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Maža būtų pasakyti, kad 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresas praėjo gferai. Jis 
praėjo triumfališkai!

Kai vadai ir armija, idėjos 
ir darbai, šaltas protas ir 
karštas entuziazmas, praei
ties patyrimas ir ateities pla
nai yra sujungti vienam tiks
lui siekti, — galime drąsiai 
pasakyti: “nebeužtvenksi u- 
pės bėgimo”...
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Auksinis ruduo geltonais 
lapais nubėrė takus ir take
lius. Nuo Pennsylvanijos kal
nų ligi Chicagos lygumų 
Amerikos žemės puošni gam
ta apsivilko savo nuostabiai 
spalvingą rudens drabužį.

Jei kieno akys kartą gėrė
josi Amerikos puikios gam
tos rudens spalvomis, 
žmogau, ir norėdamas nega
lėsi pasakyti, kad ši šalis nė
ra puiki.

Amerika savo rudens me
lancholišku grožiu jautriai 
širdžiai yra per pavojinga. Ji 
per graži. Į ją galima tikrai 
įsimylėt...

Foto A. Bendoriaus

Mūsų gražioji Žemaitija, štai Germanto eže
ras netoli žemaičių sostinės — Telšių.

“GRĄŽINK MUMS LAISVĖS DIENAS”
Didingas Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas. Kau-
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“Atsimenu anuos senus lai
kus, kuomet Lietuvoje vai
kais būdami kalbėdavom ro
žančių”—rašo Bimba... “Man 
tai būdavo — sako jis — nuo
bodžiausias ir keisčiausias 
užsiėmimas. Tą patį ir tą pa
tį malk ir malk lūpomis ir 
liežuviu. Kokia gali būti nau
da iš tų begalinių kartoji
mų?”

O dabar ar ne tą patį ir tą 
patį Bimba mala ir mala lū
pomis, liežuviu ir dar plunks
na, '• garbindamas- savo“ vieš--* 
patį Staliną? Skirtumas tik 
tas, kad jis dabar nesako, 
“kokia gali būti iš to nauda?” 
Išeina, kad šis malimas jam 
atneša naudos...

Taip ir galima buvo many
ti, kad jis mala dėl naudos...

nas Chicagoje. “Mes meldžiame laisvės Lietuvai...” — sakė 
J. E. kardinolas Stritch. “Surink mūsų sūnus iš tyrlaukių, 
salų...” Rimti posėdžiai, svarstymai ir ateities planai. Su
stiprintomis jėgomis per visą Ameriką eis naujas lietuviš
kas katalikiškas atgimimas!
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Iki šiol visas pasaulis gal
vojo, kad Ameriką atrado 
Kolumbas. O dabar štai iš 
sovietiškų išminčių sužinojo
me, kad Ameriką atrado ne 
Kolumbas, bet toksai rusas 
Michail Gvozdziov su kokiu 
ten Aleksėj Čirikov ir Afiana- 
su Naluikov...

žodžiu, Ameriką atrado 
jie, juos atrado toksai sovie
tų mokslinčius Aleksėj Efi
mov ir dabar juodu ant bal
to Maskvos knygose užrašy
ta, kad Amerika yra rusiško 
matroso Gvozdziov atradi
mas...

Gal bandys draugas Stali
nas dabar tą rusišką radinį 
pasiimti? Juk, jei radai, tai 
ir tavo...

• * •

Didžios idėjos ir dideli už-l Stipriu ir skambiu balsu 
daviniai sutraukė Chicagon]"~i;"+"" A 
iš visų Amerikos pakraščių 
žymiuosius mūsų veikėjus į 
Amerikos Lietuvių Katalikių 
Kongresą. Chicagos didmies
tis, kuris ir šiaip jau turi be
veik tiek lietuvių, kiek pats 
lietuviškas Kaunas, šį kartą 
tikra to žodžio prasme virto 
Kaunu.
— Lietuvos žaliojo kaimo-nuo 
širdus lietuvio pamaldumas 
ir jo gili tėviškės žemės mei
lė pasireiškė čia, Chicagos 
didmiesčio katedroje visoje 
savo didybėje ir visame jo 
grožyje. Katedra buvo sausa
kimšai perpildyta tikinčiųjų 
lietuvių ir priminė aną švie
sų Velykų rytą Lietuvos kai
mo jaukiose bažnyčiose.

Didingai atrodė lietuviškų 
mokyklų auklėtiniai ir jauni 
akademikai, uniformuoti Ko
lumbo vyčiai, garbingi lietu
viai prelatai, kunigai ir kle- 
rikai, kai jie ėjo iškilmingoj 
procesijoj priešaky su pačiu 
Chicagos kardinolu Stritch. 
Sunku buvo sulaikyti ašarą, 
kai jungtinis visų parapijų 
choras sudrebino katedrą 
Maironio gilios, jautrios, lie
tuviškos maldos žodžiais — 
“Marija, Marija...”

Giliai širdin strigo kardi
nolo žodžiai, kai jis, užlipęs 
į sakyklą, lietuviams pasakė:

—Sunkių sąmyšių laikais 
yra katalikų įprotis maldoje 
šauktis Dangaus. Kai žemės 
vadai nebeteikia vilties, mes 
šaukiamės to, kurs viešpa
tauja iš Altoriaus.

—Mus aplanko kartkartė
mis prispaudimai, kad pri-Į 
mintų, jog nėra tikros taikos 
ir ramybės, kaip tik ta, kuri 
išplaukia iš Dieviškos Šir
dies. Šiandien mes meldžia-

solistas A. Brazis išpildo 
“Panis Angelicus.” Nuotai
kinga liaudies pamiltoji gies
mė “šventas Dieve,” kai ją 
pakaitomis giedojo kunigai 
ir choras su visa bažnyčia, 
perklė maldininkų širdis į 
Lietuvos šventoves.

Visa tai buvo, taip sakant, 
susikaupimo ir maldos valau* 
dos. Po to sekė posėdžiai, ku
riuose iš Kat. Federacijos va
dų raportų buvo galima ma
tyti žodžių santraukoje nu
veikti dideli darbai, apie ku
riuos pranešė sekr. L. Šimu
tis, Fed. iždininkas kun. prel. 
Balkūnas ir kt.

Neminėsime čia tų skait
lingų sveikinimų, apgailes
taujanti negalėdami į savo sa
vaitraščio puslapius sutal
pinti visų tų gražių minčių, 
kurios buvo pareikštos svei
kinimuose, išsamioje ir gra
žioje iškalbingo prelegento 
paskaitoje apie šeimą, prof. 
Dr. Damušio gražios ir nuo
širdžios kalbos, kieto ir drą
saus Vyriausio Lietuvai 
Išlaisvinti Komiteto atstovo 
prof. Dr. Pr. Padalskio svei
kinimo žodžio ir daug, daug 
kitų gražių, įdomių ir dėme
sio vertų dalykų.

Trumpai tik čia galime 
apibūdinti šį Kongresą, kaip 
vieną iš svarbiausių įvykių 

' Amerikos Lietuvių gyveni
me ir pasidžiaugti, kad jis 
pavyko geriau, negu tai bu
vo galima įsivaizduoti.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
pasimačiusi su JAV prez. H. 
S. Trumanu, demokratų par
tijos kandidatu į JAV prezi
dentus ateinančiais rinki
mais, buvo nusistačiusi pasi
matyti dar prieš rinkimus ir 
su republikonų partijos kan
didatu — New Yorko valst. 
gubernatorium T. E. Dewey.

Šis pasimatymas įvyko 
spalių mėn. 20 (į- New Yor
ke, Roosevelt viešbutyje. Ry
tų ir Centralinės Europos 
Federacijos iniciatyva, prie 
kurios priklauso ir Amerikos 
Lietuvių Taryba, ten buvo 
susirinkę 9 tautybių atstoi- 
vai. Gub. T. E. Dewey pasa
kė kalbą, pareikšdamas, kad 
Jungt. ‘Valstybės turi vesti 
griežtą politiką, remiančią 
laisvas pasaulio tautas, kad 
jos nebūtų totalitarinės dik
tatūros pavergtos. Jei Sovie
tų Rusijai pavyktų išnaikin
ti laisvę Europoje ir Azijoje, 
tada susidarytų pavojus ir 
JAV nepriklausomybei, nes 
viena valstybė, apsupta pa
vergtų ir agresyvios valsty
bės užvaldytų kraštų, nega
lėtų išsilaikyti pasaulyje. J. 
Valstybėj turi visomis prie
monėmis stengtis išsaugoti 
pasaulyje taiką, kadangi nau 
jas pasaulio karas gali visiš
kai sunaikinti civilizaciją.

Kalbėdamas apie Europos 
tautų ateitįrgĄib. Dewey pa
reiškė, kad jis pritaria Euro
pos Tautų Federacijos idė
jai, nes tik tokiu būdu mažo
sios valstybės galės sėkmin
gai gintis nuo komunistinės 
diktatūros. Jis išreiškė viltį, 
kad Vak. Europos tautos, J. 
Valstybių padedamos, pa
jėgs sustabdyti rusų verži
mąsi į vakarus ir pagaliau 
privers juos trauktis atgal. 
Gub. Dewey pareiškė norą, 
kad, jei jisai būsiąs išrinktas 
prezidentu,, Europos tauty
bių grupės padėtų jam svars
tyti ir spręsti tuos tarpt, po
litikos klausimus, kuriuos, jis 
sakė: “Jūs pažįstate geriau, 
negu 99% kitų amerikiečių.”

Po jo kalbos kiekvienos 
tautos delegacija buvo pa
kviesta atskirai su gub. De
wey nusifotografuoti. Ta pro
ga ALT sekr. Dr. P. Grigai
tis įteikė ALT Vykd. Komi
teto narių pasirašytą memo
randumą. Jame, be kita ko, 
gub. Dewey, kaip republiko
nų kandidatas į JAV prezi
dentus, prašomas pasisakyti 
Lietuvos ir kt. Pabaltijo 
kraštų reikalu. Nurodžius 
Jungt. Amerikos Valstybių 
ligšiolinę užs. politiką Lietu-

iškeliami 
reikalavi-

ir toliau 
Sąjungos

vos atžvilgiu ir ALT pastan
gas, memorandume 
keturi konkretūs 
mai:

1) Nepripažinti 
neteisėtos Sov.
aneksijos Lietuvos atžvilgiu;

2) Viešai pasmerkti Sovie
tų vykdomą Pabaltijo tautų 
naikinimo politiką ir imtis 
konkrečių žygių jai sustab
dyti;

3) Nepripažinti galutinės 
taikos sudarymo Europoje, 
jeigu Lietuva, Latvija ir Es
tija nebus laisvos ir nepri
klausomos ;

4) Panaudoti visas priemo
nes greičiausiu laiku privers
ti Sovietus atitraukti savo 
armiją ir policijos jėgas iš 
Pabaltijo Respublikų.

Gub. Dewey pasižadėjo ar
čiau susipažinti su memoran
dumo turiniu, kurio tekstas 
jam buvo įteiktas.

Lietuvių delegaciją sudarė:
L. Šimutis, Dr. P. Grigaitis,
M. Vaidyla, adv. J. Shalna, 
Dr. M. J. Vinikas, adv. St. 
Bredes, Jr., Wm. Kvetkas ir 
M. Kižytė.

ALT Sekretoriatas

“Nemalonus, mažas
» daiktelis”...

Kinų kalboje nėra atomi
nės bombos pavadinimo ir ki
nai turėjo sugalvoti specialų 
jai vardą ir pavadino šittaip: 
“Yuen-tset’an.”

“T’an” reiškia bombą, 
“tse” reiškia mažą daiktelį, 
o yuen” — nemalonų. Kas 
pažodžiui išvertus išeina ne
malonus mažas daiktelis, ku
ris sprogsta...”

—Prancūzijos komunistai 
sukurstę streikus, kovoja jė
ga prieš policiją: Jie Noeux- 
les-Mines kasyklų srityje 
buvo į nelaisvę paėmę polici
jos kapitoną ir jį išrengę, 
nuogą varinėjo po miestą.

BALF Direktoriai
Bendro Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo seime Chicago
je buvo išrinkti sekanti di
rektoriai: Kun. Dr. J. Kon
čius, kun. Ig. Albavičius, K. 
Balčiauskas, S. Bakanas, J. 
Boley, A. Devenienė, St. Ge
gužis, N. Gugienė, Pr. Lapie
nė, J. Laučka, ponia J. Mack, 
M. Michelsonienė, adv. Ant. 
Olis, P. Pivarūnas, V. Raste
nis, V. Tysliavienė, A. Tre
čiokas, J. Tuinila, M. Zujus, 
A. Žilinskas.
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Vienas amerikoniškas laik
raštis įdėjo tokią karikatū
rą: Trumanas ir Dewey, abu 
apsivilkę trumpom sporti
nėm kelnaitėm, pasiruošę 
prie starto paskutiniam jų 
lenktynių bėgimui.

Iš tikro, dar kelios dienos me Jėzaus Širdį už kalina- 
ir matysime, kas bus laimėto- mus mūsų brolius Lietuvoje, 
jas. Mes turime savo skaity
tojų tarpe ir respublikonų irįbę. Bet mes neturime neapy- 
demokratų, turim ir tokių, kantos ir nešaukiame, kad 
kurie savo simpatijas skiria nužengusios Dangaus armi- 
Trumanui, ir tokių, kurie be- jos priešus sunaikintų. Jė- 
veik guldo galvą už Dewey, zaus Širdies pamaldume mes

Kiekvienas turi savo nuo- norime parkviest! meilės 
savą galvą ir savo nuomonę, j liepsnas į savo širdį, mes mel- 
Taip ir turi būt. Tik bolševi- J džiame laisvės Lietuvai, 
kai įsako už ką kas turi bal-' 
suot...

Viena ką mes norim pa
brėžti, tai yra tas, kad mūsų 
garbingos demokratijos tei-

—Lietuva kenčia neteisy-

Grąžink mums laisvės 
dienas

Nuo altoriaus per mikrofo
ną pasigirsta malda už Lie-

2-3 Kunigy Vienybės 
Nauja Valdyba

s
N. J

i
ja 
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gaiuiugua uvu.vni anjvu wi- | iiq. yaaign blu llietiua uz. Ulc- 

kiamomis balsavimo teisėmis .tuvą:
visi turi pasinaudot ir visi Į —Grąžink mums laisvės, 
savo balsą atiduoti. Už ką džiaugsmo ir apstumo die- 
balsuot? Tai jau Tamstos pa
tys pasirinksit...

nas... Surink mūsų tautos sū
nūs iš tyrlaukių, salų...

Vienas mažas ežerėlis, vadinamas Apskritu- 
, kas, Trakų apskrity. Tokiais ežerėliais yra nusėta 

visa gražioji Vilniaus krašto, žemė...
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PARYŽIUS.— Berlyno blo
kados klausimas nors ir bu
vo bandyta visokiais būdais 
rasti išeitį, ir vėl atsistojo 
mirties taške.

Jungtinių Tautų organiza
cijoje taip vadinami, neutra
lieji bandė ieškoti kompro
misinės išeitis ir tuo tikslu 
tarpininkavo tarp Rusijos ir 
Vakarų valstybių, siūlydami 
tuo tarpu išspręsti klausimą 
sekančiu būdu: 1) rusams 
buvo siūlyta nuimti blokadą, 
2) Vakarų Sąjungininkams
— įvesti Berlyne rusų valiu
tos markę ir 3) abiems ša
lims per 10 dienų pradėti di
džiųjų valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferenci
ją svarstymui bendrai Vokie
tijos problemai.

Šį pasiūlymą priėmė tuoj 
amerikiečiai ir anglai, bet Vi
šinskis, susirišęs su Maskva 
ir sugaišinęs laiką, pagaliau 
pareiškė savo priešingą nu
sistatymą.

Berlyno klausimas ir vėl 
užkliuvo už sovietiško veto. 
Šį kart ir vėl Rusija sugriovė 
visas taikias pastangas iš UN 
pusės ir 28 kartą pavartojo 
savo viską griaunantį veto.

Galimas dalykas, kad šis 
klausimas galės būti perkel
tas į ŲN generalinį susirin
kimą.

Dėl Višinskio pavartotos 
veto Amerikos delegatas

Kunigų Vienybės seimas, 
įvykęs Chicagoje, naują va
dovybę išrinko sekančiame 
sąstate:

Pirmininku — kun. Vasys, 
Worcester, Mass.; Sekreto
rium — kun. Pečiukevičius, 
Philadelphia, Pa.; iždininku 
—- kun. Daumantas, Girard
ville, Pa.

Kunigų Vienybės seimas 
paskyrė dvasios vadus: Vy
čiams — kun. Jutkevičių, At
eitininkams — kun. Jurą, 
Vargonininkų Sąjungai — 
kun. J. Simąpaitį, ir Susivie
nijimui — kun. Baltusevičių.

Pakorė
MIUNCHENAS, Vokietija. 

— Landsbergo kalėjime spa
lių 22 d. pakarta 10 nacių, 
kurie karo metu žudė nelais
vėn paimtus Amerikos lakū
nus. Naciai pakarti tame pa
čiame kalėjime, kur jų vadas 
Hitleris rašė “Mein Kampf.”

Pakarti buvęs Dachau sto
vyklos viršininkas Alex Pior- 
kowski ir nacių pilkininkas 
Hans Trummler.

Vyras, už kurio nori 
ištekėt 5000 motery

H0LLYW00D, Cal.— Ar
tistas Clark Gable gavo 5000 
laiškų iš moterų, kuriose jos 
pareiškė norą susituokti su 
juo.

Viena Texas našlė rašo, 
kad ji norėtų Gable turėti 
savo vyru ir dar patėviu 
savo vaikams. Dauguma ra
šo, kad jos yra nepaprastai 
įsimylėjusios, sekančios kiek
vieną jo filmą ir mielu noru 
su juo susituoktų.

Beveik kiekviena, siųsda
ma pasisiūlymą, prideda ir 
savo paveikslą. Gable atsa
kinėja į gautus laiškus. De
ja, išsirinkti turės tik... vie
ną.

sakomybę už stabdymą Ber
lyno ginčo išrišimo krenta 
išimtinai Rusijai ir pridėjo, 
kad amerikiečiai iš Berlyno 
nesitrauks. Pati gi problema 
negali būti sprendžiama 
esant tokiai padėčiai, kada 
rusai vartoja smurtą.

Višinskis čia ir vėl tvirti
no savo absurdą, kad... Ber
lyne nėra jokios blokados.

—Britų delegatai UN siun
tė iš Paryžiaus lėktuvais 
skalbti savo baltinius Angli

—Prof. A. Piccard ekspe
dicija išplaukė į Cope Verde 
salas, kur rengiasi leistis į 
jūros dugną.

—Gen. Marshall tarėsi su 
Graikijos ir Burmos užsienių 
reik, ministeriais.

—Škotijoj nukrito olandų 
keleivinis lėktuvas. Katastro
fos metu žuvo 39 žmonės, 
tarp kurių 9 amerikiečiai.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
• UN per 700 posėdžiavimo valandų 600 delegatų ne

nutarė nieko. UN virto kalbų tribūna, kur rytų propagan
distai turi progos skelbti savo idėjas ir... koliotis.

• Už Amerikos planą atominei energijai kontroliuoti 
UN balsavo 41 valstybė, o prieš buvo, kaip ir visada, 6 bal
sai, t. y. Rusijos ir tų, kuriuos rusai yra pavergę. Už Sovie
tų planą balsavo tik jie patys.

• Korėjoje komunistai bandė užgrobti valdžią ir tuo 
tikslu sukėlė ginkluotą sukilimą, kuriam panaudojo apie 
4000 ginkluotų vyrų. Maskvos diriguojamiems komunis
tams pučas nepasisekė.

• Prancūzijoje ir vėl vyksta didžiuliai streikai, ypač 
anglių kasyklose. Tuos streikus kelia komunistai, siekda
mi sutrukdyti Marshallo plano vykdymą. Tokiuo elgesiu 
Prancūzijos komunistai kovoja patys prieš savo tėvynę.

• Prancūzijos vyriausybė dėl komunistų keliamų riau
šių yra priversta siųsti sustiprintas policijos ir net kariuo
menės jėgas, ypač į kasyklų sritis. Kareiviai skubiai lėktu
vais atgabenami net iš Afrikos.

• Rusai nesutinka leisti laisvų rinkimų Berlyne, ku
rie ture įvykti gruodžio mėn. Rusai statė tokias sąlygas, 
kurių patenkinimas reikštų atidavimą viso Berlyno komu
nistų smurto valdymui. Manoma, kad laisvais rinkimais jie 
negalėtų laimėti Berlyne nei 5% balsų.

• Sovietai atsisako grąžinti amerikiečių jiems karo 
metu paskolintus laivus. 12 didelių amerikoniškų laivų jie 
sau naudoja savavališkai ir dabar.

• Berlyno gyventojams aprūpinti Prezidentas Truma- 
nas sutiko leisti padidinti skraidančių lėktuvų skaičių dar 
66 oro milžinais.

• Wallace skundą dėl to, kad Illinois valstybėje neleido 
jo pro-bolševikinei partijai statyti savo kandidatų, teismas 
atmetė ir rado šį draudimą teisėtu.

• Sovietai laiko Baltijos kraštuose apie 350,000 rusų 
pareigūnų, tarp kurių apie 100,000 policijos.

• Lenkijoje mirė kardinolas Hlond. Kardinolas buvo 
angliakasio sūnus. Kardinolų kolegijoj dabar liko 56 kar
dinolai. Pilna kardinolų kolegijos kvota yra 70.

• Kongresmanas Thomas, vadovaująs prieš-valstybi- 
nei veiklai tirti komisijai, pareiškė, kad Amerikoje yra 
apie 135,000 komunistų, tarp kurių apie 75,000 priklauso 
partijai.

• Jau virš 50 dienų tęsiasi uosto darbininkų streikas 
vakarinėse valstybėse ir nesimato jo pabaigos.



Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pa§to ženklų.
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“MES SKELBIAME KARA 
KOMUNISTINEI RUSIJAI

Visų Amerikos lietuvių dėmesio centre buvo svarbūs 
suvažiavimai Chicagoje, kur, kaip mūsų jau daug kartų 
buvo pranešta, vyko Amerikos Lietuvių R. Katalikų Fede
racijos Kongresas, BAL Fseimas, Ateitininkų pirmasis su
važiavimas Amerikoje, Kunigų Vienybės seimas ir kiti 
svarbūs lietuvių veikėjų susibūrimai.

Šie visi suvažiavimai jau baigti. Turime dabar malo
nios progos pažvelgti į juos laiko atžvilgiu jau iš kitos pu
sės ir padaryti savo išvadas.

Kokios tos išvados? Kalbant apie Katalikų Kongre
są, su pasigerėjimu galime pasakyti, kad jis geriausiai 
parodė ir paliudijo tą tiesą, kad Amerikos lietuvių kata
likų visuomenėje glūdi tikrai didelė, dinamiška jėga.

Sausakimšai užpildyta kateldra ir vėliau posėdžių sa
lė rodė, jog čia yra jėgų koncentracija tokia, koki yra ga
linga ir savo aukštu intelektu, ir savo dirbančiųjų mase ir, 
kas svarbiausia, savo vieninga idealogija.

Kai tas pats Kongresas pradėjo savo darbo progra
mą, ten vėl į tribūną viens po kito lipo vyrai, kurie žino
jo, ką kalba, žinojo, ko nori ir kurių praeitis ir vardai ži
nomi po visą plačią Ameriką. Čia kalbėjo ir tie, kurie ko
voje už Lietuvą ir savo principus jau ne kartą žiūrėjo mir
čiai į akis. Nekuriems iš jų, kaip pav. prof. Damašiui, Lie
tuvos priešų buvo net oficialiai paskelbtas mirties spren
dimas, kurio nespėta įvykdyt tik koncentracijos lageriui 
atsidūrus karo ugny. Ten pat kalbėjo Lietuvos požeminio 
veikinimo vadai. Tenai ugningą žodį tarė Amerikos lietu
vių garbingi, seni, didelio vardo žymūs veikėjai.

Reikėjo matyti tą entuziazmą, kuris pagavo minią 
beklausant ugningos mūsų apylinkės prelato J. Balkūno 
kalbos, kai iš jo lūpų, kaip žaibas, skrido žodžiai, kad “kol 
kas tai padarys— mes iš šio seimo, dar šiandien, skel
biam komunistinei Rusijai karą! Mes sukelsime Lietuvo
je revoliuciją! Mes mūsų kovojantiems partizanams įduo- 
sime į rankas ginklus. Mes savo darbą ir dolerį sudėsim 
Lietuvai prikelti” ir pan. Tai buvo žodžiai stačiai paimti 
ir pasakyti iš kiekvieno lietuvio širdęs.

Žocįžiu^ šis ^Kongresas be savo didelių, planingų” ifžsi- 
brėžimų ateičiai, parodė dar šiandien kas yra Amerikos 
lietuviai katalikai, ką jie gali ir ką reiškia Lietuvai tas 
galingas tinklas lietuviškų garbingų parapijų per visą 
Ameriką su savo bažnyčiomis, salėmis ir organizacijomis!

Su pasigerėjimu galima čia paminėti ir BALFo seimą. 
Tenai visų lietuviškų grupių žmonės irgi rado bendrą kal
bą. Visi maži, smulkūs nesusipratimai gražiai išsilygino. 
Ateičiai sudaryta visų grupių viena bendra vadovybė ir 
malonu ir gera lietuviškai širdžiai galint iš šio laikraščio 
skilčių sveikinti bendram tikslui sujungtas vienybėn lie
tuviškas jėgas.

Tiesiog jaudinančiai gražus buvo ir pirmasis Ateiti
ninkų suvažiavimas, kur susitiko iš tėviškės lizdo po pa
saulį išmėtyti senieji draugai. Tenai, Chicagoje, užgimė 
naujas stiprus, pilnas ugnies ir kovoje kietai užgrūdintas 
lietuviškas organizacinis vienetas — tai L.R.K. Ateitinin
kų Sąjunga Amerikoje.

O todėl miela rašyti šias eilutes! Atrodo, neveltui 
pranašavome, jog Chicagos suvažiavimai sujungs lietuviš
kas jėgas Amerikoje į vieną galingą plieninį frontą. Tas 
įvyko. Drąsi, prasminga, didelė ir žūtbūtinė kova paskelb
ta, — lai Dievas dabar padeda ją sujungtomis jėgomis lai
mėti! Dr. H. L.

MANO PROTĖVIŲ ŽEMĖ
Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos, 
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos, 
Tu viena mano saulė rytojaus dienos,

Mano protėvių

Atminimuose lankos ramunių baltų,
Senos pilys prie Nemuno seno krantų, 
Baltijai ir aukštaičių pagojai — tai tu,

Mano protėvių

Ir bitelių dūzgimas baltam avily,
Ir piliakalnių, alkų ramybė tyli,
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili,

Mano protėvių

žeme.

žeme.

žeme.

Nenumirus po piktojo gruodo ledais,
Nesukniubus po sielvarto upės krantais,
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,

Lietuva, mano protėvių žeme!

PASKUTINĖS HITLERIO MINUTĖS

IŠPLAUKĖ PIRMASIS LAIVAS

Lopytom kelnėm pusberniai 
iš Rusijos moko mūsų 

profesorius
Mūsų seniams profeso

riams iš rytų atvykę brezen
to batais, lopytomis kelnė
mis paugliai, gal nebaigę po
ros klasių, “dėsto” “paskuti
niųjų” mokslo išradimų lai
mėjimus, moko naujos “kul
tūros.” Ir moksle pražilę se
niai turi klausytis, girti, ste
bėtis, rašyti Stalinui, moks
lo genijui, padėkos raštus. 
Tai juokinga, bet baisu. Kiek 
vienas nukrypimas, arba ne
sugebėjimas prisiderinti kve
pia Sibiru.

Ir Staliną “išrinkorn”...
Mes rinkome “seimą.” Pa

čius geriausius iš geriausių, 
daugiausia kriminalinio ele
mento atstovus — paleistu
vius, girtuoklius ir 1.1. Kan- 

___ _______________ , ___ z ____  _______ didatų buvo tiek, kiek ir “sei- 
didesne jėga giname tėvų že- ti už tautų laisvę. Mūsų se-[m0” narių. Juos Maskva pa- 
xnę.________________________ Inolių didvyrių aukos nepri- i skyrė. Mes tris mėnesius

i ~ ™ Z. — .. 1_______ a  •___________ 1.'.- J  Ir I niionTViOr-, r» rri 4-<-> ii

RAŠTAS IŠ TĖVŲ ŽEMĖS...
Čia skelbiame iš pavergtos Lietuvos 
drąsių vyrų gyvybės kaina laisvan pa
saulin atneštą laišką, iš kurio matom, 
koks dabar yra gyvenimas Lietuvoj.

Balsios tiesos dramatiški žodžiai. “Mes dantimis įsi
kandę laikomės Tėvų žemės...’ Mus baudžia už viską, še
šiolikmečiai jaunuoliai drąsiai eina mirti už tautos laisvę. 
Kretingos vienuolį budeliai subadė durtuvais. Vagys, gir- 

! tuokliai ir kriminalistai dabar sudaro milicijos sąstatą. 
Lopytom kelnėm pusberniai iš Rusijos moko mūsų žllagal 
vius profesorius... “Nebijokit, mums blovi.m būti negali. ’ 
Broliai laisvame pasauly, drąsos!

Sveikiname jus, laikinai 
netekusius tėvynės Lietuvos, 
kas. Žinokit, kad Tėvynėje 
ir žemė ir dangaus mėlynė 
apšviesta mūsų sodybų gaiš- jis metus — jau 400 yra Si- 
rais — vien kraujas. Vasara Ibire ar pogrindyje. Tik vie- 
nesuskuba saulė kraujo iš- Inas tebėra laisvas vyskupas, 
džiovinti, žiema speigai —1 Koks okupantų smurtas! 
jos sušaldyti. Mūsų motinų Į Garbė mūsų jaunuoliams 
ir vaikų ašaros apiplauna mokiniams, kurie augo lais- 
mūsų pasruvusį kraują, ir voje tėvynėje ir nenešė oku- 
mes, pažvelgę į gaisrus ir panto saitų, šešiolikmečiai 
smurto veiksmus, užmiršta- surakintomis rankomis drą- 
me kovos nuovargį ir dar su šiai, pakėlę galvas, eina mir-

Ką raš< 
bes salos di 
rj, kai jį t n 
dažniau, ne;

Ar gyvas Hitleris? Ką rašo žmonės, kurie tardė tuos, 
kurie buvo su Hitleriu jo paskutinėse minutėse? Hitlerio 
2 testamentai. Hitlerio dovanos jo sekretorėms — nuodai. 
Pirmas nugaišo Hitlerio šuo... “Jei pasieksi Muencheną — 
perduok mano meilės žodžius Bavarijai.” Paskutinis Hitle
rio šūvis.

Naciai apie Hitlerio likimą 
yra sugalvoję jų viltis palai
kančių legendų, kuriose įtiki
nėja Hitlerį esant gyvą—tai 
Antarktikoj, tai Užnies že
mėj, tai dar kur nors besi
slapstantį1. Tačiau apie fiure
rio likimą yra padaryti iš
samūs tyrimai, kurių duo
menys dabar paskelbti.

Pirmąjį rimtą tyrimą pa
darė britų žvalgybos kari
ninkas H. R. Trevor-Roper ir 
savo darbo išdavas paskelbė 
knygoje “The Last Days of 
Hitler.” Antrasis, JAV teisė
jas Nuernbergo teisme kapi
tonas M. A. Musmann, tardė 
asmenis, kurie iki paskutinės 
minutės buvo su Hitleriu, 
Goebelsu ir kitais, ir dabar 
tuos duomenis paskelbė.

Bendrais bruožais ir vieno 
ir kito žinios apie Hitlerio li
kimą sutampa.

Hitlerio testamentas
Neturėdamas išeities, Hit

leris nusprendė nusižudyti— 
nusinuodyti. Drauge ir jo tautos tarnyboje, 
žmona Eva Braun. Prieš nu- 
sižudant, Hitleris parašė du 
testamentus — vieną kaip 
reicho vadas, kitą kaip pri
vatus asmuo.

Savo sekretorei Hitleris 
padiktavo testamentus. Jis tėviškės mieste — Linze — 
sako, kad su milijonais kitų 
nenorįs palikti Berlyno, bet

mę. ;
Broliai ir sesės, nepamany- lygsta prieš tų jaunuolių drą- 

kite, kad aš jus noriu grau-'są ir panieką okupantams, 
denti, perdėti tautos kančias. Nebuvo atsitikimo, kad iki 
1940-41 metai, Jūsų išgyven- mirties mušamieji ir kanki- 
ti, tėra tik šešėlis dabartinės narni išduotų savuosius. Kas 
kovos. Ant miestelių aikščių laisvės ragavo vergu nemirs, 
apiplėšti, nuogi guli mūsų vy
rų lavonai. Budeliai juos už
mušė. Jie nori mus atgrasinti 
nuo tėvų žemės. Ir kai moti- 

r» nnrjnHArmn r» v» cincinn n m n
tveria neapsikabinus lavono, Į 
tada budeliai, kaip alkanų 
vilkų gauja, puola gimines ir 
net pažįstamus. Sibiras ar 
miškas lieka jų prieglauda.

Nerasime vienkiemio, buto 
ar net kambario, kuriame ne
vyktų baisioji tautos trage
dija.

Mes dantimis įsikandę 
laikomės Tėvų žemės...

Mus baudžia už viską. Mes 
taip mylime savo tėvynę Lie
tuvą, kad geriau čia krinta
me kiek galima brangiau par
davę gyvybę, kaip vykstam į 
Sibirą. Mes tikime, kad mūsų 
lavonais pratręšta Lietuvos 

i žemelė bus trąšesnė ateities 
Yienvhm ir Tpvii mpi.

nenorįs patekti ir į priešų 
rankas, todėl pasirenkąs sa
vanorišką mirtį tuo momen
tu, kai pasirodys, kad Fuere- 
rio ir kanclerio rezidencijos 
nebegalės išlaikyti.
Išmeta iš partijos Himmlerį

Toliau atsisveikina su par-j vienybei ir Tėvų Žemės mei- 
tijos ir kariuomenės parei-jlei. Mes dantimis įsikandę 
gūnais, išmesta iš partijos laikomės Tėvų Žemės, kol 
Himmlerį už vedimą pasita- okupanto buožė sudaužo mū- 
rimų su sąjungininkais, pa- sų galvas. Užmerkiame akis 
skiria savo įpėdiniu admiro
lą Doenitz’ą ir pabaigoje pri
mena, kad Vokietija laikytų
si rasinių įstatymų ir “negai
lestingai priešintųsi visų tau
tų nuodytojai, tarptautinei, Pusė jų Sibire, pusė jau guli 
žydijai.” ’ w ----- ■ -

Privatiniame
Hitleris pasisako vedęs Ievą 
Braun, kuri sava valia atvy
kusi į apgultą miestą, kad 
pasidalytų su juo likimu. “Su 
manimi ji ir mirs, savu no
ru, kaip mano žmona. Tas 
mudviem atlygins tą, ko mes 
nustojome per mano darbą

klausėmės agitatorių kalbų 
apie jų žygdarbius, paskui 
lydimi durtuvų ‘ėjom’ balsuo
ti. Ir Staliną išrinkome į sa
vo “seimą.” Ir išandien ne 
“seimas” valdo Lietuvą, kaip 
ir kiekvieną fabriką, mokyk
lą, bet Maskva. Mūsiškių šo
kis atitinka maskvietišką 
muziką. Kada bent lašelis jų 
sąžinės pabunda, ypač kai 
reikia savo tėvą ar motiną 
paskirti mirčiai, jie taip pat 
žūna nuo paslaptingų rankų.

Už kiekvieno lietuviško ko
munisto pečių stovi aziatas 
jo pavaduotojas, kuris savo 
naikinimo planą vykdo per šį 
lietuvišką iškamšą, besi
dangstantį liaudies sūnaus 
kailiu.

Kartais per okupantų ra
dio kalba išprievartauti pro
fesoriai, menininkai, žinomi

Varpai sušaukė žmones. 
Antrieji Kražiai!

Kai atvyko suimti Lietu- 
na, sužadėtinė ar sesuo neiš- vos Tėvų Pranciškonų Kre

tingoje, varpai sušaukė žmo
nes. Budeliai tėvą vienuolį 
subadė ir vos gyvą įmetė į 
sunkvežimį. Minia čekistus 
apmėtė akmenimis. Antrieji 
Kražiai!

Broliai ir sesės, didžiuoki- 
mės laisve, kuri davė tiek 
daug didvyrių. Kovoje nete
kę rankų, nors dantimis kan
dame okupantą. Mes didžiuo
jamės, kad partijai parsida
vėlių lietuvių yra nedaug. į lesonai, meniniimai, žinomi 
Joks prievartavimas ar [veikėjai. Stebėkit, kaip dreba 
smurtas jų eilių nedidina. Į j1! balsas, koks jis duslus ir 
Daugumas pavardžių šiose ei- Lstaugįančiai , rėkiantis. Iš 
lėse yra nelietuviškos.

Mes ginamės nuo sužvė
rėjusių žmonių...

Broliai ir sesės, nepamany
kite, kad mes tapome žiau- Į 
rūs. Su plėšriaisiai žvėrimis I 
nėra kitos kalbos. Nei vienas 
nekrinta neperspėtas. Tik kai j 
aukų skaičius nesiliauja ir iš-j 
gama neturi nei lašelio sąži
nės, mes turime juk gintis. 
Visokį išgamos, svieto perė
jūnai prisideda prie mūsų iš
davimo. Mes ginamės. Mūsų 
didžioji nelaimė, kad kai bu
vome laisvi, jiems buvome 
geresni kaip sau.
Dėl skylėto palto netenkame 

gyvybės
Per trejis metus mes ap- 

kurtome nuo šaukimo apie 
ateisiantį per penkmečio pla
ną rojų. Bet kasmet vis blo
giau. Lombarde užstatome

kiekvieno žodžio kyšo sąži
nė. Suklastuoti straipsnius, 
parašus čekistams vieni juo
kai.

su pilna burna šventos žemės, 
kad kiti ją labiau pamiltų.

Ant tėvynės aukuro per 
tris metus padėjome daugiau 
kaip 100,000 brolių ir sesių.

savoj žemėj. Nė vienas kraš- 
testamente tas už laisvę nėra tiek pa

guldęs aukų per tris metus, 
kaip mes. Tiek aukų negali 
budeliams praeiti veltui. Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo...

Iš 1000 jau 400 Sibire...
Garbė mūsų kovotojams, 

kurių senųjų jau tik menkas

Pasirinkome mirtį...
Savo nusavybę Hitleris pa- kretorėms, 

liko partijai. Jei partija ne
beegzistuoja — tai valstybei.
Hitleris dar norėjo, kad jo

Primintina, kad tremti
niams gelbėti ir imigracijos 
darbams BALE vykdo vajų. 
Nuo jo pasisekimo pareis ir 
mūsų galimumai tremtiniams 
pagelbėti. BALF kolonijų 
skyriai ir veikėjai prašomi 
skubiai ruoštis į Jūsų koloni
ją atvykstantiems tremti
niams visais būdais padėti.

BALF seimas Chicagoj už
sibrėžė surinkti šiais metais 
5 milijonus dolerių. Bet tai 
užsibrėžimas: reikia dabar 
labai sunkiai dirbti, kad va
jus pavyktų.

Aukas pinigais, rūbais, 
maistu, imigracijai blankus 
siųskit ir naujų blankų pra
šykite, adresuodami:

United Lithuanian Relief 
.n Fund of America, Inc., 105

12; rumunų 10, vengrų 6. gą greičiau atvykti į Ameri- Grand St., Brooklyn 11, N.Y. 
Tikybomis: 491 katalikas; ką. _ I Tel. EV 7-1422—7-1423.

Pirmieji 813 DP atvyksta Amerikon, tarp jų 168 lie
tuviai. Laivas išplaukė spalių 20 d., atvyks New Yorkan 
apie 31 spalių.

Spalių 20 d. iš Bremerha
ven, Vokietijos uosto išplau
kė pirmasis laivas su tremti
niais. Pagal naująjį įstatymą 
atvykstančiųjų 813 tremtinių 
tarpe yra 168 lietuviai. New 
Yorko uostą laivas General 
Black pasieks maždaug už 10 
dienų, t. y. apie spalių 31 d.

Daugiausia atvyksta lenkų
— 388; antroj eilėj lietuvių
— 168, be pilietybės 83, (ku
rių tarpe yra ir keli lietu
viai); čekų — 53, latvių 32; 
ukrainiečių — 17, vokiečių— 
16; estų — 14; jugoslavų—

161 žydas; 75 stačiatikiai; 
68 protestantai ir nepažymė
tomis tikybomis —18. Trem
tinių tarpe yra 63 našlaičiai.

Laivas General Black yra 
vienas iš 16 numatytų trem
tiniams vežti laivų. Kiti 5 lai
vai iš Europos išplauks už 
keletos dienų ir Ameriką pa
sieks lapkričio m. Gruodžio 
mėn. Ameriką pasieks 7 lai
vai.

Skubėkite pildyti BALE 
blankus ir kitiems tremti
niams atvykti. Tenka džiaug
tis, kad BALE pastangomis 
jau daug lietuvių turės pro-

būtų įsteigtas dailės muzie
jus, nugabenus jo surinktus 
dailės kūrinius. Testamente 
Hitleris užsiminė ir apie sa
vo mirtį:

—Mano žmona ir aš pasi
rinkome mirtį, kad išvengtu
me gėdos dėl kapituliacijos 
ar perversmo. - Mūsų noras 
yra, kad mūsų kūnai tuojau 
būtų sudeginti vietoje, kur aš 
atlikau didžiąją dalį savo 
kasdienio darbo per savo 
dvylikos metų tarnybą sava
jai tautai.”

Buvo paruošta po tris ko
pijas tų abiejų testamentų. 
Abu juos pasirašė Goebelsas, 
Hitlerio patikėtinis Borman- 
nas ir dar pora nacių. Spe
cialūs pasiuntiniai tuos tes
tamentus išnešė naujai Vo
kietijos vadovybei — į adm. 
Doenitzo štabą.

Hitlerio dovanos
Tuo gi tarpu Hitleris ren

gėsi mirčiai. Jis jau nuo se-

niau turėjo aštrių nuodų kap
sules. Davė po vieną savo se- 

, prasitardamas, 
kad jis gailisi negalįs joms 
duoti geresnių dovanų. Dar 
pirma buvo išbandyta, kaip 
tie nuodai veikia — viena 
kapsulė buvo duota ištiki
mam Hitlerio šuniui, ir jisai 
staiga sulojęs nugaišo. Hit
leris aiškino, kad nuodai pa- 
raližuoja alsavimo ir širdies 
muskulus, skausmo žmogus 
nebejaučiąs po keleto sekun
džių, o mirštąs po keletos 
minučių.

Lemiamos valandos
Artėjant lemiamoms va

landoms, pasirodė Hitleris, 
apsivilkęs pilku karišku lau
ko uniformos švarku, su juo
domis kelnėmis, ir Ieva 
Braun, išbalusi, juodais dra- 
buižais. Goebelso žmona, sto
vėjusi šalia vyro, staiga puo
lė ant kelių ir prašė Hitlerį 
nedaryti to lemiamo žings
nio, bet jis atsakė:

—Kitos išeities riebėra... 
Ant jūsų krinta atsakomybė 
prižiūrėti, kad mūsų kūnai 
būtų tuojau sudeginti,—kal
bėjo jisai Gobbelsui.

(Pabaiga sekančiam nr.)

Drąsos!
Mes gaudome iš Jūsų bent 

kokį lietuvišką žodį, bent ko
kį vilties pragiedrulį. Mes 
stebimės Romos radio lietu
viška valandėle, kuri tiek ma
ža duoda paguodos. Ko jai bi
jotis! Kaip mes nebijome mir 
ti ne tik už tėvų žemę, bet už 
civilizaciją, krikščioniką kul
tūrą.

Kaip drąsiai šiandien kal
bėtų Romos apaštalai! Ne tik 
kalbėtų, bet šaukte ašuktų 
gelbėti žmonijos kultūrą! 
Kalbėkit drąsiai, šaukit, kaip 
begalite. Niekados nemeluo
site, nes atvaizduot mūsų tė
vynės kančių niekad nesuge
bėsite, jų nepergyvenę. Jei 

__ ________  nuo jūsų kalbų ir plaukai 
paskutinį paltą, kad jį pirk- šiaštųsi, jo siautulio, proto 
tų komunistas, o mes paval- silpnumo niekad nesupras, 
gydintume vaiką.__________ i Pirm nepakliuvęs į jo rankas.

Mes dirbdami per kiauras [ Nebijokite, mums niekad 
dienas, uždirbame tik dešim- jau blogiau nebus, jei jūs 
tą dalį to, nuo ko badu ne-; kviesite pasaulį sutramdyti 
mirtume. Laimingas pas mus barbarus, 
tas, kurs nieko nedirba. Jis 
lengviau sumedžioja duonos 
kąsnį. Naktį grįžtame būry
je lazdomis ginkluoti, kad mi
licijos ar kareivių atstovai 
užpuolę iš pasalų neužmuštų, 
nenurengtų. Neretai dėl sky
lėto palto netenkama gyvy
bės. Mūsų milicija daugumo
je vagys, girtuokliai, krimi
nalistai.
Mokyklose lietuviški žodžiai, 

okupantų mintys
Jie nori mus sunaikinti, jie 

nori mus grąžinti šimtą me
tų atgal. Jie siekia mūsų mo
ralinio pakrikimo. Degtinės 
gaminimas ir išmetimas pla
čiam vartojimui į rinką, kad 
pasigertume, leidimas mainy
ti žmonas, vaikus atiduoti 
prieglaudai, kad komunistais, 
čekistais išauklėtų. Mus ver
čia būti komunizmo pionie
riais. Mokyklose — lietuviški 
žodžiai, okupantų mintys. 
Nuo pat vaikų lopšelio skie-

Daugiau nors ir baisios tie
sos. Priminkit pasauliui, kad 
kaip mes lietuviai, taip ir vi
sos Tarybų Sąjungoje pa
vergtos tautos kaip vergai 
dirba nuo ryto lig vakaro dėl 
komunizmo įsiviešpatavimo 
pasaulyje. Mes badaujame, 
nes mūsų uždirbti rubliai 
plaukia pasaulyje streikams 
agituoti, perversmams ruoš
ti.

Amerikos broliams 
lietuviams!

Amerikos lietuviai mums 
kartais siunčia aukų drabu
žiais, doleriais. Kokie jie nai
vūs. Jie remia tik partiečius 
ir jų pakalikus. Vaikų drabu
žėliai eina tik propagandai 
komunistų pionieriams. Mes 
tuos drabužius galime gauti 
tik juodoj rinkoj, mokėdami 
pasakiškas kainas. Už dole
rius mums išmoka rubliais,

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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RAMYBES SALOS DIDMIESČIUOSE
Rašo Dr. J. PrunSkis

Ką rašo viena išmintinga knyga? Bažnyčios tai ramy
bės salos didmiesčių triukšme. Kas išlaikys gyvenimo svo
rį, kai jį traiško moderni civilizacija? “Apie Dievą mąstyk 
dažniau, negu tu alsuoji”...

Prof. Carrel vienas iš pa
čių geriausių veikalų “PRA
YER”. Jei rasite progą, bū
tinai ją perskaitykite. Išlei
do Morehouse-Gorham Co., 
New York, 1948 m., 54 pusi., 
kaina $1.25.

Tai viena iš pačių geriau
sių knygų, kokios tik šiemet 
yra išėjusios. Jos autorius y- 
ra prof. Dr. Aleksis Carrel, 
garsusis tyrinėtojas, medi
kas, atradėjas, vienas iš pir
mųjų pradėjęs perkeldinėti 
audinius iš vieno kūno į kitą 
ir daręs nuostabiai įdomius 
bandymus: specialiame skie
dinyje išlaikyti gyvas ląste
les, atskirtas nuo gyvo orga
nizmo. Už tuos didelius nuo
pelnus medicinos mokslui 
jam buvo skirta Nobelio pre
mija, aukščiausias atlygini
mas ' ir pripažinimas moksli
ninkui. Tas autoriaus proto 
ir pastabumo gilumas atspin
di ir šiame veikale. Skaitai 
ir jauti, kad rašo pasaulinio 
mąsto mintytojas. Tas veika
las, tai ištisa gyvenimo filo
sofija, ir tas didysis vyras, 
išeidamas iš savo mokslinio 
patyrimo, prieina prie tų pa
čių išvadų, kurias skelbia 
krikščionybė.

Modernioji civilizacija ir 
ramybės salos

Štai, pavyzdžiui, imkime 
vieną skyrelį: “Kur ir kada 
melstis?”:

—Galima melstis betkur, 
—rašo prof. Dr. Carrel.—Ke
lyje, automobilyje, mokyklo
je, fabrike. Geriau meldžia
masi laukuose, kalnuose ir 
miškuose arba savo kamba
rio nuošalume. Taipgi yra li
turginės maldos bažnyčioje. 
Tačiau, kokia bebūtų vieta, 
kurioje meldžiamasi, Dievas 
tik tada prabyla į žmogų, ka
da jisai savo viduje sukuria 
ramybę. Vidujinė ramuma, 
tyla pareina nuo mūsų orga
niškosios ir nuo mūsų min
ties būklės, o taip gi nuo ap
linkos, kuri mus supa. Kūno 
ir dvasios ramybė sunku pa
siekti moderniojo miesto są
myšyje, triukšme ir išsiblaš
kyme. Mūsų dienomis reikia 
maldos vietų, pirmoje eilėje 
bažnyčių, kur miestų žmonės 
galėtų, nors trumpam mo
mentui, rasti fizines ir psi
chologines sąlygas, būtinas 
vidaus ramybei. Nebūtų nei 
sunku, nei brangu ta mažas 
ramybės salas, patrauklias ir 
gražias, sukurti pačiuose vi-

durmiesčio trukšmų centruo
se. Šių priebėgų tyloje žmo
nės, pakeldami mintis prie 
Dievo, galėtų duoti poilsio 
savo muskulams ir sąna
riams atleisti dvasinį vidaus 
įtempimą, pailsėti dvasia, iš
ryškinti savo sprendimus ir 
gauti jėgos pakelti tą gyveni
mo svorį, kuriuo modernioji 
civilizacija traiško žmogų.
Skaidrusis gyvenimo kelias

—Kai malda pasidaro įpro
čiu, — rašo toliau prof. Dr. 
Carrel, — tada ji veikia ir į 
būdą. Todėl reikia melstis 
dažnai. Epiktetas sako: 
“Apie Dievą mąstyk dažniau, 
negu tu alsuoji.” Yra visiškai 
absurdišku dalyku, nesąmo
ne, vien pasimelsti atsikėlus, 
o paskiau, likusią dienos dalį, 
gyventi kaip pagoniui. Net 
labai trumpos mintys ar 
trumpi atsidūsėjimai gali lai
kyti žmogų Dievo akyvaizdo- 
je, ryšyje su Dievu. Tada vi
sas elgesys būna maldos 
įkvėptas. Tą suprantant — 
malda pasidaro gyvenimo ke
liu.”

Tai žodžiai vieno iš gar
siausių XX amžiaus moksli
ninkų, kurs savo protiniais ir 
moksliniais sugebėjimais 
pralenkė daugumą kitų savo 
srities specialistų ir už tai 
buvo apdovanotas Nobelio 
premija.

RAŠTAS IŠ TfiVŲ ŽEMES
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

už kuriuos galima tik 10 pa
pirosų ar penki maži saldai
niai nusipirkti.

Tokį darbą atliko Bimba...
Mes turėjome iš Amerikos 

Bimbą. Per jį netekome daug 
žmonių. Jie drįso prasiskver
bę pro čekistų durtuvus pa
sakyti jam šiek tiek tiesos. 
Tie, kurie matė ir norėjo 
jam būti atviri, kaip lietu
viui, perdaug išsipasakojo 
apie savo kalinamus artimuo
sius, jau jų neteko. Tikėjo
mės, kad grįžęs paskleis jis 
bent dalelę tiesos. Bet skau
džiai apsirikome, jis paverg
tas pinigo pasidarė Stalino 
žmogžudžio paprastas ber
nas. Jo grįžusio kalba yra 
okupanto kalba. Tėvynėj net 
žemė šaukia prieš jį.

Broliai ir sesės, mes kovo
jame gyventi ar mirti. Lai
komės įsikibę dantimis savo 
tėvų žemės. Visko nustojo-

Skarmalais dengiamės, nuo žemės veido, bet ateisme.
šiuo tuo maitinamės. Gaisrai 
ir kančios mus užgrūdino, 
kaip plieną.

Mes kalbame mirties 
konvulsijose

Mes neslepiame savo atvi
rumo, nes kalbame mirties 
konvulsijose. Mes žinome, 
kad jums svetur irgi daug ko 
stokoja, bet mes jau visko 
netekom. Ujami, šaudomi, 
kankinami, pusnuogiai, daž
nai miegame lauke, nežiūrint 
žiemos speigų. Daugelis jūsų 
giminių kalti tik dėl to, kad 
jūs pabėgote. Jie to nepa
mirš, neprivalu to nei jums 
pamiršti.

Priminkite visiems...
Priminkit visiems, kad 

šiandien 200 milijonų durtu
vai nukreipti į mažasias pa
vergtas tautas joms nušluoti

laikas, ,kada tie patys durtu
vai grasys ir vakarų pasaulio 
moterims ir vaikams. Primin
kite, kad šie vandalai nebijo 
sentimentalių žodžių, nesais
tomi bet kokių moralinių 
principų; bet gali būti nuga
lėti tik ugnimi. Padarykite 
viską dėl tėvynės. Jūsų au
kos ir darbai turi būti gyvy
bės kaina, kaip ir mūsų. Pa
darykite viską, kad bent 
kiek sumažėtų vergijos die
nos. Kiek daug galėtų Ame
rikos lietuviai padėti. Juk jų 
ir mūsų tėvynė dedama į 
karstą.

Mes ketvirti metai gulėda
mi tėvynės apkasuose visa ką 
mums davė tėvynė, aukojam 
jos laisvei, net ir gyvybę ne- 
išskirdami, dabar jau mums 
nuvargus atėjo eilė ir jums 
atiduoti savo dalį.

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS...
Gavau gromatėlę iš ponios 

Žekienės, gyvenančios Wau
kegan, Ill. Sakau gromatėlę, 
o ne laišką, nes žemaičiai ga
li pamanyti, kad iš jos gavau 

(cibulių laišką (ant aukštai
tiško liežuvio: cibulės, svo
gūnai), ant kurio nedaug ką 
teparašysi. Kad suprastumėt, 
jog tai tikra gromata, o ne 
cibulių laiškas, tai pasiskai
tykit :

“Žemaitišką ačiū Tamstai, 
kad pradėjot rašyti į AMERIKĄ 
savo marnastis. Labai aš myliu 
skaityti, tik man nelinksma bu
bo skaityt del to, kad Jūs buvot 
mandras — pabėgot nuo Stali
no, o čia taip neapsižiūrėjot ir 
nuvažiavot į bolševikišką pikni
ką ir dėl to net tris dienas ne
kaltas būdamas turėjot būti 
džėloj.

“Ar dabar nežinote, kur ran
dasi Jūsų draugas katinas Run- 
cis, kurį Jūs nušvilpėt Telšiuose, 
tokį didelį juodą katiną, kur jis 
Jums padėjo per rubežių pabėgti 

' į Prūsus nuo Stalino. Kad ir da
bar tą Runcį būtumėt turėję, 
tai gal jis būtų padėjęs pabėgti 
iš bolševikų pikniko.”

Kaip širdžiai malonu, kad 
ta miela mano telšiškė žemai- 
tėlė užjaučia ne tik Telšių 
Pliumpį, bet ir jo tą katiną 
Runcį, kurį jis buvo nušvil
pęs Telšiuose, bėgdamas per 
beržyną į Berlyną.

O juk buvo tai katinas, ko
kio tikrai reikia paieškoti — 
rimtas, žemaitiškai pastovus 
ir be pretenzijų. Tai nepaly
ginti su tuo pasipūtusiu ries- 
taūsiu prūsiškuoju katinu, 
su kuriuo Runcis buvo susi
draugavęs. Neretai pagalvo 
jau, kas su tuo katinu Run- 
ciu atsitiko, nes tik dėka jo 
galėjau nuo Stalino bašibu- 
zukų pabėgti.

Kaip jau atsimenate, mas
koliškieji bolševikai, kai užė
mė žemaičių Žemę, tai užda
rė visus rubežius taip tvirtai, 
kad iš ten nė zuikelis nepa
bėgtų, nė paukštelis neišlėk
tų. Nors maskoliai daug ką 
suuodžia, bet negalėdavo už
uosti per rubežių praslen
kančių žemaičių. Tam darbui 
pasiėmė šunis, kuriais apsta
tė žemaičių Žemės rubežius. 
O tie baisiausi bolševikų brit- 
vonai užuodžia ne tik žmogų, 
bet ir jo pėdas.

Taigi, kaip gal dar iš anų 
čėsų atsimenate, Telšiuose 
nušvilpiau tokį juodą katiną 
Runcį, įmoviau į maišą, kurį 
užsimetęs -ant pečių haida į 
Prūsus. Prie rubežiaus, kaip 
buvo galima ir laukti, užpuo
lė visa bolševikų britvonų ru
ja ir amsėdami drožė, kaip iš 
pypkės, į mano pusę. Aš tada 
Runcį šmakšt iš maišo, o 
anas pamatęs šunis, dali bėgt 
ir tiesiai pūkšt į pirmą pasi
taikiusį medį. Paskui Runcį 
nulėkė auksėdami ir seiles 
varvindami britvonai, o 
Pliumpis, tuo pasinaudoda
mas, ramiai sau be didelio 
strioko perėjo per rubežių į 
Prūsų pusę.
Runcis irgi sau ramiai me
džio viršūnėje sėdėjo ir iš 
aukšto žiūrėjo į besikarščiuo
jančius bolševikų britvonus, 
kol neatėjo jų savininkai 
maskoliai ir išbarę nenusive- 
dė į sargybos postus.

Tai tokia sutrumpinta to 
katino Runciaus istorija, ku
rią man miela skaitytoja iš 
slaunaus Žemaičių miesto 
priminė. Pliumpiui irgi links
miau ant širdies, kad jo mar
nastis skaito ne tik redakto
rius, bet ir slauna žemaitė iš 
Telšių miesto.

Pasirinkite Sau Ateiti

Kaip žinote, 60 kursų, kuriuos siūlo 
JAV Kariuomenės Technikos Mo
kyklos, yra laikomi geriausiais pasau

lyje. Dabar jūs galite pasirinkti tokį 
technišką lavinimąsi, kokio tik norite 
— pirm įstosiant į kariuomenę.

štai kaip tas daroma: Jūs pasirenkate 
dvi amato rūšis, kurios jums geriausiai 
patinka. Paskui jūs įvardijate po du 
specialius kursus kiekvienoje rūšyje. 
Kariuomenė patikrins ar yra vieta vie

name jūsų įvardintame kursų ir užrezer
vuos jums vietą. Tada jūs įstosite ir lan
kysite kursą, kokį buvote pasirinkę.

Jei jūs esate baigę Aukštąją Mokyklą 
ir esate amžyje tarp 18 ir 34 metų (17 
m. amžyje turi gauti tėvų leidimą) — 
čia jums geriausia proga pasiekti to
kio išsilavinimo, kokio kada nors ga
lėjote tikėtis! Atsilankykite Rekruta- 
vimo Stotyje dar šiandien!

ŠTAI KELETAS KURSŲ, KURIUOS GALITE LAVINTIS!
Mechanical
Automotive Mechanic
Medical Equipment Mechanic 
Locomotive Repairman 
Construction Equipment Mechanic 
Refrigeration Mechanic 
Office Machine Service Man 
Marine Engine Mechanic 
Track Vehicle Mechanic

Construction
Electrician
Water Supply Technician 
Construction Machine Operator 
Boiler Maker 
Ship Carpenter

Crafts
Sheet-Metal Worker
Leather and Canvas Worker

Tire Rebuilder
Tailor
Shoe Repairman

Electrical and Radio 
Cable Spiker

WlOfST CMO«a Of CAfttfR KXS 
MST oeeoeTUNRY roe aovanomint 
UNUSUAL tfTMCMENT MNtriTS

IRMYand U.SAIR FQRQt' 
recruiting service ’ ;

PEACE IS AMERICA’S 
MOST IMPORTANT BUSINESS

Telephone and Telegraph 
Installer Repairman

Telephone Central Office
Repairman

Automatic Telephone System 
Maintenance Man

Power Generator Men 
Teletype Repairmen

Scientific-Medicoi 
Technical
Surgical Technician
Medicel Technician 
Medical Aid Men 
Map Reproduction

Precision Tool
Watch Repairman 
Fire Control Instrument

Repairman

Military Science 
and Tactics
Athletic Instructor 
Leadership Course
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Kaip girėdjau ir bolševikai 
paslapčiom skaito Pliumpį, 
ypatingai kai papasakojau, 
kaip lietuvių bolševikų pikni
kus Dėdės Šamo agentai fo
tografuoja. Bolševikai tą no
rėjo laikyti paslaptyje, nes 
tas galįs pakenkti jų bizniui, 
bet Pliumpis ėmė ir išplepė
jo visam svietui... Taigi, te
gu paskaito bolševikai ir jų 
suvedžioti žemaitėliai, jei to
kių pasitaikytų. Deja, iš jų 
dar gromatų negavau.

Reikia baigti, nes paskui 
redaktorius pyks. Tas Telšių 
Pliumpis kad pripliumpijo tai 
pripliumpijo, net ir rimtiems 

I raštams vietos pritrūko...

ŠYPSENOS
Velnias (Bolševikui). Ati

duok savo dūšią.
Bolševikas. Aš neturiu dū

šios. Juk pats girdėjai, kad 
žmonės mane vadina bedū- 
šiu. O be to aš gi ir netikiu į 
dūšią.

Velnias. Tai atiduok man 
savo širdį.

Bolševikas. Aš neturiu šir
dies. Jei aš turėčiau širdį, tai 
nebūčiau nužudęs 20 milijo
nų žmonių juos sušaudyda- 
mas ir badu išmarindamas. 
Dėlto mane žmonės ir vadina 
beširdžiu.

Velnias. Na, tai atiduok m 
vo protą.

Bolševikas. Aš visai nepri
pažįstu proto, nes kur yra, 
proto, mokslo žmonių, tea 
bolševikams galas. Dėl to 
sveiko proto žmonės ir vadi
na mane bepročiu.

Velnias. Na, tai ką gi tu 
turi, jei neturi nei dūšioe, nei 
širdies, nei proto?

Giminės
—Ar tamsta turi neturtin

gų giminių?
—Nepažįstu jų.
—O gal turi turtingų?
—Jie nė vienas manęs ne- 

i pažįsta.

Pulgis Andriušis

SUMAIŠYTOS KORTOS
LIŪDNI IR LINKSMI PASISKAITYMAI

Nikodemui Pustelninkui, Kauno priemiesčio geležies 
fabriko tekintojui gyvenimas atrodė labai paprastai: 
dirbti, sočiai pavalgyti, gražiai apsirengti, subatvaka- 
riais pasilinksminti su draugais, šventadieniais pas- 
skaityti gerą knygą arba paplaukti garlaiviu į Pane
munės pušynus; o jaunystei apsidūkus, vesti pačią, su
silaukt papūtžandžių vaikų krūvos, gerai juos išau
ginti, į rankas paduot amatą arba mokslą.

—Va, eina Nikodemas su šeima! — su gera šypsena 
pasižiūri į jį valdžia, kunigai ir mokslinčiai, kai Niko
demas sekmadienį išsiveda į ąžuolyną pasivaikščioti 
savo išpuoštą pačią ir raudonveidžius vaikus. Tokius 
deda į paveiksluotas knygeles rašto žmonės, rodydami 
pirštu: štai, kaip reikia gyventi!

Nikodemas gerai žinodavo, kad jei tik pradėsi gir- 
tuokliaut, nebeateisi į geležies fabriką arba ateisi su 
užtinusiom akim, tai tave išmes iš darbo. Jeigu parė
jęs namo, su kočėlu daužysi žmonai galvą, kelsi nak
timis triukšmą, tai šeimininkas paprašys išsinešdinti 
iš po stogo į dangum dengtą gatvę. Tokius taip pat 
deda į knygeles, bet po paveikslėliu prirašo: va, šitaip 
nereikia gyventi!

Padirbus dvi savaites geležies fabrike, Nikodemui 
savininkas įspraudžia į saują algą, o ant rytojaus pati, 
pasišovusi pažastin krepšelį, eina į turgų apsipirkti, 
aplanko kurpių, klausinėdama, ar vaikų batukai jau 
gatavi, nes kitą pirmadienį jau reikės jam bėgti į mo
kyklą; pasišneka su savo siuvėju dėl mažosios Aldu
tės suknelės. O kas lieka, tai Nikodemas nuneša į ban
ką ir ten, prie raštininko akių, paslegia po akmeniu 
juodai dienai.

Viskas taip paprasta buvo Nikodemui Pustelninkui!
Ir vieną karštą pavasario dieną Kauno priemies

čio grindiniu, pro geležies fabriką, peklišką triukšmą 

keldami, atriedėjo svetimos valstybės tankai. Prie
miesčio žydeliai ėmė šaukti, įmokyti rusų, kad tie 
tankai atneša darbininkams rojų. O geležies fabrike, 
išmetė lauk savininką, apdriskę nepažįstami žmogeliai 
pranešė, kad dabar dirbsime ne ponams, bet sau. Vie
toj buvusio savininko prisodino pilną kambarį direk
torių, planuotojų, sąskaitininkų, raštininkų, šivetimo 
vadovų, taip, kad net vietos prie stalų neužteko.

Pradėjo tie visi nauji žmogeliai varyti į vadinamas 
socialistines lenktynes; kas daugiau padarys. Iš po 
varstotų ėmė kristi sugedę, nedatekinti gaminiai, nes 
buvo svarbiau koks jų skaičius, o ne kaip padaryta. 
Už tai raštininkus ir direktorius rusų kareiviai su dur
tuvais išvesdavo į kalėjimą.

Po darbo Nikodemas negalėdavo eiti namo, nes ge
ležies fabrike beveik kasdien būdavo mitingai, kuriuos 
priverstinai reikėjo lankyti, nes kitaip įkiš kalėjiman, 
kaip liaudies priešą ir kenkėją. O tuose mitinguose iš 
kažin kur atsiradę žmogeliai valandų valandas šnekė
davo, kad reikia daugiau ir geriau dirbti, nes to nori 
soicalistinė tėvynė. Ir po visų šnektų žmogeliai per
skaitydavo iš anksto surašytą pasveikinimo raštą tė
vui Stalinui, o visiems klausantiems reikėdavo delnais 
pliauškėti ir rodyti linksmus, patenkintus veidus. Kas 
neplodavo ir sėdėdavo surūgęs, tą bolševikai uždary
davo nugraužtus kaulus, o kai pasiskųsdavo pardavė- 
džiai dviejų mėnesių algą. Ir po pasirašymo vėl rei
kėjo ploti su rankom ir rodyti linksmą veidą.

Nikodemas neišsimiegojęs rytais ateidavo raudo
nom akim geležies fabrikan, kur laukdavo vėl socia
listinės lenktynės, o po darbo mitingas, kur vėl rei
kėjo linksmai dėkoti tėvui Stalinui ir visiems “šventie
siems” už gerą gyvenimą. Po keleto mėnesių Nikode
mas pamatė, kad nors ir jis dalyvauja lenktynėse, plo
ja mitinguose, sekmadieniais eina į vaikštynes pagerb
ti revoliucijai, nešdamas ant pagalio paveikslus, bet 
jam nebeužtenka pinigų vaikams įtaisyti drabužius ir 
žmona turi po kelis kartus versti lopą ant lopo. Niko- 
demienė, nuėjusi su krepšeliu pažasty į turgų, teras- 

davo nugraužtus kaulus, o kai pasiskųsdavo pardavė
jai, tai ji atsakydavo, patraukus pečiais: “Dėkokite už 
tai savo Stalinui!”

Nikodemas naktimis negalėdavo užmigti, nes už sie
nos gerdavo degtinę svetimi špiegai su priemiesčio gal
važudžiais, o šeimininkas nebegalėjo jų išmesti, nes vi
si namai buvo valdžios paimti. Net kai kitų metų pa
vasarį kelias naktis vežė žmones į Sibirą, geležies fab
rike sušauktam mitinge pasakė, jog sovietų valdžia iš
veža šiukšles, — ir tuomet reikėjo dėkoti Stalinui. Tik 
jau tą sykį niekas nerodė linksmybės ir neplojo ran
komis, išskyrus tuos, kur prie stalo sėdėjo.

----- o-------
Vokiečių tankams pradardėjus pro geležies fabriką, 

mitingų nebebuvo ir nereikėjo ploti rankomis, raštinė
je prie stalo pasodino nusigyvenusį prūsą, kuris tik 
trumpai pasakė, kad reikia dirbti, kad vokiečiai grei
čiau sumuštų bolševikus. Ir po to pradėjo vogti iš gele
žies fabriko gaminius, kuriuos mainininkaudavo kaime 
ant lašinių ir sviesto, o visas tas gėrybes spekuliuoda
vo ir išsiųsdavo į savo tėvynę. Nikodemienė, pasisprau
dusi pažastin krepšelį, nuėjo į turgų, bet jis buvo lyg 
iššluotas, tiktai vėjas nešiojo po grindinį šiukšles, nes 
vokiečiai turgų paskelbė juodąja rinka ir ūkininkus, 
vežančius ką parduoti, pačiupdavo už pakarpos, pa
kraudavo į gyvulinius vagonus ir išveždavo į Vokie
tijos fabrikus dirbti ginklų.

Miesto raštininkas atnešė Nikodemo šeimynai kor
telių ryšulį, kur buvo parašyta, kad kiekvienai burnai 
priklauso tik trys riekelės duonos į dieną ir per mėnesį 
porą kartų išvirti mėsos. Ir pagraąsino su pirštu, kad, 
girdi, jei bandysi prisipirkti iš šalies, tai būsi speku
liantas ir atsidursi Vokietijoje arba kalėjime, — kas 
buvo vis tas pats. Nikodemas, atsinešęs iš geležies fa
briko algą, suskaičiavo, pasispjaudęs pirštus, kad už
tai gali nusipirkti tiktai penkis svarus sviesto, o duo
nai jau ir neužtenka, nekalbant apie batus arba kelnes.

Sekmadieniais prie bažnyčios, po visam žmonėms 
pasipylus į šventorių, iš pakampių šokdavo rudi vokie

čių žandarai ir jų pasamdyti špiegai, apsupdavo jau
nus žmones ir, atrėmę pištalietus, gabendavo tiesiai į 
stotį, o iš ten į Vokietiją.

----- o-------
Tėveliui Stalinui su kruvina geležine rykšte vėl pa- 

sibeldžiant į mūsų sienas, Nikodemas ką turėdamas 
susidėjo į mazgelius, pasiėmė pačią, vaikus ir, kaip 
tūkstančiai kitų, patraukė toliau į vakarus, nes visi 
manė, kad netrukus vėl grįš, kai Hitlerį supliekę ame
rikonai atžygiuos Lietuvon ir tėveliui Stalinui su pis- 
talietu parodys savo vietą. Arba iš laivų išgarmėję 
anglai Klaipėdoje pasakys: Juozap, nelysk kur ne tavo!

Ir tai belaukdamas, — kad net akys plaukais apžėlė, 
— Nikodemas atsidūrė toli vakaruose, praleido per gal
vą visus santarvininkų lėktuvus, o paskui — ir tankus. 
Nikodemas buvo uždarytas į UNRRA’os stovyklą, kur 
ant dėdės Šamo atsiųstų gėrybių maišų prisėdo viso
kio plauko raštininkų, velnio neštų ir pamestų pone
lių, kurie ėmė tampyti Nikodemą po raštines, kaltin
dami, kad jis buvęs Hitlerio bendradarbis, kuo ne de
šinė jo ranka; kad jis pridirbęs blėdžių Stalinui, jei* 
gu nuo jo valdžios pabėgęs. O vienas toks atsipenėjęs 
ponelis paklausė Nikodemą:

—Ar buvai komunistas?
Nikodemas ėmė žegnotis, kaip žydas nuo kryižaus, 

vartyti stulpu akis, dievažytis, o poneliui toks išsigan- 
dimas labai nepatiko ir jis nutarė, kad Nikodemas bus 
buvęs nacis.

—Atstokite nuo manęs, pilotai! Vokiškai nė žodžie 
nemoku, kas gi mane priims į nacius? — teisinosi per 
vertėjus Nikodemas.

Prie lietuviškos valdžios Nikodemui Pustelninkui ir 
jo pačiai Kunigundai gyvenimas buvo toks paprastas! 
O jau kai vieną kartą apvertė viską aukštyn kojom, tai 
jau devinti metai, kaip Nikodemui sukasi galva: ar jis 
kvailas, ar pasaulio karaliai išdumėjo?

----- o-------
Visos geresnės pasaulio valdžios susėdę prie viana 

stalo, dėkui joms pasakė tvirtai, kad Nikodemo per
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Philadelphijos Žinios
«

Atvyko Nauji 
Lietuviai

Mikelaitis, Vincas ir Ona, ■ SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI 
į: 9 Columbia St., Worcester, j v

Skripkus, Stasys ir Ramu
tis, į: 198 Devon Ter., Rear- Vos tik Redakcijos
ny, N. J.

vardu trūksta. Mano nuomone, garbin- 
‘Amerikoje” pareiškėme, kad giausiai elgiasi tas, kas visų pir- 

Tallat-Kelpša, Tadas, Ona [skaitytojų laiškų skyrių baigsi- ma rūpinasi silpniausiu ir gelbs- 
ir Kazys, į- 1410 Faulsey me’ ka* laiškanešys apkrovė re- ti masėms vargo žmonių.
Way, Pittsburgh Pa. i dakt»riaus stalą laiškais, iš ku- [

Zumaras, Antanas ir Bar- riū vienas> Parašytas Antano'
bora, į: 302 E. Main St., West ■ ž:iemj° ..^chcste,rio’ .N;

uiaugtjua outaxi,xxxa.x 6cxxx.s>. . Frankfort, Ill.
nuveikti didelius gailestingu- . ^rnoidas Uogte sutiko ir formalu
mo darbus kankinamiems lie- j' z-” . . °9th St., Chicago. noo-nihpfn pati
tuviams. Tad nuo tos dienos Jonaitienė, Anna ir Romu- 
, , 1 i • "1 KCI C? 4- 4-/“»v»
ir prasidės tikras vajus su
kelti reikiamą sumą. Todėl 
vsų laukiam dalyvauti tame 
svarbiame susirinkime. Susi
rinkimas įvyks lietuvių klu
be, šiaurinėj Philadelphijos 
dalyje, miesto centre.

Laivu S.S. Marine Shark į 
New Yorką atvyko 18 lietu
vių:

Adomėnienė, Helen, vyks
ta į Worcester, Mass., 15 Led
ge Street.

♦
tuomet atsiųs savo įgalioti
nius visi lietuviški klubai, I 
draugijos ir sutartinai galės

Graudus laiškas iš Sibiro
Neseniai vieni tautiečiai 

gavo laišką iš savo pažįsta
mų tremtinių iš Sibiro. Laiš
kas rašytas liepos mėn. 15 d. 
Štai laiško ištraukos:

“Pasaulio audra pagavo 
mus ir kelius tautiečius ir nu
nešė į tolimą Sibirą. Mus nu
vežė į tokią girią tarp aukš
tų kalnų, kur pastatyti toki 
keturi lageriai ir ten mus pa
leido... Dabar patekome į to
kią nelaimę nežinome nė dėl 
ko taip turime vargti, neži
nome ar ilgai taip reiks varg
ti. Čia privežė senelių ir ma
žų vaikų daugybę, bet maiš

yto mažai teduoda. Mano vy
ras miškus kerta, gauna 600 
gramų duonos (apie 1 sv.) į 
dieną, o aš kai nedirbu, tai 
gaunu tik 100 gramų duonos 
ir daugiau nieko. Vyra ir mo
terys varomi kirsti medžių 
jei tik jaunesni, o seniems tik 
badas, nežinau, kaip reikės 
gyventi.

“Dabar dar turime maisto''“t?-'* r“s“' tų
iš namų atsiveš, bet kas bus. [“"atstovą? „S? p\dv.SL l^tTus'u^USn 
Irairt nritrTilroimo? Noc moa __ _______________ :____:____ nlm4 If OUS SUQeU lietUVISKU

paskiau su arkliais. Vyrai 
pareina iš darbo sutinusiais 
veidais nuo vabalų.- Muilo 
šmotelio nėra su kuo nusi
prausti veidą. ,.’f

Tai tik maža dalelė mūsų 
tautiečių baisaus likimo 
trėmime.

iš

Visuomeniniai darbai
Philadelphijos lietuviai 

suomet rūpinosi lietuviškais- 
tautiškais ir visuomeniškais 
reikalais. Tiesa, kad šiai ko
lonijai nėra lengva veikti, nes 
ji gan atskirta nuo kitų ir be
veik viską turi atlikt viena 
pati. Tačiau priladelphiečiai 
dirba bendrą visuomenės dar
bą, kad ir palengvėl, kiek jų 
jėgos leidžia. Kas dabar vei
kiama?

1. Po BALF seimo Chica- 
goj, mūsų visuomenė prade- nį^^Gen. Rdmanauskfenė 
jo jau rimtai veikti, kaip pa- ir Murzieng( sudaro komite- 
remti ir palaikyti tą gailės- įr parengs tUOs lietuviš- 
tingumo organizaciją, kad ji kus val iug Institutas ren- 
galetų veikti ir gelbėti musų^ valgių knygą Pagal tų

vi-

rū-
In-

Lietuviški pietūs
Liet. Moterų Tarybos 

pėsčiu, prie International 
stitute, lapkričio 17 d. bus
parengti lietuviški užkan
džiai. Kiekvienais metais to
kie užkandžiai visiems patin
ka ir sutraukia nemažą skai
čių svečių. Ponios Cheledi-

kaip pritruksime? Nes mes 
neturime iš ko gauti. Mūsų 
gyvenimą ir visą turtelį paė
mė valdžia ir nieko nežinom, 
kas ten atsitiko. Kai išvežė, 
visus laukus buvome apsėję, 
tik bulvėse liko nesėtos. Tu
rėjome du arklius, dvi kar
ves, penkias kiaules ir 4 avis. 
Bet visi gyvuliai ir paukščiai 
pasiliko. Tik patalynę ir dra
bužių pasiėmėme.

“Vyšnios buvo pilnos, ne
žinome, kas jas valgo, o mes 
negauname nė vienos uoge
lės. Mus išvežė ant vargo ir 
bado, nė nežinom, kaip čio
nai gyventi, žmonės ėmė la
bai sirgti, nes vaistų nėra nė 
kokių. Kai atvažiavau, sir
gau dvi ąavaites viduriais, 
maniau, kad reiks mirti, da
bar sveika.

“Maisto pas mumis labai 
sunku gauti pirkti, bulvių ga
lima gauti pirkti, bet reikia 
15 rublių už viedrą mokėti ir (iš Europos, nes priladelphie- 
eiti kelias mylias ieškoti. Pie-! čiai jau padarė nemažai ga
no litras 5 rubliai, kito mais
to nėra.

“Kur dingo mūsų vaikai, 
nežinome. Jurgelis dingo be 
žinios, iš dukters negauname 
atsakymo... Pas mus Lietu
voje nebebuvo geras gyveni
mas. šiaip taip reikėjo varg
ti. Žemes atėmė, į konchozus 
varė, žmonės nenorėjo eiti, 
visokie negerumai. Čia tik 
kalnai ir kelių nėra. Arti-. vų susirinkimas, kuris ir nu- 
miausi miestai už 30 mylių, statys, ,kaip surinkti lietu- 
Geležinkelių nėra. Mus vežė viams priladelphiečiams pa- 
15 dienų. Pirma traukiniu, o skirtą sumą. Manoma, kad

Mankas, energingai pasiūlė i 
ir gynė 5 milijonų sumos su
kėlimą tos draugijos palaiky
mui. Jam pasisekė pravesti 
tą sumą, bet dabar reikia, 
kad ta suma būtų surinkta. 
Tačiau jis energingas ir turi 
gerų rėmėjų darbininkų ir 
mano Philadelphijoj sukelti 
didelę sumą.

2. Masinis susirinkimas 
spalių 31 d. ir pradės tuos di- 
dižuosius gailestingumo dar
bus. Susirinkiman kviečiami 
visų draugijų ir klubų atsto
vai ir plačioji visuomenė. Čia, 
kalbės BALF pirm. kun. Dr.

valgių receptai. Tai tikrai 
gražus patarnavimas lietu
viškumui.

International Institute rū
pinasi pagelbėti DP ir čia ką 
tik atvykusioms, nemokan
tiems- amerikoniškai kalbėti. 
Nemaža lietuvių susilaukė iš 
jų pagelbos.

Šiuo savo pasisakymu p. žie
mys atspėja mūsų patį didžiau
si troškimą, tai patarnauti pirm 
visa ko darbo žmogui, lietuviui 
darbininkui Amerikoje, ir jis čia 
pasako tai, kas redaktoriui guli 

’ ' i kitu ant širdies nuo pirmosios valan- 
m. , , f .... žadi užbaigt dos- kai Jis alėj° j “Amerikos”
Tiger atvyko prof. Jonas Ba- skaitvtoju laiškus dgl jūsy laik. redakciją dirbti... Būsiu labai lai- 
lys su seimą Pakviestas dės- ražčio jvertinirno Tai )abai ir la_ mingas, jei Dievas padės tą min
tyti Indiana Universitete. Ad bai įIa Ag mani kad ui n tį įvykdyt.

• T » i o T T1 trr _
gai tęsis, nes man buvo nepa- [ Toliau p. Žiemys tikrai poe- 

i prastai įdomu skaityt pačių tiškai išdėsto savo nuomonę apie 
“Amerikos” skaitytojų pareiški-, dabartinę musų “Amerika še
rnus, kurių buvo ir rimtų ir juo- j kančiai:
kingų, o man buvo nuostabiau-' —Kaip “Amerika” man išro-
sia, kari eiliniai skaitytojai m o- do dabar ir kaip išrodė seniau? 
kino p. redaktorių, kaip sutvar- Seniau buvo taip, kaip vieną šil- 
kyti laikraštį. [ tą, bet ūkanuotą dieną, kada

—Aš nesi jaučiu galįs kuo nors saulutė buvo pasislėpus už de- 
' dabartinį “Amerikos” redakto- j besies; ji švietė ir šildė, bet per 
rių pamokyti — rašo toliau mie- debesis sunkiau begalėjo prasi- 
las mūsų skaitytojas p. A. Žie- veržti vienas kitas gaivinantis 
mys, — tai ir nesiimu to daryti, saulės spindulys ir atgaivinti 
tik patarčiau, kad “Amerikos” augmeniją. Dabar “Amerika” 
redaktorius tuojau įvestų darbi- lyg ta saulėta diena Lietuvos 
ninkišką skyrių su visokiais ge- laukuose, kada saulutė patekė- 
rais patarimais dėl darbo žmo-; jusi aukštyn kildama, beria vis 
nių, nes visokie ten profesiona- j gausiau savo spindulius ir gaivi- 

I lai patys gerai nusimano, kaip' na visą augmeni ją, apšviečia 
'• j gui labai daug ko ta prasme į banguo jančius rugių ir kviečiu

- - _ •. _ - mus atlikti pagelbėjo BALFi^.
u • .sTAn-i nr tu x atstovė Ona Valaitienė.aidas, į: 159 Fiske St., Water- .

bury, Conn. 1 sPallM 3 d- laivu Manne
Launikonis, Joseph, į: Mel

vindale, Mich., 17289 Dora.
Stonys, Sophia, į: 59 Cla

rence St., Brockton, Mass.
Šidlauskas, Angela, į: 100

Haiwood St., Worcester.
Galinis, Viktorija, į: 2906

Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

; vis geriausiai nusako, tai, ką ir 
kiti rašo, štai to laiško turinys:

—Gerbiamas ponas redakto
riau,

Tamsta sakai, kad su
“Amerikos” nr. i

lys su šeima. Pakviestas dės-

35 m. vedybų sukaktis
Pp. Jurgis ir Adelė Raže

liai, 225 Fernon St., spalių 25, 
d. šventė savo laimingo 35 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jubilijatai susilaukė 
ir išauklėjo šeimyną ir labai 
gražiai sugyvena visą savo 
gyvenimą. Sukakties metu jie 
užprašė mišių auką ir pasi
meldė tolimesnės palaimos 
savo bendrame gyvenime.

Sveikiname ir linkime toli
mesnio laimingo gyvenimo.

resas: Indiana University, 
Bloomingdale, Ind.

Rugsėjo 21 d. laivu Sobies
ki iš Prancūzijos atvyko Po
vilas ir Danutė Baubliai. Ap
sistojo: R. D. 2, Hannover 
Farms, West-Chester, Pa. 
Laive pasitiko Liet. Genera
linio Kons. Attache Anicetas 
Simutis. BALF.

Naujos Knygos

tel

K

B AI

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
TAIDOTUVRI 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Yemen St, 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo ištaiga,
dels, graži koplyčia, erdvi sali

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynS

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

Dl-
Kalbos kursai

Lietuvių kalbos kursai 
vyksta sėkmingai. Nuo spa-| 
lių 24 d. pradėta vesti dvi at-1 

___ ' skiras klases — viena prade- 
Koncius, čia atvyks genero- dantiems, kita jau pažengu- 
las Černius, kalbės adv. Ho-,siems kalboje. Kursams va
ran. Susirinkime numatoma do vau j a prof. Antanas Salys, 
ir programa. Vedėjas adv. S. 
Mankas jau ir pradės savo 
sumanymą — sukelti 5 mili
jonus doleriukų lietuvių šel
pimui ir perkeldinimui.

3. Atvažiuos daug lietuvių

rantijų darbui ir butui. Ypač 
geros širdies yra lietuviai 
darbdaviai, kurie išduoda 
darbo liudijimus. Nelietuviai 
remia mūsų reikalus ir pa
gelbsti lietuviams čia atvyk
ti. Tokiu būdu čia atvyks 
tūkstantis ar daugia lietu
vių.

4. Gruodžio 3 d. kviečiamas 
'svarbus visų draugijų atsto-

Ijam pagelbsti pp. M. Vaiš- 
nys, V. Mingėla, Knitaitis, V. 
Mickus. Manoma gauti dar 
daugiau mokytojų, kad būtų 
galima plačiai kursus vesti. 
Kursai laikomi šv. Kazimie
ro parapijos patalpose kiek
vieną pirmadienį, 7:30 
Registracija — $1.00.

vai.

Au- 
vėl

Aukso žvaigždė
Spalių 21 d. p. Adelė 

gustin, 225 Fernon St. 
gavo auksinę žvaigždę, savo
a. a. Charles Augustin karei
vio atminčiai, kurs žuvo ka
re. Ji jau anksčiau buvo ga
vusi kitus ženklus ir pažymė
jimus savo velionio vyro at
minčiai. Ji labai dažnai atsi
mena savo vyrą šv. mišių au
komis ir maldomis.

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

“Antaninos Dambrauskai
tė. Operos Dainininkės Meno 
Kelias,” Munich, Vokietija. 
Spaudai paruošė ir meninę 
Itidinio pusę sutvarkė daili
ninkas Mykolas R. Kovas. Į 
Knygos iliustracijų autoriai: 
prof. Vytautas K. Jonynas, 
skulptorius Teisutis Zikaras, 
prof. Jos. Oberger,, prof. 
Adomas Varnas ir dailinin
kas Mykolas R. Kovas. Teks
tų autoriai: teatro kritikas 
grafas Johannes von Kalc- 
kreuth, dirigentas Aleksand
ras Kučiūnas, režisorius Sta
sys Pilka ir rašytojas Pau
lius Jurkus. Nuotraukos: Vy
tauto Augustino — Lietuva; 
Rudolf Betz — Muenchen; 
Zinaidos — Lietuva; Foto- 
Press — Praga ir D. Bulaitis 
— Lietuva.

74 pusi, ant balto kreidi
nio popierio, 9 x 12 colių dy- 
50 didelių iš artistės vaidin
tų operų nuotraukų, desėt- 
kai įvairių ornamentų ir pa
puošalų.

Tokio puošnaus lietuvių 
kalba leidinio neteko dar 
matyti. Tiesa, šis leidinys tu
ri aprašymus anglų, vokiečių 
ir lietuvių kalbomis. Veika
las išleistas proga Antaninos 
Dabrauskaitės 20 metų ope
rinės veiklos, todėl, šios rū
šies jis iki šiol yra vieninte
lis. .

parengti sau ateitį, o darbo žmo-

Dar nepriklausomybės lai
kais buvo gražūs leidiniai ju
biliejaus proga išleisti Kau
ne: Kipro Petrausko ir VI. 
Grigaitienės, kurie mus pa
siekė. Gal buvo ir daugiau to
lygių, bet neteko matyti. Bet 
esu tikras, kad tokį menišką 
leidinį vargu ar beturėjom. 
Tikrai šis leidinys gali būti 
papuošalu kiekvienoj šeimoj. 
Drauge sujungtas šiame lei
dinyje menas ir propaganda, 
visada skaitytojas susiras 
ten įdomybių apie Lietuvos 
Operą ir Lietuvos meno sto
vį Europos valstybių tarpe.

J. Ž-čius.

laukus ir puošia žydinčiais žie
dais vyšnių sodelį... Tuomet mie
la akinis ir širdžiai saldu. Taip 
panašiai ir prie dabartinio jos 
tvarkymo vra ir su mūsų “Ame
rika.”'

Už tuos taip labai širdingus 
žodžius nuoširdžiausias ačiū. 
Mes žinom, kad taip gerai su 
mūsų laikraščiu nėra, bet mes 
norim, kad taip būtų ir tam 
dirbsim, kiek mūsų jėgos leis... 
Tuo tarpu gi, kai mūsų skaity
tojai to nori — pildysim jų va
lią ir laiškų redakcijai skelbimą 
pratęsime dar skeletai “Ameri
kos” nr., tikėdamiesi, kad skai
tytojai rašys mums ir toliau vis
ką, kas tik į galvą ateina ir kas 
jiems ant širdies guli...

Pranys Alšėnas

ŠIŲ DIENŲ MARGAM PASAULY
(Feljetoniška mozaika)

Sj s iių,

m.

A n< izii.ilal 
tuvo< Gel

Prakal

veiklą ii- I 
tinių selp 
kun. ček

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

gvoltą negrąžins tėveliui ir kad jis bus perkeltas į kitą 
kurią nors valstybę dirbti geležies fabrike, o vis tiek 
metų metus pūdo stovykloje, marina badu, meta bai
sius pinigus, kurie kažkieno tarpupirščiuose nusibars- 
to, giriasi laikraščiuose, jog duoda du tūkstančius ka
lorijų į dieną, o tikrai tai ir ant segtuko galvutės su
dėtum visą dienos maistą, — ir dar liktų vietos!

Bet baigdami perduokime žodį pačiam Nikodemui 
Pustelninkui:

—Znočės, kai vokiečių markė buvo šuns verta, tai 
visi varė dirbti, o kai išspausdino geresnę markę, 
tuomčės ant rytojaus išspyrė iš darbo!

Tai patvirtindama Kunigunda Pustelninkienė, susi
rietus ant narų, kaip višta laktose, tarė:

—Ak, Dievuliau, jeigu ne tavo brolis Brooklyne, tai 
būtum seniai iškratę kaulelius iš suvytusios odos mai
šelio.

—Amerike mūsų vyrai kaip reikia! Rašo laške An
tanas, kad susirenka subatvakariais pakortuoti ir vi
sus išloštus pinigus atiduoda tremtiniams. Ar tu mis- 
liji, kad jiems doleris tenai pats įrieda kapšelin? An
tanas jau, rašo, buvo išėjęs pensijon, bet dabar vėl 
pristojo fabrikan, kad mums primestų šį ar tą.

Nikodemas Pustelninkas, brolio Antano iš Brookly- 
no ir jo draugų suramintas, užpučia šviesą ir ant narų 
sapnuoja, kaip jis dar kartą dirbs geležies fabrike, 
atsilygins savo geradariams ir vėl jam gyvenime vis
kas bus paprasta: dirbti, uždirbti, šventadieniais pa
skaityti knygas, o vaikams išėjus į žmones, atsikvėpti 
prieš dienų saulėleidį.

STANDARD’S
50-tas Good Will Vajus

B

D.

F.
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.

Mes jums duosim visiškai
NAUJ4 STOG4 IR INSULIUOSIM
JŪSŲ NAMŽ UŽ..................................................... $139.00
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais Iki 50 ketv. Pėdų

Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už ......... $ fię.OO 
Pilnai Garantuota. Iki 500 ktv. Pėdų žvyro Stogai biskį aukščiau 
Mes jums duosim INSULIUOTAS 
PLYTŲ ŠONINES Pasirinkimas Spalvų UŽ 
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų
Mes Bingeliais apdengsim Jūsų STOG^ 
UŽ TAIP PIGIAI KAIP.......................................  . $ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant . . .

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM —■ Waterproofing—Pertaisymus

• $150.00

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

Standard Insulation & Roofing Co., Inc.
103-16 39th Avenue, Corona, New York. Tel. NEwtown 9-2475

No smoking!...
Nūdienis Berlynas — yra 

tartum parako statinė. Prie [ 
tos statinės, žinoma, rūkyti. 
griežtai draudžiama, nes... Į 
gali įvykti sprogimas. Bet ar 
visiems?

Į šį klausimą gražų atsa
kymą duoda laikraštis “B. 
L.,” dėdamas įdomią karika
tūrą: Berlynas atvaizduotas' 
didžiule skrynia, viršuj jos 
— didelis užrašas: “No smo- 

, king!” Tačiau ant tos dėžės, 
. su rūkstančia pypke, sėdi 

“tėvelis” Stalinas ir, dargi, į 
šalis mėtos... degančius deg
tukus...

Fantastiškiausia knyga
Tūlas Jurgis Kūkalis iš 

kažkur nugirdo tokį pasako
jimą, kurį čia ‘ 
skaitytojams ir išklosiu.

Į vieną New Yorko knygy
ną užėjęs sau žmogus — pa
prašė jam parduoti įdomiau
sią fiction (fantastiškų ap- 

Irašymų) knygą. Pardavėjas 
pagalvojo ir, kiek paieškojęs, 

[išėmė iš lentynos brošiūrėlę 
į ir padavė ją maloniajam kli- 
[jentui. Ir, žinote, kokia ten 
knyga buvo? — Gi... Stalino 
konstitucija...

Kas turės Stalino auto
mobilį...

Kaip žinome dabartinis 
liuksusinio Hitlerio automo
bilio savininkas yra Chicagos 
prekybininkas Christofer Ja
mes. Iš jo lūpų, tas pats 
smalsusis Jurgis Kūkalis, y- 
ra nugirdęs tokį pareiškimą: 

(“Vieną dieną aš turėsiu ir 
Stalino bei Franko automobi

lius. šarvuoti automobiliai ir 
i geležinės uždangos nepajėgs 
diktatorių amžinai apsaugo
ti”...

Didžiausi parazitai
Raudonoji Vilnis, savo įvai 

renybių skyriuje, prisimena. 
Jog šiuo metu mokslininkai 
[skelbia, kad daug maisto ir 
visokiausių gėrybių sunaiki
ną parazitai — žiurkės, vabz
džiai, plėšrūs žvėrys, paukš
čiai...

Čia pat dedamas ir Vilnies 
į komentaras, jog: “Jei bent 
[dalis lėšų, kurios leidžiamos 
karams, būtų panaudota tų 
parazitų naikinimui, milijo
nams žmonių maisto būtų su
taupyta.”

Deja, “Vilnis” nepasako, t 
koks kraštas šiuo metu dau- 

Igiausia ginkluojasi, laiko di
džiausią pasauly armiją, ke
lia karo baimės psichozą vi
sam pasauly, kalina keliolika

“Amerikos” milijonų vergų darbo stovyk
lose, kad pastarieji savo je- 
[ gas ir gyvybę aukotų to kraš 
, to imperialistiniams tiks
lams, turi okupavęs visą ei
lę kraštų su milijonais gy
ventojų ir t. t.

Va, to krašto valdžia — ir 
yra didžiausias parazitas pa
sauly. Kaip atrodytų “Vil
niai,” jei ms pasiūlytume tą 
patį, ką ir jie siūlo dėl para
zitų, atseit, sunaikint?...

Gi to parazito bacilomis— 
yra apsikrėtusių daugelis ir 
mūsų tautiečių, gyvenančių 
ir baltą duoną valgančių sve
tingose Amerikos ir Kanados 
šalyse...

Naujadaras...
Kažkur esu skaitęs ar gir

dėjęs, kad Jungtinių Tautų 
posėdžiuose Molotovas buvo 
nusikalęs savo naujadarą 
(visai naują žodį). Kai visi 
atstovai, sutikdami su bent 
kurio nutarimo mintimis, sa
ko “Okay,” Molotovas papur
to galvą ir taria: “Nokay”...

žiaurumu® 
fantai tie! 
mo. tiek I 
kojo jo pl 
ševikų kl 
žiaurumus!

Gen. J. I 
ir turiningi 
jo apie lie! 
puotoje L| 
nių stovy! 
kusius pril 
šelpimo dl 
rijoj, Italija 
tijų kraštui 
raširdžio al 
ka negali I 
čio bolševil 
niui baigi 
trumpa pel 
buvo suriil 
aukota S3| 
centran $1|

Po perti 
Buikus, adl 
sulas J. Bu] 
likos P. čJ 
vičius iš Gi] 
betojai taiJ 
šokius klau] 
t i prisirinki

Aukavo: 1 
S25. M. Viki

Po S5: JI 
P. Belskienl 
Lažaunikier| 
Gen. Kons] 
Bernotavich]

A Vasiliai 
laitis S3,

Po S2: PI 
dzevičius, J.I 
džionienč, A 
Zibartienė. 1 
kieno.

Po SI: Pi 
čiūnas. Stanį 
J. Titenienė, 
ČapinskienėJ 
Mrs. Bernot 
nė. J. Petra 
tis. S. Tenni 
čin. J. Yogil 
Mr. Truda, 
Zorskienė, B 
Mr. Pet kūnai 
čiūnienė, Mij 
karkienū. AJ 
kas, L. V. G 
žonis. S. Laž 
kevičius. Mrs 
lantinas. Ka 
dienė. Mocke 
minienė, M. 
kieno.

Kiti aukai 
mom.

Be to auk; 
Mcnally $10,i 
$5. Mr. S. Ka 
po $5.

— : - P
• , -- •
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uonione, garbin
ąs, kas visų pir- S 
niausiu ir gelbs- 
j žmonių.įsakymu p. Žie- sų patį didžiau- patarnauti pirm mogui, lietuviui 'rikoje, ir jis čia redaktoriui guli širmosios valan- o j “Amerikos” . Būsiu labai lai- is padės tą min- nys tikrai poe- o nuomonę apie “Ameriką” se-
rika” man išro- 
> išrodė seniau? 
», kaip vieną šil
tą dieną, kada 
įsislėpus už de- 
ir šildė, bet per 
begalėjo praši

ltas gaivinantis 
s ir atgaivinti 
iar “Amerika” 
diena Lietuvos 
saulutė patekė
dama, beria vis 
ndulius ir gaivi- 
;niją, apšviečia 
ūgių ir kviečių
i žydinčiais žie- 
į... Tuomet mie
žiai saldu. Taip

dabartinio jos 
su mūsų “Ame-labai širdingus džiausiąs ačiū.taip gerai su nėra, bet mes ) būtų ir tam ūsų jėgos leis...ii mūsų skaity- pildysim jų va- ikcijai skelbimą meletai “Ameri- niesi, kad skalus ir toliau vis- . zą ateina ir kasguli...

Spalių-October 29,1948 AMERIKA _ r .

I VIETOS ŽINIOS!
-------- ---------------------------------------------- 4

Lietuvos Gen. Konsulas Dr. Budrys (kairėje), kun. čekavičius (vidury) 
ir gen. J. Černius (dešinėj) Great Necke BALF parengime, kurio aprašymas 
telpa šiame “Amerikos” numeryje.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Great Neck, N. Y.

Newark, N. J.

Apreiškimo 
Parapija

Giedojo V. J. Zaunienė
Sekmadienį, spalių 24 d., 

Apreiškimo par. bažnyčioje 
įvyko didelė staigmena. 11 
vai. sumos metu visiems lie
tuviams gerai žinoma Kauno 
operos viena iš žymiausių ar
tisčių, Vincė Januškaitė-Zau- 
nienė, savo gražiu, didingu 
balsu pagiedojo solo du da
lykėlius.

Vincė Januškaitė-Zaunienė 
paskutiniu laiku vieši Brook- 
lyne.

Kristaus Karaliaus Šventė
Lietuviškomis tradicijomis 

Maspethe įvyks Kristaus Ka
raliaus Šventės minėjimas, 
kuriame visos draugijos or
ganizuotai melsis už kenčian
čią Lietuvą.

2 vai. budės prie išstatyto 
Švč. Sakramento šv. Vardo 
draugija, Veteranai, Vyčiai 
ir Choras.

3 vai. — Tretininkai.
4 vai.—Šv. Rožanč. D-ja.
5 vai. — Sodalicijos D-ja.
7:30 — visa parapija at

liks Šv. Valandą.

BROOKLYN, N. Y.417 GRAND ST.

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

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

ir kiti spaudos darbai

“Amerika”

"anys Alšėnas

4ULY...

parazitai
Inis, savo įvai 
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įtovas buvo
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į). Kai visi 
.mi su bent 
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rvas papur- 
“Nokay”...

BALF 20 Skyriaus veikla
Spalių 10 d., vietos BALF 20 

skyrius turėjo prakalbas. Kalbė
jo gen. J. Černius iš BALF cen
tro, kun. J. čekavičius iš Mas- 
petho ir svečiai: kun. Buikus, 
tik ką atvykęs iš tremties, adv. 
Andziulaitis iš New Yorko, Lie
tuvos Gen. Konsulas J. Budrys, 
gyvenąs Great Necke.

Prakalbų programą atidarė 
skyriaus pirmininkas A. Vasi
liauskas. Nupasakojo skyriaus 
veiklą ir nuveiktus darbus trem
tinių šelpime. Pakviestas kalbėt 
kun. čekavičius, labai įspūdin
gai ir vaizdžiai nušvietė tuos 
žiaurumus, padarytus lietuvių 
tautai tiek raudonojo bolševiz
mo, tiek rudojo nacizmo. Pasa
kojo jo paties pergyventus bol
ševikų kelėjimuose kankinimo 
žiaurumus.

Gen. J. Černius savo gražioje 
ir turiningoje kalboje nupasako
jo apie lietuvių vargus, tiek oku
puotoje Lietuvoje, tiek tremti
nių stovyklose. Kvietė susirin
kusius prisidėti prie tremtinių 
šelpimo darbo Vokietijoj, Aust
rijoj, Italijoj ir kituose Vak. vals 
tijų kraštuose, nes šiuo metu ge
raširdžio amerikiečio lietuvio au
ka negali pasiekti lietuvio esan
čio bolševikų replėse. Gen. Čer
niui baigus kalbą, padaryta 
trumpa pertrauka, kurios metu 
buvo surinkta $145, anksčiau 
aukota $30 ir sykiu pasiųsta 
centran $175.

Po pertraukos kalbėjo kun. 
Buikus, adv. Andziulaitis, kon
sulas J. Budrys, taip pat iš pub
likos P. Černienė, Al. Beresne
vičius iš Glen Head, ir kiti. Kal
bėtojai taip pat atsakinėjo į vi
sokius klausimus. Kalbų klausy
ti prisirinko pilna salė.

Aukavo: Adv. J. Andziulaitis 
$25, M. Viktasee $6.50.

Po $5: J/Bartkus, W. Wolf, 
P. Belskienė, pp. Norwich,, O. 
Lažaunikienė, A. Beresnevičius, 
Gen. Konsulas J. Budrys, P. 
Bernotavich, M. Bukantienė.

A Vasiliauskas $3.65, P. Povi
laitis $3, Mažylis $2.50.

Po $2: P. Venckienė, J. Pun
dzevičius, J. Daukšys, NN, Braz
džionienė, A. Blažonienė, Ant. 
Zibartienė, Mrs. Kens, Ev. Glot- 
kienė.

Po $1: Pr. Titenis, A. Krau- 
čiūnas, Stankevičius, Mrs. Denis, 
J. Titenienė, N. Kensevičienė, M. 
Čapinskienė, M. Gutauskienė, 
Mrs. Bernotavich, Mrs. Pozarie- 
nė, J. Petrauskas, P. Kurtinai
tis, S. Tennis, P. Rusas, F. Ur- 
čin, J. Yogis, L. Ciplijauskienė, 
Mr. Truda, Ev. Vanagienė, Ev. 
Zorskienė, Mrs. Sakalauskienė, 
Mr. Petkūnas, Buikus, J. Krau- 
čiūnienė, Mr. Gailius, Mrs. Za- 
karkienė, A. šeškus, A. Surdo- 
kas, L. V. Ciplijauskas, J. Bla- 
žonis, S. Lažaunikas, Wm. Bin- 
kevičius, Mrs. Mickienė, A. Va- 
lantinas, Kacinkevičienė, Tru- 
dienė, Mockevičienė, Mort. Ged
minienė, M. Yuškienė, Petraus
kienė.

Kiti aukavo mažesnėm su
mom.

Be to aukavo Mr. Keenan J. 
Mcnally $10, Mrs. J. Masarra 
$5, Mr. S. Katz ir Mr. R. B. Best 
po $5.

Komisija dėkoja visiems kal
bėtojams, aukotojams ir atėju
siems į prakalbas.

Padėka

Newarko kolonijos išrinkti 
“Grožio karalius su karaliene,” 
po įvykusio 1948 m. spalių 10 d. 
baliaus, jų pagerbimo proga, 
nuolankiai dėkoja už puikias do-

New Britain, Conn.

Mire kun. Matas 
Pankus

Tik ką gavom liūdną ži
nią, kad spalių m. 25 d. New 
Britain, Conn, mirė a. a. kun. 
Matas Pankus, Šv. Andrie
jaus parapijos klebonas. Lai
dotuvės įvyks spalių m. 29 d. 
Į laidotuves vyksta iš mūsų 
apylinkės kun. prel. J. Bal- 
kūnas, kun. N. Pakalnis, 
kun. Aleksiūnas, kun. Gu- 
rinskas, kun. Simonaitis ir k.

A. a. kun. M. Pankus buvo 
labai širdingas “Amerikos” 
prietelius, vienas iš mūsų 
laikraščio steigėjų ir vienas 
iš nuoširdžiausių rėmėjų.

vanas: Elenai Baranauskaitei, 
už puikius auskarus, pp. Žilio- 
niams, Adelei židaveckienei, 
Onai Daukšienei, o taipgi Onai 
J. Daukšienei net už dvi dova
nas, Juozui Baranauskui ir Onai 
Valickienei už surengimą šio 
taip puikaus bankieto, bei vi
siems kitiems prisidėjusiems su 
dovanomis ir kitkuo, ir taipgi 
kunigams, kleb. I. Kelmeliui ir 
kun. P. Bastakiui, kaip lygiai vi
siems tiems, kurie prisidėjo prie 
išrinkimo “karaliaus ir karalie
nės.”

Valentinas Valickas, ir 
Antanina Baranauskienė

Bazaras
Parapijos bazaras užsibai

gė pereitą sekmadienį. Nors 
lietus ne vieną sulaikė nuo 
bazaro, bet vis dėlto žmonių 
prisirinko pilnutėlė salė. 
Žmonės džiaugėsi nauai išde- 
koruota sale, džiaugėsi gra-

SKAITYKITE ir PLATINKITE

"AMERIKA”

Kaip Buvo Sutikti DP Kolumbijoje
“Amerikos” spec, korespondento pranešimas

Sužinojęs galutiną DP at
vykimo dieną, nuvykau lėk
tuvu į Kartagenos uostą pa
sitikti 74 tautiečių. Spalių 3, 
sekmadienio ryte, lydimas 
vieno miesto saleziečių auk
lėtinio, suradau viešbučius, 
susitariau su lėktuvų bendro
ve dėl pervežimo ir jau nuo 
trečios valandos po pietų nu
vykau į uostą. Esant dar lai
ko, turėjau progos pavaikš
čioti po uostą, po moderniš
kųjų vilų kvartalą ir pamaty
ti plačiuosius miesto mūrus 
su Pilipo II, Ispanijos kara
liaus pilimi, statytus dar 
prieš pusketvirto šimtmečio 
nuo jūrų plėšikų apsigyni
mui. Pagaliau pasirodė ir lai
vas PORTUGAL. Padaręs di
delį vingį aplink salas, apie 
6 vai. prisiartino prie kranto.

Mūsų tautiečiai jau iš tolo 
iškėlė Lietuvos trispalvę. To
kiu būdu greitai jie mane pa
stebėjo, o aš juos. Betikri- 
nant pasus, atėjo net vidur
naktis. Paskui, išlipus iš lai
vo, mūs tautiečius pasitiko 
švelnus ir šiltas atogrąžų lie
tus. 24 atvykusius iš USA. zo
nos, pasiuntėme autobusu į. 
vieną viešbutį, o visus kitus 
— į kitą.

Buvo jau pirma valanda 
ryto. Po vakarienės vaikai ir 
moterys tuojau sugulė. Su 
vyrais dar palikau ilgai be
šnekučiuodamas. Juos vaiši
nau Kolumbijos “refreskais.”

Pirmą kartą po 18 metų...
Buvo tikrai įdomi draugys

tė: pirmą kartą po aštuonio
likos metų, išvažiavus iš tė
vynės, sėdėjau tokiame dide
liame tautiečių vyrų tarpe. 
Ištikrųjų tai vienas iš ge
riausių mūsų tautos elemen
tų, kuriais nespėjo pasisotin
ti mūsų tautos engėjai: vie
nas kunigas, du profesoriai, 
keturi inžinieriai, vienas ve- 
ter. gydytojas, du agrono
mai, du amatininkai, du la
kūnai, vienas smuikininkas ir 
keturi ūkininkai.

Lietuvių Komiteto vardu 
jiems pareiškiau: “Laimingi

mes esame galėję jums patar
pininkauti ir padėti skau
džioje likimo valandoje, bet 
Dieve duok, kad jus visus 
sveikus dvasiniai ir fiziniai 
galėtume sugražinti į išlais
vintus tėviškės laukus.”

Rytojaus dieną, t. y. spa
lių mėn. 5, pirmoji grupė iš
skrido Medellin’o linija 6 vai. 
ryto. Antroji ir trečioji gru
pė tiesiai buvo išsiųsta į Bo
gotą, o mūsų paskutinė gru
pė, susidedanti iš Pr. Griga
liūno šeimos ir manęs, pietų 
metu išskridome į Barran- 
quillą. Iš ten po pusvalandžio 
skridome į Bogotą.

Bogotoje
Tokiu būdu viena diena vi

si atvykusieji pasiekė Bogo
tą, išskyrus K. Kumpį, palik
tą ligoninėje, ir Graužinius, 
kuriems vieta buvo užsakyta 
spalių 6 d. Kumpis pasiekė 
Bogotą po penkių dienų.

Bogotoje atvykusiųjų lau
kė Kolumbiečių Komitetas, 
dar vos tik prieš dešimt die
nų sudarytas, bet jau suspė
jęs paruošti patalpas ir ap
rūpinti atvykusius visais 
reikmenimis. Atvykusieji tau 
tiečiai dabar yra supažindi
nami su krašto sąlygomis ir 
skirstomi į darbo vietas.

Kun. N. Saldokas

žiai paruoštu bazaru, na, ži
noma, visi stengėsi išmėgin
ti savo laimę. Vieni laimėję 
džiaugdamiesi grįžo namo, 
bet ir tie, kurie nelaimėjo, 
grįžo patenkinti, nes ir vieni 
ir kiti savo laimės mėgini
mais parėmė parapiją.

Angelų Karalienes 
Parapija

—Angelų Kar. parapija, 
minėdama šiais metais savo 
60 metų jubiliejų, renka 
“boosterius,” kurie bus pa- 
paskelbti programoje. Visi 
kviečiami prisidėti ir parem
ti garbingą jubiliejinę para
piją, kuri šiais metais turi 
baigti savo išmokėjimus.

• —Parapijos jubiliejinis
koncertas bus lapkričio 19 d., 
penktadienį, Šv. Stanislovo 
svetainėje, Greenpointe. Kun. 
klebonas Aleksiūnas malo
niai kviečia visus kuo skait- 
lingaiusiai dalyvauti.

Graži Pramoga
Karalienės Angelų parap. 

Gyvojo Rožančiaus D-ja ren
gia įdomų Laimėjimų Vaka
rą su užkandžiais.

Vakaras įvyks šį sekma
dienį, spalių 31 d., 5 vai. po 
pietų, Karai. Angelų parap. 
salėje, Roebling ir So. 4th St., 
Brooklyne.

Vaišės tremtiniams
Maspethe gyvenantieji pp. 

J. M. Kivytos suruošė perei
tą šeštadienį malonias susi
pažinimo vaišes nesenai iš 
Vokietijos atvykusioms tau
tiečiams. Gražus būrys sve
čių pas vaišingus šeiminin
kus išsikalbėjo rūpimaisiais 
klausimais, pasitarė kaip ieš
koti darbo bei buto garanti
jų broliams vargstantiems 
Vokietijoje, prisiminė ken
čiančią mūsų tautą raudono
jo teroro vergijoje ir padai
navo patrijotinių dainų. Da
lyviai nuoširdžiai dėkoja už 
parodytą vaišingumą.

Maspetho Žinios

Vyčių suvažiavimas
Apskrities vyčių visų kuo

pų suvažiavimas įvyks Mas
petho parapijos salėje šį sek
madienį 2 vai. pp. Šis svar
bus suvažiavimas sutrauks 
vyčių jėgas iš visos New Yor
ko apylinkės.

Veteranų šokiai
šeštadienio vakare, Maspe

tho parap. salėje, įvyks Ve
teranų ruošiami šokiai.

Rūpinamasi DP atvykimu
Maspetho parapija labai 

nuoširdžiai rūpinasi tremti
nių atvykimo reikalu. Dar 
tuo tarpu nėra pradėtas va
jus (o jis bus didelis ir gerai 
organizuotas!) ir jau 21 šei
ma yra aprūpinta kamba
riais. Tikimasi, kad vien 
Maspetho parapija priglaus 
virš 50 tremtinių šeimų.

—Spalių 24 d. parapijos 
salėj buvo Šv. Pranciškaus 
3-čio Ordeno metinis susirin
kimas. Valdyba liko ta pati— 
Dvasios vadas prel. J. Balkū- 
nas, pirm. — Juz. Paulaus
kienė, prot. raštin. — Petr. 
Šimkiūtė, fin. rašt. — O. Čer- 
nauskienė.

—Spalių 20 d. sukako 10 
metų nuo a. a. Antano Valan
ti e j aus mirties. Ta proga bu
vo šv. mišios Viešp. Atsim. 
parap., Maspethe, Šv. Juoza
po par. bažnyčioje, Waterbu
ry, Conn, ir velionio brolis 
kun. J. Valantiejus atlaikė 
mišias būdamas Chicagoje. 
Širdingai dėkui visiems gimi
nėms, draugams, parapijie
čiams už maldas ir kunigams 
ųž atlaikymą šv. mišių.

V. R. Valantiejienė

Vyt. Bacevičiaus 
koncertui praėjus
Išklausėme temperamen

tingą Vytauto Bacevičiaus 
piano koncertą. Malonu tu
rint savo tarpe taip talentin
gą tautietį. Dar mieliau jį 
girdėti tokioje puikioje Car
negie Hall koncertų salėje.

Labai maloniai širdį paku
teno pianisto programoje 
įtrauktas ir lietuvis Gruodis 
tarp kitų muziko korifėjų. 
Vidutinišku gausumu susi
rinkusi lietuviškoji publika 
gržiai pagerbė pianistą, kele
tą kartų iškviesdania jį į 
sceną ir prašydama groti dar 
ir dar.

Muzikas Vytautas Bacevi
čius taip pat parodė gražų 
žestą daug bilietų paskirda
mas tremtinių naudai.

Tik vienas debesėlis, nors 
ir senokai praplaukęs, dar 
temdė šios muzikos šventės 
giedrų dangų. Ne vienas bu
vęs salėje klausė savęs ir 
kaimynų ar gi galima, kad ir 
labai temperamentingam me
nininkui, taip “temperamen
tingai” keisti ir savo idėjas? 
Juk dar nesenai grojęs rusiš
ko konsulato garbei, šian
dien, grįžęs pas lietuvius, ga
lėjo įsitikinti, kad ir lietuviš
ka publika mielai priima jo 
kvietimą ir gal net gausiau 
atsilanko į jo koncertą... Jei
gu ir galima daug ką atleis
ti menininkui, bet ne taip 
dažnai. Tėvynėje bekovojan- 
tieji partizanai apie tai turi 
labai griežtą nuomonę ir apie 
svetimiesiems dainuojančius 
menininkus savo spaudoje 
labai neatlaidžiai atsiliepia.

O mes lietuviai vis dėlto 
labai geros širdies esame ir 
daug, kartais ir perdaug, do
vanojame...

Jonas Granitas

J
MATTHEW BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
426 Lafayette Street Newark, N. J.

Telefonas: MArket 2-5172

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen S-9ŽM
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-68M
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

tephen Aromiskis
(Armakauskas) i

Graborlos—Balsamnotojas

( Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Gnbortas—B&Isamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

I

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas) :

Laidotuvių Direktorių

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalim
i (Šalinakas)
Į Lalsniuotaa Grritoetae
i Suteikiam Garbingas
i Laidotuves

i -$150-
• KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
> NEMOKAMAI
I 84 - 02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VBBONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotaa Graboriiu
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y. '

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

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

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.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS j

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

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



Spalių-October 29, 1948

VISUS KVIEČIAME TALKON
“Amerikos” Rėmėjų susi

rinkime išrinktas Komitetas 
Sukaktuviniam Koncertui su
rengti kreipiasi į visus apy
linkės veikėjus, kviesdamas 
juos talkon.

Kiekvienas, sutinkąs prisi
dėti prie “Amerikos” sukak
tuvių minėjimo, prašomas at
silankyti į Koncerto Rengė
jų susirinkimą, kuris įvyks 
penktadienį, spalių 31 d., 8 
vai. vakare, Apreiškimo par. 
salėje.

Be to šią savaitę mūsų 
skaitytojams bus išsiuntinė
ti blankai Sukaktuvių leidi
nio reikalu.

Tuos blankus su savo au
ka prašome mums grąžinti 
iki šių metų lapkričio mėne
sio pabaigos, kad galėtume 
visų vardus tame leidinyje 
atspausdinti ir laiku išsiunti
nėti.

Šią savaitę savo auką 
“Amerikos” Sukaktuviniam 
Leidiniui prisiuntė:

Jokūbas J. Stukas, New
ark, N. J. — $2.00.

M. Ražanauskas, Brook
lyn, N. Y. — $2.00.

J. Žekienė, Waukegan, Ill. 
— $1.00.

Magd. Kazlauskienė, New 
York — $1.00.

Visiems, kurie prisidės 
prie šios mūsų sukakties mi
nėjimo, išanksto nuoširdžiai 
dėkojame.

“Amerikos” Administr.

Susirinkimai
Penktadienį, spalių 29 d., 
vai. vakare, Apreiškimo 

parap. salėje, įvyksta “Ame
rikos” Koncerto Rengėjų 
svarbus susirinkimas.

Visi mūsų bičiuliai, norin
tieji prie to parengimo prisi
dėti, maloniai kviečiami ta
me susirinkime dalyvauti.

Rengėjų Komitetas

8

■c

Aplankykite Lietuvių Tautodailės Skyrių
TARPTAUTINĖJE moterų parodoje

71st REGIMENT ARMORY
New York City

Tuojau po Koncerto Rengė 
jų susirinkimo toje pačioje 
vietoje įvyksta Federacijos 
apskrities susirinkimas.

Bus aptariami svarbūs rei
kalai. Taigi visi prašomi šia
me susirinkime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Valdyba

43th ir Park Avenue/
Paroda vyks visą savaitę

NUO LAPKRIČIO 1 IKI 7 D.
Lietuvių skyriuje bus parduodami nepaprastai gražūs rankdarbiai 
ir kitokie tautodailės eksponatai, labai tinkami Kalėdų dovanoms 

Paroda atdara kasdien nuo 11 v. ryto iki 11 vak 
LIETUVIŲ MENINE PROGRAMA įvyksta

LAPKRIČIO 7 D., 8:30 VAL VAK.
Bilietus į parodą pirkite iš platintojų ar New Yorko Lietuvių Mo

terų Komiteto. Galima gauti visų lietuviškų įstaigų raštinėse.
Įžanga 50c. Prie durų tereikia sumokėti 10c. taksų

Mūsų Apylinkėje

LIETUVIŲ SKYRIUS TARPTAUTINĖJ 
MOTERŲ PARODOJ

New Yorko Tarybos globo
jama New Yorko Lietuvių 
Moterų Paroda prasidės lap
kričio 1 d. ir tęsis iki lapkri
čio 8 d., nuo 11 vai. iš ryto 
iki 11 vai. vakare kasdien.

Komitetas kviečia visus at
silankyti. Paroda įvyks 71st 
Regiment Armory, 34th St. 
ir Park Ave., New Yorke.

Bilietai kainuoja tik 50c. 
kiekvienas. Bilietus pirkite 
iš anksto. Kadangi komitetas 
padengs dalyvavimo išlaidas 
iš bilietų pardavimo, prašo
ma bilietus pirkti tik iš lie
tuvių. Už bilietus,'parduotus 
prie durų, komitetas negaus 
jokio pelno.

Šiais metais lietuvių pavi- 
lijonas bus ypatingai įdomus 
iš tremties atsiųstais ekspo
natais. Galima bus nusipirkti 
gražių Kalėdoms dovanų.

Bilietus pirkite iš “Ameri
kos,” “Vienybės” ir “Tėvy
nės” redakcijų, Lietuvių ra
dijo valandų vedėjų, iš BAL- 
Fo, iš Informacijos Centro, iš 
N. Y. Tarybos narių ir drau
gijų sekretorių ir iš sekamų 
Komiteto narių: — Dr. Aldo
nos Šliupaitės, Br. Spudienės, 
Kotr. Balkūnaitės, Izabelės 
Laučkienės, E. Jurgelienės, J. 
Averkienės, V. Tysliavienės, 
St. Charaškaitės, E. Urbelie- 
nės, J. Bacey, Aid. Stašins- 
kienės, I. Bajorienės, M.vg. 
S. Mulks, Ad. Mučinskienes, 
R. Karpiūtės, Pr. Lapienės, 
B. Darlys ir M. Kižytės.

D. Averka, N. Y. Tarybos

• Dr. šaulys, Lietuvos Mi- 
nisteris Šveicarijoje, miręs 
šiomis dienomis, buvo nuošir
dus ir mūsų “Amerikos” skai
tytojas. Jis buvo suradęs pa
gal “Mūsų Apylinkėje” skel
btas pavardes savo gimines 
Kanadoje.

• Vincė Januškaitė-Zaunie- 
nė, Lietuvos operos solistė, 
lankėsi šiomis dienomis New 
Yorke. Šiuo metu p. V. J. 
Zaunienė gyvena Californijo- 
je.

• Kun. Pakalniškis šio
mis dienomis laukia atvyks
tant iš tremties jo sesers, ku
ri yra Amerikos pilietė.

• Dail. Vijeikis, mūsų ar
timas bendradarbis, nupiešė 
labai gražų adresą, kuris Chi
cago je buvo įteiktas BALFo 
Vadovybės J. E. kardinolui 
Strich.

• J. B. Laučka pirmininka
vo darbo prezidiumui Chica- 
gos L. K. Kongrese.

• Dain. St. V. Končius spa-

• Marijona Matuliūtė ir 
Edvardas Staniulis sukūrė 
lietuvišką šeimos židinį.

• Sekantį “Amerikos” nr. 
skirsime Vėlinėms paminėti.

• “Amerikos” Redaktorius 
Dr. Henrikas Lukaševičius, 
“Am.” Pirmininko kun. N. 
Pakalnio pavedimu dalyva
vęs A. L. K. Kongrese Chica- 
goje, su šiuo mūsų laikraščio 
nr. vėl grįžo prie savo parei
gu-

RUBBERSTAMPS;?
MADE-TO-ORDER i

TEU BEEKMAN 3-6B2B

TREMTINIŲ JAUNIMO 
VAKARAS

J. Sneideraltls ir A. Andriukaitis 
Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

Juozas Cinkus
495 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti giV.es Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

:c.H

489 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Aarti Union Avė.

D. Whitecavage, Savininkas
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 ALLIANCE NITE CLUB ;

KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai J
Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke * 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI ,

NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarų

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE '

(8th Street ir 1st Ave. kampas > 1
Tel. Gramercy 7-9765 i

Namai —• Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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)

Tel. Virginia 7-1896
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Pirmas New Yorke tremti
nių jaunimo rengiamas Ame
rikos Lietuvių ir Tremtinių 
susiartinimo vakaras-koncer
tas įvyks sekmadienį, lapkri
čio 21 d., gražioje Knapp 
Mansion salėje, 554 Bedford 
Ave., Brdoklyne. Pradžia 6 
valandą.

Programoje dalyvauja ope
ros solistas Jonas Butėnas, 
smuikininkė Rajauskaitė-žit- 
kevičienė, šokėja Elena Čiur- 
lytė, Tautinių Šokių Grupė, 
vad. E. Čiurlytės.

Šokiams gros Adomo Jeza- 
vito orkestras.

Bus baras, užkandžiai, lin
ksmi paįavirinimai. Pakvieti
mai gaunami pas vietos biz
nierius ir rengėjus. Įžanga 
$1.50. Pelnas skiriamas trem
tiniams remti.
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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!

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas

sekretorius, yra bilietų plati- 23 d. dainavo J. Stuko 
nimo komisijos pirmininkas. |hetuvlskoJe radio programo

je. Ten pat neseniai dainavo 
ir solistas J. Butėnas.

• EI. Čiurlytė lapkričio 14 
d. žada šokti Elizabethe 
liet, radio valandos parengi
me. Jai akompanuos muz. J. 
Sakas.

• V. Beleckui, vestuvių 
proga, jo draugai ruošia spa
lių 30 d. “bacheler party.”

• P. Daugirdas lankėsi 
šiomis dienomis Kanadoj, o 
dabar yra atvykęs į New
Yorką ir čia žada sutikti pir- siuų kambarius mūrinis namas, 
mąjį tremtinių laivą.

• Antanina Baranauskie
nė iš Newark, neseniai išrink- 

i ta tenai grožio karaliene, yra 
mūsų laikraščio rėmėja ir už- 

{siprenumeravo “Am.” 2 me- 
, tams.
I • Kun. Valantiejus, grįž- 
(damas iš Chicagos seimo, bu
vo sustojęs Maspethe pas V. 
R. Valantiejus.

• Marijona Budreckienė 
susirgo ir gydosi Queens Ge
neral ligoninėj, Jamaica.

• P. Marija Adomėnienė iš 
Ridgewood, siunčia labai 
daug siuntinių į Vokietiją 
tremtiniams ir yra parūpinu
si jiems nemažai darbo ir bu
to garantijų.

• Kun. A. Vilkaitis, lietu
vių par. vikaras iš Montreal, 
atvyko į mūsų apylinkę ir ap
sistojo Maspethe. Čia žada 
nekurį laiką pasisvečiuoti ir 
pamatyti mūsų gražų kraštą.

• Inž. Labanauskas lankė
si Chicagoje ir dalyvavo Lie
tuvių Kat. Kongrese.

• Petras Minkūnas iš BAL
Fo centro aplenkęs daug 
BALFo skyrių visoje Ame
rikoje ir išbuvęs kelionėj virš 
2 savaičių, grįžo Brooklynan.

• Pr. Lapienė dalyvavo 
Chicagoj BALFo seime, kur 
buvo išrinkta į BALFo direk- 
toriatą.

• Uršulė Jurkevičienė iš 
Brooklyno gražiai paminėjo 
savo gimtadienį.

Visi į parodą!
41.40 —74th Street

Vilniaus Aušros Vartų Parapijos
METINIS

BAZARAS
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

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVIČIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

PARDUODAMA
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie-

Kaina $12,500.
Cypress Hill 3 šeimų su švie

siais kambariais mūrinis namas. 
iVeta garažui. Kaina $11,000.

East New Yorke kampinis su 
gražiais kambariais 3 aukštų na
mas, kuriame yra Bar ir Grill. 
Kaina — $14,500. Galima pirkti 
ir biznį. Kreipkitės pas

Joseph Vastiinas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. VI 7-2940

Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9 - 5972

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 fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS real estate ir 
INSURANCE

499 GRAND ST. 861 UNION AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

EV 4-3487 RE 9-1506

DAvenport 6-0259
RALPH K RUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant
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Į Stephen Bredesjr. į
ADVOKATAS

« 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Į Tel. EVergreen 7-9394

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų (ienų iš
lyginimą, piasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms 
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

J = =^]
Jos. Zeidat, Jr.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA UŽEIGA

----- Nebrangiausia—ir—Geriausia  '
pas Z EI D AT’S

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS
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LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

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.

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

Tel. EV 8-2954

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.

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w.
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS

429 Walnut St., Newark 5, N. J,
Tel. MArket 2-5360
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