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Dr. A. Petriką ^kietija nugalėta,
(dantų gydytojas) °> kad vokiečiai

« ..<>. rai dare, duodami221 So. 4tH Street ’ .X,.

turėjusių geros 
Tel. EVergreen 4-7142 nti vietos žmonių 

SALDAINIŲ purašo:
GERIAUSIO^ Parblokšta, nu- 

Lengvl Užkandžiai, KavųJ°l ji išmoks žmo- 
pusryciai —pietos-vakarai naciškai galvoti 
AISKRYMAS gamintas namie u jj^Įaug laiko turės 
rlausix bravoru. Parengimams w^ug pamokų .. tu.

JllOZas Vokiečiai ir mus 
495 Grand Street, aidžia, kur galė-

įmanydami. Vi- 
'Ad maža jie bega-

ISTORINIS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Neatskleis Atominės 
Bombos Paslapties

Kaina 5c.

Gen. Marshall Pasitraukė

Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos balius 
įvyksta šeštadienį, lapkričio 
17 dieną, parapijos salėje, So, 
4th ir Roebling Strs., Brook- 
lyne. Įžanga bus 50 centų.

Tikimės, kad lietuviai, ypač 
Šv. Vardo draugijos nariai 
iš visos apylinkės dalyvaus 
šiame parengime.

Bus dainų, jaunimui šokiai, 
užkandžiai ir gėrimai. Šok
sim, gersim ir dainuosim. 
Lauksime visų atsilankant

Mūsų bažnyčioje vyskupas 
lankysis lapkr. 25 dieną, sek
madienį, 4 vai. po pietų. Bus 
suteiktas Sutvirtinimo-Dir- 
mavonės sakramentas.

Šv. Jurgio Parapija
Ligoniai

Sunkiai serga Ona čižaus- 
kiūtė. Ji yra namie, Dr. A. 
Šliūpaitės priežiūroj.

Antanas Daukantas, po pa
darytos vidurių operacijos, 
jaučiasi silpnas.

Paieškoma 
prityrusios virėjos ir šeimi
ninkės lietuviškoj klebonijoj. 
Alga $100.00 pradžiai: vėliau 
daugiau. Kreipkitės pas kle
boną.

Rev. L. J. Mendelis 
114 W. Saratoga St 

Baltimore 1, Md.

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. MAČIULIS
REAL ESTATE INSURANCE 

8656 85th St, Woodhaven 21, N. I

(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7-1896

EMORIES of LITHUANIA"
RADIO HOUR

m WEVD — 1330 Ml., 5000 Watts

RECTOR — JACK J. STEKAS
Valnut St., Newark 5, N. J.

Tek MArket 2-5360

Radijo Vakarines

JGRAMOS 7:30
NKUS, Direktorius

J 7:30 WWRL 1600 ko.

tų oro bangomis, transliuojama 
pranešimai, naujienos, muzika.

engimai: koncertai, šokiai ir 11 
otos, liūdni pranešimai.)

V. UBARAVWIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

JEZA VITAS

uzikos Dlr.

V*tgj- rašte savo ave- 
gitįnistų popai sako 
S "tojams apie de- 

ietuvių spaudą:
Mnių iš Lietuvos ji 

» kurmis saulės, 
ijmetu prisimelavo 

[gios gėdos.” 
j^nistai tai bent sy- 

tiesiog patys į

""ką nori apšmeižti, 
®ika tik pasižiūrė- 
Siačių raudoną pa- 
l.fokio dumblo, me-
I, tiesos iškreipi- 

UiOgijos, žemiausio 
l#jie pilni kaip šu
to
jsavo pačių dumb- 
slą jie nė kituose 

_.o daugiau paste-

fj’tinė lietuvių spau- 
stengėsi duoti kuo 

tecrų žinių apie Lie- 
Gereinių be Maskvos 
tES

j jpmunistai nori tei- 
Įjįirmacijos apie Lie- 
jjjsl išprašo iš savo 
j^tėyų, kad tiek dė
ti lietuvių laikraš- 
Mš viso Amerikos 
^stovams leistų nu- 
etuvą, ten nevar

žanti, visur rinktis 
®s be Maskvos cen- 

_ jsti tiek amerikie- 
r^ituvių laikraščiams

. *
ome, kad kai 1940 
ševikai užėmė Lie- 
as kairiųjų (neko- 

...rašytojų gailiomis 
’'verkė savo tėvynės, 
j^ų sutremptos.

sai spaudoje jisai 
Jerstas garbinti Sta- 
y-

Visuotinis Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvenan
čių lietuvių Kongresas, kuris įvyks lapkričio 29, 30 ir gruo
džio 1 dienomis Chicagoje ir kurį rengia visos didžiosios 
USA lietuvių grupės — katalikai, socialistai, tautininkai- 
sandariečiai — bus vienas iš pačių didžiausių įvykių Ame
rikos lietuvių istorijoje.

Niekada dar taip sutartinai ir vieningai nebendradar
biavo tos didžiosios lietuviškos visuomenės grupės, kaip 
dabar, mirtino pavojaus Lietuvai akivaizdoje. Tokie kon
gresai mūsų visuomenės tebuvo šaukiami tik svarbiuoju 
Lietuvos atstatymo laikotarpiu po Didžiojo Karo ir dabar, 
pasibaigus antram pasauliniam karui.

Šis Kongresas bus mūsų galingas šauksmas už Lietu
vos išlaisvinimą iš raudonosios okupacijos, tai bus mūsų 
stiprus žodis vaduojant ištremtuosius į Sibiro tyrlaukius, 
tai bus broliška ranka, ištiesta benamiams lietuviams, iš
blaškytiems visuose penkiuose kontinentuose.

Šiemet sueina 40 metų, kai įvyko Didysis Vilniaus 
Seimas, kuriame pavergtos Lietuvos atstovai pareikalavo 
teisės patiems Lietuvos žmonėms spręsti savo likimą; šie
met sueina penkeri metai, kai Lietuva pateko po kruvina 
raudona bolševizmo letena. Raudonieji vėl bando praves
ti falsifuoktus, teroru ir durtuvais paremtus rinkimus Lie
tuvoje. Vardan pavergtos tautos mes, laisvėje esantieji 
lietuviai, susirinkę į didįjį savo Kongresą Chicagoje, pasa
kysime pasauliui, kad lietuviai nenumalšinamai veržiasi į 
nepriklausomybę, kad Lietuvos žmonės nenurims, kol bus 
atstatytos jiems priklausomos ir dabar mindžiojamos lais
vės teisės, šiemetines sukaktis mes atžymėsime naujais 
galingais žygiais dėl pavergtų lietuvių išlaisvinimo.

Delegatai į didįjį Amerikos Lietuvių Kongresą dau
giausia jau išrinkti. Jie supras jiems uždėtą ir jų laisvu 
noru pasiimtą pareigą — atvykti ir per visas tris dienas 
ištisai dalyvauti Kongrese. Niekas neturi teisės išnaudoti 
asmeniškiems pasismaginimams ar pasisvečiavimams to 
laiko, kuris turi būt paskirtas kryžiuojamos tautos vada
vimui. Ateina dienos, kada bendras sukaustytos tautos va
davimo darbas yra svarbesnis už bet kokį asmenišką darbą.

Visi prie savo vietų didžiojo Amerikos Lietuvių Kon
greso metu! Paskirkime savo darbą ir savo auką, nes šiuo 
metu į mus atkreiptos krauju ir ašaromis pasruvusios viso 
pasaulio lietuvių akys!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Washingtonas. — Po Tru- 
mano, Attlee ir Mackenzie 
King pasitarimų dėl atominės 
bombos buvo išleistas prane
šimas, kad tuo tarpu atomi
nės bombos paslaptį Ameri
ka, Anglija ir Kanada laikys 
savo rankose.

Netrukus bus sudaryta 
tarptautinė komisija, kurios 
tikslas bus rasti kontrolę ato
minei bombai ir būdus, kaip 
atominę energiją panaudoti 
taikingiems tikslams.

Komisijai turės būti su
teikta teisė prižiūrėti visų 
šalių dirbtuves, kad jose ne
būtų daroma atominė medžia
ga karo reikalams.

Tai reiškia, kad tarptauti
nė komisija turėtų gauti tei
sę lankyti bei prižiūrėti ir 
Sovietų Rusijos visus fabri
kus.

Jeigu Rusija su tokiu planu 
sutiks, tai atominė paslaptis 
bus jai atidengta.

Prezidentas Trumanas an
tradienį pareiškė, kad Ame
rika ir dabar daro atomines 
bombas tyrinėjimų tikslais.

Pamaldos Atidarant
Kongresą

KOMUNISTŲ ŽYGIAI IRANE
nių, atgabentų ir iš sovieti
nės Armėnijos.

Spėjama, kad šį sukilimą 
suorganizavo rusai, norėda
mi Azerbaidžano provinciją 
paimti savo kontrolėn.

Įsigalėję Azerbaidžane, ru
sai būtų prisiartinę prie Ira
ko žibalo šaltinių ir taip pat 
iš šono užeitų Turkijai, tuo 
būdu ją apsupdami iš pietų.

Kunigų Vienybės sumany
mu, pradedant Amerikos Lie
tuvių Kongresą Chicago j e, 
bus lapkričio 29 d. 9 vai. pa
maldos už Lietuvą šv. Jurgio 
bažnyčioje (3230 S. Lituani- 
ca).

Iškilmingas Mišias laikys 
kun. Pr. Juras, pamokslą pa
sakys kun. J. Balkūnas.

Giedos solistai, vadovau
jant prof. Pociui.

Kongreso delegatai kvie
čiami dalyvauti.

Misija Neprisidėjo Gen. Marshall Amerikos

Washingtonas. — Pereitos 
savaitės gale Washingtone 
susirinkusi Amerikos Lietu
vių Misija buvo gavusi Ame
rikos Lietuvių Tarybos raš
tą, kviečiantį bendran dar
ban su Amerikos Lietuvių 
Taryba, stojant į ją ketvirto
sios dalies santykiu.

Misija savo posėdžiuose 
svarstė šį kvietimą, bet ne
pasisakė dabartiniu metu įsi
jungti į bendrą darbą su 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Atitinkamai komisijai bu
vo pavesta toliau tyrinėti są
lygas šia linkme.

Literatūros Premiją 
Gavo Mistral

Pietų Amerikos rašytoja 
Gabriela Mistral gavo Nobe
lio literatūros premiją.

Šiuo laiku ji yra Chili vals
tybės konsule Brazilijoje.

G. Mistral yra gimusi 1889 
m. ir kurį laiką gyveno Jung
tinėse Valstybėse.

Fizikos premiją
Princetono profesorius Pauli 
ir chemijos suomis Virtanen.

gavo

Baigėsi Cenzūra
Pereitą savaitę Amerikoje 

nustojo veikusi cenzūros įs
taiga, išbuvusi beveik ketve
rius metus.

Savo didžiausios veiklos 
tarpe įstaiga turėjo 14,500 
tarnautojų.

Netrukus išvyks į Rytus 
— Kiniją, Japoniją, Korėją ir 
Mandžiūriją 49 kunigai mi- 
sijonieriai — Maryknol or- 
deno.

TYRINĖJA PEARL HARBOR NELAIMĘ

Washingtonas. — Genero
las Marshall, ligšiolinis Ame- kariuomenę parengė pergalei, 
rikos armijos štabo viršinin
kas, pasitraukė iš šių parei
gu-

Apie tai antradienį prane
šė prezidentas Trumanas. Jis 
taip pat paskelbė, kad pasi
traukia ir laivyno štabo vir
šininkas admirolas King.

Abu jie buvo pareiškę no
ro išeiti iš tarnybos, kai tik 
baigės karas su Japonija.

Generolas Dwight Eisen
hower paskirtas armijos šta
bo viršininku. Admirolo King 
vietą užima Chester W. Ni
mitz ligi šio laiko buvęs Pa
cifiko laivyno vadas.

Gen. Marshall štabo virši
ninko pareigas pradėjo eiti 
1939 metais, tą pačią dieną, 
kai vokiečiai pradėjo karą ir 
įžygiavo į Lenkiją. Tada jis 
savo žinioje turėjo tik 174,- 
000 kareivių. Amerikos ka
riuomenės skaičius prie jo 
buvo išaugintas į milijonus, 
tvarka ir ginklai sumoder
ninti.

Jo patarimais rėmėsi ne tik 
kariuomenė, bet ir patys 
valstybių vadai — Roosevel- 
tas ir Churchillis.

Prezidentas Trumanas ge
nerolą Marshall laiko di
džiausiu karo vyru ne tik 
Jungtinėse Valstybėse, bet iš 
viso istorijoje.

Admirolas King laivyno 
štabo viršininku buvo pa
skirtas 1941 metais, tuoj po 
Pearl Harbor katastrofos.

Europon į generolo Eisen
hower vietą paskirtas gen. 
McNarney, vienas iš arti
miausių generolo Marshall 
bendradarbių.

Pacifike admirolo Nimitz 
vietą užima admirolas 
Spruance.

Aviacijos viršininkas gen. 
Arnold taip pat yra įteikęs 
Trumanui savo atsistatydi
nimą, bet jo reikalu dar nie
ko nenuspręsta.-^

ŠVEDAI IŠDUODA BALTIJOS ŽMONES

Teheranas. — Rusų oku
puotoje Irano, arba Persijos, 
dalyje komunistai pradėjo 
sukilimą prieš Irano valdžios 
kariuomenę ir apsupo jos 
įgulas Azerbaidžano provin
cijoje.

Irano valdžia buvo pasiun
tusi savo kariuomenę su
drausti komunistų, bet rusai 
neleido peržengti tai kariuo
menei į Sovietų užimtą Irano 
dalį ir liepė grįžti atgal į Te
heraną.

Eina smarkūs mūšiai tarp 
Ikai kurių įgulų ir komunistų

kad dalis lietu- sukilėhų. šių eilėse yra žmo- 
ojų, esančių tėvy- 

L tik griežtos Krem- 
Jjjj}.atūros įrankis ir

S jų reikia atskirti 
kuri neturi jokio

P^io: tuos, kurie iš 
Į^įies pritaria raudo- 
feįjsatūrai Lietuvoje ir 

itsidavimu padeda 
^.os smaugėjams.

□ėję” buvo paskelb- 
Wstraipsnis, kuriame 

^ais žodžiais užsi- 
J kai kurie rašytojai 
J^1:, ir net iš smulkme- 
^omos didžiausios iš- 
^įme straipsnyje, at-

Jiasi kažin kokia ki- 
?ieža, nekaip kalbė- 
įsumo vardu, 
ritariam, kai smer- 
.osius kaltininkus ir 

#elius, bet taip pat 
.stebėti, kad kiti ra- 

f^ietuvoje tėra nekal- 
!s, paspęstos maskvi- 

tinkle.
įkeistai atrodo anas 

s, kai didžiausią au
ksavo teigimams pa- 
rth vieno rašytojo, ku
li nebuvo toki tiesūs

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Attlee jau grįžo Lon
donan po pasitarimų Wa
shingtone.

PRASIDĖJO NACIŲ TEISMAS
Nuernbergas. — Antradie

nį šiame mieste prasidėjo 
svarbiausių nacių teismas.

Jie kaltinami už karo kė
limą ir žmonių žudymus.

gandai, 
širdies

Stalino 
šventę.

Iš pradžių buvo patraukti 
24 naciai. Jų pirmoj eilėj sto
vi Goeringas, Ribbentropas, 
Hessas, generolai ir kiti.

Iš jų vienas prieš teismą 
pasikorė. Tai darbo fronto 
vadas Ley. Du serga ir vie
nas nėra surastas.

Teismą sudaro Amerikos, 
Prancūzijos, Anglijos ir Ru
sijos atstovai.

Kaltinimo 
net trijomis

Amerikos 
Vyriausiojo 
Jackson.

Šis teismas yra vienas iš 
nepaprasčiausių visoj žmoni
jos istorijoje. Nacių vadams 
tenka atsakomybė už 10 mi
lijonų žmonių, kurie buvo iš
žudyti po visą Europą, kur 
tik viešpatavo jų Gestapo.

Bendradarbiams

aktai skaitomi 
kalbomis.
prokuroru yra 
teismo teisėjas

fb Hitleris.
j|i prieš pora savai- 

’ .kė esą galutinai įsi- 
fl'ad Hitleris nuėjo pas 

^,;.s germanų dievus.

Dabar visi klausia: kur 
Stalinas ?

Stalino paslaptis virto iš
tisa drama.

Pirmas veiksmas: Stalinas 
išvažiuoja.

Antras veiksmas: 
kad Staliną ištikęs 
smūgis.

Trečias veiksmas: 
nėra per revoliucijos

Ketvirtas veiksmas: Žda- 
novas vykstąs Maskvon val
dyti Rusijos.

Penktas veiksmas (iš Pa
ryžiaus) : Stalinas miręs.

Trys balsai iš publikos 
šioj vietoj nutraukia dramą.

Pirmas balsas: — Netei
sybė! Aš skaičiau, kad Sta
linas gyvas.

Antras balsas: — O aš sap
navau, kad Stalinas prie dan
gaus vartų susitiko su Hit
leriu, ir abu jie negali susi
šnekėti su šventu Petru.

Trečias balsas: — Kodėl 
juodu neatsivedė Gestapo ir 
NKVD į dausų kraštą?

Kitą savaitę „Amerika” iš
eis diena anksčiau, negu pa
prastai.

Visi bendradarbiai prašo
mi žinias „Amerikai” pri
statyti ligi pirmadienio ryto.

Iš provincijos raštai turi 
būti išsiųsti penktadienį ir 
šeštadienį, kad laiku būtų 
gauti. Red.

Washingtonas. — Kongre
so komitetas tyrinėti Pearl 
Harbor katastrofos atsako
mybei yra opiausia ir karš
čiausia vieta šiandien Ameri- 
rikoje.

Komitetas yra sudarytas 
iš demokratų ir respubliko
nų narių.

Prezidentas Trumanas yra 
davęs patvarkymus, kad ko
mitetas galėtų prieiti prie 
visų reikalingų informacijų.

Prieš komitetą bus pa
kviesti žymiausi Amerikos 
vyrai, kaip laivyno, kariuo
menės vadai, buvęs Valsty
bės Sekretorius Hull ir kiti.

Ligšiol svarbius pareiški
mus yra suteikęs laivyno 
žvalgybos viršininkas admi
rolas Inglis. Iš jo liudijimų 
paaiškėjo, kad Amerikos 
žvalgyba jau keliais mėne
siais prieš Pearl Harbor bu
vo susekusi, kaip perskaityti 
japonų žinias, siunčiamas 
slaptu raštu.

Amerikiečiai iš tų išskai
tytų slaptų pranešimų žino
jo, kad Japonija rengiasi ka
rui prieš Jungtines Valsty
bes.

Admirolas Richardson, ku
ris 1940 metais buvo Pacifi- 
ko laivyno viršininkas, komi
tetui pasakė, kad jis buvęs 
priešingas Amerikos karo lai
vus laikyti Havajuose ir siū
lė juos perkelti į Jungtinių 
Valstybių uostus Pacifiko pa
kraščiuose. Velionis prezi
dentas Rooseveltas, kaip vy
riausias ginkluotų pajėgų 
viršininkas, buvo nusistatęs 
laivus laikyti Pearl Harbor. 
Jis taip pat manęs, kad Ja-

poniją būsią galima užblo
kuoti Pacifike.

Kongreso komiteto posė
džiai tarpais pasiekia nepa
prasto įsitempimo ir įsi
karščiavimo.

Iš Stockholmo buvo pra
nešta, kad Švedija sutiko nu
sileisti rusų reikalavimui ati
duoti apie 157 Baltijos tau
tų pabėgėlius, kurie esą buvo 
tarnavę vokiečių kariuome
nėje ir pasitraukę į Švediją, 
kai baigėsi karas.

-Sakoma, kad rusų laivas 
jau plaukiąs į Švediją tų žmo
nių pasiimti.

Iš Lietuvos niekas savo no
ru nėra stojęs vokiečių ka
riuomenėn ir kariniams dar
bams. Kai kurie lietuviai bu
vo prievarta įtraukti į vokie
čių kariuomenę, bet radę pro
gos, iš jos pabėgdavo.

Todėl švedai rusams išduo
da visai nekaltus žmones, ku
rių likimas bus visiems aiš
kus.

Švedija jau 1940 m., kai ru
sai užėmė Lietuvą, pataika
vo Maskvai ir komunistams 
padėjo uždaryti Lietuvos pa
siuntinybę Stockholme.

Kad rusams tie tariamieji 
Baltijos kareiviai vokiečių

armijoje tėra tik priedanga 
ir pirmas žingsnis išgauti 
nekaltus žmones, matyti iš 
tarpvalstybinės konferenci
jos, kuri šiuo metu vyksta 
Paryžiuje.

Toje konferencijoje Mask
vos atstovas Kukinas užsi
puolė pabėgėlius lenkus, ju
goslavus, latvius, estus ir lie
tuvius, piktindamasis, kam 
jiems duodama parama ir 
kam jie nėra teisiami „kaip 
karo kriminalistai.”

Rinkimai Bulgarijoj
Sekmadienį Bulgarijoje 

buvo pravesti rinkimai į sei
mą.

Jokiai opozicijai nebuvo 
leista išstatyti savo kandida
tų. Buvo leista balsuoti tik 
už Maskvos kontroliuojamos 
vyriausybės sąrašą.

Amerikos vyriausybė įspė
jo, kad ji nepripažins nede
mokratinių rinkimų Bulgari
joje.

ii •■Vy

New Yorkas Siūlosi

Naujai išrinktas New Yor- 
ko majoras O’Dwyer Jungti
nių Tautų organizacijai pa
siūlė New Yorką tos organi
zacijos centru.

Jau yra tam tikslui pasi
siūlę San Francisco, Chica
go, Philadelphia ir dar kele
tas miestų šioje šalyje.

ANGLŲ LĖKTUVAI PRIEŠ 
JAVOS GYVENTOJUS

Anglų lėktuvai puolė Ja
vos sukilėlius, apmėtydami 
juos bombomis.

Smarkūs mūšiai eina Ba- 
tavijoje ir Surabajos uoste.

KONGRESO VIETA
Amerikos Lietuvhj Kon

gresas susirinks šio mėnesio 
29 d. Chicagoje Congress ko
telyje ir tęsis tris dienas — 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį.

Visos organizacijos ir pa
vieniai asmenys siųskite au
kas ir sveikinimus Kongre
sui šiuo adresu: Lithuanian 
American Congress, Con
gress Hotel, 520 South Mi
chigan Avenue, Chicago 4, 
Illinois.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

VYSKUPAI SMERKIA RUSIJĄ
-------------------------------------------------------<$> ---------------

Politinė Krizė 
Prancūzijoje

lai-Paryžius. — Išrinkus 
kinuoju prezidentu generolą 
de Gaulle, kilo politinė krizė, 
kada buvo prieita prie naujos 
vyriausybės sudarymo.

Komunistai pareikalavo 
sau vienos iš trijų didžiųjų 
vietų vyriausybėje — karo, 
užsienių reikalų ar vidaus 
ministerijų.

De Gaulle su tuo nesutiko. 
Kilus griežtoms diskusijoms 
su komunistais, generolas de 
Gaulle parlamentui pareiškė, 
kad jis atsisakąs nuo prezi
dento pareigų.

Tai visą Prancūziją įtrau
kė į politinį sumišimą, nes de 
Gaulle yra visoje šalyje po
puliariausias asmuo.

Susirinkęs parlamentas 400 
balsų nutarė generolui de 
Gaulle dar kartą pavesti su
daryti vyriausybę ir stovėti 
atsistatančios Prancūzijos 
priešaky. Prieš jį balsavo tik 
komunistai.

Lapkričio 17 d. Japonijoje 
pasibaigė priverstinas karei
viavimas.

Washingtonas. — Ameri
kos katalikų vyskupai pa
skelbė raštą, kuriame griež
tai smerkia didžiųjų valsty
bių tarptautinę politiką.

Tame rašte sakoma, kad 
tokia taika, kuri ryškėja iš 
Amerikos, Anglijos ir Rusi
jos žygių, yra labai nuvilian
ti, nes ji yra paremta jėgos 
politika.

Jungtinių Tautų organiza
cija yra didžiųjų valstybių 
sąjunga, kurioje jos sau pa
siskyrė teises, prašoksian
čios bet kokį įstatymą.

Šia proga vyskupai pa
smerkė Sovietų Sąjungą, ku
ri užgrobė Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, taip pat jie griež
tai pasisakė prieš rusų poli
tiką Lenkijoje ir Balkanuose.

Vyskupų rašte t |>ma: 
„Karas baigtas, bet p. ’tūly
je nėra taikos”.

Laišką pasirašė, tarp kitų, 
arkiv. Stritch, arkiv. Spell
man, arkiv. Cushing, arkiv. 
Murray.

PERMAINOS GRAIKIJOJ
Atsistatydinus graikų vy

riausybei, naujas ministerių 
kabinetas buvo pavestas su
daryti liberalų vadui Sophou- 
lis.
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklą.

KOKIOS VIENYBĖS NORIME
Visi sąmoningi lietuviai siekia vieno tikslo — atkurti 

laisvą nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tik maža komu
nistų lietuvių grupė žiūri Rusijos, o ne Lietuvos reikalų ir 
laisvės.

Demokratiškai nusistačiusių lietuvių vieningumas Lie
tuvos byloje yra nepalaužiamas. Jie netiki jokiais kompro
misais. Nors dabartinė padėtis Lietuvoje atrodytų nepa
lanki ir tarptautinė politika nupuolusi, bet visuomenės ti
kėjimas į teisėtumą ir galutinį laimėjimą yra aukščiausias.

Mūsų vieningumas, deja, yra tik objektyvus. Viduje 
mes nesame vieningi. Mums trūksta subjektyvaus vienin
gumo, kuris svarbesnis už objektyvųjį. Turime vieną di
džiulį priešą — Sovietų Rusiją, kuris gina savo grobį. Sto
vėdami prieš tokią jėgą, mes ir tai dar pasidalinę į tary- 
bininkus ir misijonierius einame kovoti.

Jei lietuviams reikėtų kovoti tik savuosius bolševikus, 
tai nė galvos nereikėtų kvaršinti. Bet mūsų komunistus 
valdo Maskvos žmonės.

Sovietų politika ne mums vieniems nepatinka. Visoj 
eilėj mažų pavergtų tautų žmonės yra mūsų draugai. Savo 
draugus mes skaitome milijonais. Tai visi tie, kurie tiki į 
laisvę, į teisėtumą, į geradarybę.

Ne mes vieni kovojame komunizmą, žiaurumą, netei
sėtumą. Visas demokratinis pasaulis prieš juos. Bet jei tas 
demokratinis pasaulis nebus vieningas prieš komunizmą, 
tai komunistinis vėžys juos pavieniui suės. Liūdime, maty
dami, kaip nėra vieningos akcijos prieš tą vėžį.

Nemažiau turime liūdėti ir dėl mūsų dviejų skirtingų, 
nors vienam tikslui nukreiptų akcijų.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Misi
ja dirba lietuvių tautai išgelbėti. Nežiūrint kaip šios dvi 
grupės naudingai dirbtų, vis tik abi įneša disonanso, vie
na kitai nepasitikėjimo ir visuomenės nesusiorientavimo. 
Tai pakenkia bendram tikslui.

Vieningas darbas, bendromis jėgomis dirbamas, ne 
tik našesnis, bet ir visuomenei duoda daugiau noro veikti 
ir aukotis. Tos minties vedami, katalikai 1940 m. Pitts- 
burghe sutiko įeiti į Amerikos Lietuvių Tarybą tik trečios 
dalies teisėmis.

Amerikos Lietuvių Taryba tada susidarė iš katalikų, 
socialistų ir tautininkų-sandariečių. Vėliau tautininkai 
iš Tarybos išėjo. Būtų per daug šiuo straipsniu iškelti jų 
priežastis, kodėl atsisakė bendrai dirbti. Svarbu tik, kad 
visi kiti rado bendrą kalbą ir būdus vieningai dirbti.

Katalikai mūsų visuomenėje sudaro daugumą. Viso
kiame veikime jų parama yra būtina. Dėl bendro reikalo 
katalikai neprašė nei daugiau teisių, nei kokių privilegijų. 
Katalikai nė garbės sau nesisavina, jei koks naudingas žy
gis padarytas. Visų bendros pajėgos, visų lygūs nuopelnai.

Ligi šiol A. L. Taryba tvarkosi bendru susikalbėjimu. 
Nutarimai yra vienbalsiai. Vieni kitų pažiūras pagerbia.

Amerikos Lietuvių Misiją sudaro Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga, A. L. Tautininkų Centras, Amerikos Lietuvių 
Draugai. Kartais matai spaudoje A. L. Misiją visai skirtin
gu kūnu nuo kitų trijų. Kaip ten būtų, bet šie visi skirtin
gai veikia nuo Amerikos Lietuvių Tarybos.

Ar toks jėgų pasidalinimas yra geras? Visai ne. Ne
žiūrint Tarybos ar Misijos gerųjų darbų, vienas kitų pul
dinėjimas, kritikavimas nėra naudingas. Mūsų išgamos ne
santaika naudojasi. Amerikiečiai jokiu būdu negali supras
ti tokio nesusitarimo.

Kas kaltas? Nesiimsiu trumpame straipsnyje vieną ar 
kitą pusę teisinti. Tik tiek pasakysiu, kad A. L. Tarybai 
ir A. L. Misijai toliau atskirai veikti ir visuomenę intri
guoti yra neleistina. Lietuvių išeivija yra per maža, kad ją 
skaldytume. Mums nereikalingi du komitetai. Mes per ma
žai turime žmonių veikėjų, per mažai pinigų ir maža laiko 
dvigubinti tą patį darbą ar dvigubinti pajėgas.

Su gerais norais galime rasti išeitį. Katalikų Federa
cijos Centro posėdy šiemet birž. 11 d. New Yorke buvo 
nutarta katalikams dar daugiau nusileisti: jei tautininkai 
nori bendrai su mumis dirbti, tai kviesti juos Tarybon ly
giomis teisėmis su katalikais, socialistais ir sandariečiais. 
Katalikai sutiko pasilikti tik ketvirta dalimi Taryboje. Ro
dos, su tokia mintimi sutiko ir Taryba birželio 13 d. New 
Yorke.

Vieningas subjektyvus darbas neįmanomas su dviem 
komitetais. Ten gali būti tikrai vieningas darbas, kur visi 
sueina kaip lygus su lygiu. Lygybės nėra, jei trys srovės 
turi vieną komitetą, o viena srovė kitą komitetą ir bando 
veikti. Tik visos keturios srovės, susijungusios ir sudariu
sios vieną komitetą, tegali atstovauti vieningą mūsų iš
eiviją.

Kiekvienas širdingas lietuvis, trokštąs vieningo ir na
šaus tautai darbo, mato reikalą turėti vieną atstovybę, 
apimančią visą Lietuvos išeiviją Amerikoje ir išrinktą ly
gybės principais. Mes visi turime to siekti. Liaukimės pra
eities nuodėmes skaitę ar dorybes liaupsinę.

Padarykime Lietuvių Kongresą Chicagoje tikrai vi
suotiniu. Ten suvažiuokime ir pradėkime naujai darbą.

Tikiuos, kad šį mano nuoširdų balsą visi sąmoningi 
lietuviai supras ir išklausys. Kun. Jonas Balkūnas.

,,Lietuvos Istorijos” knyga 
anglų kalba yra seniai ame
rikiečių laukiama.

Štai ką sako žymus žurna
listas William Henry Cham
berlin „The Story of Lithua
nia” įvade:

„The history of Lithuania, 
as of Eastern Europe in ge
neral, is little known in this 
country; Father Chase’s 
work fills a gap in historical 
literature and deserves a 
wide reading. He carries the 
story of the Lithuanian 
people from early, almost 
pre-historic times to the 
present day and shows how 
they retained a sturdy sense 
of national consciousness 
through all the vicissitudes of 
their history”.

Chamberlin taipgi paliečia 
Lietuvos lenkinimo, padalini
mo ir laisvo gyvenimo laiko
tarpį. Gale jis pabrėžia: 
„Father Chase presents much 
interesting and little known 
material about the resistance 
of the Lithuanian people to 
German and Soviet oppres
sion. As a reference work on 
Lithuanian history it is 
highly valuable”.

Taip knygą vertina kita
tautis.

'Pats autorius įžangoje ra
šo: „Kadangi Lietuva dabar 
gyvena svarbiausią krizę, ku
rią kada nors turėjo savo is
torijoje, todėl labai reikalin
ga pateikti apžvalgą tų visų 
koleidoskopinių atmainų, ku
rios atsižymi jos ilgoj istori
joj.” Tiek lietuviui, tiek ki
tataučiui svarbu žinoti, at
žymėti bei įvertinti lietuvių 
tautos vystymąsi, pažangą ir 
bendrai kokią rolę ji vaidino 
valstybių keitalojimosi istori
joje.

Didžiulės Rusijos augimas 
artimai susijęs su Lietuva. 
Lenkija net šimtmečius ben
drai tvarkėsi su Lietuvos 
valstybe. Lenkijos likimas 
tiek priklausė nuo Lietuvos, 
kad ir šiandien tos valstybės 
ateitis ne mažiau lemiama 
Lietuvos ateitimi. Amerikos 
lenkai tad labai susirūpinę 
Lietuvos likimu.

Žymus lenkų istorikas prof. 
Halecki yra tiek susidomėjęs 
kun. Chase parašyta knyga, 
kad ją perskaitęs ir padaręs 
savo pastabas rimtai reko-

mendavo leidėjams ir spaus
tuvei ją išleisti. Profesorius 
nesutinka su kun. Chase kai 
kuriais faktais ir ypač su 
Lietuvos ir Lenkijos bendros 
valstybės laikotarpio aiški
nimu, bet pažymi, kad ši kny
ga seniai buvo reikalinga 
amerikiečiams ir dar labiau 
reikalinga lietuviams savo 
bylai ginti.

„The Story of Lithuania” 
turi šias šešias dalis:
1. Lietuvių tautos pradžia.
2. Pirmieji kunigaikščiai.
3. Lietuva viduramžiais.
4. Lietuva sujungta su Len

kija.
5. Lietuvos atgimimas.
6. Laisva Lietuvos Respub

lika.
Šiose šešiose dalyse Lie

tuvos istorija siekia nuo pra
džios ligi antro pasaulinio ka
ro ir Lietuvos okupacijos 
1940 metais. Knyga nors ne
parašyta kaip vadovėlis mo
kykloms, bet istorikui duoda 
chronologinę įvykių eigą. Jis 
faktais perpildyta, turi daug 
statistikos.

žodžiu, bandyta šia knyga 
užpildyti spragą, jaučiamą 
mokyklose dėl Lietuvos isto
rijos vadovėlio stokos ir ben
dram skatytojui duoti žinių 
apie lietuvius.

Vėliau pateiksime visų še
šių knygos dalių turinį at
skirai.

Dabar kreipiamės į skaity
tojus pagelbėti šią knygą iš
leisti. Ieškome visuomenės 
paramos. Prašome iš anksto 
knygą užsisakyti. Knygos 
kaina bus 3 ar daugiau dole
rių. Kas dabar užsisakys ir 
užsimokės gaus pirmą laidą 
su autoriaus parašu ir bus 
laikomas knygos leidėju.

Kviečiame kilniadvasius lie
tuvius į rėmėjus, aukojant 
$5.00. Tiems bus pasiųsta 
knyga ir kita kopija dovanai 
skiriama amerikiečių knygy
nams, laikraščiams, radijų 
komentatoriams, diploma
tams ir k.

Darbas neatidėliojamas. 
Išleidimas reikia apmokėti 
tuojau.

Todėl prašome šiandien 
stoti į leidėjus ir išrašyti če
kius ar Money order adresu:

REV. C. E. PAULONIS, 
207 York St., 

Brooklyn, N. Y.

RUSŲ VALDININKAI SVETUR
New Yorkas. — „Washing

tone, toje stambiausioje pa
saulyje demokratijos sosti
nėje, yra šimtai vyrų ir mo
terų, kurie būdami didžiau
sios pasaulyje diktatūros pi
liečiais, gyvena griežtai kon- 
troluijamą gyvenimą”, taip 
V. Kravčenko „American 
Mercury” pradeda savo 
straipsnį.

Kaip žinome, jisai yra Ru
sijos žmogus, nuo 1929 (per 
15 metų) priklausęs komu
nistų partijai. Atvyko į USA 
kaip SSSR užpirkimų komi
sijos narys ir, nepakęsdamas 
raudonosios diktatūros, 1944 
m. bal. mėn. pertraukė ry
šius su Stalinu.

Minėtame straipsnyje ji
sai pažymi, kad sovietų val
dininkams užsieny yra už
drausta skaityti bolševikams 
nepalanki užsieninė spauda. 
Kada jisai susirgo, ir jų įs
taigos tarnautojai amerikie
čiai jam atsiuntė užuojautos 
laiškelius, komunistų parti
jos sekretorius jį išbarė už 
bendradarbiavimą su „klasės 
priešais”.

Sovietų diplomatams už
sienyje yra specialūs knygy
nai, kuriuose dirba jų slap
tosios policijos šnipai. Kar
tą Kravčenko paprašė iš to 
knygyno Avdejenko apysa
kos „Aš myliu” ir Virto isto
rinės studijos apie gen. Tu- 
chačevskį. Knygyninkas at
sakė, kad tų veikalų neturįs. 
Vėliau partijos pareigūnai

Kravčenko kamantinėję, kaip 
jis drįsta prašyti raštu to, 
kurs jau likviduotas, ir kodėl 
jis nori skaityti į kontrevo- 
liucinį sąrašą įtrauktus raš
tus...

Iš Amerikoje leidžiamų 
laikraščių komunistams sau
gu skaityti „Ruskii Golos”, 
„Daily Worker” ir New Yor- 
ko PM.

Sovietų diplomatas turi at- 
reportuoti apie kiekvieną sa
vo naują pažįstamą užsieny
je. Santykius palaikyti lei
džiama tik su sąlyga, jei bus 
pranešinėjama apie ką kalba
ma bendraujant.

Jie turi pranešti vardus 
tarnų, skalbėjų, anglų kalbos 
mokytojų ir t.t., kurie lanko
si pas juos, ir jei jie pasiro
do nepatikimi, pareikalauja
ma nuo jų patarnavimą atsi
sakyti.

Visus laiškus į Rusiją jie 
turi paduoti neužlipintus, jie 
cenzūruojami, o kai laiškai 
pasiekia Rusiją, juos cenzū
ruoja antrą kartą.

Amerikiečiams, kurių pa
lankumą reikėdavo laimėti, 
paprastai įteikiamos bran
gios dovanos, neišskiriant nei 
puošnių brangių kailinių.

Visi sovietų diplomatai 
yra specialaus komunistų 
partijos komisaro priklauso
mybėje. Visi sovietų pareigū
nai užsieny yra verčiami šni
pinėti ir pranešinėti apie bet 
kokius draugų „nukrypimus 
nuo linijos”. Iš Rusijos yra

atsiunčiami specialūs šnipai, 
slaptosios policijos (NKVD) 
agentai, kurie seka visus, ne
išskiriant nė komunistų par
tijos paskirų ratelių sekreto
rius.

Kadangi tarnautojai neži
no, kuris yra tikras šnipas, 
turi su visais būti atsargūs. 
Kravčenko aprašo vieną slap
tą sovietų tarnautojų posė
dį Amerikoje, kur jiems bu
vo perduotos iš Maskvos at
siųstos instrukcijos, kokias 
karines ir ūkines USA pa
slaptis jie turi sekti.

Ta šnipinėjimo sistema so
vietų valdininkus užsienyje 
laiko nuolatiniame terore ir 
kiekvienas įsakymas vykti į 
Rusiją jiems atrodo įtarti
nas — ar tik nėra čia ženk
las artėjančio „valymo”, kurs 
gali nuvesti į ištrėmimą, o ne 
tai ir į kapus. Užsieninėn tar
nybon parenkami patys išti
kimiausi žmonės, ir tai dar, 
kaip įkaitai, Rusijoj turi pa
silikti kai kurie jų šeimos 
nariai... LAIC.

Užsisakykit 
Kambarius

Draugijų atstovai ir vei
kėjai, kurie atvažiuos į Chi- 
cagą dalyvauti Amerikos Lie
tuvių Kongrese, kaip delega
tai arba svečiai, turi be ati
dėliojimo pasirūpinti nakvy
ne. Net ir Chicagoje šiais lai
kais yra nelengva gaut kam
barį hotelyje. Kas nori būti 
aprūpintas, turi užsisakyti 
iš anksto.

Amerikos Lietuvių Kon
greso rengimo komisija jau 
paskelbė spaudoje šiuo rei
kalu pranešimą, bet iki šiol 
dar nedaug žmonių į ją krei
pėsi.

Rašykite Komisijos pirmi
ninkui K. J. Mačiukui tokiu 
adresu:

Mr. Kazys J. Mačiukas 
2439 W. 69th Street 

Chicago, Illinois
Pažymėkite, ar norite su

stoti hotelyje, ar privatiniuo
se namuose, ir kada atvyksi
te Chicagon ir kaip ilgai ke
tinate čia apsistoti. Rašykite 
tuojau!

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas

Žodis Del “Kritikui 
Reikia Širdies”

Straipsnis „Kultūrinė Pa
reiga”, kuris buvo spausdin
tas „Amerikoje”, nebuvo ra
šytas kaip straipsnis. Tai bu
vo ištrauka iš asmeniško laiš
ko Vaičiulaičiui.

Laiške buvo aiškiai pažy
mėta, jog jis neskiriamas 
spaudai. Leidimas spausdin
ti buvo pridėtas tik tuo at
veju, jei tai, Vaičiulaičio nuo
mone, būtų naudinga. Jei A. 
Vaičiulaitis jį spausdino, sa
vo inicijatyva, tai, matyti, 
laiške iškeltų minčių nelaikė 
„ligotos baimės” vaisiais.

Žalos „mūsų jauniesiems 
vadams” tas straipsnis pada
ryti irgi negalės, kadangi 
„jaunųjų vadų” lietuviškoji 
visuomenė neturi.

K. J. K.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1945 m.

Chicago, Ill. — švenč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Nekalto Prasidėjimo 
novena, rekolekcijos ir Tre
tininkų vizitacija, lapkričio 
29 — gruodžio 8 d. — Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Kingston, Pa. — Švenč. P. 
Marijos par., 40 vai. atlaidai, 
gruodžio 2-4 d. — Tėvas Jus
tinas Vaškys.

Waterbury, Conn. — šv. 
Juozapo par., Padėkos už tai
ką Triduum, gruodžio 7-9 d.
— Tėvas Justinas Vaškys.

Delhi, Ontario. — Šv. Jo
no parap., gruodžio 14-16 d.
— Tėvas Juvenalis Liauba.

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis, 

Greene, Maine.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - _os LIETUVI A 
“AMERIKOS” BAZARO ReMeJAK 

_________________ jienomis BALF
Šių metų lapkričio-November 23, 24 ir 25 d. Brooklyne, '$0 iš Prancūzijos 

reiškimo parapijos salėje (No. 5 ir Havemeyer), įvyksta “Am’Imtinių laišką, ku- 
kos” Pergalės Bazaras. Jį ruošia artimi “Amerikos” bičiuliai, ^ja UŽ gautus dra- 
siruošimo darbas eina visu smarkumu. Talkon stoja atskiri . įj kurio matyti tie 
mens ir draugijos iš apylinkės ir iš toliau. ' gu kuriais tenka

Čia malonu giliu dėkingumu pasidžiaugti, kad į “Amerikoj lietuviams susi- 
Bazaro Rėmėjų eiles šiomis dienomis yra įstoję būrys nuošird^ant amerikiečių 
“Amerikos” bičiulių. Reikšdami jiems dėkingumą, tikime, 1 grabužius, 
jų garbingas pavyzdys patrauks daug daugiau “Amerikos” ' k ga_
čiulių įvairiose vietose. Tegu “Amerikos” bazaras būna ko Srl^ 

mingiausias!

Štai “Amerikos” Bazaro Rėmėjai:

Federacijos N. Y. Apskritis, Brooklyn, N. Y. 
Kun. M. Kemėžis, Bayonne, N. J...................
V. Žemantauskas, Maspeth, N. Y............... 
Lietuvos Vyčių 41 kp„ Brooklyn, N. Y..........
Mrs. Rose Butan, Torrington, Conn............
J. Milišauskas, Maspeth, N. Y.......................
F. J. Gudiškis, Waterbury, Conn.................
Z. Karalius, Waterbury, Conn.....................
R. Boliauskas, Chicago, Ill............................
J. Mocejunas, Rochester, N. Y....................
Jos. Mitchell, Brooklyn, N. Y.....................
Stasys Pusvaškis, Brooklyn, N. Y..............
J. Skužinskas, Brooklyn, N. Y....................
Mi's. V. Janušonienė, Westbury, L. I., N. Y.
K. Motuzas, Richmond Hill, N. Y................
Mrs. C. Senkiewicz, Maspeth, N. Y............
V. Valatka, So. Boston, Mass.....................
A. Ivaška, So. Boston, Mass...........................
Mi's. E. Yuskus, Kearny, N. J....................
James Tamošaitis, Delmar, Del....................
Chas. J. Roman, Philadelphia, Pa................
Joseph Žilis, Kearny, N. J............................
Lith. Holy Name Society, Harrison, N. J. 
Mrs. Mary Andrews, Jersey City, N. J........
John Valcukas, Philadelphia, Pa.................
Biruta Ksčenaitis, Bronx, N. Y.................
Mrs. Skarakodas, Philadelphia, Pa.............
Mrs. T. Jakupčionis, Brooklyn, N. Y.........
Michael Wentis, Rochester, N. Y................
Mrs. A. Yonkus, Brooklyn, N. Y................
M. Pūdžius, Brooklyn, N. Y........................
Mrs. G. Svirnelis, Kearny, N. J...................
Mrs. A. Mikonis, Philadelphia, Pa.............
P. Lenk, Ozone Park, N. Y............................
Fabijonas Saranka, Paterson, N. J...............
P. Blažaitis, Woodhaven, N. Y.................
Mrs. Ag. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y...............
J. Macknowick, Ozone Park, N. Y.............
V. Lukas, Newark, N. J.............................
Z. žekienė, Waukegan, Ill............................
A. Banaitis, Kings Park, N. Y...................
Michael Ašmantas, Linden, N. J................
Mi's. A. Baranauskas, Newark, N. J...........
Kun. Ig. Kelmelis, Newark, N. J...............
Klemensas Laureckis, Schenectady, N. Y. 
Mrs. P. Grigas, Richmond Hill, N. Y...........
B. Adomaitienė, Richmond Hill, N. Y........
Mrs. Magdalena Adams, Brooklyn, N. Y. .. 
Mrs. H. Savickas, Elizabeth, N. J...............
A. Misiūnas, Paterson, N. J.......................
R. Lapoles, Fairfield, Conn.........................
A. Nemanis, Brooklyn, N. Y.......................
M. Uždavinis, New Britain, Conn..................
K. Kazlauskis, Brooklyn, N. Y......................
M. Čiurinskaitė, Kearny, N. J....................
A. J. Pateckis, Hartford, Conn...................
S. Pocius, Brooklyn, N. Y...........................
Mrs. Ona Staniulis, Chicago, Ill................
Mi's. U. Vamackas, Richmond Hill, N. Y. .. 
J. Volkus, Paterson, N. J...........................
Mrs. J. Petraitis, Bronx, N. Y....................
M. Baranauskiene, Brooklyn, N. Y............
J. J. Rickis, Rochester, N. Y.......................
J. J. Braknis, Rochester, N. Y......................
J. Mastauskas, Rochester, N. Y. ■?.■..............
Mrs. A. Swedish, Brooklyn, N. Y...............
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. Anna Venslauskas, New York, N. Y. 
A. P. Neviera, So. Boston, Mass.............
Mrs. Anna Mitchell, Bayonne, N. J.........
Peter Janulis, Philadelphia, Pa.................
Wm. Kazilas, Amsterdam, N. Y..............
A. Baciuška, Brooklyn, N. Y.......................
S. Subatienė, Richmond Hill, N. Y............
M. Vizbarienė, Brooklyn, N. Y..............

(Bus daugiau)

J. Rackus, Newark, N. J.................
Barbara Yurkus, New York, N. Y. 
B. Paulauskas, New York, N. Y. .. 
A. Yaskus, Willkes-Barre, Pa.........
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.... 1.001 vaizdžiau reiškiasi 
..... 1.00 rajai.
.... 1.00b miško malonios,

Skaitykite Informacijos Centro 
LEIDINIUS!

LITHUANIA’S FIGHT FOR FREEDOM 
by E. J. Harrison 

Kaina $0.50
GHILLEBERT DE LANNOY IN MEDIEVAL 

LITHUANIA 
by P. Klimas 
Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN TEUTONIC CLUTCH 
a collective work 

Kaina $1.00
UŽSISAKYKITE:

Lithuanian American Information Center, 
233 Broadway, New York 7, N. Y.
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^^ičio-November 23, 1945

“AMERIKOS” BAZAT ~~'amtzuos lietuviai apie rūbus
Šių metų lapkričio-November 23,*^, _______

škimo parapijos salėje (No. 5 Ir Hi^įg dienomis B ALF

s” Pergalės Bazaras. Jį ruošia gav0 iš Prancūzijos 
uošimo darbas eina visu ^smarkumu. lįrių tremtinių laišką, ku- 
jns ir draugijos iš apylinkės ir iš » dėkoja už gautus dra- 

čia malonu giliu dėkingumu pasiiij> g ir iš kurio matyti tie 
izaro Rėmėjų eiles šiomis dienomis jUjIynai, su kuriais tenka 
Lmerikos” bičiulių. Reikšdami jiems Račiams lietuviams susi- 

garbingas pavyzdys patrauks dalinant amerikiečių 
ulių įvairiose vietose. Tegu “Amenįj^otus drabužius, 
ingiausias! , ,v, , ,

tne laiške tarp kitko sa
itai “Amerikos” Bazaro Rėmėjai „Jei ne visais atvejais 

Federacijos N. Y. Apskritis,M., >,ta,i.benf da-
Kun, M, Kemėžis, Bayow,N.l "at!kl5 .h°k da“?’ 
V. žemantauskas, N. ‘"ks,‘an.clų s‘ltų Pade‘ 
Lietuvos Vyčių 41 kp„ BrooldmKT odZ1U uz ®autus drabu’ 
Mrs. Rose Butan, Torrington, Com
J. Milišauskas, Maspeth, N. Y....  imtiniai primena ir trū-
F. J. Gudiškis, Waterbury, Conn js ir ko jiems daugiau 
Z. Karalius, Waterbury, Com.. 
R. Boliauskas, Chicago, DL__
J. Mocejunas, Rochester, N. Y..
Jos. Mitchell, Brooklyn, N. Y—Darbiniai drabužiai, 
Stasys Pusvaskis, Brooklyn, N. Y,vyriški (overalls ir ki-
J. Skužinskas, Brooklyn, N. Y.__^uo reikalu rašoma: „Ir 
Mrs. V. Janušonienė, Westbury,Likerius ir rašytojas šio-
K. Motuzas, Richmond Hill, N. Y, ^ilinkybėse yra arba bus
Mrs. C. Senkievvicz, Maspeth, N.Y,^rstas dirbti vadinamąjį 
V. Valatka, So. Boston, Mass. __jstą darbą, jei tik jo 
A Ivaška, So. Boston, Mass.___  Vadinasi, visiems rei-
Mrs. E. Yuskus, Kearny, N. J___rabužių, kuris būtų tin-
James Tamošaitis, Delmar, Del__ ,.s prie darbo.”
Chas. J. Roman, Philadelphia, Pasiūlai ir adatos. „Suply- 
Joseph Žilis, Keamy, N. J......__ _ ar jau pradedančių
Lith. Holy Name Society, HaraaL1 drabužių mes ir čia 
Mrs. Mary Andrews, Jersey City, N.urime, tik, deja, neturi- 
John Valcukas, Philadelphia, Pa. _alimybės juos susilopy- 
Biruta Ksčenaitis, Bronx, N. Y. 
Mrs. Skarakodas, Philadelphia, Pi _ 
Mrs. T. Jakupčionis, Brooklyn, N. L

i.
grindiniai trūkumai yra

ti, nes nėra nei lopinių, nei 
siūlų.”

3. Vyriškų kelnių. Patys 
esame pastebėję, kad suau
kotų vyriškų drabužių tarpe 
yra labai daug švarkų ir lie
menių, bet trūksta kelnių ir, 
anot tremtinio pareiškimo: 
„Nelaimei, kaip tik toji vy
riško apdaro dalis greičiau
siai plyšta, ir to dalyko yra 
didžiausia stoka”.

4. Vyriški batai. Vyriškų 
batų vis dar nepakanka, nes 
tremtiniai daugumoje yra 
vyrai. Siunčiant pasitaiko ne
mažai batų su prastais pus
padžiais, kuriuos tremtiniai 
patys galėtų prisikalti, jei
gu turėtų puspadžiams odos.

5. Vyriškos ir moteriškos 
kojinės. Didžiausias trūku
mas tai bene bus vyriškos ir 
moteriškos kojinės, kurių au
kojama mažai.

6. Lietpalčiai (raincoats). 
„Tose vietose, kur dažnai ly
ja, lietaus paltas yra labai 
svarbu, nes jis taupo kitus 
drabužius, be to, su juo gali
ma gerai verstis ir pavasarį 
ir rudenį...”

7. Apatiniai ir viršutiniai 
skalbiniai, ypač marškiniai.

8. Visokį drabužiai ir ava
lynė augančiam jaunimui, 10 
metų amžiaus ir daugiau.

MIELAS RUDENĖLIS

Lietuviai Prancūzijoje mū
sų pasiųstus drabužius kaip 
tik gavo prieš rudens spei
gus ir žiemos šalčius, todėl 
reikia tikėti, kad šią žiemą, 
jei ne visų, tai bent daugu
mos lietuvių tenai padėtis ne
bus tokia baisi, kaip buvo 
praeitais metais.

Daugelis tremtinių mūsų 
aukotuose drabužiuose randa 
aukotojo korteles su vardais 
ir adresais. Tiems pasiunčia 
savo asmeninę padėką.

BALF Valdyba

Iš Havajų Salos
(Laiškas)

Rodosi, kad apleidau New 
Yorką tik pereitą savaitę, 
bet kalendorius daug grei
čiau skaičiuoja dienas.

Ne kartą norėčiau paskam
binti įstaigon ir pasiteirauti, 
kaip sekasi su visokiais pro
jektais, ar ruduo jau kasdien 
panašesnis į žiemą. Bet 5,000 
mylių žemės ir vandens tar
pe telefonu reikalautų iš ma
nęs daug stipresnio šūktelė
jimo negu mano silpnas bal
sas pajėgia.

Jau beveik mėnuo, kai 
įplaukėm į Honolulu uostą 
ir kasdien gėrimės maloniu 
klimatu, aukštais, iškilmin
gais palmių medžiais, gau
siomis gėlėmis ir mėlynu dan
gum.

Beveik kasdien einam į jū
rą pasimaudyti, nes mūsų

AMERIKA

TARP LIETUVIŲ PASAULYJE
DU NAUJI DAKTARAI 
LIETUVIAI ROMOJE

STUTTHOFO STOVYKLĄ PALIEKANT

Michael Wentis, Rochester, N. Y. __ f: -----------
Mrs. A. Yonkus, Brooklyn, N, Y. _denėli, tu man visad ■ 
M. Podžius, Brooklyn, N. Y-----is, net ir tuo laiku, kai ;
Mrs. G. Svirnelis, Kearny, N. J._ u liūdesiu apimtas pa-
Mrs. A. Mikonis, Philadelphia, Pi_ verkšleni, kai vėjelio 
P. Lenk, Ozone Park, N. Y.... ..... onėjamos, medžių šake- ;
Fabijonas Saranka, Paterson,N.J._nguoja, jų gi pageltę la- 
P. Blažaitis, Woodhaven, N. Y._ krenta žemen, vėjo su- 
Mrs. Ag. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.jn\ į kauges, ar plačiai
J. Macknowick, Ozone Park, N. Y. _i išsiskirsto į šalis.
V. Lukas, Newark, N. J.... —į tu ašaroji, reiški tie-
Z. Žekienė, Waukegan, DL..—-ai kam nemiela, bet ne-
A Banaitis, Kings Park, N. Y—ingą: vargai, rūpesčiai 
Michael Ašmantas, Linden, N. J. —iros — žmogaus gyveni- 
Mrs. A. Baranauskas, Newark, N. J. alia.
Kun. Ig. Kelmelis, Newark, N. L ^.u sav0 rūbus dedi ant 
Klemensas Laureckis, Schenectady. g rengįgSį žiemos po- 
Mrs. P. Grigas, Richmond Hill, N. Yskelbi gal kam skau- 
B. Adomaitienė, Richmond EDI, N. Y man žavingą mintį: 
Mrs. Magdalena Adams, Brooklyn, V. ( žemės džiaugsmams, 
Mrs. H. Savickas, Elizabeth, N. J.vargams, — seka vilio- 
A. Misiūnas, Paterson, N. J----- amžinybė.
R. Lapoles, Fairfield, Conn. —-j nyki nuotaika apsiau- 
A. Nemarūs, Brooklyn, N. Y—-pilkuosius laukus, gam- 
M. Uždavinis, New Britain, Conn.—-lėpiniai ir gyvenimo pa-
K. Kazlauskis, Brooklyn, N. Y—-is vaizdžiau reiškiasi 
M. čiurinskaitė, Keamy, N. J. .—-s vizijai.
A. J. Pateckis, Hartford, Conn.—-idens miško malonios,
S. Pocius, Brooklyn, N. Y____ -Tintos spalvos kažin kaip
Mrs. Ona Staniulis, Chicago, I su muzikos, ritmo ir I 
Mrs. U. Vamackas, Richmond HiU’=....—-------- -----------=
J. Volkus, Paterson, N. J------ "
Mrs. J. Petraitis, Bronx, N. Y. —"VĮf I R A ]VK A 
M. Baranauskienė, Brooklyn, N. Y.>”
J. J. Rickis, Rochester, N. Y. —' 0
J. J. Braknis, Rochester,N.Y___- (Tęsinys)
J. Mastauskas, Rochester, N, Y.e--Vežkit namo! . . — paga- 
Mrs. A. Swedish, Brooklyn, N. Y.--suriko sužeistasis.
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y. čia nebuvo nei arklio, nei 
Mrs. J. Rackus, Newark, N. J.-—° daugiau kaip
_ v, , „ , „ v t kilometro. Vyrai puldinėjo,
Mrs. Barbara Yurkus, New York. ■ - .gsį, j<aip pirčiai užsidegus, 
Mrs. B. Paulauskas, New York, iė vienas nesigriebė gelbėti 
Mrs. A. Yaskus, Willkes-Barre, Pi (stojo.
Mrs. Anna Venslauskas, New York. Ai, ai, ai ! . . Vežkit na- 
A. P. Neviera, So. Boston, Mas> ■ ui> ui> •; namo! • • _ 
Mrs. Anna Mitchell. Bayonne, N.
Peter Janulis, Philadelphia, Pi < vyrai lakstg po klojimtl> 
Wm. Kazilas, Amsterdam, N, Y. - darni rogių, nors aiškiai ži- 
A. Baciuška, Brooklyn, N. Y.___ ' kad čia jų nėra.
S. Subatienė, Richmond Hill, N. Y.> Reikia užrišti! . . — kaž- 
M. Vizbarienė, Brooklyn, N. Y. .--zi šūktelėjo, ir visi sujudo

»ti, su kuo galima butų ap- 
(Bus daugio Žaizdas. Bet jie jokio raiš- 

_________________ ____ ---/teturėjo. Jie visi buvo apsi-
' kailiniais, o ant kaklų tu- 

>■ storus vilnonius šalikus.
Skaitykite Infoiw Kunigą! Parvežkit kunigą!.. 

J rsautasis plūdo kraujuose,
T FTDTX1P' ęės* ir šaukė. Skausmo jis LEWU’W ejautė, bet jis stovėjo prieš 

karstą ir blaškėsi, kaip 
LITHUANIA’S FIGHT F ’ mti žvakė. Vargšas, jis šau- 

byEJ.Hart^ pagalbos nuo mirties, nuo 
Kainai *tos amžinosios mirties

I Greičiau kunigą! . . Mir- 
GHILLEBERT DE LYNNOr- • _ĄŠ mirsiu ... Aš pako- 

inuruiB Ruką! • •
rr saukė gelbėti jo sielą ir 

by P. KM* įino draugams nuodėmes. 
Kaina 0 Jam buvo — kaiP skęs- 

>4am šiaudas. Jis blaškėsi, 
LITHUANIA IN A TWIN ?ėsi atsistoti ir vėl krito.

a collective^ . Sakau, reikia užrišti! — 
, ūktelėjo vyras, pats nežino-

Kaina as su kuo užrišti.
twctcavvKI# Pastebėjo Doliebienę tu- 
UZSISAKifti baltą skepetaitę. Puolė prie

Lithuanian American Infold nor^° nutraukti skepetai- 
233 Broadway, New ;,

visatos gyvenimo harmonija, 
kuri nenugalima tvirtai sto-, 
vi.

Rudenėli, tu ruošies poil
siui ir ilgam miegui, bet gy
vybės pulsas nepersto j a ta
vyje mušęs, tu sielai teiki gi
lių paslapčių vizijas.

Užtat tave myli visi, kurie 
ieško tiesos, ilgisi ramybės.

Rudenėli, tu man primeni 
laimingą kūdikystės ir jau
nystės gadynę, kai tavo nu
krėstus nuo medžių lapelius 
linksmai mindžiojau, ar juos 
rinkau į krūvą nesuprasda
mas, bet intuicija nujausda
mas savo viršenybę.

Tu suvargęs rengiesi ilsė
tis, kūdikio siela tepradeda 
gyventi ir nori, be minties 
apie galą, gyventi ir gyventi.

Džiugu matyti, ar atjausti 
gyvybei imant viršų ant ny
kios buities ir mirties.

Džiugu ir rudenėlį sveikin
ti, kai žinai, jog jis po žie
mos miego virs pavasario 
gaiviu jaunuoliu.

11945 spalių 25 d. Meškuitis

Juozas Grušas

tę, kuri buvo nusmukusi ant 
kaklo ir stipriai dviem mazgais 
surišta. Drebančiomis rankomis 
jie negalėjo atrišti.

— Eik tamsta užrišti. . . 
Tamsta geriau moki. . . — net 
vadindami “tamsta”, pradėjo 
prašyti Doliebienę ir skubėjo at
rišti ją laikiusias virves.

Doliebienė buvo atrišta, bet 
ji, nudegintomis letenomis, ne
galėjo paeiti. J L tik atsirėmusi j 
sieną vos laikėsi ant kojų.

— Eik, tamstele, eik. . .
Doliebienė žengė svyruodama, 

su skausmu dėdama kojas, sų- 
stodama ii' momentais vi. 
nebegalėdama toliau eiti.

— Paduok batus! Matai, kad 
moteriškė basa negali paeiti!

Greitai atnešė batus, ir visi 
supuolę avė jai kojas. Vienas 
priklaupęs movė jai batus, kiti 
prilaikė už pažastų tą nukankin
tą moterėlę.

— Greičiau, tamstele, grei
čiau. . .

Kiekviena sekundė buvo bran
gi, o moteris vos galėjo paeiti. 
Apautos kojos jai dar labiau gė
lė. Pagaliau ji priėjo, tylėdama 
atsiklaupė ties sužeistojo galva, 
pasilenkė ir ėmė tvarstyti jo 
žaizdas.

Nuostabu! Ji — didelė gyve
nimo praktikė — buvo atsine
šusi ir raiščių žaizdoms.

Vyrai stengėsi jai patarnauti 
ir kaip paklusniausi vaikai pildė 
visus jos nurodymus.

Sužeistasis žiūrėjo į ją su di
džiausia viltimi, bet nebeįstengė 
nė žodžio ištarti. Tik jo sunki 
ranka nusviro ant moteriškės 
peties. . .

(Pabaiga)

viešbutis prie paties krašto. 
Kas vakaras vaidinam nau
joj vietoj, tad jau teko pa
matyt didelę šios Oahų salos 
dalį.

Bet niekad nesu matęs to
kių gražių gamtos vaizdų, 
kaip važiuojant į darbą pe
reitą šeštadienį. Važiavom 
pamariu. Iš vienos pusės bu
vo įvairus krantas, ir iš van
dens kyšo didelės ir mažos 
akmeninės salos; iš kitos gi 
pusės matyti didžiausi vulka
niniai kalnai, ant kurių daž
nai kabo keisčiausių formų 
debesys.

Visi stebėjosi tais regi
niais, kurių aš niekaip nemo
kėčiau tinkamai apipiešti.

Vakar savaitei apleidom 
savo viešbutį ir apsigyvenom 
prie pat kareivių stovyklos, 
kur vaidinsim šią visą savai
tę. Pasiskirstėm į tris mažus 
„cottages”, iš kur į teatrą 
apie dešimt minučių. Bet tai 
daug patogiau, negu važinė
ti kasdien apie 28 mylias. Po 
šios savaitės vėl grįšim į sa
vo viešbutį, kur dar pagyven
sim apie dešimt dienų, o po 
to skrisim į pietus.

Kiekvienoj ŪSO grupėj vis 
pasitaiko kokių nelauktinų 
nuotykių. Viena grupė, kuri 
su mumis drauge iš .„San 
Francisco čia atvyko, rytoj 
dėl ligos ir kitų priežaščių 
jau išvažiuos namo. Kitose 
dviejose grupėse pasitaikė, 
kad svarbiausios lošėjos at
sidūrė ligoninėj.

Mūsų grupės „understudy” 
gavo labai rimtą širdies li
gą, jau dvi savaitės guli li
goninėj ir nors jau taisosi, 
jo vietą jau užėmė kitas. Jis 
gi važiuos namo, kai tik ge
riau sustiprės. Aš 
pasidžiaugti, kad 
visai gerai.

Pažiūrėsim, kas 
mumis visais, kai
sim tikrai šiltuose kraštuose.

Juozas B.
P. S. Parėjus savo kamba

rin šį vakarą malonu buvo 
perskaityti spalių 5 d. „Ame
riką” ir rasti labai gražiai su
statytą BALF atsišaukimą. 
Džiaugiuosi, kad gavot iš Ro
mos fotografiją. Perskaičius 
K. P. įspūdingą pranešimą 
apie Lietuvių Kongresą, tik
rai skrisčiau į Chicagą, jei 
būtų galima.

Šių metų liepos 10 d. šv. 
Antano universitete Romoje 
du pranciškonai lietuviai, bū
tent, kun. Viktoras Gidžiū
nas ir kun. Klemensas Žala- 
lis, apgynė disertacijas, abu 
įgydami teologijos daktaro 
laipsnius.

Disertacijos gynimas buvo 
maloni proga susirinkti Ro
mos lietuviams, kuriuos jun
gia nuoširdus vienybės ir 
draugiškumo ryšys. Iškilmė
se dalyvavo Lietuvos minis- 
teris St. Lozoraitis su žmo
na ir sūnumi, Lietuvos mi- 
nisteris prie Vatikano S. 
Girdvainis, Lietuvos pasiun- 
tenybės prie Vatikano sekre
torius J. Gaurilius su žmona, 
Dr. J. Vaitkevičius, kun. Dr. 
V. Pavalkis, J. Macevičius su 
šeima, poetas J. Adomavi- 
čius-Kėkštas, inž. E. Kara- 
nauskas, S. Gabriūnienė, T. 
Gutauskas S. J. ir klier. A. 
Arminas. Lietuvos pabėgė
lius Romoje atstovavo agr. 
Mikeliūnas su žmona, teisė
jas J. Valiulis ir du Romos 
universiteto studentai: A. 
Remeikis ir A. Leskūnas.

Iš svetimtaučių pusės at
silankė vysk. T. Nutti, 
O.F.M., Egipto apaštališkas 
vikaras, kun. Dr. D. Mandic, 
Pranciškonų Ordino genera
linis definitorius ir ekono
mas, daug universiteto pro
fesorių ir studentų.

Po disertacijos gynimo vi
si aukščiau suminėti lietu
viai ir dalis profesorių su 
universiteto sekretorium Dr. 
A. Ledwolorzu ten pat pas 
pranciškonus buvo pakviesti 
kukliems užkandžiams.

Kun. V. Gidžiūnas parašė 
disertaciją apie pranciškonų 
įsikūrimą ir veiklą Lietuvo
je, kun. Kl. žalalis — iš Se
nojo Testamento.

Dalyvavęs

LIETUVIŲ ORGANIZACI- 
JOS BRAZILIJOJE

Kun. P. Ragažinskas paty
rė, kad valstybės įstaigose 
bus įregistruota šv. Juozapo 
bendruomenė, Lietuvių Są
junga Brazilijoje ir „Vytis”.

Brazilijos lietuvių komu
nistų parengimose dominuo
ja rusiška nuotaika ir papro
čiai. Savo dvasia ir kūnu jie 
yra visiškai atsidavę rusiš
kajam imperializmui.

KANADOS LIETUVE RA
ŠYTOJA PARUOŠĖ EILĖ

RAŠČIŲ RINKINĮ

New Yorkas. — Marija 
Aukštaitė po sunkios opera
cijos pradėjo atsigauti ir 
grįžta prie savo kūrybos. Ra
šytoja gyvena Montrealyje 
ir yra paruošusi veikalą 
„Sielos Simfonijos”. Veika
las apima 160 eilėraščių su
skirstytų į šešis skyrius 
„Per Erškėčius”, „Simfoni
jos”, „Ašarų Rasomis”, „Li
kimo Verpetais”, „Pilkais 
Takeliais” ir „Aušrų Labi
rintais”.

STOCKHOLMO LIETUVIŲ 
KOLONIJOS LAIKRAŠTĮ 

PASISKAIČIUS

gi galiu 
jaučiuosi

įvyks su 
pagyven-

Rio de Janeiro. — Mūsų 
korespondentas praneša iš 
Brazilijos, kad gyvenimui pa
krypus demokratijos linkui, 
ten pasidarė palankesnės są
lygos ir lietuvių organizaci
jų veikimui. Dabar Brazili
joje veikia trys lietuvių or
ganizacijos: R. Kat. Šv. Juo
zapo Bendruomenė, Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga „Vytis” ir 
Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je.

Daugiausia veikimo paro
do bendruomenė, veikianti 
nuo 1928 m. ir dabar virtusi 
lyg kolonijos centru. „Vyčio” 
sąjungoje buriasi katalikų 
jaunimas, norįs lavintis me
ne, daugiausia — dainose.

Lietuvių Sąjunga Brazili
joje yra oficialiai savininkė 
DULR įgyto turto. Vysk. Va
lančiaus vardo mokykla, dėl 
finansinių sunkumų, buvo 
parduota. Taip pat buvo par
duotas, ar šiaip nustotas, ir 
kitas vertingas turtas. Per 
šiuos metus buvo suruošta 
keletas didesnių parengimų. 
Bendruomenė surengė kon
certą ii’ suvaidino dramą, 
„Valkatą”, o „Vytis” pasta
tė operetę „Concilium Facul- 
tatis”.

New Yorkas. — Prieš akis 
turime tris paskutinius „Sve
tur” numerius. Skandinavi
joje leidžiamas „Svetur”, sa
vaime suprantama, labiau 
atspindi Rytų Atlanto ir Bal
tijos jūros padėtį. Visi gau
nami pranešimai patvirtina, 
kad užjūrio stebėtojui Lietu
va yra aklinai uždaryta, nuo 
vakarų pasaulio visiškai at
skirta. Pasitvirtina, kad pa
jūrio ruožas, kelių mylių gi
luma, yra visiškai nuo gyven
tojų išvalytas. Per visą oku
puotą Pabaltį paskubomis 
vykdomi įtvirtinimo darbai, 
galvotrūkčiais ruošiami aero
dromai ir t.t.

Lietuvos žmonės praneša, 
kad šiuo metu sovietų išvys
tytas karinių pasirengimų 
tempas nuostabiai prilygsta 
1940-41 metų laikus.

„Svetur” antrame numery
je skaitome, kad Švedijoje 
yra apie 500 lietuvių, 3,400 
latvių ir 21,300 estų. Antraš
te „Galimybės mūsų tremti
niams Amerikoje” paduotas 
Lietuvos generalinio konsu
lato New Yorke pluoštas 
praktiškų patarimų. Realis
tinėje šviesoje tremtiniams 
primenama, ko atvykęs emi
grantas šiame krašte gali ti
kėtis.

Pora charakteringų žinu
čių paduota net iš Islandijos. 
Ten gyvenąs lietuvis T. Bie- 
liackinas islandų kalba raši
nėja iš Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo laikų. Yra 
net parašęs romaną, o Islan
dijos Prof. Kuntur Arn- 
grimson tolydžio informuoja 
radijo klausytojus apie Lie
tuvą ir jos problemas.

LIŪDNOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

KVIEČIA VAIKUS

Ispanijos valdžia kviečia 
savo šalin 50,000 Europoje 
esančių pabėgėlių vaikų į sve
čius žiemos metu. Valdžia ža
da duoti jiems pragyvenimą.

NEWYORK

FUND

New Yorkas. — Dar ir da
bar nauji pabėgėliai iš Lietu
vos kartkartėmis pasiekia 
amerikiečių ar britų valdo
mas zonas. Jie pasakoja apie 
dažnus dingimus iš nakties 
ištisų šeimų,’ kurios yra ga
benamos į Rusijos gilumą. 
Lietuvoje plečiasi ligos, ypač 
venerinės.

Tarp Vokietijon nacių at
vežtųjų rusų šeimų yra ir to
kių, kurios buvo atgabentos 
iš Lietuvos. Tie rusai pasa
koja, kad jie į Lietuvą buvo 
atvežti 1940-41 metais, vie
ton Sibiran išvežtųjų Lietu
vių. Sovietų valdininkai tie
siog siūlė gausesnėms šei
moms iš Rusijos miestų kel
tis į Lietuvą. Kai kurie tų ru
sų kolonistų jaunesnieji vai
kai jau šiek tiek pramokę lie
tuviškai ir pasakojo, kad 
jiems Lietuva labai patiku
si...

LAIC.

(Iš mirties išsivadavusio 
lietuvio laiškas)

1943 m. vokiečiai okupan
tai, norėdami pagąsdinti lie
tuvių tautą ir ją priversti bū
ti paklusnia mobilizacijai, 
darbo prievolėms, žemės ūkio 
produktų rekvizicijoms ir 
t.t., suėmė apie 60 žymių lie
tuvių veikėjų ir juos išvežė 
į koncentracijos stovyklą 
Stutthofe prie Dancigo.

Jie buvo laikomi politiniais 
įkaitais. Visos jų giminių ir 
artimųjų pastangos juos iš
vaduoti nuėjo veltui. Dalis 
jų, apie 10 žmonių, neišlaikė 
koncentracijos stovyklos 
sunkių sąlygų ir ten pat mi
rė.

Kitiems beliko laukti vie
nintelės išsivadavimo gali
mybės, — vokiečių galutinio 
pralaimėjimo. Bet ši mintis 
buvo baisi — visi žinojo, kad 
pasitraukdami vokiečiai žu
dydavę kalinius. Tačiau tai 
ir buvo vienintelė viltis. Apie 
šį išsivadavimo momentą ra
šo savo draugui buvęs Stutt- 
hofo koncentracijos stovyk
los kalinys, lietuvis — įkai
tas, Lietuvos kariuomenės 
karininkas ir savanoris — 
laisvės kovotojas.

Čia dedame jo laišką išti
sai ir kviečiame skaitytojus 
atkreipti dėmesio.

Redakcija
„Mielas Antanai,

Kaip apsidžiaugiau gavęs 
iš Tavęs laišką. Iš tikrųjų 
Tu esi laimingas taip stebuk
lingai išsigelbėjęs nuo mir
ties, o svarbiausia, reikia dė
koti Apvaizdai, kad nelikai 
invalidu.

Man irgi teko pergyventi 
nemažai, teko persirgti labai 
nepalankiose sąlygose dėmė
tąja šiltine ir visokių kitokių 
pavojų.

Kažkaip laimingai išsisu
kau iš visokių sušaudymų, 
bombardavimų ir skandini
mų. Jeigu įdomu, tai trumpai 
nupasakosiu.

Š. m. sausio 25 d. mus iš 
Stutthofo evakuavo. Varė at
skiromis kolonomis pėsčius 
Pomeranijos link. Pakeliui 
kas nebegalėjo eiti, tą nu
šaudavo.

Nušovė 400 kalinių
Mūsų kolonoje, kurioje bu

vo apie 800 žmonių, per visą 
žygį nušovė apie 400. Aš jau 
sirgdamas turėjau išžygiuo
ti. Dvi dienas šiaip taip drau
gų padedamas ėjau, bet po 
dviejų dienų visai nustojau 
sąmonės.

Draugai mane paliko nak
vynės vietoje bulvių rūsyje, 
ir ten išgulėjau keletą dienų, 
pakol mane surado Dr. St. ir 
suteikė pagalbą. Per protek
ciją pergabeno mane į žydų 
lagerį, kur ir persirgau.

Vėliau vėl žygis be maisto. 
Buvau jau visai luošas pasi
daręs, bet turėjau didelį pa
siryžimą kaip nors paspruk
ti iš bolševikų.

Kai frontas priartėjo, vėl 
panašus žygis. Žygiavome 
atgal. Atžygiavus į Patziką

netoli Gdynės daugelis iš mū
sų nebegalėjo eiti ir ten pa
siliko.

Liko tik septyni
Tik mūsų maža grupelė 

mėgino žygiuoti toliau. Iš tos 
grupės, kuri kartu su manim 
buvo išvežta Stutthofan, liko 
tik septyni žmonės, o buvo iš
vežta Lietuvos įkaitų 57 žmo
nės. Mes per Dancigą vėl grį
žome į Stutthofą.

Pagyvenus Stutthofe apie 
mėnesį vėl prasidėjo evakua
cija, šį kartą jau iš apsupi
mo, nes mes buvome apsup
ti rusų.

Dabar mus išvežė į Helą 
laivais, o iš Helos baidokais 
į jūrą. Pakeliui nuolatiniai 
bombardavimai iš oro.

Jūroje išbuvome apie 8 
dienas visai neturėdami mais
to. Gėrėm jūros vandenį. Kur 
tik nevažiavom, visur pasi
rodydavo bolševikai ir mes 
vėl toliau bėgdavom. Atvy
kom į Liubeką ir čia nespė
jus dar išlipti į krantą, pa
sirodė anglai.

Nori susprogdinti jūroje
Tada vėl grąžino mus į jū

rą ir čia įvyko didelė tragedi
ja. Vakare mus išvežę į jūrą 
ir pririšę prie didelio laivo, 
taip pat su kaliniais, vokie
čiai norėjo susprogdinti. Bet 
kaip tik pasišalino SS sargy
ba, mes tuojau nupiovėm vir
ves ir su savo baidoku, ištie
sę antklodes, dasikasėm per 
naktį į krantą.

Išlipę į kratą manėm, kad 
jau esame laisvi, bet vokie
čių policija pajuto ir vėl mus 
sugaudė ir čia pat vietoje 
apie šimtą sušaudė.

Išlaisvina

Vėl visus nuvarė į uostą 
ir norėjo pakrauti į didelį lai
vą, bet bekraunat pasirodė 
anglų tankai, ir mus 3 d. ge
gužės išlaisvino. Truko gal 
tik valandos, kad būtume iš
vežti į jūrą ir paskandinti. 
Kiti laivai su kaliniais buvo 
nuskandinti. Žuvo apie 7,000 
žmonių.

Vėliau švedų Raudonasis 
Kryžius mus paėmė ir atga
beno Danijon, o iš ten po il
gų derybų pasprukom Švedi- 
jon.

Su manim yra čia dar 11 
išsigelbėjusių lietuvių. Kiti 
liko pas bolševikus. Kaip 
jiems ten einasi, neteko gir
dėti. Teko girdėti tik prof. 
B. Sruogą per radiją pasako
jant apie baisius pergyveni
mus Stutthofe.

Susiradau jau ir savo žmo
ną. Ji gyvena Hamburge. La
bai sunku susisiekti ir susi
rašyti. Stengsiuos jai gauti 
vizą atvažiuoti pas mane.

Kitą kartą parašysiu apie 
gyvenimo sąlygas Švedijoje.

Spaudžiu Tavo dešinę.
Juozas.”

KELIA Į POPIEŽIUS

Drew Pearson per radiją 
pranašauja, kad arkiv. Spell- 
manas netrukus bus paskir
tas kardinolu ir kad jis bus 
sekantis popiežius.

AUKOS AM. LIETUVIŲ TARYBAI

Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai
No šių metų spalių 1 dienos iki lapkričio 5 dienos Amerikos 

Lietuvių Tarybai prisiuntė šias aukas:
Mra. K. Kungis, Chicago, Illinois ...............................  $10.00
Žemaičių Kultūros Klubas, Chicago, Illinois ............ 1. $15.00
Pral. J. Maciejauskas, Los Angeles, Cal................... $100.00
J. J. Kurtinaitis, Cle Elum, Wash..................................  3.00
ALT Bridgeporto, Conn., skyrius, per Stanišauską....... $10.00
C. Naujokaitis, Clinton, Ind........................................... $5.00
Joe B. Aglys, Chicago, Hl............................................... $10.00
ALT Manchester, Conn., skyrius, persiuntė Astraus

kienė ................................................................................................$12.75
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Klubas, Chicagoj,

Illinois, persiuntė S. Kunevičia ........................................... $10.00
ALT Lake County, Indiana, skyrius, persiuntė J.

Dubickas ...................................................................................... $50.00
P. Silius, Chicago, Ill....................................................... $1.00
K. Micuta, Coos Bay, Oregon ......................................  $25.00
S. ir M. Ališausko auksinių vestuvių auka..................... $10.00

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
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Phiiadelphijos Žinios Į
FEDERACIJOS SUSIRIN

KIMAS

L. K. Federacijos, Phila- 
delphijos skyriaus, susirinki
mas įvyko lapkričio 21 dieną 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėj.

Susirinkime svarstyti Lie
tuvių Kongreso reikalai Chi
cago j. Federacijos atstovai 
bus siųsti į Chicagą. Jau 
anksčiau surinkta aukų Kon
gresui. Jos bus nuvežtos 
drauge su Philadelphijos lie
tuvių nutarimais.

Visos organizacijos ir jų 
atstovai pasiryžę veikti per

savo organizacijas, kad tik 
geriau pasirengtų Kongresui. 
Visos Federacijos organiza
cijos gyvai seka lietuvių vei
kimą ir nori, kad Lietuvių 
Kongresas Chicagoj būtų 
reikšmingas savo darbais.

V. VAITKUS KONGRESAN

SERGA

W T E L
LIETUVIU RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m.
Direktorius

ANTANAS DZŪKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas i
LIETUVIS GRABORIUS Į

Lahniuotas Penna Ir New Jersey i 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Vladas Vaitkus, kurs atvy
ko iš Lietuvos, važiuoja į 
Lietuvių Kongresą Chicagon, 
kur pasakys svarbią kalbą 
lietuvių ir Lietuvos reika
lais.

Jaunuolis visa savo siela 
gyvena Lietuvos ir lietuvių 
gelbėjimo idėja. Jis labiau
siai trokšta laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos. Jam rū
pi išgelbėti kenčiančius lie
tuvius kaip galima greičiau. 
Jei dabar nebus jie išgelbė
ti, tai vėliau gali reikti vi
siems gailėtis, kad tiek daug 
lietuvių bus žuvę. Pergyve
nusio lietuvio pareiškimas 
visiems lietuviams bus svar
bus.

AUKOJA KONGRESUI

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St, 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai. Krelpkitčs 
diena Ir naktį

Kongresui čia buvo renka
mi skelbimai. Lietuviai at
jautė tą reikalą ir aukojo.

Be aukų programai, kai 
kurie aukojo tiesiog Kongre
sui savo aukas. Ypatingai čia 
dosniai pasižymėjo šv. Kazi
miero parapijos draugijos. 
Šv. Rožančiaus draugija vie
na paaukojo $50.00. Kitos da
vė po $10, daugiau ar ma
žiau. Tokių aukų sudėta ne
maža.

Daug norėjo važiuoti į 
Lietuvių Kongresą, bet toli
mas kelias sulaikė kitus pa
siryžėlius. Jei būtų arčiau, 
tai kelios dešimtys būtų ten 
nuvykę. Dabar tik atstovai 
dalyvaus Kongrese Chicagoj.

Tačiau ir tolima kelionė 
nesustabdys tų lietuvių, ku
rie žino, kaip svarbu ten da
lyvauti ir prisidėti prie ben
dro lietuvių gelbėjimo darbo.

Šv. Kazimiero parapijoj 
serga Antanina Alauskienė, 
2125 S. 63rd St.

Ligonė jau buvo sirgusi 
anksčiau, vėl pasveikusi, bet 
šiomis dienomis vėl sunkiau 
susirgusi. Neseniai ji buvo 
aprūpinta sakramentais.

Ją lanko jos sūnus kuni
gas Alauskas iš Reading, Pa.

Paskutiniu laiku ligonės 
sveikata taisosi.

Kotryna Mockevičienė, 331 
Wharton St. ilgai ir sunko
kai serga. Senukė jau sulau
kė 84 metų amžiaus, bet dar 
gyvena viena pati kambary
je, ir nors serganti, bet be
sirūpinanti savo pragyveni
mu. Kai kurios jos giminai
tės ir pažįstamos pagelbsti 
senukei jos ligoje.

Ona Taliušienė, 320 Green
wich St., sunkiai serga na
muose. Jos lankyti yra atvy
kusi duktė vienuolė, kuri pa
deda kitai dukrelei, p. Buti- 
kienei, sarginti savo mamy
tę.

Petronėlė Pecikonis, 2023 
S. Philip St. serga namuose. 
Ji buvo patalpinta ligoninėj 
ir padaryta atitinkama ope
racija.

Vincas Talacka, 1348 S. 
Front St., gydėsi ligoninėj ir 
jau sveiksta namuose.

šė jos našlys vyras. Tai dve
jų metų sukaktis.

Stasiūnienė užprašė mi
šias už savo šeimos mirusius. 
Tą pačią dieną buvo pamal
dos už Joną Matijošaitį, Ma- 
tijošaitienės užprašytos.

Už Onos Lazdauskienės 
sielą mišios buvo atlaikytos 
lapkričio 25 d. Jos užprašy
tos Kaniušių.

Rengėjai daug turėjo dirbti, 
kad galėtų pasirengti. Jiems 
labai gražiai patarnavo A. 
Jablonskis. Tai buvo tikrai 
didelė pagelba mūsų jauni
mui.

Pittsburgh, Pa merių buvo pasakyta trun 
pos kalbos. įSfONDENTŲ PW

MIRĖ

NAUJAGIMIS

Applegate šeima susilaukė 
sūnaus spalių 22 dieną, ku
ris ir pakrikštytas lapkričio 
11 dieną Charles vardu. Sū
nus sveikas ir linksmas au
ga.

ATSIMENA MIRUSIUS

Mirusių atsiminimas yra 
šventas ir naudingas darbas. 
Todėl artimieji dažnai užpra
šo mišių auką už savo miru
sius artimuosius.

Lapkričio 24 dieną buvo 
pamaldos už a. a. Julijoną 
Kimutienę. Pamaldas užpra-

LIŪDNOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

Lapkričio 12 d. mirė Ka
rolina Pranckūnienė, 72 me
tų amžiaus.

Palaidota šv. Grabo kapi
nėse po pamaldų Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Daug atstovu Kongresai!
Iš Pittsburgho į Lietuvių 

Kongresą Chicagon važiuoja 
30 su viršum atstovų.

Kongresui pereitą savaitę 
jau buvo surinkta apie pusė 
tūkstančio dolerių aukų. Bet 
tikimasi nuvežti visą tūks
tantinę.

Ką tik gauta iš Lietuvos 
žinių, kurios, be liūdnų pra
nešimų, nieko nesako.

Kelios šeimos gavo prane
šimus, ks.d jų artimieji, tė
vai, broliai, seserys ir kiti 
giminaičiai žuvę ar mirę. Kai 
dabar gauna laiškus, tai la
bai maža ką gero gali tikė
ti iš Lietuvos. Dažnai tik 
liūdnomis žiniomis turi pasi- 
tenknti.

Jei lietuviai būtų laisvi ir 
galėtų tiesą parašyti, tai bū
tų daug tikresnių ir dar liūd
nesnių žinių. Dabar daug tie
sos nė negali parašyti.

AR NUTEIS AR IŠTEISINS

Dabartiniu laiku visa Phi
ladelphijos lietuviška visuo
menė tik šneka apie teismą, 
kurs įvyks gruodžio 9 dieną 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėj. Teismas nagrinės Phila
delphijos lietuvių veikėjų by
lą. Byloje dalyvaus advoka
tai, kurie gins, bet kaltinto
jas yra parengęs labai didelį 
apkaltinimą. Teisme daly
vaus keliolika liudininkų ir 
„Jury”.

DALINO KNYGUTES

Kun. kleb. Valančiūnas už
sakė 1000 knygučių — „Šv. 
Tėvo kalba moterims”. Ta 
knygutė buvo dalima visiems 
parapijiečiams po mišių sek
madienį, lapkričio 18 d.

VYČIŲ ŠOKIAI

Vyčių 3 kuopa turėjo savo 
šokius lapkričio 18 dieną. Jie 
gražiai parengė salę, turėjo 
pasamdę modernų Tommy 
Packer orkestrą ir priėmė 
svečius ir viešnias labai ma
loniai.

Visi gražiai pasilinksmino.

Šv. Jurgio Parapija

Ką tik baigtas parapijos 
lankymas. Parapijiečiai gau
siai aukojo parapijos reika
lams. Visų aukojusių vardai 
paskelbti prie bažnyčios skel
bimų lentos.

Rengiasi metiniam kortų 
žaidimo vakarui, kurs įvyks
ta sekmadienį, lapkričio 25 
dieną. Rengėjos jau ilgai dir
bo ir pasirengė, kad tas meti
nis vakaras pasisektų.

Surinkta daug ir brangių 
dovanų. Svečiai bus priimti 
ir pavaišinti rengėjų. Pa
prastai šis parengimas esti 
labai gausus ir visų mėgsta
mas.

Drabužiai ir toliau renka
mi prie parapijos. Kurie 
anksčiau nesuspėjo, tai da
bar dar vis aukoja savo dra
bužius lietuviams. Sunešti 
drabužiai ir toliau bus sutai
somi ir siunčiami New Yor- 
kan.

Parapijoj dabar bus nuo
latinė drabužių rinkimo vie
ta su iškaba, kad visi galėtų 
aukoti drabužius ir kitus rei
kalingus dalykus.

40 VAL. ATLAIDAI

Chester, Pa. lietuvių para
pijoj bus 40 vai. atlaidai 
gruodžio 2, 3 ir 4 dienomis.

Kun. kleb. Paukštis kvie
čia parapijiečius ir kaimy
nus gausiai lankyti tuos di
delius atlaidus. Pamokslus 
sakys kunigai svečiai.

Žmogus, kurs apkalba ar
timą, pina kilpas pats sau.

Saliamonas

Stepas Zobarskas

Arti Žemės
------ +-------

(Ši apysaka vaizduoja netolimą Lietuvos praeitį)

Saulė jau buvo senokai nusileidusi, bet senis Vilimas 
vienmarškinis tebevaikščiojo po kiemą. Piemuo sugi
nė galvijus, uždarė vartus; jaunesnioji duktė pamelžė 
karves, marti pasisėmė vandenio, ir po to pasidarė taip 
tylu, kaip esti tylu giedriais birželio mėnesio vakarais 
nuošalioje sodyboje, toli nuo vieškelio.

— Tėveli, vakarienė atauš, — sušuko mergina, iš
kišusi galvą pro atdarą langą. Bet kai Vilimas numo
jo ranka ir paprašė nesirūpinti, ji vėl uždarė, ir senis 
šitos sodybos šeimininkas pasiliko vienui vienas. Ap
linkui nė gyvos dvasios. Užgeso paskutiniai saulėly
džio atspindžiai, vakaruose suspindo vieniša žvaigždė. 
Seniui kažkodėl dar stipriau ėmė smaugti po krūtine.

— Negi dabar, senatvėje, atplėštų mane nuo že
mės, — mąstė jis, žiūrėdamas į nakties apsemiamus 
laukus, kuriuose bangavo javai.

Jis pažinojo dirvas, kaip savo kišenes; pažinojo kiek
vieną akmenį, kiekvieną šaknį; žinojo, kur, kokioje vie
toje pavasarį vanduo greičiau išdžiūsta ir kur vasa
rą greičiau rugių laukai pribręsta. Kiekvienas grums
telis, kiekviena velėna jo rankomis išpurenta. Anks
čiau, rodos, ir nejautė, kaip labai prisirišta jo prie šitų 
ne per derlingiausių laukų, kurie tačiau, rūpestingai 
išdirbami, nepašykštėjo duonos nei jam, nei jo gau
siai šeimai. Šiandien pasijuto, kad gali būti nuo jos 
atplėštas. Pakaliuškio ir Varno šeimas vakar suėmė 
ir išvarė. Ir kad nors kuo būtų nusidėję šitie ramuo- 
liai žmonės! Nesimaišė po jokias politikas, niekur nie
kam nekliuvo, nieko neskriaudė. Savo pačių ranko
mis statėsi trobas, pureno ir tręšė dirvas, piovė ir kū
lė javus, kaip ir tūkstančiai kitų ramių, plušių ir dorų 
kaimiečių. Niekam jie nepastojo kelio, niekam nelin
kėjo bloga; alkaną galėjo papenėti, trokštantį pagir
dyti. O tačiau įsiskverbė atėjūnai, išrovė juos su visom 
šaknim kaip kokią obelį, ir kažin, net jeigu gyvi išlik
tų, ar beįstengtų jie prigyti svetimoje žemėje? Gal 
vaikai, jeigu nenumirtų iš bado, arba jeigu jų neišžu- 
dytų... Bet tokie, kaip jis, senis Vilimas, baigiąs šeš
tąją dešimtį, argi beįstengtų įsikurti svetimoj šalyj, 
tarp svetimų žmonių, kur nei kalba, nei tikėjimas nėra 
tokie, kaip mūsų, kur, sako, žmonės vieni kitais ne

pasitiki, vieni kitus įskundinėja ir stumia į didžiausias 
nelaimes ir kančias?

Vilimas pasikasė visiškai pražilusią galvą, užsisegė 
drobinius marškinius, nes nakties vėsumas stiprokai 
nušiurpė pečius, ir sunkiais žingsniais išėjo pro var
tus. Įsigeidė dar kartą apeiti laukus, ir ėjo, sustoda
mas ties kiekvienu nauju rėžiu, apžiūrėdamas besistie
piančius javus, o ties aukštutiniu lauku ilgai čiupinėjo 
neseniai išplaukusias rugių varpas. Apžiūrėjo ir grio
vius, kuriuos dar šį pavasarį su sūnais iškasė pievokš- 
liams nusausinti; perėjo naujai pastatytą tiltą per upe
lį. Valandėlę pastovėjo, atsirėmęs medinės atramos ir 
klausėsi, kaip tyliai teškena vanduo, risdamasis per 
akmenis. Pakrančių juodalksniai sušlamėjo nuo leng
vos vėjelio pūstelėjimo, ir senis Vilimas pasuko vėl į 
sodybos pusę, kuri iš tolo dunksnojo, kaip juodas aukš
tas kalnas, o virš jo spindėjo patekėjusi vakarinė 
žvaigždė.

Kaip žvaigždė atrodo Vilimui ir visa ši žemė, ir šitoji 
sodyba ir visa visa, ką pureno jo nuovargiui nepasi
duodančios rankos ir laistė sūrus prakaitas. Visa jo 
jaunystė užkasta šitose dirvose. Ir ne jo vieno. Tėvai, 
tėvų tėvai ir protėviai čia plušo, dainavo, o kai kada 
verkė, ir jų visų kaulai ilsisi čia, šitoj šalyj, palaidoti.

— Dieve, duok jiems dangaus karalystę ir tegu am
žinoji šviesa šviečia, — sukuždėjo Vilimas, eid?imas 
pro kryžių.

Pastatė Rūpintojėlį pirmaisiais metais po vedybų, 
ir jis vis dar čia tebestovi. Tik tvorelė gerokai išgriu
vusi. Dievuli, kiek metų praėjo nuo to laiko! Jau vai
kai baigia pasenti, o rodos, seniai čia lėkta bėgūnu 
kumeliu pro vinkšną — tada dar visai jaunutę pasodės 
viešnią — ir pasakota savo šauniai žmonai, ką darys, 
kai susilauks vaikų, kaip sutvarkys ūkį, kai labiau 
prasigyvens, ko mokys sūnus ir ko — dukteris. Prieš 
šešetą metų atsiskyrė ji su šituo pasauliu. Tauri, kantri 
ir miela moteris buvo. Kaip jam trūko dabar žmogaus, 
kuris suprastų taip, kaip suprasdavo velionė Vladisla
va. Bet ten, aname pasaulyje, gali ji bus laimingesnė, 
negu jie, pasilikę čia, šitoje ašarų pakalnėje. Tegu jau 
vieni atkentės.

Kieme prie šulinio kažkas stoviniavo. Vilimui krūp
telėjo širdis, ir jis dar labiau sulėtino žingsnius.

— Kas ten? — paklausė jis nedrąsiu balsu.
— Ar jau nebepažįsti, dėde? — atsakė svetimasis. 

—Aš kaip tik pas tamstos atskubėjau.
— Mierkio Vincukas? O kad tave kur, nė nepažinau. 

Sakyk, vaikeli, kas girdėti? žinau, naktimis be reikalo

kun. J. šukevičius, kuris ar 
kalbėjo ir atidarymo maldugfylN* !• .
Vakaro vedėjas advokate 
Vincas Balitas pasakė trunxCgsu| 
pą kalbą. Paskui kalbėjo 
dicinos daktarė Marijoną kolonija, bet 
Romeikiūtė iš Shenandoal^įr jautri Lietu- 
Pa. Garbės svečias ir viso^.
Amerikos angliakasių sekr?buvo išrinkęs 
torius Thomas Kennedy angy florkeliūną ir 
liškai pasakė kalbą. kurių pa-

Kapelionas kun. Kazy^^ per 
Keidošius trumpai kalbėj ^rinkimus, as' 
susirinkusiems. Jis dėkoj ^kviečiant daly- 
Pennsylvanijos lietuviams i^os Lietuvių 
visiems žmonėms už jų nucjrt0!6, 
širdumą ir malonumą, suteik įUVo geros, 
tą mūsų kariams. Kun. MW draugiją at- 
kolas Daumantas, Girardujūanavičienė ir 
ville, Pa., atkalbėjo užbaigi^ su $i00 
mo mald5- įodraugiją at-

Žmonės susirinko baliun i p. Norkeliūnas 
visų apylinkės miestelių. Bu^ja. Šv. Petro ir 
vo matyti jų iš Pottsville, MLpją atstovaus S. 
nersville, Shamokin, Mt. Cai.^00 auka. ALT 
mel, Ashland, Girardvillųovaus J. Bara- 
Shenandoah, Gilberton, Ma^gOO auka, 
hanoy City, Frackville, Par __
Crest, Maizeville, New Phi* savaitės kores- 
ladelphia, Coaldale, Hazletor matėme mūši 
McAdoo, Tamaqua, Pa. įtūžių rinkliavos

Tarp kunigų svečių buvf"^tonus. 
kun. C. Klevinskas, F. Moo?®118 pusidarba.- 
kus, P. Laumakis. Butrimo ir Norvi-

Kun. Dr. J. B. Končius pa^u sUI?iav0 50 
siuntė sveikinimą iš Ne^bW pa?e' 
Yorko. - # dau& Pasidar-

___________ galiūnas, A. ce- 
BE ELEKTROS KĖDĖS W8

_ _ _ _ _ _ _  coterų daug padėjo
Šiais metais Sing Sing ka^ricienė, Valeskie- 

lėjime nė vienas kalinys nuM Beiseviciene, 
sikaltėlis nebuvo elektra nu* k kitos, 
žudytas. itas suorganizavo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ abą, o tų visų pa
tu buvo klebonas 

Jakšys, apie kurį tie 
įi sukosi. Savo įs- 

JONAS DAUNIS įpamokslais bažny-
•xr paskaitas rūbų 

Lietuvis Oratorius - Balsamuotojas ;r Kongreso svarbą
Mė ir visus sujudi- 

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. j® visais dirbant ir 
nnininkaujant, pa- 
tabu yra gražios, 

ią vajų pabaigus, 
iraotojus gražiai pa
tas Braknis ir 
Ixejunas. V. J. A.

Pottsville, Pa.

p.

Metinis LRKSA Bankietas

Bankietas įvyko Necho 
Allen viešbutyje, Pottsville, 
Pa., lapkričio 14 d. Baliaus 
tikslas buvo supažindinti 
apylinkės gyventojus su 
LRKSA organizacija ir su
traukti visus lietuvius ir jų 
prietelius į bendrą darbą 
Lietuvos naudai.

Bankiete dalyvavo 250 sve
čių iš visos plačios Schuyl
kill, Carbon, Luzerne ir 
Northumberland apylinkės, 
— iš tų vietų susidaro pirma 
LRKSA apskritis.

Apskrities pirmininkas V. 
Abromaitis, Tamaqua, Pa., 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems ir darbštiems 
kuopų nariams, kurie sukvie
tė publiką.

Bankieto meninė progra
ma nebuvo ilga, bet gana įdo
mi. Buvo dainų solo ir duetų, 
kurias padainavo x Marijona 
Koskiūtė ir Virgilija Marcin
kevičiūtė iš Hazleton, Pa. 
Pianu skambino M. Raulič- 
kas. Toliau solo dainavo J. 
Mensickas. Tarp meniškų nu-

TeL Stc 3208

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO. ** 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

nevaikščioji. širdis nujaučia, kad gal ir jus nelaimė 
bus ištikusi.

— Tuo tarpu dar ne. Bet iš miestelio grįžęs brolis 
pasakoja baisius dalykus. Sako, visą naktį ir dieną ve
žė sunkvežimiais moteris, vyrus ir vaikus. Ne tik tur
tinguosius, bet ir pačius vargingiausius trobelninkus, 
amatininkus.

— O kaip su kunigu, su mokytoju?
— Kunigą suėmė ir išvežė, o mokytojas buvo pabė

gęs į miškus.
*

—Viešpatie Viešpatie! — suaimanavo senis. — Tai 
prigyvenom.

— Tada suėmė jo žmoną su penkių mėnesių dukrele. 
Išgirdęs tokias naujienas, mokytojas pats pasidavė. 
Vis, sako, būsim drauge, nore ir didžiausią vargą varg
dami. . . Tiktai kai kurie tvirtina, kad šeimas vis tiek 
išskirią.

— Na, o ką žmonės šneka?
— Ką bešnekės. Vaikšto visi, lyg žemes pardavę. 

Moterys rauda. Pamato sunkvežimį pravažiuojant ir 
puola prie langų žiūrėti, katro dabar eilė. Ir gulti eina 
su rūbais. Kai kuriuos, girdėti, beveik pusnuogius iš
vežė.

— Tai Dievo rykštė.
— Atbėgau pasakyti, dėde, kad ir jūs būtumėt vis

kam pasiruošę. Miestelyje visaip šneka. Sako, visus 
lietuvius išveš, o jų vieton svetimųjų prigabens.

— Bet ką gi mes blogo padarėme'šitiems licipieriams! 
—sušuko Vilimas. — Ko jie braunasi į mūsų ramias so
dybas? Jeigu dar yra Dievas, tai Jo teisingumas vis 
tiek turės pasiekti nusikaltėlius. . .

— Kada kas bus, dėde, o šiandien. . . — ir vaikinas 
nurijo paskutinius žodžius. Jam, kaip ir Vilimui, pasi
darė sunku alsuoti. Valandėlę patylėjęs, apsisuko ir 
bėgte pasileido į savųjų namų pusę.

Senis kurį laiką dar pastovėjo kieme. Paskui įėjo pir
kiom

Dienos darbų išvargintas, jaunesnysis sūnus miego
jo parvirtęs įstrižai lovą, bet švarko nebuvo nusivil
kęs, o šalimais kabojo pakabinti kailiniai. Kitoje lovo
je šnopštė anūkas. Vyresnysis sūnus su marčia ilsėjosi 
šalia savo kūdikio. Senis pasilenkė prie jauniausiojo 
žmogaus, pačiupinėjo jo gležnas rankutes, pasiklausė 
ramaus alsavimo.

— Diev?is žino, vaikeli, — pakuždėjo Vilimas, bet 
taip tyliai, kad niekas nebūtų galėjęs išgirsti, — Die
vas žino, kokia žemelė tave išaugins ir kuo tave išau
gins. O gal tu užtrokši, vaikeli, vergijon bevežamas?

Konsulas . 
kė vizitą klel 
lauskui, atsi 
jį klebonijoj

Bendro Ša 
ras gražiai 
daug pasid? 
nariai Amili 
Stanislausk; 
ti šalpos Fc 
riaus nariai
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Har
Pajutęs besiveržiančią ašarą, Vilimas pasitrauk® iždininkas Juo- 

nuo kūdikio ir išėjo iš pirkios tyliais žingsniais, kacanaiiskas išrinktas 
nė vienas iš miegančiųjų nepabustų. Surado lovą, par-jįLietuvių Kongresą, 
virto ant patalų ir susiėmė rankom už galvos. Smilki-sarta aukoti $200 
niai tvinksėjo. Užsimerkė, ištiesė kojas, peiskui apsiį 
vertė ant vieno šono, ant antro, bet užmigti vis tiekėjų buvo nutarę au- 
negalėjo. Jis galvojo: | ilgesnio

— Negi aš, visą gyvenimą plušęs, kaip darbinis jau-a prieita išvados,

V?
Kol 1 

išrinkti 
Kongn 
lingos 

tis, senatvėje pasidarysiu pastumdėliu ir dar svetimoji Taryba su AL ja įsn 
žemėj? Ne, ne, kas bebūtų, bet aš noriu savo žemėje3^ ^i $100 A. Sopuli) 
senus kaulus palaidoti. Lietuvoje gimiau, augau, Lie-^riomet paaukos, draugi 
tuvoje ir mirsiu. 3 dar nutarė, kad

 aio atstovai nuva-
Vilimą išbudino mašinos burzgimas. Apyaušry buvoM& prieš paduo- draugi 

truputį prisnūdęs, tad kelias sekundes nesusivokė, kas^ viešai seimo va- 
čia dedas, tačiau greit topterėjo galvon: jie atvažiuoja.^tų, kad jie lenk- < 
širdis ėmė drebėti, senis vos bepajėgė atsikelti ir pri-Tarybą ir A. L. Mi- 
siartino prie lango. Namiškiai taip pat buvo pakilę ir^tam Lietuvos vada- 
neramiai žiūrėjo į aną pusę upelio, iš kur aidėjo ūžesys.Štai Jei Kongreso 
Neužilgo pasirodė sunkvežimis, ir stipresnės akys jau8 tuo nesutiktų, tai 
galėjo pažinti žmonių medžiotojus. presui bus sulaiky-

— Vaikai, slėpkitės, kur kas galit! Kaip bus taip — A* Žiemys,

vis tiek jau gyvenimo nebėra, — sušuko Vilimas kur-i 
čiu balsu ir išsvyravo pro duris. Ijtport, UODU.

Kieme vėsu. Saulė tik patekėjusi skverbėsi pro sodo ~ . 
šakas. Ant lapų tebeblyksėjo pats rasos vandeningu-J,. a ®aį per su- 
mas. Sunkvežimis riedėjo keliu, tai iškildamas aukš- a«uanke ne" 
tyn, tai vėl nusileisdamas slėnin. Drauge su sunkveži
miu iškildavo arba nusileisdavo ir vežime sėdinčių'., 
ginkluotų vyrų šalmai. Vilimo akyse viskas pradėjo ^1U po sumOa buvo 
maišytis: ir banguojančių rugių laukai, ir durtuvai, susirinki- s 
ir šalmų atspindžiai, ir pirkioje pasilikusių vaikų vei-^anke daug 
dai ‘Konsulą J. Budų su- :

tašu publika kun. Al.
— Ne, manęs jūs nepaimsite, — sukuždėjo Vilimas, 

sukandęs dantis. — Kovoti esu per senas, bet gyvas trumpai ir gra- 
vistiek nepasiduosiu. Dieve, būk man gailestingas. Ualbėjo Lietuvos pa-

Bijodamas, kad nepargriūtų, senis svyruote prisvy- 'taksiais ir paaiški- 
ravo prie šulinio, atsišliejo rentinio, pats persižegnojo, susisiekti su 
peržegnojo sodybą. Paskui pakėlė apsamanojusį dangtį, arba kitokiu bū-

. . . Sunkūs guminiai ratai sukosi visiškai netoli so- žmonėms Vi
do, traiškydami po savim pasodės krūmokšnių šaknis pagelbos tame 
ir šakeles. t . ^Mulag taipgi pa4

Valandėlę pastovėjęs, lyg sapnuodamas senis štai- dabartinę Lietu- 
ga užsivertė visu pilvu ant rentinio, užsimerkė ir at- Te
leido rankas, kurios pirma taip tvirtai laikėsi įsikabi- ^rtiečiai dėkingi 
nusios į drėgną medį, kad net nagai buvo suleisti iki už žinias, ku- 
kraujo. ^vienam lietuviui bu-

1 ^naudingos.
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Pittsburgh, Pa.

)aug atstovų Kongresan

Iš Pittsburgho į Lietuvių 
mgresą Chicagon važiuoja 
su viršum atstovų.

Kongresui pereitą savaitę 
u buvo surinkta apie pusė 
kstančio dolerių aukų. Bet 
<imasi nuvežti visą tūks- 
ntinę. P.

Pottsville, Pa.

lietinis LRKSA Bankietas

Bankietas įvyko Necho 
llen viešbutyje, Pottsville, 
a., lapkričio 14 d. Baliaus 
ikslas buvo supažindinti 
pylinkės gyventojus su 
jRKSA organizacija ir su
raukti visus lietuvius ir jų 
lietelius į bendrą darbą 
sietuvos naudai.

Bankiete dalyvavo 250 sve
čių iš visos plačios Schuyl
kill, Carbon, Luzerne ir 
Northumberland apylinkės, 
— iš tų vietų susidaro pirma 
LRKSA apskritis.

Apskrities pirmininkas V. 
Abromaitis, Tamaqua, Pa.,
nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems ir darbštiems 
kuopų nariams, kurie sukvie
tė publiką.

Bankieto meninė progra
ma nebuvo ilga, bet gana įdo
mi. Buvo dainų solo ir duetų, 
kurias padainavo x Marijona 
Koskiūtė ir Virgilija Marcin
kevičiūtė iš Hazleton, Pa.

^November 23, 1945 
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hųRESPONDENTŲ PRANEŠIMAI 
kalbėjo t 
Vatoj > 

fester, N. Y. 
dicm -------------
Roma^OO Kongresui 
Pi Guįįmūsų kolonija, bet 
AmeribĮlelė ir jautri Lietu- 
taiu^vinimui.

įkyrius buvo išrinkęs 
Karolis, P. Norkeliūną ir 

g^Sanavičių, kurių pa- 
susfevo pereiti per visų 
PeiBS susirinkimus, as- 

užkviečiant daly- 
xiwi \merikos Lietuvių 

Chicagoje.
kolas iyaes buvo geros, 
ville,prijos draugiją at- 
moBilpna Apanavičienė ir 

. , Dirsienė su $100 
,“WS| Jurgio draugiją at- 

P. Norkeliūnas
V01Wj auka. Šv. Petro ir 
De®Haugiją atstovaus S. 

su $100 auka. ALT 
Shauštitstovaus J. Bara- 
M&su $200 auka. 
(M k ______

, laddĮh:)S savaitės kores- 
, McAdoo’^oj matėme mūsų

Konsulas J. Budrys sutei
kė vizitą kleb. kun. J. V. Kaz
lauskui, atsilankydamas pas 
jį klebonijoje.

Bendro šalpos Fondo vaka
ras gražiai praėjo. Jame 
daug pasidarbavo komisijos 
nariai Amilė Tauskienė ir J. 
Stanislauskas, taip pat ir ki
ti Šalpos Fondo vietinio sky
riaus nariai.

Liks daug gražaus pelno.

Šalpos Fondo maisto ir 
drabužių vajus gražiai eina. 
Jau daug parapijos svetainėj 
yra suneštų dalykų, daug ir 
valgio yra. Ne tik lietuviai 
aukoja, bet ir svetimtaučiai.

Tikrai vajus bus pasekmin
gas.

Smulkiau apie jį vėliau bus 
pranešta.

Ateinantį šeštadienį bus 
choro metinis parengimas — 
dainos, kortų žaidimas su do
vanomis ir šokiai.

s

AMERIKA

lĮtoį drabužių rinkliavos 
tad’ —9 tonus-
u. P, a gražus pasidarba- 

' Butrimo ir Norvi- 
, .^įriedu surikiavo 50 

smteąiių drabužių parve- 
Yorh aipgi daug pasidar-

“Norkeliūnas, A. Če- 
M Žiemys apgarsini- 

moterų daug padėjo 
ŠMS.navičienė, Valeskie-

lėjimei^elienė, Beisevičienė,

Kareiviams įėjimas bus 
veltui.

Choras kviečia visus jau
nus ir suaugusius į šį links
mą parengimą, kuris dar to- 
kis bus pirmas. O.

Newark, N. J.

Vakariene

mo darbas pavestas valdybai 
ir veikiančiam komitetui.

Buvo nutarta nupirkti Per
galės boną už 500 dolerių.

Kareivių sąrašas

Vietinės sodalietės bažny
čioj padarė visų parapijos 
kareivių sąrašą.

Sąrašas gražiai atrodo, iš
puoštas aukso raidėmis. Prie 
šio darbo taip pat buvo uo
liai prisidėjusios seserys 
pranciškietės ir šv. Vardo 
draugija, paaukojusi 25 dole
rius. žinovas

New Britain, Conn.

Omaha, Nebr.

Daug džiaugsmo
Turime daug džiaugsmo 

mūsų mieste. Ypač tos šei
mos yra linksmos, kurių sū
nūs grįžta iš karo.

Kai kurie grįžta visai kaip 
Mukūnų sūnus, Rūkų ir kitų. 
Kiti tik trumpai pabūna ir 
vėl atgal važiuoja. Bet dabar 
tėvams nėra taip sunku at
sisveikinti, nes nėra pavo
jaus vaikų gyvybei. Karei
viai atsisveikindami sako, 
kad jie nori pasaulio matyti.

BALF skyrius
BALF skyrius turi regu

liarius susirinkimus, ir visa- 
das kas naujas įsirašo į sky
rių. Pereitą kartą įsirašė Rū- 
kienė su visa savo šeima, Ja
kubauskienė, Neviedomskie- 
nė ir kiti.

Kitame susirinkime buvo

Auksinio Jubiliejaus 
Koncertas

Sekmadienį, lapkričio 18 
d., įvyko mūsų parapijos auk
sinio jubiliejaus koncertas.

Koncertas prasidėjo 6 vai. 
vakare.

Dalyvavo apie 350 žmonių.
Programoje pasirodė cho

rai ir solistai. Dainavo šv. Ce
cilijos, vyrų ir aukštesnėsės 
mokyklos chorai.

Solistais pasirodė A. Sin- 
tau, J. Skrabulis, P. Melinos- 
kas, Izabelė Degutis, Vikto
ras Sintau.

Mrs. Degutis, vargoninkė, 
daug pasidarbavo, gražiai pa
ruošdama chorus.

Koncertas buvo baigtas, vi
siems sugiedant Lietuvos 
himną.

Kam Renka Aukas? MIRĖ A. JUODZEVIČIUS

M. Lavinikaitė su motina ir 
draugų kareivių.

Motina O. Sijevičienė vi
siems padėkojo už maldas ir 
suraminimą sunkiose valan
dose, sūnui dingus.

Pianu skambino M. Raulič-
kas. Toliau solo dainavo J/sMtae ir kitos.
Mensickas. Tarp meniškų nu-Įžodyta “kūnas suorganizavo 

larbą, o tų visų pa- 
irdis buvo klebonas 

TeL Ste 3208 Jakšys, apie kurį tie
)ai sukosi. Savo įs- 

JONAS DAli pamokslais bažny- 
)er paskaitas rūbų 

Lietuvis Graborius Bakir Kongreso svarbą 
etė ir visus sujudi- 

1025 MT. VERNON ST, PKU® su visais dirbant ir 
rmininkaujant, pa- 

;ų darbų yra gražios, 
žiu vajų pabaigus,

Tel. REgent 8434 'buotojus gražiai pa-
RICHMOND GROffl Juozas Braknis ir 

WHOLESALE (j$[oceiūnas- V. A-

Savininkai Lietuviai Sų®, jr auka Kongresui 
PERKAME ČIA-RlM..

oor., »> t. j o*. icio 15 d. vakare sve- 8304 -16 Richmond Str. . . Tm . ,. .įvyko ALT vietinio

nelaimė

gs brolis 
iieną ve- 
tik tur- 

elninkus,

ivo pabė

---------------------- -T'.us iždininkas Juo-
Pajutęs besiveraanĄ^-anauskas išrinktas 

nuo kūdikio ir išėjo iš pi®-' į Lietuvių Kongresą, 
nė vienas iš miegančiųjų Nutarta aukoti $200 
virto ant patalų ir susiėn)ė^ui.
niai tvinksėjo. Užsimerkė, -'ūžiu buvo nutarę au- 
vertė ant vieno šono, 00, bet po ilgesnio 
negalėjo. Jis galvojo: ao prieita išvados,

AL Taryba su AL
- Negi _as, visą 0^usitars> tai $100 A. 

tis, senatvėje pasidarysiu P®'aį tuomet paaukos, 
žemėj? Ne, ne, kas beMPJS dar nutarė, kad 
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s. — Tai 

į dukrele, 
pasidavė, 
rgą varg- 
s vis tiek

pardavę, 
uojant ir 
gulti eina 
uogius iš-

umėt vis
iko, visus 
>ens.
ipieriams! 
ramias so- 
gumas vis

r vaikinas 
imui, pasi- 
psisuko ir

ui įėjo pir-

ius miego- 
vo nusivil- 
atoje lovo- 
•čia ilsėjosi 
imliausiojo 
pasiklausė

ilimas, bet 
>ti, — Die- 
i,'vp išau-

tuvoje ir mirsiu. Chicagą, prieš paduo- 
■^Skas, viešai seimo va- 

Vilimą išbudino nffiffl^kalautų, kad jie lenk- 
truputį prisnūdęs, tad Tarybą ir A. L. Mi- 
čia dedas, tačiau greit top^'dram Lietuvos vada- 
Širdis ėmė drebėti, senis ^’ąrbui. Jei Kongreso 
siartino prie lango. Nafl^.'u tuo nesutiktų, tai 
neramiai žiūrėjo į aną pS^Sngresui bus sulaiky- 
Neužilgo pasirodė sun^' A. žiemys,
galėjo pažinti žmonių ---------------------
- Vaikai, slėpkit&^geP01’1’ Conn-

vis tiek jau gyvenimo ----------
čiu balsu ir išsvyravo P113 sekmadienį per su- 

jgiznyčią atsilankė ne- 
Kieme vėsu. Saulė tik sevčias — Lietuvos

šakas. Ant lapų tebebus j gudryS įg, New 
mas. Sunkvežimis riedėjo^Tojau p0 sumOs buvo 
tyn, tai vėl nusileisdamas^,as gražus susirinki- 
miu iškildavo arba nuturiu atsilankė daug 
ginkluotų vyrų šalmaiKonsulą J. Budrį su- 
maišytis: ir banguojamojo su publika kun. Al. 
ir šalmų atspindžiai, it r ličius.
dai. nlas trumpai ir gra-

^kalbėjo Lietuvos pa-
— Ne, manęs jūs reikalais ir paaiški- 

sukandęs dantis. - ^'p gali susisiekti su 
vistiek nepasiduosiu. pikais arba kitokiu bū-

Bijodamas, kad nepa^Pažadėjo žmonėms vi- 
ravo prie šulinio, pageltos tame
neržemoio sodvba Pa*"* Konsulas taipgi pa- 
p daharti"''‘ Lietu’ 
do, traiškydami t« ‘’■’^eportieSai dėkingi 
ir sakeles. w/udriui už žinias, ku-

Valandelę pastoj L^kvienam lietuviui bu- 
ga užsivertė visu pilvu naudingos 
leido rankas, kurios 
nusios į drėgną medį, k80 v

Šventos Trejybės parapi
jos metinė vakarienė įvyks
ta lapkričio 25 d. 6 vai. va
kare, parapijos svetainėje, 
207 Adams St.

Šeimininkės jau pradėjo 
rūpintis vakarienės paruoši
mu ir mano turėti daug sve
čių, taip pat padaryti pelno 
bažnyčiai pataisyti ir nuda
žyti.

Vakarienės metu bus įvai
ri programa, o po vakarienės 
prasidės šokiai. Muzikantai 
yra užprašyti tikrai geri. Jie 
grieš visokius šokius.

Tad kviečiu visus savo pa
rapijiečius ir kaimynus į mi
nėtą vakarienę ir paremti sa
vo parapijos veikimą.

Kleb. kun. I. Kelmelis

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Važiuoja Chicagon
Kol kas trys delegatai yra 

išrinkti į Chicagą Lietuvių 
Kongresan, būtent — Sopu
lingos Dievo Motinos parapi
ja išrinko J. V. Baltrukonį, 
Sopulingos Dievo Motinos 
draugija, šv. Onos Klubas ir 
Moterų Sąjunga išrinko M. 
Matulaitienę ir Šv. Vardo
draugija išrinko M. Stanionį.

Šių visų atstovų išrinkimui 
daug prisidėjo su raginimu 
vietinis klebonas kun. L. Voi- 
cekauskas.

Kiek man teko girdėti, šie 
atstovai ir aukų geras sumas 
veža Kongresui. J. V. B.

tartasi važiuoti į Lietuvių 
Kongresą Chicago j e. Mūsų 
klebonas kun. J. Jusevičius 
žadėjo važiuoti, jei parapi
jos ir kiti vietiniai svarbūs 
reikalai leis.

Mirties Angelas
Prieš pat Visus šventus 

mirties angelas aplankė mū
sų lietuvių koloniją ir paėmė 
iš mūsų tarpo net tris asme
nis: Teodorą Bazarienę, S. 
Šimkų ir Oną Jablonskienę, 
kuri buvo tik 34 metų ir pa
liko net 4 mažus vaikus vy
rui auginti. Prieš mirtį ji il
gai sirgo širdies liga.

Dieve, būk visiems gailes
tingas !

New Haven, Conn.
Jaunimo Suvažiavimas

Lapkričio 11 dieną įvyko 
C.L.C. jaunimo suvažiavimas 
mūsų kolonijoj. Suvažiavi
mas buvo gana gausus. Buvo 
malonu matyti karius, kurie 
jau buvo grįžę iš karo tarny
bos, ir tuos, kurie dar tar
nauja.

Prasidėjus posėdžiui, visi 
rimtai svarstė savo organi
zacijos reikalus. Reikia pa
brėžti, kad nors kai kurie mū
sų jaunuoliai nekalba lietu
viškai, bet jųjų dvasia ir 
troškimai yra už tėvelių gim
tą šalį Lietuvą.

Nutarta netrukus rengti 
Pergalės šokius. Mūsų kle
bonas jaunimui pažadėjo pa
rapijos svetainę.

Posėdžiui pasibaigus, pra
sidėjo vaišės ir šokiai.

Jau parvyko iš ligoninės 
mūsų kolonijos veikėja Juzė 
Dičkienė ir dabar sveiksta 
namuose.

Šią savaitę grįžo iš saulė
tos Californijos mūsų veikė
ja Sofija Markūnienė, kuri 
buvo išvykusi aplankyti savo 
brolio ir kitų giminių bei pa
žįstamų. M.

Buvęs kunigu L. S. Brig- 
manas siunčia laiškus ge
riems katalikams ir prašo 
labdarybei aukų.

Savo laiške jis smerkia ka
talikus vyskupus ir Bažny
čios santvarką. Jo laiškas pa
rodo aiškiai, kur jis stovi.

Jis kalba apie katalikus, 
bet koks jis katalikas? Jis 
skelbiasi kunigu, bet keno 
jis kunigas?

Jis skelbia Meilės kongre
gaciją, bet kur ji yra, keno 
įstatyta ir keno patvirtinta? 
Jis ima iniciatyvą kurti prie
glaudą ir prašo pinigų. Kur 
yra buvusio vienuolyno pini
gai? Kas pasidarė su Pitts
burgho parapija? Kaip gali
ma duoti 500 dol. ar tūkstan
tines asmeniui, kuris plačiai 
mūsų visuomenei nežinomas 
kam jis tarnauja, kuriai baž
nyčiai priklauso, kas jo vys
kupas, kas garantuos pinigų 
saugumą ir tt.

Visuomenė, be to, norėtų 
iš jo išgirsti kitų aukų sąs
kaitas, kai dar Romos kata
likų kunigu buvo (jo vardo 
Catholic Directory 1944 ne
turi). Kur tas sąskaitas ga
lima rasti? žinoti kiekvie
nam reikalinga, su kuo turi 
reikalus Vincas Juronis

Lapkričio 8 d. mirė Anta
nas Juodzevičius.

Velionis buvo 58 m. am
žiaus. Sirgo keletą mėnesių. 
Yra buvęs šv. Vardo Dr-jos 
sekretorius. .

Palaidotas lapkričio 12 d. 
iš Apreiškimo par. bažnyčios.

Paliko žmoną našlę, du sū
nus ir tris dukteris, kurių 
viena yra seselė domininko
ne.

Velionis buvo ilgametis 
„Amerikos” skaitytojas.

NUOŠIRDI PADĖKA

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju kuni
gams už dalyvavimą mano 
sūnaus dingimo metinių at
minime.

Ačiū vargon. Dulkei ir jo 
šeimai už giesmes per mišias 
ir visiems kitiems, dalyvavu
siems mišiose ir pusryčiuose 
bei padėjusioms savo darbu.

Ona Sijevičienė

New York, N. Y.

Bayonne, N. J.

Jau Gyvena Vienuolyne
Mūsų seselės jau apsigy

veno savo naujame vienuo
lyne, kurį mūsų kleb. kun. 
J. Jusevičiaus rūpesčiu pa
statėme už 17 tūkstančių do
lerių.

Žmonės vis dar aukoja vie
nuolynui. Mat, norima gry
nais pinigais užmokėti, kol 
bus pašventintas namas.

Gražus Oras
Turėjome labai gražų spa

lių mėnesį. Mums buvo ge
riau eiti į bažnyčią, garbin
ti Mariją ir prašyti jos už
tarimo mūsų Tėvynei Lietu
vai. Vietinis.

Pori Jefferson, N. Y.
Vestuvės

Teresė M. Klimašauskaitė 
ištekėjo už Juozo Savicko iš 
Kearny, N. J.

Šliūbą Kūdikėlio Jėzaus 
bažnyčioj, Port Jefferson, 
suteikė kun. A. Pažereckas.

Puota buvo surengta Ame
rikos Lietuvių klubo salėje. 
Dalyvavo apie 150 žmonių iš 
daugelio vietų.

Šeimininkės buvo T. Kli- 
mienė ir A. Pažereckienė.

200 doleriij Auka Lietuvių 
Kongresui

Lapkričio 12 d. įvyko svar
bus mėnesinis Šv. Vardo 
draugijos ir Amerikos Lietu
vių Piliečių klubo susirinki
mas.

Buvo perskatyta keletas 
svarbių laiškų. Vienas jų bu
vo iš Karo Fondo, kuriam 
nutarta paaukoti 10 dolerių. 
Antras laiškas buvo Ameri
kos Lietuvių Misijos dėl su
važiavimo Washingtone. 
Laiškas buvo atmestas vien
balsiai.

Toliau buvo iškeltas svar
bus sumanymas siųsti atsto
vus į Lietuvių Kongresą Chi
cago j e. Buvo išrinktas M. 
Stanionis.

Be to, paskirta 200 dole
rių auka Lietuvių Kongresui.

Paskui buvo svarstytas su
manymas rengti puotą Nau
jus Metus sutinkant. Puota 
bus vien tik nariams. Rengi-

Waterbury, Conn.

Rapolo Juškos Koncertas
Lapkričio 25 d. 7 vai. va

kare parapijos mokyklos au
ditorijoje solistas R. Juška 
išpildys gražų dainų koncer
tą.

Dalyvaus vietiniai trys 
chorai, vadovaujant A. J. 
Aleksiui. Po programos bus 
šokiai.

Į koncerto komisiją išrink
ti šie asmenys: Marcelle Au- 
drikis — pirm., Mildred Bai
trush, Constance Jegela, Gla
dys Kevinas, J. Lusas, Stefa
nija Mikhnevich, E. Kušlis, 
Nellie Meškunas, Helen Pa- 
daigis, J. Paluskas, Stefani
ja Sapranas, Helen Snyder, 
R. Vaichus, Magdalena Kari- 
nauskienė ir Mariutė Kašė
taitė.

Šis komitetas uoliai plati
na koncerto bilietus ir jau 
surinko programai apsčiai 
garsinimų.

Visuomenę kviečiame į šį 
koncertą gausiai atsilankyti.

Aidas

Utica, N. Y.
Nors nieko nematyti lai

kraščiuose apie vietinių lie
tuvių veikimą, bet mes dir
bame parapijai ir Lietuvai.

Jau 4 metai sukako, kai 
klebonas P. Grabauskas atvy
ko pas mus ir iš apleistos baž
nyčios padarė kaip naują, iš
mokėjo visą skolą. Bažnyčia 
jokių morgičių bei skolų ne
turi.

Nelaimė ištiko gerą lietu
vį Martyną Sabonį: kilęs 
gaisras sunaikino daug jo 
drabužių ir šiaip nuostolių 
padarė.

Daug kareivių grįžta namo 
iš kariuomenės, šiomis dieno
mis sugrįžo M. Dilis.

Keturios motinos jau ne
sulauks savo sūnelių: jie pa
guldė galvas karo laukuose.

Drabužių surinkta daugiau 
kaip 1,200 svarų.

Neseniai buvo palaidota 
seniausia Uticos lietuvė — 
87 metų U. Sandunovičienė.

Seniai jau serga buvęs pa
rapijos zakristijonas Anta
nas Poderis.

Naujų Metų išvakarėse 
įvyks balius parapijos labui. 
Rengia Jėzaus širdies drau
gija. Vietinis

Vakariene ir Koncertas
Parapijos vakarienė ir kon

certas lapkričio 18 d. puikiai 
pasisekė.

Žmonių atsilankė gausiai 
— ne tik vietos lietuvių, bet 
ir iš Newarko, Elizabetho, 
Jersey City, Brooklyno ir ki
tų vietų.

Buvo atsilankę kaimyni
niai kunigai klebonai Mgrs. 
James Doyle, Rev. Dr. Mul- 
legan, Rev. A. Tralka, Rev. 
St. Melenich.

Dainavo M. Kižytė ir Bar
bara Darlys, pritarė Edna 
Sheppard.

Dainininkės buvo sutiktos 
su dideliu entuziazmu. Visi 
buvo sužavėti. Dainininkės 
buvo apdovanotos gėlėmis.

Buvo sudainuota nemaža 
lietuvių liaudies dainų.

Padėkos šventės novena 
prie šv. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo prasidės lapkričio 
30 d. ir baigsis gruodžio 8 d.

Bus penkerios pamaldos 
kasdien — 9 vai. ryte su mi- 
šiomis, 2 vai. po pietų, 7 vai., 
7:45 ir 8:30.

Kun. .Geraldas Matejūnas, 
pasionistas, ves noveną.

Mes, Juodzevičiaus šeima, 
norime pareikšti nuoširdų pa
dėkos žodį visiems už pa
reikštą mums užuojautą ir 
dalyvavimą laidotuvėse ir ka
puose.

Reiškiame padėką kuni
gams N. Pakalniui, A. Pe
trauskui, B. Kruzui, J. Bal- 
kūnui, P. Lekešiui, Mons. Dil- 
lion, W. Matters, D. Connol
ly, D. O’Connell, J. Aleksiu
mi!, K. Pauloniui ir A. Masai- 
čiui už jų dalyvavimą laido
tuvių mišiose, aplankymą li
goninėje ir namuose ir už mi
šias.

Dėkojame vienuolėms do- 
mininkonėms už jų dalyvavi
mą bažnyčioje, už užprašy
tas mišias. Taip pat dėkojam 
Šv. Luko mokyklos moki
niams.

Nuoširdus ačiū visiems 
draugams ir giminėms už jų 
dalyvavimą.

M. Juodzevičienė ir šeima

LANKYS VYSKUPAS
Lapkričio 27 d. 9 vai. baž

nyčią vizituos J. E. vysk. Mc
Intyre.

Pamaldos atnaujintoj bažny
čioj

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

Programa bus tokia: 1. Pa
dėkos pamaldos su pamoks
lu ir palaiminimu bažnyčio
je. 2. Iškilminga vakarienė 
salėje. 3. Dainos ir šokiai. 4. 
Laimėjimai.

Ruošia parapijos jungtinės 
draugijos.

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

Viešos Diskusijos

METAI NUO LAKŪNO 
DINGIMO

Lapkričio 16 d. suėjo vie
ni metai, kai lakūnas Anta
nas Sijevičius ir kiti devyni 
su juo buvę dingo Europoje 
ir ligšiol nebuvo surasti.

šeštadienį, lapkričio 17 d., 
lakūno A. Sijevičiaus inten
cija buvo užprašytos mišios, 
kurias atlaikė kun. A. Masai- 
tis Angelų Karalienės bažny
čioje.

Žmonių į pamaldas atsi
lankė apie 60.

Tie patys žmonės dalyva
vo ir pusryčiuose parapijos 
salėje. Buvo atsilankę taip 
pat kunigai, dingusio lakū
no brolis Stasys su šeima,

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingas Klubas rengia viešas dis
kusijas, kurios bus sekmadienį, 
lapkričio 25 d. A. L. P. Klubo 
name, 280 Union Avė. Pradžia 
2:30 vai. po pietų. Įžangos nebus.

Diskusijoms įvadą padarys 
adv. K. Jurgėla. Jo tema: „Ar 
Lietuva kaipo valstybe turi tei
sę gyventi nepriklausomu gyve
nimu, ar kas ja kitas turi valdy
ti?”

Advokatas K. Jurgėla, Lietu
vai atgimstant po ano karo, pats 
yra dalyvavęs kovose su lenkais 
ir su bolševikais, ginant Lietu
vos laisvę. Jis nušvies, kaip Lie
tuvos žmonės kovojo dėl laisvės 
ir kaip toji kova dabar eina.

Po diskusijų advokatas K. 
Jurgėla padarys diskusuojamu 
klausimu išvadas.

Tokių diskusijų mūsų Brook
lyno publika seniai laukė. Užtat 
yra proga kiekvienam lietuviui, 
minėtu klausimu pagalvoti ir 
atėjus pareikšti savo nuomonę. 
Tad kuo gausiausiai ateikite.

Kviečia:
L. K. N. Klubo valdyba.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Juozas Grigaitis buvo pa
laidotas lapkričio-14 d.

Klebonas kun. M. Kemėžis 
ir kunigai Gilbert Mai ir 
Alexander atlaikė gedulingas 
mišias už velionį.

L. VYČIŲ N. Y. IR N. J. 
APSKRITIES PARENGI

MAS
Naujai susiorganizavęs ap

skrities choras rengia sma
gius ir linksmus „Barn 
Dance” šeštadienį gruodžio 1 
d., šv. Mykolo par. salėje, 15 
E. 23rd St., Bayonne, N. J.

Komisijos pranešimu, vis
kas jau paruošta. Tie, kurie 
pažįsta L. Vyčių apskrities 
parengimus, tikrai žino, kad 
šis pasilinksminimas bus vie
nas iš smagiausių.

Visi kviečiami dalyvauti.
H. P.

Paieškoma
prityrusios virėjos ir šeimi
ninkės lietuviškoj klebonijoj. 
Alga $100.00 pradžiai: vėliau 
daugiau. Kreipkitės pas kle
boną.

Rev. L. J. Mendelis
114 W. Saratoga St. 

Baltimore 1, Md.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

-----—<

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Balkis
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

♦

■ ■ —<

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valaiitiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

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

BAZARAS0

I PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

f Lapkričio-Nov. 23-25d.d.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

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

PRADŽIA: Penktadienį ir šeštadienį 7 vai. vak. 
Sekmadienį 4 vai. popiet

2
'I

UŽSISAKĖ LIET. ISTORIJĄ

Alfonsas Stankevičius
A. Stankevičius, gyvenąs 

Bronx, N. Y., pirmutinis už
sisakė kun. T. Chase „The 
Story of Lithuania”, tam 
tikslui paskirdamas 10 dole
rių.

Jis taip pat davė 25 dole
rių auką Lietuvių Kongresui 
Chicago j e.

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

HG^

MALONIAI KVIEČIAME BAZARAN! Mūsų Apylinkėje
Šie žodžiai skiriami visiems „Amerikos” skaitytojams. 

Visiems jos artimiems bičiuliams. Visiems, kuriems „Ame
rika” yra artima ir miela.

„Amerika” gyvuoja jau dvyliktus metus. Jos pradžia 
buvo nelengva. Ji pradėjo savo kelią nelabai tvirtu žings
niu. Bet ji ėjo tiesiu keliu. Jai švietė katalikybės idealų ne
gęstantis žiburys. Ji rėmėsi ištikimumu daugiažvaigždei 
Amerikos vėliavai. Ji budėjo lietuvių tautos laisvės ir gy
vybės sargyboje. ..

„Amerika” susidarė pagrindą gyvuoti. To norėjo, tam 
aukojosi būrelis arti „Amerikos” stovinčių ir dirbančių 
žmonių. Jie nori, kad „Amerika” ne tik gyvuotų. Jie nori, 
kad „Amerika” užimtų didesnius lietuviško darbo plotus, 
kad ji turėtų geresnes ir patogesnes tobulėjimo sąlygas.

O tam vien tik norų ir pasiryžimo neužtenka. Tam rei
kia ir būtinosios medžiaginės paramos, pinigų.

Taip, mūsų laikraščiui reikia daugiau paramos. Ir štai 
kodėl „Amerikos” artimi bičiuliai šios savaitės gale ruošia 
trijų dienų bazarą.

Mielas skaitytojau! Jau puikiai žinai, kad penktadienį, 
šeštadieni ir sekmadienį (lapkričio 23, 24 ir 25) Brooklyne, 
Apreiškimo par. salėje, bus „Amerikos” Pergalės Bazaras.

Viskas yra paruošta. Trūksta tik Tamstos atsilanky
mo. Suraski galimumo nors vieną vakarą atsilankyti. Kai 
eisi, pakviesk! savo pažįstamus, savo kaimynus, savo arti
muosius. Kai salėje bus daugiau žmonių, visiems bus sma
giau, jaukiau ir linksmiau.

Kurie negalėsite atsilankyti, atsiminkite bazarą kitaip. 
Suraskite, priemones dalyvauti bazare!

Iš anksto visiems nuoširdus ačiū!
Iki pasimatymo „Amerikos” Pergalės Bazare.

BAZARO RENGIMO KOMITETAS.

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

Federacijos apskrities su
sirinkimas bus penktadienį, 
lapkričio 30 d., Apreiškimo 
parapijos salėje 7:30 vai.

Prašome atsilankyti.

SERGA A. TVASKIENĖ
Praeitą savaitę susirgo A. 

Tvaskienė, Moterų Sąjungos 
24 kp. narė. Yra namuose.

KALBĖJOSI SU ARKI V. 
SPELLMANU

Albertas čižauskas, kuris 
yra Amerikos vicekonsulas 
Karachi, Indijoje, turėjo pro
gos matytis ir kalbėtis su ar
kivyskupu Spellmanu, kai jis 
keliavo per Indiją ir buvo su
stojęs Karachi.

Albertas Čižauskas yra ki
lęs iš Brooklyn©.

• Anna Kaskas lapkričio 
25 d., sekmadienį, dainuoja 
Pittsburghe Lietuvių Piliečių 
svetainėje. Lapkričio 30 d. ji 
dainuoja „Rosenkavalier” 
Metropolitan operoj.

• Kun. Dr. J. Vaškas šią 
savaitę atvyksta New Yor- 
kan pakeliui į Lietuvių Kon
gresą Chicago j e.

• Kun. D r. J. Starkus yra 
išrinktas delegatu į Lietuvių 
Kongresą.

• Jonui Stoškui, „Ameri
kos” bendradarbiui iš Chica- 
gos, buvo padaryta sunki 
operacija. Visi pažįstami jam 
linki laimingai susveikti.

• Dr. Ant. K. Rakauskas 
lapkr. 4 d. Latrobe seminari
joje priėmė subdijakanato 
šventimus.

• Vyt. Bacevičiaus koncer
tas bus šį sekmadienį, lap
kričio 25 d., Times Hali sa
lėje 8:30 vai.

® Ignas Budreckas vyksta 
į Lietuvių Kongresą.

• Jonas Skarulis yra pa
kviestas šv. Jono universite
to fizikos ir chemijos dėsty
toju. Drauge jis ruošiasi fi
losofijos daktaratui.

• BALF 100 skyriaus kul
tūrinis vakaras ruošiamas 
gruodžio 15 d. New Yorke, 
Common Council salėje.

® Antanas ir Karolina Da- 
mašai lapkričio 3 d. minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį. Ta proga J. 
Terebeizienė su giminėmis ir 
draugais jiems surengė puo
tą. Damašai dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie šios iškil
mės.

• Juozas ir Kazimiera

GRĮŽĘ KARIAI
Vis daugiau ir daugiau 

mūsų karių grįžta į civilį gy
venimą.

Daugelis jų yra dalyvavę

"MEMORIES of LITHUANIA" į
RADIOHOUR į

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 £

Garšvai lapkričio 20 d. mi
nėjo savo vedybinio gyveni
mo 35 metų sukaktį.

Lietuviu Radijo Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 ko.

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

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVTČIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

Prašomi atsilankyti drau
gijos nariai ir parapijos vy
rai ir moterys.

Tikietai jau platinami. Jų 
galima gauti pas komiteto 
narius ir pas kolektorius. Bus 
platinami ir per „Amerikos” 
bazarą. Prašomi tikietus įsi
gyti iš anksto.

PRIEŠMETINIS SUSIRIN
KIMAS

Šv. Jurgio Draugijos prieš- 
metinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 5 d., 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime privalo
visi nariai dalyvauti. Na
riams turi rūpėti organizaci
jos gerovė. Jos gerovei užti
krinti, reikalus gerai išsau
goti ir tvarkyti gali padėti 
kiekvienas narys, dalyvauda
mas susirinkimuose.

Kadangi šiame susirinkime 
bus renkama pusė valdybos 
narių, tad labai svarbu na
riams dalyvauti.

Pareikškite savo norą, 
rinkdami valdybos narius se
kantiems metams. Nuo val
dybos narių veiklos priklau
so draugijos gerovė.

J. Ambrazaitis, pirm.

PERGALĖS BONŲ KOMI
TETO PARENGIMAS

Gruodžio 9 d., sekmadienį, 
Apreiškimo parapijos salėje 
Pergalės bonų vajaus lietu
vių komitetas rengia kalbų 
ir muzikos programą.

Pradžia 4 vai.
Vietoje bus galima įsigyti 

ir Pergalės bonų.

RENGIA N. METŲ 
SUTIKTUVES

Amerkos Lietuvių Piliečių 
Klubas, 280 Union Avė rengia 
Naujų Metų sutikimo vaka
rienę ir šokius pirmadienį, 
gruodžio 31 d.

Pradžia bus 8:30 vai. vaka
re. Bilietas $3.00 Tik šokiams 
bilietas bus 50 c.

Bilietą galite gauti pas 
klubo šeimininką J. Zaka
rauską ir pas rengimo komi
sijos narius. ALPK

įvairiose kovose, matę pasau
lio kraštų.

Teko sutikti šiuos grįžu
sius karius.

Henry Vancevičius (Won- 
son), garbingai atleistas, grį
žo iš Vokietijos, kur tarnavo 
specialiame žvalgybos korpu
se apie metus laiko. Viso ka
riuomenėje tarnavo apie 4 
metus, žmona Angela ir dvy
nukės dukrelės džiaugiasi, 
sulaukę vyro ir tėvo.

Antanas Samalionis, gar
bingai atleistas, sugrįžo iš 
Pacifiko. Ištarnavo kelerius 
metus laivyne. Žmona Adeli
na džiaugiasi, sulaukusi sa
vo vyro po ilgo nesimatymo.

Antanas Grisaitis M-M 3, 
tarnavo karo laivyne apie 
2^2 metų. Vienus metus da
lyvavo Europos vandenyse. 
Jam teko patirti daug pavo
jų. Garbingai atleistas iš tar
nybos, grįžo pas jauną žmo
ną.

Ypatingai džiaugiasi tėvai 
P. ir P. Grisaičiai, sulaukę 
sūnaus, laimingai grįžusio.

Serž. Donald Wieta grįžo 
iš Indijos. Tikisi greitu lai
ku būti atleistas iš kariuo
menės.

Walter Mockevičius gar
bingai atleistas iš kariuome
nės. Ištarnavo 4^2 metų. Eu
ropoje išbuvo apie 2 metus.

Paul Lapinskas, dalyvavęs 
įvairiose vietose: Antiqua, 
British W. Indies, Puerto Ri
co, St. Thomas, St. Crox, 
Anglijoje, Prancūzijoje, Luk- 
semburge, Belgijoje, Olandi
joje, Vokietijoje, Austrijoje. 
Jam teko pereiti per Elbės 
upę į rusų teritoriją. Užjūry
je tarnavo 3 metus. Gavęs 
tris kovų žvaigždes. Garbin
gai atleistas.

Teddy Lapinskas, garbin
gai atleistas, grįžo pas savo 
šeimą. Dalyvavęs daugelyje 
kovų užjūryje. Gavęs penkias 
kovų žvaigždes.

Al. Juras ištarnavo 5 me
tus armijoje. Užjūryje buvo 
2 metus. Vienas iš pirmųjų 
jis išlipo Prancūzijoje. Gar
bingai atleistas.

Antanas Juras kariuome
nėje ištarnavo 3 metus. Užjū
ryje buvo 2 metus. Garbin
gai atleistas.

Apreiškimo 
Parapija

Šeštadienį, gruodžio 1 d., 
Apreiškimo par. Šv. Vardo 
Vyrų draugija rengia korta- 
vimo ir bingo vakarą Apreiš
kimo parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Bilietų kaina 25 centai.
Ši draugija jau seniai tu

rėjo parengimą. Draugijos 
komitetas pasistengs visus 
svečius maloniai priimti.

Angelų Karalienės 
Parapija

Ateinantį sekmadienį, lap
kričio 25, Amžinojo Rožan
čiaus draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. 4 vai., po mišparų, 
bus procesija ir vėliau para
pijos salėje susirinkimas.

Narės nuoširdžiai kviečia
mos dalyvauti.

Šį sekmadienį, lapkr. 25, 4 
vai. popiet į mūsų parapiją 
atvyksta Brooklyn© vysku
pas Kearney.

Jis bažnyčioje dirmavos 
prirengtus tam Sakramentui 
priimti vaikus ir suaugusius.

Maspetho Žinios
ŠELPS LIETUVIUS 

BELGIJOJE

BALF 16 skyrius Maspe- 
the turėjo savo susirinkimą 
praeitą sekmadienį, lapk. 18 
d. Pirmininkas Povilas Ku
bilius ir kun. J. Balkūnas 
pranešė apie drabužių, knygų 
ir maisto vajų. Drabužius ir 
knygas rinkti nutarta nenu
traukti.

Maisto vajuje šį mėnesį 
nutarta sukelti 500 dolerių ir 
išsiųsti Kalėdoms maisto pa- 
kietus visiems žmonėms lie
tuviams Belgijoje.

Ligi šiol aukojo maistui: 
Šv. Vincento Pauliečio drau
gija 175 dol., parapija 100 
dolerių, Motinų ir Moterų 
Karių draugija 50 dol., N. N. 
10 dol.

Po 5 dolerius aukojo, Mrs. 
Wicks, Mickevičienė, Savic
kienė, kun. J. Balkūnas. Po 
2 dolerius, Protašienė, Rim
kienė, Šimkienė, Jasinskienė, 
po 1 dol. Zavistanavičius,

IŠNUOMOJIMUI
4 kambariai ir maudynė. Švie
sūs, patogūs, maža renda. Gy
ventojai galėtų prižiūrėti namą

Kreipkitės (nuo 7 vai. vak., o 
šeštadienį ir sekmadienį visą die
ną) :

M. Karaktynas,
242 Irving Ave.
Brooklyn, N. Y.

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 St INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Lapkričio-NovemberĄllKAIP

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

..įeina smar- 
įglųirvie- 

siekiančių

^odaugkeis-
^jpeima-

-ranešė, kad
.jjvosgyven- 

karei-
.^glųvado-

AMERIKOS LIETUVI!

LIKŲ VISUOMENIŲ

KULTŪRINIO GYVI

SAVAITRAŠTI

EINA KAS PENKT

Entered as Second-Class mi
Office at Brooklyn, N. Y. 1

LAIŠKAI IRI
B

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkim 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš į.3tStO-
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE,1'^ japonai 

Juozas Cinkus įįmenė".
495 Grand Street, Brooklyn, N. jog ^avOs

ne ang-

Klubo svarbus mėne^^ 
susirinkimas bus Penkt?'"urejDeg; ; 
nį, lapkričio 23 d., KhM jiems 
Įėję. “

Vladas Zabielskis 
gęs pereitą savaitę **|vJišrap. 
sveiksta N. Y. ligoninėjJr 
kime greitu laiku grįžtėj - 
gal prie biznio. ,^bnene- 
” r pa-

VI. Galčus atleistas i^ 
riuomenės, kurioj išbl?' Uls. 
metus. ■“1 TOo- - - - - - - - -  Į Wa-

Jocų žentai, du brolio® 
nas ir Mikas Wezvik, 
žo, atleisti iš karmom^83 *en' 
Parvažiavo iš Europos.

 ;įį Lenkijos
Mrs. A. Hon-Zauniūt 

vyko pas savo vyrą į “ Pnes 
tucky. Jis yra sužeistaibnvoAme' 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fs atstovaus 

siffltojų dide- 
PARDUODAM. katalikai, 

ji katalikas.
Geri, pigūs, patogūs nuėjęs 

Gerose vietose. Patamsį 
teisingas. į

Apdraudžia viską, kas Laimintas 
prašo. Apdraudžiu (insurii 
žmones. .ff****^-

Kreipkitės: į Vokietijos
Joseph Vastunu^M

A ii ganytojišką
Real Estate Insuranc
Grand St., Brooklyn, ifcvo perskai- 
Tel. EVergreen 7-167 srilkiškų sa- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $ ir pasiro- 

i spaudoje.

Clement A. Vok^Matjen 
(VOKETAITIS) senės vieti- 

. , . , sffia laiškoAdvokatas lhipjiiyra 
41-40 — 74th Stre”
Jackson Heights, N. Uhberis to- 

ria nepagris- 
NEwtown 9 - 5972 ]^kas 

----   
~ ~ ' it

brikos pro-

Saugok Savo A«
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėjirU > , 
AKINIAI prieinamiausi.^™11' 
kainomis pagal jų rūšis.

Si ištaiga įsteigta prieš 40 niekia laukti 
SĮhpunk- 

btenger & stenga ir rusai, 
<ė IMI m OPTOMETRISTAS — ORTU ,,m
* b Lietuvos, 

394-398 Broadway, Brooklyn, įmjįgų 
—^ė- Be to’ 

—Lietuvoje, 
LIETUVIŠKA S*1 

wacijas, 

.ALUDE
čia Galima Gauti Kanada'^UŽ tai 

“Black Horse” Ale * netraukia,
Patogi Vieta UžėjimiA.!?1!’’ 

Su MOTERIMS
DIDELIS I\ASIRINKIMAt .įjjĮj nsniii 

VISOKIU GARIMU

JUOZAS ZElDAl^ iet 
411 Grand Sfreeti^ 

Brooklyn, N. Y. ^„jj.

Balkūnienė, Ciplienė, Bago- 
čiūnienė, Galčius. Skyrius iž
de tam tikslui turi $12.50.

Jau turime $380.50. Aukas 
prašome įteikti skyriaus pir
mininkui arba per parapijos 
kunigus. P.

— Kun. Juozas Varnaitis, 
Šv. Patriko, Pueblo, Colo., 
klebonas svečiuojasi Maspe- 
the pas savo motiną.

— Iš kariuomenės sugrį
žo Povilas ir Jonas Navickai.

— Maspethiečius ir visus 
parapijos narius kviečia į 
„Amerikos” bazarą draugijų 
darbininkai ir prašo parem
ti savo parapijos būdą!

— Šv. Vardo draugija įga
lioja P. Kubilių atstovauti ją 
Visuot. Kongrese Chicagoje. 
Draugija įteikia auką $5.00. 
P. Kubilius išvažiuoja su Bre- 
kertais automobiliu.

— Keturiasdešimt Valan
dų atlaidai Maspetho bažny
čioje bus gruodžio 2, 3 ir 4 
dienomis. Pamokslus sakys 
kun. J. V. Skripkus iš Pitts
burgh©.

— Tretininkų susirinkimas 
įvyks lapkr. 26 d. vakare po 
lietuviškų pamaldų.

— Zabielskių sūnus leite
nantas Charles Zabielskis 
dabar yra Cebu mieste, Fili
pinuose. Jis yra inžinierius 
ir prižiūri kelių tiesimą bei 
taisymą.

Moterų Sąjungos 30 kuopa 
ruošia laimėjimo vakarą 
gruodžio 1 d. 7 vai. vakare. 
Prašome visų atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

New York 16, N. Y.

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

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

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

Dešimties metų garantija.

« STagg 2-1454
I F. GRAŽYS ir SŪNUS 

KONTRAKTORIAI
£ Atlieka mūriniu namu sienų iš-
& lyginimu, plasteriavima, šaligat- 

viu cementavimą ir kt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

496

Amerikos paštų 5 
praneša, kad suda 
tvarkymai Ameriko 
tiems draugams ir g 
pasikeisti neregi 
laiškais ir atvirukais 
miais asmenimis (i 
persons), esančiais 1 
čių zonoje Austrijoj 
kietijoje.

Reikia laikytis žei 
rodytų taisyklių.

1. Giminės ir drau 
nerašo, kol pirma g 
benamių asmenų a1 
(UNRRA forma Ne 
Tarptautinio Raudot 
žiaus pranešimas), i 
virlaiškio benamiai 
iš amerikiečių zonos 
joje ir Austrijoje j 
syti kas savaitė 
laišką, dviejų pusią 
mo.

2. Laiškai ir atvir 
rie siunčiami ani< 
placed persons, turi 
nešti į paštą, prie 
paduoti tarnautojui 
tuoju atvirlaiškiu i 
tijos. Tie laiškai ir 
bus pašte pažymėi 
fied” ir primuštas 
das.

3. Jei toki laiškai 
ti į pašto dėžutes, ji( 
žinti siuntėjui su ] 
mu, kad nuneštų ties

AUSTRIA

trijoje buvo rinkim 
lamentą.

Jie buvo tikrai la 
mokratiškai praves 
būdu skyrėsi nuo 
Bulgarijoje ir Jugc 
kur komunistai nei 
vų rinkimų.

Austrijoje pirmą 
mėjo liaudies parti; 
vadas yra katalikas

Liaudies partija i: 
lamento vietų gave 
pati viena surinkt 
sveriančią daugumą 

Socialdemokratų 
gavo 76 vietas, o k 
tik tris.

Nauja vyriausyb 
joje bus sudaryta, 
pagrindu iš liaudies 
socialistų ir komui

Ministerio pirmir 
ta greičiausia teks 
partijos vadui 
Figl, o prezidentu,

-ji
HAvemeyer 8 - 0259 naciškoji

RALPH KRU C JM Jack-

FOTOGRAFAIS 
65 - 23 GRAND AVENŲir tą 

Maspeth, N. Y. ^0 „apgau-

buvo apgaulingas, 
ir naciai sutarė pi 
rą prieš Lenkiją, n 
kaip ją pasidalins, s 
žudyti Baltijos tai 
ir iš viso sudarė sąl; 
karui iškilti.

Kaltinti tik vok 
šio susitarimo būtų 
juokimas iš įstatyn 
susitarimo lygiai y] 
Maskva. Be Maskv 
mo nebūtų buvę nė 
ties.

KadNuernbergo 
mas neišvengia smi 
litikavimo, matyt

■ fakto, jog Jackson 
; tinimo kalboj nė pi 
. neužsiminė, kaip 
į per smurtą iš Liet 
. mė Klaipėdos kraš 

dar daug anksčii 
rengė sąmokslus Li 
ritorijoje ir už tai 
tuvos teismo nubai 
garsioji Neumanno

Bet dabar, mate 
teisme nepatogu m: 
padarytos skriaudi 
vai, — kad kokios 
gaus
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