sų mieste tarpe 
nell. Buvo ma 
mūsų tautiečio 
vardą ir jojo 
riant.

Nors F. Bar; 
ra mūsų miest 
— jis kilęs iš W 
vis tiek buvo di 
mas lietuviams 
tautiečio vardą 
rikiečių laikra: 
liu pasigėrė j im 
sų tautiečio p?

kus, kad išrinktų ir atsiųs-. rįn^į spalvos vertybių ir fo.^kim. M. Ke- 
tn „„„ ,T»„ reikaiavimus. Jo ideabįj, f. Laba-

butų, be abejo, kraštutinį Valaitis, i 
rūpesnis sujungti tonų, ha.^gia Šalpos 
monijos, kompozicijos dė^jįrPaterso- 
nius su didžiausia grožio artojų sąryšis, 
beskų meile. ,____

Kiaulėnas yra intymistąjj^N. J. 
Jis mėgsta uždarą gyver^_ 
mą, ramius tonus, kūno foįuys Vaškas 
mas rausvose šviesiose ha^enį skaudi 
monijose, kurios išsiskiria į- parapį. 
švelnių užuolaidų tonų. Kazį Vaš- 
naturmortai yra dekoratyvųjį smū. 
nės nuotaikos ir labai gaus'* 
tonų. Jis taip pat yra po bbai ^iems 
tretų tapytojas, kurie ne Vyžių orga. 
nuostabūs savo spalvom# .^j ksta 
bet ypatingai tikri vidujinį L 
asmens gyvenimu. kuriu0.

>tlĮ. 
Tel. Ste 3208 m namie, 206

JONAS DAUNIS
.akės virš mėne- 

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas ^sveikatai.
ai gražu, kad jo 

1025 MT. VERNON ST., PHJLLADELPHIA 23, PA. aplankytų.
įlinkime greitai 

»>o<«wikti.

tų savo atstovus. Jau daug 
draugijų davė savo aukas, o 
kitos prisidės prie atstovų, 
kad tik daugiau ten nuva
žiuotų ir rūpintųsi Lietuvos 
gelbėjimo reikalais. Lietuvių 
organizuota visuomenė aiš
kiai žino, kad Lietuvių Kon
gresas bus pats galingiausias 
lietuvių balsas Lietuvos gel
bėjimo reikalais.

Spalių 28 d. 
terburio ligoni 
nijos veikėja . 
kur jai padar 
racija. Ligonė 
venio ir Dr. L; 
roj ir jau po t 
stiprėti.

Ligonę kif 
lanko jos vyra 
nūs ir drauga

Visi šios kol 
J. Dičkienei 
kuo greičiausi 
vėl grįžti į s: 
mūsų tarpą.

MIRĖ

Lapkričio 3 d. mirė 
McCann-Janušiūtė, 30 
amžiaus.

Palaidota šv. Domininko 
kapinėse po pamaldų šv. Jur
gio bažnyčioje.

Alice 
metų

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

8804 - 16 Richmond Str. Philadelphia,

D. J. A.

«ter,N. Y.

ilgė su nepapraš
au Rochesterio 

Pa- ® drabužių rink-

pusi dvasios energija pajuto galėsianti išsilieti? Tik 
vienas sumanymas, viena mintis atskleidė prieš juos 
platų horizontą ir vėl atgaivino bevirstančius bepras
miais jų žygius. Jie dabar visiškai negalvojo, ar pavyks 
tokiu būdu sužinoti, kur slepiasi tikrasis vagis ar ne: 
jie tik džiaugėsi busimojo keršto malonumu. To šiuo 
momentu jiems pakako.

Triukšmingai priėjo prie trobelės, dar triukšmingiau, 
net iš karto, ėmė baladotis į duris.

— Leisk!
— Ar negirdi tu, vagies šmote!
Trobelėje ilgai kažkas braškėjo, čiužėjo. Įsižiebė 

šviesa, ir ėmė girgždėti priemenės durys.
Visiškai čia pat už durų pasigirdo silpnas, dreban

tis moteriškas balsas.
— Kas ten?
— Milicija!
— Leisk neklausinėjus, tuoj durys eis velniop!
Subarškėjo traukiamas medinis skląstis, smagiai 

prasivėrė iš lauko stumiamos durys, ir keturi augaloti 
vyrai suvirto į priemenę. Nudryžusiu apsiaustėliu su
sisupusi žema moterėlė atbula traukėsi į pirkią. Išba
lęs, išgąsčio iškreiptas veidas žiūrėjo į nelauktus sve
čius. Stiklo akys buvo pilnos nustebimo ir baimės.

— Renkis!
— Greičiau!
— Eisim į sodžių!
— Įkliuvai, ponia!
Dabar jie nesiteiravo, kur jos vyras. Atsibaldėliai 

iš karto užpuolė ją, kaip pačią kaltininkę. Tatai jie pa
darė ne tiek dėl įsitikinimo, kad vyro dabar negalima 
rasti, kiek dėl per didelio pasiryžimo tuojau patenkin
ti keršto jausmus. Reikia gi ką nors išperti — juk tiek 
ilgai rengtasi ir vargta, šalta ir keiktasi.

Moteriškė ėmė dairytis. Ji jau pradėjo susivokti, kas 
čia vyksta, bet vis dar tylėjo ir nesiryžo veikti.

— Ar laukti dar reikės?! . .
— Gal nesupratai? . .
Vyrai nemanė derėtis ir buvo kieti, kaip geležis. 

Jie buvo pasiryžę tik tiek laukti, kiek jiems buvo įdo
mu ieškoti vagystės pėdsakų.

Moteriškė ėmė raustis po skudurus. Atbudo du vai
kai (septynerių ir devynerių metų), ir mažasis pradė
jo verkti.

Išgirdusi vaiko verksmą, moteris pasidarė budri ir 
nervinga. Ji sukosi, kaip šunų užpulta katė. Ėmė tei
sintis neturinti kuo apsiauti, kuo apsivilkti, klausinė
jo, kam ją nori suimti, įtikinėjo nieko nežinanti, paga-

Praeitą sel 
sušauktas I 
apylinkių veil 
sirinkimas p< 
nėj tuoj po si 
apie penkiast 
džių veikėjų.

Susirinkim: 
tas dėl maiste 
ti lietuviams 
kentėjusiems

Susirinkim 
Klimaitis, vii 
lą pravedė i 
paaiškindami 
visą tą vajų 
čią Bridgepo 

Visi susi; 
balsiai prita 
vykdys iki 

, Bus skelbiai 
anglų laikra 
dijo stotį W 
sutarta dėl ;

Manoma, 1 
tikrai sėkm 
sekmadienį 
nas kun. J. 5 
skelbs visą 
Bus aiškiai 
riuos daikti 

Tad visi 
deliam mail

------------------- ------- - ~~~^Į surinkta. ! 
liau pradėjo verkti. Bet vyrai buvo nepermaldaujamai kolonijai tai ' 
O vaikai pamatę motiną verkiant, visiškai gerkles psjąsekmės.
leido. Scena pasidarė graudi. Tačiau rimti vyrai į tą, lietuvių pasižy- 
jokio dėmesio nekreipė. - au. Ypatingai

Moteriškė rengėsi labai ilgai. Ji — didelė gyvenimuparodytas 
praktikė — stengėsi kiek begalint toliau nustumti ne^as
laimę, kuri slinko prie jos, kaip juodas šešėlis. Ji p&į atrodė, kad pa
žino tuos vyrukus. . . S sunkokas, nes

Baigėsi tuo, kad moteriškė kietų rankų buvo išplėš* Įįetuvįų 
ta, kaip paukštė iš tos mažytės gūžtos, ir išvaryta pe^j ^^ta 
lauką. nuoširdumo į

Atsivarę pas ūkininką Januškį į pirkią, vyrai sume^jper vietos spau- 
į kampą ginklus — senus šautuvus ir lazdas — b) stotis pagarsini- 
triukšmaudami apstojo auką. ilMorkūnas kun.

— O, boba, atsiminsi, kada išperėta!. . įr’ kun
Ji jau žinojo, kad visa tai tikrai liūdnai baigsis, trau*^ j ’

kėši į kampą ir būkštaudama laukė, iš kur kris pirmoj k aaj0mo]jjiių 
rykštė. _ G. Norinčius ir

Kuriuo budu iš karto įvaryti daugiau baimes? apįe
buvo jų malonus rūpestis. Vyrai nesijautė prieš niekiu surjįjavo 
atsakingi ir galėjo daryti visa, ką tik jų pakaušiai su'-fr automobilistai, 
gebėjo išgalvoti. Jie buvo karaliai. Ach, koks malo^ rūšiuotojai 
numas suvesti sąskaitas, nepasigailint nė procentų^ gu Įje_ 
Tai toksai jau žmogus! Gardumu trūsėsi.

Jų vadas buvo stambus 30 metų bernas — Januška^ ^Og 
Įžangą padarė jisai!

— Sakyk, kur vyras, arba tuoj paliksi šalta! — h žiemys^
nelaukęs atsakymo, visa jėga skėlė su kumščiu mote-^___ _ j laiku jie 1
riškei į žandą. L p nors padi

Moteriškė pasvirduliavo ir nė “ai” neriktelėjusi su- UODU. šalpos Fc 
smuko viduasly. ’— Fondas :

„ ... , ..... _T . .. . . U įvyko Moterų siunčia ti<
Pradžia buvo klaiki. Net šiurpulys per visus perbe-^į geliams, i

go, kaip saitu vandeniu perpylus. Tačiau tai buvo. tiV, « bu
pirmas momentas, pirmas įspūdis. Jų sielos sudrėbėjo^. „ } r ®
tik tiek, kiek sudreba kūnas, šokdamas į šaltą maudyki. °įs ° p .. 
lės vandenį. Bet tas pirmas šiurpulys, pirmas siubtelė-. R , " v1jimas atgaivina ir padidina energiją.'Ir šitas šim'PuSlp^^r’ie°^’ L para° 
vaizdas tik įdegė jų dvasią, sužadino kažkokį keistą,,™“ P 
stiprų, retą pergyvenimą. Jų akys ėmė blizgėti bloga^ u* 
ugnimi. j. 1 pas r-

Kai kurif 
kų iš Euro 
vienas laišl 
nui Radvil 
cūzijoj. La: 
jis gavo d 
drąjį Šalpe 
drabužiuos! 
resą. Dėl ' 
padėką.

Jis kitą 
kietijos, m 
kų, pabėgi 
Jie sveikin 
šo, ar neg 

' Ameriką. ] 
iš Lietuvo; 
šo, ar ne 
Amerikoj.

Kai pas] 
tai visur 

lį Amerikj

- - -- - ------ su$5.00dova- tomobilio
• Laidoti 

žmonių. 1 
Doliebienė gulėjo asloje menka, susmukusi, kaipi^įnujjė pasvei- ne pilna, 

skudurų krūva. Bet greitai ji porą kartų kilstelėjo gal-^ Jadvygą Šil-Į Velioni 
vą, atsisėdo, klaikiom akim peržvelgė apstojusius vy^Cepokrenę ir Oną 45 metu; 
rus ir, darydama nesąmoningus judesius, nepaprastai^ mjnpjd priklausi
vikriai atsistojo. Dar ji, siaubo pilnom akim, peržvel-^^ įr gįmta-įBridgepc 
gė vyrus ir, lyg proto netekusi, ėmė šaukti: Tikrai

— Nemuškit manęs!. . nors ir t
(Bus daugiau) 27 d., vo lietu1

” tas mū- išsižada.



Lapkričio-^,
[čio-November 9, 1945

Kūriniai
nuje
liniukas ir ar
ras Kiaulėnas 
uje buvo išsta- 
lių parodoje su 
įkais.
iią šalį pasiekė 
dversiteto prof, 
tsiliepimas apie 
-i-
latore taip rašo 
žaumale:

Ciaulėnas išstatė 
i Visconti Galeri- 
m tikro skaičiaus' 

šių laikų tapyto- 
— Matisse, Vala-

don, Friesz,

Faktas, kadį IORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI 
ninko Pleikį. 
gretinti su

S^ayomie, N. J.
prancūzų .. ------ ----- ,
kio nusisteKw08 vakariene įvyks- 
vinusiemsnOkričio 1& d., sekmadie- 
nei prittevaL vakare- MŪSU Para'

* veikslų nirth® Proga “K11188 savo 38 
nuo kurio laite sukaktį.
šiai seka neu-»gram03 dalyvaus daini- 
to menininkes Barbara Darlys ir M. 
mąsi. e. Akompanuos Edna

Kiaulėnas ^ird- 
tapybą Kandie vakarienę i" “S“
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LIETUVIAI PERGALĖS PASKOLOJ

ir progra- 
architektūrą yitą kartą plačiau bus 
bar jis pasėta.
bai. f ---------------------------

Jo veikai^ ^terson, N. J.
(spalvininkoi, 

Prakalbos

sų mieste tarpe Yale ir Cor
nell. Buvo malonu girdėti 
mūsų tautiečio Barziliausko 
vardą ir jojo vikrumą gi
riant.

Nors F. Barziliauskas nė
ra mūsų miesto gyventojas, 
— jis kilęs iš Waterburio, bet 
vis tiek buvo didelis džiaugs
mas lietuviams girdėti savo 
tautiečio vardą. Vietos ame
rikiečių laikraščiai su dide
liu pasigėrėjimu aprašė mū
sų tautiečio pasižymėjimą.

Spalių 29 dieną prasidėjo 
Amerikos Pergalės paskolos 
vajus, kuris tęsis iki gruo
džio 8 dienai.

Per šį vajų prašome visus 
New Yorko valstijos lietu
vius pirkti kuo daugiausia

reikia žinoti kiekvienam mi
nimos brigados darbuotojui. 
Šiuo reikalu rašykite komite
to pirm.: P. Bajoras, 307 W. 
30-th St., New York 1, N. Y.

Lietuviai, atsiminkite: ši 
paskola jau paskutinė. Per

LAIKAS SUTVARKYTI KLUB^
A.L.P. Klube Lietuviai Laimėjo Delegatą Į Amerikos 

Lietuvių Kongresą

Tremtinių Komisija
Praneša

Keletą kartų kreipėmės į 
visuomenę, ragindami siųsti 
siuntinėlius į Sibirą. Mūsų 
patikrintomis žiniomis sunti- 
nėliai tremtinius pasiekia ir

NGRESAN

į delegacija iš Phi- SS'

j į Lietuvių Kon-Sekmadienį, lapkričio 11

i ..: * i "* Jis supratutaupos gavo ta-du^ 
išnoktų ir atsiųs- Į

atstovus. Jau daug, 
davė savo aukas, o 
įsidės prie atstovų,
daugiau ten nuva-

.• rūpintųsi Lietuvos 
o reikalais. Lietuvių 
iota visuomenė aiš- 
o, kad Lietuvių Kon- 
nis pats galingiausias
balsas Lietuvos gel- 
reikalais.

itersono parapijos sve- 
.. , e rengiamos prakalbos.

eflžia lygiai 2:30 vai. po 
r

^^^bėtojai bus kun. M. Ke- 
butų, be ikr kapitonas P. Laba- 
rūpesnis sajęras įr j Valaitis.
ponijos, hĮSaibas rengia šalpos 
niussudidiį) gg skyrius, ir Paterso- 

■ beskų mšle. tuvių draugijų sąryšis.

Kiaulėj r ; — ——
Jis mėgsti įNewark, JM. J.
mą, ramius ---------
mas rasa sirgo Kazys Vaškas 
monijose,teeitą sekmadienį skaudi 
švelnių uisšae palietė mūsų parapi- 
natunnortiiųklų jaunuolį Kazį Vaš- 
nės nuotaiferištiko paralyžiaus smū- 
tonų. Jis te
tretį tapyto? Vaškas labai visiems 
nuostabūs ras, ypač L. Vyčių orga- 
bet ypatingojoje. Retai kur įvyksta 
asmens gavimai ar seimai L.

--------- organizacijos, kuriuo- 
nedalyvautų.

d. Ste 3208 mis yra namie, 206
taatiq tutm 3uren st-’ Newark> N- JvliAo DAL.W lytojų priežiūroje. Ma- 

, n . kad reikės virš mėne- 
Lietuvis Graborius-Įteko atgauti sveikatai.

ų labai gražu, kad jo 
1025 MT. VERNON ST., PHILADEIRaį jį ligoje aplankytų.

wwwwwwflWWWftWVaskui linkime greitai 
iai susveikti.

'ei. REgent 8434 ■' D- J’ A-

RICHMOND GROfflijchester, N. Y.
WHOLESALE GBOCffi ‘ > 

Spalių 28 d. išvyko į Wa
terburio ligoninę mūsų kolo
nijos veikėja Juzė Dičkienė, 
kur jai padaryta sunki ope
racija. Ligonė yra Dr. M. De- 
venio ir Dr. Larkins priežiū
roj ir jau po truputį pradėjo 
stiprėti.

Ligonę kiekvieną dieną 
lanko jos vyras Antanas, sū
nus ir draugai.

Visi šios kolonijos lietuviai 
J. Dičkienei širdingai linki 
kuo greičiausiai pasveikti ir 
vėl grįžti į savo šeimą ir į 
mūsų tarpą. M.

Bridgeport, Conn

MIRĖ

fričio 3 d. mirė Alice 
m-Janušiūtė, 30 metų 
113.
lidota šv. Domininko 
ėse po pamaldų šv. Jur- 
įžnyčioje.

Praeitą sekmadienį buvo 
sušauktas Bridgeporto ir 
apylinkių veikėjų didelis su
sirinkimas parapijos svetai
nėj tuoj po sumos. Atsilankė 
apie penkiasdešimt gerašir
džių veikėjų.

Susirinkimas buvo sušauk
tas del maisto vajaus —-rink
ti lietuviams, nuo karo nu- 
kentėjusiems Europoj.

Susirinkimą atidarė A. 
Klimaitis, visą vajaus reika
lą pravedė A. Stanišauskas, 
paaiškindamas, kaip turės 
visą tą vajų suderinti po pla
čią Bridgeporto apylinkę.

Visi susirinkusieji vien
balsiai pritarė ir šį reikalą 
vykdys iki lapkričio 20 d. 
Bus skelbiama per vietinius 
anglų laikraščius ir per ra
dijo stotį WICC. Jau viskas 
sutarta dėl garsinimo.

Savininkai lietum SUp®® pasibaigė su nepapras- 
PERKAME ČIA - REMIAB'isisekimu Rochesterio 

33W -16 Richmond Str. gyriaus drabužių rink- 
.Apie 9,000 svarų įvai- 

surinkta
.^..ų mažytei kolonijai tai 

liau pradėjo verkti. Bet vyra ®*,eros pasekmės.
O vaikai pamatę motiną'’H^gUmas lietuvių pasižy- 
leido. Scena pasidare graudi įosnumu Ypatingai 
jokio dėmesio nekreipė. Jaučių buvo parodytas 

Moteriškė rengėsi labai iVį' nuoširdumas.
pi'aktikė — stengėsi kiek tea— radžių atrodė, kad pa
latinę, kuri slinko prie jos, ka? ^nas bus sunkokas, nes 
žino tuos vyrukus... kliava vietos lietuvių 

Baigėsi tuo, kad moteriškėj vėlokai bepradėta
ta, kaip paukštė iš tos mažytėsf"giausia nuoširdumo į 
lauką. rbuotę per vietos spau-

Atsivarę pas ūkininką Jan&tadį j o stotis pagarsini- 
į kampą ginklus - senus sudėjo J. Morkūnas, kun. 
triukšmaudami apstojo aito jšys, taip pat ir kun.

-O boba,atsiminsi,kabiukas. Be to, gerai pa- 
Ji jau žinojo, kad visa laisvo ir automobilių 

kėsiįkampąirbūkstaudama^^jai A. Norvičius ir 
tnmas, kuriuodu apie 

„ ■ •• i u. automobilių surikiavo
Kunuo budu is k o jr automobilistai, 

buvo jų malonus nupešto. drabužių rūšiuotojai 
atsakingi ir galėjo dary >įr moterys su giliu lie- 
gebėjo išgalvoti. Jie buvo u nuoširdumu trūsėsi. 
numas suvesti sąskaitas, , susįdarė gražios pa- 
Tai toksai jau žmogus! zj3>

Jų vadas buvo stambus $ 5
Įžangą padarė jisai! ----------------------

— Sakyk, kur vyras, Haven, CoiIIL 
nelaukęs atsakymo, visa p 

Tik 
uos

Manoma, kad šis vajus bus 
tikrai sėkmingas. Ateinantį 
sekmadienį bažnyčioj klebo
nas kun. J. V. Kazlauskas pa
skelbs visą rinkimo planą. 
Bus aiškiai nurodyta, ku
riuos daiktus rinksime.

Tad visi į darbą šiam di
deliam maisto vajui.

yks 
ne: 
šiuo

iau,

debė

ban-

t

lagiai 
galoti 
iu su-
Išba-

s sve- 
ės.

Ant. Žiemys

aldėliai 
jie pa

galima 
tenkin- 
juk tiek

kti, kas

geležis. 
iuvo įdo-

) du vai-
is pradė-

budri ir
Ėmė tei-

riškei į žandą. u -ių 28 d. įvyko Moterų 
Moteriškė pasvirduliavo 33 susirin- 

smuko viduasly. kuriame išklausyta
Pradžia buvo klaiki pranešimo iš Moterų

go, kaip šaltu vandeniuiy s Conn. Apskrities 
pirmas momentas, pirmavimo Hartford, Conn, 
tik tiek, kiek sudrebakito-^a prisidėti prie pa- 
lės vandeni- Bet tas P*^.bazar0 au Į®:00 d°va’ 
jimas atgaivina ir dlrbtl pasklr-
vaizdas tik įdegė ji a, .
stiprų, retą pergyvenimą- 
ugnimi.

Doliebienė gulėjo ado^ kienę, kurios 
skudurų krūva. Bet ardadienius ir 
vą, atsisėdo, klaikiom - 
rus ir, darydama nesą®0. «:■ 
vikriai atsistojo. Dar j-sPa'lli 27 d., 
gė vyrus ir, lyg pn>to«*Įutbol° žaidimas mū-

— Nemuškit maut5- ’ JI

limaJ^Gos pirmininkė pasvei- 
jungietes Jadvygą šil- 

^Oną čepokienę ir Oną 
,1.;---- i—mįngj0

gimta-

Kai kurie jau gauna laiš
kų iš Europos. Teko matyti 
vienas laiškas, rašytas Leo
nui Radvilui lietuvio Pran
cūzijoj. Laiške praneša, kad 
jis gavo drabužių per Ben
drąjį šalpos Fondą ir tuose 
drabužiuose rado Radvilo ad
resą. Dėl to jam ir parašė 
padėką.

Jis kitą laišką turi iš Vo
kietijos, nuo savo brolio vai
kų, pabėgusių iš Lietuvos. 
Jie sveikina savo dėdę ir pra
šo, ar negalėtų jie atvykti į 
Ameriką. Kitas laiškas buvo 
iš Lietuvos, ir taip pat pra
šo, ar negalėtų pasimatyti 
Ajmerikoj.

Kai paskaitai tuos laiškus, 
tai visur tas pats šauksmas 
į Ameriką, kurios dar šiuo 
laiku jie negali matyti. Tad 
nors padirbkime Bendrajam 
Šalpos Fonde. Tegul šalpos 
Fondas surinktus dalykus 
siunčia tiems Lietuvos pabė
gėliams, ir jie nors tuo tar
pu gal bus aprūpinti.

Pergalės paskolos bonų ir už
sirašyti New Yorko Lietuvių 
Karo Bonų Komitete, lietu
viškų parapijų klebonijose 
ar pas J. P. Ginkų, 495 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Per šį vajų visoje Ameri
koje norima Pergalės pasko
los bonų išparduoti už vie
nuolika bilijonų dolerių. Val
stijoms ir miestams nusta
tyta po tam tikrą kvotą. Pa
vyzdžiui, New Yorko valsti
jos dvidešimt šešioms tauty
bėms kvota yra $100,000,000. 
Lietuviams šioje valstijoje 
kvota $499,000. Tai beveik 
dviems trečdaliais mažiau, 
negu būdavo pirmesnėse pa
skolose.

New Yorko valstijos lietu
viai gražiai ir pavyzdingai 
pasirodė kiekvienoje pirmiau 
buvusioje paskoloje: visuo
met bonų išpirko už daugiau, 
negu buvo prašoma.

Šiuo tarpu mūsų kvota ne
didelė, ir lengva tiek Perga
lės paskolos bonais sukelti. 
Ir sukelsime, jei visi bendrai 
ir vieningai padirbėsime, 
pirkdami kuo daugiausia Per
galės paskolos bonų! Per 
pirmiau buvusias paskolas 
mes Karo Bonų išpirkome 
(bent tiek užsirašyta New 
Yorko Lietuvių Karo Bonų 
Komitete) už daugiau, kaip 
$10,000,000. Ką gi reiškia da
bar sukelti tik $499,000?!

Už New Yorko valstijos 
lietuvių pinigus, investuotus 
į karo bonus, vyriausybė 
mums kreditavo nemaža ir 
svarbių karo pabūklų: tris 
P. T. laivus, tris bomberius, 
vieną ligoninės lėktuvą, dvi
dešimt šešis jeeps ir tris di
delius laivus — Liberty Ship, 
Lithuania ir Stepas Darius.

Šiuo sykiu vyriausybė ne
nurodo, kas bus lietuviams 
krediduota, bet skelbia var
žytynes : trys daugiausia 
New Yorko valstijoje Perga
lės paskolos bonų išpardavu- 
sieji gaus generolų titulus ir 
kiekvienam jų bus dovanota 
po jeep. Kaip kiekvienos bent 
kurios tautybės žmogus, taip 
ir bet lietuvis turi geriausią 
progą gauti generolo titulą 
ir laimėti tą puikią dovaną. 
Norintieji šiame konteste da
lyvauti, malonėkite užsirašy
ti New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komitete, kaipo Blue 
Ribbon Brigade dalyviai. Įsi
registravus, jums bus suteik
tos visos informacijos, kurias

pirmiau buvusias paskolas 
mes pasirodėme gerai, todėl 
jei pradėjome ir veikėme ge
rai — gerai ir užbaikime. Vi
si ir visos pirkite kuo dau
giausia Pergalės paskolos 
bonų.

Pirktus bonus, nepaisant 
kur juos pirksite, užsirašy
kite mūsų komitete: Air. J. 
B. Laučka, 222 So. 9-th St., 
Brooklyn 11, N. Y. Bet jei 
jums nepatogu užsirašyti čia, 
užsirašykite bet kurioje lie
tuvių parapijos klebonijoje 
ar pas J. P. Ginkų, 495 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Užsirašant visa, kas reikia 
padaryti, tai laišku ar atvir
laiškiu pranešti savo vardą, 
pavardę, adresą ir kiek jūsų 
pirktas Pergalės paskolos 
bonas kainuoja. Jūsų užsira
šytus bonus mes užregistruo
sime valdžioje, ir už tai vi
siems New Yorko valstijos 
lietuviams bus suteiktas kre
ditas.

Broliai ir seserys! Kėlėme 
lietuvių vardą ir gelbėjome 
Amerikai iki šiol, kelkime ir 
padėkime ir toliau. Visi ir 
visos dalyvaukite Pergalės 
paskolos vajuje, pirkdami 
kuo daugiausia bonų ir užsi
rašydami pirktus bonus pas 
lietuvius kaip anksčiau nu
rodyta.

New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komiteto Valdyba:

Pirm. P. Bajoras, 
Sekr. J. B. Laučka.

Lapkričio 2 d. Amerikos Lie
tuvių Piliečių klubas turėjo su
sirinkimą. Žmonių buvo ne per 
daugiausia. Perskaičius Lietuvių 
Misijos laišką, kad išrinktų de
legatus ir duotų pinigų, nieko į 
atsišaukimą nesakyta. Perskai
tytas nuo Amerikos Lietuvių 
Tarybos laiškas, kuriame prašo 
išrinkti delegaciją į Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Prašymas 
buvo išklausytas ir delegatu iš
rinktas S. B. Briedis.

Spalių 5 d. į ALP klubą krei
pėsi Pittsburghiškio suvažiavi
mo rengėjai. Buvo nutarta ten 
dalyvauti, ir išrinkti du delega
tai. Kas yra Pittsburgho suva
žiavimas, aiškinti, rodos, nerei
kėtų: tai Lietuvos nepriklauso
mybės duobkasių suvažiavimas.

ALP klubas dalyvauja dvie
juose suvažiavirriuose, nors tiedu 
suvažiavimai griežtai kits kitam 
skirtingi Lietuvos nepriklauso
mybės atžvilgiu.

Pittsburgho suvažiavimas už
gins Lietuvos okupavimą. Lie
tuvių Kongresas Chicagoj reika
laus Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės kaipo valstybei. 
Bus dveji raportai iš tų abiejų 
suvažiavimų. Suprantama, aky
lus klubietis galės nusistatyti 
savo pažiūras, su kuriais jis eis, 
kuriuos jis rems ateityje. Gal 
būt, tiedu suvažiavimai pabu
dins patrijotingą klubietj, pa
skatins prie aktingumo, kad rei
kia dalyvauti kiekviename ALP 
klubo susirinkime, nes kiekvie
nas susirinkimas yra svarbus.

Lietuvius komunistus įprasta 
vadinti rusiškais lietuviais. Iš 
tikrųjų jie stoja ne Lietuvos gin
ti, bet padeda rusams Lietuvą 
smaugti. Tiesa, kai diskusijose 
pasakoma į komunistus, kad jie 
esą lietuviški ruskiai, tai jie la
bai pyksta ir burnoja patrijotin-

“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 Rėmėjij 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:

Marianapolis

Marianapolio kolegija turi 
teisę priimti studentus vete
ranus pagal G. I. įstatymą.

Dabar Marianapoly vienas 
toks veteranas jau mokosi. 
Tai V. Rimošaitis. Jis yra su 
Lippincott leidykla pasirašęs 
sutartį parašyti apysaką iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Jersey City, N. J.

Pereitą savaitę buvo palai
dotas Antanas Mikutas, se
nas parapijietis. Jis buvo au
tomobilio vietoj užmuštas.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Bažnyčia buvo kuo
ne pilna.

Velionis gyveno visą laiką, 
45 metus, Fairfield, Conn. 
Priklausė lietuvių parapijai 
Bridgeporte.

Tikrai gražu, kai žmonės, 
nors ir toliau gyvena, bet sa
vo lietuviškumo niekad ne
išsižada. O.

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 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeira 4001 

Villa del Cerro 
Montevideo 

Rep. O. del Uruguay

Gyvojo Rožančiaus Dr-ja į Angelų Kar. par.),..............$10.00
Šv. Vardo Vyrų Dr. (Apreiškimo par.), Brooklyn, N. Y. $5.00 
J. E. Žemaitis, Millburn, N. J........................................... 5.00
Agnes Bačėnas, Kearny, N. J........................................ 2.00
P. Puzinienė, Brooklyn, N. Y........................................ 2.00
V. Janis, Philadelphia, Pa............................................ 2.00
Kun. Ig. Albavičius, Cicero, III.......................................  2.00
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y.................................... 2.00
M. Papečkienė, Paterson, N. J............................................ 2.00
Al. Ciplys, Maspeth, N. Y....................................  2.00
Dr. P. Vileišis, Naugatuck, Conn........................................ 2.00
M. Gaputis, So. Boston, Mass........................................... 1.20
M. Ozelas, Harrison, N. J............................................... 1.20
T. Goudash, Kingston, Pa................................................1.20
J. ir B. Sabecky, Linden, N. J........................................... 1.20
Joseph Marshal, Paterson, N. J....................................... 1.20
J. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y........................................ 1.20
F. Wolmer, Brooklyn, N. Y..............................................  1.20
Mrs. Annie Adams, Brooklyn, N. Y.................................... 1.20
Mr. ir Mrs. John Adams, Maspeth, N. Y.............................1.20
A. Vasiliauskas, Great Neck, N. Y................................... 1.00
Barbara Wallace, Brooklyn, N. Y................................  1.00
Mrs. S. Nagin, Brooklyn, N. Y.......................................  1.00
Marcelė Klimas, Brooklyn, N. Y. .................................  1.00
B. Burbic, Irvington, N. J............................................... 1.00
Sal. Shukis, Brooklyn, N. Y..............................................  1.00
Frank Geraltauskas, Kearny, N. J....................................1.00
J. čiščeila, Brooklyn, N. Y............................................... 1.00
Mrs. A. Kissel, Philadelphia, Pa....................................... 1.00
J. Ciseila, Brooklyn, N. Y............................................... 1.00
A. Stakenienė, Ozoną Park, N. Y...................................  1.00
D. Waycke, Brooklyn, N. Y...............................................1.00
O. Šarkaitė, Daytona Beach, Florida ............................. 1.00
Kun. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa................................  1.00
J. Karalius, Baltimore, Md............................................ 1.00
N. N., Brooklyn, N. Y....................................................... 1.00
Mary Justas, Bayonne, N. J........................................... 1.00
M. Kučinskas, Brooklyn, N. Y........................................ 1.00
Magdalena Mikolaitienė, Brooklyn, N. Y........................  1.00
M. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.................................:..... 1.00
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y........................................ 1.00
K. Marcinka, Jersey City, N. J.......................................  1.00
Mrs. J. Tamošaitis, Chester, Pa...........................   1.00
J. Liudvinaitis, Linden, N. J........................................... 1.00
Mm. J. Mačiulaitis, Bayonne, N. J................................ 1.00
Ch. Skarulis, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
J. Stankevičius, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
A. Bundonis, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00

gus lietuvius, kad juos „užgau
na”.

Koks gi įžeidimas? R. Mizara, 
Jonas Siurba ir kiti jų „tavoriš- 
čiai” ALP klubo susirinkime aiš
kiai pasakė: „Lietuvos nepri
klausomybės reikalas jau „išriš
tas”. Lietuva yra Sovietų Rusi
jos dalis, ir jūs nieko nepadary
site: ji ir pasiliks tokia. Jeigu 
siunčia lietuvius į Sibirą, ar šau
do, tai todėl, kad jie priešinasi 
sovietų valdžiai. Jeigu Lietuvo
je yra cenzūra, tai ji yra reika
linga” Tai taip atvirai ir drąsiai 
kalba Lietuvos nepriklausomy
bės laidotojai patrijotingų lietu
vių susirinkime. Jie kalba už 
Rusiją, už jos siekius. Kai pri
meni tokiems kalbėtojams, kad 
jie rusiški lietuviai, tai jie pyks
ta. Kam reikia pykti, kai teisy
bė pasakoma?

Ką Sovietų Rusijos žmonės 
darytų su tokiais savo piliečiais, 
kurie atsistotų jų susirinkime ir 
kalbėtų, kad Rusija būtų paverg
ta po kitos šalies letena? Aiš
ku, toks kalbėtojas tuojau būtų 
sudraustas ir prie sienos pasta
tytas, kaipo tėvynės išdavikas. 
O lietuvių susirinkime surusėję 
„lietuviai” kalba ir džiaugiasi, 
kad Lietuva, tėvų žemė, paverg
ta, kad Lietuvos patrijotai šau
domi ir į Sibirą tremiami, nes 
jie „neklauso sovietų valdžios”. 
Tai jums ir „lietuviai”. Ir to
kiems „lietuviams” kai primeni, 
kad jie ne lietuviai, bet rusai, 
tai kaip jie užpyksta, kaip jie 
burnoja!

Ar ilgai mūsų lietuviai tokius 
surusėjusius „lietuvius” tole- 
ruos? Ar ilgai jiems leis jų or
ganizacijų iždus tuštinti sveti
mųjų naudai? Ar ilgai patrijo- 
tingi lietuviai miegos? Laikas ir 
labai laikas pabusti ir apsivalyti 
nuo svetimųjų elementų mūsų 
organizacijose. Tai yra gėda ir 
amžina gėda geriems lietuviams 
pavesti savo organizacijų vairus 
svetimos tautos nariams, kurie 
prieš tuos pačius lietuvius vestų 
propagandą, su gerų lietuvių su
dėtais centais šelptų amžinus 
Lietuvos nepriklausomybės prie
šus.

Mes gyvename demokratinėje 
Amerikoje, kur žodžio ir susirin
kimo laisvė garantuota. Mums 
nereikia ginklų ii' amunicijos. 
Mūsų ginklas ir amunicija — tei
sybės žodis!

Pabusk, lietuvi! Tu sukūrei 
organizacijas dėl savęs ir savo 
tautiečių! Bet tu pavedei orga
nizacijų vairus į svetimųjų ran
kas. Kodėl tu taip padarei? Ko
dėl? Ar jau tau nusibodo eiti į 
jų susirinkimus ir kalbėti už lie
tuvybę, už organizaciją? Ne! Tu 
pasitikėjai tiems, kurie daug 
žadėjo, kurie rodė aktin
gumo. Pavedei organizacijos vai
rą į jų rankas. Jie šiandie tą ta-

turi be galo didelės reikšmės. 
Pavyzdžiui, už vieną perke
linę paklodę moteris su tri
mis vaikais išsinuomoja pir
kią žiemai, už tris rankšluos
čius gavo gerą daržą. Sva
ras koncentruotų žuvies tau
kų (tablečių), aspirinas daug 
gelbsti.

Jokia organizacija tų trem
tinių nešelpia. Darykime 
nors mes, kas yra galima. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreipkitės į Tremtinių komi
siją, Lithuanian American 
Council, 233 Broadway, N. Y.

Tremtinių komisija

vo sukurtą organizaciją naudoja 
prieš tave, prieš tavo brolius Lie
tuvoje.

Gruodžio pradžioje bus dauge
lio organizacijų susirinkimai, 
tarpe kurių bus ir ALP klubo 
susirinkimas. Tuose susirinki
muose renkamos organizacijų 
valdybos.

Pasiklausk savęs, ar nelaikąs 
surusėjusius lietuvius atleisti iš 
lietuviškų organizacijų valdybų, 
o išrinkti gerus ir patrijotingus 
lietuvius į tas valdybas.

Aišku, jūs sutiksite su mani
mi, kad laikas apvalyti organiza
cijas nuo rusiško elemento. Jei
gu laikas, tai ateiki į organiza
cijų susirinkimus ir paduok bal
są už tikrus lietuvius, o ne lietu
viškus ruskius.

Suprantama, jie burnos tave. 
Jie burnos mane ir kitus gerus 
lietuvius. To nereikia paisyti. 
Jie burnoja prieš visus, kurie tik 
nesutinka su jų pardavikiška po
litika. Burnojimas ir pasiliks 
burnojimu, o realus darbas — 
darbu. Mes kiekvieną gerą lie
tuvį kviečiame prie aktingumo, 
prie talkos padėti išgelbėti mūsų 
organizacijas ir patį ALP klubą 
nuo svetimųjų dominavimo.

Kuo gausiau ateikite į susi
rinkimus, ir pamatysite, kaip 
lietuviški ruskiai sutirps patrijo- 
tingų lietuvių tarpe.

AJLP Klubo Narys

WiiR FUND

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

> - - ■ i ===Y

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— S150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

(Bus daugiau)

♦ ♦ - 

-----------  -r- ■■ ~ ------------♦

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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‘AMERIKOS’ PERGALES

HAZARAS
j PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

* Lapkričio-Nov. 23-25d.d.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

NEW YORK

MTIOOL
WAR FUND

PRADŽIA: Penktadienį ir šeštadienį 7 vai. vak. ' 
° Sekmadienį 4 vai. popiet Mūsų Apylinkėje

Draugijos ir darbuotojai stropiai ruošiasi šiam Pergalės Ba- 
zarui. Visi atsilankę tikrai turės ko pamatyti ir laimėti. Nuošir
džiai visi kviečiami dalyvauti.

fefcaii................. .................... ........................... -................................ - -.........

“AMERIKOS” BAZARO NAUJIENOS

AUKA BAZARUI
Angelų Karalienės par. 

Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
„Amerikos” bazarui paauko
jo $10.

Taip pat išrinkta šios na
rės pasidarbuoti bazare: Ona 
Panatauskienė, K. Navickie
nė, J. Marcinkienė ir M. Pu- 
tinienė.

Visos narės, kviečiamos 
pirm. M. Putinienės, pasiža
dėjo visais galimais būdais 
bazarą paremti ir jame da
lyvauti.
VYRAI REMIA BAZARĄ
Šv. Vardo Vyrų Draugijos 

Susirinkimas
Praeitą sekmadienį įvyku

siam mėnesiniame susirinki
me, be kitų reikalų, buvo ap
kalbėtas ir „Amerikos” baza- 
ras.

Nariai nuoširdžiai pasiža
dėjo paremti ir pasidarbuoti 
bazare.

Išrinkti šie nariai tam tiks
lui: S. Stumbris, W. Zaukus,
J. Skarulis, Pr. Puskunigis ir
K. Stelmokas.

Bazaro reikalams taip pat 
paaukojo 5 dol. širdingai 
ačiū. Adm.

ATSTOVAI KONGRESAN 
NUO NEW YORKO 
SPAUDOS KLUBO

New Yorko lietuvių spau
dos klubas spalių pabaigoj 
savo mėnesiniame susirinki
me nutarė pasiųsti savo ats
tovus į Čikagon šaukiamą 
Lietuvių Kongresą. Klubui 
atstovauti išrinktos Pr. La
pienė ir Marijona Kižytė.

<s>-------------------------------------
DŽIAUGIASI „AMERIKA”

Užsimokėdamas prenume
ratą, mūsų skaitytojas Anta
nas Masys rašo iš Kanados: 

„Man „Amerika” labai pa
tinka. Perskaitau visą lai
kraštį ir laukiu sekančio nu
merio.

Tamstų laikraštis — mano 
geriausias draugas.

' Tad nuo savęs linkiu jums 
viso geriausio.”

VAKARIENĖ JAU 
PARUOŠTA

Šį šeštadienį, lapkričio 10 
d., ruošiama vakarienė pa
gerbti P. Montvilui jo visuo
meninio organizacinio 35 me
tų veikimo proga.

Vakarienės pirm. K. Kund
rotas ir sekr. L. Šerkšnys 
daug dirbo, kad būtų kuo di
džiausias pasisekimas. Atro
do, kad taip ir bus. Išplatin
ta daug bilietų. Viskas pa
ruošta, tik laukiama šeštadie
nio.

Po vakarienės bus ir šo
kiai grojant geram orkestrui.

Kaip paprastai, pasitaiko 
keletas pasivėlavusių. Nors 
bilietai beveik visi išplatinti, 
„Amerikos” administracijoje 
dar galima gauti kelis bilie
tus.

Užeikite arba telefonuokite 
STagg 2-2133. J. R.

Nuo lapkričio 2 d. pradė
ta reguliari pašto tarnyba į 
Vatikaną ir visą Italiją, iš
skyrus Triesto, Polos ir Go- 
rizos provinciją.

Galima siųsti ir dovanų pa- 
kietus ligi 11 svarų sunkumo.

KARO FONDO 
KONCERTAS

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

Šokiai bus nuo 7 vai. va
kare, grojant Avižonio or
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.

Programoj dalyvaus Jonas 
ir Marijona Čižauskai.

Programos akompanistė 
bus Aldona Strumskytė.

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

Kalbės kun. Dr. J. Končius.
Bilietai po 75 centus. Jų 

galima įsigyti pas komiteto 
narius arba BALF sandėly, 
101 Grand Street, Brooklyn, 
New York.

PADIDĖJO RADIJO
ŠTABAS

• S. Griškaitė spalių 29 d. 
dainavo koncerte Hartforde, 
Conn, šį ketvirtadienį, lap
kričio 8 d., ji dainuoja kon
certe Detroite ir sekmadienį, 
lapkričio 11 d., Amsterdame,
N. Y.

• Kun. Dr. J. B. Končius, 
Šalpos Fondo pirmininkas, 
lapkričio 11 d. pasakys kal
bą per Karo Fondo koncertą 
Apreiškimo parapijos salėje.

• Sgt. Balys Laučka grįžo 
iš Indijos į Ameriką ir netru
kus tikisi būti paleistas iš 
kariuomenės.

• Adv. S. Briedis vyksta į 
Lietuvių Kongresą Chicago- 
je.

• Dr. P. Vileišis su žmona 
lankėsi New Yorke lietuviško 
veikimo reikalais.

• Moterų Sąjungos New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties vaidinimas „Teisme” bus 
lapkričio 18 d., sekmadienį 
šv. Jurgio parapijos salėje 
4 vai. po pietų, šokiai 7 vai.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos susirinkimas šaukia
mas antradienį, lapkričio 13 
d., 8 vai. vakare Apreiškimo 
parapijos salėje.

New York, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA

J. Stukas, Lietuvių Radijo 
direktorius, praneša, kad prie 
jo radijo štabo prisidėjo šie 
asmenys: kalbėtoja Marytė 
Matuliūtė iš Newarko, daini
ninkės Edna Rokas ir Viole
ta Pranokus su nauju Har
monijos Ansambliu iš Brook
lyn©, ir armonistas Mykolas 
Matulionis iš Lindeno.

Atrodo, kad J. Stuko radi
jo programos bus įvairios ir 
įdomios.

Per Visus Šventus mūsų 
atnaujintoj bažnyčioj šv. mi
šių išklausė per 2,200 žmo
nių.

Iš to matyti, kad pagra
žintą mūsų bažnyčią įvertina 
ir kitataučiai katalikai.

Tą dieną visi gausiai auko
jo mūsų bažnyčios reikalams. 
Per rinkliavą iš viso tą die
ną buvo sudėta 1,105 dole
riai.

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

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

TeL MArket 2-5360

Meilė atgyja teisybėje.
Šv. Povilas

Iškilmingas atnaujintos 
bažnyčios atidarymas bus 
lapkričio 25 d. tokia tvarka.

Lygiai 5:30 v. vakare baž
nyčioje bus pamaldos. ‘

Vakarienė prasidės 6 vai., 
šokiai 8 vai.

Gros Pavydžio orkestras.
Bilietus prašome įsigyti iš 

anksto.
Laimėjimų knygelės bus iš

siuntinėtos visoms parapijos 
šeimoms.

KETVIRTADIENIAIS 7:30

Lietuviu Radijo Vakarines

WWRL 1600 kc.

7:30 PROGRAMOS
3. P. CINKUS, Direktorius

7:30

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

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

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

Rudeninis Balius
Rengia ŠV. VARDO DRAUGIJA 

ŠEŠTADIENĮ

LAPKRIČIO-NOV. 17 d., 1945
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE
So. 4th ir Roebling Str., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. BILIETAS — 50 CENTŲ
ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — DAINOS

Brooklyno ir apylinkės lietuviai kviečiami ateiti ir pra
leisti smagų vakarą. Lauksime.

RENGĖJAI

Maspetho Žinios
— Visuotiniame Kongrese 

Chicagoje iš Maspetho daly
vaus kun. J. Balkūnas, Broec- 
kertas, Broeckertienė, Ku- 
činskienė ir Zabielskienė.

— Ražančiaus draugija 
Visuotiniam Kongresui siųs 
sveikinimą ir auką 10 dole
rių. Taip nutarta draugijos 
susirinkime lapkr. 3 d. Drau
gija ruoš Užgavėnių balių, 
sekmadienį prieš užgavėnes.

— Tretininkės ruošia lai
mėjimų vakarą lapkr. 11 d. 
— sekmadienį 5 vai. p.p. pa
rapijos salėje. Kviečia visus 
dalyvauti. Pelnas draugijai.

— Visos draugijos daly
vaus „Amerikos” bazare. Bus 
parapijos būda. Dirbs drau
gijų delegatai. Bazaro komi
sijos susirinkimas bus lapkr. 
19 d. 8 vai. vak. Susirinkime 
pasiskirs pareigomis.

— Šv. Vardo balius bus 
lapkr. 18 d. parapijos salėje. 
Ne tik nariai, bet visi Mas
petho vyrai kviečiami į šį ba
lių atsilankyti.

— Šioj savaitėje kun. G. I. 
Frey, S. M. veda noveną prie 
Stebuklingo Medaliko. Nove
na baigsis lapkr. 12 d. 8 v. v.

— Kun. J. Kartavičiaus se
suo Margaret po gerklės ope
racijos sveiksta.

— Lapkr. 11 d. susituoks 
Marijona I. Matulevičiūtė su 
Antanu J. Maleckiu.

— Sunkiai serga Morta 
Zamblauskienė.

— Keršulytės vyras Joseph 
Perillo, aviacijos karys, yra 
dingęs be žinios nuo spalių 
10 d.

— Edvardas Kuras atleis
tas iš kariuomenės. Jis išbu
vo Pacifike dvejus metus ir 
tris mėnesius. Dirbo laivų 
duonos kepykloje. Sveikina
me Ed. Kurą ir tikimės turė
ti vėl gerą muzikantą.

— Pranas Kepesinskas grį
žo iš kariuomenės, kurioj iš
buvo ketverius metus.

— Cpl. C. Petrulis, išbuvęs 
karo tarnyboje 2 metus ir 8 
mėnesius Amerikoj, dabar 
išvežtas už vandenų. Linkime 
jam laimingos kelionės.

— Juozas Purickas, grįžęs 
iš kariuomenės, nusipirko 
saldainių krautuvę prie kam
po 56 Road ir 68 St. Jis pra
šo visų užeiti, pasižiūrėti jo 
naujos vietos. O. P.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos ben
droji šv. Komunija bus šį 
sekmadienį, lapkr. 11 d., 9 
vai. mišių metu.

Visi nariai ir parapijos vy
rai prašomi dalyvauti kartu.

Tuojau po mišių parapijos 
salėje įvyks svarbus susirin
kimas, į kurį kviečiami para
pijos vyrai ateiti ir prisira
šyti.

Rudeninis balius jau neto
li. Lapkričio 19 d., šeštadie
nio vakare, parapijos salėje 
turėsime gražų ir smagų pa
rengimą. Bilietai iš spalių 27 
d. bus geri šiam vakarui. Bus 
ir muzikantai. Jaunimėlis ga
lės smagiai laiką praleisti.

Bus ir užkandžių.
Kareivėliai su uniformo

mis bus įleidžiama dykai. Bi
lietai bus 50 c.

Visi esate kviečiami, ypač 
visos apylinkės šv. Vardo 
draugijos nariai. Ateikite vi
si.

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

rusais- 

^sirase. 

įįiouė-

. Stalinui ge- 
'pjgvoslavinės 
įjti įrankį sa- 

įažnyčią ko- 
į stengiasi pa- 

vienybės 
^gnsijos sienų,

įS.
įjovams kata- 
, nebus tokiu 
> kaip pra-

AMERIKOS LIETUV
ŪKŲ VISUOMEN

KULTŪRINIO GV
SAVAITRA5

EINA KAS PENK

Entered as Second-Class 
Office at Brooklyn, N. '

ŠV. TE V
(

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimu ypač spaU-
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS iš gfCfnngg kiaŠ- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

Juozas Ginkus Duffee
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y^vopaskai-

Dirmavonės pamokos 
vyksta pirmadieniais ir tre
čiadieniais nuo 4 vai. p.p., gi 
šeštadienį nuo 10 vai. ryto.

Dirmavonė mūsų parapijo
je bus lapkr. 25 d. 4 vai. p.p.

NAUJA VALDYBA

Gyvojo Rožančiaus Dr-ja 
savo metiniame susirinkime 
praeitą sekmadienį išsirinko 
naują valdybą.

M. Putinienė — pirm.; R. 
Pankevičienė — vicepirm.; 
M. Brangaitienė — rašt.; K. 
Navickienė — fin. rašt. ir O. 
Sijevičienė — ižd.

Naujoji valdyba pasiryžu
si sekančiais metais aktyviai 
veikti.

DAINUOS PER RADD^ 0r^0' 
_____ ^votiską vals- 

Lietuvių Radijo draugi ° katalikus 
radijo programoj, vadoP036. °“’ 
jamoj Ginkaus iš stdB^’ 
WWRL, lapkričio 8 d., šį ^-sekiojimas su 
dainuoja L. Juodytė, taip#111111 
ir Ag. Skarulytė ir p^je, 
skambins J. Skarulis. ' *

Jūs būsite sužavėti jų -^/nes ,a* 
navimu ateinantį ketvirta^6 
nį. 1 auklėtinis

METINIS RADIJO 
KONCERTAS

Metinis J. Stuko Radijo 
koncertas ir balius atidėtas 
iki 1946 m. sausio-January 
20 d. ir bus Švento Jurgio sa
lėje, Newarke.

Koncerto programoje daly
vaus Stuko Radijo merginų 
choras, vedamas Juozo Sime- 
liavičiaus ir jo dukrelės Li
lian Simeliavičiūtės; nauja 
Stuko Radijo tautinių šokėjų 
grupė, vedama Lilian Stilso- 
naitės-Antanavičienės, solis
tė L. Juodytė, dainininkės 
Edna Rokas ir Violeta Prano
kus su nauju Harmonijos An
sambliu ir kalbėtojas Vladas 
Vaitkus iš Philadelphijos.

P. Stukas kviečia jo radijo 
klausytojus ruoštis atvykti į 
šį didelį parengimą.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

New York 16, N. Y.

•rara
hliuhj

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

g'“' Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimst, šaligat
vių cementavlmų ir kt. darbus.

| ------------------------

SK
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

„ , i,. - ^vyskupai savoNukeltas vauaras rv j
.r^am uzsie-

Moterų S-gos kuopos sjęįį JugOgla. 
tas bingo laimėjimo vaki^ 
iš lapkričio 11 d. nukelia'^ „ ka. 
į gruodžio 2 d. Bilietai ' M.|
tie Pa‘ys- jiffltarijos

.... .. , . ... inkščioniškasai
u uoltaas11 y ’ P“’nupuo imas. nuo-

________________________ ti.
-------------------------------------------------- -j pranciškonai

PARDUODAMAI Pra-
sjiprovincijo-

Geri, pigus, patogūs na^ užmušti
Gerose vietose. Patarnavij^ai y- du 
teisingas. provinci-

Apdraudžia viską, kas tiL ^ciškonų bu- 
prašo. Apdraudžiu (insuringpalmaeijos — 
žmones. akunigas buvo

Kreipkitės: altoriaus,

Joseph VasliinaP^^iš
r ir nušautas.

Real Estate Insurance : teorijoje, Aus-
Grand St., Brooklyn, Naštai nušovė 17

Tel. EVergreen 7-1670 
■. a i *

ii Anglijos žur-

Clement A. Voke’“’’:
(VOKETATHS)

Advokatas

Šiomis dienomi 
Amerikos Lietw 
Fondo pirmininki 
J. B. Končius ga 
kano sekančio tur 

„Brangusis Kūnų 
Daug malonumo 
ši proga, Jo Šven 
piežiaus Pijaus 
įsakymu, pranešt 
gavimą Jūsų gai 
sumoje $6,000.00 
pasiuntėt Jam pe 
kąjį Atstovą, Bei 
rikos Lietuvių ši 
vardu, pagelbėti 
tremtiniams Itali 
cūzijoje.

Jūsų krikščion 
rybės dvasia ir Ji 
ras pagelbėti šv 
vui Jo didžiame 
kame žygyje te 
nimo ir pagalbos 
prastais liūdesk 
skurdo laikais, 1; 
mino ir Jis daba 
dė perduoti Jun 
mininkui, Jo tėv 

I pareiškimą už J 

dalyvavimą šiojt 
je pagalbos misi 
sų tikrai kilniu

Parodyti savo 
pestingumą ir d(

ERDVĖS

496

's cenzūros tiek 

W jie pagaliau 
amii protestą 
i kad tarp di- 

41-40 — 74f h Stree^vienatikRu- 
įgriežtos karinės 

Jackson Heights, N. korespon- 

NEwtown 9 - 5972 kad So' 
nyra diktatūri-

Washingtona: 
kos aviacijos vi 
nerolas Arnold 
me Karo Sekn 
dė uždangą nuo 
rie po kelerių i 
virsti tikrenyb 
planai jau yra

Gen. Arnold 
bus išrasti t 
skrendą užu ž( 
ros ir galį nūn 
bombas į bet k 
Jis sako, kad t( 
kia laukti jau 
ateityje”.

Toki erdvės 1 
domi radaro i 
aišku greičiu, 
lių per valand

Anglijos žur- 

o 10 ai -’Skalavo, kad saugok davo Aksime ži- 
t nevaržomai.

Teikiamas j 
patikrinimas, 
AKINIAI prieinamiausionėe Strong. Jos

ATTLEE
Washington 

ministeris pin 
geriausias ak sulįsti}, kurie antradienį bei 

, prižiūrėjimai laisvės, yra so ir Senato

kainomis pagal jų rūšis. 3 Amerikos ko- kokio pats g 
Si ištaiga {steigta prieš 40 raef/kilni ji Mask- pavydėti, 

few annln bnlkn r J
Štai kokius 

tykus jis apr 
lionės: „Pas 
smarkiai... Mi 
ku imamės 
Švedės tebeti 
traukimą... I 
apgausi... Rn 
sispyrė išmo' 
to kazyrių lo; 
re nuėjau gi 
migau”.

Tikrai ge 
tasai Bimba 
;o mokosi m 
ir kaip užu 
voj galėtų n 
mis vaikšč 
tų kapų, kiu 
ruso sušauč 
ba tų kalėj 
mūsų tremt 

Bimbai pi 
ną praktil 
kaip ausis 
sai apkursti 

Tada jis 
mų lietuvių 

sau po pavi 
melę gūrinę 
stebuklu k

šo anglų kalba •

Stenger & Stengę^-1
° ° 5 aoji Strong, :

OPTOMETRISTAS — OPTIKA d Molotovo pra- 

394-398 Broadway, Brooklyn, N. labai
I

-------  --ėstais rusai už-
\ at sovietinių

LIETUVIŠKA Wo irame-
i i it n ^trukus ji
ALUDE SBt? giedoda-

Kar^A^nUdiiai

KASDIEN ^laisvi ir lai-
Patogi Vieta Užejimui ^kvos padu.

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT
411 Grand Street 

Brooklyn, N. T.

Skėrių metų, kol 

Kremliaus 
^laisvės. Dabar 
’j prašo užsienių 

ji būtų nuo- 
turėtų at- 

senus melus
J pavergtą tau- 
^hlauti tos pat

HAvemeyer 8 - 0259 t, *
RALPH K R U C į Rusiją ir

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUEmos.

Maspeth, N. Y. lirnusičau- 
tokio orumo,
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