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Bortkevičiene Mirė

RŪBAI IŠDALINTI LIETUVIAMS

AL. SMITHO ŽENKLAS

MINIOS PRIE KARALIAUS RŪMŲAUSTRIJOJ LIAUDIES PARTIJA
Stockholmas.Prigėrė 15 Vaiky

ka-

PALESTINOJ ŽUVO ŽYDŲ

mas neišvengia smulkaus po- gali tuoj atsiliepti visoj au.

laivų

Kr i

ikare buvo daug keis- 
ų. Vieną jų vėl ma-

rekor- 
metus

saloje tebeina smar- 
ai tarp anglų ir vie- 

^zentojų, siekiančių

Šiomis dienomis Amerikos 
pašte pasirodė Al. Smitho, 
buvusio New Yorko valsty
bės gubernatoriaus, paminė
jimo 3 centų pašto ženklelis.

Vokietijos katalikų vysku
pai kviečia Amerikos vysku
pus atsilankyti pas juos ir 
aptarti tikybos reikalus.

Garsaus airių tenoro John 
McCormack namas Airijoje 
bus paverstas ligonine. Ligo
ninę prižiūrės vienuolės.

mą Palestinon. Ligšiol ang
lai nėra linkę didesnio skai
čiaus žydų ten įsileisti.

iinolas Faulhaberis to- 
l^nzūrą randa nepagrįs- 

jo bažnyčiose laiškas 
neskaitytas.

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Newarkas. — Amonijos 
tankui sprogus, šiame mies
te buvo užmušti keturi žmo
nės ir 40 sužeistų.

tomobilių pramonėj.
Atrodo, kad netrukus Ame

rikoje gali streikuoti apie 
1,250,000 darbininkų.

LIGONINĖ IŠ DAINININKO 
NAMŲ

General Motors atmetė 
darbininkų siūlymą tartis dėl 
algų numatytomis sąlygomis.

Streikas General Motors 
fabrikuose eina toliau, ir tai

★ • ★
Kad Nuernbergo nacių teis-

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENĮ

NAUJIENOS (EX
1739 SO. HALSTED ST. 

FILSEN STA.
CHICAGO. H.T,.

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,

-
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LAIŠKAI TREMTINIAMS VOKIETIJON 
IR AUSTRIJON

Siūlo Pasitraukti 
Iš Irano Švedai Išduoda Lietuvius

SALDAINIU puf0^-
v rvDTinmA. ™ščiai pranešė, kad( Lengvi Už2j25mUŠti JaV°S ^Ven’ 

į PUSRYČIAI-PIETOS-VAKAHi^^eda jaPoml karei- 
\ AISKRYMAS gamintas namie ii statyti po anglų vado- 
į riausLx bravorų. Parengimu

J Juozas Gįį kariuomenės atsto-
p 495 Grand Street, %iškė, kad japonai
-------------------------------- jįj. gera kariuomenė”.

priminti, jog Javos 
■ klauso visai ne ang- 
•®Ė$t olandams.
oįlęsaloj gyventojai yra 

lieji iek laiko kreipęsi į 
kad padėtų jiems

l įgauti.
$ pataikė ne ten, kur 
sygįuk Stalinas ir jo šut- 
feĮĮjZisam pasauly išgar
mi p timų žemių plėšimu.

Maskva nieko nė ne-
Ų/os gyventojoms pa
avės kovoje.

vos vyriausybe, Mas- 
, ntroliuojama, į Wa- 

„ -,ią atsiunčia ambasa- D1SE1 .. uris atstovaus lenkų 
' ,>ats nebūdamas len-

rlTE

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

— Iš kariuomenės sugrį
žo Povilas ir Jonas Navickai

— Maspethiečius ir visos 
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-

j, naujas Lenkijos 
^dorius, yra gimęs iš 

lykiį tėvų. Dar tik prieš 
teljavaites jis buvo Ame- 
—ilietis. Jis atstovaus 
niūrios gyventojų dide- 
■“uma yra katalikai, 
^ebūdamas katalikas.

jis yra pasižymėjęs 
elis Kremliaus dikta- 

dienomis. ^Pamokslus sakys garbintoj as ir pernai 
kun. J. V. Skripkus iš Pitts- 
burgho.

— 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.

dų atlaidai Maspetho bažny-^.j 
čioje bus gruodžio 2,3 ir 4
T • T"\_____ 1—1.. Q

. ^o Stalino palaimintas
ĖJle--v t -

1 siūčio gale Vokietijos
1 uai buvo susirinkę Ful-

* paskelbė ganytojišką 
b

-^laiškas buvo perskai- 
s visų katalikiškų sa- 

“Vokietijoje ir pasiro-

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 pato 
Metropolitan area 

809-11 Fifth Ava 
New York 18, N. I.
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. Jei jūsų namo stogas praa
ręs, reikia pataisymo, mes esą’ 

ie- me pasiruošę patarnauti. J 
Jy- darbas nėra per mažas. Mes p 
uą tys atliekame darbą, tunme m 
, o dėmius įrankius. Muši); d 
lie- Linkai yra patyrę mecto^

Kurie patys nori taisyti 

gus, mesGUM ROOF COATING, ja® 
nereikia šildymo. Jus

= | sidėsite. Apsaugos nuo vandem.

!a

Amerikos paštų vadovybė 
praneša, kad sudaryti pa
tvarkymai Amerikoje esan
tiems draugams ir giminėms 
pasikeisti neregistruotais 
laiškais ir atvirukais su bena
miais asmenimis (displaced 
persons), esančiais amerikie
čių zonoje Austrijoje ir Vo
kietijoje.

Reikia laikytis žemiau nu
rodytų taisyklių.

1. Giminės ir draugai tegul 
nerašo, kol pirma gaus iš tų 
benamių asmenų atvirlaiškį 
(UNRRA forma No. 1 arba 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus pranešimas). Po to at
virlaiškio benamiai žmonės 
iš amerikiečių zonos Vokieti
joje ir Austrijoje galės ra- 
šj4i kas savaitė po vieną 
laišką, dviejų puslapių didu
mo.

2. Laiškai ir atvirukai, ku
rie siunčiami aniems dis
placed persons, turi būti nu
nešti į paštą, prie langelio 
paduoti tarnautojui su gau
tuoju atvirlaiškiu iš Vokie
tijos. Tie laiškai ir atvirukai 
bus pašte pažymėti „certi
fied” ir primuštas antspau
das.

3. Jei toki laiškai bus įmes
ti į pašto dėžutes, jie bus grą
žinti siuntėjui su pažymėji
mu, kad nuneštų tiesiog į paš
tą.

4. Ant laiškų reikia lipinti 
5 centų ženklą už pirmą un
ciją ir po 3 centus už kiek
vieną kitą unciją ar jos dalį.

Ant atvirukų lipinti 3 cen
tų ženklą.

Amerikos kareiviams, Vo
kietijoje ir Austrijoje esan
tiems, laiškus reikia siųsti 
sena tvarka.

Panašūs patvarkymai pa
skelbti ir laiškams, siunčia
miems į anglų zoną bena
miams asmenims.

Lietuvoje mirė ilgametė 
laikraštininke Felicija Bort- 
kevičįenė, sulaukusi netoli 80 
metų amžiaus.

Ji buvo liaudininkų parti
jos veikėja ir dar prieš aną 
karą dalyvavo spaudoje.

Ji buvo liaudininkų dien
raščio „Lietuvos Žinios” at
sakomoji redaktorė, ligi atė
ję rusai uždarė tą laikraštį.

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė Rusijai nu
siuntė notą, kurioje siūlo, kad 
Rusijos, Anglijos ir Jungti
nių Valstybių kariuomenės 
būtų atitrauktos iš Irano li
gi šių metų galo.

Notoje pažymima, kad 
amerikiečiai vis tiek pasi
trauks iš Irano nepaisant, ar 
anglai ir rusai iš ten išeis ligi 
sausio 1 dienos.-

Panašią notą į Maskvą nu
siuntė ir Anglijos valdžia.

Abiejose notose nurodo
ma, kad Teherano konferen
cijoje trys didžiosios valsty
bės garantavo Irano nepri
klausomybę ir teritorijos ne
liečiamumą.

Tuo tarpu Azerbaidžane 
maištą pakėlę komunistai 
reikalauja aną teritoriją at
skirti nuo Irano.

Dr. Grinius Rašo 
Atsiminimus

Dr. Kazys Grinius, buvęs 
Lietuvos prezidentas, dabar 
gyvena ištrėmime Vokietijo
je.

Šiuo metu jis yra netoli 
Wuerzburgo ir rašo savo at
siminimus, kuriuos jau pri
vedė ligi 1922 metų.

Dr. K. Grinius, nors jau 
sulaukęs 78 metų amžiaus, 
atrodo gerai ir, tarp kitų da
lykų, mokosi anglų kalbos.

Anksčiau kurį laiką jis bu
vo apsistojęs namuose, kur 
18 amžiuj gyveno garsusis 
vokiečių rašytojas Schilleris.

pasaulio spaudoje.
f** Muencheno katalikai 
/ura jo girdėję. Mat, ten 
UDjos kariuomenės vieti- 

izorius neleidžia laiško 
I kitaip, kaip jis yra 
Kęs jį savo raudonu

Švedijos ministeris pirmi-Įsams ir, atsižvelgdamas į de
mokratines Švedijos tradici
jas, jiems suteiktų prieglau
dą, nes atidavimas į rusų 
rankas jiems reikštų mirtį.

Amerikos Kongrese atsto
vas Flood pasakė kalbą, ku
rioje prašė Švedijos vyriau
sybę, kad neišduotų rusams 
tų Baltijos pabėgėlių, nes tai 
jiems yra gyvybės ar mirties 
sprendimas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipėsi į Amerikos įstaigas, 
ieškodama kelių tiems lietu
viams išgelbėti. Taryba pa
siuntė protesto telegramas 
Švedijos karaliui, užsienių 
reikalų ministeriui, abiejų 
parlamento rūmų pirminin
kams ir aštuoniems svarbes
niems dienraščiams.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipėsi į Šv. Tėvą ir įtakin
gas Amerikos organizacijas.

Paaiškėjo, kad tarp ru
sams atiduodamų lietuvių 
yra Ambražiūnas, Langis, 
gydytojas Zenkevičius, Jen- 
čys, Plevokas, Lengvelis, Vo
sylius, Ingelevičius ir Dran- 
seika.

Stockholmas. — Telegra
ma pranešama, kad trečiadie
nį, lapkričio 28 d., švedai ati
duoda Baltijos šalių nuskir
tus pabėgėlius atvažiavusiam 
rusų laivui.

ninkas Hansson pareiškė 
parlamente, kad švedų vy
riausybė nutarė rusams ati
duoti 2,7000 pabėgėlių iš Bal
tijos kraštų. Be to, apie 250 
jų būsią nusiųsti į anglų ir 
amerikiečių zonas Vokieti
joje.

Tie pabėgėliai buvo atplau
kę mažais laiveliais į Švedi
ją iš Baltijos šalių ir Vokie
tijos, kada ten prisiartino 
rusai.

Šių metų birželio 2 d. So
vietų Sąjunga Švedijai at
siuntė notą reikalaudama, 
kad tie pabėgėliai būtų iš
duoti.

Švedų vyriausybė su tuo 
sutiko. Dėl tokio jos pasiel
gimo visoj Švedijoj kilo di
džiausias pasipiktinimas. 
Daug žymių žmonių ir politi
nės partijos pareiškė pasi
priešinimą tokiam žygiui, iš
skyrus tik socialdemokratus, 
nes jie sudaro daugumą val
džioje, ir komunistus.

Per pusantro šimto Balti
jos pabėgėlių Reneslaett sto
vykloje paskelbė bado strei
ką. Jie šaukėsi į Švedijos ka
ralių sakydami: „Į jūsų ma
lonias rankas mes sudedame 
savo gyvybes”. Jie prašė, kad 
karalius jokiomis aplinkybė
mis nesutiktų jų išduoti ru-

vaistų — 690 dėžių, apie 25 
tonai.

šie siuntiniai tik iš dalies 
patenkins reikalingus pašal
pos lietuvius, nes 300,000 
žmonių bent vidutiniškai ap
rūpinti reikia ne 50 tonų dra
bužių, bet mažiausia 3,000 
tonų.

Ta proga pranešama, kad 
karo zonose Europoje lietu
vių vaikučių nuo 1 iki 14 me
tų amžiaus yra per 30,000. 
Jie laukia mūsų pagalbos.

Jau yra paruošti du nauji 
drabužių ir batų siuntiniai 
(apie 200,000 svarų). Jie iš
plauks artimiausiu laiku.

Rugsėjo mėn. gale BALF 
išsiųsti 110,000 svarų drabu
žių ir batų laimingai pasiekė 
savo paskyrimo vietą ir iš 
Prancūzijos buvo nugabenti 
sunkvežimiais į militarines 
zonas Vokietijoje.

BALF nusiųsti drabužiai 
pirmoje eilėje išdalinti Ha
nau ir Muencheno apylinkė
se gyvenantiems lietuviams.

BALF pirmininkas kun. 
Dr. Juozas B. Končius gavo 
pranešimą iš Liet. Raudono- 
jQ.,Kryžiaus Urmininko iš 
Tuebingen, okupuotos Vokie
tijos, kad ten šiomis dieno
mis gauta 1340 maišų drabu
žių ir 62 dėžės batų, iš viso 
apie 50 tonų.

Tama pačiame pranešime 
sakoma, kad prieš kurį laiką 
buvo gautas didelis siuntinys

Stockholmas. — Ryšium 
su švedų vyriausybes nutari
mu išduoti Baltijos pabėgė
lius rusams, šalyje įvyko di
džiulės demonstracijos.

Stockholme minios susirin
ko prie karaliaus rūmų. De
monstracijoje dalyvavo daug 
žymių žmonių, reikšdami pro
testą prieš Baltijos žmonių 
išdavimą. Minios atstovai bu
vo priimti karaliaus rūmų 
pareigūno.

Švedijos bažnyčios galva 
nusiuntė griežtą protestą vy
riausybei dėl Baltijos pabė
gėlių išdavimo.

Ligi šio momento vyriau
sybė neatšaukė savo nutari
mo išduoti rusams lietuvius, 
latvius ir estus pabėgėlius.

Rusų laivas atplaukė ir 
laukia uoste.

'Viena?— Sekmadienį Aus-liks’ DK Rėnnėr7 kuris Ilgši oi 
trijoje buvo rinkimai į par
lamentą.

Jie buvo tikrai laisvai, de
mokratiškai pravesti, ir tuo 
būdu skyrėsi nuo rinkimų 
Bulgarijoje ir Jugoslavijoje, 
kur komunistai neleido lais
vų rinkimų.

Austrijoje pirmą vietą lai
mėjo liaudies partija, kurios 
vadas yra katalikas Figl.

Liaudies partija iš 165 par
lamento vietų gavo 85, taip 
pati viena surinkdama nu
sveriančią daugumą.

Socialdemokratų partija 
gavo 76 vietas, o komunistai 
tik tris.

Nauja vyriausybė Austri
joje bus sudaryta koalicijos 
pagrindu iš liaudies partijos, 
socialistų ir komunistų.

Ministerio pirmininko vie
ta greičiausia teks liaudies 
partijos vadui Leopoldui 
Figl, o prezidentu, tur būt,

ėjo ir prezidento ir kancle
rio pareigas.

Figl pareiškė, kad Austri
ja iš keturių okupacinių zonų 
turi būti sujungta į vieną, 
nes dabartinėse aplinkybėse 
kraštui neįmanoma atsistoti 
ant kojų.

Komunistai pasisakė, kad 
jie toliau tęsią kovą įsistip
rinti Austrijoje.

Liaudies partijos vadas 
Figl yra gimęs 1902 m. 62 
mėnesius naciai jį buvo iš
laikę Dachau koncentracijos 
stovykloje.

Chelan. — Washington© 
valstijoje prie Chelan miesto 
autobusas su mokyklos vai
kais nuo kalnų kelio nukrito 
į ežerą.

Autobuse buvo 21 vaikas ir 
viena moteris.

Penkiolika vaikų prigėrė. 
Moteris išsigelbėjo, išmušda- 
ma langą ir dar kelis vaikus 
ištraukdama.

Artinasi Prie 
Mukdeno

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
SVARBESNI DARBAI

Ketvirtadienį, lapkričio 29 d. 10 valandą ryto įvyksta 
iškilmingas atidarymas. Po to eina prezidiumo sudarymas, 
dienotvarkės priėmimas ir sveikinimai.

Popietiniame posėdyje iškilmingas karo laimėjimo pa
minėjimas. Tai atlikus, svarstomos taikos atsteigimo prob
lemos.

Penktadienį, lapkričio 30 d., 9 vai. Rytinis posėdis pa
švęstas Lietuvos nepriklausomybės reikalams. Tarp kitų 
kalbės ministeris P. Žadeikis.

Lietuvos reikalai svarstomi ir popietiniame posėdyje. 
Šiame posėdyje apie 3:30 kalbės Chicagos arkivyskupas 
Samuel A. Stritch.

7:30 vai. vakare tame pačiame Congress viešbutyje, 
Gold Room salėje, įvyksta didelis Kongreso bankietas, ku
rio pelnas skiriamas Lietuvos gelbėjimo reikalams. Numa
tomas gausus dalyvavimas — apie 700 svečių.

Šeštadienį, gruodžio 1 d., 9 vai. ryto. Paskutinei Kon
greso dienai numatomi šie darbai: Amerikos Lietuvių Ta
rybos raportas ir diskusijos. Informacijų Centro ir komi
sijų raportai, ir naujos ALT rinkimas.

Kongreso svečių ir delegatų priėmimu, pranešimais 
spaudai, programa ir kitais Kongreso reikalais rūpinasi šios 
komisijos:

Spaudos ir Radijo Komisija. Per lietuvių bei amerikie
čių spaudą ir radiją informuoja visuomenę apie Kongreso 
uždavinius. Komisijai pirmininkauja Dr. A. Montvidas.

Svečių Priėmimo Komisija. Šiai komisijai vadovauja 
K. Mačiukas, 2439 West 69th Street, Chicago, Ill., telefonas 
PROspect 3140. Ji registruoja delegatus ir svečius, ir pa
rūpina kambarius. Kongrese dalyvių numatoma labai daug. 
Iš kai kurių miestų rengiasi atvykti delegacijos net po 40 
asmenų.

Programos Komisija. Ji kviečia įtakingus amerikiečius 
į Kongreso svečius. Šiai komisijai talkininkauja Federal 
Savings and Loan Association prezidentas J. Mackevičius. 
Ji taipgi turi sudariusi Kongresui meninę programos da
lį, kurioje dalyvauja žymūs solistai ir muzikai. Kongreso 
knygos spausdinimu rūpinasi A. Kaulakis.

Finansų Komisija. Rūpinasi Kongreso lėšomis ir pri
iminėja aukas, kurias perduos Kongreso išrinktai komisijai. 
Pirmininkauja J. Šukys.

Bankieto Komisija. Tvarko visus lapkr. 30 d. bankieto 
reikalus. Bilietai vienam asmeniui $5.00. Bankietas įvyksta 
pirmaeiliame Chicagos viešbuty. Komisijos sudėtin įeina 
21 narė, o vadovauja E. Mikužiūtė. Rezervacijas tvarko 
E. Samienė, 3442 S. Union Avė., tel. YARds 3962.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

^rnberge Amerikos pro- 
is Jackson jau pasakė 

n kurioje kaltinami na
rdai.

p kitų dalykų Jackson 
jįįžė nacių varytą bruta- 
l^vą prieš katalikus.

įdomus kaltinimas ir 
^lomesnio reikia laukti

3 sprendimo šiuo punk- 
I^ik teisme sėdi ir rusai, 

kariuomenė 1941 m., 
Smaukdama iš Lietuvos, 

eilę lietuvių kunigų, 
r Sibiran išvežė. Be to, 
H^aiku būdami Lietuvoje, 

uždarė katalikų spau- 
^lokyklas, organizacijas, 

.iiarijas, vertė žmones 
■ėse dirbti.
ilgi, įdomu — rusų už tai 
>.s į teismą netraukia, 
įžiūrint pačių persekio- 
prieš katalikus, jie ly- 

3U tokiais pat nusižengi- 
pasodinti teisti nacių.

J.ciai turės atsakyti už 
> kruvinus darbus, bet 

*iau negu keista, jei ko- 
jstai, patys kalti, juos 
|a už katalikų persekioji-

buvo apgaulingas. Juo rusai 
ir naciai sutarė pradėti ka
rą prieš Lenkiją, nusprendė, 
kaip ją pasidalins, sutiko pra
žudyti Baltijos tautų laisvę 
ii' iš viso sudarė sąlygas šiam 
karui iškilti.

Kaltinti tik vokiečius dėl 
šio susitarimo būtų tik pasi
juokimas iš įstatymo. Dėl to 
susitarimo lygiai yra kalta ir 
Maskva. Be Maskvos sutiki
mo nebūtų buvę nė tos sutar
ties.

Kinijoje čangkaišeko 
riuomenė užėmė Chinsieno 
miestą ir artinasi prie Muk
deno.

Čangkaišekas sudarė spe
cialią tarybą, kurios tikslas 
kraštą atstatyti ekonomiš
kai.

Nustatytas penkerių metų 
planas.

Tikimasi, kad atstatymo 
darbe Kinijai padės ameri
kiečiai.

Virš Milijono 
Streikuos

Jeruzalė. — Antradienį vi
soj Palestinoj žydai paskel
bė pusės valandos streiką, 
protestuodami prieš anglų 
žygius toje šalyje.

Kilus neramumams Pales
tinoje, anglai ten sutraukė 
daug kariuomenės. Tarp ang
lų kareivių buvo ir tų, kurie 
dalyvavo mūšiuose Norman
dijoje ir Vokietijoje.

Per susirėmimus su anglų 
kariuomene Šarono slėnyje 
buvo užmušti devyni žydai ir 
87 sužeisti. Taip pat buvo su
žeista 12 policininkų.

Anglai, vartodami ašarines 
dujas, kelis šimtus žydų su
ėmė ir uždarė už spygliuotų 
vielų.

Žydų teroristai šarono slė
ny išsprogdino dvi pajūrio 
sargybos būstines sekmadie
nį.

Esama žinių, kad į Palesti
nos padėtį nori įsikišti rusai 
prašydami sušaukti penkių 
didžiųjų valstybių pasita
rimus šiuo reikalu.

Visų šių neramumų prie
žastis yra toji, kad žydai no
ri sau gauti didesnį įvažiavi-

Pasitrauke ItalŲ 
Vyriausybe

Roma. — Atsistatydino 
italų vyriausybė, vadovauja
ma Parri.

Nauja vyriausybė pavesta 
sudaryti Orlando, 85 metų 
amžiaus, bet tuo tarpu jam 
nelabai sekasi sujungti prie
šingas grupes.

Naujas Skridimo 
Rekordaslitikavimo, matyti ir iš to 

fakto, jog Jackson savo kal
tinimo kalboj nė puse žodžio 
neužsiminė, kaip vokiečiai 
per smurtą iš Lietuvos atė
mė Klaipėdos kraštą ir kaip 
dar daug anksčiau naciai 
rengė sąmokslus Lietuvos te
ritorijoje ir už tai buvo Lie
tuvos teismo nubausti, — tai 
garsioji Neumanno byla.

Bet dabar, matote, net ir 
teisme nepatogu minėti nacių 
padarytos skriaudos Lietu
vai, — kad kokios, dar užsi- 
gaus teisėjai rusai

Amerikos lėktuvas B-29, 
pakilęs nuo Guamo salos, be 
sustojimo atskrido į Wa- 
shingtoną, padarydamas nau
ją rekordą.

Iš viso buvo nulėkta 8,198 
mylios be sustojimo.

Tai prašoksta beveik tūks
tančiu mylių ligšiolinį 
dą, padarytą prieš 7 
anglų.

I bus labai pastovus.
šaukite: MUrray HUI 4-W 

arba rašykite: Mr. Knau 
309-11 5 Ave., New York 1 
New York.

Dešimties metę garantiją

10- 
ga 
įe
itu 
ir

5
Y.

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SON® 

KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų ria>Į> 
lyginimą, P*asteriftvi^a’j.rbns. 
vių cementavima 1* 

293 MAUJER ST-, 
BROOKLYN 6, N. Y

h-ip faktą, kad naciškoji 
y!.etija ruošėsi karui, Jack- 

^suminėjo 1939 metų rusų 
^kiečių susitarimą Mask- 
.) rugpiūčio mėnesį ir tą 

F;arimą pavadino „apgau
bi taika.”

<8 susitarimas iš tikrųjų

SENATAS PATVIRTINO
Washingtonas. — Senatas 

patvirtino Eisenhowerio ir 
Nimitzo paskyrimą armijos 
ir laivyno štabų viršininkais.

Anglai pradėjo iš 
šaudyti į Javos gyventojus.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklu.

NEGARBINGAS ŠVEDIJOS DARBAS

Rusai ėmėsi visokių priemonių, kad tik į savo raudo
nas rankas sugrobtų lietuvius, kurių ligšiol jie negali pa
siekti.

Maskvos teroristams niežti nagai, kad dar yra pa
saulyje lietuvių, kurie išvengė Rusijos kalėjimų, trėmimo 
ir vergijos. Rusams skauda širdį, kad jie negali NKVD 
gaujoms atiduoti nekaltų lietuvių, kad negali jų kankinti 
ir mirčiai nusmerkti.

Dėl to, vedami šios kruvinos pagiežos, jie nekartą jau 
bandė prieiti prie laisvėje esančių lietuvių, juos savo bu- 
čiun suvaryti. Amerikiečiai ir anglai Vokietijoje jiems bu
vo leidę laisvai švaistytis po lietuvių stovyklas. Jokia rau
dona iškalba ir grasinimai neįtikino lietuvių laisvu noru 
grįžti į Stalino rojų.

Tada rusai buvo užsukę propagandą — su dumblais 
sumaišyti lietuvius ir taip, kaip nusikaltėlius, juos pasta
tyti prieš teismą, kuriame nusvertų Maskvos balsas.

Ši propaganda su vėjais nuėjo. Pasirodė, apie pabėgė
lius lietuvius per spaudą paleisti priekaištai neturėjo pa
grindo. Jei jų tarpe ir atsirado vienas kitas su neaiškesne 
praeitimi, tai buvo tik labai reta išimtis, — ir tokius tei
singumo ranka pasieks be Rusijos patarimų ir rūpesčių. 
Tiek amerikiečių, tiek anglų okupacinės kariuomenės at
stovai yra išreiškę savo pasitenkinimą lietuvių tremtinių 
bendra laikysena, jų kultūriniu susipratimu, mokėjimu or
ganizuotai ir tvarkingai veikti.

Nebuvo nė mažiausios abejonės, kad rusai ieškos kitų 
plyšių prieiti prie tremtinių lietuvių, latvių ir estų.

Tą plyšį rusai šiomis dienomis rado, griebdamiesi 
jiems seniai žinomos taktikos — užsipulti silpnesnį.

Maskva paveikė Švediją, kad ji išduotų rusams per 
2,700 pabėgėlių iš Baltijos kraštų, tariamai kariavusių vo
kiečių eilėse.

Visas šis dalykas skaudžiai liudija, kad šiandieninis 
pasaulis neturi nei sąžinės, nei teisingumo. Persekiojamų 
Baltijos tautų vaikams nėra užtarimo nė tokiam senam 
demokratiniam krašte, kaip Švedija. Tos šalies vyriausy
bės sutikimas išduoti rusams lietuvius, estus ir latvius yra 
šlykštus, ciniškas spiovimas į veidą demokratiniams dės
niams ir laisvei.

Baltijos tautų žmonėms toks Švedijos pasielgimas juo 
sunkiau pakelti, kadangi ligi šio karo Lietuva, Latvija ir 
Estija palaikė glaudžius, draugiškus ryšius su ana šalimi.

Gerai sako sena žmonių išmintis: pažinsi draugą, nelai
mės ištiktas.

Jau laikraščiuose buvo nekartą nurodyta, kad na
ciams visiškai nepasisekė lietuvių pritraukti savo karinėn 
ar darbo tarnybon. Kuriuos jie buvo gavę, — tai tik per 
prievartą, smurtą ir apgaulę. Pirma proga toki lietuviai 
bėgdavo iš nacių pulkų ir atsidurdavo sąjungininkų pusėje. 
Dalis net kovojo kaip partizanai Italijoje ir kitose šalyse.

Mes galime pakartoti iš Europos atėjusius žodžius, 
rašytus žymaus vyro, stovėjusio demokratinės Lietuvos 
vadų pirmose eilėse.

Jis sako: „Mums pasigėrėtinas faktas, kad kiek buvo 
vokiečių skelbiamų lietuviams mobilizacijų, tiek nepasise
kimų. Nei mobilizacija, nei agitacija, nei represijomis, nei 
pažadais vokietis lietuvių savo kariuomenei nelaimėjo. 
„Laimėjo” tuos tik prievarta, jėga, melu ir apgaule”.

Dabar tie lietuviai, vokiečių smurto auka, atiduodami 
į rusų rankas.

Kas ten jų laukia, visi gerai žino. „New York Times” 
prieš kiek laiko taip rašė apie Maskvos pastangas „repatri
juoti” latvius, estus ir lietuvius: „Vokietija yra bejėgė 
jiems pakenkti, bet Rusija, prisijungus jų šalis, laiko juos 
komunistų linijos griežtais opozicijonieriais ir gal net iš
davikais, ir lengva įsivaizduoti, koks likimas jų lauktų, 
juos „repatriavus”.

Švedijos vyriausybė sutiko atiduoti tremtinius į mir
ties nagus.

Rusai tuo labai džiaugiasi. Maskvai rūpėjo kur nors 
pramušti spragą, kad pro ją galėtų paskui prieiti ir prie 
kitų tremtinių.

Taip švedai atsimokėjo už seną lietuvių, latvių ir estų 
bičiulystę jų šaliai.

Bet pasaulis negali dėl to tylėti. Turi būti sustabdytas 
nekaltų žmonių terorizavimas, šaudymai ir išdavimai kru
vinoms diktatūroms. Taip pat turi būti pašalintos visų dik
tatūrų, tarp jų ir rusiškosios, skriaudos ir neteisybės, pa
darytos mažesniems kaimynams, kurių eilėse yra ir Lietuva.

R.

Kenčiančiųjų, nuo karo ne
kaltai nukentėjusių lietuvių 
padėtis yra baisiai liūdna. 
Trūksta žodžių jos tikram 
vaizdui apsakyti. Ypač sun
kiai kenčia lietuviai, atsidū
rę svetur — be tėvynės, be 
pastogės, be tinkamo drabu
žio, be pakenčiamo valgio. 
Atėjusi žiema jų vargą dar 
padidina.

Išblaškytų, iš tėvynės iš
rautų lietuvių gyvenimą ma
tę mūsų įgalioti asmens nu
piešia apverktiną padėtį. Jie 
reikalingi visokios pagalbos, 
kokia tik yra įmanoma su
teikti. Jų pranešimai sakyte 
sako, kad Amerikoje gyve
nantieji lietuviai turi viską 
daryti, kad tik pagelbėtų ken
čiantiems lietuviams.

Dabar, besiartinančių Ka
lėdų išvakarėse, yra geriau
sias laikas ir proga atlikti 
gailestingumo darbą. Kiek
vienas lietuvis ir lietuvė, ki
lęs iš Lietuvos ar čia gimęs, 
galėtų ir privalėtų sušelpti 
vargstančius lietuvius, su
teikdamas tinkamą Kalėdų 
dovaną.

Būtų kilnu ir gražu, kad 
net ir maži vaikučiai suteik
tų nuo savęs kalėdinę dova
nėlę kenčiantiems lietuvių 
vaikams užjūryje.

Kas tik ką galite, duokite, 
nes jie ten visiškai nieko ne
turi.

Reikalingiausi daiktai yra 
šie: maistas (canned goods), 
drabužiai, ypač šilti ir apati
niai, batai, kojinės, vaiku
čiams megstiniai ir šilti dra
bužėliai, patalynė, muilas, šu
kos, dantų pasta, vaikučiams 
žaislai, žodžiu, visa kas tik 
gali būti padovanota.

Būtų labai gražu ir naudin
ga, jei atskiros šeimos, as
mens ir draugijos sudarytų 
atskirus dovanų pakietėlius, 
prie kurių galėtų pridėti už
rašą su savo vardu ir adresu. 
Tokias dovanas gavusieji ga
lėtų parašyti padėkos laiške
lius tiesiog aukotojams.

Dovanų pakietėlin pagei
daujami tokie daiktai: kava, 
muilas, cukrus, kondensuotas 
pienas, siūlai, adatos, sūris, 
kenuotos daržovės, kenuota 
mėsa. Pakietėliai neturi būti 
sunkesni kaip 11 svarų.

Jeigu draugijos, šeimos ar 
atskiri asmens aukotų pini
gus paminėtiems tikslams, 
tai BALF skyriai, kitos drau
gijos ar klubai turi teisės iš 
gautų aukų nupirkti įvairius 
daiktus ar sudaryti dovanų 
pakietėlius.

Visus daiktus. — dovanas 
prašome siųsti kuo grečiau- 
siai į mūsų sandėlį: 101 
Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y.

Yra pasirūpinta ir sutvar
kyta viską kuo skubiausiai 
išsiųsti vargstantiems lietu
viams užjūryje, esantiems di
džiausiame skurde.

Užtikriname kiekvieną au
kotoją, kad visos dovanos pa
sieks savo paskyrimo vietą. 
Turime valdžios įstaigų leidi
mus šelpti skurstančius lie
tuvius, turime persiuntimo 
teisę ir priemones.

Išgirskite vargstančių pa
galbos šauksmą. Atsakykite 
į jį savo greita ir gausia do
vana. Telaimina Dievas kiek
vieno gailestingą darbą.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF pirmininkas

KOMUNIZMO PAVOJUS TAUTOMS

DAILININ. DOBUŽINSKIO SUKAKTIS
New Yorkas. — Meninin

kas tapytojas, dekoratorius, 
grafikas M. Dobužinskis šią 
vasarą sulaukė 70 m. am
žiaus.

Aukštuosius tapybos 
mokslus jis ėjo Petrapily ir 
Miunchene. Jo kūrinius yra 
įsigijęs Petrapilio meno mu
ziejus, o taipgi Tretjakovo 
galerija Maskvoje. Ypatingai 
jisai pasižymėjo savo teatra
lėmis dekoracijomis ir kos

tiumais. Jis yra paruošęs de
koracijų Paryžiaus, Kauno 
ir* kitiems teatrams. Daili
ninkas šiuo metu gyvena 
New Yorke ir jo dekoracijos 
puošia ne vieną to didmies
čio teatrą. Gyvendamas Kau
ne, buvo valstybės ženklui 
nustatyti komisijos nariu ir 
yra parašęs Vyties studiją.

M. Dobužinskis yra kilęs 
iš senos lietuvių giminės, ku
ri buvo įsikūrusi Ukmergės 
apskrity. LAIC.

Tautos pastatomos iš filo
sofijos, bet ne iš molio ir 
plytų. Jų tautinės idėjos, pa
pročiai apsprendžia jų tauti
nę paskirtį. Jų galvojimas 
nustato politikos kryptį ir 
atskiro individo ambicijas. 
Ekonominės ir socialinės ap
linkybės vaidina didelį vaid
menį kiekvienam žmogui. 
Pačiam gi žmogui yra duo
ta galia paveldėti gamtą: ši 
paskirtis ir padaro jį žmogu
mi.

Pati žmogaus prigimtis 
reikalauja turėti socialinį ir 
ekonominį rėmą, kuriame 
laisvė galėtų gyventi. Lais
vė kiekvienam žmogui yra 
įgimtas dalykas; jinai reika
linga jo egzistavimui. Juo 
labiau jinai yra reikalinga 
tautoms. Tautos be laisvės — 
tai vergų'minios.

Netolima praeitis Vokieti
joj, Italijoj ir Japonijoj pa
rodė, kad be laisvės tautos 
negali ilgai laikytis.

Geriau pažinus valstybę 
be laisvės kaipo tokią, pra
vartu žvilgterti į vieną iš di
džiausių totalitarinių valsty
bių — Sovietų Rusiją.

Laisvė ten atskiram indi
vidui nepripažįstama, kaip 
ir buvusioj Vokietijoj, Itali
joj ir Japonijoj. Pačios lais
vės egzistavimą Sovietų Ru
sijoje gražiai nušviečia Hur
witz, oficialiai Maskvoje iš
leistoje knygoje „Pagrindi
niai Sovietų konstitucijos 
principai.” Hurwitz rašo: 
„Viskas kas formaliai nėra 
leista, valstybės yra už
drausta”. Norint geriau su
prasti pastarųjų žodžių pras
mę, reikia juos pavieniui pa
nagrinėti: „Viskas (atskiro 
individo visos teisės ir asme
ninės laisvės) kas formaliai 
nėra leista, valdžios (vieno 
žmogaus — Stalino) yra už
drausta (ne pagal jokią kon
stituciją, įstatymą, bet per 
jėgą, terorą, ištrėmimą ir 
mirtį”). Kitoj vietoj tas pat 
autorius sako: „Diktatūra 
yra jėga, kuri remiasi jėga, 
nėra kontroliuojama jokio

įstatymo ir nesilaiko jokių 
taisyklių.”

Kalbėdamas apie totalita
rinę valstybę ir piliečių tei
ses Engelsas viename savo 
laiške Bebeliui 1875 m. kovo 
mėn. rašo: „Valstybė yra lai
kinas dalykas, kuris turi bū
ti sujungtas kovos metu re
voliucijai — sutriuškinti 
priešo jėgai; kalbėti apie 
laisvą valstybę kaipo tokią 
yra gryna kvailystė. Prole
tariatui valstybė bus reika
linga taip ilgai, kaip proleta
riatas jai — ne laisvės atžvil
giais, bet nugalėti priešams, 
o kada kalbama apie laisvę 
— valstybė nustoja egzista
vus.” šią Engelso laiško iš
trauką Leninas minėjo 1917 
m. viename savo rašte, pri
taikydamas tai Sovietų Ru
sijai.

Iš Engelso laiško ir Hur
witz anksčiau minėtų ištrau
kų matome, kad totalitarinei 
Sovietų Rusijai jos valstybės 
santvarka reikalinga tik tam, 
kad „nugalėti priešus”, bet 
ne tam, kad atskiras žmogus 
galėtų džiaugtis asmenine 
laisve, ekonomine ir sociali
ne gerove. Totalitarizmo 
priešai yra visi tie, kurie ti
ki į valstybę, sutvarkytą de
mokratiniais pagrindais, ir 
kurie reikalauja asmeninės 
teisės ir laisvės atskiram in
dividui, spaudos laisvės ir 1.1. 
Tokios valstybės santvarkai 
demokratinės atskirų asmenų 
pažiūros yra priešai totali
tarinės Sovietų Rusijos aky
se. Visa tai Engelso žodžiais 
tariant, reikia „nugalėti”.

Pats žodis „nugalėti prie
šus” pasirodė per aštrus So
vietų Rusijai dėl užsieninės 
propagandos. Jie pasirinko 
daug gražiau skambantį žo
dį — „išlaisvinti”, kad ge
riau galėtų pasaulio akis 
dumti.

Seniai laukus progos įvyk
dyti savo imperalistiniams 
siekimams, Sovietų Rusija 
1940 m. „išlaisvino” savo kai
mynus Lietuvą, Latviją ir 
Estiją nuo demokratinės

santvarkos, nuo laisvės at
skiram individui, nuo turto, 
nuo teisės egzistuoti.

Pastaruoju laiku Rusija 
dar „tebelaisvina” Balkanų 
tautas. Deja, toli gražu dar 
čia nėra pabaiga jos impe
rialistiniams siekimams.

Sovietų Rusijos imperaliz- 
mas siekia daug toliau negu 
Baltijos ir Balkanų valsty
bės. Niekad nebuvo pamirš
tas senas komunistų šūkis: 
„Pasaulio darbininkai, vie
nykitės”. Nebuvo pamiršti ir 
Engelso žodžiai: ,, . . sujung
ti valstybę kovos metu revo
liucijai — sutriuškinti prie
šų jėgai”.

Stalinas puikiai numatė, 
kad tik pilnai kontroliuoda
mas Rusiją, padaręs visus 
savo vergais ir būdamas pa
kankamai stiprus viduj, pir
mai progai pasitaikius galės 
išplėsti sovietinį imperializ
mą visoj Europoj ir tuo nu
tiesti sau kelią prie pasaulio 
užkariavimo.

Tam tikslui Stalinas jau se
niai ruošės, bet ypatingai 
skubiai pradėjo 1937 m. išžu- 
dydamas visą eilę senų ko
munizmo kūrėjų, aukštų ka
riuomenės pareigūnų. Tūks
tančių tūkstančius sukišo į 
kalėjimus, koncentracijos 
stovyklas priverstiniems 
darbams, tuo būdu pašalin
damas iš dalies buvusią ir 
galimą opoziciją. Kitais me
tais, atidarydamas tarybos 
posėdžius, tartum pasityčio
damas iš tų masinių skerdy
nių, Stalinas pasakė: „Gyve
nimas pasidarė geresnis ir 
malonesnis, draugai”.

Stalinas matė, kad anks
čiau ar vėliau Europoje tu
rės kilti karas. Auganti Vo- 

• kietijos nacių galybė buvo 
labai pavojinga Europai, o 
ypatingai Rusijos imperialis
tams. Jie žinojo, kad kol Vo
kietija bus stipri, Europos 
jiems pagrobti nepasiseks, 
nes naciai ją sau žadėjo.

Kilus karui, žlugus Vokie
tijai Amerikos ir Anglijos 
dėka, viena iš didžiausių kliū
čių sukomunistinti Europą 
buvo pašalinta. Stalinas ne
galėjo praleisti šios progos. 
Jis žinojo, kad karo išvargin
tiems, išbadėjusiems žmo
nėms bus lengviau užnerti 
komunizmo kilpą. Tai jau 
įrodė 1917 m. revoliucija Ru
sijoj. Tąsyk komunistai vi
liojo išalkusias minias tik 
gražiais pažadais, skambiais 
šūkiais, kurie tuoj pasibaigė, 
paėmus jiems valdžią, šį kar
tą jausdamiesi stipresni, lai
kydami save Vokietijos nu
galėtojais (Amerikos ir Ang
lijos sąskaita), apsikarstę 
didvyrių vardais, prisisegę 
„daug nukentėjusios tautos” 
vardą, Maskvos bolševikai 
ėjo kaip „išlaisvintojai”.

Kaip bitės, paragavusios 
dūmų, komunistai šiandien 
veržiasi į kiekvienos valsty
bės reikalus, bando pasigrob
ti valdžią. Jie intriguoja prieš 
Ameriką ir Angliją, joms ver
čia kaltę už visus nepavyku
sius susitarimus, nors patys 
nesilaiko susitarimų. Jie kal
tina Ameriką ginklavimusi 
agresijai, kai ši šalis nori 
pravesti privalomos karinės 
tarnybos įstatymą. Tuo tar
pu patys rusai ginkluojasi.

Yra žinių, kad Baltijos 
valstybėse jų kariuomenė 
taip parengta, kaip 1941 m., 
prieš karą su vokiečiais. Ži
noma, rusams sunku paslėp
ti, kad jie yra meisteriai „už
kariauti” silpnus (Baltijos 
tautos) ir užmušinėti lavonus 
(paskelbimas karo pribaigtai 
Japonijai).

Pasaulis supranta, kad 
raudonieji pranašai vietoj 
nacizmo ir fašizmo nori pasė
ti naują despotizmą Europo
je, šokdami seną nacių ir fa
šistų šokį, tik apsitaisę rau
donais marškiniais. Jie siūlo 
tautoms iškeisti demokrati
ją, atskirų asmenų individua
linę laisvę, ekonominę ir so
cialinę gerovę į absoliutinę 
diktatūrą, atimant bet kokias 
laisvės teises atskiram indi-
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LIETUVIŲ TAUTOS PRADŽIA ()(lel M
Kun. T. Chase knyga „The 

Story of Lithuania” pat pra
džioje atsako į klausimą: iš 
kur kilę lietuviai?

Lietuviai kilme yra aisčiai, 
indoeuropiečių šeimos šaka. 
Aisčiai susidėjo iš prūsų, 
jotvingių, latvių ir lietuvių 
giminių. Iš šių tik latviai ir 
lietuviai pasiliko ligi mūsų 
dienų.

Bendrai kitataučiai nežino, 
kokios mes kilmės. Jie mus 
laiko slavais. Kun. Chase 
knyga paaiškina, iš kur mū
sų protėviai atėjo, kada ap
sigyveno Baltijos pamaryj.

Amerikoj gimusiam jauni
mui daug paaiškės iš šios 
knygos. Jis pasimokys apie 
mūsų praeitį, kuri siekia net 
penkis šimtus metų prieš 
Kristų.

Lietuvos vardas istorijoje 
jau minimas 1009 metais. Jos 
santykiai su slavais praside
da su ta era. Krikščionybės 
santykiai su prūsais buvo pa
daryti vysk. Adalberto, ku
ris mirė kankinio mirtimi 
997 m. Sukrikščioninti Lietu
vą buvo daromi keli bandy
mai. Kodėl taip vėlai priėmė 
krikščionybę, išaiškina „The 
Story of Lithuania”.

Tikroji Lietuvos istorija 
prasideda su Mindaugu. Jis 
buvo pirmasis Lietuvos ka
ralius. Jis rūpinosi Lietuvą, 
tuo laiku pasidalinusią į ku
nigaikštystes bei gimines, 
sujungti vienon valstybėn. 
Jis pirmas Lietuvos valdo
vas, kuris stengėsi tautą ap
krikštyti.

Mindaugas ne tik jungė k ---------• —
nigaikščius, bet kovojo pri Iš Europos rašo J. E 
kryžiuočius ir slavus atga ------- •
ti prarastoms lietuviškon,^ jūs lietuviai. Jūs 
žemėms. Jo laimėjimas ti<Lje skurstate. Dar 
Šiauliais sustiprino lietuviu^ jūsų ateitis. 0

Mongolų antplūdis Eur^įrite grįžti į tė- 
pon tryliktojo šimtmeč1®, jums atidarė 
pradžioje paakstino Mindai! 0 sąjungininkai, 
gą Lietuvos ribas praplės^ 
į pietus ir rytus. Mindauį.jiirstame’_Pone. ^P1' 
įtaka rytų Europoje buvo cL atsakinėjo lietuvis 
dėlė. Pats norėdamas įsistiud persons pareigū- 
rinti ir apsaugoti Lietuves labai skurstame, 
nuo kryžiuočių jis apsikrik^ena®6 menkiausiuo- 
tijo. Popiežiaus AleksandiWliuose. Laimė, jei 
IV įsakymu jis buvo vain^yačiai ^as kambarėlį 
kuotas karaliumi. Dar tel1^ toji „laimė” baigia- 
jam antru kartu su totoria^ai nori mumis nu- 
susidurti. ^įr iš privačių butų

Kiekvienam lietuviui žin^ustinėja. Amerikie
ti savo tautos gyvenimo pr:^ padeda: kai ima 
džią yra būtina, ši nauja kn<į mus gabenti į lage- 
ga kaip tik aiškina, kokia' jjesibaidytume lage- 
etapais stiprėjo ir augo tai,lageriai dažnai ne 
ta ir kaip savo valstybę kurį 0 sandėliai, garažai,

Prašome visų lietuvių sųį be langų, be durų, 
ti į leidėjų eiles, įmokant į čiužinių. Susikem- 
ar 5 dolerius. Jums bus pilose kambarėliuose 
siųsta „The Story of LithuC šeimas su mažais 
nia” knyga su autoriaus pŲ^p, lageriuose vie- 
rašu. Daug egzempliorių r/ gerįau _ geresnis 
kės dovanai Amerikos pare£ Kas privačiai tebe- 
gūnams išsiųsti. Tad kviečiu maįtinasi menkiau 
me į rėmėjus, nesigailint aiį. Vokietis turi dar 
k°S; . , kortelę (Kaus-

Knyga jau spaustuvėj'^ , kurią 
Reikes tuoj apmokėti. vaisių ir kt

Šiandien visi_ stokime j 1< plžįstamų kai. 
dejus bei rėmėjus. Kasyta® Į1 i|do duk. 
čekius ar Money order adrį^J.,, n „„ 
su:
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ilia kortelių. 0 mes te- ■ 
Rev. C. E. Paulonis * Pa8™dines ■ 

207 York St. - ŠRirnet ne viską gan- , 
Brooklyn. N. Y. > ^ įrašyta. Tai .

__________ ________________ Fionas. Diržus suver- 
?_in seniai. Mums vy- .

DIVORSAI AMERIKOJE Bet?.aiIa 
n, o juo labiau vaikų... : 
Tai matot.

ninkais įsiveržia ir randa 8! ^ kapi.
vo vyrą su svetima moterį: bu6vm Pblogesnėj 
kurių advokatas is savo si HiUerio
rašo buvo parinkęs šiai kl da
medijai. Teisme hudininkr, &.. ,.J. .. ,
pripažįsta matę vyro neišt^ ecl^. r 
kimybį, ir divorsas garar':“ 'aste P01’- 
tuotas. ®'!os; °. mums ne'

inet kultūrinių orgam- 
Statistika rodo, kad daų^g rūpintųsi mū- 

giausia skiriasi bevaikės še^ susižinojimu su 
mos: net 71 procentas beva:įytaįsįauįįečiais ir sei
kiu šeimų baigiasi divorsų pasimetusiais 
Šeimų su vaikais išsiskiri,Kai kur mus 
tik 8 procentai. Kėliau j anty |0|jUVO atsitikimų, kad 
agentai, vaidintojai, turtuc^įkišo)) kad 
liai yra dažniausi teismų kl^^ veikia nele. 
jentai išsiskyrimams. Kole^ jie buvo guda. 
gijas baigusios moterys ski^Eiseūhowerio šta- 
riasi keturis sykius daugiai^^ radiją 
negu vyrai. girdėdami,

Jeigu jau žiūrėti vien gy^i gyventojai į mus 
ventojų prieaugliaus atžvilgi žiūrėti su paniekini- 
giu, divorsai kelia didelį suap į auslenderius — 
sirūpinimą. b, beturinčius menkes-

Šiandien Amerika laikom;^- Galite suprasti, 
jauna, augančia šalimi. Be®pasiilgimu mes sva- 
apie 1970 metus jos gyventoje savo kraštą, tė-

„Life” laikraštyje randa
me straipsnį apie divorsus 
Jungtinėse Valstybėse.

Nuo Pilietinio karo divorsų 
skaičius šioje šalyje yra pa
kilęs 500 procentų. Apskai
čiuojama, kad jei divorsai 
augs taip kaip šiandien, tai 
1965 metais Amerikoje kas 
antros vedybos baigsis divor- 
su.

Kokios divorsų priežastys?
Įstatymai pripažįsta eilę 

priežasčių įvairiose valstijo
se.

Pirmoje vietoje stovi sve- 
timotariavimas, toliau — pa
metimas, kriminalizmas, 
žiaurumas...

Tai svarbiausios priežas
tys išsiskyrimams. Teismuo
se išsiskiriančios poros vie
na antrą daugiausia kaltina 
žiaurumu, nors iš tikrųjų 90 
procentų išsiskyrimų kyla 
dėl svetimoteriavimo.

Amerikoje yra viena vals- 
tija kuri nepripažįsta divor-
sų: tai So. Carolina.

New Yorko valstija išsis
kyrimams pripažįsta tik vje- 
nų vieną pagrindą — sveti
moteriavimą. Kitos valstijos 
savo įstatymuos priskaito 
nuo trijų (New Jersey) ligi 
vienuolikos priežasčių divor- 
sams (Alabama, Kansas, 
Mississipi, Rhode Island, 
Washington).

Kadangi New Yorke vie
nintelė priežastis išsiskirti 
yra neištikimybė, tai poros, 
kuros sutaria imti divorsą, 
pasamdo advokatą, kuris su
kombinuoja neištikimybės 
sceną. Vaidinimas trunka tik 
vieną minutę, gi jo vieta — 
viešbučio kambarys. Ten „ne
patenkinta” žmona su liudi-
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pasiliks vietoje. Išsiskyrima^onės... Ir jūs seniai 
, kaip tik neleidžia turėti šeirės ir, tur būt, mus 
moms daugiau vaikų ir tu<! suprasti, nors jūs čia 
būdu visą šalį veda prie seliavai, ne tremtiniai, 
natvės slenksčio.

NAUJA KNYGA APIE 
LIETUVĄ
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vidui, atimant jam ekonomi
nę ir socialinę gerovę.

Kur žmonės Europoje ga
lėjo laisvai pasisakyti, jie 
griežtai pasireiškė prieš 
Maskvą ir komunistinę dik
tatūrą. Pačioje Rusijoje kyla 
didesnis nepasitenkinimas 
raudonųjų fašizmu, ypač ka
riuomenės eilėse. Bet Stali
nas žmonių valios nepaiso — 
jis ant durtuvų neša „išlais
vinimus” ir kursto komuniz
mo ugnį tarp tautų, nešda
mas joms diktatūrą ir vergi
ją. J. N.

gyvenimo atiduotu- 
galėtume sugrįžti.

^negrįžtame. Mes ne-
* grįžti.
■ii darote blogai. Leng-

New Yorkas. — Viena Baldės netekti, sunku ją
timorės spaustuvė jau įpusėį Pasinaudokite, kol 
jo rinkti kun. Dr. J. Prupskio.
parašytą knygą (disertaci^ dar ne laįkag Mū. 
jos) — „Comparative Law^ tebėra okupuota. 
Ecclesiastical and Civil, tai sakvti bet tai Lithuanian Concordat”. seniuko

Knygoje trumpai pavaiz^ M reiški tik 
duojama Lietuvos praeita* k 
aprašomos Lietuvos valsty^ okJ 
bes konstitucijos, suminum^ * 
sovietų okupacijoje išleistu” 
įstatymai, duodama istorija, ’ 
Lietuvos santykių su Va t ik a^, J. .
nu ir nušviečiamos aplinky<:. „mes^akme ^u‘ 
bės, kuriose prieita prie Lie-i^J vietų Sąjungą, 
tuvos konkordato (sutarties^ . ^^eti ir pa
su Vatikanu) pasirašymo. au a^ie ^re.^

Toliau duodama palygina- P a?ie »»sugTjzi- 
moji apžvalga konkordato iiV. . _ w
Lietuvos Konstitucijos, įsta-v. demokratinės sa- 
tymų ir vyriausybės dekretų,^?' esa^e pnpra- 
bei atatinkamų bažnytinės.,.“8 politine laisve, 
teisės nuostatų. L. Paklausyti parti-

Knyga bus apie 150 pusl.ę balsuoti už 
parašyta anglų kalba, su ne-Įp1 patinka. _ 
mažai ištraukų lietuvių, ru-j^^dotis sąžinės, 
bu, iuun.ų, pi clii^uziU, .ir italų kalbomiel LAIC>
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> Iš Europos rašo J. BRAZAITIS stovybėje ir iš rusu kalbos
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Kun. T. Chase knyga „The 
Story of Lithuania” pat pre- 
(žioje atsako į klausimą: iŠ 
iur kilę lietuviai?

Lietuviai kilme yra aisčiai, 
indoeuropiečių šeimos šaka. 
Aisčiai susidėjo iš prūsų, 
jotvingių, latvių ir lietuvių 
giminių. Iš šių tik latviai ir 
lietuviai pasiliko ligi mis, į,? nenorite grjzti , 
dįenų kurią jums atidarė

Iš Europos rašo J. BRAZAITIS

^eisti jūs lietuviai. Jūs 
*^cijoje skurstate. Dar 

U^snė jūsų ateitis. O 
nenorite grįžti į tė
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! mūsų sąjungininkai.
Įtih^ 
įjLkurstame, pone kapi- 
rijį— atsakinėjo lietuvis 
nujįjed persons pareigū- 
tįjd? Mes labai skurstame. 
flYvename menkiausiuo- 
įjTibarėliuose. Laimė, jei 
į/ivačiai kas kambarėlį 
^et toji „laimė” baigia- 
įTiiečiai nori mumis nu- 

jjT^ti ir iš privačių butų 
^’kraustinėją. Amerikie- 

\ms padeda: kai ima 
'•ta mus gabenti į lage- 
". Nesibaidytume lage- 
; tie lageriai dažnai ne 

santykiaisuprūraista^lii^“ 
daryti 7sk. AdaM. h 
na mira kaukimo nirtiii*-ruose kambar61iuose 
997 m. Suknkscioumd Lietu B'rlas šeimas su mažais 
vą buvo daromi keli budy nų Tai lageriuose vie.

8eriau — geresnis 
?®<s. Kas privačiai tebe- 
Eįį, U 
hi ietį.
fcimą kortelę (Haus- 

Bafeirte), pagal kurią 
^daržovių, vaisių ir kt. 

dėsliai turi pažįstamų kai-

Bendrai kitataučiai nežino, 
kokios mes kilmės. Jie mus 
laiko slavais. Kun. Chase 
knyga paaiškina, iš kur mū
sų protėviai atėjo, kada ap
sigyveno Baltijos pamaryj.

Amerikoj gimusiam jauni
mui daug paaiškės iš šios 
knygos. Jis pasimokys apie 
mūsų praeitį, kuri siekia net 
penkis šimtus metų prieš 
Kristų.

Lietuvos vardas istorijoje p jį 
jau minimas 1009 metais. Jos 

i santykiai su slavais preside-
da su ta era. Krikščionybės Pi*. 

. I santvkiai su nrūsais buvo na- ti i k1

tikinimus pareikšti žodžiu ar 
raštu.

Naudojatės jūs asmens 
laisve, t. y. einate gulti tik
ras, kad į jūsų butą niekas 
nakčia neįsibraus ir jūsų ne
suims, jei nesate nieko apvo
gęs, užmušęs. O jeigu per 
klaidą jus ir suims, jūs gali
te šauktis valstybės gynėjo 
intervencijos. Jūs esate tik
ras, kad niekas iš jūsų ne
atims vaikų ar žmonos ir ne
išves jų be jokios žinios var
gui ir mirčiai...

Tai demokratiniuose kraš
tuose. Pone kapitone, ir mes 
prie to buvome pripratę, bet 
1940-41 m. apie tokias demo
kratines laisves ir teises mes 
turėjome teisę nebent tik pa
sapnuoti, bet garsiai pagal
voti — gink, Dieve.

Paklausykite ir
spręskite, kokios buvo tos 
mums skirtos laisvės.

patys

POLITINĖ LAISVĖ LIETU
VIAMS IŠPLĖŠTA

Pirmu kartu sovietinį gy
venimą savo kailiu pradėjom 
justi 1940 m. birželio 15 d. 
Ta diena mus nustebino ir 
pritrenkė. Pasirašiusi nepuo
limo, draugiškumo ir savitar
pinės pagalbos sutartis su 
Lietuva (1920, 1926, 1939) 
Sovietų Sąjunga tą dieną jas 
sulaužė ir jėga užėmė Lietu
vos teritoriją.

Nors užsienių reikalų ko
misaras Molotovas davė nau
jus pažadus nesikišti į Lie
tuvos bent vidaus gyvenimą, 
bet faktiškai vidaus gyveni
mui tvarkyti ir Lietuvai 
įjungti į SSSR jis atsiuntė 
savo pavaduotoją Dekanozo
vą. Pastarasis sykiu su So
vietų Sąjungos polpredu Poz- 
dniakovu diktavo naują vy
riausybę sudarant — liau
dies vyriausybę. Ji buvo tik 
ekspozitūra. Jai dirigavo tie, 
kurie ją buvo sudarę: Deka
nozovas ir Pozdniakovas.

Po to buvo uždarytos vi
sos partijos ir visuomenės 
organizacijos. Paliko tik vie
na partija — komunistų. Or
ganizacijoms, spaudai, visuo
meniniam gyvenimui vado
vavę asmenys viena nakčia 
(liepos 11-12) buvo suimti ir 
sukišti į kalėjimus, o po pu
sės metų apkaltinti „kontrre- 
voliucija” ir pasmerkti il
giems metams į sunkiuosius 
darbus Sibire. Išvežti į Ru
siją buvo ir buv. vyriausy
bės nariai, kurie nebuvo pa
sitraukę iš Lietuvos.

Liepos 14 d. buvo suorga
nizuoti „liaudies seimo” rin
kimai. Kandidatus į jį galė
jo statyti tik viena komunis
tų partija, kuri turėjo apie 
700 narių, t. y. 0,002 nuošim
čių visų Lietuvos gyventojų. 
Daugiausia tai buvo nelietu
viai.

-- . , „ ?ai darote blogai. Leng-1 Agitacijos niekas kitas ne-
vienuolikos priežasčių divor- ,yngg neįekti, sunku ją j galėjo daryti — tik komunis-

krikščionybę, išaiškina „The 
Story of Lithuania".

Tikroji Lietuvos istorija 
prasideda su Mindaugu. Jis 
buvo pirmasis Lietuvos ka
ralius. Jis rūpinosi Lietuvą, 
tuo laiku pasidalinusią į ku
nigaikštystes bei gimines, čeki jie pasipildo produk- 
sujungti vienon valstybėm si: lia kortelių. O mes te- 
Jis pirmas Lietuvos valdo- btas vienas pagrindines 
vas, kuris stengėsi tautą ap
krikštyti.

|s, ir net ne viską gau
jas jose įrašyta. Tai 
-acionas. Diržus suver- 

' DIVORSAHlt^t.^gX 
____ į, o juo labiau vaikų...

Jai matot.
„Life laikraštyje ran • ar jaUgiaU) pOne kapi- 

me straipsni apie tow buvom blogesnėj 
Jungtinėse Valstybėse. w ug vokiečius Hitlerio 

Nuo Pilietinio karo divorsų ^Blogesnėj likom ir da- 
skaičius šioje šalyje yra pa- W/U vokiečiai turi ir laik- 
kilęs 500 procentų. Apakai- jiems leistos poli- 
čiuojama, kad jei divorsai ^partijos. O mums ne
augs taip kaip šiandien, tai tirti net kultūrinių organi-

ti anks- 
poje tu- 
inti Vo- 
bė buvo 
ropai, o 
iperialis- 
l kol Vo- 
Europos 
pasiseks, 
dėjo.
ts Vokie- 
Anglijos
įsių kliu- 1965 metais Amerikoje kas kurios rūpintųsi mū- 

Europą
linas ne- 
j progos, 
išvargin
ąs žmo- 
i užnerti 
Tai jau 

Licija Ra
listai vi- 
.nias tik 
kambiais 
įasibaigė, 
ą. Šį kar
šesni, lai- 
tijos nu- 
is ir Ang- 
psikarstę 
prisisegę 

s tautos” 
jolševikai 
ojai”. 
agavusios 

šiandien 
is valsty- 
pasigrob- 
uoja prieš 
joms ver- 
lepavyku- 
ors patys 
p Jie kal- 
klavimusi 
šalis nori 
s karinės
Tuo tar- 

nkluojasi.
Baltijos 

iriuomenė 
i 1941 m., 
ečiais. Ži
lu paslėp- 
:eriai „už- 
(Baltijos 

ti lavonus 
pribaigtai

antros vedybos baigsis divor-Į^alpa, susižinojimu su 
su. pytais tautiečiais ir šei-

tz , ■ j* - savo pasimetusiaisKokios divorsųpnezastys.^ nar-ais Rai kur mus 
įstatymai pripažįsta eilę^ |3UVO atsitikimų, kad 

priežasčių įvairiose valstijojįkišo)> kad vie_ 
.^komitetai veikia nele- 

Pirmoje vietoje stovi sve- nors jie buvo suda- 
timotariavimas, toliau—pa- 2lgal.Eisenhowerio šta- 
metimas, kriminalimas, ^kalinimus per radiją, 
žiaurumas... Matydami ii’ girdėdami,

Tai svarbiausios priešas- $ ai gyventojai į mus 
tys išsiskyrimams. Teismuo- Jef^l žiūrėti su paniekini- 
se išsiskiriančios poros vienaip į ausjenderius — 
na antrą daugiausia kaltina beturinčius menkes- 
žiaurumu, nors iš tikrųjų 90g5pises--- Galite suprasti, 
procentų išsiskyrimų kyla pasiilgimu mes sva- 
dėl svetimoteriavimo. ]žSi; aPie sa™ kras^- te‘ 

Amerikoje yra viena vals- m?s bu/oine Pllna?
Uja kun nepripažįsta divor ;j|^gVyngS įr, tur j^t, mus 
sų. tai So. Carolina, Jf, suprasti, nors jūs čia 

New Yorko valstija įsais v.aĮdovaį) ne tremtiniai, 
kyrimams pripažįsta tik vje- ^ag^ gyvenįmo atiduotu- 
nų vieną pagrindą — SVW-Įįį ;ad galėtume sugrįžti, 
moteriavimą. Kitos valstijos es negrjžtame. Mes ne
savo įstatymuos priskaito ■ grįžti.
nuo trijų (New Jersey) ligi

se.

stovybėje ir iš rusų kalbos 
išversta lietuviškai.

Ten pat buvo nustatyta vi
sa procedūra, numatant net, 
kuris liaudies seimo narys 
kurioj vietoj ir ką turi saky
ti. Iš kalbėtojų jų busimosios 
kalbos buvo paimtos raštu iš 
anksto ir pataisytos, kad ne
prasilenktų su linija. Posė
džių salėje sykiu su atstovais 
buvo susodinti enkavedistai 
ir komunistų partijos nariai. 
Jie dalyvavo balsavime ir kė
lė rankas su atstovais, nors 
balsų iš viso niekas neskai
tė ir viskas buvo tik skelbia
ma „vienu balsu”.

Vienas atstovas, iš anksto 
patyręs, kokis klausimas bus 
svarstomas posėdyje, nuvy
ko pas Dekanozovą pareikš
ti, kad už Lietuvos įjungimą 
į SSSR nei jis nei jo draugai 
negalėsią pasisakyti.

—Ne, taip nebus, mes ne
balsuosime už Lietuvos pri
sijungimą, — kalbėjo atsto
vas Dr. Garmus Dekanozo-! 
vui.

— Ak, taip... Labai gaila, 
kad apsirikau su pasiūlyta 
man jūsų kandidatūra... Gai
la, gaila... apsirikau. — Jis 
valandėlei nutilo, o po to pri
merkęs akis tyliai, bet ciniš
kai pareiškė: — Tik pamė
ginkite. Yra priemonių dary
ti taip, kaip mes norime, o 
jų mes pakankamai turime 
(Lietuvių Archyvas, III. 43).

Taip 1940 m. liepos 21 d. 
„liaudies seimas” „paprašė” 
priimti Lietuvą į Sovietų Są
jungos respublikų skaičių.

Nors pačioj „liaudies sei
mo” rezoliucijoj sakoma, kad 
„liaudis, galingosios Raudo
nosios Armijos padedama, 
nuvertė smetoniškųjų paver
gėjų jungą” t. y. ginkluotos 
svetimos jėgos įtakoje, nors 
Molotovas liaudies vyriausy
bės ministeriui pirmininkui 
prof. Krėvei Mickevičiui jau 
birželio 30 d. pareiškė, kad 
„Tarybų Sąjungos vadovybė 
nutarė įjungti Baltijos vals
tybes į Tarybinių respublikų 
šeimą” (Liet. Arch. III. 11), 
t. y. apie laisvą Lietuvos pri
sijungimą negali būti nė kal
bos, tačiau propaganda visą 
laiką skelbia, kad lietuvių 
liaudis laisvai, demokratiškai 
savo valia pareiškusi, įsi
jungdami į SSSR.

Tai buvo smurtas, liaudies 
valios klastojimas, ciniškai 
dangstomas demokratybės ir 
laisvo apsisprendimo vardu. 
Tokiais metodais niekas ne
sistebi, kas yra pagyvenęs 
diktatūriniuose kraštuose — 
fašizmo, nacionalsocializmo 
ar komunizmo valdomuose.

Demokratinio krašto gy
ventojui gali tai atrodyti ne
galima, neįtikinama, perdė
ta. Bet tie, kurie patys tokias 
poltines laisves yra pergyve
nę, nenori kaip gyvas antru 
kartu jų patirti.
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nta, kad 
ai vietoj 
nori pasė- 
ą Europo- 
icių ir fa- 
taisę rau- 
. Jie siūlo 
lemokrati- 
individua- 
tinę ir so- 
hsoliutinę

jsams (Alabama, Kansas. pasinaudokite, kol Į tai. Kandidatų buvo pastaty
ta tik tiek, kiek turėjo būti 
išrinkta. Balsavimas tokiu 
būdu neturėjo reikšmės. Ar 
bus daugiau balsų ar visai 
jų nebus, vis tiek visi pasta
tytieji kandidatai bus išrink
ti.

Tokiuose balsavimuose 
žmonės nenorėjo dalyvauti. 
Balsavo, liaudies vyriausybės 
prezidento pareiškimu, 15-16 
nuoš. Kad procentą pakeltų, 
buvo įsakyta balsų skaitymo 
komisijoms urnas „papildy
ti”. Tokiu būdu atskirose 
apygardose susidarė balsavu
sių 110-120 nuoš. virš turė
jusių teisę balsuoti. Falsifi
kavimu buvo norėta padengti 
žmonių pasyvų boikotą „liau
dies seimo” rinkimams.

Susirinkusiam „liaudies 
seimui” liepos 21 d. buvo įsa
kyta paprašyti aukščiausią 
Sov. S-gos tarybą priimti 
Lietuvą į SSSR. Rezoliucija 

1 buvo paruošta Sov. S-gos at-

Mississipi, Rhode Island
Washington). įlieja, dar ne laikas. Mū-

Kadangi New Yorke vie jofyyne tebėra okupuota, 
nintelė priežastis išsiskirti pi lonu įaį sakyti, bet tai 
yra neištikimybė, tai poros josiz rytinio sąjungininko 
kuros sutaria imti divorsąfikcija. Ką ji reiškia, tik 
pasamdo advokatą, kuris su-[i^ali suprasti, kas pats 
kombinuoja neištikimybės Sovietų Sąjungos okupa- 
sceną. Vaidinimas trunka tik pergyvenęs. O mes turė- 
vieną minutę, gi jo vieta-(iF nelaimę ją pergyventi 
viešbučio kambarys.Ten,Xhsdl m-» ir dabar kiekvie- 
patenkinta” žmona su liudi-is^lda> kad mes galime bū-

vidui, atimant jam ekonomi
nę ir socialinę gerovę.

Kur žmonės Europoje gi
lėjo laisvai pasisakyti, ji® 
griežtai pasireiškė prieš 
Maskvą ir komunistinę dik
tatūrą. Pačioje Rusijoje kyU 
didesnis nepasitenkinimas 
raudonųjų fašizmu, ypač ka
riuomenės eilėse. Bet Stali
nas žmonių valios nepaiso - 
jis ant durtuvų neša „išlais
vinimus” ir kursto komunia-

Lianai į Sovietų Sąjungą, 
įverčia sudrebėti ir pa- 
jl^ti mieliau apie greitą 

nekaip apie „sugrįži- 

esate demokratines sa- 
fljfnogus. Jūs esate pripra- 
Judotis politine laisve, 
■įgalite priklausyti parti- 
'jiiriai norite, balsuoti už 
^pdatą, kuris patinka. 
\įdte naudotis sąžinės, 
^įsitikinimų laisve, t. y.
J tikėti arba netikėti, ei- 

rjžnyčią «• | iti, savo įsi-

LUOMAI DEGRADUOTI Į 
BETEISĘ PADĖTĮ

Sutartimi su Maskva 
(1939) pastaroji buvo iškil
mingai pasižadėjusi nesikiš
ti į Lietuvos vidaus gyveni
mą. Lietuvos ūkio gyvenimą 
Molotovas laikė labai tiksliai 
funkcijonuojančių laikrodžiu 
(liaudies vyriausybės minis- 
terio pirmininko pasikalbėji
mas su Molotovu 1940 m. bir
želio 28 d.) Tad juo labiau 
buvo galima tikėtis, kad ūkis 
nebus deorganizuojamas. Ta
čiau jau tada Molotovas pa
žymėjo, kad Lietuvos ūkis tu
rės prisitaikyti prie tos pa
čios formos kaip ir Sovietų 
Sąjungoje.

Tai, kas buvo pasakyta, 
nieko nelaukiant buvo vykdo
ma.

Lietuvą įjungus į SSSR, 
pirmas darbas buvo paskelb
ti nacionalizaciją žemės 
ūkiui, prekybai, pramonei, 
indėliams.

Žemės reforma Lietuvoje 
jau buvo įvykdyta Steigia
mojo Seimo 1922 m. Stambie
ji ūkiai, dvarai jau buvo iš
skirstyti bežemiams ir ma
žažemiams. Didžiausia palie
kama norma buvo 80 hekta
rų. Vėliau Smetonos režimas 
ją pakėlė iki 150 hektarų. 
Taigi stambiųjų ūkių Lietu
voje jau nebuvo. Visas Lie
tuvos ūkis rėmėsi vidutiniais 
ūkininkais. Sovietinė žemės 
reforma sumažino valdomo
sios žemės plotą iki 30 ha.

Staigiai šią reformą vyk
dant, žemė buvo paimta iš 
28,000 žemės savininkų, tu
rėjusių apie 1,240,000 heka- 
tarų. Didesnė pusė tų savi
ninkų valdė 30-50 hektarų. 
Tai buvo stipriausias Lietu
vos ūkininkų elementas, dau
giausia gaminąs vartojimui. 
Pagal statistinius duomenis, 
ši ūkininkų grupė % ūkio 
darbų atlikdavo savo šeimos 
rankomis ir tik % darbo sam
dinių pagalba. Taigi tvirtin
ti, kad jie yra buožės, išnau
dotojai praktiškai nebuvo nė 
mažiausio pagrindo.

Iš paimtosios žemės buvo 
tariamai duota mažažemiams 
ir bežemiams. Jiems buvo iš
dalinta 381,220 hektarų, t.y. 
mažiau nei per nepriklauso
mos Lietuvos žemės reformą, 
kada bežemiai ir mažažemiai 
gavo 452,746 hektarų. Ta
čiau dalis dabar gavusių, ne
turėdami kuo žemę dirbti, 
nuo jos atsisakė. Pvz., vieno
je tik Šiaulių apskrity nuo 
žemės atsisakė 762 naujaku
riai, o visoje Lietuvoje — 
4,492 naujakuriai, kurie bu
vo gavę 29,838 hektarų že
mės.

Šita žemės reforma Lietu
vos gyventojų nebūtų bai
džius. Lietuviai buvo pripra
tę prie vidutinių ūkių. Nepri
klausomoj Lietuvoj paskuti
niu laiku jau buvo populiari 
idėja žemės reforma vykdyti 
sparčiau ir tenkintis mažes
nėmis normomis. Tačiau so
vietinė reforma ūkininkus 
nugąsdino tuo, kad visa že
mė buvo nacionalizuota, vals
tybės paimta. Žemės savinin
kas nustojo buvęs savininku 
ir paliekamas tik jos valdy
toju, be teisės žemę parduo
ti ar perleisti kitam.

Antra, ūkininkai greitai 
pajuto, kad 30 hektarų nor
ma palikta tik laikinai, tak
tikos sumetimais, siekiant 
tikslo dalimis. O tas tikslas 
buvo — sunaikinti ūkininkų, 
sovietiškai tariant kulokų 

Į luomą, kaip jis buvo sunai
kintas pačioj Rusijoj. Indivi
dualus ūkis turėjo pavirsti 
kolektyviniu-kolchozu.

Vidutinių ir stambesnių 
ūkininkų luomas turėjo būti 
sunaikintas tomis pat prie
monėmis kaip ir Rusijoje: di
deliais mokesčiais, pyliavo
mis, gyventojų iškeldinimu.

Mokesčiai ir ypač pyliavos 
buvo paskirti tokie, kad jos 
būtų didesnės, nei ūkis ga
li pakelti. Rezultatas buvo 
tas, kad iš 33,451 ūkių ūki
ninkų pyliavas galėjo išpil
ti tik 8,040. Likusieji 25,400 
ligi 1941 m. gegužės 1 d. ne
spėjo išpilti ir turėjo būti nu
bausti. Dalis ūkininkų buvo 
pašalinti iš ūkių, dalis sukiš
ti į koncentracijos lagerius. 
Dalis buvo padavę skundus, 
dalis patys pasišalino ne
laukdami, iki juos veš į kon
centracijos lagerius. Dalis 
dar turėjo būti išvežti. Ir tik
rai didžiojo išvežimo metu 
šio vidutinio didumo ūkinin
kų buvo išvežta 1,566 šeimos.

Likvidavus 30-50 hektarų 
ūkių šeimas, būtų atėjus ei
lė smulkiesiems 10-15 hekta
rų ūkiams. Bet galutinai nei 
visų pirmųjų nei juo labiau 
antrųjų nesuspėjo likviduoti 
ir sukurti kolchozų tik dėl 
to, kad kilo Sovietų-Vokieti- 
jos karas. Tačiau kolchozai 
jau buvo numatyti ir popu
liarinami, o pirmasis liaudies 
vyriausybėje žemės ūkio mi- 
nisteris (Mickis), kuris buvo 
pareiškęs Lietuvos ūkinin
kams, kad Lietuvoje kolcho
zai nebūsią organizuojami, 
tuojau buvo atleistas.

Sykiu su žemės nacionali
zacija buvo nacionalizuojami 
ir namai ,,... stambūs namai 
miestuose ir pramonės vieto
vės yra valstybės nuosavybė 
t. y. visos liaudies turtas” 
(LTSR konstitucija 1940 m. 
rugp. 25 d.).

Stambiais namais buvo lai
komi tie, kurie naudingo (gy
venamo) ploto turi 220 kvad- 
dratinių metrų, o mažesniuo
se miestuose 170 kvadratinių 
metrų. Viso buvo nacionali
zuota apie 14,000 namų. Jų 
savininkams retai kuriam 
leisdavo tuose namuose pasi
likti. Dažniausiai išmesdavo 
kaip buožes. Nacionalizuoda
vo ir mažesnius namus, nei 
buvo numatytas plotas. Bu
vo laikomasi principo: geriau 
nacionalizuoti daugiau, tegul 
paskui skundžiasi buožės, bet 
kad nesiskųstų partija.

Iš tikrųjų iš 14,000 nacio
nalizuotų namų dėl 3,000 bu
vo paduoti skundai. Speciali 
komisija daugumą skundų ra
do pagrįstų. Tada komisarų 
taryba, gelbėdama naciona
lizacijos prestižą, skundų ko
misijos narius atleido.

Prekybos įmonės buvo nu
savintos tos, kurių metinė 
apyvarta siekė 150,000 rub
lių. Tokiu būdu tik smulkios 
krautuvėlės liko privačiose 
rankose. Jos, kaip ir priva
tus žemės ūkis, buvo apdėtos 
dideliais mokesčiais. O pre
kės joms buvo pristatomos 
jau po to, kai jomis buvo ap
rūpinta valstybinė prekyba. 
Privatinėse prekybos įmonė
se prekių nacionalizavo už 
200,000,000 rublių.

Nacionalizuoti buvo
bankuose indėliai, kurie buvo 
didesni kaip 1,000 rublių. Jei 
ligšiol minėtos nacionalizaci
jos apiplėšė ūkininkus, pre
kybininkus, pramonininkus,

tal indėlių nacionalizacija su
davė didžiausią smūgį tar
nautojams, ypač neturtin
goms miesto tarnaitėms. 12,- 
000 indėlininkų buvo nu
braukta 38,000,000 rublių.

Kapitalai buvo nacionali
zuoti ir kitu būdu: buvo nu
statytas rublio kursas 1 li
tas 90 kapeikų. Faktiškai 
rublio perkamoji galia buvo 
3-4 kartus mažesnė kaip li
to. Jeigu tą dieną, kada rub
lis buvo paleistas į rinką, 
apyvartoj buvo 223 milijonai 
litų, tai už juos kraštui tu
rėjo būti duota 7-800 milijo
nų rublių, o buvo duota tik 
200 milijonų. Tokiu būdu va
liutos kurso nustatymu buvo 
padaryta gyventojams tokių 
pat nuostolių, kaip namus ar 
žemes nacionalizuojant, apie 
už 150-170 milijonų rublių.

Dar daugiau — buvo įsa
kyta visus procentinius po
pierius, akcijas, auksą, si
dabrą perduoti „saugot” Lie
tuvos Bankui — niekas dau
giau tų brangenybių nei kom
pensacijos už jas nematė.

Nusavintas buvo ir pensijų 
bei pašalpų fondas, kuriame 
1940 m. buvo 40 milijonų li
tų, nes pensijos faktiškai bu
vo panaikintos: į pensijos iš- 
sitarnavimo laiką įskaitoma 
tik toji tarnyba, kurią asmuo 
turėjo po 1940 m. rugpiūčio 
2 d., t.y. nuo to laiko, kada 
Lietuva buvo įjungta į SSSR.

Pensijos nutraukta mokė
ti. „Seneliai ligonys susilau
kė, kaip kad nuolat buvo kal
bama, „laimingos ir aprūpin
tos senatvės” ir atsidūrė be 
pastogės ir duonos kąsnio” 
(Liet. Arch. 1. 261).

Šitokiomis ir panašiomis 
kapitalo nacionalizacijomis 
iš gyventojų buvo paimta 
apie 7-800 milijonų litų. O tie 
žmonės, iš kurių buvo apim
tas žemės ūkis, namai ar ka
pitalas, buvo degraduoti į 
kapitalistų, buožių kategori
ją ir kaip tokie — beteisiai.

norma ne 
faktiškai

uždarbio

ir
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NAUJAS DARBININKŲ 
IŠNAUDOJIMAS

Kad buvo apiplėšti ūkinin
kai, prekybininkai, pramo
ninkai, namų savininkai, tai 
galima buvo pateisinti sovie
tinės tvarkos noru sulikvi- 
duoti buožes vardan darbi
ninko — proletariato.

Galima dėl to buvo laukti, 
kad darbininko padėtis žy
miai pagerės. Darbininkui iš 
tikrųjų buvo padaryta mora
linės satisfakcijos, kada jo 
vardas imta garbinti. Jis ga
lėjo drąsiau kelti galvą. Kai 
kuriems ir butą geresnį įs
tengė parūpinti. Bet darbi
ninkas patyrė daugiau ap- 
čiuopamos žalos.

Pirmiausia ir svarbiausia 
darbininkas pasijuto labiau 
išnaudojamas. Naujasis 
darbdavys-valstybė pasirodė 
didesnis eksplotatorius už 
privatinį darbdavį. Privati
nis darbdavys galėjo būti su
draudžiamas darbo inspekto
riaus, jeigu jis ima išnaudo
ti darbininkus. Valstybė me
keno nebuvo sudraudžiama.

Valstybė pati išleido įsa
kus, kuriais griežčiausiomis 
bausmėmis buvo grasinama 
darbininkui už bet kokį sa- 
botavimą. Ne tik streikas, 
bet ir kokis nepasitenkinimas 
esama padėtimi buvo bau
džiamas. Tūkstančiai darbi
ninkų, kurie nepasitenkinimą 
drįso tik žodžiu ir privačiai 
tarp savo draugų pareikšti, 
kitą dieną jau neateidavo. 
Jie dingdavo be žinios. Kalė
jimai buvo pilni darbininkų 
lygiomis su ūkininkais ir in
teligentais ar namų savinin
kais.

O nepasitenkinti darbinin
kui ir savo ekonomine padė
timi buvo pagrindo. Pirmiau
sia ją blogino atlyginimo nu
statymas už darbo maxi
mum. Darbo maximum buvo 
pasiekiamas stachanoviško- 
mis lenktynėmis. Už pasiek
tą stachanoviškomis lektynė- 
mis darbo normą buvo nusta
toma atlyginimo norma. Ne
pasiekęs darbo normos gau-

davo ne visą atlyginimo nor
mą. O ne visi darbininkai ga
lėdavo nudirbti tiek, kiek 
būdavo vieno iš visos darbi
ninkų masės (stachanovie- 
čio) nudirbta, be to dar, ypa
tingai jam palankiomis sąly
gomis. Tokiu būdu viešai 
skelbiama uždarbio 
visada atitikdavo 
gaunamą.

Dėl to santykis
nepriklausomoj Lietuvoj pa
lyginti su tarybinės Lietu
vos uždarbiu Centralinio Sta
tistikos Biuro žiniomis buvo 
toks. 1940 m. birželio pra
džioje, prieš pat raudonosios 
armijos invaziją, vidutinis 
nekvalifikuotų darbininkų 
uždarbis už 8 darbo valandas 
buvo 5 litai 98 centai dienai 
arba 153 litai 31 et. mėnesiui. 
Tuo būdu prieš pat bolševikų 
atėjimą nekvalifikuoto dar
bininko pramonėje uždarbio 
ir pragyvenimo minimumo 
santykis buvo 1:1,88 arba, ki
taip sakant, toks darbinin
kas per 8 valandas uždirbda
vo 188 procentus pragyveni
mo minimumo.

1941 m. birželio 20 d„ tai
gi bolševikams metus pašei
mininkavus tokio pat darbi
ninko vidutinis uždarbis vi
soje Lietuvoje buvo 8 rubliai 
54 centai dienai arba 218 rub
lių 72 et. mėnesiui. Taip, už
darbis didesnis nei nepriklau
somoj Lietuvoj. Tačiau da
bar daug daugiau pakilo pra
gyvenimo minimumas nei už
darbis, — pasiekė 195.11 mė
nesiui. Po metų „laisvo ir lai
mingo gyvenimo” pramonės 
darbininkams jau teuždirb
davo tik 111 proc. pragyveni
mo minimumo (Liet. Arch. 
I. 169.).

Toks skirtumas nekalba už 
tai, kad darbininko materia
linė padėtis būtų pagerėjus. 
Jis kalba tik už tai, kad ir 
darbininko gyvenimas pama
žu artėjo prie sovietinio lyg
mens, ir darbas buvo organi
zuojamas sovietinių pavyz
džiu.

Kiek sekimas Rusija nuėjo 
toli, nepaisant ar tai ūkiškai 
racionalu ar ne, rodo sielių 
plukdymas. Lietuvoje sie
liams rąstus suriša ir palei
džia pavandeniui; juos neša 
pati upės srovė. Taip buvo 
planuojama sielius plukdyti 
ir sovietinėje Lietuvoje.

Bet įsikišo upių laivyno 
liaudies komisariatas ir pa
reikalavo, kad sieliai turi bū
ti velkami vilkikais. To rei
kalauja atitinkami sovietinio 
įstatymo paragrafai. Nors 
Lietuvos miško pramoninin
kai įrodinėjo, kad vilkikai 
nereikalingi, kad Lietuvos 
upės yra sraunios ir savaime 
sielius neša, kad vilkikais 
velkami sieliai bus daug 
brangesni, jokie argumentai 
negelbėjo: taip esą visoje So
vietų Sąjungoje, taip turi bū
ti ir čia, nors tas vienodumas 
su Sovietų Sąjunga šiuokart, 
kaštavo 5 mil. rublių, t. y. 1 
ktm. miško medžiagos pa
brangintas 5 rubliais.

(Bus daugiau)

Suėmė Lietuvaitę 
Belgijoj Rusai

New Yorkas. — Ginkluoti 
rusai švaistosi ir Belgijoje.

Viena jų grupė įsibrovė į 
pabėgėlių stovyklą, neva ieš
kodami rusų. Atstūmę belgų 
pareigūną, padarė kratą ir 
išsivedė vieną tariamąjį rusą. 
Kitą dieną du ginkluoti ru
sai pastojo kelią dviem lie
tuvaitėm ir vienai belgei. 
Viena lietuvaitė buvo suim
ta ir nugabenta į rusų ats
tovybę. Rytojaus dieną ją 
paleido.

Ji padarė valdžios įstaigai 
pareiškimą pabrėždama, kad 
tik dviejų tuo metu pasitai
kiusių amerikiečių dėka ji iš
likusi nenuskriausta.

Tas įvykis buvo aprašytas 
„La Libre Belgique”. Redak
cija klausia, kur dingo Bel
gijos administracija, jei sve
timieji gali laisvai saviva
liauti ? LAIC.

mo ugnį tarp tautų, nešda-pt Z 
mas joms diktatūrą ir vergi- z
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IŠVYKO LIETUVIŲ 
KONGRESAN

Lapkričio 21 dieną įvykęs 
darbingas Federacijos susi
rinkimas šv. Kazimiero para
pijos salėj daugiausia svars
tė Lietuvių Kongreso Chica- 
goj reikalus.

Gyvai įvertintas didelis 
reikalas iš Philadelphijos nu
siųsti kuo daugiau atstovų ir 
bendrai paremti Kongresą vi
sokeriopai — moraliai ir ma

ls sąrašo matyti, kad Phi
ladelphijos lietuviai yra tin
kamai atstovaujami Kongre
se.

Gražiai paremti Kongreso 
darbai materialiai. Mūsų ka
talikiškos draugijos sudėjo 
kelis šimtus dolerių. Prisidė
jo ir pavieniai asmenys. Po
nios M. ir B. gražiai pasidar
bavo ir surinko Kongreso 
skelbimų knygai apie $200.

Taip prisirengę lietuviai 
philadelphi j iečiai jau išvyko

APRAŠYS KARIŲ 
GYVENIMĄ

Kai daugiau ir daugiau iš 
kariuomenės sugrįžta vyrų, 
kurie turi daug gražių, jaus
mingų ir graudžių atsimini
mų, tai kad jie nepražūtų, 
„Philadelphijos žinios” nori 
surinkti ir praleisti per lai
kraštį tuos atsiminimus.

Todėl sugrįžę kariai prašo
mi siųsti savo atsiminimus 
iš karinio gyvenimo „Phila-

MINERSVILLES lietuvių parapijos 
AUKSO JUBILIEJUS TARP LIETUVIŲ PASAULYJE p0NDENTV PRį

terialiai. Visi vienu balsu nu
tarė, kad šis Kongresas yra 
svarbiausias lietuvių balsas 
Lietuvos ir lietuvių gelbėji
mo reikaluose.

Juk tai bus susivažiavimas 
| didžiausios amerikiečių lietu

vių vsuomenės dalies, ir tai 
organizuotos visuomenės da
lies. Jie galės kalbėti ir pa
remti savo kalbas galingiau
siomis lietuvių finansinėmis 
ir visuomenėmis draugijomis.

Tai bus atstovai tų organi
zacijų, kurios pirko milijonus 
bonų, kurios siuntė savo ka
rius ginti Amerikos ir viso 
pasaulio laisvę. Jie galės 
įteikti kelis šimtus auksinių 
žvaigždžių, kurios liudys apie 
lietuvių didžiausią gyvybės 
auką šiame kare. Jie įteiks 
tūkstantinius sąrašus su si
dabro žvaigždėmis, ir ben
drai eiles mūsų kraujo vardų, 
kurie galės aiškiai byloti, ko
dėl jie kariavo ir ko jie da
bar reikalauja savo tėvų že
mei ir jos gyventojams.

Tuo atžvilgiu visi delega
tai sutiko ir gražiai pasiren
gė iškelti tą mintį Kongrese 
ir perduoti Amerikos vyriau
sybei, kad ji greičiau gelbėtų 
Lietuvą ir lietuvius.

Federacija išrinko ir kelis 
— atstovus, kurie, nepaisant to

limos kelionės, vyks Kongre- 
san ir išreikš visų lietuvių di
džiausią norą. Atstovai jau 
išvyko.

Kun. V. Vežis, Šv. Kazimie
ro parapijos vikaras, vado
vo delegacijai ir visus nuvežė 
savo automobiliu. Su juo va
žiavo kun. St. Lukšys, šv. 
Jurgio par. vikaras; kun. St. 
Venslauskas, šv. Andriejaus 
par. atstovas; O. Unguraitė, 
Federacijos sekretorė ir lie
tuvių veikėja; P. H. Sabienė, 
šv. Jurgio parapijos veikėja, 
didelė pasiryžėlė Lietuvos 
gelbėjimo darbe; VI. Vaitkus, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, 
jis Kongrese pasakys reikš
mingą kalbą.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pjn. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Kongresai!. Bet dar ne vis
kas. Be tų, dar važiavo ir ki
ti, daugiausia ALT atstovai. 
Visi drauge neblogai atsto
vauja Philadelphi ją.

LAIŠKAS IŠ KINIJOS
Marinas Domininkas Vaz- 

nis daug keliauja. Jis nese
niai atsirado šiaurinėj Kini
joj, iš kur ir įdomų laišką pa
rašė.

Rašo iš Tsing-tao miesto, 
kurs yra šiaurinėj Kinijoj. 
Miestas didelis, turi apie mi
lijoną gyventojų ir margas, 
kaip ir visa žmonija, nes čia 
gyvena įvairių tautybių.

Čia sutinki kinų, japonų, 
anglų, amerikiečių ir visokių 
kitokių tautelių. Jis ieškojo 
lietuvių, bet dar nespėjo su
rasti. Vincas tiki, kad jų ten 
yra, ir mano surasti.

Miestas neatrodo, kaip Ki
nija, bet naujoviškas, gyve
nami namai kaip ir Ameri
koj. Sunkiausiai gyvento
jams esą su vandeniu. Todėl 
negalį baltai nusiprausti ir 
švariai laikytis. Bet ameri
kiečiai ir čia mano, kad ga
lės pagelbėti. Štai jis rašo, 
kad amerikiečiai kariai su
dėjo tūkstančius dolerių, iš 
kurių tame mieste bus įsteig
ta aukštesnioji mokykla. 
Mieste jau yra pastatyta gra
ži katedra, kuri baigta 1933' 
metais. Jis turėjo laimės ir 
pats toje bažnyčioje būti ir 
melstis. O malda, kaip jis ra
šo, esanti jo gyvenimo di
džiausia paguoda ir džiaugs
mas.

Toje šv. Mykolo katedroje 
jų visa divizija turėjo ypa
tingas pamaldas — šv. mi
šias spalių 28 dieną. Jie mel
dėsi už taiką ir karius, už 
savo greitesnį sugrįžimą na
mo.

Neseniai jie turėjo didelį 
paradą su visa savo karine 
galybe. Jie maršavo po visą 
miestą, norėdami visiems pa
rodyti, kad tik taikoj su Ame
rika gali pasaulis būti ramus. 
Visi japonai jau pasidavė ir 
stebėjosi amerikiečių galybe. 
Tai buvo tikrai didelės per
galės ir mūsų pasitenkinimo 
parodymas pasauliui.

Domininkas baigia laišką 
pasitikėjimu, kad netrukus 
jis vėl galės susitikti ar bent 
daugiau laiškų parašyti iš 
savo gyvenimo.

delphijos Žinioms” tiesiog 
„Amerikos” redakcijai, arba 
324 Wharton St., kur bus at
siminimai parengti spaudai.

Artimiausiu laiku bus įdė
ti veterano Juozo Rimgailos 
kariniai pergyvenimai. Jis 
dalyvavo mūšiuose Italijoje, 
buvo sužeistas, matė popie
žių ir turėjo kitų įdomių per
gyvenimų.

Po jo duos savo atsimini
mus Mykolas Bigenis, buvęs 
Afrikoj, Palestinoj, Anglijoj 
ir kitose šalyse.

Prašome savo atsiminimus 
rašyti angliškai ar lietuviš
kai, ir jie bus parengti spau
dai.

IŠ JAUNIMO VEIKLOS

Lietuvių katalikų jaunuo
menė tik šv. Kazimiero pa
rapijoj veikia geriau, kur yra 
vyčių kuopa. Jie rengia lie
tuviškus vaidinimus ir bend
rai rūpinasi lietuviška veik
la.

Šiuo metu jie rengiasi per
siorganizuoti, dar labiau su
stiprinti savo eiles nariais, 
kurie grįžo iš kariuomenės.

Kai kuopa sustiprės, tai 
manoma, kad ir kitas jauni
mas paseks jų pavyzdžiu ir 
turės lietuvių katalikų drau
gijas. Todėl ir lietuviškas 
veikimas bus našesnis.

Girdėti, kad ir chorai po 
karo atgis, vėl bus stiprios 
organizacijos ir varys lietu
viško meno ir dainos veiki
mą visu mastu.

MIRĖ

Lapkričio 15 d. mirė Pet
ronėlė Bekelevičienė, 62 me
tų amžiaus.

Palaidota Švč. širdies ka
pinėse.

Lapkričio 19 d. mirė Ame
lija Kučinskienė, 58 metų 
amžiaus.

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

Laidotuvių apeigas aprū
pino J. Kavaliauskas.

Šiais metais Šv. Pranciškaus 
parapija švenčia savo aukso ju
biliejų.

Devyniolikto šimtmečio pabai
goje pirmieji lietuviai, darbo be
ieškodami, atvyko j Minersvilles 
miestelį iš Shenandoah, Maha- 
noy City, Mount Carmel ir Sha
mokin. Jie čia, anglies kasyklo
se, darbą rado ir apsigyveno.

Iš pradžių lietuviai priklausė 
šv. Vincento „airišių” parapijai, 
nes neturėjo nei savo parapijos, 
nei savo bažnyčios. Jie bastėsi 
iš vienos bažnyčios į kitą, iš vie
nos parapijos į kitą, kol jų skai
čius padidėjo, ir jie ėmė rūpintis 
ir darbuotis, kad sutverus savą
ją parapiją ir įsisteigus savą baž
nyčią.

Kun. Matulaitis, kai tik įsi
šventino į kunigus, buvo paskir
tas pirmuoju Minersvilles lietu
vių klebonu. Pamaldos buvo lai
komos pirmiausia pas „airišius”, 
paskui pas „deičius” ar Vokie
čius, o dar vėliau pas graikus, 
kur lietuviai gavo leidimą laiky
ti savo pamaldas .skiepe.

Lietuviai, dar priklausydami 
šv. Vincento parapijai, jau savo 
mažą parapijėlę įsikūrė ir to pa
ties globėjo vardu ją pavadino. 
Bet kai jie nuo airių atsiskyrė, 
tai turėjo savo globėjo taipgi 
išsižadėti, nes airių parapija jau 
tą globėją turėjo. Lietuviai pa
sirinko šv. Pranciškų Asižietį.

Bet lietuviai neilgai „ant rau
dos” norėjo melstis. Visiems lie
tuviams rūpėjo savąją bažnyčią 
pasistatydinti. Kiekvienas lietu
vis, jeigu tik išgalėjo, sau name
lį pirkosi ar statėsi. Už tai jis 
norėjo, kad ir Dievo namai būtų 
nuosavi, o ne samdyti.

Kaip ir tyčia, po kelerių metų 
parapijos gyvavimo pasitaikė 
gera proga savąją bažnyčią įsi
gyti. Liuteronai paleido parda
vimui savo bažnytužę. Ji kaip 
tik lietuviams ir tiko. Jie tą liu
teronų bažnytužę nusipirko, al
torėlį įsitaisė ir turėjo savo lie
tuvišką bažnytėlę.

Po kelerių metų kun. Dargis 
buvo paskirtas klebonu. Jis tuo
jau ėmėsi darbo naują bažnyčią 
statydinti, nes ta jau buvo lietu
viams per maža. Lietuvių Mi- 
nersvillėn vis daugiau atvažia
vo; parapija didėjo.

Didesnė bažnyčia buvo lietu
viams reikalinga, bet klebonija 
dar reikalingesnė. Bažnyčia, 
nors ir maža, bet visgi bažnyčia, 
o klebonijos lietuviai visai dar 
neturėjo. Kaip jie patys stengėsi 
savo namus turėti, taip jie ir 
savo klebonui norėjo namus įtai
syti.

Klebonija, pastatyta ant kal
no, buvo gražiausias namas vi
same mieste. Dar ir šiandien 
Minersvilles lietuvių klebonija 
yra viena iš gražiausių visoje 
apylinkėje.

Kun.- Dumčiui teko darbas 
bažnyčią statydinti. Kunigas 
Dumčius buvo paskirtas klebo
nu Minersvillėje 1909 metais ir 
tuojau ėmė rūpintis naujos baž
nyčios statymu.

Sava mokykla
Parapijinės mokyklos statymo 

darbas puolė ant kun. Kara
liaus pečių. Kunigas Karalius, 
paskirtas klebonu 1923 metais, 
tuojau suprato, kad parapijai 
reikalinga parapijinė mokykla. 
Jis, nieko nelaukęs, ėmėsi dar-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 ML Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Krelpkitčs 
dieną ir naktį

LAUKIA TEISMO
Philadelphijiečiai gyvai 

seka, kas bus gruodžio 9 d., 
kai atvažiuos teismas ir teis 
lietuvių veikėjus.

Teismo posėdžių pradžia 
bus 6:30 šv. Kazimiero para
pijos salėj. Lietuviai veikė
jai labai susirūpinę, kad juos 
per skaudžiai nenubaustų. 
Jie renkasi savo gynėjus. Su
žinota, kad ir liudininkai pa
kviesti, kurie norės išteisin
ti.

Bet teismo kaltintojas jau 
surinko svarbią kaltinimo 
medžiagą ir kaltins veikėjus. 
Jury turės išspręsti, ar vei
kėjai kalti ar ne. Teisme vi
si galės pasidžiaugti ir pasi
mokyti. Todėl visi laukia tos 
dienos, kad tik galėtų daly
vauti teisme.

Teismo bilietai jau platina
mi/

Bilietus reikia iš kalno įsi
gyti-

%

Paieškomi Asmenys:
Lietuvos Generalinio Konsulato New 

Yorke Paieškomi Asmenys:

Iškauskaitė, Marija, ir jos motina. 
Gyvena Chicagoje arba New Yorke. 
1938 m. buvo parvykusi Lietuvon.

Janušauskai, Ignas ir Antanas, gy
vena Chicagoje. Broliai Prano Janu
šausko.

Janušauskas, Vincas, kilęs iš Kan- 
teikių (Nausodžio) kaimo, Akmenės 
valse.. Mažeikių apskr.

Kaminskienė, vardas nežinomas. 
Gyvena Baltimore, Md.

Kareiva, Mykolas, sūnus Mykolo. 
Gyvena Chicagoje.

Kraujalis, Andriejus, sūnūs Laury
no ir Veronikos. Gyveno ant Keating 
Avenue, Chicagoje.

Kunčyna, Jonas, ir Kunčynaitės, 
Marija ir Leokadija, kilę iš Luknių 
kaimo, Utenos apskr._

Lukšys, Antanas, sūnūs Prano, ki
lęs iš Daukšinos kaimo, Ramygalos.

Pocius, Viktoras, sūnus Juozapo.
Šapiegienė-Lukšytė, Morta, kilusi 

iš Daukšinos kaimo, Ramygalos.
_ Šidlauskas, Juozas, kilęs iš Paduby

sys valsč., Šiaulių apskr.
Stankevičiai, Ona, Agota, Marija, 

Juzefą, Domininkas, Juozas ir Jonas, 
kilę iš Kudirkos-Naumiesčio. Vaikai 
Juozo.

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street

New York 21, N. Y.

Sekantieji asmenys yra paieškomi 
jų piminių Europoje:

Giliai, Juzė ir Antanas. Gyvena Chi
cagoje. Gilienė kilusi iš Trakų apskr., 
Žiežmarių valsč.

Kaspučiai, Petronėlė ir Stanislovas. 
Kasputienė po tėvais Bentnerytė. Gy
vena Chicagoje.

Linauskienė-Skripkauskytė, Kotry
na, kilusi iš šauklių kaimo.
Riškai, Karolis ir Pranė. Gvvena 

Chicagoje.
Sakalauskas, Juozas, sūnus Adomo 

ir Barboros Sakalauskų.
Šimkus, Simonas, kilęs iš Sere

džiaus valsč., Kauno apskrities.
Zakarauskai, Ignas ir Konstantas. 

Gyvena Chicagoje.

Žaromskiai, Feliksas, Jurgis ir Vik
torija. Kilę iš Kėdainių apskr. Bai
sogalos valsč., Valatkonių kaimo. Gy
vena Chicagoje.

Zinkevičius, Jonas. Gyvena Chica
goje.

Arcišauskas, Leonas, gyvenęs ar 
gyvenąs Chicagoje.

Dirmeikis, Benediktas. Kilęs iš 
Kražių. Gyvena Chicagoje.

Jakštaitė, Valerija. Prieš karą stu
dijavo, Kaune. Gyveno Waterbury, 
Conn.

Jakubauskas, Pijus, kilęs iš Būgnių 
kaimo, Pilviškių valsčiaus, Vilkaviš
kio apskr.

Karpus-Kessfink, Aldona. Gyvenusi 
Perry Avenue, Chicagoje.

Ketvirtis, Petras, kilęs iš Pandėlio, 
Rokiškio apskr. Gyvena Chicagoje 
apie 40 metų.

Kuolienč-Klišytė, Felicija, iš Kuo- 
šių kaimo, Rokiškio valsčiaus ir ap
skrities. Gyvena Chicagoje.

Miliauskas (Mileuskas), Juozas, ki
lęs iš Gižų kaimo ir valsčiaus, Vilka
viškio apskr.

Nedvaraitė, Kotryna, gyvenusi 1417 
S. 50th Avė., Cicero, III.

Ogintai. Ogintienė, po tėvais Ar- 
manavičiūtė ar Germanavičiutė, ki
lusi iš Vaškų, Biržų apskr.

Rimavičiūtės, Birutė ir Teresė, iš 
Gižų bažnytkaimio, Vilkaviškio apskr.

Šmulkštys, Andrius, arba jo sūnūs 
ar dukterys. Gyveno Pittsburgh, 
Pennsylvania.

Urbonai, Antanas ir Stasys, kilęs 
iš Kražių. Gyveno Chicagoje.

Zuikis, Petras, iš Gižų valsč., Vil
kaviškio apskr.

Ieškomieji asmenys arba apie juos 
žinantieji prašomi skubiai atsiliepti j

CONSULATE OF LITHUANIA 
30 North La Salle St.

Chicago 2, Illinois

Give More Than Thanks

bo. Buvo pastatyta graži, didelė 
ir moderniška parapijinė mo
kykla ir puošnus seserims na
mas.

Su mokyklos ir seserų namo 
pastatymu Minersvilles lietuvių 
parapija pilnai išsivystė. Dabar 
lietuviai turėjo savo bažnyčią, 
kleboniją, mokyklą ir seserims 
namą. Bet, aiškus dalykas, to
kius didelius ir gražius rūmus 
pastatydinti reikėjo namaža pi
nigo, nes viskas tais laikais bu
vo baisiai brangu. Nors parapi
jiečiai mielu noru aukojo ir da
vė, vienok, reikėjo didelė sko
la užsitraukti.

Kunigas ne vien tik rūmų sta
tymais atsižymėjo. Jis taipgi 
jaunimu rūpinosi ir ragino visus 
į mokslą eiti. Jam klebonaujant, 
daug bernaičių ir mergaičių ėjo 
į aukštesnius mokslus, jauni vy
rukai stojo į kunigų seminariją, 
mergaitės ėjo į vienuolynus. Ši
tie laikai, galima sakyti, buvo 
tikro mokslinio prisikėlimo lai
kai visiems parapijiečiams.

Kun. Klevinskas buvo paskir
tas klebonu 1929 metuose. Jam 
teko nemalonus ir sunkus dar
bas parapijos skolas atmokėti ar 
nors kiek sumažinti. Nuo to lai
ko iki šių jubiliejinių metų kun. 
Klevinskas, dabartinis klebonas, 
su visų parapijiečių pagelba, 
daug nuveikė.

Parapija dabartiniu laiku gra
žiai gyvuoja. Didžioji skolos da
lis atmokėta. Visi parapijos na
mai pataisyti ar pertaisyti. Gra
ži Liurdo šventovė pastatyta, ka
pinės padidintos ir pertvarkytos.

Nuo 1929 metų mokytojos, se
selės kazimierietės veda para
pijinę mokyklą. Šiais metais bu
vo įsteigtas vaikų darželis tiems 
vaikams, kurie dar per jauni į 
pirmąjį mokyklos skyrių stoti.

Aukštesniąją mokyklą lanko 
šimtas ir dvylika lietuvių ir lie
tuvaičių. Pastaraisiais metais 
pradėta duoti tikybinės pamo
kos „Public High School” lan
kantiems mokiniams.

Kolegijose bei universitetuo
se yra trylika lietuvių ir lietu
vaičių iš šv. Pranciškaus para
pijos. Bet parapijos veikla ir pa
rapijiečių pažanga nesustoja prie 
parapijos miestelio sienos. Per 
Šį karą daugiau negu 450 šios 
parapijos jaunimo stojo į ka
riuomenę. Jų tarpe yra karinin
kų laivyne ir armijoje. Penkio
lika mūsų vaikų iš karo lauko 
nesugrįžo ir nebesugrįš. Jie sa
vo gyvybę paaukojo, kad mes 
galėtume laisve ir nepriklauso
mybe džiaugtis.

Daug mokytų žmonių
Šv. Pranciškaus parapija yra 

visuomenei davusi net aštuonis 
kunigus ir vienuolika seselių 
vienuolynams. Iš šios ne taip 
jau didelės parapijėlės, yra 
mokslus išėjusių gydytojų bei 
daktarų, dantistų, inžinierių, 
advokatų, mokytojų, visokių 
specialistų ir daug kitų profesi- 
jonalų, mokytų žmonių ir biz
nierių.

Šv. Pranciškaus parapija gali 
teisingai pasigirti ir pasididžiuo
ti, kad ji turi net aštuonis sa
vuosius kunigus, vienuolika se
selių ir vienuolika daktarų.

Slaugių, „nursių” ir mokyto
jų tiek daug yra ir buvo, kad 
stačiai sunku tikras skaičius pa
duoti. Biznierių yra apie 58. 
Apie 344 iš parapijiečių turi 
nuosavus namus.

Negalima tikrai nustatyti 
šiandieninės parapijos namų 
vertės ar pasakyti, kiek vertas 
parapijos turtas šiandien. Bet 
galima drąsiai sakyti, kad para
pijos piniginė bei finansinė pa
dėtis yra labai gera ir jos tur
tas siekia, jeigu neprašoksta 
ketvirtį milijono dolerių.

Iš tikrųjų yra kuo pasidžiaug
ti ir pasididžiuoti. Reta kita ku
ri parapija gali tokia plačia 
veikla ir gražia pažanga pasi
girti. Tai pilnai užsitarnauta 
garbė visiems šv. Pranciškaus 
parapijos parapijiečiams.

Jubiliejaus minėjimas
Minint šitą aukso jubiliejaus 

šventę, lapkričio 25 dieną iškil
mingas mišias atnašavo kun. Vi
tas Martusevičius, kuris gimė, 
augo, mokslus ėjo ir savo primi
cijas laikė Minersvillėje. Pa
mokslą pasakė kunigas Dr. Ba
lutis, kuris taipgi yra šv. Pran
ciškaus parapijos sūnus. Asista
vo bei patarnavo prie iškilmin
gų mišių kiti kunigai, kurie taip
gi yra iš šios parapijos.

Vakare buvo bankietas, vaka
rienė, kur vėl parapijos sūnūs, 
savieji kunigai, visą bankieto 
programą vedė ir išpildė. Paskui, 
rytojaus dieną, pirmadienį iš
kilmingos gedulo mišios buvo 
atlaikytos už visus parapijos mi
rusius. Ir tas mišias atnašavo 
vienas iš parapijos sūnų, savųjų 
kunigų.

Visos iškilmės buvo gražios ir 
tikrai savotiškos, nes visas ši
tas jubiliejus buvo parapijie
čiams rengiamas. B.

KANADIEČIŲ SIMPATIJOS
BENAMIAMS LIETUVIAMS

Montrealy prancūzų kalba 
leidžiamas žurnalas „Rela
tions” išspausdino laišką vie
no korespondento, kurs esąs 
lietuvių kilmės ir kurs buvo 
nariu benamių šelpimo misi
jos Vokietijoje.

Jisai aplankęs 30 lietuvių 
stovyklų, kuriose esą apie 
80,000 Lietuvos žmonių, dau
giausia inteligentų — gydy
tojų, profesorių, advokatų, 
mokytojų, visuomenininkų, 
valdininkų, — taipgi nema
žas skaičius ir ūkininkų bei 
darbininkų.

Vokietijoje dabar esą apie 
3,000 lietuvių moksleivių ir 
studentų, o bendras benamių 
lietuvių skaičius Vokietijoje 
siekiąs tarp 150,000 ir 250,- 
000. Jie, kaip toliau rašoma, 
yra išvargę, išnervinti, dau
gelis serga arba beviltiškai 
nuliūdę. „Jų medžiaginis ir 
dvasinis kentėjimas pralen
kia bet kokį įsivaizdavimą. 
Aš niekada nemačiau tiek 
daug ašarų, tiek verkiančių 
motinų ir našlaičių, kurie ne
tekę savo tėvų. Tai žmonės, 
kurie neteko turto, namų ir 
tėvynės... -Ir vis dėlto iš 80,- 
000 benamių lietuvių, kuriuos 
aplankiau, nesuradau nė 10, 
kurie norėtų grįžti į savo 
kraštą, kol tenai rusai šei
mininkauja.”.

Toliau sakoma, kad lietu
vius reikėtų iš stovyklų iš
leisti, padėti jiems surasti 
darbo Vokietijoje ar kitur, 
ir ypač greit juos sušelpti.

Laikraštis išspausdino ir 
vieno lietuvio pridėtą prie to 
pranešimo prierašą, kuriame 
sakoma: „Ar negalėtumėte 
pagelbėti jiems išgauti leidi
mą įvažiuoti į Kanadą? Jūsų 
šalis taip didelė... Jei vėliau 
kada, kaip aš tikiuosi, lietu
viai grįš į savo laisvą kraš
tą, Kanados vardas ir kana
diečių vaišingumas būtų įra
šytas į tautos kronikų kny
gas, pažymint tą krikščioniš
kas meilės patarnavimą.’

LIETUVIŲ DIENA 
LONDONE

. v . . T. . . . kieport, Conn,
viešpatavimo Lietuvoje, dasu 
bartinė bolševikų okupacija .
ne tik laužo pačias pagrindų savaitę įvyko Ta- 
nes žmonių teises, bet netg^i® s^Tiaus svar’ 
neteikia jokio saugumo žmo.;^88’ ,^ur ^uv0 
gaus gyvybei, šaukiamas; tap01"*88 1S Praeit° 
paveikti, kad lietuvių tautoj0 skyriaus pa- 
teisingi laisvės siekimai bū Pranėj Am. Tus- 

greičiau įgyvendinti. ,j Stanislauskas.
bū/pranešė Am. Tus-

tų

SPORTO ŠVENTĖ 
BRAZILIJOJ

į kad pelno pasili- 
’ fondo skyriui 81

Lin

Londonas. — Mūsų kores
pondentas praneša, kad Lon
dono lietuviai rugsėjo 9 d. 
minėjo Tautos Dieną. Baž
nyčioje buvo suma už Lietu
vą. Pamaldose dalyvavo min. 
B. K. Balutis, atstovybės pa
tarėjas V. Balickas, daug 
svečių ir daug lietuvių. Po to, 
Šv. Monikos parapijos salė
je buvo politinis susirinkimas 
ir koncertas. Kalbas pasakė 
ministeris Balutis, atstovy
bės atache P. Varkala, ame
rikietis karys A. čelkis, lie- 
tuvai gelbėti dr-jos sekreto
rius A. Rudzevičius ir Lietu
vos Tarybos pirm. P. Bulai
tis.

„Rūtos” d-jos sekr. S. Pra- 
puolenytė pasiūlė rezoliuciją, 
kuri priimta vienbalsiai ir 
pasiųsta Britų ministeriui 
pirmininkui. Rezoliucijoje 
primenama Anglijos lietuvių 
įnašas į karo laimėjimą. Pri
menama, kad Lietuva dar ne
sidžiaugia nei taika, nei lais
ve. Po pirmos sovietų oku
pacijos, po žiauraus nacių

Bendruomenės ir „Vyčio’^^?0. omiS1' 
rateliai surengė įdomią popiet118 Danai> P19tlrb 
tę; programoj buvo įvairu^ ir kviesdami 
sportas, futbolo rungtynės, 
vakare draugiškas pasilinks^ svarstyti Lie- 
minimas. Programa buvo aL^so reikalai ir 
likta lietuvių parapijinėj draugijos aukos 
bendruomenes sporto aikštė^uįojo šios drau- 
je. Aukštai plevėsavo lietuJį Globos draugija 
viška trispalvė, šiame pa.., vietinis Tarybos 
rengime dalyvavo konsulai^ dol., Lietuvos 
A. Polišaitis ir svečias iiįjgjja 10 dol., šv. 
Persijos inž. Slėnys, nesenia ^ja 10 dol. 
čia apsigyvenęs. ^ Kongresui su-

Dabar ir lietuviškosios or irt- Pinigai pa- 
ganizacijos Brazilijoje turijreso laiku, 
didesnę laisvę, demokrati ^wį.įug baigė 
niams vėjams papūtus. Būvi rinkini0 
laikas, kad už svetimą kalį buv0 pa. 
bą gatvėje nevienas buvo nu* 6Q dide. 
temptas į policiją. Provincidra. 
joje net kai kur ir kumgaį reikalingų 
uz svetima kalba sakomą pa . BmoksU buvo sakyklų ar^*S 

tuojami. Dabar gi ne polic< ’ visokj 
ja nebesilanko i svetimomis ; 
kalbomis vedamus susirinki^* suau^us e 8 
mus. Ta laisve plačiai naudo^ 
jasi ir komunistai. Įdomuj dėžes maistą ir 
kad Sao Paulo mieste, kaiį pasidarbavo šie 
praneša mūsų koresponden, EL Šukienė, M. 
tas, komunistiniam judėjų^ Ragauskienė, 
mui vadovauja rusų provoke,J. Minalga, 
slavų popas. K. Rudis,

----------------------- ik ir A Stanišaus-
LIETUVOS RUSINIMAS

---------- galima pasakyti,
New Yorkas. — Kadangi žmonių,

lietuviai kratosi komunizmo^ rinkimo 
tai bent į atsakingesnes ko.iy Jurgio par. na- 
munistų partijos vietas boUttdaL jįems yra 
ševikai sistematingai skiri^jgaukasjr 
rusus. iLietuva bus labai

Štai keletas faktų: Traki 
apskrities komiteto sek reto abužiai pasiųsti į 
rius yra Proletarski, Eišiši 
kių vaikomo (valsčiaus ko-----
miteto) partorgas (partinisarengimas gražiai 
organizatorius) yra „drau-neitį šeštadienį, 
gas” Klepikov, Kaišedorrųitsilankė daug, ir 
partorgas yra Bogačionok nro daug. Choris- 
Švenčionių akomo (apskritiespasidarbavo savo 
Komiteto) instruktoriumiape.
yra „draugas” Vikentjov. sasurengtas para-

Per visą Lietuvą eina pla-ž koncertas, ku- 
taus masto rusinimas. jhussvečiai solis- 

------------- ‘ atariamasi su jais. 
VLIKO NARIŲ KANKINTO-artag bus miesto

JAI TEISME i svetainėj. Tai bus 
----------  h šaunus pasiro- 

New Yorkas. — Traukiantį artistais lie- 
atsakomybėn karo nusikaltėlį Yorko. 

liūs, turėjo stoti prieš teis-._____
mą ir Oswiecim-Ausswitz^^ 
koncentracijos stovyklos vir- ’ * 
šininkai. ' .

Toje stovykloje buvo kali-®^ ®iena 
narni ir lietuviai, jų tarpe ir®os dieną 
vienas Vyriausiojo LietuvaiW^°ie>

Rengia Na
Naujų M 

deno lietu 
draugija 
gruodžio < 
tchell Avė

Bilietai ] 
niui.

Bus skar 
ra muzika.

Malonėki 
pirkti bilie 
kės žinotų 
paruošti v:

Rodi
K

Lapkriči 
ir Povilo 
bus susirir

Buvo nu 
tuvių Konj 
stovą su 1

Atstovu 
Butrimas.

Labd;
Legionie 

Kalėdų do 
ko valstijc 
reiviams, i 
tūkstančia

Nariai jž 
Pinigai įd 
nei, kuri ši 
jasi.

Juozas 
metis ligor 
menes Kai 
Vaicekevič 
pakviesti ]

Martinas 
Jam prade 
rėjo duoti

Abu lige 
sų koloni; 
daug pasil 
tiečiams Ii 
kuo grečia

Darb;
Manoma 

Rochester) 
žmonių.

Prieš k 
mūsų mies 
menų.

Veterar

o.

šv.
____ ____________ d__________  _ pa- 
Išlaisvinti Komiteto natys.^™! mišių, bu- 
Išbuvęs toje stovykloje net-patingos padė
lį mėn„ vėliau, susirgęs šil-*MvaL ryte. Didy- 
tine, buvo paleistas, bet vis-^ choras giedo- 
vien buvo laikomas policijos1® ir buvo pasa- 
priežiūroje._________________ Si pritaikytas pa-

Šia proga pravartu prisi-hskutinės mišios 
minti, kad ir kiti VLIKO na-*812:10 vai. vi
riai, už savo patrijotinę veik* 
lą, po 9 ir 20 mėnesių yra iš
buvę nacių ar bolševif ų ka 
Įėjimuose.

TeL Stc 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

^vaikučiai lap- 
‘turėjo savo meti- 
^tė, Jlaensel ir 

■' ?an didelis už- 
i
^operacija Sta
sei Ligonė sun-

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

I.siaj, lapkričio 20 
-Alfonso bažnyčios 
•9s vienas iš se- 
•iimores lietuvių, 

Brazauskas, su- 
•- i) metų amžiaus, 
•ęasi mūsų kuni- 
; krieną iš svarbiau
sia darbų, būtent 
; piečių lankymą. 
* piečius, aukų 

gyčiai virš 1000

Kl. Neseni 
nybos vet 
jis nori pi 
ir prašė in 
galbos ga 
valdžios.

Ats. Mes p 
teranui k 
Help for 
Smaller V 
ration, ir 
nam veter; 
pradėti sa 
knygelę pi 
Administr; 
garantuod; 
įsteigiant 
skolą pata 
šymą. savo 
paskolų 1 
jie pritars 
neš VA ii 
valdžios g 
skolos.

KL Kareiv 
kad jos r 
laukia ant 
gali gauti 
šiam nauji

Ats. Taip, 
vyras ture; 
Jam pasii 
kūdikio gi 
piją. Krei 
Raudonąjį 
ternity am 
po žmona 
je. Gausi 
dicinos pr

Kl. Prieš 
mą į karo 
niiom -
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TARP imi Pr——
— ^RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

ba<. rnetii^gePorL Conn* 

nesą# ---------
netektą savaitę įvyko Ta- 
gaus pietinio skyriaus svar- 
pg^Airinkimas, kur buvo 
teisia ^3 raportas iš praeito 
U Fondo skyriaus pa- 

Pranešė Am. Tus-
J. Stanislauskas.

Hųodė, kad pelno pasili- 
ųos Fondo skyriui 81 

centais.
rateliai^ pasidarbavo komisi
ni PWyriaus nariai, platin- 
Wtis, fįįikietus ir kviesdami 
vakareįj. į parengimą.

* plačiai svarstyti Lie- 
beiKonF!so reikalai, ir 
■ . T'is is draugijos aukos 
... ^tsui. Aukojo šios drau- 

™Q ^P. Š. Globos draugija 
X^us,
p 15 dol., Lietuvos 
{e^siįų draugija 10 dol., šv. 
ciaapsipj draugija 10 dol.

DabarirV aukų Kongresui su- 
ganizasįO dolerių. Pinigai pa- 
didesne ^Kongreso laiku.

ATMINK IR JUOS “AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJAI PAIEŠKOMI ŠYPSENOS
S’ADIEČIŲ SIMPATIJOS
SAMIAMS LIETUVIAMS

(ontrealy prancūzų kalba 
žiamas žurnalas „Bela
is” išspausdino laišką vie- 
korespondento, kurs esąs 
uvių kilmės ir kurs buvo 
iu benamių šelpimo misi- 
Vokietijoje.

Įsai aplankęs 30 lietuvių 
vykių, kuriose esą apie 
)00 Lietuvos žmonių, dau- 
usia inteligentų — gydy- 
ų, profesorių, advokatų, 
kytojų, visuomenininkų, 
dininkų, — taipgi nema- 
j skaičius ir ūkininkų bei 
rbininkų.

Vokietijoje dabar esą apie 
00 lietuvių moksleivių ir 
identų, o bendras benamių 
tuvių skaičius Vokietijoje 
kiąs tarp 150,000 ir 250,- 
0. Jie, kaip toliau rašoma, 
a išvargę, išnervinti, dau- 
lis serga arba beviltiškai 
liūdę. „Jų medžiaginis ir 
asinis kentėjimas pralen- 
a bet kokį įsivaizdavimą, 
s niekada nemačiau tiek 
.ug ašarų, tiek verkiančių 
otinų ir našlaičių, kurie ne- 
kę savo tėvų. Tai žmonės, 
irie neteko turto, namų ir ■ 
vynės... -Ir vis dėlto iš 80,-1 
X) benamių lietuvių, kuriuos1 
slankiau, nesuradau nė 10,. 
urie norėtų grįžti į savoj: 
raštą, kol tenai rusai šei- 
ūninkauja.”.
Toliau sakoma, kad lietu- 

ius reikėtų iš stovyklų iš
rišti, padėti jiems surasti 
arbo Vokietijoje ar kitur, 
r ypač greit juos sušelpti.
Laikraštis išspausdino ir 

ieno lietuvio pridėtą prie to 
ranešimo prierašą, kuriame 
akoma: „Ar negalėtumėte 
agelbėti jiems išgauti leidi- 
tą įvažiuoti į Kanadą? Jūsų 
alis taip didelė... Jei vėliau 
ada, kaip aš tikiuosi, lietu- 
iai grįš į savo laisvą kraš- 
į, Kanados vardas ir kana- 
iečių vaišingumas būtų įra- Štai iŠ? 
ytas į tautos kronikų kny- 
as, pažymint tą krikščionis- 
as meilės patarnavimą."

™s't£os 8 skyrius baigė 
laika&fei įr drabužių rinkimo 
^pt’ųtEkuris buvo tikrai pa- 
tanptalĮągas. Surinkta 60 dide- 

' joje neikiu kenuoto maisto, dra- 
užsvetĖseir kitokių reikalingų 

, mokytai. Taipgi šalpos skyrius 
tuojamilB 50 dolerių, už kuriuos 

' ja ntejupirkta daug visokių 
1 kalbomis ^daiktų suaugusiems ir 
mus.Tife.iams.
J^.^ti į dėžes maistą ir 
™, yrius pasidarbavo šie 
praTĮys: EI. Šukienė, M.
“mė, Em. Ragauskienė, 

mui ^siunaitienė, J. Minalga, 
“^Fmislauskas, K. Rudis, 

dis Jr. ir A. Stanišaus- 
UEO

'.’ai galima pasakyti, 
Nei I®juvirš šimtas žmonių, 

lietuviai ns aukoj o per šį rinkimo 
taitaljRjuvo šv. Jurgio par. na
rni# kitataučiai. Jiems yra 
šėrikai #garbė už šias aukas, ir 
rusus, tanti Lietuva bus labai

Linden, N. J
Rengia Naujų Metų Sutikimą

Naujų Metų išvakarėse Lin- 
deno lietuvių Liberty parko 
draugija rengia bankietą 
gruodžio 31 dieną 340 Mi
tchell Ave.

Bilietai po 2 doleriu asme
niui.

Bus skanių valgių, gros ge
ra muzika.

Malonėkite iš anksto nusi
pirkti bilietus, kad šeiminin
kės žinotų, dėl kiek žmonių 
paruošti vakarienę.

Koresp.

Jūs visokiais būdais ruošiatės 
rudeniui: perkatės rūbų, avaly
nės ir kitų dalykų.

Besiruošdami prisiminkit ir 
karo nukentėjusius lietuvius, iš
blaškytus po pasaulį. Siųskit ir 
jiems pagalbos per:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

Warehouse
101 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.Rochester, N. Y

LIETUVIŲ DIENA 
LONDONE

Londonas. — Mūsų korės- 
ondentas praneša, kad Lon- 
>no lietuviai rugsėjo 9 d. 
inėjo Tautos Dieną. Bai
lioje buvo suma už Lietu- 
į. Pamaldose dalyvavo min. 
. K. Balutis, atstovybės pa- 
rėjas V. Bailokas, daug 
ečių ir daug lietuvių. Po to, 

Monikos parapijos salė- 
buvo politinis susirinkimas 
koncertas. Kalbas pasakė 

inisteris Balutis, atstovy- 
s atache P. Varkala, ame- 
tietis karys A. čelkis, lie- 
vai gelbėti dr-jos sekreto- 
is A. Rudzevičius ir Lietu- 
s Tarybos pirm. P. Bulai-

,J. drabužiai pasiųsti į 
TVyną.
nūs yn t- J ______
kin vili® • v. .. L>ro parengimas gražiai 
mitetolp-o praeitą šeštadienį. 
orgama^iu 
gus"

Švenė#0 parengime.
Komiteto! įau bus surengtas para- 
yra # didelis koncertas, ku- 
ftr# dalyvaus svečiai solis- 

tai#;es jau tariamasi su jais. 
■< koncertas bus miesto 

VUKOM*’klos svetainėj. Tai bus 
^"is tokis šaunus pasiro- 

As su gerais artistais lie- 
Nff^is iš New Yorko.

atsak# ----------------------
lino, Baltimore, Md. 
mą ir______
koncect# padėką pieną 
^^met Padėkos dieną 
W^iso bažnyčioje, be 

mumkasdieninių mišių, 
vienas'JluW— —... 
Išlaisrin- ,nf - ■ -

atsilankė daug, ir 
no buvo daug. Choris- 
;ažiai pasidarbavo savo 
,o parengime.
iau bus surengtas para-

o.

šv. 
pa- 
bu- 

vienas '^ukotos ypatingos padė-
i. Ismis>u.(iiišios 10 vai. ryte. Didy-
„Rūtos” d-jos sekr. S. Pra- Išbuvęs 'bažnytinis choras giedo- 
olenytė pasiūlė rezoliuciją, U niėfl-, Ašių metu ir buvo pasa- 
ri priimta vienbalsiai ir tine, iškilmei pritaikytas pa
siųsta Britų ministeriui vien ^slas. Paskutinės mišios 
•mininkui. Rezoliucijoje 
įmenama Anglijos lietuvių 
įsas į karo laimėjimą. Pri-

prieaWj laikomos 12:10 vai. vi
sit P^jęnį.

minti, ----------
riai,®^<mama, kad Lietuva dar ne- riai, Nuotrupos

Ižiaugia nei taika, nei lais- lą, poAntradienį, lapkričio 20 
Po pirmos sovietų oku- buvę s šv. Alfonso bažnyčios 

cijos, po žiauraus nacių I Įėjimuos * laidotas vienas iš se- 
J ____________ -j^sių Baltimorės lietuvių,

Pranas Brazauskas, su
roti ęs v*rš 80 metų amžiaus.

TeI* 8 . • Džiaugiasi mūsų kuni-
JONAS DAP išbaigę vieną iš svarbiau- 

.parapijos darbų, būtent 
Lietuvis Graborius-Bal^i parapijiečių lankymą. 

£ant parapijiečius, aukų 
1025 MT. VERNON ST., PHJUl>^ta bažnyčiai virš 1000

buvę s šv. Alfonso bažnyčios

to 25 d. turėjo savo meti- 
Tel. REgent 8434 fiBatrą. Statė „Haensel ir

RICHMOND GROCElt :el”. Tai gan didelis už-
W0LESALE ..

,,Padaryta operacija Sta- 
Savininkai Lietuviai St#Jasinskienei. Ligonė sun- 

PERKAME ČIA - REMIAME^ Serga
’ —nd Str. a-

Kongresan
Lapkričio 13 d. šv. Petro 

ir Povilo dr-jos buvo svar
bus susirinkimas.

Buvo nutarta siųsti į Lie
tuvių Kongresą Chicagoj at
stovą su 100 dol. auka.

Atstovu buvo išrinktas 
Butrimas.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1945 m.

s.

Labdarybės darbai
Legionieriai renka aukas 

Kalėdų dovanoms New Yor- 
ko valstijos sužeistiems ka
reiviams, kurių yra apie 44 
tūkstančiai.

Nariai jau suaukojo $11.00. 
Pinigai įduoti p. Borinskie- 
nei, kuri šiam tikslui darbuo
jasi.

Serga
Juozas Bielskis yra ilga

metis ligonis. Padaryti links- 
menes Kalėdas jo šeimai J. 
Vaicekevičius ir P. Pečkus 
pakviesti parinkti aukų.

Martinas Stučka serga. 
Jam pradėjo koja gesti. Tu
rėjo duoti nupiauti.

Abu ligoniai yra seni mū
sų kolonijos gyventojai ir 
daug pasitarnavę savo tau
tiečiams lietuviams. Linkime 
kuo grečiausiai pasveikti.

Darbas siuvyklose
Manoma, kad prie siuvimo 

Rochestery dirbs apie 25,000 
žmonių.

Prieš karą prie siuvimo 
mūsų mieste dirbo 12,000 as
menų. M. V.

Veteranams Pagalba
Kl. Neseniai atleistas iš tar
nybos veteranas rašė, kad 
jis nori pradėti savo biznelj, 
ir prašė informacijų, kiek pa
galbos gali tikėti gauti iš 
valdžios.
Ats. Mes pasiuntėme tam ve
teranui knygelę „Business 
Help for Veterans”, išleistą 
Smaller War Plants Corpo
ration, ir patariame kiekvie
nam veteranui, kuris tik nori 
pradėti savo biznelj, rimtai 
knygelę peržiūrėti. Veterans 
Administration gali padėti, 
garantuodama dalį paskolos 
įsteigiant biznelj. Gauti pa
skolą patariame paduoti pra
šymą. savo bankui arba kitai 
paskolų kompanijai. Jeigu 
jie pritars paskolai, jie pra
neš VA ir prašys federalės 
valdžios garantuoti dalj pa
skolos.

Kl. Kareivio žmona praneša, 
kad jos vyras Pacifike, o ji 
laukia antro kūdikio. Ar ji 
gali gauti šeimos paskyrimą 
šiam naujam nariui?
Ats. Taip. Kūdikiui gimus, 
vyras turės paduoti prašymą. 
Jam pasiųskite fotostatinę 
kūdikio gimimo metrikų ko
piją. Kreipkis j Amerikos 
Raudonąjį Kryžių dėl „Ma
ternity and Infant Care” kai
po žmona kareivio tarnybo
je. Gausi kuo geriausią me
dicinos priežiūrą.

Kl. Prieš mano vyro įstoji
mą į karo tarnybą, mes įsū- 
nijom augintinį. Draugai

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.

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.

man dabar sako, kad mes ga
lime prašyti šeimos paskyri
mo dėl mūsų įsūnyto vaiko. 
Ar teisybė?
Ats. Taip. Gaukite įsūnijimo 
paliudytas teismo rekordo 
kopijas ir pasiųskite savo 
vyrui. Jis tas kopijas kartu 
su prašymu dėl „šeimos pa
skyrimo” pasiųs tinkamai 
valdžios įstaigai.
Kl. Aš su žmona sergame, 
negalime dirbti. Mūsų sūnus 
yra Laivyne. Ar galite pra
nešti, kiek užlaikymo galime 
tikėtis gauti?
Ats. Abiejų paskyrimas turi 
būti $68 per mėnesį.
Kl. Motina praneša, kad jos 
sūnus tarnavo armijoj ma
žiau negu tris mėnesius ir 
buvo atleistas. Už kelių mė
nesių jis apsirgo ir numirė. 
Motina klausia, ar gali save 
vadinti „Gold Star” motina. 
Ats. Tik motina sūnaus, ku
ris mirė būdamas tarnyboje 
ir mūšyje arba po sužeidimo 
kovoje, arba kuris buvo ko
voje užmuštas, gali vadintis 
„Gold Star Mother”.
Kl. Pirmo pasaulio karo ve
terano našlė klausia, ar ji ga
li gauti pensiją.
Ats. Kol vėl neišteka, gali 
gauti pensiją. Jeigu būtų ga
vus pensiją ir ištekėtų antru 
kartu, pensija sustotų.

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.

Praėjus “Amerikos” Bazarui, norim išreikšti nuoširdžią padė
ką visiems, kurie prisidėjo prie jo pasisekimo.

Skelbiame čia tu vardus, kurių nesuspėjom paskelbti prieš 
Bazarą.

Amžinojo Rožančiaus Dr-ja (Angelų Karalienės par.) .... $5.00 
Sandra Vilniškytė, New Haven, Conn......................... 5.00
M. Rusienė, Port Washington, N. Y................................ 2.00
Mrs. Ant. Kivyta, Brooklyn, N. Y........................................ 2.00
J. P. Machulis, Woodhaven, N. Y.................................... 2.00
O. Šeputienė, Brooklyn, N. Y........................................... 2.00
Ona Balsienė, W. Forest Hills, N. Y................................ 2.00
Ona Leigienė, Brooklyn, N. Y........................................ 1-25
Mrs. T. Staugaitis, Newark, N. J.................................... 1.20
N. N., Brooklyn, N. Y................................................... 1.20
J. Vasiliauskas, Dorothy, N. J........................................ 1.20
Mrs. M. Micheals, Ridgewood, N. Y................................ 1-20
Mrs. H. Jurgėla, Jamaica, N. Y.......................................  1-20
A. Kubilius, Brooklyn, N. Y........................................ 1-20
Mrs. R. Arbaczewski, Freehold, N. J............................  1-20
Ant. Bušmienė, Brooklyn, N. Y.......................................  1-20
Adam Nadzeika, Brooklyn, N. Y..................................... 1-20
J. E. Ambrose, Brooklyn, N. Y.................................... 1-20
M. Vencevičienė, Brooklyn, N. Y.................................... 1-20
M. Matuzienė, Brooklyn, N. Y........................................ 1-20
M. Norkevičienė, Maspeth, N. Y.................................... 1-00
A. Štreimikis, Brooklyn, N. Y.......... i.............................. 1-00
P. Ražickienė, Brooklyn, N. Y........................................ 1-00
Alf. Stasys, Brooklyn, N. Y...........................................  1-00
Mrs. M. Juodzevičius, Brooklyn, N. Y............................ 1-00
P. J. Šlapikas, Maspeth, N. Y........................................... 1-00
Frank Kurmis, Woodhaven, N. Y.................................... 1-00
Julius Lukas, New York, N. Y.................................... 1-00
Stanley Žurlis, Linden, N. J..............................................  1-00
Mrs. Julia Klant, Brooklyn, N. Y.................................... 1-00
J. Pliauskas, Bayside, N. Y............................................ 1-00
Mrs. Anna Lazaunik, Great Neck, N. Y........................  1-00
Mrs. Nellie Kensavage, Great Neck, N. Y........................ 1-00
E. Vaitekūnienė, Brooklyn, N. Y.................................... 1-00
Ono Stagniunienė, Brooklyn, N. Y................................ 1-09
A. Pranskietis, Elizabeth, N. J.......................................  1-00
P. Šimkienė, Maspeth, N. Y...........................................  1-00
J. Vilida, Detroit, Mich.................................................. 1-00
A. Rauba, Linden, N. J.................................................. 1-00
J. Delionis, Jersey City, N. J....................................... 1-00
S. Breivienė, Bridgeport, Conn......................................... 1-00
Mrs. A. Sniečkus, Waterbury, Conn............................. 1-00
B. Vaškevičienė, Newark, N. J.................................... 1-00
Helen Butkus, Brooklyn, N. Y........................................ 1-00
S. Mikaliunas, Brooklyn, N. Y........................................ 1-00
Mre. A. Stankus, Woodhaven, N. Y................................ 1-00
M. Vrubliauskienė, Brooklyn, N. Y................................ 1-00
M. Barkauskienė, Brooklyn, N. Y.................................... 1-00
Mrs. P. Lapinskas, Brooklyn, N. Y................................ 1-00
M. Karaktynas, Brooklyn, N. Y.................................... 1-00
M. Damarodienė, Brooklyn, N. Y........................................ 1-00
A. Navickienė, Ozone Park, N. Y.................................... 1-00
J. B. Sečkus, Philadelphia, Pa........................................ 1-90
Mrs. V. Kancler, Bridgeport, Conn...................................  1-00
Ona Kadišienė, Brooklyn, N. Y.......................................  1-00
Mi's. R. Boza, Glendale, N. Y........................................... 1-00
A. J. Lukšis, Amsterdam, N. Y.......................................  1-00
G. Tumasonis, Brooklyn, N. Y.......................................  1-00
P. Strazdas, Brooklyn, N. Y...........................................  1-00
Suz. Gudaitienė, Brooklyn, N. Y.................................... 1-00
Mrs. V. Zalauskas, Brooklyn, N. Y...................................  1-00
T. Urban, Jamaica, N. Y..................................................  1-90
Mrs. V. Kovell, Westfield, N. J.......................................  1-90
Charles Bason, Jersey City, N. J...................................  1-90
V. Žilinskas, Brooklyn, N. Y........................................... 1-90
M. Shambaris, Waterbury, Conn........................................ 1-90
M. Jokubaitė, New Haven, Conn.................................... 1-99
Mi's. A. Markūnas, Bayonne, N. J........................................1-90
M. Leskauskaitė, Mt. Carmel, Pa........................................ 1-90
W. Turulis, Brooklyn, N. Y...........................................  1-90
P. Puskunigis, Brooklyn, N. Y..........................................  1-90
Mrs. R. Diržis, Ozone Park, N. Y...................................  1-99
J. Gražienė, Brooklyn, N. Y........................................... 1-90
A. Ruseckas, Brooklyn, N. Y........................................... 1-90
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.......................................  1-90
A. Kivyticnė, Maspeth, N. Y........................................... 1-99
S. K. Griganavičius, So. Boston, Mass.................................1-99
J. Gudiškis, Long Island, L. 1.......................................  1-99
J. Andriuškevičius, Brooklyn, N. Y................................ 1-99
R. Vaičiulis, Brooklyn, N. Y........................................... 1-90
A. Pranckevičienė,. Brooklyn, N. Y................................... 1-90
Ch. Gutauskienė, Great Neck, N. Y.................................... 1-90
M. Bukantienė, Great Neck, N. Y...................................  1-99
U. Šarkauskienė, Brooklyn, N. Y.................................... 1-90
Ant. Jonaitis, Brooklyn, N. Y........................................... 1-90
K. Poderys, Brooklyn, N. Y........................................... 1-90
M. Stučienė, Brooklyn, N. Y............................................. 1-90
V. Pūkas, Woodhaven, N. Y........................................... 1-90
A. Bagočiūnas, Maspeth, N. Y.......................................  1-90
J. Vitkus, Brooklyn, N. Y............................................... 1-99
F. Poderis, Brooklyn, N. Y............................................. 1-90
J. Miklasevičius, Brooklyn, N. Y....................................... 1-90
A. Petrulionienė, Brooklyn, N. Y.....................................  1-90
E. Brusokienė, Brooklyn, N. Y.......................................  1-99
J. Masalis, Long Island City, L. 1........................................ 1-90
V. Žemantauskas, Maspeth, N. Y........................................ 1-90
J. Butkus, Brooklyn, N. Y............................................. 1-09
J. Yanushka, Maspeth, N. Y........................................... 1-00
A. Rabikauskas, Maspeth, N. Y.................................... 1-00
Mrs. U. Yanush, Brooklyn, N. Y.................................... 1-00
C. Klikūnienė, New York Mills, N. Y...............................  1-00
J. Obelienė, Brooklyn, N. Y........................................... 1-00
A. Garliauskienė, Brooklyn, N. Y...................................  1-00
K. Dumblis, Brooklyn, N. Y........................................... 1-00
R. Pankevičienė, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
O. Sijevičienė, Brooklyn, N. Y....................................... 1.00
Kun. C. Paulionis, Brooklyn, N. Y...................................  1.00
Ch. Stelmokas, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
K. Dobrovolskis, Brooklyn, N. Y.................................... 1-00
M. Sherry, Woodhaven, N. Y........................................ 1.00
A. Pukenis, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
A. Prielgauskienė, Brooklyn, N. Y................................ 1-00

Masėnas Ignas, gimęs Lie
tuvoje, Panevėžio apskrityje.

Pelaitienė Karolina, gimu
si Lietuvoje, Panevėžio apsk.

Kiubertienė Ona, gimusi 
Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Ieško Dubulis Stasys, sū
nus Dubulienės Uršulės, gy
venusios Lietuvoje, Panevė
žio apskr. Naujamiesčio vals
čiuje, Kundrėnų kaime.

Povilas Paškevičius, gimęs 
Lietuvoje, Panevėžio mieste, 
gyvena Chicagoje.

Ieško Antoninos Poškevi- 
čiūtės-Krikščėliūnnienės sū
nus.

Apie tuos asmenis prašoma 
pranešti „Amerikai”.

Jonas Paulauskis, kilęs iš 
Grabšyčių-Dauginčių k., Kar
tenos valse., Kretingos aps., 
jo sūnus Jonas ir duktė Anna 
bei Olga. Juos prašo atsiliep
ti jų artima giminaitė, gy
venanti lietuvių pabėgėlių 
stovykloje Danijoje.

Pranešti „Amerikai”.

Kilusius iš Kriaunų, Ylakių 
valse., Mažeikių ap„ Sofiją 
Tamušauskaitę-Molienę ir 
Adolfiną Tamušauskaitę-Ge- 
rulskienę, abi gyv. Bostono 
mieste, ir Alfonsą, Mateušą 
bei Konstantiną Tamošaus
kus, gyv. Brooklyno mieste, 
prašo skubiai atsiliepti jų 
sesers Petronėlės Tamušaus- 
kaitės-Martinkienės sūnus 
Vladas Martinkus, gyv. lie
tuvių pabėgėlių stovykloje.

Pranešti „Amerikai”.

Diplomatas
Vieną karštą vasaros die

ną užėjau pas savo draugą. 
Radau jį tik maudymosi kos
tiume, bet su skriblium ant 
galvos.

— Kodėl taip apsirėdęs ? — 
klausiu.

— Na, juk nieks šiuo metu 
pas mane į svečius neateina.

— Gerai, bet kam tada 
skriblius ant galvos?

— Ogi tam, kad gali pasi
taikyti, jog kas nors užeis.

Nenori taip
— Mamyte, aš nepajėgiu 

mažos Onutės išlaikyti ant 
rankų. Imk ją, o man duok 
bonką, kurią neši.

— Vaikeli, o kas gi bus, jei 
tu bonkos neišlaikęs išmesi?

Priekaištas
Teisėjas: — Gal tamsta 

gali man paaiškinti, kodėl 
vogei tik prekes, o pinigų ne
lietei?

Vagilius: — Argi tamsta 
man dėl to dar priekaištus 
darai?

Nenori, kad taip įvyktų
— Ne, Pranai, už tavęs te

kėti aš negaliu. Verčiau bū
siu aš tavo seseria.

— Dėl Dievo meilės, aš su 
tuo negaliu sutikti. Aš jau 
turiu vieną seserį, kuri ma
no kalnieriukus, kaklaryšius 
ir papirosus drauge su ma
nim vartoja.

Pranas Bekampis

Jieva Milukas, Richmund Hill, N. Y............................. 1.00
P. Brazilauskas, Woodhaven, N. Y...................................  1.00
U. Cižauskas, Richmond Hill, N. Y............«.....................  1.00
Mr. M. Stelmok, Brooklyn, N. Y.................................... 1.00
J. Zidanavičius, Brooklyn, N. Y.......................................  1.00
A. žudžius, Brooklyn, N. Y...........................................  1.00
M. Žemaitienė, Brooklyn, N. Y................ 1...................... 1.00
A. Plioplienė, Brooklyn, N. Y........................................ 1.00
M. Dulkienė, Maspeth, N. Y...........................................  1.00
A. Vezevich, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
G. Unguraitis, Brooklyn, N. Y.......................................  1.00
V. Urbonas, Brooklyn, N. Y........................................ 1.00
H. Matulionis, Maspeth, N. Y......................................... 1.00
P. Kyrius, Brooklyn, N. Y.............................................  1.00
M. Raubus, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y........................................  1.00
K. Galčius, Maspeth, N. Y.............................................  1.00
E. Zailskis, Brooklyn, N. Y...........................................  1.00
M. Tumasonienė, Brooklyn, N. Y...................... 1.00
D. Kašėta, Brooklyn, N. Y......................................... 1.00
E. Pocevičienė, Brooklyn, N. Y.....................................  1.00
G. Matusevičius, Maspeth, N. Y.....................................  1.00
U. Gašienė, Brooklyn, N. Y......................................... 1.00
R. Bakšienė, Brooklyn, N. Y........................................... 1.00
O. Rimidienė, Brooklyn, N. Y...............................   1.00
Petronėlė Starkaitė, Brooklyn, N. Y............................  1.00

Brooklyno Lietuviai Graboriai
♦ x- a- ... ■ -4

Tel. EVergreen 7 - 4335
------ — <

Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aroniiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia
Laidotuvių Direktorius

Notary Public

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

o—----- ■ ► <

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

----------- - .- ■

Tel. NEwtown 9 - 4464
Estate of A. J. Valantiejus 

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

O ► '

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 —

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

> <►



AMERIKA Lapkričio-November 30, 1!

“AMERIKOS” BAZARUI PRAĖJUS
---------------  <®>-----------------------------------------------2--------------- Mūsų Apylinkėje PAGERBIMO VAKARIENE

Šiuo norime išreikšti nuo
širdžią padėką visiems baza- 
ro rėmėjams, prieteliams ir 
aukotojams už dovanas. Jū
sų prisidėjimas padarė šį ba- 
zarą sėkmingą.

Daugiausia dėkojame ren
gimo komisijai ir visiems 
darbininkams, kurie savo 
darbštumu ir pasiaukojimu 
per visas tris Bazaro dienas 
nenuilstamai dirbo.

Jūsų darbo savaitraštis 
„Amerika” niekuomet neuž
mirš.

„AMERIKOS” ADM.

ŠIRDINGAS AČIŪ

DOVANŲ LAIMĖTOJAI

„Amerikos” Pergalės Ba
zaro dovanų paskirstymas 
įvyko pereitą sekmadienį.

Iš dalyvavusių laimėjime 
laimingaisiais šį kartą buvo 
šie:

Pirmą dovaną (No. 8730) 
Pergalės Boną laimėjo kun. 
J. F. Varnaitis, Pueblo, Col.

Antrą dovaną (No. 1164) 
$10.00 laimėjo Arleen Milas, 
Brooklyn, N. Y.

Trečią dovaną (No. 193) 
— $5.00 laimėjo Helen Pre- 
gel, Brooklyn, N. Y.

Penkias dovanas — po 2 
dol. laimėjo: Peter Yuškus 
(No. 10904), Kearny, N. J.; 
J. Kščenaitis, Sr. (Nr. 1404), 
Bronx, N. Y.; V. Swedish 
(Nr. 8316), Brooklyn, N. Y.; 
S. Marcinkevičius (No. 5695), 
Brooklyn, N. Y. ir U. Marti
naitienė (No. 6183), Clifton, 
N. J.

Visus laimėtojus prašome 
atsišaukti į „Amerikos” ad
ministraciją, prisiunčiant 
laimėjimų šakneles. Adm.

Malonu visiems pareikšti 
nuoširdžią padėką už atsilan
kymą į puotą, kuri buvo lap
kričio 10 d. surengta mano 
visuomeninei veiklai pažymė
ti.

Visiems lygiai tenka garbė 
— svečiams, viešnioms, prie 
stalų tarnavusioms mergi
noms, virėjoms, su gėrimais 
patarnavusiems vyrams.

Labai ačiū klebonui kun. 
N. Pakalniui už priėmimą į 
parapijos patalpas.

Dėkoju rengimo komisijai, 
ant kurios pečių buvo uždėta 
šio didelio pasisekimo našta. 
Komisijos narių darbštumu 
buvo išplatinti bilietai, pa
rūpinta visa ruoša. Tai K. 
Kundroto, L. Šerkšnio ir P. 
Tiškaus pastangų vaisius.

Ačiū kalbėtojams K. Kun
drotui, K. Krušinskui, kun. 
J. Balkūnui, J. Stukui, J. Gin
tui, J. P. Mačiuliui, J. Buivy
dui, J. Laučkai, D. Averkai, 
P. Milui, A. Žilinskui, J. Gla
veckui, J. Ambrozaičiui, J. 
Urbonui, advokatui Brie
džiui, broliui Ant. Montvilai, 
grab. P. Šalinskui, A. Matu
liui, P. Mičiuliui, K. Dumblie- 
nei, T. Kubilienei, K. Pačesai, 
J. Pranskui.

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems, ta proga mane sveiki
nusiems.

Didelė padėka už dovaną 
— aukso laikrodėlį, kuriame 
įrašytas mano vardas ir puo
tos data. Tai bus brangus 
atminimas ne tik man, bet ir 
mano šeimai ir anūkams.

P. J. Montvila

• Adv. K. Jurgėla antra
dienį išvažiavo į Lietuvių 
Kongresą Chicago j e.

® Kun. J. Varnaitis gruo
džio 4 d. išvyksta atgal į 
Pueblo, Colorado, kur jis yra 
katedros klebonas.

• Albinas Baltrūnas grįžo 
namon iš kariuomenės.

® Dainininkas K. Jurkevi
čius šį sezoną gyvena New 
Yorke, gilindamasis į naujas 
dainas, ypač lietuviškąsias.

o Pulk. K. Grinius išvyko 
į Chicagą dalyvauti Lietuvių 
Kongrese.

® M. Kižytė išvažiavo Lie
tuvių Kongresan.

• Pr. Lapienė šią savaitę 
išvažiavo Chicagon, kur da
lyvaus Lietuvių Kongrese.

® Kat. Terebeizaitė gruo
džio 1 d. ištekės už Jono Sta- 
nišausko. Šliūbas bus Apreiš
kimo par. bažnyčioje.

• Polyna Stoska lapkričio 
27 d., antradienį, dainavo 
Brooklyn Academy of Music 
salėje su plačiai žinomu 
,,Apollo Club”. Jis išpildė di
desnę dalį programos.

• Serž. Al. Jakupčionis, 
buvęs Bayonne, N. J. vargo
ninkas, grįžo paleistas iš ka
riuomenės.

® Tenoras V. Benderis, ką 
tik grįžęs iš Pacifiko, Padė
kos dieną dainavo per J. Gin- 
kaus radijo programą. Gruo
džio mėn. jis pradės dainuo
ti vaidinime „Show Boat” 
New Yorke.

PAKRIKŠTINO
AUKOS KARO FONDUI

Lapkričio 11 d. per Karo 
Fondo parengimą Apreiški
mo parapijos salėje aukų su
rinkta $263.50. Pinigai jau 
perduoti New York National 
War Fondui.

N. Y. National War Fon
dui salėje aukojo po $10.00: 
kun. N. Pakalnis, P. Atkočai- 
tis, Marcella Pūkas ir Jos. 
Simanaitis. Po $5.00 aukojo: 
A. Lelis, kun. J. Gurinskas, 
P. Atkočaitienė, B. Adomai
tienė, Serž. B. Laučka, An- 
druškienė, Garbanauskas, 
Urbonienė, F. Saranka, G. ir 
A. Bakšiai ir Masachuk.

Komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems, kurie prisidėjo 
prie naudingo labdarybės 
darbo.

National War Fund 
Lietuvių Komiteto Valdyba

Sekmadienį, lapkričio 25 d., 
Angelų Karalienės bažnyčio
je pakrikštytas Gary Allan 
Zeidat.

Krikšto tėvais buvo Al. 
Strippen ir Mrs. Ann Nagin.

Ta proga tėvai Juozas ir 
Blanche Zeidat Jr. iškėlė šau
nias krikštynas. Dalyvavo 
daug giminių draugų, kurie 
linkėjo Gary Allen greitai 
augti. P.J.Y.

BUVO „TEISMAS”

PRIIMTUVES KAREIVIUI

Šeštadienį, lapkričio 24 d., 
Liet. Atletų Klube buvo su
rengtas priimtuvių vakarėlis 
S-Sgt. Al. Jurui, kuris nese
niai grįžo iš karo fronto Eu
ropoje.

Šį parengimą suruošė He
len Michunaitis.

Dalyvavo gražus 
abiejų draugų.

Lapkr. 18 d. šv. Jurgio par. 
salėje Moterų S-gos apskri
tis turėjo savo pramogą, ku
riai vadovavo pirm. St. Su- 
batienė. Grupė sąjungiečių 
suvaidino 2 paveikslų kome- 
dijėlę „Teisme” (režisavo M. 
Čižauskienė). M. Norkevičie- 
nė ir M. Tamošauskienė pa
linksmino savo dialogu. Br. 
Brundzienės vadovaujama 
šokėjų grupė pašoko. Buvo 
ir kvartetas.

Žmonių atsilankė gausiai.

PAŠTAS MANDŽIŪRIJON
Jau pradėjo veikti regulia

ri pašto tarnyba su Mandžiū- 
rija.

būrys Mandžiūrijoje yra nemaža 
P.J.Y.<Uietuvių kolonija.

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

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

Tel. MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

VESTUVĖS

Sekmadienį, lapkričio 18 d., 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, moterystės ryšiais su
jungti Lt. Barney Ivanaus
kas — Evans ir Olga Vaigi- 
nytė.

Bažnyčia buvo gražiai pa
puošta. Šliūbą davė kleb. kun. 
N. Pakalnis. Solo „Avė Ma
ria” įspūdingai giedojo Ange
la Vancevičienė. Bažnyčioje 
buvo daug žmonių.

Jaunųjų palydovais buvo 
Genevieve La Barbera ir Lt. 
E. F. Kenealy; Olga Stelmo- 
kaitė ir Lt. Comdr. E. J. Ma
kowski; A. Švabaitė ir Al. 
Purvėnas; Alvina Stanley ir 
Fr. Grisaitis.

Po bažnytinių ceremonijų 
įvyko šauni vestuvių puota 
parapijos salėje dalyvaujant 
daugeliui žmonių. J. Vaigi- 
niai ir J. Ivanauskai rūpino
si, kad kiekvienas svečias — 
dalyvis būtų pavaišintas. Ir 
tikrai, visi pasivaišino kara
liškai.

Naujai porai linkime sėk
mingo gyvenimo. R. J.

Maspetho Žinios
— Pirmadienį, lapkričio 26 

d., buvo palaidotas Pranas 
Sideravičius šv. Jono kapuo
se.

Velionis paliko 5 sūnus ir 
3 dukteris. Visi jie yra suda
rę šeimas, išskyrus sūnų Ka
rolį, grįžusį iš kariuomenės, i

— Keturiasdešimt valandų 
atlaidai Maspetho bažnyčioje 
bus gruodžio 2, 3 ir 4 dieno
mis. Pamokslus sakys kun. 
J. V. Skripkus iš Pittsbur- 
gho.

— Kun. J. Balkunas antra
dienį išvažiavo į Chicagą da
lyvauti Lietuvių Kongrese.

Balius pavyko

Lapkričio 10 d. Apreiški
mo parapijos svetainėje buvo 
P. Montvilos 35 metų visuo

meninės veiklos pagerbimo 
vakarienė. Svečių buvo per 
penkis šimtus.

Publika buvo labai mišri. 
Nėra nuostabu, kad daug įžy
mių žmonių pareiškė: „šis 
P. Montvilos pagerbimo va
karas yra lyg kokia vienin
gumo šventė!” Iš tiesų ji ir 
buvo tokia. Ruošiant bankie- 
tą, platino tikietus katalikai, 
socialistai, tautininkai ir 
šiaip sau bepartiniai žmonės. 
Pačiame bankiete dalyvavo 
net švaresni komunistai, ku
riems dar galutinai proto ne
susuko bimbiškas „mokslas”.

Žmonėms pasistiprinus, 
bankieto rengimo pirm. K. 
Kundrotas paprašo svečius 
nurimti. Po trumpos kalbos 
pakvietė K. J. Krušinską šio 
vakaro vedėju. Krušinskas 
paprašė kun. J. Balkūną kal
bėti.

Kun. J. Balkūnas pasakė 
įspūdingą kalbą. Dėl to aš 
kai kurias jo išvadas bandy
siu pabrėžti spaudai.

Kun. J. Balkūnas pasakė: 
„Mūsų siuvėjai pasirinko P. 
Montvilą ne todėl, kad jis yra 
P. Montvila, bet todėl, kad 
jie su P. Montvila petys pe
tin kovojo už unijines darbo 
sąlygas dirbtuvėse. Jie pasi
rinko jį todėl, kad P. Montvi
la visur buvo teisingas ir ak
tyvus darbo unijoje, o geras 
ir ištikimas Lietuvos sūnus. 
Todėl jie pasirinko tokiam 
žmogui atiduoti 35 metų už
tarnautą pagarbą. Ir aš ma
nau, kad mūsų aktyvūs siu
vėjai neapsiriko tai padary
dami!”

„Bet tai ne viskas”, — to
liau kalbėjo kun. J. Balkūnas, 
„mes, minėdami P. Montvilos 
35 metų darbuotės sukaktį, 
turime atsiminti, kad dar lie
tuviuose neturime vieningu
mo. Siuvėjų tarpe mes tą vie-

Apreiškimo 
Parapija
Grįžę kariai

Iš mūsų parapijos kariuo
menėn buvo išėję 740 vyrų.

Šiuo tarpu yra žinoma pa
rapijoje sugrįžusių 150 iš ka
riuomenės.

Gal jų yra ir daugiau pa
leistų, bet tiksliau bus gali
ma sužinoti tik po to, kai bus 
baigtas kalėdojimas ir sura
šyti grįžusieji kariai.

Šį 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 turėjo pa
rengimą. Draugijos komite
tas pasistengs visus svečius 
maloniai priimti.

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

Gruodžio 2 d„ bus metinis 
šv. Vardo draugijos susirin
kimas tuojau po sumos par. 
salėje.

Šiame susirinkime prašomi 
visi nariai dalyvauti, kadangi 
bus renkama valdyba.

VYT. BACEVIČIAUS KON
CERTE

ningumą jaučiame. Bet imant 
plačia skale jo nėra. O jis 
taip reikalingas, taip svar
bus tas vieningumas.

„Minėdami P. Montvilos 35 
metų darbavimosi sukaktį, 
pabrėžkime stipriau sau į šir
dį: glaudesnės vienybės lie
tuvių tarpe! Mūsų tėvynė 
Lietuva tik bus tuomet lais
va, kai mes visur, kur tik yra 
lietuvių būrelis, dirbsime iš
vien! Jeigu mes dirbsime vie
ningai, mes laimėsime. Jei
gu mes dirbsime susiskaldę 
— mes pralaimėsime. Užtat 
aš ir kviečiu jus į vieningą 
veiklą!”

Po kun. J. Balkūno dar ėjo 
visa eilė kalbėtojų: J. Lauč
ka, D. Averka, J. Buivydas, 
adv. Briedis, A. Žilinskas, J. 
Ambrozaitis, A. Matulis, J. 
Glaveckas, T. Kubilienė, Jok. 
Stukas, J. Ginkus, S. Suba- 
tienė ir dar keletas kitų.

Paskiausiai prabilo P. 
Montvila. Prieš pradėsiant 
Montvilai kalbėti, K. Kundro
tas ir L. Šerkšnys įteikė jam 
ant riešelio nešiojamą laikro
dėlį.

P. Montvila jautėsi labai 
sujaudintas, nes jis nesitikė
jo, kad tiek jis turi daug 
draugų, tiek simpatijos.

Jis sakė: „šitas įvykis ma
ne paakstina dar daugiau 
dirbti broliams lietuviams 
darbininkams, kad mes bend
romis pastangomis išlaisvin
tume Lietuvą tėvynę iš sve
timųjų rankų. Lai gyvuoja 
lietuvių vienybė ne tik čia 
Amerikoje, bet ir visam pa
saulyje, kur tik yra lietuvių! 
Į kovą, broliai ir sesės, už 
Lietuvos laisvę ir demokrati
nę Lietuvą!”

Su P. Montvilos kalba ir 
pasibaigė vakarienės progra
ma. Bet žmonės nesiskirstė 
iki vėlyvos nakties. Jie kal
bėjosi tarp savęs, o kurie no
rėjo šokti — pasišoko.

Petro Draugas

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, gruodžio 2 
d., pirmą Advento sekmadie
nį, Gyvojo Rožančiaus drau
gija eis bendrai prie Šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu.

Visos narės prašomos daly
vauti.

4 vai. popiet, po mišparų, 
bus procesija ir susirinkimas.

Švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo garbei Novena 
prasidėjo lapkr. 30 d. ir baig-

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

ŠTAI KAIP

Pardavimai
WilLiamsburge — 3 šeimynų 

mūrinis, kampinis namas su 12 
kambarių, maudynėm, dviem 
karam garadžius. Blokas iki 8th 
Ave. Subway, 3 blokai iki B.M.T. 
Įmokėti $1,200, kaina $5,500.

Cypress Hills — 2 šeimynų 
mūrinis namas su 11 kambarių. 
Lotas 40x100. Garo šiluma, ga- 
radžiai. Kaina $8,750.

Dėl platesnių informacijų: 
šaukite REpublic 9-1506.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
Tel. EVergreen 8 - 0229

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

šventadieniais susitarus

jinkai
* balsai 
jjonio knyga 
d! tipas 

vaidintoją

D

AMERD
LIKŲ
KULT

EINA

Entered as
Office at B

Lietuviu Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GENKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AI). JEZAVITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Lietuvių Piliečių Klubo 
Moterų skyriaus balius pa
vyko. Publikos dalyvavo apie 
200.

Daugiausia pasidarbavo M. 
Tamašauskienė, G. Revukie- 
nė ir M. Unikauskienė.

N. Y. National War Fund 
aukoja: šv. Vincento dr-ja 
$10, Lietuvių Piliečių Klubas, 
Maspethe $10.

Po $2.00 aukojo: P. J. šla
pikas, I. Pollackas;

Po $1.00: F. Yočis, P. Pau
lauskas, S. Bredes, Alfonsas 
Kubis, A. Razminas, J. Kar
velis, V. Grigas, S. Račelis, 
B. Rosenbergis, Kaz. Dedela, 
Pijus Kuras ir V. Kuras.

Pereitą sekmadienį, lapkri
čio 25 d., Times Hali įvykęs 
Vytauto Bacevičiaus koncer
tas davė progos dar kartą 
pasigėrėti gera muzika, šau
naus pianisto atlikta.

Programoje buvo Liszto, 
Chopino, Skriabino ir paties 
V. Bacevičiaus kūriniai. Ypač 
įspūdingai nuskambėjo lie
tuviškieji jo šokiai.

Buvo atsilankę nemaža lie
tuvių. Todėl koncertas iš da
lies buvo lyg savųjų vakaras.

Vyt. Bacevičiaus skambi
nimą klausytojai priėmė su 
dideliu entuziazmu. Reikėjo 
keletą dalykų atlikti virš 
programos.

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 & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7 -1896

Lietuvių Kongre- 
Smulkesnį jo ap- 

"jjsite kitoje šio lai- 
tietoje.
.-orime pabrėžti, kad 

^gas pasirodymas 
įvykti be ilgo,

i. įr kantraus pasi- 
žmonių darbo.

, komisijos, dirbo 
j Lietuvių Taryba, 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas jjOS Vadai — L. Ši- 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- p, Grigaitis, M. 
riausix bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: '

Juozas Ginkus jjo daug energijos
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. .-^ntimo, ir už tai

padėka.
. jų pareiškė: „Aš 

įdirbu po dvidešimt 
1 per dieną."

įsitarė: „Jei aš lik- 
B po šio Kongreso 
j! šimtą metų gyven- 

Paskutiniu laiku sugrį
daug kariškių iš armijos: $ pasišvenčia tam 
Jakubčionis, A. Jakaitis, tikslui — tėvynės 
Uscinas, Geležinis,—vienas; nepriklausomybei, 
brolis žuvo karėj. -jotos laisvei.

----------------------- iPriklauso visokerio-
PADARŪ OPERACIJĄiĮarama ir pagarba. 

---------- * » *
Praeitą savaitę Al. Žąq Kongresas iš da- 

nauskui padaryta sunki opįaudžioje nuotaiko- 
racija — nupiauta koja. į laiką buvo girdėti 
gonis yra Green Point ligoiįUlsai iš viso pasau- 
nėje.

Lankymo valandos trečik^?e^av?. 
dieniais ir sekmadieniais 2i^ al^ancius ,.e ,u" 
ir 7_9 ,i®,estus Švedijoje,

T . ’ . . as scenas, kai bu-
Laimingai pasveikti. i?osišduotį rusams

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

sis Nekalto Prasidėjimo šven
tėje, gruodžio 8 d.

Noveną vedė kun. J. Kidy
kas, jėzuitas.

Pamaldos būna rytais po 
9 vai. mišių ir pamaldos va
karais 7:30 vai. su pamoks
lu taip pat.

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 2 d., 
tuojau po sumos.

Nariai prašomi ateiti ir už
simokėti savo duokles, gi dai
ne nariai kviečiami prisira
šyti prie lietuvių katalikų 
apdraudos milijoninės orga
nizacijos.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus šį pirmadienį, tuojau po 
vakarinių pamaldų 8 vai. Na
rės prašomos dalyvauti.

Pereitą sekmadienį mūsų 
parapiją aplankė vietos vys
kupas. 4 vai. p.p. dirmavojo 
mūsų jaunuolius, kurių buvo 
apie 80.

Po apeigų vyskupas pasa
kė gražią kalbą ir davė palai
minimą.

Šv. Jurgio Parapija
Dėl drabužių rinkimo

Tie, kurie gyvena toliau ir 
neturėjo progos drabužių pri
duoti į sandėlį, dabar gali 
tai padaryti, kai vargonin- 
kai lankys su plotkomis.

Tur būt, nė vienas vargo
ninkas neatsakys paimti į 
savo automobilį vieną kitą

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater
Metropolltan 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.

g STagg 2-1454
! F. GRAŽYS ir SŪNUS
S KONTRAKTORIAI
i

Atlieka mūriniu namu slėny 1S- 
lyginimą, plasterlavima, šaligat- 

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

£ BROOKLYN 6, N. Y. 
S?

*I

drabužių ryšulį, jeigu tik 
bus paruošti. Jie drabuži1 
pristatys į sandėlį.

Sugrįžę kariai

Stokhc 
vaitę Ba 
lių dalis 
rusams, 
kė į Švei

Kai pc 
imti pat 
sakyto l

Vokiei 
žudytis, 
rankas.

liais, lan 
kiekvien 
jie pers 
kojų gy:

Kituos 
sibaraka 
žė paim 
atvėrė s

Kai ši 
licija įs: 
kus, radi 
nuo žmc

Su to; 
žmonės i 
rojų.

Kuo g 
ligoninės 
sižeidusi

Lietui 
yra pas

UNIJ1
PARDUODAMA ^Lietuvos pasiekė 

s: „Gelbėkite, mus 
Geri, pigūs, patogūs namuti gen. Žukovo ba- 

Gerose vietose. Patamavimf.
teisingas. eto partizanų lietu-

Apdraudžia viską, kas tik Įsi iš senosios mūsų 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) š.
žmones. i gūdą įnešė ir žino-

Kreipkitės: ai ligšiol Amerikos

Joseph Vastunas** I į nesieme konkrečių
Real Estate Insurance ffl pareiškimus gy- 

496 Grand St., Brooklyn, N. ^^dyti.
Tel. EVergreen 7-1670 ‘ *

:ukrastyje spausdi- 
7^' —........- _n eilėraščių iš lie

so Bernardo Braz- 
Clement A. Voket mikraščio „Svetimi

(VOKETAITIS)

Advokatas
4J-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

; Brazdžionis ligšiol 
šį jaunesnės kar- 
r.pirmose eilėse.
liauju rinkiniu jis 
a pro visus juos: tai 
ss balsas, kurį per 
susinėtus yra taręs 

jjytojas.
|s Kalnai” yra di
lo ir didelio siel-

C 10 11 • Joje atsimuša sdaugok oSVO AklSetinio dalia ir jo y
a visu tragiškumu, 

geriausias akių ją kad Bemar- 
, prižiūrėjimas, tonio sveikata nėra

Bet jo darbš- 
fflrybinė pajėga yra

Teikiamas į
patikrinimas,
AKINIAI prieinamiausiomis 
kainomis pagal jų rūšis.

Si ištaiga įsteigta prieš 40 metu

Stenger & Stenger 
OPTOMETRISTAS — OPTIKAS 

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA

ALUDE
Ola Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn( N. Y.

HAvemeyer 8-0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

Washi 
dentas 
Kongres 
tų įstat 
žinkelių 
būtų s 
klausim

Prezk 
toks įst; 
gas did 
plieno, 
kasyklų

. Pagal 
bo gine; 
ar jo įg; 
misija f

Kol t 
uždraus 
išvaikšč

CIO’ 
griežtai 
tracijos 
vadino 
kliudyn 
jimuisi.

Visą 
siūlymą 
nukreip 
ir pavo

Darbi 
ninkas 
kad Tr 
nepriim

t » t

Es spauda neseniai

®) dekanui Johnso-

siikonų bažnyčioje 
artų vietą. Jis iš- 

” rie savo dievotumu, 
3mnu.
* yra Maskvos ko- 
;Sirbintojas ir pla-

kryžių ant 
čia gyrė Maskvi 
kad per dešim- 

^opa bus sukomu-

Chics 
c ieną b 
Lietuvs 
to, arbs

ĮšįE 
;uvių £ 
laisvės,

Sveil 
Komite

palankume^ rusi. 
Mek toli nuėjęs,
laksčiau pateisino, 
kreiviai Vokietijo- 

šalyse išniekina 
jie taip toli

a rodo, kad ru- 
yra keturis sy- 
moterų išnieki-

Tarp 
lyje, ji 
tuosiuc 
čių pus 
damas

kiti sąjung 

prieš komuniz-
U^aei religijos, nei

Yra 
d. sun 
mą Mi 
pagerb 
Fay, k 
rių orj 
Laski, 
Bažnyi

Šį p 
liku n
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