
Višinskio pasaka...
Geriau eisiu pėsčias...
Jie gerbia kitų pažiūras.
Kaliningradas...

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS
EINA KAS PENKTADIENI
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Kai jau kalba Višinskis, 
tai arba jis koliojasi, arba 
sako pasakas. Šį kartą jo pa
saka sukasi apie... nusigink
lavimą.

Kai savu laiku Višinskio 
pirmtakunas F i n k e 1 s t 
(Litvinovas) sakė tą pačią 
pasaką Tautų Sąjungoj, tai, i 
kaip rašo londoniškis “Ti-1 
mes,” atsistojo tada Ispani
jos delegatas Salvadoro de 
Maderiaga ir paprašė jam 
leisti papasakot irgi vieną 
pasaką, kuri buvo maždaug 
tokia:

“Kadaise — sakė jis —lau
kiniai žvėrys savo konferen
cijoje sprendė klausimą apie 
nusiginklavimą. Pirmasis iš
ėjo kalbėt liūtas ir, žiūrėda
mas i arą, pasiūlė, kad būtų 
sunaikinti galingi sparnai. 
Tada aras, žvelgdamas į bu
lių, siūlė, kad būtų sunaikin
ti ragai. Bulius gi kreipėsi į 
tigro pusę ir siūlė, kad būtų 
uždrausta vartoti nagai ir 
dantys.

“Paskutinė kalbėjo meška. 
Ji pasiūlė visuotiną visų puo
lamų ir apsiginamų ginklų 
panaikinimą ir pažadėjo, 
kad ji tada visus apkabins ir 
savo letenom prispaus prie 
savo širdies”...

Ar gi Višinskio lūpomis ne
kalba ta pati meška?...
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Foto A. Bendoriaus
Ten, kur Nemunas banguoja...”

SOVIETŲ EKSPANSIJA IR VAKARAI

MARSHALL NUSKRIDO GRAIKIJON
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Ir vel Buchenwaldas

Nežinomo kareivio kapas 
Lietuvoj sunaikintas. Lietu
vos karo veteranai šiandien 
vadinami “fašistiniais bandi
tais.” Lietuvos didvyriai da
bar jau nebe Vytautas, ne 
Gediminas, ne Kęstutis, ne 
Basanavičius, ne Kudirka, 
bet Stalinas, Molotovas, Be
ria; Kaganovičius, Višinskis, 
Budiony, Vorošilovas ir.kt.

Lietuvos Savanorių Pros
pektas virto raudonosios ar
mijos prospektu, Vilniaus įs
teigėjo Gedimino gatvė jo 
mieste virto Lenino prospek
tu, Kauno Laisvės Alėja da
bar jau — Stalino prospek
tas...

O teisingai anuomet sakė 
vienas žmogelis, kuris, va
žiuodamas Kaune autobusu, 
paprašė bilieto ligi Laisvės 
Alėjos; bet, konduktoriui pa
sakius, jog Laisvės Alėjos 
jau nėra, o yra tik Stalino 
prospektas, žmogelis papra
šė sustabdyt autobusą ir lip
damas pasakė:

Siekdami pavergti visą pa- Žinios iŠ LietllVOS 
šaulį ir laisvose Europos val
stybėse sovietai turi suorga
nizavę penktą koloną, kurios 
pagalba bando jas paglemž
ti. Panašiai atsitiko Graikijo
je, kur Maskvos agentai su
ruošė komunistų sukilimą.

Pradžioje tam sukilimui 
duota mažai svarbos. Bet vė
liau, kai į sukilėlių eiles pra
dėjo važiuoti “savanoriai” iš 
visų komunistinio bloko vals
tybių, Vakarų valstybės ir 
Amerika suprato, kad užnu
garyje to sukilimo stovi Mas
kvos imperialistai, kurie per 
Graikiją nori prieiti prie Vi
duržemio jūros, kad4s čia ga
lėtų pasiekti visą pasaulį.

Pradėta remti Graikijos 
vyriausybė, kad ji galėtų “su
kilimą” užgniaužti ir gręsia- 
mą pavojų pašalinti.

Nors Amerika jau sukišo 
Graikijai virš 300 milijonų 
dolerių vertės ginklų, maisto 
ir kitokių reikmenų, tačiau 
“sukilimas” iki šiol dar nelik
viduotas. Atžagariai, “suki
lėlių” skaičius nuolatos didė
ja, nes “savanoriai” iš Alba
nijos, Bulgarijos ir kitų ko
munistinių kraštų nesustoja _ .. . .
Graikijon plaukę. I -Ispaniją kariuomenes

Taigi, generolas Marshall,' fels“as Prad®3o n^rinetl b7- 
atitrūkęs nuo savo pareigų! teroristų is kūnų vie-

nuolikai reikalaujama mir
ties bausmės.

" Geriau aš eisiu pėsčias paryžiaus UN konferencijo 
Laisvės Alėja, negu vaziuo-'- , —•
siu važiuotas Stalino pros
pektu...

“Keleivis,” konstatavęs 
faktą, kad Vokietijoj tremti
nių stovyklose 400 žmonių 
tenka 1 kunigas, su pasity
čiojimu rašo, kad, girdi, visi 
tremtiniai dabar maus sta
čiai pas Šv. Petrą, kad trem
tiniams nereiks jau brautis

UN Atstovai Smerkia Rusus
“Die Welt” nr. 83 rašo, kad 

,Buchenwaldo garsiojoje kon- 
| centracijos stovykloje šiuo i 
' metu prigrūsta 10,000 politi- į 
nių kalinių.

Barakuose baisus susikim
šimas. Suimtieji dėvi specia- 
liūs kalinių rūbus ir medines Washingtonan iš kelio- 
klumpes. Vyrams ir mote- VakaĄ 
rims kerpami plaukar Dau- , * sav0 ’ specialiu
gumas moterų eia uždarytos iniu jis padarė virš' 
todėl, kad jų vyrai ar sūnūs Q f j
yra pabėgę į vakarines zonas. . • J .

Nuo 7 va . ryto ligi 22 vai. vlsus žymesnius centrus ir 
, . .. , - -i savo kalbomis bei pazinti-vakaro gyvenimą tvarko svil- ... . . i.

pūkas imis stlPrm0 ateinančių rin-
Jeigu kuris dirbantysis pa

bėga ir jo nesugaunama, ta
da rusų sargybiniai sučium
pa bet kurį pašalietį, nes jiem 
turi atitikti saugojamų gal
vų skaičius. Sugautas pabė
gėlis kariamas ant didžiųjų 
stovyklos medžių. ___r____________________ ,

Suimtieji neturi jokio ry- gubernatorius Dewey. Jis ti- 
i šio su likusiu pasauliu. Ar- kiši Trumaną nugalėti dide

le balsų dauguma ir atsisėsti 
prezidento kėdėn.

Tačiau Dewey rinkimų 
kampanijos šefas, Scott, pa
taria! republikonams nebūti 
perdaug optimistais ir prisi
minti seną patarlę, jog “neri
botas savimi pasitikėjimas 
daug kartų yra pražudęs ge
riausius šansus laimėti.”

Karšta Priešrinkimine Kampanija

TRUMANAS IR DEWEY TIKISI LAIMĖTI

Prezidentas Trumanas jau Atomine Energija
Wnahincrfnnan i a Irplin- •'

-<& _______________

Trys Didieji — Jungtinės 
Valstybės, Anglija ir Pran
cūzija, pasiėmę kantrybės, il
gai derėjosi su Maskva, kad 

'tie atšauktų Berlyno bloka
dą.
j Bet rusai, kaip buvo numa-

Atominės energijos projek- tyta. tų derybų reikalavo tik 
to Oak Ridgė mokslininkas laiko užvilkimui, o atsižadė- 
pareiškė, kad atominės e- ti nuo savo grobio visai ne- 

ir'nergijos varomas orlaivis y-(manė.

kimų frontą.
Spaudos atstovams Truma

nas pareiškė turįs pilną vil
tį būti išrinktas prezidentu 
sekančiam 4 metų terminui..

Nemažesnių vilčių rinki
mus laimėti turi ir republi- 
konų partijos kandidatas,

kilniausiems jie yra .dingę be 
| pėdsakų. Per tris mėnesius 
kai kurie gauna pasiskaitytiIš Lietuvos pranešama, 

kad_Vilkaviškio vyskupijoje•£~ ~ Markso raštus*
mire visa eile kunigų: kun. 
Švilpa, kun. Seniūnas, kun. 
Stanaitis, kun.
kun. Liudvikas Zdančius,
kun. Povilas Grablikas (mirė 
Minsko kalėjime), kun. De
gutis, kun. Lelešius — žuvo 
nuo enkavedistų rankos Vei
verių apylinkėje.

Du kartus per mėnesį rusų 
karininkai skaito politines

Juodviršis, paskaitas, kuriose liečiami 'Z zJ o v\ * n r* x _ _ _ .

Pasižadėjo priimti 
443,000 tremtinių

’Jei'“ kiekviena valstybė 
įvykdys savo duotą pasižadė
jimą, iki 1949 metų birželio 
mėnesio iš Vokietijos bus iš
vežta 443 tūkstančiai tremti
nių. Daugiausiai tremtinių 
yra pasižadėjusi paimti Izra
elio valstybė — nemažiau 
kaip 120,000 žmonių.

Toliau seka Jungtinės Vai-, 
stybės, Australija, Kanada, 
Pietų Afrika, Anglija, Pran
cūzija, Belgija ir Pietų Ame
rikos respublikos.

rusų-vokiečių santykiai, o 
ypač giriama Bismarko ru
siškoji politika.

Vyrų mirtingumas yra di
delis. Moterys, kurioms ant 
nugaros ištatuiruota pjautu
vas ir kūjis, yra geresnėje j tijos šulai, būdami tikri lai- 
padėtyje. Kai kurios jų pri- ~—;i:~: --1"— :~1~J 
klauso vadinamam “elitui” ir 
turi teisę nešioti plaukus^ Jos>

pozicijoje. Dienos metu jos 
skuta karininkų valgyklai 
bulves.

į je, nuskrido Graikijon pasi
žiūrėti vietoje, ar amerikie
čių duodami pinigai tiksliai 
yra naudojami.

Šaukiasi pagalbos 
prieš Sovietus

Sovietų pavergtų kraštų

ra visai artimos ateities da
lykas.

Mokslininkai jau surado, 
kad tai visai galimas daly
kas. Dabar belieka tik inži
nieriams pagaminti atatinka
mus motorus ir orlaivį, varo
mą atominės energijos. Ato
minės energijos varomi or
laiviai galėtų skristi beveik 
neaprubežiuotą tolumą. Reiš
kia, galėtų nuskristi į bile ku- 'valdžia jau panaikino laisvę 
rią dalĮ pasaulio ir vėl su-'visoje valstybių eilėje, o da- 
grįžti nereikalaujant nusi- bar ji siekia savo valią pri
leisti ir pasiimti daugiau ku- mesti visam pasauliui. Sovie- 
ro.

Taigi, trys didieji, kantry
bės pritrūkę, pavedė UN Pa
ryžiaus konferencijai visą 
reikalą išspręsti.

Tuo reikalu kalbėdamas 
UN posėdyje Jungtinių Vals
tybių atstovas, Warren R. 
Austin, aiškiai pasakė, kad 
sovietų valdžia sudaro pavo
jų pasaulio taikai. Sovietų

tų valdžia sulaužė tarptauti
nius pasižadėjimus, ji panai
kino žodžio, spaudos ir sąži
nės laisvę.

Vakarų valstybės stengiasi . 
pagelbėti Austrijai atsistaty-, ?^le^ad. Ya st- taip 
ti, bet sovietų valdžia visą griežtai ir aiškiai nekaltino 
laiką jai kenkia, pareiškė sovietų valdžios, sako diplo- 
Austrijos premjeras Leopold matai.

Sovietų atstovas Višinskis, 
išklausęs Austino pranešimą 

gą sąrašą dingusių žmonių, apie Jungt. Valst. nusistaty- 
sako premjeras. —Be to, nie- mą sustiprinti savo karo jė- 
kad Austrija nebuvo taip gas, pasakė dar vieną kolio- 
šmeižiama, kaip šiandien. j . -
x Komunistai.reikalauja at- timi į štai 
sisakyti ūuo Bfefkh&iio plano 'kad "3"ū'ngfJ 
teikiamo paramos ir vesti 
prekybą su rytų Europa.

SKUNDŽIASI RUSAIS

Scottas tą patarimą davėlFigl.
dėl to, kad republikonų par-Į Mes turime nepaprastai ii- 

onlni aovoca dincrnain vmnnili

—Jugoslavijoje dar yra 
53,190 vokiečių karo belais
vių, kuriuos dabar “žadama” 
išlaisvinti.

—Frankfurte JAV kariuo
menės teismas nuteisė 3 ka
reivius trims metams kalėji
mo už pavogimą 22,000 elekt
ros lempelių, kurios čia par
davinėjamos po $1.50 už vie
ną lempelę.

—Čekoslovakijoj bolše
vikai pakorė tris asmenis ne
va už prakiavimą juodoje bir
žoje.

mėsią, gailisi rinkimų išlai
doms pinigų. Esą, ižde dar 
trūksta $1,500,000 iki pilnos 
sumos, kuri įstatymu yra lei
džiama. - y r

Ir Wallace nesnaudžia
Trečias kandidatas, Wal

lace, netuyi kuo girtis. Bet 
jis smarkfei dirba, verbuoda
mas savo partijai naujus pa
sekėjus.

Iš gausiai skleidžiamos 
spaudos, kuri agituoja už 
Wallace išrinkimą, matyti, 
jog jo partija finansiniai ge
rai stovi ir su pinigu nesi
skaito.

Gaisras Laivyno

$50,000 į metus

Dar vienas kiaurus smūgis Lietuvai

Iš Sovietų Pavergtos Lie
tuvos ateina baisios žinios.

Iki šiol ten Stalino agentai 
žudė ir Sibiran trėmė dau
giausia mūsų inteligentiją ir 
pasiturinčius gyventojus. Bet-J (žemdirbiai, atsidūrę tremty-(dabar • smūgis tapo nu-

nei i Ameriką, nei j Austra-.je Vokietijoje, yra susiorga- krei tag • LietuvOg liaudį _ 
hją, nes jie busią išganyti ir.mzavę i kaimo gyventojų są- • v Įima
t.t. jungą) (Peasant Union)..1 1 . „w

Tam pačiame Nr. tai pats'Unijai vadovauja žemdirbių' York, Times Euro-
“Keleivis” jąu su pagarba ra- atstovai iš Bulgarijos, Čeko- pOs kf_resP2^de^as Pranesa 
šo, kad “...pirmadienį ir ant- slovakijos, Kroatijos, Lenki- 
radienį žydai šventė savo jos, Pabaltijo kraštų ir Ser- ’° ” D"t¥’°",rTV1Q 
naujų metų šventę. Pagal sa- bijos. Jie pasiuntė UN. Pary- 
vo kalendorių žydai jau pra- žiaus konferencijai memoran- 
dėjo 5710 metus...” įdumą, kuriame • nurodoma,

Kodėl savo tautiečių įsiti-Įjog už Geležinės Sienos pali- 
kinimai padaromi pajuokos 
objektu? Ar tas pasityčioji
mas iš tikinčiųjų brolių lietu
vių yra tolerancijos ir libe- 
rališkumo pavyzdys? Ar lie
tuviškas “Keleivis” negalėtų 
taikyti savo broliams lietu
viams tą pačią toleranciją, 
kokią jis taiko žydų tikybai?

ninkas Sibiran keliasi “savo 
noru.”

Kitus gi kaimiečius, sako 
minėtas korespondentas, ru
sai apšaukia buožėmis ir iš
veža kitur “perauklėti.”

jančią kalbą. Jis daužė kumš- 
rėk^.vo ir šaukė, 
£5?E5'Ei&'ruošia- 

si karui prieš Sovietų Sąjun
gą.

Generolas Glay

perialistų sumanymą lietuvių 
tautą visai išnaikinti.

I Įsitikinę, jog Lietuvos var
do nepajėgs ištrinti iš Euro
pos žemėlapio, kol paliks ne- 

' pajudintas mūsų lietuviškas 
kaimas, Stalino biurokratų 
gauja pasiryžo visus lietu- 

šo, kad UN pareikalautų iš i™8 išvežt‘ Sibiran.
Sovietų leisti užimtiems krašL ,J?U P«?ltą Pavaaar, daug 
tams patiems apsispręsti, ko- “k'”‘^ų ištremta ,
klos valdžios jie nori ir kadi ry‘US' Dabargi, derlių nuo 
balsavimai būtų prižiūrimi^“kb.Memus, vel prasidėjo 

1 v . moainia iilrinmIru invATimnsĮ UN paskirtų žmonių.

kusiems jų broliams yra at
imtos visos žmogaus teisės.

Todėl Unijos vadovybė pra

masinis ūkininkų išvežimas.
Tačiau kiekvienas piktada- 

jris bijo visuomenės jį smer-

KALTINA ŽYDUS DĖL 
BERNADOTTE 

NUŽUDYMO
Dr. Bunche, einąs pareigas, 

UN atstovo Palestinoje, pa
reiškė, jog Bernadotte buvęs 
nužudytas dėl Izraelio vy
riausybės apsileidimo, žy
dai, esą, žinoję, jog prieš Ber
nadotte yra ruošiamas są
mokslas, bet nesiėmę priemo
nių tai žmogžudystei paša
linti.

Ir dabar, ieškant tos žmog- 
žudybės kaltininkų, Izraelio 
vyriausybė neparodo didelio 
pasiryžimo savo pareigą at
likti.

United Mine Workers kon
vencija nutarė savo vadui, J. 
L. Lewis, pakelti algą iki 50 
tūkstančių dol. į metus. Lig- 
šiol jis gaudavo $25,000t00.

Suvažiavusieji taip pat 
priėmė savo vado pasiūlymą 
pakelti nario mėnesinį mokes
tį po $2.00 mėn. Dabar ang- 
angliakasiai turės mokėti pojr^x_____—_______ r------
$4.00 mėn. unijai ir $50.00Igų, kol rusai neatšauks Ber- 
įstojimo mokestį. lyno blokados.

Buvo kilę gandų, kad Jung
tinių Valstybių Europos ar
mijos viršininkas gen. Clay 
išeina į pensiją.

Kai laikraščio korespon
dentas jo apie tai paklausė, 
generolas atsakė, kad tol ne
pasitrauksiąs iš savo parei-

Spalių 16 d. labai svarbio
je Amerikos Laivyno oro ba
zėje, Quonset, R. I., kilo di
delis gaisras, kuris padarė 
apie du milijonus dol. nuo
stolių. Gaisre sužeista 21 
žmogus. Laike jo buvo daug 
sprogimų.

Iš Washingtono atvykę 
Laivyno pareigūnai pradėjo 
daryti apklausinėjimą dėl 
gaisro priežasties. Nes ši bu
vo viena iš svarbiausių Ame
rikos laivyno Oro bazių ir 

i jame buvo atliekama daug, 
[dar slaptybėje laikomų dar
bų.

Visi ten dirbantieji darbi-( 
ninkai turėjo karo laiku prak 
tikuotų saugumo taisyklių 
laikytis. Ten buvo taisomi 
orlaivių motorai, nuo orlaivi- 
nių laivų. Gaisre taisymo 
prietaisai ir specialės maši
nos tapo sunaikinta. Taip gi 
sunaikinta ir daug svarbių 
motorų.

Gaisras žymiai suparaly- 
žavo visą darbą šioje srityje, 
todėl laivyno aukštieji parei
gūnai dėl to labai susirūpino 
ir bandys visomis pastango
mis susekti nelaimės priežas
tį.

KAS NAUJO ŠLį SAVAITĘ

• Jungt. Valstybių Sekretorius Marshall, grįždamas iš 
Graikijos Paryžiun, buvo sustojęs Romoje, kur tarėsi su 
Italijos vyriausybės nariais.

• Palestinoje arabai sudarė savo vyriausybę, kurią jau 
pripažino Sirija ir Lebanas.

• Graikijos sukilėliai pagrobė Anglų laikraščių kores
pondentą Kenneth Matthews.

• Švedijos karalius Gustavas, einąs 90-sius savo am
žiaus metus, smarkiai susirgo influenza.

• Kinija įnešė Jungtinių Valstybių iždan $2,824,930 
metinės ratos už gautąją sulig Lend-Lease paskolą.

• Japonijoje Amerikos kariuomenės teismas nuteisė 
pakarti 2 japonų karininkus, kurie kankino ir žudė nelais
vėn paimtus Amerikos kaerivius.

• Airijos vyriausybė daro žygių visai atsipalaidoti nuo 
ryšių su Britų imperija.

• Dewey, jei bus išrinktas prezidentu, pasiliks New 
Yorko gubernatoriaus pareigose iki sausio 20 d.

• Graikijos teisingumo ministeris paskelbė, kad Ame
rikos laikraščių korespondentą, Polk, nužudė komunistai.

• Jungtinių Valstybių karo aviacijai reikalinga 10,000 
lakūnų, kurie užimtų vietas iš kariuomenės pasitraukiančių 
karių.

• Pirmas sulig naujojo imigracijos įstatymo tremtinių 
transportas atvyks į New Yorką lapkričio 1 d.

• Generolas L. D. Clay, Amerikos ginkluotų jėgų vir
šininkas Vokietijoje, atskrenda į U. S. A.

• Šveicarijoje mirė Dr. Jurgis Šaulys, susaukęs 69 
metų amžiaus.

• Prezidentas Truman įsakė Karo ministerijai susirū
pinti krašto apsauga nuo gręsiančio pavojaus. Todėl se
kančiais metais apsiginklavimui manoma išleisti 14 bili
jonų dolerių.

• Izraelio valstybė giriasi naujais laimėjimais egiptie
čių fronte. Jų daliniai jau pasiekę arabij įsitvirtinimus Ga
za apylinkėje.

• Egipto pranešimai sako, kad jie atrėmę visus Izrae
lio dalinių puolimus ir nukovę 500 žydų.

PALESTINOJE VYKSTA 
KIETOS KOVOS

Spalių 17 d. Izraelio dali
niai, gelbstimi žydų karo lėk
tuvų, pasistūmėjo arčiau Ga-

Lengvatikiams suvilioti Kaliningradu! Apie Lietu- kiančio balso ir bando teisin-
Sovietai savo laiku kalbėjo, VOs teises Molotovas staiga tis.
ka.d Karaliaučius yra senas, užmiršo. Jis pasistengė įjun- __ 11.__ J_ 1,
lietuviškos Prūsijos širdis ir gti Karaliaučių ne į Lietuvos ji mūsų tautos naikintojai.
kad visos teisės į šią sritį respublikos ribas, bet jį pri- j Norėdami savo biaurų dar- za, svarbiausios egiptiečių' ko, jog Vakarų valstybės no- 
pnklauso Lietuvai. Į jungė prie... Centrines Rusi-' bą nuo pasaulio akių paslėp- kariuomenės bazės Palęstino-1 ri leisti Austrijai padidinti

Dabar, kai jie Karaliaučių ,joa Federatyvinės Sovietinės' ti iš kiekvieno išvežamo ūki- je. Q vėliausios žinios skel- savo kariuomenę, kad galėtų 
užgrobė, jis iš vokiško Koe- Respublikos, lietuviams gi ninko komunistai prievarta bia, kad žydai paėmę egyp- atsispirti atskirų rusų komi- 
mgsbergo pasidarė... rusiš-,paskirtas...Sibiras. išgauna parašą, kad tas ūki- tiečių miestą Negeb. sarų sauvaliavimui.

užmiršo. Jis pasistengė įjun- Taigi teisinasi ir raudonie-
—Paskiausi panešimai sa-

sarų sauvaliavimui.
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Kai 1939 m. Europos kovos laukuose sugriaudė patran
kos, taiki lietuvių tauta su nerimu ir baime laukė savo ry
tojaus. 120 skaudžių vergijos metų, iškentėtų po rusų prie
spauda, kaip juodas šešėlis vėl pasivaideno prisikėlusiai 
Lietuvai ir po visą kraštą nubangavo nejauki susirūpinimo 
ir nerimo banga. Bet tai, kas įvyko, buvo daug baisiau, ne
gu iš viso buvo galima pačiu blogiausiu atveju laukti.

Kai šiandien žvelgiame į prabėgusius kelius paskuti
nius metus, mus nukrečia šiurpas. Jie mūsų tautai buvo 
baisiausi, gal būt, visoje mūsų ilgoje istorijoje.

Kai vienas didelis mūsų tautos vyras, Vilniaus lietuvių 
nepalaužiamas kovotojas a. a. kun. K. Čibiras, savo žodyje 
iš Vilniaus Šv. Jono bažnyčios sakyklos, bolševikų pirmo
sios okupacijos metu, 16 vasario dieną, norėjo atvaizduoti 
šių dienų lietuvių tautos tragediją, — jis nusišluostė per 
skruostą riedančią ašarą, ir... pakartojo lietuvių liaudies 
dainos žodžius: lakštingalėle, mielas paukšteli, kodėl ne
čiulbi ąnksti rytelį? Kaip aš čiulbėsiu anksti rytelį — pie
mens išdraskė mano lizdelį... Vanags išgaudė mažus vai
kelius... Ir visa bažnyčia pravirko, kaip maži vaikai...

Tai buvo ašaros visos lietuvių tautos. Baisios ašaros. 
Ir nuo to laiko po šiai dienai Lietuvos gyvenimas nužymė
tas nesibaigiančia kančia ir ašaromis...

Iš išdraskyto lizdo po visą pasaulį išblaškyti Lietuvos 
vaikai. Kiek jų išgaudyta ir kiek jų turėjo atsisveikinti am
žiams su savo tėviškės laukais! Raudonoji mirtis skina gy
vybes, piaudama jas be atodairos. Viešpatie, kas liks iš mū
sų tautos? — desperatiškai ne kartą šaukiame mes, gyvie
ji ir laisvieji šiapus Atlanto platybių.

Bet ir pačiose skaudžiausiose valandose pro juodus de
besis prasiveržia paguodos ir vilties spindulys. Mūsų lie
tuvių čia, Amerikoje, yra apie milijonas žmonių. Tai suda
ro daugiau negu ketvirtadalį visos tautos. Mes turime čia 
savo laikraščius, savo organizacijas, savo namus, savo baž
nyčias, savo sales. Mes veikiame ir dirbame ir mūsų dar
bas yra Lietuvos likimui gal didesnis, negu tai mums pa
tiems iš arti atrodo. Mes esame organizuota, mobilizuota 
ir kovojanti tautos dalis. Mes šaukiame pasauliui tada, kai 
mūsų Tėvynėj^®ždSryta- burna, mes suraitdtta kelius net

Naktis dausų skara žvaigždėta 
Jau dangstė žemę sutemų, 
Svajonės, ilgesio kuždėtos, 
Jaunystę vedė iš namų.

Kažin kur ievos laukė Dievo, 
Suklaupę paupio šlaituos, 
O Jis miglų taku per pievas 
Artėjo rūbuose baltuos.

Kai šaką rūbas Jo lytėjo,— 
Žiedelis užgimė saldus, 
Tylios erdvės laukai platieji 
Pritvino džiugesio maldos.

Kieno širdin ramunės rasą 
Jo koja nukrėtė nuoga, 
Tam niekada nebeužgeso 
Vilties ugniakurai degą.

Kam teko žvilgsnį Jo regėti, 
Tasai, be žemės, be namų, 
Klajodamas žvaigždžių ilgėsis— 
Negera bus tarp sutemų.

Griūvančios kasyklos gyvus 
palaidoja kasėjus

Mediniai šachtų sutvirtini
mai yra daug kur papuvę. 
Beveik kasdien įvyksta nelai
mingi atsitikimai. Yra įvykę 
keletas didelių užgriuvimų. 
1947 m. balandžio mėn. 20 
darbininkų buvo užgriuvu
sios žemės gyvi palaidoti,XXX LAkJ -XX. Mz f j wVv LIX CM B cMMMcAcJM BB B XXK/XX LMkj XX vz v , X > v

pas Amerikos Prezidentą su lietuvių tautos skundu ir rei- spalių mėn. — 96. 
kalavimais, mes šaukiame apie mūsų tautos skriaudą vi
siems ir mūsų balsas pasiekia ne vieno svarbaus valstybės 
vyro ausis ir net širdį.

Iš kitos pusės, tremtyje suvargę ir alkani mūsų tau
tiečiai stebina mus savo organizuotumu ir tautiniu veiklu
mu. Jie tenai parodė, kaip gali visko netekęs žmogus likti 
savo idealui ištikimas ligi nuostabaus laipsnio. Jie sugeba 
išleisti tremtyje tokias puikias knygas, laikraščius ir žur
nalus, kad ne vienas iš mūs, amerikiečių, su pasigerėjimu 
ir nusistebėjimu skaitome tas knygas ir negalime jomis 
atsidžiaugti. Jie sugeba suorganizuoti savo mokyklas trem
tyje, net Universitetą! O patį aukščiausį herojiškumo egza
miną išlaiko tai pati lietuvių tautos masė pačioje paverg
toje Tėvynėje, kur visi vyrai ir moterys kenčia ir kovoja, 
kaip liūtai.

Visa tai rodo, kad tauta gyva, subrendusi, kovoj iš
bandyta ir užgrūdinta. Ir kol bus gyvi tokie jos sūnūs ir 
dukros pačioj Lietuvoj, Europoj, čia Amerikoje ir visame 
plačiame pasauly, — tikėkite, —- Lietuva nemirs, o ne!

Dr. H. L.

Ir senosioms ir naujosioms 
šachtoms vienodai trūksta 
elementariausių saugumo 
įrengimų. Pabėgęs vokietis 
inžinierius Hans Grassmann 
— sovietų priverstas ten dir
bti kaip kalnų inžinierius — 
laiko ten esančias darbo są
lygas panašias į “viduram
žių.”

Pavergtieji turi kast rusams uranijų
Kulkosvaidžiais apsupti, 

kasa uranijų
Tolimame Vokietijos už

kampyje, sovietai karštligiš
kai dirba, kad pralenkti ame
rikiečius atominių ginklų ga
myboje.

Čia, kulkosvaidžių ir spyg
liuotų vielų apsupti, tūkstan
čiai vokiečių jau trejus me
tus kasa uranijaus rūdą sa
vo sovietiškajam valdovui. 
Šiuo metu vien tik iš šios sri
ties Stalino mokslininkai tik
riausiai yra gavę jau pakan
kamai uranijaus, kad galėtų 
pradėti didelio masto atomi
nius bandymus.

Šios kasyklos yra Erzge
birge nrie Saksonijos ir Čeko
slovakijos sienos. Jau per 
šimtmečius šie kalnai buvo 
garsūs savo brangiausiais ir 
kitais metalais. Tačiau dau
gelis kasvklu kaip išsisėmu- 
sios b”vo nebenaudojamos.

Sovietai pasiuntė čia šim
tus savo specialistu ir inži
nierių, ir dabar jie verčia to

Kurie nepajėgia dirbti, 
kišami į kalėjimus

Ten nėra jokio apšvietimo 
nei apsaugos nišų. Jei darbi
ninkai nusikalsta sovietinėm 
taisyklėm, jie yra sukemša- 
mi į Schneebergo kalėjimą: 
po 83 žmones į celes, pritai
kytas 23. Jie yra purvini, ap
tekę parazitais, išbadėję. Jei 
jie neatlieka savo darbo nor
mos, jiems sumažinamas 
maisto davinys ir dirbantieji 
vokiečiai apšaukiami “Vokie
tijos vienybės išdavikais.”

Bombų gamyba, gal būt, 
yra dar tik ateityje, bet iš tų 
atominių “krūvų” reakcijos 
yra galima išgauti radioak
tyvių nuodingų dujų...
Kasyklos laikomos didelėje 

paslaptyje
Sovietai, norėdami savo 

darbus toje Ęjzo srityje lai
kyti galimai didžiausioje pa
slaptyje, yra uždraudę bet ko
kį pašto susisiekimą su ka
syklų apylinke. Nė vienas 
žmogus negali ten įeiti be 
ypatingų leidimų ir ginkluoti 
MVD agentai bei kariuomenė 
saugo visus kelius bei priėji
mus.

Nesutarimas Jungt. Tautų 
Atominės Energijos Komite
te yra įvykęs faktas, ir Ame
rikos lyderiai karčiai mato 
artėjančias atominių ginklų 
gamybos lenktynes.

Pereitame “Amerikos” nu- 
■ meryje buvo gražiai paminė- 
[ta kompozitoriaus J. Žilevi
čiaus jubiliejus. Čia aš noriu 
'prie to paminėjimo dar kelis 
, žodžius pridėti.
1 Apsigyvenęs čia, Jungtinė
se Am. Valst., p. Žilevičius 
griebėsi rinkti muzikologi- 
nius eksponatus apie lietuvių i 
muziką Amerikoje. Jo surink
ta visa medžiaga liečianti lie
tuvišką muziką čia, šiame 
krašte. Tas vienintelis rinki
nys pasaulyje- yra nuosta
bios vertės lietuvių tautos is
torijai. Jisai sudaro kelius 
tūkstančius atskirų leidinių, 
spausdinių, eksponatų bei 
vienetų. Tas rinkinys įgalino 
p. Žilevičių parašyti neuž
mirštamos vertės studiją 
Amerikos Lietuviai Muzikos 
Garsuos, kuri pasilieka vie
ninteliu istorijos šaltiniu apie 

i lietuvius ir jų muziką Ame- 
Į rikoje.

Manau, kad daug kas at
simena tą dieną New Yorke, 
kuriai suruošti p. Žilevičiui 
reikėjo padėti labai daug 
darbo ir triūso, nes jisai vie
tomis net po kelius kartus 
aplankė visus toje dainų 
šventėje dalyvavusius cho
rus, juos tikrindamas ir pa
ruošdamas. Negaliu aš čia 
smulkiai suminėti p. Žilevi
čiaus darbų muzikos srityje, 
negaliu aš čia išvardinti jo 
gausių kūrinių, koncertų, so
natų, operečių, bažnytinės 
muzikos deimančiukų.

Dar ir šiandien p. J. Žile
vičius, vargoninkaudamas lie 
tuvių kat. parapijoje Eliza
beth, N. J. nenuilstamai dar
buojasi lietuviškos muzikos 
labui. Jis dar vis dirba, kuria 
naujus kūrinius, rašo muzi
kos temomis straipsnius. Pa
žymėtina, kad kaip tik šiais 
jo jubiliejiniais metais jisai 
suorganizavo Lietuvių Var
gonininkų Draugijos suvažia
vimą tame pačiame Elizabe- 
the.. o

Nuoširdžiai sveikindami p. 
Žilevičių jo kultūrinio darbo 
40-ties metų sukakties pro
ga, iš visos širdies mes linki
me Jam ilgiausių metų, 
savo apimtimi, turiniu ir iš
samumu pasirodė įdomūs ne
tiktai mums patiems, bet net

Spalių-Octob r 22, 1948

J. P. PRELATAS J. V. MILIAUSKAS
Jo Prakilnybė Prelatas J. V. Miliauskag gimė Lietuvoje va

sario 10, 1894 m. J Jungt. Valstybes atvyko 1899 m. ir apsigyveno 
Forest City, Pa. Iš pradžių dirbo anglių kasykloje. Tos parapijos 
klebonui kun. M. Pankui patarus, jaunikaitis siunčiamas 1909 m. 
į šv. Bonaventūros kolegiją ir seminariją, Allegny, N. Y. kurios 
skolastikos kursus išlaikė 1916 m., o seminariją baigė 1919 m. 
Pusę semestro atlikęs Kat. Universitete, Washingtone. įšventintas 
j kunigus gruodžio 20, 1919 vysk. M. J. Hoban iš Scranion. Pa. 
Skiriamas klebonu j šv. Petro ir Povilo parap. Hazleton. Pa., ku
rioje išbuvęs 3 metus, perkeltas į šv. Juozapo parap. Duryea, Pa., 
kurią valdė net 13 metų.

Pastoracijos laiku vyskupas pastebėjęs jo šeimininkavimo ga
bumus, paskyrė sesučių lietuvaičių pasijonisčių viršininku šv. Ma
rijos Villa, Elmhurst, Pa. 1930 m., o sekančiais metais — 1931— 
pakėlė monsignoru. Tais pačiais metais vysk. T. C. Reilley pasky
rė jĮ diecezijos konsultorium, kurias pareigas iki šiai dienai atlieka.

Didžiulę šv. Juozapo parapiją, Scranton, Pa., užėmė balandžio 
mėn. 1937 m. Čia į trumpą laiką atnaujino bažnyčią, mokyklą, pa
statė modernišką naują kleboniją ir viską apmokėjo tais sunkiais 
laikais, ir be to šiandien parapija džiaugiasi turėdama savo ka
soje $40,000.

Nestebėtina, kad už tokį pasidarbavimą bažnyčios hierarchi
ja pakėlė jį į prelatūros rangą, suteikdama jam “Right Reverend” 
titulą.

Prelatui J. V. Miliauskui ir Lietuvos reikalai prie širdies: tas 
gausus $6,000 BALF rinkliavos pravedimas, DP ir kitais lietuviais 
rūpinimąsis ir šelpimas, tai vis dalykai, kurių pasaulis nežino.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Kankina milijonus žmonių , vykdo rasinius žmonių perse- 
Šiandien Rusijoj už “gele-; kraštuose kurtc^1^' •]tUOSe 

ir svetimiems. Visuose tuose ^inės uždangos”, panašiai,;k t- ’-k e yra pilnoje 
straipsniuose kaip raudonu kaip ir pirmaisiais krikščio- 
siūlu perausta spindėte spin-' nybės amžiais, yra be pasi- 
di didelė Lietuvos ir Lietuvių galėjimo ir su laukinišku

M. L. tautos meilė. žiaurumu kankinami ir žudo-

DĖI
Šj str;iipsi 

diskusinio p 
mą kito autor

Skaičiau

straipsnį “Kt 
ra?” Rašinio 
truputį kandi 
kartaus jumc 
sakysiu, vis t: 
singos.

Kadangi la 
cija straipsnį 
švieson kaip 
tebūna leista 
kyti tuo reik;

Su autoriau 
žmogaus graz 
mas. “madnes 
čio pasirišim; 
gesnis plau! 
mas,” toli gra 
ko nieko api 
aukštumą. Tu 
voje visokiam 
mūsų užjūrio 
vius, reikėtų 
pykti, jei jie 1 
kitaip, negu ti 
visą laiką sent

Daugeliui s 
kslas buvo nej 
turėję progos 
praplėsti mok: 
mis, jie vis di 
širdžiai stengė 
ti patys vieni, 
gomis. Vieni , 
tuo pasiekė pc 
tatų. kiti — ni

Žmogus, nor 
kių mokyklų i 
pats per save, 
naudingas kny 
domėdamasis 1 
niais pasireiš 
nai savo žinias 
kad su juo mal 
ti ir Univers 
mindžiusiam. T 
tokių, kurie, s 
nias ne iš tikr 
sidaro savo i 
kultūringumą 
dingos pusės.

Dabar pažiū 
galimybes ture 
rio išeiviai sav 
plėsti ir kultui 
mius įgyti, gy\ 
mam krašte. Ii 
noma. daugelis 
met. kada ten c 
kių galimybių 
nes kraštas d; 
svetimųjų pries 
džiojo karo m 
šia. Tolimam u: 
sunkų darbą ku; 
lose ar fabriku 
tį duonos ir pa 
lais. Jų žodynas 
gažas dažnai n 
neretai siaurėjo

Ilgainiui, pro" 
ir pro kasdieni 
ūkanas, vis dėl 
ir jie sotesnį ry 
sikūrė, susitam

jų valdžioje.
Verčia garbinti Staliną

Netik Lietuvoje, bet ir ki- 
tuosee Rusijos užgrobtuos 
kraštuose komunistai su dur
tuvais ir kulkosvaidžiais iš
varo tikinčiuosius ir jų dva
sios vadus iš bažnyčių ir pa
verčia jas arklidėmis, sandė
liais, šokių bei susirinkimų 
salėmis arba jas paveda sta
čiatikių žiniai, kurie aklai se
ka Maskvos ir Stalino liniją, 
ir verčia žmones Staliną gar
binti, o tuos, kurie nesutinka 
jį garbinti, tuoj be jokio teis
mo sušaudo arba išveža į Si
birą ir ten palengva prie sun
kių darbų badu numarina už 
tai, kad nenorėjo Kristaus at
sižadėti, ir klausyti “dėdės 
Juozo” balso.

Vienaip sako, kitaip daro
Ne vien tik naciai su fa

šistais sudarė šiam kraštui 
pavojų, bet taip pat ir Ame
rikos komunistai su savo be
dievišku tikėjimu ir su savo 
klaidinga gyvenimo filosofi
ja sudaro pavojų, nes jie vei
kia prieš Ameriką, prieš jos 
laisves, prieš šalies demokra-j 
tinę tvarką, jie neapkenčia 
žmonių visuotinu ir slaptu 
balsavimu išrinktos valdžios. 
Jie yra ištikimi vien tik Mas
kvai ir marksizmui.

Dabar amerikiečių minty
se ir lūpose yra tik vienas 
klausimas: “Ko dabar Rusi
ja nori?” O tam klausimui la
bai aiškų atsakymą duoda 
patsai raudonasis Rusijos 
komunistų vadas Stalinas:

“žodžiai neturi nieko ben
dro su veiksmu turėti... žo
džiai yra vienas dalykas, o 
veiksmas yra kitas dalykas.

žiaurumu kankinami ir žudo
mi pavergtų kraštų žmonės, 
o ypatingai, kuriems pažadė
tos JAV, Anglijos ir pačios 
raudonos Rusijos Atlanto 

Ši komisija tvarkys visus čarteryje tikėjimo laisvės, 
tremtinių įvažiavimo ir įkur- Čarteryje tikėjimo laisvės, iš- 
dinimo reikalus. -
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Seimas išrinko Našlaičių saros dienoje. * 
Komisiją, kurios pirmininkė 
yra P. Lapienė, o sekretorė—1 
P. Jurgeliūtė-Beverage.

Antrą seimo dieną Lietu-1 skurdą ir visokius žiauriau- 
vos tremtinių gelbėjimui ir'sius kankinimus, laukdami 
atitraukimui į Ameriką ir jų 
čia įkurdinimui nutarta su- 

I kelti tokią sumą, kokią retas

IŠ BALF SEIMO CHICAGOJE

nyko, lyg gniūžtė sniego, pa
dėta prieš saulę karštoje va-

100,000 vergų dirba baisiau
siose sąlygose .

I Pabėgusiųjų suimamos sei-
Darbas vyksta dieną ir mos, o sugautieji kariami 

naktį. Nepaliaujanti trauki
nių srovė veža šią rūdą į Sov. 
Sąjungą. Erzo rūda tokios 
menkos vertės, kad atrodo, 
jog reikia viso traukinio kro
vinio, kad išgavus bent vieną 
kubinę pėdą uranijaus.

Jie įkūrė naują tyrinėjimo ' . . . ............... ~ .
centrą Frefberge, prie Chem-1. . , , i. , ..• n or :jai, bef. Slg skubUs, didelionizo.

Žmonių, kasančių sovie- tingas Erzo rūdos eksplota- 
tams uranijaus rūdą Vokieti-Į vimas rodo, kad šios kasyk- 
joje, Čekoslovakijoje ir Len- ios kol kas sudaro vieną iš | Fin. Sekr. _  Antanas ži-
kl™™ skaičius siekia ^apie' gvarbiausių jų uranijaus rū- Minskas.

| Kontrolės komisijos na- 
Tas riai: Margarita Michelsonie-

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo (BALF) seimas 
Chicago j e galima priskirti 
prie geriausiai pavykusių mū
sų suvažiavimų.

Susirinkę atstovai gražiai-, 
vieningai aptarė visus svar
biuosius BALFui rūpimus 
klausimus ir išrinko valdy
bą, kuri turės juos įgyven
dinti.

Rusų dešimtininkai varoj Valdybos nariai pasiskirs- 
vokiečius į darbą spardymais tė pareigomis sekančiai:
2~ —-x_ ------1 Prezidentas _ kun dr j ir sapne drįso sapnuoti —

Končius.
Viceprez. — adv. Antanas 

Olis, Juozas Balevičius-Boley, 
Stasys Bakanas ir Petras Pi- 
varūnas.

Sekretorius — Nora Gugie- 
nė.

Iždininkas — Albinas Tre
čiokas.

ir smūgiais. Darbininkams j 
yra pasakyta, jog, jei jie pa
bėgs, jų vieton bus atsiųsti 

i jų artimiausi giminės.
I Nežinoma, kiek sėkmės tu- 
iri sovietų uranijaus ieškoto
jai, bet šis skubus, didelio 

Į masto, palyginant neproduk-

$5,000,000.00.

NUSTATYTA PRANCŪZŲ 
FRANKO KAINA

100,000, iš kurių apie 65,000 dos šaltinių. Gal būt, kad jos j 
dirba Erze. 1 ......................- —

Kenčia Rusijoje komunis- 
i tų pavergti milijonai nekal
tų žmonių vargą, badą ir 

' cslz-ii n i t r i C’/'A Iriu c Tinnrloii, 
kankinimus, laukdami 

laisvės dienos ir iš vergijos 
išvadavimo.
Jau pamatė raudoną pavojų

Amerikos milijonai žmonių 
jau pamatė ir suprato, kad 
tauta, būdama pusiau demo
kratinė ir pusiau komunisti
nė, negali ilgai gyvuoti, ir 
turi anksčiau ar vėliau žūti.

Ilgai čia slėpta komunistų 
pragaištinga šitam kraštui 
su gražiais šūkiais ir mela
ginga propaganda pagaliau 
jau išlindo, lyg yla iš maišo, 
į viršų, ir kuo toliau, tuo dau
giau ji aiškėja. Jau Ameri
kos žmonės žino, kad tarp 
raudonųjų fašistų, kurių liz
das yra Maskvoje, ir rudų fa
šistų, kurie kaip koks maras 
ėjo iš Berlyno, tikrenybėje 
nėra skirtumo. Nesvarbu, ar 
tu juos vadinsi komunistais 
ar naciais, yra mažas skirtu
mas, nes vieni ir antri turi 
tas pačias idėjas, tuos pačius 
siekius ir vartoja net tuos pa
čius būdus savo siekių įvyk
dymui. Vieni ir antri šėtoniš
kai • neapkenčia tikėjimo ir

VIENU V
Vyras ir žmon; 

Gadewill salės ty 
mergaitę, kuri da 
sigerti. Mergaitė, ’ 
si, atsigėrusi paprl 
kai mergaitė ėmė 
tų kumštelėjo, tai 
lovoje niekas neva 
zirzusi, užmigo. Bi 
mažam kambarėly

—Ona, ar dar n 
—Prisnūstu, Pr: 
Po valandėlės vė 
—Pranai, gal lai 
—Ne, Ona. And 
Andriukas, jau 

lovoje, — gal ir 
tėvo ir motinos ši

—Visos viltys m 
to... Australija — 
mokyklos laikų sto 
supta. Mėlynas dai 
lų. O tos žalios jūi

žmona valandėlę
—Tai gal dėl tos 

papiauti’
Vėl tylu. Vyras
Dar kartą vyras 

liūs. Į Kanadą, su č 
rikoje neturi jokių 
seserei į Oaklandą, 
nori grįžti į savo ti

Po karo daugelio Europos 
valstybių pinigai, taigi ir 
prancūzų frankas, smarkiai 
nukrito.

Iki šiol oficialus franko 
kursas buvo 214 frankų už 
$1.00, bet juodojoje biržoje 
už amerikonišką dolerį galė
jai gauti net 313 frankų.

Dabar, tarpvalstybinėje 
prekyboje atsiskaitymui nu
tarta dolerį skaityti lygų 262 
frankams.

| vLVyįj odlLlllllĄ. vJTdl MLALj xxdUl JvzS j 

| yra netgi vienintelės. r~
Amerikiečiai ir britai turi taipgi parodo, kad sovietai ‘nė, Julė Mack (Worcester) ir 

galybes įrodymų, kad sovie-' deda milžiniškas^ pastangas Stasys Gegužis. 
................... “‘11 -• Visi BALFo valdybos na

riai buvo išrinkti vienbalsiai.
gose. Jie turi lipti apie 80-130 Į Galima tik spėlioti apie jų BALFo seimas išrinko ko- 
metrų žemyn medinėmis ko- jau gautą uranijaus kiekį, misiją imigrantams įkurdin- 
pėčiomis į seniai apleistas Labai galimas dalykas, kad , ti, kuri savo pareigas taip pa- 
šachtas. Stovėdami iki kelių jie iš Erzo išgavę jau nema- siskirstė: ( . „— ------
dvokiančiame dumble ir van- žą kiekį uranijaus. Kiek šio Pirmin. — Alena Devenie-, smarkiai auga nepasitenkini- 

nu tonas žemės, kad privers- denyje, jie turi pripildyti ki- metalo yra reikalinga vienai nė., Sekret. — Kosmas Bal- mas rusais už jų daromą blo- 
tu Erza atiduoti jiems jo pas- birus uolienos, turinčios ma- 'atominei bombai pagaminti, čiauskas. T ’ _ _
kntinius likučius to metalo, ža uranijaus rūdos kiekį, ir yra, žinoma, paslaptis, vienok I... .. __ .

tai verčia žmones dirbti pa-I kaip galima greičiau pasiga- 
vojingose nežmoniškose sąly- Į minti atominių ginklų, 
gose. Jie turi lipti apie 80-130 Į

—Berlyno gyventojų tarpe

i. kadą. Spalių 2 dieną minia
' “' ., .. ’ " . Nariai — Juozas Laučka, smarkiai apkūlė rusų zonos

kuris tik vienas šiuo metu te- virvėmis iškelti juos į pavir- spėjama, kad reikia nuo 2 (Violeta Tysliavienė ir Mit- policininkus, kuriuos pačiupo 
tinka atominiam naikinimui, šių. ligi 110 kg. U—235 metalo, chell (Brooklyn). britų zonoje.

r.
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DEL KULTŪROS AR POLITŪROS linksmi pasiskaitymai ĮVAIRENYBĖS Naujos Knygos
ši straipsnį talpiname kaip sunkiai uždirbtų dolerių, Įsi- 

diskusinio pobūdžio pasisaky- gijo vienokį ar kitokį turtą 
mą kito autoriaus.—Red. ir, kai kurie pradėjo manyti,

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS...

s
Jetuvoje va- 
r apsigyveno 
'os parapijos 
nas 1909 m. 
<. Y. kurios 
ige 1919 m. 
*, įšventintas 
cranlon, Pa. 
ion. Pa., ku- 
Duryea. Pa.,

nkavimo ga- 
nku šv. Ma
is — 1931— 
Miley pasky- 
enai i tlieka. 
nė balandžio 
nokyklą, pa
tais sunkiais 
na savo ka

is bierarchi- 
t Reverend”

širdies: tas
lis lietuviais
< nežino.

)nių persė
dai tuose 
ra pilnoje

Staliną
bet ir ki- 

ižgrobtuos 
tai su dur- 
idžiais iš- 
ir j u d va
lčių ir pa
is, sandė-- 
sirinkimų 
įveda sta- 
e aklai se- 
ino liniją, 
aliną gar- 
nesutinka 
jokio teis- 
iveža į Si- 
i prie sun- 
narina už 
ūstaus at- 
:i “dėdės

dp daro
ai su fa- 
i kraštui 
t ir Ame- 
i savo be- 
r su savo 
filosofi- 

?s jie vei- 
prieš jos 
demokra- 
:apkenčia 
r slaptu 
valdžios, 
tik Mas-

į minty- 
t vienas 
ar Rusi- 
simui la- 
į duoda
Rusijos 

dinas: 
jko ben- 
ti... Žo- 
ykas, o 
dalykas.

Skaičiau “Amerikos” nr. 
41, iš rugsėjo 8 dienos, p. C. 
straipsnį “Kultūra ar politū
ra?” Rašinio mintys, tiesa, 
truputį kandžios, persunktos 
kartaus jumoro doze ir, pa
sakysiu, vis tik daug kur tei
singos.

Kadangi laikraščio redak
cija straipsnį paleido dienos 
švieson kaip diskusinį, tad 
tebūna leista ir man pasisa
kyti tuo reikalu.

Su autoriaus mintimis, kad 
žmogaus gražesnis apsirėdy- 
mas, “madnesnis” kaklaraiš
čio pasirišimas ar rūpestin- 
gesnis plaukų “susilaižy
mas,” toli gražu, dar nepasa
ko nieko apie jo kultūros 
aukštumą. Turint bet gi gal
voje visokiausias priežastis, 
mūsų užjūrio senuosius išei
vius, reikėtų suprasti ir ne
pykti, jei jie kartais galvoja 
kitaip, negu tie, kurie gyveno 
visą laiką senoje Tėvynėje.

Daugeliui senesniųjų mo
kslas buvo neprieinamas. Ne
turėję progos savo akiratį 
praplėsti mokslinėmis tieso
mis, jie vis dėlto labai nuo
širdžiai stengėsi tai susikur
ti patys vieni, vien savo jė
gomis. Vieni iš jų, žinoma, 
tuo pasiekė pozityvių rezul
tatų, kiti — ne.

Žmogus, nors nelankęs jo
kių mokyklų ir prasimušęs 
pats per save, skaitydamas 
naudingas knygas, spaudą ir 
domėdamasis kitais kultūri
niais pasireiškimais — daž 
nai savo žinias tiek išugdo, 
kad su juo malonu pasikalbė
ti ir Universiteto slenkstį 
mindžiusiam. Tačiau, yra ir 
tokių, kurie, semdamiesi ži
nias ne iš tikrų šaltinių, su
sidaro savo nuomonę apie 
kultūringumą visai iš klai
dingos pusės.

Dabar pažiūrėkim, kokias 
galimybes turėjo mūsų užjū
rio išeiviai savo akiratį pra
plėsti ir kultūringumo požy
mius įgyti, gyvendami sveti
mam krašte. Iš tėvynės, ži
noma, daugelis jų išvyko tuo
met, kada ten dar nebuvo jo
kių galimybių mokslo siekti, 
nes kraštas dar tebealsavo 
svetimųjų priespaudos ir di
džiojo karo nualinimo dva
sia. Tolimam užjūry jie rado 
sunkų darbą kur nors kasyk
lose ar fabrikuose ir rūpes
tį duonos ir pastogės reika
lais. Jų žodynas ir žinių ba
gažas dažnai ne didėjo, bet 
neretai siaurėjo.

Ilgainiui, pro sunkų darbą 
ir pro kasdienines rūpesčių 
ūkanas, vis dėlto išsikovojo 
ir jie sotesnį rytojų. Jie pra- 
sikūrė, susitaupė šiek tiek

kad įgiję namus, jie įgijo ir 
aukštą kultūrą...

Antra vertus, reikia pripa
žinti, kad Amerikoj arba ir 
Kanadoj, vis dėlto, yra tokie 
kraštai, kur sakoma:: “Do
leris kalba, doleris tyli.” Tai
gi, turėdamas šiek tiek me
džiaginių resursų, žmogus 
dažnai pasijunta beturįs ir... 
proto perteklių.

Tas, žinoma, yra negerai. 
Mokytis, šviestis ir kultūrė
ti — niekad nėra per vėlu. 
Kiekvienas toks “politūruo
tas” mūsų tautietis — turė
tų, vis dėlto, gilinti savo ži
nias, tobulinti savo protą, va
lią ir kitus teigiamuosius 
žmogaus privalumus.

Mūsų išeivių tarpe yra, pil
na žodžio prasme, kultūringų 
ir gražiai išprususių žmonių, 
nors jie, anaiptol, jokių aukš
tųjų mokslų nebaigę, tačiau 
— nemaža yra ir niekam ti
kusių niekadėjų. Tą pilnai 
reikia pripažinti ir su auto
riaus straipsnio mintimis su
tikti. Nemaža yra tokių, ku
rie patys nemokyti ir nepa
sistengę savo žinių bagažo 
praturtinti, bet, dargi, labai 
nekenčia... mokytųjų...

Kai kurie iš senųjų išeivių 
mano, kad jie labai “supa- 
žangėjo,” vaizduojasi Lietu
vą tokią pat, kokia ji buvo 
prieš 40 metų ir nepagalvo
ja, kad per tą laiką gyveni
mas ten padarė milžinišką 
pažangą. Jie mano, kad vals
tybė tebestovi vietoj, kaip 
stovėjusios ir... vegetuoja. 
Yra buvę pavyzdžių, kad nau
jai atvykusieji lietuviai, išsi
nuomavo pas senuosius šių 
kraštų lietuvius butus ar 
kambarius ir, gyvendami pas 
juos, štai, kokias sąlygas 
užgirdo:

—Pas tamstą negali niekas 
užeiti iš pažįstamųjų nei 
draugų, mat, tai mindo laip
tus, mindo parketą, ko gero, 
dar gali sugadinti vandentie
kį, klozetą ir pan. Juk, žiū
rėkite, kokia čia pažanga — 
Lietuvoj to nebuvo ir nėra...

—Mielas žmogau, norėtųsi 
jam pasakyti. Lietuvoj jau 
buvo visai paprastas dalykas 
ir parketas, ir vandentiekis, 
ir vonios ir pan. Tik jūs iš 
tolo to nematėt ir negalėjot 
įsitikinti...

Tokie dalykai pasitaiko, 
tačiau tik išimtinai ir mes, 
dievaži, negalime primesti jų 
visiems seniesiems mūsų 
emigrantams. Daugelis jų ir 
labai gražiai spėja žengti 
kultūrėjimo ir tikro pažangė- 
jimo keliu.

Apie “girtas galvas,” žino
ma, čia nekalbėsime, nes tai 
neginčijamai smerktinas da-

Vos pėtnyčios vakare grį
žau iš darbo, Maikis jau ir 
prisistatė. Visas linksmas ir 
patenkintas, o po pažasčia 
didelis pundas gazietų.

—Alou, alou, Pliumpi! At
nešiau tau darbininkiškos 
spaudos pasiskaityti — pra
bilo Maikis. Matai, nedėlioj 
važiuojam į pikniką Water- 
buryje, tai noriu, kad man 
gėdos nepadarytum ir kiek 
apsišviestum ir geriau susi
pažintum su mūsų judėjimu.

—Ko taip linksmas? — 
klausiu Maikį. Matyt gerą 
bosą turi, kad nieko nesakė, 
o mane tai išbarė ir pasakė: 

! jei kitą kartą taip visą nedė- 
lią nieko nesakęs prapulsi, 
tai gali daugiau į darbą ir 
negrįžti. Per tą jūsų pikniką 
ir džiabo vos nepraradau.

—Matai, Pliumpi, aš pas 
kitus nedirbu, nes užtektinai 
ir savo bėdų turiu. Turiu tris 
auzas: vieną dvylikos fami- 
lijų, antrą aštuonių ir trečią 
šešių, o dženitorių tai tik tai 
didelei auzai tesamdau, kitas 
pats su savo leide prižiūriu.

—Jurgutėli tu mano, juk 
tu baisiausias kapitalistas. 
Jei Stalino pirštai Ameriko
je valią turėtų, tai už pirmos 
dienos iš tavęs tas auzas at
imtų.

—Kam jis ims, juk aš sa
vo kruvinais pirštais jas už
dirbau, dešimt metų saliūną 
ant Grandstryčio laikiau, o 
prieš tai šapoj dirbau.

—Migla tu migla, — sakau, 
— ar negirdėjai, kaip Lietu
voje buvo. Daug tokių, kaip 
tu, Maiki, su Amerikoje už
dirbtais pinigais į Lietuvą 
grįžo. “Drobės” fabriką įstei
gė, o kai Stalino vaiskas į 
Lietuvą atėjo, tai ne tik jiem 
tą fabriką atėmė, bet dar ir 
į džėlą sukišo. «

—Ar gali būti! Man rodos, 
kad čia melagystės: kaip tai 
uždirbtą turtą atims ir dar be 
varanto areštuos ir į džėlą 
įkiš.

—Su tavim, Maike, ir yra 
nelaimė, kad taip lengvai pa
sidavė! ant bolševikiškos pro
pagandos meškerės.

—Gerai, gerai, Pliumpi, 
pasiskaityk darbininkiškos 
spaudos ir tada tu kitaip gal
vosi.

—Kokia čia darbininkiška

lykas, o apie lakuotus nagus, 
madnias sukneles — jeigu ir 
kalbėtumėm — reikėtų nebū
ti per griežtam, nes tai yra 
mūsų laikų mados dalykėlis... 
Svarbu tik, kad galvos būtų 
pilnos...

Pranys Alšėnas
Toronto, 1948. 10. 9.

spauda, tai vergiška spauda, 
bet aš galiu paskaityti, kad 
tu taip nori. -

Pradedu atidarinėti tas 
bolševikiškas gazietas ir 
skaityti tą. melų ir apgavys
čių neišsemiamą šaltinį. Ir 
ko ten neprirašyta: viskas 
jiems ant svieto gerai, jei 
tik Stalinas taip sako. Tai. 
žiūrėkite, ką ten radau.

Mizara “Laisvėje” rašo: 
“Čiang Kai-šeko nelaimė glū
di tame, kad jis jau nebegali 
pasitikėti nei savo kariuo
menei, nei savo generolais.’.’

Ir susikalbėk, žmogus, su 
tokiu Mizara. Jei Stalino rau
donieji generolai kaip Kri- Į 
vitskis, Barmin pabėga, tai 
jie išdavikai, niekšai, pasiu

ntę šunys ir panašiai, bet jei 
Čiang-Kai-šeko vienas gene
rolas perėjo pas Staliną, tai 
tik todėl, kad Čiang-Kai-še- 
kas nieku nebegali pasitikė
ti. Tavarišč Mizara, kodėl ne
pavartoti savo smikalką tei
singai ir neparašyti, kad jei 
jau Čiang-Kai-Šekas negali 
pasitikėti savo generolais, 
tai Stalinas savaisiais negali 
pasitikėti bent dešimt kartų 
daugiau...

Arba štai ir vėl Šolomskas 
stalincų “Laisvėje” rašo:
“Dar nemažai Lietuvių Lite
ratūros Draugijos narių yra 
skolingi duokles už šiuos me
tus. Tas apsunkina Centro 
Komiteto veiklą.” Pliumpis 
prie to gali pridėti, kad tai 
labai gerai ir jo širdžiai pa
dėka, kad ir bolševikų su
klaidintiems lietuviams pra
deda akys atsidaryti ir jie ' 
duoklių nebemoka. Tiesą pa
sakius, gana juk Judoms da
linti grašius, kuriuos jie nau-1 
do j a lietuvių tautos mulkini
mui ir skandinimui. Skaitai i 
stalincų gaziėtą ir dargi net 
patiekos žmogus randi: įra, 
byra stalincų frontas, nes 
tarpe lietuvių vis mažiau 
mulkių beatsiranda.

Kitoje vietoje tas pats Šo- 
lamskas rašo: “1877-1878 m. 
Rusija perbloškė Turkiją ir 
iškovojo tūlas laisves Bulga
rijai, Serbijai ir kitoms Bal
kanų valstybėms.” Atrodo, 
kad begėdiškumas ribų netu
ri — maskolių agentėliui net 
ir caristinė Rusija buvo lais
vių kovotoja, nekalbant jau 
apie didžiausią pasaulio des
potą Staliną.

Užprenumeravo man Galis 
tą stalincų gazietą “Laisvę,” 
norėdamas mane bolševiku 
padaryti, bet kuo aš ją dau
giau skaitau, tuo mane la
biau piktumas ima, kad jie 
nė už Stalino rublį gėdos ne
turi taip per akis meluoti ir 
tamsius žmonelius mulkinti.

Ginčas dėl kau- 
kuolės

Dar prieš did. karą vokie
čių užkariautojai Afrikoj su
sidūrė su Tanganaikos nar
sia Vahehe tautele. Nelygio
se grumtynėse negrai buvo 
nugalėti, bet jų vadas, Adam 
Sapi, nenorėdamas pasiduoti 
nelaisvėn, nusižudė. Jo kau- 
kuolę vokiečiai parsivežė Vo
kietijon ir patalpino muzie
juje.

Per did. karą, kai vokiečių 
galybė buvo sutriuškinta, 
Tnganaika pateko Britų glo- 
bon. Versalio sutartyje, Sa
pi įpėdiniams reikalaujant, 
vokiečiai pasižadėjo tą kau- 
kuolę afrikiečiams grąžinti, 
bet iki šiol savo pažado ne-
išpildė. -

Sęjungininkas tapo 
priešu

Prieš šį karą Rusija su kū
nu ir dūšia prisidėjo prie 
ašies valstybių ir savo drau
gystę su naciais krauju su
cementavo. Kaip vokiečiai 
puolė Lenkiją, Rusija smogė 
Lenkijai peiliu į nugarą, vi
sai nepaisydama padarytų 
su ja savo nepuolimo sutar
čių, ir gelbėjo vokiečiams ka
re prieš Prancūziją ir jos są
jungininkus tol, kol nesusipy- 
ko su Vokietija dėl karo gro
bio, kuriuo jodvi negalėjo ge
ruoju tarp savęs pasidalyti. 
Tų susipykimo pasekmės bu
vo karas tarp Rusijos ir Vo
kietijos.

Amerikos sąjungininku

T. T. Žiūraitis, O. P.

“NEVYSTANČIOS ROŽĖS”
Nedaug turime tremtyje 

religinės literatūros lietuvių 
kalba. Todėl kiekvieną pasi
rodžiusią tremtyje religinio 
turinio knygą tenka tik svei
kinti. Ypač vertos dėmesio 
naujai išleistos domininkono 
Tėvo Tomo žiūraičio “Ne
vystančios Rožės” — Šv. Ro
žančius ir gyvenimas. Daž
nai kalbame rožančių, bet re- 

itas kuris žino rožančiaus at- 
Įsiradimo istoriją, kalbėjimo 
į prasmę ir begalinę rožan- 
I čiaus maldos naudą. Tą pats 
; autorius knygelės įvade pa
stebi :

į “Sąmoninga, kultūringa, 
■ bet ne tradicinė malda yra 
galingi kiekvienos asmenybės

Liudas Dovidėnas

VIENU VAIKU PERDAUG
Vyras ir žmona visą naktį neužmigo. Jie grįžo iš 

Gadewill salės tylūs, susirūpinę. Motina net apkūlė 
mergaitę, kuri dar nemiegojo ir paprašė vandens at
sigerti. Mergaitė, vardu Emilija, jau šeštus užkliudžiu
si, atsigėrus! paprašė duonos. Tai motina ir subarė, o 
kai mergaitė ėmė inkšti, niurnėti, motina porą kar
tų kumštelėjo, tardama: “To betrūko, juk žinai, kad 
lovoje niekas nevalgo. Miegok! Mergaitė dar kiek pa- 
zirzusi, užmigo. Bet tėvas negalėjo užmigti. Patylomis, 
mažam kambarėlyje retkarčiais prabildavo:

—Ona, ar dar nemiegi?
—Prisnūstu, Pranai, bet ir vėl pabundu.
Po valandėlės vėl:
—Pranai, gal langą praverti, trošku.
—Ne, Ona, Andriukas guli palei langą, vėjas užpus.
Andriukas, jau aštuntus metus bebaigęs, pasivartė 

lovoje, — gal ir jis nemiegojo. Tur būt, jis girdėjo 
tėvo ir motinos šneką. Tėvas kalbėjo:

—Visos viltys nudulkėjo. Man toji Australija įsikir
to... Australija — toks kraštas didelis,' šiltas. Dar iš 
mokyklos laikų stovi akyse: sala, didelė sala, jūros ap
supta. Mėlynas dangus viršum palmių ir žalių ganyk
lų. O tos žalios jūros — ganyklos, pilnos baltų avių.

žmona valandėlę tyli ir atsako:
—Tai gal dėl tos Australijos mes turim vieną vaikų 

paplauti!
Vėl tylu. Vyras pažvelgia pro langą į pusę mėnulio.
Dar kartą vyras ir žmona aptaria emigracijos ke

lius. Į Kanadą, su dviem mažais vaikais neuriims. Ame
rikoje neturi jokių giminių. Tiesa, žmona parašė pus
seserei į Oaklandą, bet toji atsakė trumpai: “Kas ne
nori grįžti į savo tėvynę Lietuvą, tam vieta kalėjime.”

Teisybė, tektų pabandyti į Braziliją, Venezuelą, Ar
gentiną. Bet ir ten su mažais vaikais...

—Geriau būčiau nėjęs į tą prakeiktą Gadewill sa
le, — pyko vyras.

Toje salėje šiandien Australijos atstovas kalbėjo į 
kelis šimtus DP, kviesdamas į Australiją: “Jus laukia 
darbas, duona ir laisvė,” pasakė atstovas. Bet ta duo
na gali pasinaudoti viengungiai ir bevaikės poros, ne 
vyresnės, kaip 45 metų amžiaus. Žinoma, sveiki, pa
jėgūs.

Andrius Jatulis, buvęs mokytojas, jaučiasi sveiku, 
pajėgiu, tai jis ir nuėjo pasisiūlyti atstovui pagarbiam, 
žilam vyrui.

I Jatulio klausimą, atstovas atsakė:
“Deja, pone, jums su dviem vaikučiais nebus gali

mybės. Jeigu būtų vienas vaikas, gal būt, kaip nors 
aš jums padėčiau, bet...” Australas beviltiškai kloste- 
lėjo abiem rankom.

Kantriai išklausę Jatuliai grįžo į stovyklą — į savo 
kambarėlį, kur vaikai jau gulėjo.

Antrą pusę nakties Jatulis gulėjo ant šono, žiūrė
damas į žvaigdėtą dangų, žmona ir gi tylėjo. Viskas 
iškalbėta, apsvarstyta ir labai aišku: reikia kur nors 
dingti iš tos skylės — stovyklos. Apavas, drabužiai su
plyšo, kitus už maisto trupinius kaime iškeitė.

Bet kur dėti vaikus, jeigu jie kliudo iškeliavimui? 
Tiesiai, piktai kalbant, vienu vaiku perdaug. Ir tai jau 
kelintą kartą paaiškėjo. Kartą nugirdusi dukrelė Emi
lija, labai rimtai paklausė:

—Mama, .jeigu aš mirčiau, jeigu aš visai negyva gu
lėčiau, visai nekvėpuočiau, tai ar aš jums neduočiau 
išvažiuoti šalin, kur jums būtų gera?

Jatulis atsikėlė nuo lango paimti tabako ir valan
dėlę pažvelgė į sūnaus Andriuko veidą ir mėnulio nu
šviestą ausį.

Andriukas gimė prieš pat Naujus Metus. Krikšty

Po pereito karo, Adam Sa
pi anūkas, Mkwawa, vėl tą 
klausimą iškėlė ir anglų ko
lonijų ministerija pažadėjo 
jų reikalavimą išpildyti.

Taigi dabar visuose Vokie-
tijos muziejuose ieškoma 
Adam Sapi kaukuolės.

TuristŲ kraštas
Kai kurie Europos kraštai 
beveik vien iš turistų tik ir 
gyvena, nes iš jų gauna di
džiausią savo pajamų dalį.

Todėl nenuostabu, kad to
kios valstybės daro pastan
gas kuodaugiausiai keliauto
jų į savo kraštą patraukti ir 
jiems daro įvairiausius pa
lengvinimus atvykti.

Daug turistų vyksta ap
lankyti Šveicariją, Belgiją, 
Italiją, Olandiją, Vokietiją, 
Ispaniją, Angliją. Bet visas 
tas valstybes turistų skaičiu
mi pralenkia Prancūzija. Ten 
ypač daug turistų lankėsi 
šiais metais.

Jei prieš karą Prancūziją 
kasmet aplankydavo apie 
1,500,000 svetimšalių, tai šie
met tik per 8 mėnesius ten 
atsilankė 1,600,000 turistų.

Per tą patį laiką Belgija 
turėjo 700,000 turistų, Švei
carija — 400,000, Anglija — 
240,000.

Jungtines Valstybes šiemet 
aplankė tik 120,000 svetimša
lių.

Rusija tapo tik didelės bėdosdvasios sparnai, kuriais jis
verčiama. Tada ji, ant kelių 
parpuolusi, prašė Amerikos 
pagelbos, už kurią dabar ji 
savo kumščiu grūmoja ir 
ruošiasi Ameriką pulti! Tai 
tau ir sąjungininkas!

pakyla virš žemiškos pilku
mos Į žydriąsias gyvenimo 
viršūnes.

Tačiau ne visi tais spar
nais plasnoja, ne visus jie ke
lia, nes dažniausiai tie spar-

Atrodo, kad karas tarp 
Rusijos ir demokratinių val
stybių yra neišvengiamas, 
nes Rusija jau per daug ki
ša savo nosį į kitų valstybių- 
vidaus reikalus ir kelia ten 
per savo agentus komunistus 
visokius triukšmus ir suiru
tes, kas į sveikatą Rusijai 
neišeis.

44Vargše” turtuole
Kai į New Yorko Bellevue

ligoninę greitosios pagelbos 
automobilis atvežė nervų su
krėtimu sergančią 85 metų 
prastai apsirengusią senutę, 
niekas į ją nekreipė dėmesio, 
nes tokių ligonių čia kasdien 
daug atsilanko. Tik po to, 
kai nursė nurengė senutę, 
subruzdo visas ligoninės per
sonalas, į ligoninę sugužėjo 
policijos atstdVai ir skaitlin
gas būrys reporterių.

To sujudimo priežastis bu
vo ta, kad senutės “juosto
je” nursė rado, nei daugiau, 
nei mažiau kaip $128,525 gry
nais pinigais!

Paaiškėjo, kad senutė yra 
Mrs. Antoinette Lindsay,

SIŪLO KALBĖTI 
SKAIČIAIS

Kanados ukrainietis moky
tojas Ivan Petalka, kuriam 
nusibodo vis naujus emigran
tus mokyti anglų kalbos, su
kūrė naują pasaulinę “skai
čių kalbą,” kurią Petalkos 
galva, galėtų visas pasaulis 
susikalbėti. Jis, pav., siūlo 
“aš” reikšti tu—2, vyras— 
330, demokratija — 8730 ir 

I t.t.

nai yra sužaloti, kažkaip iš
kraipyti.

Sužalota, iškraipyta malda 
— klaiki dvasinė karikatūra 
ne tik pačiam tikinčiam, bet 
ir dvasinio gyvenimo prakti
kos stebėtojui. To viso svar
biausia priežastis — sąmo
ningumo stoka religiniame 
gyvenime.”

Neturėjome savo kalboje 
rimtos literatūros rožančiaus 
klausimu. Šj trūkumą vyku
siai užpildė Tėvas Tomas
Žiūraitis. O. P. savo “Nevys
tančiomis Rožėmis.”

Knygelė parašyta lengva 
kalba, surinkta gražios ir 
r'’"dingos medžiagos, todėl 
tinka pasiskaityti ne tik eili- 
niem katalikui, bet ir inteli
gentui. Juk rožančius—krikš 
čioniškos doktrinos santrau
ka!”

Tenka '-tik pageidauti, kad 
tautiečiai katalikai pasinau
dotų šia proga ir taip vertin
gą leidinį įsigytų ir uoliai 
perskaitytų.

K. J. Gasiūnas
Knygelei užsakymus gali

ma siųsti šiuo adresu:
Rev. C. Žvirblis, O. P.

New Yorko turtuolio Lind
say našlė, gimusi Paryžiuje.

Nors ji labai skurdžiai gy
veno ir buvo šykšti, be rastų 
prie jos pinigų dar apie pusę 
milijono dolerių turėjo įvai
riuose bankuose.

Providence College, 
Providence 8, R. I. 

Kaina tik 30c.

—Pas Belgijos princą Ka
rolį atvyko buvęs Anglijos 
premjeras Churchill.

“AMERIKOS” SKAITYTOJAMS
Skaitytojai, kurių prenumeratos laikas jau pasibaigė, 

prašome ją atnaujinti, nelaukiant pranešimo laišku.
Tuomi išvengsime bereikalingų susirašinėjimų ir ad

ministracija bus jums už tai dėkinga.
Pinigus už laikrąštį siųskite:

“AMERIKA”
|417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

nos supuolė Naujų Metų vakarą. Daug buvo svečių, 
daug linkėjimų. Juk pirmasis vaikas ir dar sūnus.

Apskrities viršininkas linkėjo Andriuku!—naujagi
miu pagarsėti už jo apskrities ribų, žmonėms ir tėvy
nei daug naudos atnešti.

Negalės užmiršti Jatulis rašytojo V. linkėjimus:
“Kūdikiai yra mūsų viltis. Kas mes esame—žino

ma, kas mes būsime — žinoma, o kūdikis, it loterijos 
bilietas, į visokių laimėjimų loteriją. Gal jis atneš iš
radimą, kūrėjo garbę, teisybės pavyzdį. Gal jis, šis 
naujagimis, kurį mes sutikome...

Jatuliui ir graudu ir niršu pasidarė... Ar pamanė ra- 
šotyjas V., kad jis žvalus, sveikas aštuonerių metų 
vaikas, bus nelaukiamas svečias, tėvo ir motinos glo
boje?... Kai tėvas, motina norės dirbti ir kentėti ku
rioj nors pasaulio kertėje, kai patikrinę raumenis, dan
tis... Taigi, bus vaikas perdaug...

Jatuliai išvykę į Stuttgartą sveikatos patikrinti, grį
žo sutemus.

Emilija gulėjo lovoj nenusirengusi ir šniukšėjo. Ji 
pavalgiusi, bet ji bijanti, nes Andriukas po vidurdienio 
išėjęs. Apsimovęs batus, užsidėjęs mokyklos kuprinę 
ir ją pabučiavęs ir išėjęs. Ji paklausė, kur jis einąs, tai 
jis atsakęs: “Į ketinus eisiu tau gėlių parnešiu. Nebi
jok, palauk.”

Ji laukusi, laukusi ir nebijojusi, bet vėliau, ėmusi 
bijoti. Kai sutemo, ji uždegusi šviesą, lovoj atsigulusi, 
bet Andriuko nėra, gėlių nėra...

Vidurnaktį Jatuliai nemiegojo. Jatulis su dviem vy
rais išėjo f Alpių ketinus, rymančius po debesuotu dan
gumi, šūkavo vėjo staugimo kupinose tarpukalnėse, 
užkopė į dvi viršukalnes.

Grįžo saulei užtekėjus, kalnų koplytėlės varpams 
skambant. Suvargęs, tylus sėdėdamas už staliuko, pra
vertė Europos geografiją ir tarp lapų rado Andriuko 
laišką.

“Mano geras tėte, gera mamule. Aš esu jau suaugęs 
vaikas. Galiu ganyti karvęs, kiaules. O gal aš stosiu į 
malūną ir būsiu malūninkas. Tai aš išeinu. Todėl išei
nu, kad dviejų vaikų jums perdaug. Aš girdėjau, kai 
tu, tėte, ir tu, mama, kalbėjote. Australijon neima su 
dviem vaikais, Kanadon ir gi neima su dviem vaikais. 
O aš jau suaugęs, aš jau galiu ant savęs pagyventi. 
Tai aš išeinu. O kai aš užaugsiu, tai aš skelbsiu į laik
raščius: į Australijos, Kanados laikraščius, kad jie pa
sakytų, kur jūs gyvenat. Ir jie pasakys. Tada aš pas 
jus nuvažiuosiu. Aš turėsiu pinigų, būsiu didelis. Tai 
sudie kolei kas.

“Aš iš sandėlio pieno Eimilytės nepaėmiau, nes dar 
nebuvo. Man skolingas dvidešimt penigių Julius, tai jis 
tau, tėte, tegu atiduos. Manęs neieškokit, nes aš eisiu 
toli. Aš turiu gyventi ant savo duonos.

Jūsų sūnus Andriukas.”
Daug dienų motina ir tėvas vaikščiojo Alpių kal

nuose, ieškodami Andriuko.
Viena kalnų moteris sakė, mačiusi į Austrijos pusę 

tarpukalnėje, avių piemuo iš Garmischo matęs vaiką 
kalnų takeliu keliaujantį į Kremerio viršukalnę.

Motina dažną naktį praleidžia kalnuose, verksmu 
prislėgtu balsu aidėdama kalnuose: Aa, uu, Andriuti, 
Audriu-u-tiii!

Alpių kalnai kartoja motinos šauksmą, tarsi ir jie 
norėtų po visą pasaulį išnešioti raudas motinų—mo
tinų, kurios turi vieną vaiką perdaug.

BALFas yra pirmas tremtinių draugas ir gelbėto
jas. Remkite jo vajų ir aukas siųskit:

United Relief Fund of America, Inc.
105 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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Philadelphijos Žinios
“Moterys, Pajudinki m Pasaulį!” Tremtinių Atvykimas į Ameriką

Veikėjai Chicagon nieji vyčiai bus veiklūs tose 
PhHadelphijos lietuviai Pinuos globėjos (

Chicagoj įvykusiuose seimuo *!US PP-.Barauskiene ir Sau-, 
se buvo atstovaujami rinktų arSiene- I
atstovų. BALF suvažiaviman ; 
jau spalių 14 d. išskrido lėk
tuvu adv. St. Mankas. Jis pa
siryžęs gerai pasiinformuoti 
ir pavežti visas seimo naujie
nas Philadelphiečiams, kad 
lietuviai ir toliau galėtų sėk
mingai veikti tai svarbiai lie
tuvių draugijai — Bendram 
Amerikos Lietuvių Fondui. 
Skyriaus valdyba išlydėjo p. 
adv. Manką.

Liet. Kat. Federacijos Sei
man išvyko prof. Ant. Salys. 
Jis aktyviai dirba ir BALFe, 
bet tik dėl darbo negalėjo iš
vykti anksčiau ir dalyvauti 
abiejuose seimuose. Į Federa
cijos seimą išvyko ir kun. 
kleb. Ignas Valančiūnas ir 
kun. L. Peciukevičius. Jiedu 
atstovavo Philadelphijos Ku
nigu Apskričio narius Kuni
gų Vienybės seime. Su jais iš
vyko ir kun. kleb. M. Dau
mantas. Girardvilės klebonas, 
kuris Atstovavo savo anvlin-! 
ke. Tokbi būdu Philadelnhiją 
bus atstovaujama gerai ir 
sėkmingai.

Liet. Kalbos ir Kultūros 
Kursų atidarymas

Graži praeitis
Jau seniai Philadelphijos 

moterys suprato, kad jos ga
li daug gero nuveikti, jei tik 
norės ir dirbs. Todėl čia nuo 
senovės gražiai veikė Lietu
vių Katalikių Moterų Sąjun-

Į Spalių 11 d. šv. Kazimiero ga. Ši organizacija savo lai- 
Iparap. patalpose prasidėjo ku yra labai daug gero pa- 
labai svarbus lietuviškumo 1 dariusi katalikybei ir lietu- 

j judėjimas. Lietuviškai mes viškumui. Jų gražūs vaidini- 
pasakytumėm, kad tai buvo jinai, koncertai, labdarybės 

Spalių 31 d., 2:30 popiet Lietuvos Universiteto atida- [darbai džiugino visą Phila- 
Lietuvių Klube, 928 Moya- rymas. Pradžiai susirinko ir delphijos visuomenę. Priklau 

Avė., kviečiamas užsiregistravo 42 studentai' sydamos prie tos draugijos, 
bei studentės. Čia susirinko jos buvo apsidraudusios ir 
visi, kurie įdomaujasi gražia galėjo palyginti savo veiki-

Svarbus lietuvių susi
rinkimas

Avė.,mensing
svarbus masinis lietuvių su
sirinkimas. Kviečiami visi
lietuviai dalyvauti. Norima lietuviška kalba. Atvyko net mą su visos Amerikos lietu- 
išgirsti labai svarbių prane- ne lietuvių, kad pasinaudotų' vių katalikių moterų veiki- 
šimų iš Chicagoj įvykusio šia vienintele proga. Po trum mu. Bendri suvažiavimai, jų 

' seimo. Susirinkime kalbės p.' pos įžangos, kursus pradėjo leidžiamas laikraštis, kong- 
generolas Jonas Černius, ku-į žymus profesorius, lietuvių resai, lenktyniavimas vis tai 
ris aną sykį negalėjo daly- kalbos mokytojas, prof. Ant. i buvo geri bruožai moterims 
vauti ir kun. Dr. Končius. Be Salys. Su didžiu įdomumu ir veikti ir neužmigti. Tikrai 
to, bus programėlė. Į tą su-j rimtumu išklausė įžanginės, 'moterų veikimas paliko savo 
sirinkimą turi susirinkti visi paaiškinančios kalbelės apie | žymę.

kilniam

eina

daugiau

ne lietuvių, kad pasinaudotų vių katalikių moterų veiki-

lietuviai, nes tai bus tikrai lietuvių kalbos kilmę ir isto- 
svarbiausias susirinkimas riją ir pradėjo aiškinti pačią 
per kelius metus. Lietuviai kalbą. Visiems klausytojams 
turi tiek daug svarbių uždą-[ buvo įdomu sužinoti, kad lie- 
vinių, kad negali ilgiau lauk
ti, o turi veikti ir dirbti tuo
jau.

Besistengdami, kad mūsų pašalpa pasiektų jos reikalinguo
sius, budėjome tremtinių pagrindinių teisių sargyboje. Dažnai 
rašyti įvairiems pareigūnams, atitinkami memorandumai imigra
cijos įstaigoms, pradedant Valstybės Departamento patarėjais, bai
giant pačiu šalies Prezidentu. Malonu pažymėti, kad mūsų raštai 
susilaukė dėmesio.

DP Bill of 1948 (Public Law 774)

Besirūpinant pagelbėti didesniam skaičiui lietuvių tremtinių 
atvykti į Ameriką, daug sunkaus darbo įdėjome, kol birius, pa
galiau, pravestas. Daug kartų teko lankytis Washingtone, tie
siog asmeniškai ir laiškais kreiptasi į visus Senatorius ir Kong- 
resmanus. Prašėme BALF skyrių ir kooperuojančiųjų draugijų 
kreiptis į savo atstovus Kongrese, ragindami juos praxes) i palan
kų įstatymą.

Kol Senate ir Kongrese įstatymas buvo projektuojamas, eigą 
mums reikėjo gana atydžiai sekti, kad mums lietuviams ir kitiems 
baltiečiams pravestas įstatymas būtų prielankus. Todėl, pasita
riau su BALF vadovybe ir su Taryba, ir sudarėme specialę dele
gaciją, į kurią pasikvietėme latvius ir estus. Man teko šiai dele
gacijai vadovauti ir sutvarkyti pasimatymus su Senato ir Kongre
so vadais.

Bendroji delegacija labai sėkmingai turėjo pasimatvmus su 
Senato, komisijos pirmininku Revercomb, su Kongreso komisijos 
pirm. Fellows ir kitais. Įteikėme informacijas raštu ir įstatymo 
pravedimą diskusavome asmeniškai.

Kadangi Senato ir Kongreso priimti skirtingi DP biriai, tad
Nėra jaunų darbininkių — 

nėra veiklos
Bet kaip šiandien? Jau 

blogiau. Nors draugija dar ir 
veikia, bet 
čiaus narių, 
savo didelio 
davinio nei

amžiuje. Jos pradžia vedama nej visuomenei. Jų veikimas 
iš 5,000 metų senumo — iš Į turi daugiau ar mažiau pasi

ryš turi kliūčių, kurios truk
do giliau veikti ir judėti, 
kaip seniau jos judėjo. Mat, 
moterų didesnis susirišimas 
su gyvenimu, paskendimas 

i naujų laikų bendrame pavir
šutiniškume, kasdienybėse, 
nebeduoda moterims laiko 
dirbti visuomenei, labdarai, 
lietuvybei ar kitam 
tikslui.

Jaunos moterys 
kitu keliu

Todėl šiandien
moterų dirba visokius dar
bus, daugiau jų lanko pasi
linksminimus, daug jau jų 
net įsigeria — lengva jas 
atrasti ištisas valandas pra
leidžiant prie didesnio ar ma
žesnio stiklelio. Bet gal dau
giausiai jų visuomeninio lai
ko pagauna naujųjų laikų 
taip plati vilionė—judamieji 
paveikslai. Jei tik turi laisvo 
laiko, tai tuojau ir dumia
žiūrėti paveikslų. Taip daly- vėliau paskirta mišri komisija šiam biliui suvienodinti ir sureda- 
kams esant, nebelieka laiko ; guoti. Šį redegavimą bevykdant, man teko Washingtone praleisti 
ir noro dirbti mūsų visuome-, ištisą savaitę. Daug kalbėjausi su Senato ir Kongreso nariais, 
nei.

Gal dėl to ir turime šian
dien tokį pasaulį, o ne kitokį, 
kad mūsų moterys nuėjo šiuo 
keliu, o ne kitu. Juk nebe rei
kalo rimti žmonės neseniai 
atsišaukė į pasaulį, kad mo
terys sugrįžtų prie aukštes
nės dorovės ir visuomeniško 
veikimo, tai ir pasaulis būtų 
geresnis.

Nauji bandymai. Ar jie 
pavyks?

Neseniai pora veiklesnių 
moterų Philadelphijoj suma
nė suorganizuoti Moterų bū
relį, kuris rūpintųsi, labda
ros, ypač DP pagelbos reika
lais. Kviesta kelios dešimtys 
moterų. Kas atėjo? Organi
zatorės ir 3 kitos. O juk tiek 
daug darbo laukia mūsų lie
tuviška visuomenė iš mūsų 
moterį} geros širdies. Mano
ma, kad neseniai atvykusios 
moterys iš Europos, ir ma
čiusios kiek daug kenčia vi
sa mūsų tauta, įkvėps naujo 
noro ir pasiryžimo veikti ir 
judėti tik lietuvių gerovei. O 
kad taip greit įvyktų, kiek 
mes gero susilauktume! Mo
terys, iš jūsų visi to laukia! 
Jei šaukiama, vyrai, pajudin
kite žemę, tai jūs galite sa
kyti, moterys, pajudinkime 
pasaulį!

I jiems įteikiau informacijų raštu. Pastebėsiu, kad Senato komisi-
■ jos pirmininkas Sen. Revercomb oficialiai citavo mano pareiški
mus, kurie til{X> Congressional Record.

Taip nuolat budint ir kovojant, pavyko šio palankaus įstaty
mo sulaukti, kuris vadinasi Public Law 774.

Kaip matote, BALF teko pakelti nemažai rūpesčių ir panau
doti visą savo ir mums palankių įstaigų įtaką, kad šis įstatymas 
praeitų tokiu būdu, kad lietuviai tremtiniai nebūtų aplenkti.

tuvių kalba yra skirtinga kal
ba nuo visų slaviškų, angliš
kos ir vokiškos kalbos. Jis 
turi savo giminę latvių kalbą, 
nuo kurios pradėjo skirtis 11

dėl mažo skai- 
nebegali atlikti 
ir svarbaus už- 
savo draugijai,Lietuvaitė menininkė

Vytė Anastazija Grebliaus- 
i* kaitė turi didelių gabumų 

piešime. Ji visuomet nupie- 
Išia viršelius Bell Tel. leidžia
mo laikraščio. Dabar ji deko- 

Iruoja Vyčių ir lietuvių kal
bos kursų kambarius. Tiki
ma, kad ji pradės leisti savo 
darbu ir piešinių laikraštėlį. 
Sveikinimai ir linkėjimai me
nininkei ;

ki-
li-

Rūpinasi jaunimu
Philadelphijoj, kaip ir 

tur. susirūpinta jaunimo 
kimu. Mat, dažnesni nusi
kaltimai. naragino visus su
krusti ir daugiau veikti, kad 
jaunimas dvasiniai stiprėtų, j 
Lietuviškas jaunimas dabar 
turi užsiėmimo vpač sporto 1 
sritvie. Krepšinio - basket
ball komandos Šv. Kazimie
ro parapijoj jau užsiregistra
vo CYA ir tuoj pradės rung
tynes. Jau keli metai kaip 

šiame 
ir to-

Serga
Jau treji metai kaip sun

kiai ir pavojingai serga Vin- 
jcas Bakanauskas. Jis dabar 
gydosi namie ir jo šeima 
gražiai prižiūri ir sargina.

Indoeuropiečių kamieno. Tik 
laikui bėgant lietuviška kal
ba išsivystė iš taip vadina
mos primityviškos arba pir
minės Pabaltijo kalbos.

Studentų tarpe buvo jau, 
nų, paaugusių ir gerokai su
augusių, kaip p. Valavičienė. 
Tas parodo, kad visi įdomau
jasi lietuviška kalba. Moky
tojų tarpe buvo ir p. V. Min- 
gela, K. Knitaitis. Dar pa
kviesta p. M. Vaišnys ir p. 
Daugnorienė, kurie negalėjo 
pirmoj pamokoj dalyvauti.

I Be kalbos bus mokoma lie- 
tuviškų dainų,, meno, taųtiš-

likti siauresne veikla. Ir 
šiandien jos dar daro savo 
metines šventes, bendrus 
pusryčius, atsimena savo mi
rusias nares, gražiai atlieka 
draugijos pareigas. Bet trū
kumas jaunesnių ir pasišven
tusių narių, neleidžia mote
rims taip plačiai veikti. O 
juk taip graži dirva mūsų 
moterims padirbėti lietuviš
kai visuomenei. Jos galėtų 
daug gero atlikti, ko kiti tik
rai negalėtų.

Kokios priežastys mūsų 
moterų per mažo judėjimo? 

I Nenoriai kaltinti, nes tas nie-

ir štabas.
š. m. spaliių 
tremtiniais iš 
pagal naująjį

men. pa- 
Furopos. 
įstatymą.

jie gerai pasižymi 
sporte. Manoma, kad 
liau neužsileis.

Jaunesnio amžiaus 
mui pasilinksminimo vakarė
liai penktadienio vakarais, 
Šv. Kazimiero parapijos že- 
mutinėj salėj. Mūsų jauni
mas galės gražiai vakarą 
praleisti. Juos prižiūrės kiek
vieną penktadienį dvi moti
nos, o kitos galės ateiti ir da- 
dyvauti savo jaunimo pado
riuose pasilinksminimuose. 
Pirmas toks vakarėlis jau 
bus spaliu 22 d., 7 vai. vak. 
Protarpiais bus mokoma ir 
įvairių tautiškų žaidimų ir 
šokių. Jei bus užtenkama 
grupė, tai bus mokoma kla
sišku šokiu, nes turime lietu
vį profesionalą šokiką, kurs 
ir pamokins jaunimą baleto 
ir kitų gražių šokių. Jaunes-

jauni-

Kotryna Jankienė, po sun- (fcų šokių ir t.t. Dabar norima ko neduoda, jei žmonės nesu
kios operacijos, sunkiai ser- įsigyti vadovėliai, kad leng- 'pranta, kad priežasčių sura- 
ga namuose. Gal vėl reikės viau būtų galima išmokti, dimas duoda geresnių pasek- 
grįžti ligoninėn. _ Studentai dar gali registruo- mių veikimui. Bet visi geros

Senutė Briedienė jau kiek tįs Registravimosi mokestis 'valios žmonės gali pasimo- 
sustiprėjo, nors ilgai sirginė-. qq Kursus gražiai remia, kyti, jei tik žino, iš kur atei-

viau būtų galima išmokti, dimas duoda geresnių pasek- 
Studentai dar gali registruo- mįų veikimui. Bet visi geros

jo. Ligonius lanko draugijų 
nariai.

Lietuvių Klubas veikia
Pietinėj Philadelphijoj Lie 

tuvių Klubas gerai laikosi.

p. Petronėlė Antanaitienė, na negerovės. Ir mūsų mote- 
Radijo vedėja, kuri ir pati' 
lankys lietuvių kalbos kur
sus. Rengėjai labai dėkingi p. 
Antanaitienei už tokią para
mą lietuviškumui palaikyti.IUV1U IIIUUCIO geidi XC11A.UO1. | < X ----

Atnaujino patalpas (928 E. | Pamokos vyksta kiekvieną
___:__ \ nenktadieni nuo 7:30 iki 0 v Jįtaisė penktadienį nuo 7:30 iki 9 v.Moyamensing Avė.), 

didelį ir gerą televizijos apa
ratą. Svarbiausia, kad klubas 
rūpinasi ir visuomeniškais 
lietuvių reikalais. Paskutinia-' tūkstančiai vyrų išėjo į Phi- 
me savo susirinkime davė sa- ladelphijos gatves, su tikę ji- 
vo salę svarbiam lietuvių su- ’ mo, maldos ir aukos šūkiais, 
sirinkimui ir išrinko 3 atsto- Jie savo demonstracija paro
vus, kurie dalyvaus ir veiks dė, kad jie malda ir auka no- 
bendrame lietuvių darbe, ri laimėti pasaulio taiką. Ei- 
ypač BALF. Sveikiname! senoje ir pamaldose dalyvavo

Vyrai pasirodė
Spalių 10 d. vakare, 65

ir lietuvių Šv. Kazimiero par. 
vyrai, su savo dvasios vadu, 
kun. V. Vėžiu. Jie nešė savo 
vėliavas ir ženklus. Vysku
pas H. Lamb pasakė pamoks
lą ir monsignoras Cletus Ben
jamin davė palaiminimą Šv. 
Sakramentu. Ypatingą įspū
dį darė uždegtos žvakės ir 
bendras rožančiaus kalbėji
mas.

ŠYPSENOS

:: STANDARD’S ::
50-tas Good Will Vajus

A. Mes jums duosim visiškai
NAUJA STOGĄ IR INSULIUOSIM
JŪSŲ NAMŽ UŽ ................................................. $139.00
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais Iki 50 ketv. Pėdų

B. Mes jums duosim visiškai
NAUJA stogą už...................................................... $ 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų Žvyro Stogai biskį aukščiau

C. Mes jums duosim INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES Pasirinkimas Spalvų UŽ . . $150.00 
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų

D. Mes Šingeliais apdengsim jūsŲ STOGĄ
UŽ taip pigiai kaip...................................$ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų

E. Didelis Nupiginimas ant . . .
ALUMINUM STORM WINDOWS

F.____ MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus ______
Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

Standard Insulation & Roofing Co., Inc.
108-16 39th Avenue, Corona, New York. Tel. NEwtown 9-2475

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Modemiška, laidojimo Įstaiga.
del8, graži koplyčia, erdvi sali

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynS

Viskas nemokam*!. Kreipldtžs 
diena Ir naktį

DI-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniaotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Sąžiningai
Chirurgas klausia ligonį: 

—Tamstai pirštą piovė dak
taras Zilbergrosas?... Kiek jis 
paėmė už operaciją?

—500 dolerių.
—Tai nesąžininga: aš už 

tokią sumą būčiau abi rankas 
nupiovęs.

Truputį apie... moteris
Sunkiai sergąs vyras, įsiti

kinęs, kad greit teks keliauti 
į aną pasaulį, sako jaunajai 
žmonai.

—Manau, kad greit vėl iš
tekėsi. Neturėsiu pretenzijų. 
Dar jauna, o gyvenimas toks 
gražus. Bet pažadėk man vie
na, kad neištekėsi už to bru
neto, dėl kurio pavyduliauda
vau.

—O ne, brangusis! Daviau 
jau žodį visai kitam.

Skirtumas
—Koks skirtumas 

dramblio ir blusos?
—Ugi toks, kad dramblys 

blusų gali turėti, o blusa 
dramblių negali...

tarp

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 28, PA.

Kas gali atvy kti
1948 m. birželio mėn. Amerikos J. V. Kongresas įstatymą pri

ėmė. Pagal jį į Jungtines Valstybes įsileis 205,000 tremtinių iš 
Europos. K to skaičiaus per 2 metus į šį kraštą galės atvykti apie 
25,000 lietuvių. Šio įstatymo išleidimo labai laukė, ne tik patys 
tremtiniai, kurie jau keli metai stovyklose vargsta, bet ir jų gi
minės amerikiečiai. DP įstatymas jau veikia nuo 1948 m. liepos 
mėn. 1 d. Valstybės prezidento paskirta įstatymui vykdyti trijų 
asmenų komisija. Baigiamas organizuoti

Rezultatai jau pradės būti matomi, 
baigoj jau atvyksta pirmieji 2 laivai su 
Tai pirmasis mėginimas tremtinius vežti

Pagal 1948 m. DP įstatymą, atvykti pirmenybe galės pasi
naudoti asmenys dirbę žemės ūkyje, visose tokio ūkio srityse, 
kaip tai: žemės ūkis, daržininkystė, sodininkystė, bitininkystė, 
paukštininkystė, gyvulių auginimas ir dresiravimas, girininkys- 
tė ir kiti su žemės ūkiu surišti asmenys, net žemės ūkio produk
tų chemikai.

Pasinaudoti įstatymu galės išvietinti asmenys turį DP tei
ses, kurie 1939 m. rugsėjo 1 d. ar vėliau, arba 1945 m. gruodžio 
22 d. ar anksčiau atvyko į Vokietiją, Italiją, Austriją ir kurie 
1948 m. sausio 1 d. buvo Italijoje arba Amerikos, Britų ir Pran
cūzų zonose Vokietijoje bei Austrijoje, arba Vakarų valstybių sek
toriuose Berlyne bei Vienoje.

Pagal DP įstatymą, pirmenybę atvykti turės giminės iki 
3-čio laipsnio. Giminystė apima tiesiąją ir lygiagretę kraujo gi
minystę, tai reiškia, galės pasinaudoti vaikai, anūkai, anūkų vai
kai, o taip pat broliai, pusbroliai, antros eilės pusbroliai, dėdės, 
tetos ir pan.

Atvykimo išlaidas iš stovyklos iki JAV uosto apmokės In
ternational Refugee Organization. Tų sumų grąžinti nereikės. Iš 
uosto Amerikoje iki gyvenamos vietos kelionės išlaidas turės ap
mokėti giminė!, ar draugai.

Atvykti galės tik tie, kuriems Amerikos gyventojų išpildy
tos butui ir darbui garantijos. Tuose pažadėjimuose reikia užtik
rinti, kad kviečiamas turės tinkamą butą ir darbą.

Pirm negu bus suteikta imigracijos viza, tremtinys bus ata
tinkamų pareigūnų, Europoje, kvočiamas pagal įstatymų reika
lavimus. Bus atsižiūrima į jo elgesį, praeitį ir sveikatos būklę. 
BALF daro viską kas jo galioje įmanoma, padėti mūsų išvargin
tiems tautiečiams galimai greičiau atvykti į Jungtines Valstybes.

Išvykusieji apsigyventi į Angliją, Kanadą, Australiją, Pietų 
Ameriką ir kitur, šiuo įstatymu negalės pasinaudoti. Tiems at
siimti reikia paprasto afideivito ir kvotos eilės.

Stengiamės ko daugiausia tremtinių atkviest

Kai tik BALF patyrė atvykimo procedūrą, dar prezidento 
paskirtai komisijai nepradėjus eiti pareigų, suskubome ieškoti bū
dų ir kelių, kaip greičiausiai ir sėkmingiausiai pagelbėti ko di
džiausiam tremtinių skaičiui atvykti į Ameriką. Tuoj paruošėme 
savo blankas, jų išsiuntinėjome visiems mūs skyriams ir gelbs- 
tinčioms draugijoms. Ir per trumpą laiką pasirūpinome keletai 
tūkstančių lietuvių butui ir darbui užtikrinti dokumentus paruoš
ti dar tada, kada kitos tautos darbo net nebuvo pradėjusios. 
Jeigu Amerikos lietuvių visuomenė ir toliau taip nuoširdžiai 
BALFui kooperuos, tai ir be kitų tautybių pagelbos galėsime pil
nai parūpinti kvietimus visiems lietuviams, kurie tik gali pagal 
šį įstatymą į Ameriką atvykti.

Taigi, iki šiam Seimui BALF centras yra gavęs ir paruošęs 
virš 3,000 šeimų blankas, pagal kurias galės atvykti apie 12,000 
lietuvių.

Blankų iki dabar esame išsiuntinėję 75,000 po visą Ameriką, 
kasiden jų grįžta tarp 50 ir 100.

BALF IR IRO

Sklandesniam veikimui Amerikos valdžia patarė sudaryti su-
tartį su IRO (International Refugee Organization). BALF šį pa
vasarį nusiuntė į Genevą, Šveicariją, savo specialią atstovę, p-lę 
Izabelę V. Rovaitę. Ji Genevoj tokią sutartį pasirašė.

Dabar BALF organizacija Vokietijoj, Austrijoj ir Italijoj ofi
cialiai veikia, lygiagrečiui su kitomis didžiosiomis šalpos ir imig
racija besirūpinančiomis organizacijomis.

Pagal šią sutartį BALF visos gerybės: drabužiai, maistas, 
avalynė ir kitos dovanos — bus siunčiamos ir dalomos lietuviams 
tremtiniams su IRO pripažinimu.



Spalių-October 22, 1948
- ' ■ urmu TTP nTiVWiwi ■

AMERIKA

| KORESPONDENTU PRANEŠIMAI j

Paterson, N. J.
BALFo veikla

Šių metų spalių 3 d., 3 vai. 
popiet, BALF 86 skyr. valdybos 
pastangomis, Šv. Kazimiero lie
tuvių parap. svetainėj, įvyko vie
tos lietuvių visuomenės susirin
kimas.

Susirinkime skaitė paskaitą 
svečias gen. Jonas Černius. Po 
visus imponuojančios kalbos, 
gen. J. Černius gyvais pavyz
džiais apibudino sunkią šių die
nų tremtinių padėtį Europoje ir 
sunkius bei svarbius BALF už
davinius.

Nors susirinkimas buvo ir ne
labai gausus, tačiau atsilanku- 
siųjų tarpe buvo matyti visiš
kas nuoširdumas ir tiesimas bro
liškos pagalbos rankos vargstan
tiems lietuviams tremtiniams 
Europoje. Pagal žemiau minimą 
vardinį sąrašą, surinkta aukų 
$71.00.

Aukojo: Fabijonas Saranka 
$10, Edv. Kindera $5, J. Lukas 
$2, J. žilius $2, Mrs. Ragaus
kienė $2, J. Spranaitis $1.50.

Po $1 aukojo: Jusys, Marcin
kevičienė, šatkienė, Matonienė, 
Baublienė, Rutkauskienė, Alek
sienė, Misiūnienė, Misiūnas, Bie
liūnas, Lapinskas, Dibulskis, 
Tricilauskienė, Matonienė, Zubo- 
nienė, Ūsienė, Sasnauskienė, Vi- 
čienė, Meilus, Vičienė, J. Adams, 
Lakavičienė, Kuzinevičienė, Buš- 
niauskas, Valiūnas, Januška, 
Kondrotas, Simanavičius, Zdan- 
cevičius, Pr. Spranaitis, Kepe
nis, Volkus, Demikis, G. Linka, 
J. Keršulis, Mereckas, V. Adams, 
Rutkaitis, D. Dailydė, M. Ra
gauskas, E. Bieliauskienė, Belch.

$6.50 surinkta smulkiais pi
nigais, todėl pavardės nemini
mos.

Visiems geradariams už au
kas ir gerb. kleb. kun. J. Kintai, 
kun. J. Klumbiui už jų nenuils
tamą darbą tremtinių naudai, 
gen. J. Černiui už paskaitą, taip 
pat ir visiems už atsilankymą, 
BALF 86 skyriaus valdyba ta
ria nuoširdų lietuvišką ačiū.

Be to, visi Patersono lietuviai 
maloniai kviečiami ir ateityje 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
BALFo susirinkimuose.

BALF 86 Sk. Valdyba

Susirinkimas nutarė ta pačia 
savaite pravesti po namus pini
gų, rūbų ir maisto rinkliavą, o 
lapkričio 6 d.' suruošti pramogą, 
kurios pelną skirs tremtinių šal
pai.

Susirinkusieji sudėjo tremti
niams aukų $20.00

Rochester, N. Y.
Spalių 7 d. parapijos salėje, 

pirmininkaujant vietos klebonui 
kun. J. Bakšiui, įvyko BALFo 
narių ir jiems prijaučiančių lie
tuvių susirinkimas. Adv. Petras 
Minkūnas, ką tik grįžęs iš Vo
kietijos, supažindino klausyto
jus su tremtinių dabartine padė
timi Europoje, pabrėždamas, 
kad tik BALFo dėka mūsų 
tremtiniai ligi šiol buvo apreng
ti, galėjo tęsti mokslą ir vaikai, 
ligonys ir seniai — galėjo gaut 
tam tikrais laikotarpiais papil
domą maistą. P. Minkūnas kvie
tė lietuvius ir ateinančią žiemą 
per BALFą šelpti mūsų tremti
nius. Iš giminių ir pažįstamų tik 
10,000 lietuvių gauna pakietus, 
tuo tarpu 45,000 lietuvių trem
tinių šelpiami tiktai Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo.

Susirinkusieji tuoj pat paau
kavo tremtiniams $100 ir nuta
rė, kaip ir pereitais metais, vi
somis priemonėmis sukelti ko 
daugiausia lėšų tremtiniams.

Kun. Bakšys ypatingai sielo
josi tremtinių vargais. Asmeniš
kai jis šelpia labai daug tremti
nių, o dabar, be to, organizuoja 
ko daugiausia garantijų darbui 
ir butui užtikrinti, norėdamas 
padėti lietuviams atvykti į Ame
riką. Reta rasti Vokietijoje lie
tuvių koloniją, kurioje vienas, 
kitas tremtinys nebūtų buvęs 
kun. Bakšio sušelptas. Jo vardą 
tremtiniai su gilia pagarba mi
ni ir minės.

Elizabeth, N. J.
Muz. Čižauskų darbuotė

Plačiajai lietuvių visuomenei 
žinomi artistai Čižauskai dabar 
apsigyvenę Elizabethe. Jie dar
buojasi dabar kitataučių Šv. My
kolo parapijoje, bet dažnai pa
sirodo ir pas lietuvius. Tiek 
daug metų darbavęsis lietuvių 
tarpe, negi gali pamiršti savuo
sius!

Tačiau mums labai malonu, 
kad mūsų tautiečiais, muz. Jonu 
ir Marijona Čižauskais džiaugia
si ir kitataučiai, štai šv. Myko
lo parap. leidžiamame buleteny- 
je klebonas ir parapijiečiai džiau 
giasi muz. Čižausko darbais. Jis 
stropiai prirengia chorą žiemos 
sezonui, pamokos daromos kas 
ketvirtadienio vakarą.

Mes nesam tikri, ar “auksas 
žiba pelenuose,” bet mes žinom 
tai, kad tokie žmonės, kaip art. 
Čižauskai, nežiūrint kur jie pasi
suks, — žibės, spindės! Jų taip 
kilnūs darbai visų įkainuojami. 
Minėtos Šv. Mykolo par. klebo
nas džiaugiasi, kad jo parapija 
gali išlaikyti tokį žymų vargoni
ninką, kaip komp. J. Čižauską.

šnipšt

Bridgeport, Conn.
Praeitą savaitę apsivedė dvi 

parapijos choristės: Mary šu- 
linskaitė ir Beety Šumskytė. 
Abi buvo aktyvios narės, geros 
dainininkės - solistės ir vaidinto
jos. Chorui jos buvo daug pasi
darbavusios.

Jom abiem choras linki lai
mingo gyvenimo ir kad ateityje 
galėtų chore dainuoti ir giedoti.

Per abejas vestuves bažnyčio
je solo pagiedojo Ona Radvilai
tė. Iš choro kasos joms buvo nu
pirktos gražios dovanos.

Praeitą savaitę iš Šv. Jurgio 
bažnyčios tapo palaidotas geras 
parapijietis J. Matulis. Žmonių 
bažnyčioje ir kapuose susirinko 
labai daug.

Metinis parapijos choro kon
certas įvyks lapkričio 21 d. pa
rapijos svetainėje. Visi prašomi 
tą dieną neruošti jokių parengi
mų ir dalyvauti koncerte.

DP blankų pildymas eina la
bai sėkmingai. Jas pildo visi, kas 
tik turi Vokietijoje pažįstamų 
ar draugų. O.

Amsterdam, N. Y.

Mr. ir Mrs. Missell; iš Woodha
ven, L. I. — Juozo ir Elzbietos 
Mačiulių šeima, dain. Al. Vasi
liauskas, Mr. ir Mrs. Heymer iš 
Unidella, N. Y., Mr. ir Mrs. Rim-
kūnai ir Virginija Virmauskai- 
tė iš Hoosick Falls, N. Y.

Pokilio metu buvo pravesta 
trumpa jaunavedžiams sveikini
mų programėlė, J. P. Mačiuliui 
vadovaujant. Telegrama sveiki
no Olio, Vanagaičio ir Biežio šei
mos iš Chicagos.

Jaunoji Mirga Bablinskienė 
yra duktė plačiai žinomų veikė
jų ir biznierių Miko ir Luise Ker- 
belių, gi jaunasis Ed. Bablins
kas taipgi yra Amsterdame ge
rai žinomų buvusių biznierių, 
Jono ir žmonos Bablinsku sū
nus. Jaunavedžiai yra baigę 
aukštesnes mokyklas ir gerai 
pasiruošę pradėti naują šeimy
nišką gyvenimą, baigus povestu
vines atostogas Albany, New 
Yorke, Washingtone ir kitur.

Iš toliau atvykę į vestuves bu
vo gražiai priimti ir rūpestingai 
globojami pp. Kerbelių naujai | 
įsigytuose ir moderniškai įreng
tuose namuose, čia reikia" paste
bėti ir tai, kad turbūt atvykus į 
Amsterdamą retai kam netenka 
užkliūti pas Kerbelius arba pas- 
Dan ir Frances Rusilus, kurie 
taipgi turi puikius ir svetingus 
namus, kurių patogumais buvo 
susižavėjęs ir velionis Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona, 
kuris žadėjęs Lietuvon grįžus 
sau pasistatyti panašų namą...

T. P. M.

KONSULATO IEŠKOMIEJI ASMENYS
Gen. Konsulato adresas: 41 W. 82nd St., New York, N. Y.

Adomatis, Petras, iš Kuprių 
km., Šiaulių vai.

Aleksaitis, Antanas, iš Baltru- 
šių km., nuo Pilviškių.

Andrušaitis, Jonas, iš Girdžių 
parapijos.

Askaitytė - Neimonienė, Mari
ja, iš Kalvarijos vai., Marijam
polės apskr., gyvenusi East Ha
ven, Conn.

Balčienė, Antanina, iš Spičių 
km., Šiaulėnų vai., gyv. Chica- 
goje.

Balkauskaitė - Lasauskienė, 
Marijona, iš Tauragės apskr.

Baltrėnas, Petras, iš Anykš
čių, Utenos apskr., gyveno Cle- 
velande, buvo stipruolis imtinin- 
kas.

Baltrušaitis, Juozas, iš Dubė
nų km., Vaiguvos va!., Šiaulių 
apskr.

Baltušis, Kazimieras, iš Vaz- 
gučių km., Pandėlio vai., Rokiš
kio apskr., jo sūnus Kazimieras 
ir dukterys Genė ir Janina.

Baranovski, Martin ir jo se
suo Baranovskytė - Berlis, Ma
rija, gyv. Chicagoje.

Barkauskaitės, Izabelė Krug
linski, ir Juzė Vedegis, kil. nuo 
Alytaus, gyv. New Jersey.

Bartaška, Jonas, iš Salako ar 
Dūkšto vai., Zarasų apskr.

Bartusevičius, Motiejus, ir 1 
Bartusevičiūtė - Dapkūnienė, iš 
Pajevonio vai., Vilkaviškio aps.

Bartuškienė, Mikasė, iš Susi- 
ninkų km., Kalvarijos par., gy
venusi 617 Warren St., Harri
son, N. J.

Bendoravičius, Vincas, iš Su-

Dauda, Jonas, karo metu bu
vo Vokietijoje su Amerikos ar
mija.

Daugirdaitė - Skiriene, Ona, 
iš Tauragės apskr.

Daukšas, Antanas, Kuprių k., 
Šiaulių vai.

Dromontaitė, Basė, Juzefą ir 
Ona. 1

Dubužinskas, Alfonsas ir Liu-; 
das ir Dubužinskaitė, Emilija, 
gyvenę Krekenavos vai., Pane
vėžio apskr.

Eneliūnas, Juozas, iš Kuršėnų 
vai., Šiaulių apskr.

Ernestas, Aleksandras ir Pra
nas, iš Raudonės vai.

Ernestas, Gustavas ir Jonas, 
ir sesuo Jekštaitienė, Matildė, iš 
Raudonės vai.

Freitakienė - Kuisytė, Teresė, 
vėliau ištekėjusi antru kartu, iš 
Naumiesčio vai., Tauragės aps., 
ir jos brolis.

Gailin, Ieva, gyvenusi Holyo
ke, Mass.

Ginčiauskaitė, Eugenija, iš 
Telšių vai., išvykusi iš Rygos, 
buvo du kart ištekėjusi.

Gladkowska, Bogumila ir He
lena, iš Raseinių.

Greičius, Bronius ir Stasys, iš į 
Sutkiškių km., Paežerėlių-Svetu- 
šino vai., Naumiesčio-Šakių ap.

Greičius, Simons ir Vincas, iš 
Jokubonių km., Paežerėlių-Sve- 
tušino vai., šakių-Naumiesčio ap.

Gružauskienė-Usevičiūtė, Ste
fanija ir vyras Gružauskas, Vla
das.

Gudas, Juozas, sūnus Gudie
nės - Padrostytės.

Utica, N. Y.
BALFo piniginis vajus

Nors lietuvių kolonija Uticoje 
yra neskaitlinga, bet vietos lie
tuviai labai jautrūs tremtinių 
reikalams ir pasiryžę šiais me
tais taip pat juos gausiai šelpt. 
Tuo tikslu, šių metų spalių-6 d. 
įvyko vietos BALFo skyriaus 
susirinkimas, kuriame buvo 
BALFo įgal. Vokietijoje P. Min- 
kūnas. Jis smulkiai nušvietė 
sunkią mūsų tremtinių būklę 
Europoje.

Nauja inteligentiška šeima

Spalių 10 d., 2 vai. popiet, Šv. 
Kazimiero liet, parap. bažnyčio
je kun. Raštutis sutuokė p-lę 
Mirgą D. Kerbelytę su Edvardu 
B. Bablinsku, kuriems liudinin
kais buvo Al. Bablinskas su 
Sylvia Šimonyte, iš Detroito, V. 
Kerbelis su Virg. Mačiulyte, iš 
Woodhaven, L. L, Ray Kerbe
lis su Irene Bablinskaite ir pil
nutėlė didelė bažnyčia žmonių. 
Ceremonijų metu plačiai žino
mas dainininkas Al. Vasiliaus
kas jaudinančiai pagiedojo Avė 
Maria, art. J. Olšauskui akom
panuojant vargonais.

Šaunus vestuvių pokilis įvy
ko Am. Liet. Klubo salėje, kini 
taipgi buvo pilna svečių ir vieš
nių, kurių tarpe iš Detroito — 
Ona Šimonienė su duktere Syl
via, Mr. ir Mrs. Miškiniai ir sū
nus, dviejų teatrų savininkai,

Žinios iš Kanados
TORONTO

Broliai, skautai

Kaip jau buvo pranešta, Ka
nadoje yra sudarytas skautų 
tautinis komitetas, o tiekimo 
skyriaus vedėjo pareigas atiteko 
man. Tad šiuo reikalu aš ir no
riu brolius supažindinti, bei pri
minti, ką mes esame įsipareigoję 
šiam punktui...

Visi gerai žinome sunkią 
tremtinių dalią, kiekvienam dar 

j tebestovi vaizdas, kaip paskutinį 
kartą paspaudėm kairę prie gęs
tančio lauželio ir su ašara akyse 
apleidome žaliuosius Europos 
krantus, o juose — savo vargs
tančius brolius. Ir taip liūdnai 
skamba tie paskutiniai atsisvei
kinančių brolių žodžiai:

—Nepamirškite mūsų...
—Nepamiršim!
Ir, atrodo, kad visi girdėjome 

šiuos du žodžius, bet tik kaip ku
rie ligi šiol buvome primiršę, 
tačiau lai šios eilutės mums juos 
vėl primins.

Ir vėl dega lauželis ant abie
jų krantų, o jo dūmai ir mintys 
susilieja kartu į vieną tikslą: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui!

Labai gerai žinome sunkią 
tremtinių skautų Vokietijoje e- 
konominę būklę, bet ją dar pa
sunkino valiutos pakeitimas ir 
šiandien jie randasi visiškame 
ekonominiame skurde, tačiau 
dvasiniai jie nepalūžta, jie dir
ba, ir dirba daug!... Bet prie vi
siškos ekonominės krizės, yra 
neįmanomas ir dvasinis darbas.

Ir šiandien jie laukia aplan
kant “Skautų Aido,” “Gairių” ir 
“Skautybė Berniukams.” Deja, 
jie nesulaukia ir nesulauks, jei
gu mes jiems nepadėsime. Nors 
spaudai yra paruošti visi rank
raščiai, bet nėra popierio, nėra 
kuo mokėti“ už išspausdinimą.

Broliai, najaugi mes juos pa
liksime dideliame varge, nevilty
je ir be spaudos?...

Ne, mes taip nepadarysime ir 
kiekvienas prie jų parėmimo pri
sidėsime, paaukodami po keletą 
savo darbo valandų. Už tuos pi
nigus pasiųstume reikiamas me
džiagas, kuri padės išleisti “Skau 
tybė Berniukams” ir kitą skau
tišką spaudą.

Iš L. S. S. Tiekimo skyriaus 
Vokietijoje galima užsisakyt tie
sioginiai ir per mane visi “Skau
tų Aidai” nuo 1946 m. 6 nr. po 
50c.; 5-6 nr. $1.00, “Laužams 
liepsnojant” $1.00, “Kaip vesti 
skiltį” 30c., “Skautybės” visi nu
meriai po 30c.; “Skautų vado
vui” po $1.00, “Skautybė Mer
gaitėms” 1 ir 3 dalis po $1.00, 
“Į Taikos rytojų” albumas $2.00, 
“Kelionė į Lietuvą” $1.00. Ki
tos knygos kiek brangesnės.

sininkų km., Kalvarijos parap. | . Ignotas, Stasys, prašo atsiliep-
Berlis - Baranovskytė Marija, as™e™s., kllusiu? 1S Tirksll'l 

ir jos brolis Martin Baranovski, vaį? Mažeikių apskr.
enzv rhimcrm’p I Ikasala, Adolfas ir Juozas, su-gyv. ^rucdguje. _ dukte1 nūs Miko, iš Varėnos vai.Bichnevičiūtė, Beata, 
Boleslovo ir Chelidonijos Didžiu- 
laitės.

Bijūnas (Bijūnienė), ir jos ( 
duktė Irena šernaitė-JablosRie- 
nė.

Blauzdžiūnaitė - Lazauskienė, 
Magdė (prieš tai buvo ištekėju
si už Vyšniausko), iš Vilkaviš
kio apskr. '

Blekis, Jonas ir žmona Muzi- 
kantaitė, Mina, kilusi iš Auksu
čių km., Šiaulių apskr.

Bratz - Burštein, Pauline, ir 
vyras Burštein, Woldemar, sū
nus Josefo ir Adelės Kohl, iš 
Jurbarko-vai., gyv. Bridgeporte.

Brazauskaitė, Magdė, iš Mik: 
laševkos km., Punsko par.

Bražauskas, Antanas.
Bukelis, Krišjan ir žmona Mu- 

zikantaitė, Liucija, iš Auksučių 
km., Šiaulių apskr., gyv. Urug
vajuje.

Bulauskis - Vielavičiūtė^Genė, 
duktė Adomo ir Mortos.

Burštein, Woldemar, sūnus Jo
sefo ir Adelės Kohl, iš Jurbarko 
vai., ir jo žmona Bratz, aPuline, 
gyv. Bridgeporte.

Byla, nuo aMrijampolės.
Dapkūnienė - Bartusevičiūtė, 

ir Bartusevičius, Motiejus, iš Pa
jevonio vai., Vilkaviškio apskr.

Skautiški ženklai: Lelijos, rū
telės, vyčių, jaun. sk. po $1.50. 
Tautinės stovyklos $1.00.

Su užsakymais siųskite ir pi
nigus, nes Tiekimo skyrius visiš
kai neturi pinigų ir bargan ne
gali siųsti.

Užsakymus siųskite šiuo adre
su: Jonas Matulaitis, 315 Indian 
Rd., Toronto, Ont., Canada.

Tad, broliai, visi ištesėkime 
savo pažadą!

Budėkime!
Jonas Matulaitis,

L.S.S. Tiekimo skyr.
Kanadoje Vedėjas

Kanados Lietuviams
Kanados lietuviai rodo “Ame

rikai” savo didelį prielankumą. 
Nėra tos savaitės, kad iš jų ne
gautume kelių naujų skaityto
jų. ši ąsavaitę E. Narušis iš 
Leamington, Ont., prisiuntė pre
numeratą už 2 metus.

Dėkodami kanadiečiams už 
tokį prisirišimą, “Amerika” pa
sistengs nelikti jiems skolinga ir 
skirs nemažai vietos jų veiklai 
aprašyti.

Ivaškevičius, Jonas ir sesuo 
Palaiminienė, Marcelė, iš Tryš
kių.

Jablonskienė - Šernaitė, Lre- 
na, iš Biržų apskr., neva nese
niai atvykusi iš Belgijos į JAV 
pas motiną p. Bijūnienę.

Jekštaitienė - Emastaitė, Ma
tildė ir broliai Ernastai, Gusta
vas ir Jonas, iš Raudonės vai.

Jočytė, iš Kauno apskr., sesuo 
Rąžės Proscevičienės.

Jokubauskas, Vladas, sūnus 
Elenos Markevičiūtės, iš Rasei
nių.

Jonavičienė - Juškelytė, Ona, 
iš Seinų ap., gyvenusi Waterbu
ry, Conn., Washington Ave.

Joškytės, Bronislava ir Mari
jona, iš Milgaudžių km., Taura
gės ap., gyv. Argentinoje.

Judvytis, Jonas - Antanas, iš 
Šilalės vai., Tauragės apskr.

Juozapaitis, Juozas, iš Kuprių 
km., Šiaulių vai.

Juozapaitis, Mikas, iš Traki- 
ninkų km., Tauragės vai.

Juškelytė - Jonavičienė, Ona, 
iš Seinų apskr., gyvenusi Water
bury, Conn., Washington Ave.

Juškytė, Stanislava, gimusi 
Amerikoje, gyvenusi Jurbarko 
valsčiuje.

Kačkauskas, Zigmas, iš Alek
sandra vos km., Rumšiškių par., 
Kauno apskr.

Kačkys, Jonas, Julija, Pranciš
ka, Vincentina ir Zuzana, išvy
kę iš Žagarės, gyv. Aurora, UI.

Kaluževičiūtė, iš Truseikiškių 
km., Kalvių par.

karalius - Kardišauskaitė, Ie
va ir vaikai, iš Miroslavo vi., Aly
taus apskr., Shenandoah, Pa. 
. Karb, J. S., Mrs.

Kardišauskaitė - Karalius, Ie
va, iš Miroslavo valse., Alytaus 
ap., gyv. Shenandoah, Pa.

Katilauskienė - Sadauskaitė, 
Ona, ir jos sesuo Linkauskienė, 
Rožė, iš Seinų vai.

Kinčius, Kazys, sūnus Kazio, 
gimęs Amerikoje.

Kleinius, Juozas, iš Plungės 
vai., Telšių apskr.

Kruglinski - Barkauskaitė, 
Izabelė, ir jos sesuo Vedegis, 
Juzė, nuo Alytaus, gyv. New 
Jersey.

Kuisys, ir jo sesuo Preitakie- 
nė - Kuisytė, Terresė, ištekėjusi 
antru kart, iš Naumiesčio valsč., 
Tauragės apskr.

Kuizinas, Antanas ir Kuizi
naitė, Elzbieta, iš Šilalės valsč., 
Tauragės apskr.

Kunevičius, Aleksas, iš Sker- 
nės dvaro, Adovės vai., Alytaus 
apskr.

Lakšienė - Putrimaitė, Ona, iš 
Tauragės apskr. -

Linkevičius, Vincas, iš Kybar
tų.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS •

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y,

Tel.: Main 7646

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
® KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

“A m e r i k a ”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4
MATTHEW BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
426 Lafayette Street Newark, N. J.

Telefonas: MArket 2-5172

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
'VALANDOS:

8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietimai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

•Stephen Aromiskis1
į . (Armakauskas) ,

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

iTagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
į (šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas

1 Laidotuves

- $150 -
1 KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue,

1 Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

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

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mūsų telefonas nemiega

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y,
Telefonas: Stone 3783



Spalių-October 22, 1948

pijiečiais yra pasiryžę iš šio 
i ir kitų parengimų pelno pa- 
I baigti mokėti bažnyčios sko- 

< ■ lą, tai visus maloniai kviečia
me kuo skaitlingiausiai atsi- 

Port išvyko profesoriauti j Parapijos naujai išdeko- lankyti į koncertą ir paremti 
pranciškonų Aukšt. Kunigų ruotoj salėj vyksta bazaras. šį mūsų gražų sumanymą. 
Seminarijoj, Montrealyje.

• V. Bacevičiaus piano gražiai papuoštos ir turtingos 
koncertas bus 1948 m. spalių 
22 d., 8:30 vai. vakare, Car
negie Hall, 57th St. ir 7th 
Ave., New Yorke. Pelno dalis 
skiriama tremtinių reika
lams.

• Vladas Rupeika iš Rich
mond Hill lankėsi “Ameri
koj” i ir pareikšdamas norą 
būti mūsų nuolatiniu skaity
toju, užsiprenumeravo “Ame
riką.”

• A. Bendoriaus žmona
šiomis dienomis buvo rimtai _ _ 
susirgusi. Abu pp. Benderiai Vyčių suvažiavimą Detroite, 
yra neseniai atvykę iš trem- Į Susirinkime pageidauta, 
ties. „ . . _ ________________

• Alena Vaitekūnienė, pra- vinti skyriaus veikimą. _ Vy-!gįu> fouv0 iafrai meniškai pa
leidusi savo atostogas pas čiai kreipia didelį dėmesį pUOštas gyvomis gėlėmis, 
draugus Conn, ir Mass, vals- ypač į atvažiavusį iš tremties Qgiju nupirkimui Mrs. Mary

______~-i! -i o n i m o v i v «v ■« r . .

Mūsų Apylinkėje

• T. Dr. Klemensas Žala- 
lis, O.F.M. iš Kennebunk j 
Port išvyko profesoriauti i 
nrnnrišknnn Aukai Kimiem ’

Apreiškime 
Parapija

Bazaro būdelės skoningai,

gražiais, vertingais laimėji
mais. Bazaras tęsis visą sa
vaitę, paskutinis vakaras bus 
sekmadienį, spalių 24 d. Tą 
vakarą 9 vai. paaiškės tele
vizijos aparato, radijo apa
rato ir toaster laimėtojai.

Sekmadienį, spalių 17 d. 
parapijos salėje įvyko Brook- 
lyno skyriaus Vyčių susirin
kimas. Centro pirmininkas J. 
Boley davė pranešimą apie 
įvykusį didingą ir gražų Liet.

Rengimo Komisija

—Amž. Rožančiaus Drau
gijos metinės mišios ir bend
ra Komunija bus sekmadienį, 
spalių 24 d.

Rožančiaus kalbėjimas ir 
procesija bus 4 vai. po pietų. 
Po šių pamaldų įvyks draugi
jos metinis susirinkimas, ku
riame bus išrinkta nauja val
dyba.

Šv. Jurgio Parapija

40 vai. atlaidai praėjo grą- 
■ žioje nuotaikoje. Altorius,

RUDENINIAI ŠOKIAI
— RENGIA —

New Yorko Lietuvos Vyčių 12 kuopa, 
Šeštadienį, Spalių-October 23 d., 1948 

Aušros Vartų parapijos Salėje
568 BROOME STREET NEW YORK CITY

(Prie Holland Tunnel)
WALLY MARTIN Orkestras gros lietuviškus ir ameriko

niškus šokius. Visi galėsime linksmai pašokti

— ĮŽANGOS PRYZAS —
Šokiai prasidės 9 vai.

Tel EV ėrgreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOC1US

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
A1SKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
(95 CrarH Street. Rrooklvn, N. Y.

—: Bellaire
Įžanga $1.00 67(5? FOURTH AVE. BROOKLYN 29, N. Y. N

Kc 
Ai 
Bii 
Ar
Pa

PADĖKA r
Mūsų vestuvėse dalyvavu

siems giminėms ir svečiams 
ir ta proga mus gausiai ap
dovanojusiems, esame šir-j busirinaime pageiuauta., zlOje nuotaikoje. Altorius, dovanojusiems, esame sir- 

svarstyta ir pasiryžta pagy- J pranciškiečių seselių rūpės- dingai dėkingi, ypatingai sa-

katalikiškąjį jaunimą, norė
dami su jais susipažinti, susi
draugauti ir bendromis jėgo
mis dirbti Lietuvos ir Bažny
čios naudai.

tijose, šią savaitę grįžo na-, 
mo.

• D r. Henrikas Lukaševi- 
čius, “Amerikos” redakto
rius, išvyko Chicagon į Liet. 
Kat. Kongresą.

Adv. Pranas Aleksis išrink 
tas Lietuvių Republikonų sk. 
prezidentu.

• Tautininkų Klubas savo
patalpose pereitą sekmadienį 
turėjo Pranų pagerbimo ban- 
kietą. Toastmasteriu buvo 
spaudos bendradarbis p. Juk- 
nys. . .

Mr. ir Mrs. Lesevičiai, nuo-, nėjimas įvyks sekmadienį, 
latiniai “Amerikos” skaity
tojai, susilaukė sūnaus.

• Alf. Valodkevičius lan
kėsi “Amerikoj” ir užsakė 
mūsų laikraštį tremtiniams 
Anglijoje.

• Jonas ir Elzbieta Jakai
čiai, mūsų seni skaitytojai, 
pirko namą Flushinge ir per
sikėlė ten gyventi.

• S. Jakubčionis, šv. Jur
gio par. kolektorius, smarkiai 
susižeidė akį. Jo pažįstami 
linki jam greit pasveikti.

Angelų Karalienes 
Parapija

60 metų sukakties minėjimas
Angelų Karalienės parapi

jos 60 metų jubiliejaus mi-

lapkričio 21 d.
Iškilmingos mišios bus 11 

valandą, o mišparai 7:30 vai. 
vakare.

Klebonas, kun. J. Aleksiū- 
nas, kviečia visus parapijie
čius šiose iškilmėse kuo skait 
lingiausiai dalyvauti.

Koncertas ir šokiai
Lapkričio 19 d., penktadie

nį, šv. Stanislovo svetainėje, 
Newell St., tarp Driggs ir 

j Nassau Avės., Greenpointe, 
■ bus koncertas ir šokiai. Pro-1

ATSIRINKIMAS I gaminę dalį išpildys kun. A.
JsUblKlNKlMAh IMasaičio vadovaujamas jau-

“Amerikos” koncerto ren- nuolių “Drum Corps” benas 
gėjų susirinkimas įvyks pen- ir muz. P. Dulkės choras, 
ktadienį, spalių 29 d., 8 vai. I Koncerto pradžia 8 vai. va- 
vakare, Apreiškimo parapi- kare. įžanga tik $1.00. 
jos salėje. 1 Kadangi klebonas su para-

Winter (Jupčauskas) iš Mas- 
petho, aukojo net $50.00. Pro
cesija irgi darė gražų įspūdį, 
nes joje dalyvavo daug ma
žų vaikučių.

Pamokslus sakė šie kuni
gai: A. Masaitis, B. Kruzas, 
J. čekavičius, J. Pakalniškis, 
Dr. M. Ražaitis. Choras įs
pūdingai giedojo iškilmingus 
mišparus.

Kun. A. Petrausko rūpes
čiu, antradienio vakare cho
ristams buvo surengta vai
šės, kurias paruošė P. V. Vai
čiūnienė.

Žmonių bažnyčioje per vi
sas tris dienas lankėsi daug. 
Daug matėsi ir iš kitų para
pijų-

Spalių 16 d. ūmai mirė a. a. 
Damarodas, apie 60 m. amž. 
Laidotuvėmis rūpinosi velio
nio giminaitis, graborius Bu- 
juaskas iš Newarko/

Veronikai ir Mykolui Vai
čiūnams, jų sūnūs Aleksan
dras ir Jonas, buvo surengę 
puotą jų 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga.

Linkėtina Vaičiūnams su
laukti auksinio — 50 m. ju
biliejaus.

Vilniaus Aušros Vartų Parapijos
METINISBAZARAS

Įvyks PARAPIJOS SALĖJE
568-70 Broom Street New York

LAPKRIČIO (NOVEMBER) 
11, 12, 13,14,1948 m.

PUIKI PROGA LAIMĖTI:

A 1948 RCA Television Set, A Bendix
Automatic Home Laundry, 
A $100 U. S. Savings Bond 

Laimėjimų knygutes su tikėtais galima gauti 
KLEBONIJOJE 

PELNAS STATYBOS FONDUI
Už Jūsų paramą iš anksto dėkojame

:..... ...... ......- =?
J - '

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 15 metę oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

vo tėveliams, krikšto tėvui p: 
Fr. Jankui, krikšto motinai 
p. Varnienei, tetoms ir ki
tiems.

M. ir Alf. Steckiai

ALL AMERICAN COMMIT
TEE LIETUVIŲ SKYRIUS

Penktadienį, spalių 16 d., 
Liet. Taut. Klube, 337 Union 
Avė., Brooklyne, specįaliam 
susirinkime suorganizuota 
pastovus lietuvių skyrius 
prie Republikonų Partijos 
Ali American Komiteto.

Išrinkta komiteto valdyba 
ir paskirtos komisijos. Ko
miteto pirmininku išrinktas 
adv. Frank Aleksis, vicepirm. 
Adomas Jezavitas, sekret. ir 
campaign manager D. Klinga.

Nutarta aktyviai prisidėti 
prie Republikonų Partijos 
agitacijai už Dewey-Warren 
ir kitus republikonų kandi
datus per vietos liet, spaudą 
ir radio programas.

New Yorko lietuviai repub- 
likonai kviečiami prisidėti 
prie Lietuvių Republikonų 
partijos Ali American Com
mittee Lietuvių skyriaus.

K.

Serga Klemensas Tijūnai
tis, ir labai gailėjosi, kad ne
galėjo prisidėti savo giedoji
mu prie 40 vai. atlaidų iškil
mių. Abu broliai, Edvardas ir 
Klemensas, yra muzikalūs 
turi gražius balsus.

ir

PARDUODAMA
2-jų aukštų 4 šeimų namas po 

31/2 kambarius. Vienas apart- 
mentas tuščias ir pirkėjas tuo
jau gali juomi naudotis. Namas 
mūrinis, modemiškai aliejumi 
kūrenamas. Du garažai. Labai 
prieinama kaina.

Adresas: 106-16 76th St., Ozo
ne Park, N. Y. Išlipti reikia 
Hudson gatvės stotyje.

PARDUODAMA
RIDGEWOODE 8 šeimų po 5 švie

sius kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

CYPRESS HILL 3 šeimų su šviesiais 
kambariais mūrinis namas, 
garažui. Kaina $11,000.

EAST NEW YORKE kampinis 
žiais kambariais 2 aukštų
kuriame yra Bar ir Grill. Kaina— 
$14,500. Galima pigiai pirkti' ir biz
ni, nes senas leasas baigiasi.

Kreipkitės pas

Joseph Vastunas
1908 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. VI 7-2940

(68:h St. kampas) • SHoreroad 8-9330
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Vieta

su gra- 
namas,

RUBBER STAMPS,'
MADf«TO-ORDfll

J. Bnelderaitis ir A. Andriukaitis 
Pranešklt—Prlsiųslm Katalogą Dykai

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

atskiras namas; 14 kambarių, garažai.
Woodhaven: 1 šeimai, mūrinis, at

skiras, garažai. 2 šeimų, atskiras, 11 
kambarių, garažai. 3 šeimų, 12 kam
barių, aliejaus šiluma. 3 šeimų, kam
pinis, mūrinis su'14 kambarių, alie
jaus šiluma.

Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atski
ras, 6-8 kambariai, lotas 50x100. 2 
šeimų kampinis, mūrinis, 12 kamba
rių, garažai, lotas 45x100. 4 šeimų, 
kampinis, mūrinis, atskiras, garažai, 
lotas 50x100.

Visi turi tuščius fllorus.
Turime visokių namų Įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

B. ZINIS 
LAISNIUOTAS REAL ESTATE 

INSURANCE
GRAND ST. 381 UNION AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
4-3487 RE 9-1506

499

EV

IR

M
Spec’.'list.ai I aidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Pa uošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gč,’es Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
jstaigo’e. 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-477-1

3

3

IMK-» <» <♦> » <♦> <«■

- v • '*■
£ Visi Kviečiami į Kirpyklą ,į;
§ * I
f GRANDVIEW BARBER SHOP
t 1 !
g Kuri randasi patogioje vietoje s
‘t i
I 489 Grand Street Brooklyn, N. Y. Ž
S Aarti Union Avė. |

$ D. Whitecavage, Savininkas

Clement A. Vokei J
(VOKETAITIS) Z

Advokatas A
41-40— 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972 i I
STagg 2-1451 /

F. GRAŽYS ir SŪNUS X 
KONTRAKTORIAJ 4

Atlieka mūrinių namų sienų Iš- r) 
lyginimą, plasteriavima, šaligat- A 
vių cementavimą ir kt darbus. W 

293 MAUJER ST.. A

BROOKLYN 6, N. Y. *!’_ _ 'J

IEŠKOMAS DARBI
NINKAS

Reikalingas darbininkas pa
prastam apie namus darbui. Nei 
anglų kalbos mokėjimo, nei jo
kio patyrimo nereikalaujama. 
Gyventi darbo vietoj. Rašykite 
— Stony Brook, Long Island.1 
P. O. Box 526.

j Stephen B redes Jr. į
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street ;
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

Vyt. Bacevičiaus 
koncertas

Šį penkiadienį, spalių 22 d. 
Carnegie Hall (57th St. ir 7 
Ave., New Yorke), įvyksta 
pianisto-kompozitoriaus Vy
tauto Bacevičiaus koncertas.

Programoje, tarp kitų, fi
gūruoja paties Bacevičiaus ir 
Gruodžio kompozicijos.

Gražios muzikos mylėto
jams patariama šia reta pro- 

Iga pasinaudoti.
Bilietų dar galima gauti 

prie įėjimo, teatro kasoje.

į ALLIANCE NITE CLUB į
X KAZYS IR ALVINA BUTVIDAI, Savininkai Į
A Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke
$ ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI J
Z NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW
y BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarų (
5 80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE (
a (8th Street ir 1st Ave. kampas) *

? Tel. Gramercy 7-9765 *

Namai — Apdrauda '
Jeigu norite pirkti ar parduoti na-1 

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(insurance), malonėkite kreiptis že
miau 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) j

Tel. Virginia 7-1896

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

DAvenport 6-0259
RALPH KRUUH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

f
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Vieša padėka
Aš, Jonas Brokas, su savo 

šeima šių metų liepos 26 d. 1 
atvykome iš Vokietijos DP 
lagerio ‘Marine Flach.’ laivu 
ir apsigyvenome Brooklyne,1 
22 Ten Eyck St.

Reiškiam širdingą padėką 
visiems broliams amerikie
čiams, kurie man ir mano šei
mai padėjo įsikurti naujoj 
tėvynėj ir parėmė mus mora
liai ir materialiai.

Širdingiausią lietuvišką 
ačiū tariam vice konsului J. 
Simučiui, BALF atstovei O. 
Valaitienei, Juozui, Vincui ir 
Pranui Abromaičiams ir vi
siems kitiems Brooklyno lie
tuviams, kurie, parodė savo 
gerą širdį ir lietuviškumą bei 
svetingumą.

Nuoširdžiai įvertindami jų 
ir visų lietuvių asmeniškas 
pastangas padedant mums 
įsikurti Amerikoje, reiškia
me gilią pagarbą.

John Brokas ir šeima

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

LITBALT CO.
Gamina "SPORT,” “DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 

kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavų ir medžiagų užsakymams.
Greitu laiku pradės veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

LITBALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

« Tel. EV 8-2954
V

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
, Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

A. ir E. POVILANSKU

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9737

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

pas ZEIDAT’S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

KLAUSYKITE ■
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” !

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak |

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w. | 
. Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. įj
Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg.. 20,000 w . f

Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J. I 

Tel. MArket 2-5360 |
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