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Praeitame “Amerikos” nu
meryje buvęs šio laikraščio 
redaktorius Dr. H. Lukaševi- 
čius pasakė savo buvusiems 
skaitytojams ir bendradar-1 
biams sudie. Patyriau, kad 
skaitytojai ir bendradarbiai 
susijaudino benustodami mie
lo savo redaktoriaus. Daugy
bė skaitytojų ir bendradarbių 
net atvyko į redakciją, aler- 
mavo, kodėl, sako, mus palie-1 
ki. Tai įrodymas, kad buvęs 
redaktorius pajėgė su laik
raščiu pakilti iki savo skaity
tojų patenkinimo lygio.

Iš tikrųjų, jis labai daug 
dirbo ir išvarė platų barą, Į 
vesdamas mūsų laikraštį per 
eilę mėnesių. Jis man sakė,' 
kad laikraštį galėjo atitinka
moje aukštumoje pakelti tik 
dėl to, kad jį rėmė savo raš
tais, pranešimais, korespon
dencijomis iš visų lietuviškų 
kolonijų daugybė susipratu
sių lietuvių. Jis jiems pasakė 
už tai dėkui ir sudiev. Aš gi, 
atėjęs jo vieton, visiems bran
giems skaitytojams ir ben- . . .
dradarbiams sakau - svei-. . Rėkimų metu ir pirmomis 
ki, ir neapleiskite manęs, l?enomJs P° rmkimų pašau- 
kaip ir buvusio redaktoriaus. 
Su jūsų pagelba, Aukščiau
siajam laiminant, pakelsime 
savo laikraštį pilnoje aukš
tumoje.

Off“ Brooklyn" nX Irt 1^9 METAI XV PENKTADIENĮ, LAPKRIČIO-NOVEMBER 19 D., 1948

Foto Bendoriaus
Vorutos piliakalnis Lietuvos laikuose...

PO PREZIDENTO RINKIMŲ
N.Y

Yorke

ikaru

>RKE

N. Y

, N. Y.

?pethe
mail

n. d
reet

tariant

NUS
enq 14- 
laiigat- 
arbus.

ik
>0 w.
ik.
)0 w.

Komunistų pataikūnai yra 
daug pavojingesni, negu pa
tys raudonieji, sako ameri- 
čių rašytoja daktarė Ruth 
Aleksander. Tikrų komunis
tų yra nedaug, aiškina ji, ir 
todėl nesunku yra jų pasisau
goti. Juo labiau, kad pats jų 
lizdas yra svetimoje valsty
bėje, anapus geležinės už
dangos. Tačiau mums yra 
pavojingi jų sufanatizuoti 
tamsūs gaivalai, kurie^ išsi
sklaidę po visą pasaulį, grio
vimo darbą veda saviškių 
tarpe, visai nenusimanyda
mi, kokią pražūtį jie ruošia 
savo kraštui. Štai pereitą sa
vaitę Mrs. Roosevelt, kalbė
dama Stuttgarte, Vokietijos 
moterų gydytojų suruoštame 
mitinge, pareiškė:

—Visiems laikams bus ži
noma, jog fašizmas ir naciz
mas yra didžiausi laisvės ir 
žmogaus teisių priešai. Jūs 
tai ant savo kailio gavote pa
tirti. Dabar gi pasisaugokite 
sovietizmo, kuris pasaulyje 
užima nacių ir fašistų palik
tas vietas.

Rooseveltienės įspėjimas 
lai bus pamoka ir tiems lie
tuviams, kurie iki šiol dar 
idealizuoja Stalino vergiją ir 
NKVD agentų visai žmoni
jai, taipgi ir jiems patiems, 
ruošiamas kartuves.

Kaip žinom, iš rytų Euro
pos yra pabėgusių daug šimtų 
tūkstančių žmonių, kurie ne
gali grįžti į savo tėvynes, bi
jodami mirties, dar daugiau 
— didelių kančių iki mirties 
sulauksi. Daug daug tūkstan
čių rusų, ukrainiečių, lietu
vių, latvių, estų, lenkų, vo
kiečių, vengrų, čekų, rumu
nų, bulgarų blaškosi po visą 
pasaulį, o į tėvynę grįžti ne
gali. Daugybė vakarų pasau
lio žmonių, kurie nepažįsta 
bolševikų baisaus suktumo, 
klausia šiuos nelaiminguo
sius, kodėl jums gręsia tai, 
dėl ko jūs negalite grįžti į 
užimtą savo tėvynę?

Į šį klausimą visi, kaip vie
nas, atsako: todėl, kad aš ne
galiu parduoti išsigimėliams 
dviejų dalykų—Dievo ir Tėvy 
nes! Tai dvi brangenybės, 
kurios išskiria žmogų iš pa
prastų gyvių pasaulio. Bolše
vikai reikalauja šitų dviejų 
brangenybių išsižadėti, jas 
sutrypti, apspiaudyti. 
nužmogintas žmogus 
viau vergu laikyti.

lis susikaupęs laukė paaiškė- 
jant, koks Amerikos užsienio 
politikos kursas bus — toks, 
koks iki šiol, ar gal keisis. 
Šis klausimas šiandieną jau 
po truputį aiškėja. Amerikos 
atsargos karininkų susirinki
me, kur buvo įteikiami kari
ninkams medaliai už nuopel
nus taikai, senatorius Van
denberg (R.—Mich.) perspė
jo rusus, kad jie nustotų vil
čių, jog Amerikos užsienio 
politika dabar pasikeisianti 
ir jiems būsią galima neža
botai siekti pasaulinės revo
liucijos.

Tegul rusai atsimena, sa
kė senatorius, kad iš 47 mili
jonų "balsuotojų tik-vienas 
milijonas pasisakė prieš bu
vusią Amerikos politiką, ki
taip sakant, už Maskvos poli
tiką. Taigi vienas prieš 46.

Kiekvienam protingam 
žmogui aišku, kad vienas ne
gali norėti, kad jo nuomones 
priimtų 46, o ne jis vienas 
anų keturiasdešimt šešių.

Rinkėjai lapkričio 2 d. Ame
rikoje pasisakė už tai, kad 
geležinė uždanga, skirianti 
didelę žmonijos dalį nuo tik
rojo gyvenimo, turi būti nu
traukta.

Senatorius pasijuokė, kad 
Rusijos užsienio ministerio 
Molotovo viltys Amerikos rin 
kimų metu neišsipildė — jis 
manė, kad Wallace šių rinki
mų metu jam daug ką padės, 
bet apsiriko, U.S.A, tauta 
mulkinama nesiduoda. Jis, 
Molotovas, savo “griaude- 
nančioje” kalboje, mulkinda
mas savo tautą, pabrėžė, kad 
Amerikos tauta pasisakė 
prieš atvirai agresyvią res
publikonų politiką. “Aš no
riu perspėti Kremlių, — į (tai 
atsakė senatorius Vanden
berg, — kad jie dažnai savo 
klaidingą strategiją remia’ 
klaidingomis prielaidomis.”

Šitie Amerikos Senato už
sienio politikos vedėjo žo
džiai nusako, kokia krypti
mi eis Amerikos užsienio po
litika ir toliau.

RUSŲ AVIACIJA VIRŠ GRENLANDO
(Rašo mūsų korespondentas iš Skandinavijos)

nieko. Amerikiečių lėktuvas 
ilgai skraidė aplink, bet jo
kių gyvybės ženklų neužtiko.

Jau ne kartą iš Godhaab 
buvo pranešama apie paslap
tingus ne amerikiečių per- 
skridimus virš Grenlando. 
Tie pranešimai sutinka su 
pranešimu apie to surasto 
lėktuvo skeveldras ir iš viso 
su informacijomis, kurias 
Royal Air Force surinko To
limuose rytuose.

Pagal telegramą iš Tokio 
buvo konstatuota, kad rusų

Jau kuris laikas, kaip pa
slaptingi lėktuvai skraido 
virš Grenlando ir iš viso virš 
šiaurės ašigalio. Toji paslap
tis dabar jau pradeda aiškė
ti. šiomis dienomis nukrito 
rusų karinis lėktuvas ant le
do prie Upernavik šiaurinia
me Grenlande. Lėktuvo ske
veldros buvo pastebėtos ame
rikiečių karinio lėktuvo iš va
karinio Grenlando lėktuvų 
bazių.

Nuotrauka iš lėktuvo rodo, 
kad tai būta rusų lėktuvo, 
nes sovietiškoji žvaigždė aiš- (kariniai lėktuvai kasdien at- 
kiai buvo įžiūrima. Apie lėk- (lieka lavinimosi skridimus iš 

oro bazių Naujame Sibire į 
sritis aplink šiaurės ašigalį.

Didžiulė grandinė karinių 
aprūpinimų centralių įrengta 
slaptose vietose Sibire prieš 
pat Aliaską. Be to sovietai 
turi naują sunkaus bombone
šio tipą, kurio veikimo spin
dulys siekia 10,300 km.

tuvo įgulos likimą nežinoma

J.
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Įspėja Rusus del Grąsinimų
NACIONALISTAI, ATRODO, LAIMI

Prie Suchow kanalo kinų 
kariuomenė sudavė nepa
prastą smūgį komunistams. 
Milžiniški komunistų nuosto
liai. Daug sužeistų ir užmuš
tų. Komunistų likučiai trau
kiasi. 1

Tačiau bendra padėtis Ki
nijoje dar nepakitėjo. Į Ki
niją išskubėjo Amerikos įga
liotinis W. Bullit, kuris yra 
Kongreso įpareigotas pada
ryti pranešimą apie tikrą pa
dėtį ir kuris Kinijoje mano 
išbūti apie šešias savaites.

Nuteisti Japonų karo 
kaltininkai

Tarptautinis teismas pri
pažino kaltais ir nubaudė To
jo ir kitus 24 japonų karo 
kaltininkus. Septyni nuteisti 
pakarti, o kitiems paskirtos 
didelės kalėjimo bausmės.

Nuteisti pakarti šie buvę 
japonų vadai: gen. H. Tojo, 
Japoniją įstūmęs į karą, gen. 
K. Doihara, Kinijos nuka
riautojas, S. Hogaki, buvęs 
karo ministeris, gen. H. Ki
mura, gen. I. Matsiu ir gen. 
A. Muto, kuris daug žmonių 
išnaikino Filipinuose.

Devyniolika gavo kalėjimo 
iki gyvos galvos, kiti po 7 ir 
2 metus. Mirti nvteistieji^a- 
li paduoti pasigailėjimo pra
šymus gen. D. MacArthur.

Turkijos sukaktis

Busimasis karalius
Anglijos karalaitė Elzbie

ta ir Edinburgo Princas Po
vilas, sekmadienį susilaukė 
sūnaus. Ta žinia gerai nutei
kė Didžiosios Britanijos gy
ventojus, kurie taip nekant
riai laukė busimojo savo val
dovo gimimo.

Buvusi komuniste 
priėmė katalikybę
Buvusi komunistė, Eliza

beth Bentley, kuri Amerikos 
valdžiai atidengė Sovietų šni
pų tinklą šiame krašte, pri
ėmė katalikų tikėjimą.

Jos krikšto tėvais buvo L. 
Budenz, buvęs komunistų 
laikraščio “Daily Worker” re
daktorius, ir jo žmona. Vie
tos komunistų tarpe ta žinia 
daug nerimo sukėlė.

Spekuliantų sub- 
marinas

Como ežere, esančiame 
tarp Italijos ir Šveicarijos, 
italų pasienio policija sugavo 
mažą povandeninį laivą, ku
riuo spekuliantai gabeno iš

Taip 
leng-

vaka-Šis lapkričid mėnuo 
rų Europoje, ypač VokietijO' 
j e, yra labai debesuotas, pa'

dengtas rūkais, drėgnas, lie
tingas. šitas oro aplinkybes 
sovietai išnaudoja vakarų 
sąjungininkų lėktuvų susisie
kimui trukdyti. Tai yra, kaip 
pasaulio laikraštininkai sa
ko, palankus oras sovietams. 
Jie ieško, kad tik kuris lakū
nas miglose kiek nukryptų 
nuo vadinamo oro korido
riaus ir tuoj šaukia, kad va
kariečiai nesilaiko skraidy
mo taisyklių susitarimų.

Kaip visas pasaulis supran
ta, jiems svarbu ne susitari
mai ir oro taisyklės, bet prie
kabės ir provokacijos. Dėl 
šitų provokacijų vakariečiai 
jau nustojo kantrumo ir, 
kaip žinome, griežtai pasisa
kė, kad jie griebs rusus už 
bent kokį jų lakūno ar lėk
tuvo palietimą. Pasaulis 
įtemptai seka, kuo visa baig
sis.

UostŲ darbininkui 
streikas plečiasi

Uostų darbininkų streikas 
išsiplėtė visu rytų Ameirkos 
pakraščiu. Beveik visame 
Atlanto pakraštyje laivų ju
dėjimas sustojo. Turint gal
voje tai, kad Amerikos va
kariniame pakraštyje uostų 
darbininkų streikas jau sa
vaites tęsiasi, tai šis strei
kas yra didelis smūgis Ame
rikos užsienio prekybai, rim
tas stabdis Europos atstaty
mo planui.

Sovietų karinės administ
racijos viršininkas Vokieti
joje parašė raštą Amerikos 
ir Anglijos administraci
niams viršininkams ir pra
nešė, kad visi lėktuvai, ku
rie skrenda iš vakarinių zo
nų į Berlyną be tam tikrų 
formalumų ir aiškių alijantų 
ženklų, rusų lėktuvų bus pri
versti nusileisti rusų zonoje.

Amerikonai ir anglai tai 
palaikė rusų grąsinimų jų 
skraidantiems į Berlyną lėk
tuvams ir atsakė rusams, 
kad už kiekvieną Amerikos 
ar 
būtų oro koridoriuje palies
tas rusų, griežtai bus atsa
kingi rusai.

Apie šitą sovietų grąsini- 
mą buvo painformuotas pats 
Amerikos Karo Gubernato
rius Vokietijoje gen. L. Clay, 
kuris laikraštininkams pa
reiškė, kad aprūpinimai 
maistu ir kuru Berlyno gy
ventojų oro keliu be jokios 
atodairos bus tęsiamas ir to
liau.

Pasaulis stebi ir stato sau 
klausimą: ko nori rusų bol
ševikai, neleisdami vakarie
čiams susisiekti su Berlynu?

300 puslapių, smulkiai išdės
tytas pasiruošimas užpuoli
mui atremti. Be kitko, pavo
jaus atveju, tame plane nu
matoma po ginklu pašaukti 
15,000,000 vyrų.

Marshall neatsi- 
statydins

Buvo pasklidę gandų, kad 
Sekretorius Marshall žada 
pasitraukti iš savo pareigų 
Marshall, kuris dabar yra Pa-

■ CL U. A ii.!va V1 vlld zilllul IKUm i v« • . •

Anglijos lėktuvą, kuris r>?luI]e' ‘t08 gandus , panel-
itii nm VnridAriinP Se- J1S Sak°- PaSlllksiąs Sa-

vo pareigose iki 1949 metų 
sausio 20 dienos, kada baigia
si senos vyriausybės termi
nas. Vėliau gi, priklausys 
nuo prezidento Trumano, ko
kius asmenis jis pasikvies 
savo sekretoriais.

Kolchozai Jugo
slavijoje

Ruošiasi netikė
tumams

Jungtinių Valstybių saugu
mo organai daro planus ap
sigynimui, jei šis kraštas bū-

Sovietų pavyzdžiu ir Jugo
slavijos komunistinė vyriau
sybė ruošiasi kovai prieš 
“buožes” — ūkininkus

Ūkininkų žemės bus atim
tos ir iš jų sudaryti kolcho
zai, kuriuose po visagalio ko
misaro botagu priverstinai 
turės dirbti buvę laisvi pilie
čiai.

—Šveicarijoje komunistai 
pralaimi daug vietų valdžio-vienos valstybės kiton Jrau< priešo netikėtai užpultas. į , _ 

džiamas prekes. “ ^'V^^i^--;S^:rėtoriūi Forėstab je, da^^Jsm vykstamuosedžiamas prekes.

IR TAI ATSITIKO
NEW YORKE

įteiktame plane, kuris apima rinkimuose.

KAS NAUJO ŠI) SAVAITĘ
25 m. nuo įsikūrimo respublikos

Spalių 29 d. suėjo 25 metai, 
kai turkai atsikratė sultonų val
džios ir savo kraštą paskelbė 
respublika. Ta proga Ankaroje 
respublikos naujoje sostinėje, 1 
buvo suruoštos iškilmingos eise
nos, kurių žiūrėjo tūkstančniai 
žmonių, suvažiavusių iš visų res
publikos kraštų, taipgi skaitlin
gos svetimų valstybių diploma
tinis personalas.

žymiausią eisenoje vietą užė
mė pilnai motorizuota kariuo
menės divizija, aprūpinta mo
derniais USA gamybos ginklais.

“VOICE OF AMERICA” 
ATSILIEPIMAI

Labai gražiai apie šią sukaktį 
atsiliepė Jungtinių Valstybių ra
dijo žinių agentūra “Voice of 
America.” Ji plačiai nurodė, 
kiek daug Turkijos respublika 
yra nusipelniusi taiką mylinčiai 
žmonijai, prisidėdama prie su
darymo užtvaros iš Sovietų grę
siančiam pasaulio pavergimui.

—Graikijoje atsistatydino 
Sopholio ministerių kabi
netas.

—Atrodo, kad Taft įstaty
mas turės praeiti, nors pre
zidentas ir unijos priešinasi.

Šio sekmadienio vakarą New 
Yorke įvyko bankietas pager
bimui “raudonojo kunigo” 
Ch. Jonsono, kuris buvo su
ruoštas rašytojų komiteto. 
Tam komitetui pirmininkavo 
“ N. Y. Times” muzikos skyr. 
kritikas Olin Danson.

Bankiete Jonson pasakė il
gą prakalbą, kurioje, tarp 
kitko, pareiškė, kad pasaulio 
taiką galima įvykdyti, nežiū
rint amerikiečių ir anglų im
perializmo. Jis sakosi, aplan
kęs 6 rytų Europos valsty
bes ir ten radęs, kad visos 
tos valstybės yra kupinos 
troškimo bendradarbiauti su 
visu pasauliu.

Vertindamas pačią Sovietų 
Sąjungą, Jonson savo kalboj 
idealiai išlaikė kom. partijos 
liniją, išgirdamas Sovietus ir 
jų laikyseną Vokietijos at- 
atžvilgiu ir primindamas, kad 
Sovietų politika esanti visiš
kai gera ir tikslinga. To po
no pareiškimu viskuo yra 
kalti amerikiečiai ir kiti va
karų sąjungininkai, kurie 
kiekviename žingsnyje laužo 
bet kuriuos susitarimus, su
darytus su Sovietais.

Ir tą visa šis žmogus kal
bėjo Amerikoje, New Yorke.

ATVYKSTA DAUGIAU TREMTINIŲ
Antruoju transportu iš Vo

kietijos į Bostoną atvyksta 
šie lietuviai:

Ig. Bojelis su šaima
J. Bandzevičius
Alb. Baranauskas
V. Bartkevičius
A. Bernotaitė
J. ir S. Bobeliai
St. Daugėla su šeima
J. Dauparas su šeima
K. Gaižutis su šeima

„ T. Grigalauskaitė
V. ir J. Gyliai (prof. A. Gy

lio sūnūs)

T. Katelė
A. Katilius
O. Laučienė
V. Mažeika su šeima
J. Motiejūnas su šeima 
Alb. Petkaitis su šeima 
V. Kasperavičius su šeima 
V. Romikaitė 
St. Selenas
Tr. Stankūnienė su sūnum 
St. Taraškevičius su šeima
L. Valančiauskas
A. Vasiliauskas su šeima
M. Žilinskienė su dukra.

•Amerikos prezidento rinkimų metu pasklido pasau
lyje mintis, kad naujai išrinktas prezidentas pasiūlysiąs 
Stalinui susitikti naujai konferencijai. Prezidentu išrinkus 
Trumaną, pasaulis laukia, ar jis padarys Stalinui šitą pa
siūlymą.

• Prez. Trumano sekretorius, dementuodamas gandus 
apie galimumą vakarinių demokratijų valstybių vyrų susi
tikti su Stalinu, pareiškė, kad Trumanas nepakeitė savo 
nuomonės: jis pasirengęs susitikti ir kalbėtis su Stalinu, 
jeigu šis atvyks į Ameriką. Susitikimas su Stalinu kitur 
nebuvo ir nėra projektuojamas.

• Anglijos ministeris pirmininkas, paklaustas dėl ga
limumų susitikti su Stalinu, pareiškė, kad jeigu tokia kon
ferencija ir įvyktų, tai jis, Atllee, joje dalyvauti nenorėtų.

• Amerikos laivyno štabas Pacifike gavo žinių, kad 
Pearl Harbor rajone pasirodė nežinomos šalies povandeni
nis karo laivas.

• Kinų nacionalistai ir komunistai metė į mūšį milijo
nines armijas. Vyksta Kinijos istorijoje negirdėti mūšiai. 
Šie mūšiai nulems Kinijos likimą — paaiškės, kas Kiniją 
ims valdyti, komunistai, Maskvai diriguojant, ar Chan-Kai- 
Shekas.

• Korėjoje, U. S. zonoje, įvesta karo stovis, kadangi 
gauta žinių apie komunistų pasiruošimą nuversti dabartinę 
vyriausybę.

• Javoje 3000 ginkluotų komunistų žygiuoja į Tjepu, 
užimti žibalo laukus.

• Dr. W. Haber, kuris atstovauja žydų organizacijas 
prie U. S. armijos Vokietijoje, paskelbė, kad į Palestiną kas 
mėnuo išgabenama 4000 žydų DP.

• Egipto žymūs politikai reikalauja, kad ir Egiptas pri
sidėtų prie Vakarų Valstybių bloko, kuris remia Marshallo 
planą.

• Graikijos sukilėliai-komunista pradėjo ofensyvą 
prieš valdžios kariuomenę Bikovik kalnų rajone.

• Berlyno krizė norima svarstyti Suvienytų Tautų vi
suotiname susirinkime Paryžiuje. Visuotiname susirinkime, 
kaip žinome, nėra veto teisės (ji yra tik Saugumo Tarybo
je), bet jis — visuotinas susirinkimas — čia nieko negali 
padaryti, nes šitokius klausimus turi svarstyti ir nutarti 
Saugumo Taryba.

• Amerikos krašto gynimo valstybės sekretorius For- 
restal tyrinėja galimumus sukurti Europos Suvienytas Val
stybes. Jis šiomis dienomis pradėjo tuo reikalu pasitari
mus Paryžiuje su Prancūzijos valdžios atstovais, o po kelių 
dienų tuo reikalu vyks į Angliją.

• Prancūzų vyriausybė svarsto konkretų pasiūlymą 
uždaryti komunistų partiją. Siūloma komunistų atstovus iš 
parlamento pašalinti, o komunistų partiją, kaipo siekian
čią svetimos valstybės tikslų, uždaryti.

• Patys vokiečiai mano, kad rusai iki šiol laiko belais
vėje dar apie vieną milijoną vokiečių, šį skaičių sudaro 
kariai ir civiliai, išgabenti į Rusiją jau po karo.

• Bulgarijoje, Newroskope, rusų popas nužudė pravo
slavų archivyskupą Borisą.



Lapkričio-November 19, 1948 Lapkriči

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC.

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ...
Jungt. Valst. pusmečiui
Užsienyje metams .........
Užsienyje pusmečiui ..... .
Skelbimų kainos pagal susitarimą

3.00
1.60
3.50
1.75

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ............... 3.00
In U. S. A. six months ........... 1.60
Other Countries one year .......  3.50
Other Countries six months .... 1.75 
Advertising rates on application

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rastai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MŪSŲ TAUTOS MISIJONIERIAI
Visi Amerikos lietuviai jautriai pergyveno pirmąjį 

pagal naują įstatymą iš Vokietijos atvykusį tremtinių 
transportą, kuriame buvo ir lietuvių gerokas skaičius. Ši
tuo transportu atvykau ir aš su nemaža šeima. Tą jautrų 
mūsų atvykimo vakarą New Yorko uoste man gimė ir su
siformavo mintis kalbėti apie mūsų tautos misijonierius. 
Skaitytojau, tu, tur būt, lauki ir manai, kad aš kalbėsiu 
apie mus, atvykusius? Atbulai, aš noriu kalbėti apie jus, 
čia gyvenančius. *

Mums džiaugsmo ataros vilgė akis, kai jūs susitikote 
mus uoste, kai jūs gelbėjote mums atlikti formalumus, kai 
jūs vežėte mus pas save, kai jūs valgydinote, vaišinote ir 
migdėte mus, kai jūs sudarėte sąlygas mums išvargusiems, 
iškankintiems, pailsėti, kai jūs, pagailau, stengėtės mus 
įkurdinti, įdarbinti. Retas iš mūsų .turėjome čia brolį ar 
seserį, o tačiau visi buvome broliškai priimti. Lietuvis, at
vykęs čia prieš keturiasdešimt - penkiasdešimt metų, nuo
širdžiai priėmė baisios nelaimės iš savo trynės išgrūstą 
šiandieną atvykusį lietuvį.

Broliai Amerikos lietuviai, tegul bus leista šioje vie
toje pabrėžti keletas minčių apie jūsų garbingą misiją už 
mūsų tėvynės ribų. Prieš kelis dešimtmečius jūs atvykote 
čia iš tos pačios tėvynės Lietuvos kieto vargo vargti. Jums 
buvo skirti kasyklų požemių, geležies liejyklų ir kiti daug 
prakaito reikalaują darbai. Jūs niekas nesutiko draugišku 
žvilgsniu laivų prieplaukose, geležinkelių stotyse. Tačiau 
jūs nieko nebojote, nenusiminėte, griebėtės kad ir sunkiau
sio darbo, grūmėtės su gyvenimu, nepasidavėte kitų tautų 
emigrantams, puoselėjote savo lietuvišką kultūrą, sukūrėte 
milžiniškas materialines ir dvasines vertybes. Mūsų tautos 

• didžiųjų nelaimių metu jūs buvote jos gelbėtojai.
Kas būtų atsitikę Vokietijoje lageriuose su dešimtimis 

tūkstančių mūsų tautos sūnų ir dukterų, jeigu ne jūs, Ame
rikos lietuviai? Man teko daug kartų būti tuose sandėliuo
se, kur per BALFą ateidavo jūsų suaukotos gėrybės į Vo
kietiją. Aš ten pajusdavau, kad jeigu ne jūs, tai tų nelai
mės prislėgtų mūsų brolių mąsės būtų neišlaikę bado ir 
nuogumo, į kuriuos jie yra baisaus likimo įstumti. Vokie
tijoje man teko buvoti daugybėje lietuviškų lagerių. Ten

Angelų Karalienės bažnyčia Brooklyne. Tai yra pirmoji 
lietuvių bažnyčia Brooklyne. Čia dabar klebonauja kun. J. 
Aleksiūnas.
Ši parapija dabar apvaikščioja savo 60 metų gyvavimo 
jubiliejų.

B. Brazdžionis

TAUTŲ VIEŠPAČIUI
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai
Ir žemę jų ir sienas jų ir jųjų likimus, 
Po Tavo stogu jos, kaip kedro medis, auga, 
Ir ant bedugnių drąsiai stato sau namus.

Ir Tu esi jų skydas jų karionėj
Ir prieglauda jų kritusiems kariams,
Ir plieno užtvanka, kad nepaskęstų kloniai, 
Ir žiburys audroj, užgesus žiburiams!

Tautų likimo Viešpatie, ir mūsų 
Tu glauski tautą po savu sparnu, 
Kurs gynei protėvius nuo jungo rusų-prūsų, 
Tu būki priebėga ir širdžiai jų sūnų.

SOVIETŲ BURŽUAZIJA

Ištieskim page] bos 
ranką!

aš susidariau aiškų vžizdą, kad ne jūsų siuntiniai, maisto liy 
drabužių siuntiniai, mūsų vaikus ir jų motinas, mūsų se
nesniuosius ir silpnesnės sveikatos žmones būtų išskynę li
gos. Aš įsižiūrėjau tūkstančius lageriuose gyvenančių vai
kų — jie aprengti tik jūsų drabužiais. Per trejis lagerinio 
gyvenimo metus jiems nebuvo galima nupirkti nei skudu
rėlio. O tačiau tie vaikai aprengti ir šiuo metu net gi pa
kenčiamai aprengti. Tai ačiū jums! Net ir gerokai apdėvė
tas drabužis, gautas lageriuose, buvo puikiai sunaudotas— 
iš didelio vyriško seno palto, sakysime, motina pati pataiso 
puikų paltuką vaikui. Tas pat su kelnėm, sijonu, švarku ar 
suknele.

Žiauraus okupaųįįp mūsų tajįta yra sukaustyta gele
žiniais pančiais. Tėvynėje lietuvis yra žudomas už mėgini
mą kalbėti apie tautinės kultūros ir tautos dvasios niekini
mą ir naikinimą. Vokietijos lageriuose lietuvis nepajėgus 
prieš visa tai balsą pakelti — jo niekas neklauso, nes jis 
yra ten tik numeris, dviem raidėm pažymėtas daiktas. Ir 
šitą misiją pasiėmė Amerikos lietuvis. Jis, kaip didžios, 
garbingos valstybės pilietis, kiekviena proga ir visur taria 
žodį savo tautos reikalais. Čia išaugusi lietuviškoji šviesuo
menė pasauliui neduoda nurimti dėl tos baisios neteisybės, 
kuri buvo padaryta, klastingiausiu ir niekingiausiu būdu 
okupuojant Lietuvą ir pasauliui tylint dėl to smurto akto. 
Jeigu šiandieną pasaulio sąžinė pasidarė nerami dėl to ty
lėjimo ir jau pradedama netylėti, tai daugiausia ačiū taip 
pat Amerikos lietuviams.

Mūsų tautos vargai ir skausmai dar nepasibaigė, 
nei galo dar nematyti. Daug energijos, pasiaukojimo ir 
manumo reikės dar, kol tie skausmai pasibaigs. Ir dėl 
ei ties mūsų visų akys nukrypusios į Amerikos lietuvius. Jie 
mūsų tautos didžiausi misijonieriai buvo, yra ir bus. Jiems 
likimas skyrė šią garbingą misiją, kurią jie, kaip jų veiki
mas jau yra parodęs, yra giliai įsisąmoninę ir vykdo viso
mis išgalėmis.

Jų 
su- 
at-

Dr. A. Jukna

ATGARSIAI IŠ ANAPUS
Rašo M. Vyčius

(Tęsinys iš pr. “Am.” Nr.)
Paskaitęs mano parody

mus, tardytojas isteriškai su
šuko: “Ar tu matei, kokia 
sargyba stovi prie šio tilto!? 
Kokiu būdu tu prieisi prie 
jo!? Ką čia kvailystes ra
šai?!”

Tu būki ginklas josios laisvės partizanų 
Ir nakčiai stogas jos benamių tremtinių, 
Būk šiltas vėjas, siaučiant pūgai Kazachstano 
Ir sapnas laisvės ir gyvenimo žinių.

Po Tavo stogu, Dieve, mūsų viltys auga 
Ir nyksta mirtys, kančios, vargas ir skausmai, 
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai, 
Kad į bedugnę nenupultų mūs namai.

dytojas ir vėl šaukia ant ma
nęs nesavu balsu: “Kodėl pa
rašei tai, kas nereikalinga!?”

Kankinimo kameroj
Po to atsidaro durys, pro 

kurias įeina tie patys bude
liai. Jie paima mane už pa
rankių ir išsiveda. Aš supra
tau, kur jie mane veda. Ko
jos pradėjo man pintis ir aš 
sukniubau. Batų smūgiai pri
verčia mane atsipeikėti, po 
ko netrukus atsidūriau kan
kinimų kambaryje. Ant sta
lo stovi tamsios spalvos bon- 
ka; prie jo — suolas. Vienas 
budelių paėmė bonką, pada
vė man ir sako: “Lipk ant 
suolo!” Užlipau, “Apžiok 
bonkos kaklą!” — Apžiojau. 
“Gerk!” — Pradėjau gerti. 
Tik staiga vienas iš paskos 
stovėjusių budelių smarkiai 
sudavė per bonkos dugną, iš- 
mušdamas man kelis prie
šakinius dantis. Visai instink
tyviai aš čiupau už bonkos ir 
vienu akymirksniu ištrau
kiau ją iš burnos. Išspiaunu
išmuštus Santis, ir čia pati 
susmunku.

apie 3,000 rublių. Kilus ka
rui su Vokietija, man buvo 
pavesta užnuodyti visus spe- 
cialėje kameroje esančius 
produktus. Dabar, būdamas 
NKVD žinioje, atvirai prisi
pažįstu padaręs minėtus nu
sikaltimus ir prašau pasigai
lėjimo. Po šio turinio paro
dymais, aš pasirašau.

Viskas nuo pradžios ligi 
galo buvo melas. Rašiau, ką 
liepė tardytojas. Tai fantas
tiškiausią, kas galima buvo 
įsivaizduoti.

Tardytojas paskaitė mano 
pareiškimą, šyptelėjo ir tarė: 
“Štai ir viskas! Kvaily, iš 
karto būtum tai parašęs, tai 
jau seniai būtum tupėjęs 
bendramajame lageryje ir at
gailavęs už savo nusikalti
mus!”...

Taip baigėsi vienas tragin- 
gų etapų kasdieniniame so
vietų žmogaus gyvenime. Tai 
yra tik vienas iš daugelio 
tūkstančių ir milijonų, kuris 
yra sovietinio režimo kasdie
nybė.

Kas skaitė prancūzų revo
liucijos istoriją, be abejo, pa
stebėjo, jog pirmieji revoliu
cionierių žingsniai buvo išžu
dyti buržujus — turtuolius, 
kuriuos įtarė esant svarbiau
siais visų negerovių kaltinin
kais.

Giljotinos pagelba jie savo 
tikslo atsiekė, visos aristo
kratijos ir turtuolių galvos 
nusirito. Tačiau kas iš to iš
ėjo?

Šiandien Prancūzijoje aris
tokratijos, palyginamai, yra 
daugiau, negu kituose kraš
tuose. Skirtumas gal tik tas, 
kad dabartiniai prancūzų 
buržujai yra kilę iš buvusių 
revoliucionierių palikuonių 
tarpo.

Kai Rusijoje komunistai 
milionais naikino savo “bur
žujus,” daug kas tvirtino, 
jog netrukus pasaulis sulauks 
naujų buržujų, kilusių iš ko
misarų tarpo.

Tų žmonių pranašavimai 
išsipildė. Jei anksčiau Stali
nas visur rodėsi tik miline 
užsivilkęs, šių metų gegužės

T dienos apvaikščiojime pub
likai jis pasirodė pilna mar
šalo uniforma, auksiniais 
antpečiais ir ordenais apka
binėta. Taip pat auksu bliz
gėjo ir kiti jo palydovai — 
komisarai.

Tai buvo pirmoji komunis
tinės buržuazijos užuomazga.

Pirmajam tos tragikome
dijos aktui gerai pavykus, 
tolimesnis vaidinimas spar
čiai eina pats savaimi.

Neseniai uniformomis bu
vo apvilkti mainieriai, gele
žinkeliečiai ir kitų įstaigų 
tarnautojai. Dabar, kaip Mas
kvos laikraščiai skelbia, svar
stoma uniformos klausimas 
visų finansų komisarijato ir 
bankų tarnautojų, kurie bus 
paskirstyti į 3 klases ir gaus 
atskirus ženklus, kad betei
sė liaudis žinotų, kuriam iš 
jų reikia žemiau nusilenkti 
ir kurį ponė-draugą labiau 
pagerbti.

Kokias uniformas gaus 
vietiniai mūsų komunistėliai 
ir kokiais žibučiais jie bus 
apkabinėti?...

Lapkričio 25 d. visoj Ame
rikoj švenčiama Dėkų Diena 
(Thanksgiving Day L Mes tą 
dieną jausimės tikrai laimin
gi, jeigu žinosime, kad mūsų 
broliai ir sesės tremtiniai, 
laukią dienos ir valandos, ka
da jie galės atvykti i šį kraš- 

j tą, nors kiek pajus iš mūsų 
'pusės dosnumo ir mielašir- 
;dingumo. Mes, amerikiečiai, 
i jau ne kartą ištiesėm pagel- 
|bos ranką j vargą pateku
siems mūsų tautie’iams, ne- 
praleiskime ir šių mūsų ger

būvio švenčių, neparinkdami 
ir nepasiųsdami BALFui au
kos. Aukos dabartiniu laiku

. itin reikalingos.
I Prie šalpos, dabar reika- 
jlinga ir pagelba imigracijai. 
[Jau prasidėjo pilnu tempu 
; atvykimas i Jungtines Vals
tybes. Tremtinių atvežimas 

i tęsis ilgą laiką. Neleiskime 
'tremtiniams palūžti ių išsi
gelbėjimo išvakarėse. Kiek
vienas paaukotas doleris nu- 

i šluostys ašaras ne vienai 
vargšei tremtinei motinai ir 
kūdikiui. BALF Centras nori 
Kalėdų šventėms tremtiniams 
pasiųsti galimai daugiau rie
balų, pieno ir kitokio maisto 
bei rūbų. Liko nedaug laiko. 
Neatidėliokite gero darbo 
rytdienai. Aukokite dabar, 
šiandien.

Dėkų Dienos proga, geriau
sia parodyti savo gerą širdį 
Diekų Dienos nežinantiems 
lietuviams tremtiniams. Vi
sokeriopas aukas malonėkite 
siųsti BALF Centrui:

United Lithuanian Relief 
Fund of America 

105 Grand St.,
Brooklyn 11, N. Y.

Ir patys rusai laukia

BRANGENYBIŲ CENTRAS
West 47th St. ir jį pavadino 
Brangenybių Centru.

Brangenybių centras atsi
darė pereitą savaitę ir čia 
susispietė apie 114 stambiau
sių brangenybių pirklių, kaip 
Empire Diamond Corp., Ho
rowitz Bros., S. & D. Marden, 
Max Jusow, Greenberg, Satz 
ir kt.

KAS
Lietu v

Liet

Pasisukus nuo smūgio į vie
ną pusę, jo susilauki iš prie
šingos pusės ir t.t.

Kojomis spardė iki tol, kol 
netekau sąmonės. Taip atro
do tardymas, vadinamas “po 
stalu.” Ekzekucijai pasibai
gus, buvau vėl nugabentas į 
tardomųjų kamerą. Visai at
sigavau tik penktąją dieną.

Praslinkus trims savaitėms 
iš naujo buvau pakviestas 
tardymui. Šį kartą mechaniš
kai, priešingai tiesai, rašiau, 
kad buvau įstojęs į tūlą or
ganizaciją, kuri man pavedė, 

_ _ _ kilus karui su Vokietija, mi
sų pusių ir pradėjo spardyti žudyti visus atsakinguosius bn-iAnMo U,, %, 4-ii. _ I____J i.j ", *

“Lįsk po stalu!”
Po to įvedė mane į tuščią 

kambarį, kurio vidury stovė
jo vienintelis stalas. Privedė 
prie jo ir sukomandavo: 
“Lysk po stalu!” Palindau. Į 
kambarį įėjo penki budeliai. 
Keturiese apstojo stalą iš vi-

Ir žmogus parašė pražudan
čių netiesą

Praslinkus 5-7 dienoms, bu
vau vėl iškviestas tardymui. 
Tačiau šį kartą jis su manim 
elgėsi visai padoriai ir net, 
galima sakyti, maloniai. Be 
abejo, jis žinojo, kad dabar 
aš jam parašysiu tai, ko jis 
iš manęs senai laukė. Savo 
pareiškime nurodžiau, kad 
buvau įstojęs į slaptą orga
nizaciją žinodamas, kad ji tu
ri tikslą užsiimti šnipinėjimu 
ir kad aš galįs gerokai iš to 
pelnyti. Aš sutikau.

Toliau savo pareiškime nu
rodžiau, kad aš ilgesnį laiką 
lankiausi minėtos organizaci
jos slaptuose susirinkimuo
se, daviau reikalaujamus da-

Ar žinai, kad—

Kojomis, kur tik pakliūva, partijos darubotojus.... Tar- vinius ir už tai esu gavęs 'laikraščiai.

Sovietai pagrobė iš Vokieti
jos:

161 gelžkelio garvežį.
207 vagonus įvairių moto

rų.
149 vagonus bėgių.
124 benzino tankus.
448 vagonus grūdų.
554 vagonus miltų.
I, 666 vagonus*cukraus.
2,000 vagonų maisto pro

duktų.
II, 000 vagonų įvairių pre

kių.
Tuo pačiu laiku amerikie

čiai ir anglai į savo zonas iš 
kitur atvežė už šimtus mili
jonų dolerių maisto produk
tų ir reikalingiausių prekių.

Tas žinias paduoda U. S. 
zonoje išeinantieji vokiečių

' 1 r* i Ir o o i

Daug kas iš mūsų mėgsta 
pasipuošti aukso laikrodžiu, 
perlais bei deimantais nu
sagstytais žiedais, sagutė
mis, auskarais ir kitokiomis 
brangenybėmis.

Jei mes į tuos žibučius su
dedame nemažą savo santau
pų dalį, tai turtuoliai, kurie 
su pinigu nesiskaito, į bran
genybes yra sudėję milijo
nines sumas.

Todėl ir brangenybių pre
kyba į, savo apyvartą turi su
traukusi didžiausią dalį pa
saulio kapitalų.

Seniau brangenybių preky
bos centru buvo Olandija, 

I Prancūzija, Anglija ir kiti 
turtingesni kraštai. Bet vė
liau, Europoje pradėjus siau
sti revoliucijoms, sukili
mams ir perversmams, kur 
“išlaisvintojai,” einantieji po 
“demokratijos” vėliava, pir
miausiai patys kimba prie 
aukso ir įvairių brangakme
nių, tai brangenybių preky
ba persikėlė į Jungtines Val
stybes, kur jai pasirodė bū
sianti daug saugesnė vieta 
nuo visokių “svieto lyginto
jų” pasislėpti.

Stambiausi brangenybių 
pirkliai susispietė New Yor
ke. Bet ir čia jiems pasidarė 
nesaugu nuo gengsteriųr ku
rie dienos metu pradėjo lan
kytis į auksakalių krautuves 
ir nemokamai pasisavinti 
gražiausius žibučius.

Taigi, pagaliau brangeny- esame viena šeima, kurią 
bių pilrkliai įsirengė sau at- jungia tas pat šventas ir di- 
skirą, su visomis apsaugos delis tikslas — kova už Ne- 
priemonėmis, namą prie 37 priklausomą Lietuvą.”

Rusijos raudonfašistai jau 
trisdešimt metų kai kalba vi
sos Rusijos žmonių vardu vi
sai be jų įgaliojimo ar atsi- 
klausimo. Jie ten smurto ke
liu ir jėga pasiėmė viso kraš
to valdymą į savo rankas ir 
tik ginklo jėga pasilaiko val
džioje. Visas pasaulis tai ži
no ir supranta Rusijos žmo
nių vargus ir jų kančias, jų 
norus ir troškimą laisvės. 
Pasaulis žino, kad Rusijos 
valdovai kalba tik savo var
du, o ne Rusijos žmonių var
du, bet, kadangi jie ten yra 
užgrobę valdžią, tai pasaulis 
yra priverstas tuo tarpu su 
jais kalbėti, nors puikiai žino, 
kas jie yra...

Reikia tikėti, kad ateis lai
kas, kad ir Rusijai ir kitiems 
komunistų pavergtiems kraš 
tams vėl užtekės laisvės sau
lė.

Lietuvo 
toris ir n 
Pietų Ann 
žinis gar' 
metų savi 
m ė 1898 n 
niaus kras 
H-joj gir 
Voronežo 
kurią bai. 
medaliu.

1919 nu 
tojo savai 
vos kariui 
ro Aviacij 
vo kaipo \ 
to adjutan 
reliniame !

Aukštąjį 
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Užsienių 
rijos tarny 
25 metus ii 
vo pasiun 
rium Kopė 
Paryžiuje, ’ 
buvo Respu 
sekretoriurr 
sienių Reik 
bineto šefu 
tų Sąjungo 
buvo Lieti 
narys, gina 
lą Tarptai 
Tribunole.

1932-39 n 
dė savo p 
Charge d’A 
Sosto.

Nuo 1939 
paskirtas N 
tiniu ir Į; 
Argentinai, 
gvajui ir tas 
šiam laikui, 
vikų visų pi 
ti, su tvirta

Lietuvos Skautu 30 
metijL jubiliejus

Lietuvos skautai švenčia 
savo 30 metų garbingą su
kaktį. Deja, tai gali jie dary
ti tik tremtyje, nes Tėvynė
je skautų organizacija yra 
uždaryta ir šiandien perse
kiojama. Lietuvos skautai 
teisingai rašo savo įkūrėjui 
kap. P. Jurgėlai, pažymėda
mi, kad:—

“Nelemto likimo išblaškyti 
po visus pasaulio kampus 
mes negalime šį didį jubiliejų 
atitinkamai paminėti savoje 
mieloje Tėvynėje. Tačiau esa
me išmokę galvoti ir jausti 
tautiškai, mokame įsiklausy
ti į tautos veikimą, jos pulsą 
ir pagal tai derinti savo veiks 
mus, kovodami tą pačią ko
vą, kurią šiandien kovoja 
tauta. Susibūrę po Lelijos 
ženklu, galime pakelti likimo 
smūgius ir, nors esam išblaš
kyti po visą pasaulį, tačiau

Savo suvažiavime lapkri
čio 7 d. Danijos konservaty- 
vinė liaudies partija rezoliu
cijoje pasisakė už glaudų 
bendradarbiavimą su vakarų 
demokratijomis.

“Ateinančiais mėnesiais 
mūsų kraštas atsidurs prieš 
svarbius užsienio politinius 
nusprendimus. Mes norime, 
kad Danijos užsienių politi
ka kuo glaudžiausiai būtų su
rišta su vakarų valstybių po
litika. Turi būti išvengstas 
kiekvienas neaiškumas kraš
to politikoje. Karinis bendra
darbiavimas tarp šiaurės 
kraštų yra vienas iš tokios 
politikos kelių, Mes pripažįs
tame socialdemokratų pozi
tyvų nusistatymą krašto ap
saugos atžvilgiu, bet mes no
rime, kad vyriausybė nedels
tų ilgai pozityviai gynimosi 
tvarkai įgyvendinti.”— pra
nešama konserv. liaudies 
partijos rezoliucijoje.

—Lapkričio 13 d. Pary
žiaus komunistai sukėlė riau
šes, kuriose sužeista 30 poli
cininkų ir kelios dešimtys 
riaušininkų.

ŽMOG
—Vytuk, v
—Ačiū. Aš 

šešiolikmetis
—Ačiū už ]
—Ačiū! —
Jie visi kai] 

ir jaunesnieji, 
tai graudu. P 
po tris riekute 
išbėga į moky 
go, ištįso, bet' 
užaugo tik kai 
aštriais trikarr 
antakiais. Tik 
tėvų duktė: pi 
rūpestingu gyv

Kai tik broli: 
paklausė:

—Mamyte, e 
—Gali, — a 
Ir valgė. Ji 

kum motinos, 
gusi iš lauko f

—Mamyte, c 
—Bet sviesti 

kūjo labai žiūri 
tų iki ateinanč:

Praėjusią žie 
už darbą gavo 
bet vaikai tuoj 
surentė tvartelį 
bos likučių, bu' 
šią duoną, kurie 
nū prisirinkdav 
tekdavo maisto 
pradėjo augti ] 
visiškai nebestų

Trainienės p< 
atsirado daug t 
kiekviename bt 
dovybė auginti 
sėlius augina ir 
kailio, kad kai] 
užkulo pasisiulv

Trainienei nu 
va buvo pasirinl 
kių renkančių d 
gražėjo, ir mote 
bebus tokia sun 
atsiras. Rudenį 
prisinešė tiek, k: 
siulvinti. bet ir 
kiečių ir karo 
vykią, išgaudė
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KAS NAUJO PIETŲ AMERIKOJ?
Lietuvos MinisteriuiĮ^ šiame Poste Lietuvos atva- 

' davimo.Piety Amerikoj 
50 metų

ii laukia
?s

[fašistai jau 
tai kalba vi- 
ių vardu vi- 
mo ar atsi- 
smurto ke- 

ė viso kraš- 
o rankas ir 
įsilaiko vab- 
aulis tai ži- 
usijos žmo- 
kančias, jų 
ną laisvės, 
ad Rusijos 
k savo var- 
jmonių var- 
jie ten yra 
tai pasaulis 
io tarpu su 
juikiai žino, 

id ateis lai- 
i ir kitiems 
tiems kraš- 
laisvės šau

Lietuvos ilgametis Minis- 
teris ir nepapr. Pasiuntinys 
Pietų Amerikoj Dr. K. Grau
žinis garbingai sulaukė 50 
metų savo gyvenimo. Jis gi
mė 1898 m. rugsėjo 14 d. Vil
niaus krašte. Mokėsi Vilniaus 
II-joj gimnazijoj, o vėliau 
Voronežo II-joj gimnazijoj, 
kurią baigė 1917 m. aukso 
medaliu.

1919 metų sausio mėn. įs
tojo savanoriu-kūrėju Lietu
vos kariuomenėn, baigė Ka
ro Aviacijos mokyklą, tarna
vo kaipo Vilniaus Komendan
to adjutantas, o vėliau Gene
raliniame štabe.

Aukštąjį mokslą baigė Pa
ryžiaus Universitete Teisių 
Fakultete, kur 1927 m. apgy
nė disertaciją “La Question 
de Vilna” su pažymėjimu “la
bai gerai” ir įgijo teisių dak
taro laipsnį. Paryžiuje taip 
pat baigė ‘T Ecole libre dės 
Sciences Politiques” diploma 
tinę sekciją.

Užsienių Reikalų Ministe
rijos tarnybon perėjo prieš 
25 metus ir nuo 1922 m. bu
vo pasiuntinybės sekreto
rium Kopenhagoj, Berlyne, 
Paryžiuje, Rygoj. 1929 m. 
buvo Respublikos Prezidento 
sekretorium. Vėliau buvo Už
sienių Reikalų Ministro Ka
bineto šefu ir dalyvavo Tau
tų Sąjungos posėdžiuose ir 
buvo Lietuvos delegacijos 
narys, ginant Klaipėdos by
lą Tarptautiniam Haagos 
Tribunole.

1932-39 m. garbingai vyk
dė savo pareigas Lietuvos 
Charge d’Affaires prie Šv. 
Sosto.

Nuo 1939 m. rugsėjo mėn. 
paskirtas Nepaprastu Pasiun 
tiniu ir Įgaliotu Ministru 
Argentinai, Brazilijai ir Uru
gvajui ir tas pareigas eina iki 
šiam laikui, nežiūrint bolše
vikų visų pastangų likviduo
ti, su tvirta viltimi susilauk-

Trumpai tariant, norimoji 
kurti PLB (Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė) būtų tarytum 
tautinė lietuvių savivalda, kuri 
nenaikina veikiančių lietuvių 
draugijų, bet jas remia.

Be bendrųjų nuostatų, kons
titucijos projektas susideda iš 
šių skyrių: 1. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, 2. Apy
garda, 3. Krašto Taryba, 4.

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS...

ti karai S
me. lapkri- 
conservaty- 
ija rezoliu- 
už glaudų 
su vakarų

mėnesiais 
idurs prieš 
i politinius 
es norime, 
mių politi- 
ai būtų su- 
Istybių po- 
išvengstas 
imas kraš- 
lis bendra- 
p šiaurės 

iš tokios 
s pripažįs- 
ratų pozi- 
krašto ap- 
et mes no- 
rbė nedels-

gynimosi 
.i.”— pra- 

liaudies
je.

d. Pary- 
įkėlė riau- 
:a 30 poli- 

dešimtys

Jautrus Lietuvos prisiminimas
MONTEVIDEO. — Spalių pa

baigoje čia įvykusiame Tarptau
tiniame Kongrese prieš alkoho
lizmą Nepriklarusomai Lietuvai, Krašto Valdyba, 5. Seimas, 6. 
atstovavo Min. Dr. K. Grauži- j Vyriausioji Valdyba, 7. Kontro- 
nis. Kongresas pravestas šūkiu: lė, 8. Lėšos, 9. Kultūros Fondas, 
“Per blaivybę į naują pasaulį ir; 10. Garbės Teismas, 11. Perei- 
geresnį gyvenimą.” Be P. Ame-' 
rikos šalių, buvo dar atstovau-1 
jamos Jungt. Amerikos Valsty
bės, Lietuva, Šveicarija ir Pran-1 
cūzija.

Spalių 27 d. Dr. K. Grauži
nis skaitė paskaitą: “Alkoholis 
kaip tautos naikinimo priemo
nė.” Kongreso dalyviai su ypa
tingu susidomėjimu sekė iškel
tus faktus apie carų pastangas 
Lietuvoje drausti blaivybės są
jūdį ir remti svaiginamųjų gė- draugijėles, 
rimų prekybą. Trumpai pava'z-1 
duotas ir bolševikų vykdomas 
lietuvių tautos naikinimas.

Buvo jaudinąs momentas, kai' 
po Min. Dr. K. Graužinio pa
skaitos Peru atstovė Angelina 
R. de Brown pasiūlė čia pat su
sitelkti minties maldai už nekal
tai kankinamus 
nes. Pirmininkui 
lyviams sutikus, 
tylos minutėmis 
užuojautos jausmai Lietuvai ir 
lietuvių tautai. Keletas labai žy
mių asmenybių susidomėjo Ca- 
simiro Verax knyga “Lituania 
entre fuego cruzado.”

Kongreso paskaitos bus ispa
niškai atspausdintos atskirame 
leidinyje. Rep.

. namieji nuostatai.
Šiuo projektu numatytoji PLB 

santvarka gana paini ir jos vyk
dymas galėtų susidurti net su 

j juridinėmis kliūtimis, ypač Pie
stų Amerikoje. Bandymai orga- 
! nizuoti pasaulio lietuvių ben- 
! druomenę daugiau pasisekimo 
.turėti, atrodo, galėtų tarp nau
jųjų lietuvių tremtinių, o ne 

, tarp senesniųjų išeivių, dažnai 
įpratusių tik į smulkias vietines

Bendrieji PLB nuostatai, žino
ma, priimtini visiems tikriems 
lietuviams vistiek, kur jie bebū
tų ir kaip besiorganizuotų.

K.

Lietuvos žmo- 
ir visiems d4- 
keliomis gilios 
buvo išreikšti

Ką sako žmogaus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
Pietų Amerikoj esame gavę 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto priimtą projektą: 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Konstitucija. Projekto skel
bėjai pageidauja, kad pasaulio 
lietuvių spauda ir organizacijos 
pasisakytų dėl tobulesnio lietu
vių bendruomenės susitvarky
mo. Pastabos laukiamos iki 
1949 metų pradžios, kad VLIK, 
priimdamas galutinį konstituci
jos tekstą, galėtų į jas atsi
žvelgti.

Akių spalva maža turi ry
šio su žmogaus charakteriu. 
Mėlynas akis ir gelsvus plau
kus turi indo-germanų rasė. 
Tačiau kiekviena rasė turi 
tam tikrų būdo ypatybių. Šil
tų kraštų žmonės turi rudas 
akis, yra gyvi, judrūs. Šiau
rės kraštų — dažnai mėly
nas. Įdomus liaudies posakis 
apie akis: pilkos akys—gud
rios akys; mėlynos — ištiki
mos, rudos — klastingos; 
juodos — tamsios, neaiškios.

Flegmatiški (lėti) žmonės 
turi tingias, lėtai judančias 
akis. Vaikai, žingeidūs ir 
mėgstą plepėti žmonės žval
gosi judriai, plačiai atverto
mis akimis aplink.

Tankūs, krūmuoti antakiai 
rodo žmogaus jėgą ir valios 
tvirtumą. Reti, skysti anta
kiai išlenkti — karštą, jud
rią dvasią. Aukštai iškelti

Štai ir atėjo ta seniai lauk
toji diena — nedėlios rytas. 
Šiandien važiuoju į vadina
mųjų “demokratinių lietuvių” 
pikniką Waterbury. Bet šį 
kartą aš žinau ką darau ir 
nebuvau taip apmautas, kaip 
pirmąjį kartą. Šį kartą aš ne
bėgau ankstyvą rytą pas 
Čarlį, bet Čarlis pats su visa 
svita pas mane atvažiavo, 
kurioje buvo ir Taradaikie- 
nė. Kai grįžau iš šv. mišių, 
tai radau jau prie namo be
stovintį Čarlio karą.

—Alou, alou, Pliumpi, — 
sveikinasi iš tolo Čarlis, — 
kur tu taip anksti vaikšti
nėji?

—Bažnyčioje buvau, o jūs 
ar buvote?

Taradaikienė jau buvo be- 
atidaranti savo kakarinę, bet 
Čarlis įsimaišė:

—Nepradėkim sporytis iš 
pat ryto, jeigu draugas 
Pliumpis nori tegu ir eina į 
bažnyčią.

—Manęs ten nė už ką ne
nuvesi — įsimaišė Taradai
kienė.

—Tai ką, gal geriau į mas
kolių cerkvę? — klausiu.

—Žinoma kad geriau, so
vietų popai neina prieš drau
gą Staliną, kaip tą daro ka
talikų kunigai.

—Ak šitaip, — atsiliepiau, 
— dabar man aišku kame 
Taradaikienės simpatijos ir 
iš ko tas paeina. Aš rimtai 
pradedu tikėti po Brooklyną 
vaikštančioms pasakoms, 
kad vienas iš bolševikų'lyde
rių, ne tai Bimba, ne tai 
Mizara, ne tai Kaškiaučius, 
buvęs pakviestas vodkos išsi
gerti pas bolševikų konsulą 
New Yorke. Po kelių stikliu-

antakiai rodo išdidų žmogų, 
gulsti — proto galią, bet taip 
pat jdusmų šaltumą. Tankūs, 
ant akių padribę antakiai ro
do žmogaus palinkimą kitus 
niekinti ir pajuokti. Aukštai 
virš akių esą, trumpi ir ryš
kūs antakiai rodą žmogaus 
gudrumą, veidmainiškumą.

T-nis.

kų užsimanęs parodyti kon
sului, kad ir jis maskoliškai 
moka ir užtraukęs:

S’ vynom my radylis, 
S’ vynom i pamriom, 
S’'vynom pacharoniat 
S‘ pianym papom.
(Su vynu užgimėme, su vynu 

ir mirsim, su vynu ir palaidos 
girtas popas).

Bet lietuviškas liežuvis 
maskoliškai kaip tai nepai
ma gerai, tai ir tam “denąo- 
kratiniam lietuviui” vietoje 
“s’ vynom” išėjo “sviniom,” 
atseit — su kiaulėm, tai ir 
maskoliai tą dainušką taip 
suprato: Kiaulėm užgimėm, 
kiaulėm ir mirsim, kiaulėm 
ir palaidos girtas popas. To
kią dainelę išgirdę, visi rus- 
keliai labai juokęsi, o vienas 
iš jų pasakęs:

—Teisybę padainavai, ta- 
varišč, teisybę.

Pasirodo, ir maskoliai su 
panieka žiūri į savo tautos iš
davikus.

—Pliumpi, tu Pliumpi, tavo 
liežuvis iki žemės, — pusiau 
juokdamosi sako Taradaikie
nė.

—Ant labo ryto užteks, o 
toliau bus dar geriau,—atsa
kiau.

Iš tokio mudviejų su Tara- 
daikiene pasikalbėjimo juo
kėsi visa ta šaika.

Rytas gražus, kelias geras, 
tai nė nepajutome kai atsi
dūrėme Waterbury. Prasidė
jo susitikimai ir susipažini
mai su lietuviškuoju bolševi
kų vaisku: “Alou, alou, čia 
draugas Pliumpis, čia draugė 
Taradaikienė, čia draugas 
Patumsis” ir taip be galo. 
Nutaikęs momentą išnirau iš 
tos kompanijos ir nukūriau 
pas neseniai iš Vokietijos at
vykusį “dypuką,” kurio dėdė 
turi gerų ryšių tarpe tų “de
mokratinių lietuvių.” Išaiški
nau padėtį ir saku:

—O kodėl tau nepakalbėti 
tame bolševikų piknike?

—Dar ko gero prikuls, — 
sako abejodamas tas “dypu
kas.”

—Nebijok, — sakau, — aš 
netoli būsiu ir valio tau šauk

BALF šelpia tremtinius. Ar jau suteikei savo auką?

siu, o jei reiks ir muskulus į 
darbą paleisiu apsigynimui.

Pagaliau susitarėme, kad 
čia gali būti daug juoko ir 
linksmais veidais nuvykom į 
pikniką. Žmonelių prigūžėję 
nemaža, daugumas jų geros 
valios lietuviai, bet baisiai 
apmulkinti, tai vienas už ki
tą taip ir šneka: taigi, taigi, 
Walesas bus prezidentu:

—Jis tiek bus prezidentu, 
kiek tu savo ausį kad matai, 
— sako tas “dypukas.” Visi 
stebisi, kad čia naujas tonas, 
o juk tokiuose “demokratinių 
lietuvių” piknikuose prieš 
Staliną ar Walesą nieks nė 
žodžio nepasako.

—0 dabar kalbės nesenai 
iš Vokietijos atvykęs mūsų 
žinomo veikėjo giminaitis...

Aš ko ant žemės nepergriu- 
vau, toks juokas suėmė, juk 
dabar kalbės tas mano “dy
pukas.” Ar begali būti links
miau — bolševikų piknike 
kalbės “dypukas” ir išvanos 
kailį Stalinui bei Hitleriui 
per kurių kaltę jis turėjo net 
iš Europos išsidanginti. “Dy
pukas” pradeda palengva, 
publika nutyla ir klauso:

—Lietuvos žmonės nenori 
nei nacių, nei maskolių — jie 
patys nori valdytis...

Aš čia pradėjau ploti ir 
šaukti “valio, bravo...” O su
sirinkusieji piknikieriai irgi 
man padeda ploti ir valio 
šaukti. Viena akim žiūriu, 
kad stalincų tarpe prasideda 
didžiausias sujudimas, šnibž- 
dėjimasis ir vienas prie kito

lakstymas, o tas mano “dy
pukas” vis daugiau ir dau
giau vanoja kailį Lietuvos 
okupantams maskoliams, o 
ant galo ir sako:

—Tas Kaukazo razbainin- 
kas Stalinas susilauks tokio 
pat galo, kaip ir jo sėbras 
Hitleris bei Mussolinis, o Lie
tuva ir vėl bus laisva, tegy
vuoja Laisva ir Nepriklau
soma Lietuva...

Vos tas mano “dypukas” 
baigė kalbėti, o jau apie jį ir 
buriasi muskulingi stalincai. 
Prasideda aštrių žodžių svai- 
dymasis. '

—Mes tokius ponus fašis
tus galime iš pikniko išmes
ti. Ir eina į mane toks mus- 
kulingas stalincas.

—Prašau pabandyti, — sa
kau rankoves raitodamasis.

—Nepradėk, — įsimaišo 
vėl kitas stalincas, — dar ga
li pikniką uždaryti.

Šį kartą stalincų piknikas 
į irgi gerokai aprūgo, bet to 
.kaltininkai buvo ne Dėdės 
Šamo agentai, bet Telšių 
Pliumpis su vienu “dypuku.” 
Aš pats irgi dėl to nukentė
jau — namo teko busu va
žiuoti, nes nebeturėjau noro 
su Taradaikienė vienam ka
re sėdėti. Sekančią nedėlią 
“Laisvėje” paskaičiau išbari
mą pikniko rengėjams, ko
dėl jie neapsižiūrėjo ir davė 
pabėgėliui kalbėti.

Na, o Pliumpis išandien 
linksmas, nes bent dalį savo 
griekų išpirko.

Jurgis Jankus

ŽMOGUS IR ŠUO
—Vytuk, valgyk dar.
—Ačiū. Aš jau sotus, — linktelėjo galva motinai 

šešiolikmetis berniukas ir pakilo nuo stalo.
—Ačiū už pusrytį, — pakilo ir antrasis.
—Ačiū! — pakilo ir trečiasis dešimtmetis.
Jie visi kaip vienas. Ką daro vyresnysis, neatsilieka 

ir jaunesnieji. Motinai nuo to ir smagu ir neišpasaky
tai graudu. Pusryčiams ji labai plonai užtepa visiems 
po tris riekutes duonos, bet jie tesuvalgo tik po dvi ir 
išbėga į mokyklą. Ji nebegali net žiūrėti į juos: išau
go, ištįso, bet ne taip kaip normalūs vaikai auga — 
užaugo tik kaulai ir oda. Smulkūs pailgi veidai pavirto 
aštriais trikampiais; akys giliai pasmego po tamsiais 
antakiais. Tik septynmetė Ramutė atrodo, kaip ne tų 
tėvų duktė: pilna, rausva, veidas trykšte tryško ne
rūpestingu gyvenimu.

Kai tik broliai išėjo ji surinko jų likusias riekutes ir 
paklausė:

—Mamyte, ar galiu jas valgyti?
—Gali, — atsidususi atsakė motina.
Ir valgė. Ji ramiausiai suvalgydavo savo dalį, pas

kum motinos, o paskum vyresniųjų ir tai dar parbė
gusi iš lauko prašydavo:

—Mamyte, duonos su sviestu.
—Bet sviesto nebebuvo. Nebebuvo ir duonos. Rei

kėjo labai žiūrėti ir taip trupinti, kad kaip nors užtek
tų iki ateinančio davinio.

Praėjusią žiemą ji apmezgė vieną vokiečio šeimą ir 
už darbą gavo paršelį. Mažytį, suvargusį, atmestinį, 
bet vaikai tuoj iš žemių, senų lentgalių ir geležgalių 
surentė tvartelį, o ji pati surinkdavo iš kaimynų sriu
bos likučių, bulvių lupenas. Kartais duodavo supuvu
sią duoną, kurios valgyt nebebuvo galima, tai Trainie- 
nė prisirinkdavo jos, prisidžiovindavo ir paršeliui už
tekdavo maisto ilgam. Paršelis atkuto, išsitiesė, o kai 
pradėjo augti patvoriais ir pagrioviais žolės, pašaro 
visiškai nebestigdavo.

Trainienės pavyzdžiu pasekė ir kiti. Apie stovyklą 
atsirado daug tvartelių, panašių į mažus kupstelius, ir 
kiekviename buvo mažytis paršelis. Ir stovyklos va
dovybė auginti nedraudė, tik liepė surašyti, kas par
šelius augina ir po kiek. Žmonės susirašė ir nėrėsi iš 
kailio, kad kaip nors galėtų nors ateinančiai žiemai 
užkulo pasisiulvinti.

Trainienei nuo to pasidarė sunkiau: nebetaip leng
va buvo pasirinkti likučių, paplavų ir lupenų, nes to
kių renkančių daug atsirado. Bet paršiukas augo, iš- 
gražėjo, ir moteris džiaugėsi, kad ateinanti žiema ne
bebus tokia sunki: vaikai išsities, veidams rausvumo 
atsiras. Rudenį užderėjo gilės, ir ji su visais vaikais 
prisinešė tiek, kad ir paršelį galvojo jau nebe tik pasi
siulvinti, bet ir gerai pasipenėti. Tik vieną dieną vo
kiečių ir karo policijos visiškai netkėtai užgulė sto
vyklą, išgaudė visas kiaules, sukrovė į sunkvežimius,

išvežė ir vėlė atidavė vokiečiams. Nieko negelbėjo nei 
prašymai, nei žadai skųstis. Ekspedicijai vadovaująs 
majoras pareiškė, kad tos visos kiaulės esančios iš 
vokiečių suvogtos. O jeigu ir nesuvogtos, tai DP neturi 
teisės nieko nei auginti nei turėti. Trainienė ir pati 
buvo nubėgusi. Norėjo išdėstyti viską, kaip yra, bet 
majoras visiškai nė šnekėti nešnekėjo. Jis tik numojo 
ranka ir, galvą pakėlęs, lyg norėdadamas ką toli pa
matyti, nuėjo gatve. Moteriškė nepasijuto, kai pasakė: 
“Duok, Dieve kad ir tu sulauktum tokios dienos, kai 
vaikams neturėsi ką paduoti valgyti.”

Ji verkė visą tą dieną. Negalėjo nusiraminti ir kitą. 
Kai mažoji ėmė raminti, sakydama, kad ne jų vienų 
atėmė, bet kiti neverkia, o žada vėl kaip nors augin
ti, motina atsakė:

—Tu manai, kad paršiuko verkiu. Tuščia jo. Ne tiek 
turto išeidami palikom. Bet aš verkiu savo vargo ir 
kad žmonės tokie pikti. Vilkai ir tie tokio vargo pa
sigailėtų, o žmogus suprasti negali.

—Ir dar vagina! — pridėjo vyresnysis sūnus. Tur
būt nori, kad, kantrybės nebetekę, tikrai imtumėm 
vogti. Tada galėtų uždaryti į kalėjimus, o paskum ir 
bolševikams atiduoti. Tą aš tikrai ilgam atsiminsiu.

Nuo tos dienos“ pagerėjimo viltys išsisklaidė. Trai
nienė dar kelias dienas pažiūrėjo į nykstančius vaikus, 
paskum vieną popietį pasiėmė jauniausią jį berniuką, 
kad drąsiau būtų per mišką eiti, ir išėjo. aKrtu pasi
ėmė dar iš Lietuvos atsivežtinę lovatiesę, šešioliknytę, 
baltinių ir ąžuolo žieve dažytų linų. Nedaug tokių ir 
Lietuvoje kas turėjo.

—Ką už ją prašysim? — paklausė berniukas.
—Ką prašysi? Anais laikais būtų pusės paršo ne

užtekę, o dabar užteks ir trupinio. Keturis svarus gau
sim. Nedėvėjau. Laikiau kaip brangenybę, o dabar rei- 
kįg už niekus atiduoti.
^Už miško suraudonavo namų stogai, ir Trainienei 
sunerimo širdis. Baisiai sunku buvo eiti ir prašyti. Su
stojo pamiškėj, lyg norėdama giliau atsikviepti, apsi
žvalgė ir pasuko į sodybą, kuri atrodė arčiausia.

Kieme pasitiko palaidas, gauruotas, urzgiąs šuo. 
Berniukas pirsiglaudė prie motinos ir prašnibždėjo:

—Aš bijau.
Bet šuo nekando. Jis tik bindzino iš paskos ir ne

draugiškai urzgė. Tarpdury pasitiko moteris ir tuoj 
pasakė: , '

—Nieko neturim. Viską turim atiduoti valdžiai.
—Bet aš atnešiau keisti.
—Ne, mums nieko nereikia. Turim visko.
Bet Trainienė, kartą pradėjusi, nebenorėjo taip len

gvai trauktis.
—Bet šito neturite. Aš atnešiau labai gražų daiktą.
Vokietė pasvyravo ir įsileido. Trainienė išskėtojo 

ant stalo lovatiesę. Kraštai, išpinti melsvai pilkais ra
tilais, įmantriai padarytais iš įvairaus didumo langu
čių, nusviro beveik ligi žemės.

Vokietė pastovėjo galvą pakreipusi į vieną šoną, 
priėjo artyn, smulkiau pažiūrėjo.

—Ko nori? — paklausė. ___

Trainienė valandėlę pasvyravo.
—šešis svarus lašinių, — pasakė.
Vokietė pirma susiėmė už galvos, paskum susijuokė.
—Už tokį nieką!
—Bet čia rankų darbas.
—Rankų?! Kur matei, kad tokį daiktą kas rankomis 

padarytų. Svarą duosiu.
—Ne, u žsvarą neatiduosiu. O kad čia rankų darbas, 

tai galiu prissiekti. Aš pati savo rankomis dirbau.
—Taip, taip, aš tikiu. Tu pati iš kur nors savo ran

komis pavogei. Tą tu gali, žinau. Policijai tave ati
duoti, o ne šešis svarus.

Trainienei suspaudė širdį. Ji valandėlę žiūrėjo vo
kietei stačiai į akis, paskum, nieko nepasakiusi, susi- 
lankstė staltiesę, pasiėmė berniuką už rankos ir išėjo. 
Jau buvo atidarę vartelius, kai iš už trobos kampo 
išlėkė šuo. Berniukas išspruko pro vartelius, o motina 
instinktyviai atkišo portfelį, į kurio kampą šuo tuoj 
suleido dantis ir ėmė tąsyti. Ji portfelio nepaleido, 
traukėsi atbula, tempdamosi kartu ir šunį ir pakėlė 
akis ieškodama pagelbos. Tarpdury stovėjo į šonus 
įsirėmusi vokietė, šypsojosi ir šuniui nieko nesakė. 
Trainienė jau buvo įsittaukusi tarpuvartėn, kai staiga 
atbėgo berniukas su pagaliui mostelėjo juo šuniui, šuo 
atšoko, ir jis greitai užtrenkė vartelius.

—Nedaužyk šuns! — sušuko vokietė, bet berniukas 
užsimojo dar paleisti pagaliu į šunį, kuris dabar įnir
šęs norėjo išsiveržti per tvorą, bet motina pagavo už 
rankos ir sulaikė.

—Nereikia, — pasakė. — Jų šuo, tegu sau ir žino
si. Mes nesimušti atėjom.

—Šunį tegu prisiriša užtat — atkirto vaikas.
—Jų šuo, ne mūsų. Tegu daro ką nori. Ačiū Dievui, 

kad neįkando.
Toliau ėjo tylėdami. Praėjo vieną ūkį, kitą. Nebe

buvo drąsos užeiti ir išklausyti priekaištų. Užėjo tik į 
ketvirtą, kad reikėjo namo ką parsinešti. Rado val
gant. Ant stalo stovėjo dubuo mėsos, lėkšt sviesto, bu
vo priraikyta baltos duonos. Mėsos kvapas nudvelkė 
tik duris pravėrus, ir Trainienė pajuto, kad darosi silp
na.

Valg tik vienas vokietis. Iš po stalo pakilo vilkinis 
šuo, tingiai perėjo per aslą irbakstelėjo nosim į port
felį.

—Atnešiau keisti. Lovatiesę, — truputį delstelėjusi 
pridėjo. Norėjo pasakyti taip, kad vokiečiui atrodytų 
vertesnė.

Vokietis pažiūrėjo į abu pro kaktą.
—Palaukit, šeimininkė ateis, — pasakė ir pašvilpė 

šunį.
Šuo nerangiai priėjo ir padėjo snukį ant stalo. Vo

kietis paėmė baltos duonos riekę, storai aptep sviestu, 
apdėjo mėsa ir ištiesė šuniui. Šuo pauostė, paskum ėmė 
atsargiai rinkti nuo viršaus mėsą. Tada šeimininkas su
davė laisva ranka per snukį, ir šuo pasiėmė visą rie
kę. Motina pasižiūrėjo į berniuką. Nuo ėjimo ir šalto 
vėjo jis neįraudo, bet visiškai pamėlo ir akis įspyręs į

šunį, nenoromis vabolojanti riebią duonos riekę, dide
liais gurkšniais rijo seilę.

Atėjo šeimininkė. Apžiūrėjo lovatiesę iš visų pusių 
patraukė pečiais išgirdusi, kad čia rankų darbas, ka- 
žinką pasišnekėjo su vyru tarmiškai, kad Trainienė 
nesuprastų, ir pasakė:

—Gerai, paimsiu.
Sulanksčiusi padėjo ant sofos, paėmė pusę kepalo 

juodos duonos ir padėjo ant stalo kampo.
—Užteks? — paklausė.
—Aš norėjau lašinių arba kitokių riebalų. Gal tau

kų ar sviesto.
Vokiečiai nusijuokė.
—Šiandien reiika . džiaugtis, kad duonos už tokį 

skarmalą gali gauti, — pasakė vyras.
—Bet ir mums reikia valgyti. Turiu keturis vaikus, 

—kalbėjo Trainienė.
—Dirbti reikia, — atkirto vokietis. — mes dirbame.
—Mes irgi dirbam. Aš pati valau stovyklos raštinę, 

gaunu šešiašdešimt markių per mėnesį. Ką Tamsta 
gali man už tą šešiasdešimt markių parduoti?

—Aš nieko parduoti nebeturiu. Viską anglai atima, 
kad jus galėtų iššerti.

—Dirbti! — kirtosi moteriškė, lengva pasakyti. Pra
eitą šiemą per naktis mezgiau Pipui. Turi pažinti. Kyš
telėjo susirietusį paršelį. Kruvinu vargu auginau, o da
bar atėjo, atėmė ir dar apvagino. Atėmė ir vėl jums 
atidavė.

Bet šeimininkas nesijaudino. Klausydamas moters 
kalbos, jis paėmė duonos riekę, aptepė sviestu ir vėl 
pasišaukė šunį, šuo nerangiai priėjo, lyžtelėjo sviestą 
liežuviu, bet duonos neėmė.

—Nieko nepadarysi, sunlras laikai. Kai tris šimtus 
rado pavogtų, kas galėjo tikėti, kad ir tavo nevogta. 
Ne jums vieniems sunku, — ramiai dėstė vokietis.

Moteris vos neištarė: — ir tai sakot jūs, vokiečiai, 
kurie per trisdešimt metų du kartus mano kraštą ap- 
vogėt ir apiplėšėt iki nuogumo. Bet susilaikė ir tarė:

—Aš galiu prisiekti, kad nebuvo nei vienos vogtos, 
žmonės pirko, mainė, kaip kuris išmanė.

—Šituos dalykus geriau žino policija, — ir žmonai 
žiovaudamas pasakė:

—Pridėk jai dar du kiaušinius, jeigu duonos pėr 
maža.

—Už tiek neduosiu.
—Neduosi, neškis, bet daugiau negalim, sunkūs lai

kai ir mums. ,
Trainienė vėl susisuko lovatiesę, įsikišo į portfelį ir 

išėjo.
—Kodėl neėmei duonos, — pasakė beveik verkda

mas berniukas, vos išėjus pro duris. Gal būtų dar ir 
tos baltos davę. Nors tą riekę, kur šuo nebeėdė.

Bet motina nieko neatsakė. Ji per ašaras ir lūpų 
praverti nebegalėjo ir tako nebematė.

Kada sėdi šiltuose kambariuose, ar prisimeni tuos, 
kurie kenčia šaltį ir badą? Aukokite BALFui!
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Philadelphi jos Žinios
MES ATVYKOME AUKSO KASTI

Pagerbė J. E. vysk. Brizgį
Lapkr. 9 d. Philadelphijon 

buvo atvykęs J. E. vysk. V. 
Brizgys, neseniai atvykęs iš 
tremties. Jis buvo priimtas 
J. E. Kardinolo. Jį lydėjo 
kun. Dr. V. Martusevičius ir 
kun. Dr. J. Končius. Po to lie
tuviai kunigai turėjo pagerb- 
tuvių pietus Barklay viešbu
ty. Pietuose dalyvavo šie ku
nigai: kun. Ign. Valančiūnas, 
kun. Juozas Čepukaitis, kun. 
Vitas Martusevičius, kun.1 
Wr. B. Šimkus, kun. St. Rai-| 
la, kun. L. Pečiukevičius, gas Komitetas, kuriam vado- 
kun. St. Lukšys, ir jo palydo- Vauja kun. J. Fallan ir turi 
vas kun. Dr. J. Končius. Jo savo sekretorijatą, išleido sa- 
Ekscelencija vysk. Brizgys.vo naujas blankas užpildyti Iii n-i fid nriomimn iairwlrn • j__ • _____ . •___..yui__ 2—.!

retore išrinkta nauja narė,; kviečiamas labai avarinis 
bet daug veikianti, gabi me
nininkė p. Anastazija Grub- 
liauskaitė. Ji savo meniška 
ranka piešia daug gražių pa
veikslų ir patarnauja organi
zacijai ir lietuvių kalbos kur
sams, išrašydama bei deko
ruodama lietuvišką meną.

Rodos, dar taip neseniai, J daktarai čiupinėjo mums 
muskulus ir klausėsi širdies 
plakimo, tačiau jau du mė
nesiai kaip mes Kanadoje, to
je meškų šaly. Šių metų lie-

BALF atstovų ir kliubų bei pOs 28 d. apie 800 DP iš įvai-

Rūpinasi tremtiniais
Philadelphi jos Arkivysku

pystė dabartiniu laiku labai 
uoliai rūpinasi tremtinių li
kimu. Jau sudarytas ypatin-

tuoj po priėmimo išvyko 
svarbion kelionėn Amerikos 
sostinėn, Washingtonan. Ti
kimasi, kad vyskupas aplan
kys lietuvių parapijas kiek 
vėliau.

Nauja Vyčių valdyba
Liet. Vyčių 4 kp. savo su

sirinkime, lapkričio 7 d. išsi
rinko naują valdybą. Pirmi
ninku išrinktas jaunas ir 
energingas lietuvis Juozas 
Janulaitis. Jis atsižymėjęs 
savo lietuviška nuotaika. Mo
ka gražiai lietuvių kalbą, stu
dijavo Marianapolio Kolegi
joj, įdomaujasi lietuviška 
knyga, turi plačius ryšius su 
tremtiniais, yra surinkęs ne
maža lietuvių knygų, meno 
kurinių, pašto ženklų. Jis jau 
antri metai, kaip pirminin
kauja lietuvių reikalų komi
sijai vyčiuose. Yra parašęs 
nemaža laiškų Amerikos įs
taigoms lietuvių ir Lietuvos 
reikalais. Tai tikrai didžios 
dvasios jaunuolis. Todėl jis 
vienbalsiai ir buvo išrinktas 
vyčių vadovu.

Vicepirmininku išrinktas 
jaunas vytis Edvardas Lūšis, 
kurs yra naujas narys, bet 
įdomaujasi lietuviškumu, mo
kosi kalbos, kurios ir šiaip 
moka. Sekretore perrinkta 
nepailstanti ligšiolinė sekre
torė p. Elena Šaulytė. Ji yra 
ir Centro Valdybos sekreto
rė. Ji daug pasiaukoja mūsų 
lietuviško jaunimo organiza- 

. vimui. Kasininke išrinkta lig
šiolinė buvusi kasininkė p. 
Pranė Nash, solistė, muzikos 
mokytoja, susipratusi orga
nizacijos narė. Finansų sek-

darbo ir gyvenimo užtikrini
mui. Sudarytas Komitetai iš 
kelių dešimčių atstovų iš įvai
rių tautybių katalikų, į kurį 
įeina ir lietuviai, veikia, kad 
parūpintų lėšų tremtinių rei
kalams, kai jie čia atvyksta. 
Tikima, kad dabar į Philadel- 
phiją galės atvykti daug lie
tuvių.

Pažymėtina, kad patys lie
tuviai labai maloniai priima 
savo tautečius ir globoja 
juos. Kai kurie ir labai ne
turtingi, bet iš paskutinių jė
gų stengiasi prisidėti prie jų 
pagelbos. Jau jie padarė daug 
darbo ir kambarių garanti
jų. Tie kurie padarė, laukia, 
kad tik kuogreičiausiai at
vyktų nauji Amerikos gyven
tojai. Tokiu nuoširdumu ga
lima tik pasididžiuoti ir pa- 
sidižaugti. Lietuviams rūpi 
ir tie tūkstančiai lietuvių, 
kurie dar negali čia atvykti 
ir kurie negalės. Jais ir toliau 
reikės rūpintis. Todėl BALF 
Komitetas rengias pravesti 
didelį vajų, kad sukelti ne
maža aukų jų šelpimo nau
dai. P. Antano Kaniušio su
manymu norima padaryti di
delė loterija ir pardavinėjant 
laimėjimo tikietus visiems, 
ypač einant per namus pa
siekti visus lietuvius, o po to 
dar platinti ir tarp kitų tau
tybių žmonių, kad tik dau
giau sukeltų aukų. Jei tas 
planas bus pravertas, tai lie
tuvių tremtinių reikalai bus 
gerokai pagelbėti.

kitų draugijų atstovų susirin
kimas. Tame susirinkime ir 
bus priimtas svarbausias pla
nas, kaip daugiau sukelti au
kų mūsų lietuvių tremtinių 
pa^elbai. Čia yra pareiga vi
sų atstovų dalyvauti tame su
sirinkime ir drauge sutarti
nai veikti, kad viskas pasi
sektų. Pagal numatytą planą, 
kuris jau dalinai buvo pa
skelbtas per masinį susirin
kimą, spalių 31 d., lietuviai 
philadelphiečiai sukels aukų 
lietuviškai labdarybei $30,- 
000.00. O kaip būtų naudin
ga ir išganinga! Bet lietu
viai gali ir tai padarys, jei 
tik norės.

kiekvienam paskyrimo kor-, kurie apaugę skurdžiais krū- 
telę ir iš palengvo, rodyda-Įmokšniais ir tarpeklių su ne
ini muitininkams vizas, lipo- išbrendančiais džiunglynais, 

jo ir nuėjo. Mes jau buvome'me į krantą. nieko daugiau nesimatė. To-
gerokai ir praalkę, nes po vėl džiaugsmas, nes jau-'kiom prislėgtom nuotaikom 
kuklių stovyklos pusryčių,1 čiame po kojomis ne siūbuo- įvažiavom į kasyklų rajoną, 
nieko burnoj neturėjome. . v. , , ................................................■ • I Ir.. XX X XX XX X-X 4- X X XX XX 4- XX XX XX XX X 9 XX-1 XXX XX 4* XX

Susėdus prie stalų, visų 
akys pasidarė lyg stiklinės, muitinę. Čia atliekame rei- č;pk t;pk ni]qkaidrino mfi- 

nes priešais pamatėme tau- |kiamus formalumus ir gavę sų mintis> kaį susitikom dar 
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ir tarpeklių su ne-

jančio laivo grindis, bet tvir- kuris aptvertas spygliuota 
tą žemę. Keliaujame tiesiai į viela lyk koks kalėjimas.

rių Vokietijos vietų, pasi- 
krovėm Bremerhafene į lai- kuišis, pyragaičius, lėkštes < kos, einame į specialiai mums 
vą. Tame tarpe buvome apie1 apelsinų. Taip keletą dienų skirtą traukinį.
50 lietuvių. /įmes griebėm viską, kas tiki

Prie valgyklų durų visuo- I
se aukštuose jau stovėjo ei
lės žmonių, nes visi iš karto 
negalėjo patekti — permažai 
vietos. Laivo karininkas 
mums aiškino, kad iki antro 
skambučio mes galim išsi
skirstyti, kur kas norim, nes 
čia mes trukdome judėjimą. 
Išbadėjusi DP minia nė nesi
judina, nė akių nenukreipia 
nuo tos pusės, kur garuoja 
nosį kuteną kepsnių kvapai. 
Karininkas matydamas kad 
nieko nepadarys, nusišypso-

BALF SEIMO PROGA CHICAGOJE 
VAKARIENĖS METU AUKOS

Tel DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601-03 So. 2nd St, 
Philadelphia, Pa.

kuose paskendusias vištų 
kulšis,

ant stalų buvo, o vėliau kiek|V0 mums pranešta, turėjome 
sunormalėjo mūsų _ skran-Įdar keletą valandų laiko, 
džiai ir mes pasidarėm visai įacj susirinkę prie vagono du- 
sotus. rų užtraukėme keletą daine-

Svarbus susirinkimas
Gruodžio 3 d., vakare, Lie

tuvių Kliube, N. Philadelphia,

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1118 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga,
dels, graži koplyčia, erdvi salė

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena Ir naktį

ni

BALF Vakarienės Rengimo Komisijos Seimo Laiku Chicagoje 
Finansų Komisijos apyskaita

(Prisiųsta BALF Centro Iždininkui, A. S. Trečiokui) 
A. S. Trečiokas, Newark, N. J., BALF 35 skyriaus .......
Mr. St. Balzekas, 9000 S. Bell Ave., Chicago.....................
Mrs. Ona Biežis, 3241 W. 66th Pl., Chicago.........................
Mr. & Mrs. Stanley Kamensky, 3938 W. Ill St., Chicago 
Melrose Park BALF 117 skyr...............................................
Judge John T. užriš, 4459 S. Francisco Ave., Chicago......
Kareivių Motinų Klubas, Darius Girėnas, per Oną Biežienę 
Ignas Mestauskas, 10424 S. Trumbull Ave., Chicago.........
Joseph Vilimas, 6753 S. Rockwell St., Chicago.................
Prelatas J. Ambotas, Hartford, Conn...................................
Prane Lapienė, Stony Brook, L. I.......................................
Mr. & Mrs. Kaminskas, Riverside, Ill...................................
Charles Ūkelis, 3436 S. Lituanica Ave., Chicago .............
Mrs." Evelyn L. Davis, Oak Park, Ill................................
Anton Cukur, 732 W. Cermak Rd., Chicago ...?.................
Mr. & Mrs. E. Saunoris, Worth, Hl.......................................
Antanina Budavičiūtė, 1422 S. 49 Ct., Cicero.....................
Anthony Kasper, 5059 S. Wells St., Chicago.....................
F. M. Šatkauskas, 7308 Paxton Ave., Chicago .................
Mr. & Mrs. A. Miliauskas, 1837 S. 49 Ct., Cicero.............
Julia Mack, 30 Plantation St., Worcester, Mass................
Rise Keselman, 6407 S. Green St., Chicago .....................
J. H. Bačiūnas, 1310 S. 49 Ct., Cicero.................................
Mrs. C. Shukes, 309 S. Kilpatrick, Chicago .....................
P. Davidonis, 4416 West End Ave., Chicago .....................
Frank Sutkus, 910 W. 70 St., Chicago .............................
Kun. J. Prunskis, Chicago....................................................
U. Slotkus, 910 W. 35 St., Chicago ....................................
J. S. Jankowski, 9211 S. Bell Ave., Chicago .....................
Peggy Zakaras, 4151 S. Artesian Ave., Chicago .............
Mr. & Mrs. Kareiva, 4644 aPulina Ave., Chicago .............
Mr. & Mrs. Meistinink, 4029 S. Maplewood Ave., Chicago 
D. F. Pivoronas, 4622 S. Marshfield Ave., Chicago ..........
Mrs. F. Saunoris, 11124 S. Spaulding, Chicago.................
Mr. & Mrs. Zuraitis, 7737 S. Honore St., Chicago ..........
Kostas Zarumskis, 4414 S. Washtenaw Ave., Chicago......
A. Borden, 1316 49 Ave., Cicero, Ill...................................
John Adomaitis, 5703 S. Mason Ave., Chicago .................
Juozas Bacevičius, Rockford, Hl...........................................
Mr. & Mrs. M. Kaminskas, Jr., Riverside, Hl....................
L. Gubista ............................................ ...................
Mr. & Mrs. L. E. Kulp, 11100 S. Pulaski Rd., Chicago......
Helen Matukaitienė, 1310 S. 49 Ct., Cicero.........................
Mrs. Sophie Lapinskas, 1511 S. 49 Ct., Cicero .................
S. Simutis, 2150 S. Hoyne Ave., Chicago .........................
Elzbieta Benaitis, 1444 S. 49 Ct., Cicero.............................
O. Snauksta, 1511 S. 49 Ct., Cicero .................................
Aldona Mikalauskas, 523 S. Lockwood Ave., Chicago......
Antanina Benaite,' 1515 S. 50 Ave., Cicero .....................
T. Stančiuskas, Cicero ........................................................
P. P. Cinikas, MIC., 2334 S. Oakley Ave., Chicago ..........
M. O. česnavičius, 1804 S. 59 Ave., Cicero.........................
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sotūs.
Iškilo kita problema, kur lių. Lietuviškų dainų garsai 

gauti nors truputį nuorūkų,, sutraukė nemažai vietinių 
kad po tokių sočių pietų, bū-I smalsuolių, o taip pat ir ma
tų galima dūmelį užtraukti. > šinos pro šalį važiuodamos 
Šita problema už poros dienų sustodavo. Keletas skrybė- 
išsisprendė, kai gavome po liuotų ponų iš mašinos atėjo 
$2.50. Tada visi pirko tik tiesiai pas mus ir klausinėjo, 
“Camel” bei “Pall Mall” ei- kas mes tokie ir iš kur, kad 
gafretes. Po kelių dienų pasi- taip gražiai dainuojam? Mes 
rodė, kad kantynėj cigarečių paaiškinom, kad esame DP, 
vis netrūksta, o mūsų dole- mažos lietuvių tautos sūnūs, 
riukai jau išnyko... ir nenorėdami tapti bolševi-

Tokiomis linksmomis nuo
taikomis leidome dienas At
lanto vandenyne. Iki pusiau- 
kelio mus visą laiką lydėjo 
kaitrioji saulutė, tad buvo 
progos deny pasinaudoti sau
le. Vėliau ji pasislėpė tiršta
me rūke ir mes jos daugiau 
nebematėme. Vakarais laiką' skubinamės kiekvienas į sa- 
praleisdavom skaitykloj, var- vo vagoną. Palikę Halifaksą, 
tydami įvairius žurnalus, ki- dundėjome pro mažus mies- 
no teatre, arba šokių salėje, 1 telius, pro neužmatomus miš- 
kur patys “dypukai” temp
davo armoškas. Sekmadienį 
nepamiršome ir maldos. Su
sirinkę būrelis tikinčiųjų tau
tiečių, prie kukliai paruošto 
altorėlio, siuntėme Aukščiau
siajam maldos žodžius, dėko
dami už suteiktą mums gra
žų orą.

Po aštuonių dienų truku
sios kelionės, išvydome, pil
kame rūke, naujojo pasaulio 
krantus. Tai Halifaksas! Lai
vas “Marine Marlin” sustau
gė paskutinį kartą ir susto
jo prie krantinės. Laive kilo 
didžiausias judėjimas, kaip 
kokiame skruzdėlyne, nes 
vieni bėgo šen, kiti ten, tvar
kytis savo daiktų. Užlipę 
tam tikri pareigūnai išdavė

po pakelį cigarečių bei tabo- keturius ’ tautiečius, kurie 
.jau keletas mėnesių kaip čia 
'gyvena. Rytojaus dieną bu- 

Iki išvykome, kaip jau bu- vom nuvežti į miestą pas dak
tarą. žiūrinėjo nuo ausų iki 
kojų ir išbarškino visus kau
lus.

Esančioj kantynoj nusipir
kom darbo aprangą (žinoma, 
skolon, nes pinigų dar netu
rėjom), kuria apsirengę at- 
rodėm lyg kokie kareiviai. 
Ilgi guminiai batai, ant gal
vos šalmas su prieky kaban
čia lempute ir per juosmenį 
platus diržas, prie kurio ka
bo akumoliatorius, teikiąs 
šviesos energiją. Taip “apsi
ginklavę” suėjome į liftą ir 
nudardėjome žemyn kaip vel
niai į peklą.

Užvirė darbas. Pasigirdo 
visuose kampuose įvairių 
motorų ūžimas, kurie neįpra
tusiam kurtino ausis. Nega
na to, pradėjo “bombarduo
ti,” t. y. sprogdinti “aukso” 
klodus, nuo ko drebėjo visas 
požemis. Jautėmės lyg j fron
to linijas patekę, tad ir ne- 
dyvai, kad išgirdę pirmą 
trenksmą, susitūpėm kaip 
vištos prie žemės. Sprogsta
mosios medžiagos dūmai ir 
visokie kitokie kvapai erzi
no mūsų nosis, tačiau per aš
tuonių valandų darbo laiką, 
prie visos tos muzikos pama
žu pripratome.

Už tai mes esame dėkingi 
Kanados vyriausybei, kuri 
suteikė mums galimybę čia 
atvykti ir savo darbu prisi
dėti prie krašto gerovės. Mes 
dirbsime kruopščiai ir sąži
ningai, kaip pridera kiekvie
nam doram lietuviui, tačiau 
išgirdę laisvės trimitą tėvy
nės laukuose, grįšime vėl ten, 
kur lauks mūsų visų vargšė 
motutė — Lietuva.

A. Kusinskis

kų aukomis, ieškome prie
globsčio vakarų demokrati
niam pasauly. Praeiviai dar 
laibau sužiuro į mus ir lin
guodami galvas, bei malo
niais akių žvilgsniais, reiškė 
mums užuojautą.

Pagaliau švilpukas ir mes

kų plotus, Quebeco link. Čia 
mums tenka skirtis su drau
gais, kurie pasuko kitom 
kryptim pagal savo paskyri
mą. Liekame tik keturi lie
tuviai. Iš Quebeco pasukome 
į Worandą, kur mūsų kelio
nės tikslas. Vaizdai tie pa
tys: nesibaigią miškai,
džiunglės, net baisu...

Po dviejų parų kelionės, 
padarydami virš 1000 mylių, 
pasiekėme Norandą. Stoty 
laukė mūsų firmos atstovas 
ir drauge su kitų tautybių 
“dypukais” vykome autobu
su į Waite Amulet kasyklas, 
kurios randasi 9 mylios nuo 
miesto. Pro autobuso langus 
skriejo šiurpą krečią vaiz
dai. Apart akmens kalnų,

/ Tel. Sto 3208

JOP^S DAUNIS 
š Lietuvis Graborius - Balsamuotojas 
į 1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

M. Šveikauskas, 4614 S. aPulina St., Chicago .................. 1.00
Viso -----------------

................................................................  $1,002.00
Vakarienės Rengimo Finansų Komisijos Vardu,

John A. Kass,
4102 Archer Ave., Chicago 32, Ill.

BALF aukas ir toliau prašome siųsti, adresuojant:
United Lithuanian Relief Fund of America* Inc.,

105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Neužmirškite Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC., 4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, III.
AID OVERSEAS, INC: siunčia maisto siuntinius j visas 4 Vokietijos zonas ir kitus Europos kran
tus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimų. Jei adresatas nesurandamas, 
pinigai grąžinami siuntėjui. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų, žiūrint į kur siuntinys eina. 
Siųsdami čeki ar pinigų orderi AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVĖJO ADRESĄ, PARIETU 
NUMERIUS IR JŲ KAINAS. AID OVERSEAS, INC. maisto siuntiniai pakuojami Europos sandė
liuose, o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL-SPECIAL, DELIVERY. Maisto paruoši
mas yra agrikultūros ir sveikatos departamentų priežiūroje.

Pavieniams asmenims ar organizacijoms, užsakant iš karto didesni siuntinių skaičių duodama 
nuolaida.

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. 1 oz. šokolado
2 gabalai tualetinio muilo
14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

SIUNTINYS Nr. 5—35.50
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. presuoto marmelado
2 sv. degintos kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 1—$7.60
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų

=2-sv.-rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) keri, bekono
1 sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
1 sv. kiaulienos mėsos.

SIUNTINYS Nr. 3—$7.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. 3 ozs. margarino •
1 sv. kiaulienos mėsos.

SIUNTINYS Nr. 6—$2.80 
8 sv. 13 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 7—37.20 
3 sv. rūkytu lašinių 
2 8v. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. 3 ozs. margarino '■ 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
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STANDARD’S ::
50-tas Good Will Vajus

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

B. Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už........................................................... $ 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų žvyro Stogai biskį aukščiau

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

D. Mes Šingeliais apdengsim jūsų STOGĄ
UŽ TAIP PIGIAI kaip...................................$ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų

E. Didelis Nupiginimas ant . . .
ALUMINUM STORM WINDOWS

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

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

SIUNTINYS Nr. 8—$2.95
5 sv. kvietinių miltų
4 sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 9—$4.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
1 sv. kakavos
4 sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 10—$6.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. kavos
1 sv. 1 oz, šokolado._____

SIUNTINYS Nr. 11—$3.95
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs, miežinių kruopų.

SIUNTINYS Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 tv. 3 ozs. kiaulinių taukų
3 sv. kavos
2 sv. 3 ozs.,cukraus.

SIUNTINYS Nr. 13—$5.80
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų
1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. presuoto marmelado
1 sv. 2 ozs. syrupo
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv. 3 ozs. ryžių
1/2 sv. kakavos
1 dėžutė kond. grietinės.

SIUNTINYS Nr. 14—$6.40
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. presuoto marmelado
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualetinio muilo.

SIUNTINYS Nr. 15—$5.50
1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. 2 ozs. syrupo
1 sv. presuoto marmelado
1 dėžutė kepeninės pastos
1 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

2 gabalai tualetinio muilo
1 sv. miežinių kruopų
1 dėžutė kond. grietinės
1/2 sv. kakavos
1/2 sv. saldainių “bonbon”

SIUNTINYS Nr. 16—$5.25
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų
1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. presuoto marmelado
1 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr, 17—$5.45
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų
1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. presuoto marmelado
1 sv. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų
2 sv. 3 ozs. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 18—$5.60
4 sv. rūkytų lašinių
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 19—$9.95
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. presuoto marmelado
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus
2 gabalai tualetinio muilo.

SIUNTINYS Nr. 20—$780
4 sv. 7 ozs. margarino
4 sv. 7 ozs. cukraus
4 sv. kavos
3 sv. 5 ozs. miežinių kruopų
2 sv. presuoto marmelado
2 sv. kvietinių miltų.

PASTABA. Čia nustatytos kainos siuntiniams į Vokietija; 
siunčiant j kitus kraštus reikia pridėti 40 centų už kiekviena 
siuntini specialioms išlaidoms padengti.
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skurdžiais krū- 
arpeklių su ne- 

džiunglynais, 
nesimatė. To- 

)m nuotaikom 
asyklų rajoną, 
as spygliuota 

j kalėjimas.
įskaidrino mū- 
susitikom dar 

tiečius, kurie 
jnesių kaip čia 
jaus dieną bu- 
niestą pas dak- 
) nuo ausų iki 
cino visus kau-

itynoj nusipir- 
•angą (žinoma, 
aigų dar netu- 
apsirengę at- 

)kie kareiviai, 
batai, ant gal- 
prieky kaban- 

' per juosmenį 
prie kurio ka- 
orius, teikiąs 
ją. Taip “apši
lome į liftą ir 
emyn kaip vel-

>as. Pasigirdo 
puošė įvairių 
i, kurie neįpra- 
a ausis. Nega-
> “bombarduo- 
jdinti “aukso” 
i drebėjo visas 
mes lyg į fron- 
kę, tad ir ne- 
šgirdę pirmą 
sitūpėm kaip 
nes. Sprogsta- 
gos dūmai ir
> kvapai erzi- 
tačiau per aš- 

į darbo laiką, 
nuzikos pama-

esame dėkingi 
ausybei, kuri 
galimybę čia 
) darbu prisi- 
> gerovės. Mes 
iščiai ir sąži- 
idera kiekvie- 
tuviui, tačiau 
trimitą tėvy- 
rįšime vėl ten, 
ii visų vargšė 
uva.
A. Kusinskis

39.00
r. Pėdų

69.00
ikščiau
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Vr. 18—$5.60 
išinių 
kraus 
rgarino.
S'r. 19—$9.95 
uliniu taukų 
šinių 
) ken. bekono 
rgarino 
marmelado

raus 
tinio muilo.

20—$780 
rgarino 
craus

žinių kruopų 
■narmelado 
miltų.
s j Vokietijų; 

už kiekviena

siliks klebonijos žinioje, mūsų 
jaunimo laimėjimo atminimui.

Parapijos vakarienė
Spalių 31 d' turėjome parapi

jos metinę vakarienę. Vietoje 
vištienos šiais metais valgėme 
jautieną, kuri buvo skaniai pa
gaminta. P. Rūkienė su kitomis 
moterimis prirengė, duonkepys 
iškepė, o mes gardžiai valgėme.

Mūsų tarpe valgė pas mus 
naujai išrinktas kongresmanas 
Eugine Sullivan ir dar prižadėjo 

, neužmiršti Lietuvos tragedijos.Spalių 25 d., Šv. Juozapo kle-, 
|bonijoje, Mahanoy City, Pa., ~

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
VARDAI AUKOTOJŲ

Elizabeth, N. J
J. J. Stuko Ansamblis 

triumfuoja
Sekmadieni, lapkr. 14 d., Lie

tuvių Laisvės Salėje, Elizabethe, 
įvyko J. J. Stuko Lietuviško Ra
dijo “Rūtos" Klubo—Grupių me
tinis rudeninis koncertas ir ba
lius. Buvo išpildyta daug lietu-

| —Lapkričio 6 d. mūsų para
pijos bažnyčioje susituokė Jean 
Radzevičiūtė su Vincentu Plikai- 
čiu iš Harrisono. Vestuvių puo
ta įvyko parapijos salėje.

Klemas

Mahanoy City, Pa

viškų dainų ir šokių. Programa-, 34_^asįs Pennsylvanijos Lietuvių VIETOS ŽINIOS
je aktyviai dalyvavo pats prof. ■ 
J. Žilevičius, kurio akompanuo
tų dainų daug buvo išpildyta.

Nepaprastai gražiai pasirodė 
Brooklyno Apreiškimo parapi
jos vyrų choras, vedamas muzi
ko Povilo Sako, kurs ir pats gra
žiai išpildė dvi lietuviškas dai
nas — solo. Taip pat puikiai pa
sirodė tautinių šokių grupė, ve-j 
dama p. L.. Stilsonaitės. Nepa-; 
prastai gražiai pasirodė panelė 
E. čiurlytė, šokusi keletą iš
raiškos šokių ir panelė K. Miški- 
niūtė, sopranu sudainavusi tris 
įjetuviškas dainas.

Publikos buvo pilna salė. Tai 
buvo nepaprasto pasireiškimo 
triumfas šito gilią lietuviškos 
kultūros vagą varančio ansam
blio.

Mes linkime p. J. J. Stukui ir 
jo žmonėms nepailstamai dirb
ti lietuviškos kultūros baruose 
ir toliau.

“Amerikos” Spec.
Korespondentas

Harrison-Kearny,
New Jersey

Lapkričio 8 d. buvo Šv. Var
do Draugijos susirinkimas Ame
rikos Lietuvių Klube. Susirinki
mą atidarė pirmin. J. Kasparas 
su malda. Valdyba padarė savo 
veikimo raportą. Šią vasarą 
draugija gražiai įrengė patalpas, 
kurios dabar atrodo moderniš
kos ir patogios, šitas pataisy
mas kainavo $25,000.

Nutarta paaukoti “Amerikai” 
$5.00, Hudson ligoninei $10.00, 
labdarybės draugijai $20.00.

Senas Korespondentas

Dienos Komitetas turėjo susi
rinkimą. Apsvarstė įvairius rei- ■ 
kalus, liečiančius praeitą Lietu-; 
vių Dieną, rugp. 15 d., Lakewood 
Parke.

Sekantieji kunigai iš Schuyl
kill apskrities dalyvavo susirin
kime: P. Čėsna, Mahanoy City; 
M. Daumantas, Girardville; P.

| Laumakis, St. Clair; K. Batutis 
ir J. Degutis, Tamaqua; K. Ra

dauskas, Mahanoy City; J. Gau- 
dinskas ir A. Bielskis, New Phi
ladelphia; ir J. Neverauskas, 
Shenandoah.

Lietuvių Dienos gryno pelno 
šiemet liko $1,773.78 ir buvo pa
skirtas trims vienuolynams,, bū
tent: $591.26 Šv. Kazimiero Se
serims, Newtown, Pa.; $591.26 
Šv. Pranciškaus Seserims, Mt. 
Providence, Pittsburgh, Pa.; 
$591.26 Jėzaus Nukryžiuoto Se
serims, Brockton, Mass.

šia proga 34-toji Lietuvių Die
nos valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie taip gražiai ir 
gausiai rėmė užsimojimą, tenais 
dalyvavo, ar prisidėjo bet kokiu 
nors būdu prie tos dienos pasi
sekimo.

Kun. Juozas A. Neverauskas,
L. D. Spaudos Komitetas

Bayonne, N. J,
—Š. m. lapkr. 14 d. mūsų pa

rapijos Moterys Sodalietės su
ruošė tortų pardavimą (cake 
sale) parapijos salėje. Po kiek
vienų šv. mišių dalyviai turėjo 
progos nusipirkti tortą. Gauti pi
nigai yra skiriami maisto pakie- 
tams alkaniems ir vargstantiems 
mūsų tautiečiams Vokietijoje, 
kaip Kalėdų dovana. Tai gražus 
pavyzdys visiems.

—Mūsų parapijos Liet. Vyčių 
67 kuopa paskyrė $10.00 mais
to pakietui vienam tremtiniui 
studentui vargstančiam Vokieti
joje.

—Lapkričio 27 d., šeštadienį, 
parapijos salėje įvyksta lietuviš
kas vakarėlis. Programoje nu
matyta: komedijos, deklamaci
jos, dainos, šokiai ir t.t. Koncer
tinę dalį išpildys solistai ir pa
rapijos choras, vad. jauno ir 
energingo vargonininko p. Alf. 
Jakupčionio. Visi lietuviai, kurie 
nori gardžiai pasijuokti ir jau
kiai vakarą praleisti, jauni ir 
seni, iš arti ir iš toli, yra kvie
čiami dalyvauti. Bilietų kaina 
tik 75 centai.

—Lapkr. 30 d. mūsų parapi
jos bažnyčioj prasidės 9 dienų 

-Novena prieš šv. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventę. Kiek
vieną dieną bus 6 pamaldos: lie
tuviškai — 7:45 vai. vakare, an
gliškai — 9, 2, 5:15, 7 ir 8:30 
vak. Novenai vadovaus tėvai 
marijonai: Mažukna, MIC., ir 
Bulovą, MIC. Iškilmingoji nove
na baigsis gruodžio 9 d., švč. 
J5. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventėje.

—šiuo metu sunkokai serga 
šie mūsų parapijiečiai: J. Juse- 
lis, C. Kalanta, D. Gaupša, P. 
Paimbrekis ir B. Grigaliūnas. 
Linkime jiems greit pasveikti.

—Teko sužinoti, kad žuvusio 
Europoje praėjusio karo metu, 
jauno kario mūsų parapijiečio 
Jono šakalio palaikai yra pake
lyje į namus iš užjūrio.

Espten, Pa
Gedulo pamaldos

Lapkr. 11 d. — Paliaubų Die
ną — Pittsburghiečiai atžymėjo 
gražiai. Vietinis Kunigų Vieny
bės skyrius surengė iškilmingas 
gedulo pamaldas Šv. Vincento 
de Paul bažnyčioje.

šv. Mišias celebravo vietos 
klebonas, kun. Povilas 
asistavo kun. Jonas 
(Dangun žengimo par. 
nas) — diakonu; kun. 
Plantes iš Sewickley;
subdiakonu. Apeigoms vadova
vo kun. Edward Boley.

Kun. Dr. Antanas G. Rakaus
kas, iš St. Peter’s, New Kenr 
sington, Pa., pasakė turiningą, 
dienos iškilmėms pritaikytą pa
mokslą.

Poniai Sadauskienei grojant 
vargonais, giedojo varg. A. Sa
dausko vedamas par. vyrų cho
ras.

Maldininkų buvo pilna bažny
čia.

Luncki, 
Nusius 
klebo- 
Pranas 
Pa. —

Kareivis.

Newark, N. J.
Parapijos balius

Lapkričio 21 d. Šv. Trejybės 
parapija ruošia balių. Populia
riems amerikiečių bei lietuvių 
šokiams grieš M. Matulionio 
“Continental” orkestras. Lietu
viški blynai, vaišingas baras, lai
mes ratas — džiugins visus. Lau
kiame apsilankant. Atvykę* ne
sigailėsite.
Lankysis J. E. vysk. Brizgys
Lapkričio 28 d., sekmadienį, 

lankysis J. E. vysk. Vincentas 
Brizgys, tremtinys, gyvenąs Vo
kietijoje. Šv mišias laikys 10:30 
ryte ir pasakys pamokslą. 3:30 
popiet parapijos salėje turės pa- 
sakitą apie tremtinių dabartinį 
gyvenimą Vokietijoje. Pagerbki
me savo tautos vyskupą, gausiai 
dalyvaukime pamaldose ir salė
je.

Omaha, Nebr,
Gavo trofėjų

šiais metais mūsų jaunimas 
laimėjo baseball čampionatą G. 
Y. O. lygoje. Per parengimą lap
kričio 7 d. buvo įteikta labai 
graži trofeja. žmonės skaitlin
gai susirinko padėti jaunimui fi
nansiškai ir pamatyti lošiko tro- 

Įfeją. Lošiko statula visados pa-

Muz. Pranas A. Dulkė,
Brooklyno lietuvių Angelų 
Karalienės parapijos vargo
nininkas. Ta parapija dabar 
švenčia savo 60 metų gyvavi
mo jubiliejų.

Muz. P. Dulkė į šią parapi
ją atvyko vargonininkauti 
sausio 1 d., 1928 m. Radęs vi
sai mažą chorą, jis tuoj grie
bėsi darbo ir į metus laiko 
choras išaugo iki 50 narių. 
Suruošus keletą įdomių vaka
rėlių bei koncertų, šis choras 
dar padidėjo — arti šimto 
narių. Didžiulis Dulkės vado
vaujamas choras dalyvavo 
didžiuliuose tarptautiniuose 
koncertuose. Ir taip šis cho
ras išgarsėjo visoje plačioje 
apylinkėje. i

Per tuos 21 metus muz. P. 
Dulkė besidarbuodamas su 
didižuliu choru vis dar neat
rodo, kad būtų pavargęs. Jis 
visur dalyvauja, visur lanko
si, visur tinkamas ir laukia
mas.

Kun. Bulovas dėkoja
—Kun. Pranas Bulovas, M. 

I. C. spalių 31 d. padarė Ma
rijonų anglų kalba leidžiamo 
žurnalo “The Marian” prenu
meratorių rinkliavą Apreiški
mo parap. bažnyčioje, Brook- 
lyne. Prenumeratorių rink
liava pasisekė, surinkta net 
283 prenumeratorių.

“The Marion” žurnalo re
dakcijos štabas nuoširdžiai 
džiai dėkoja kun. klebonui N. 
Pakalniui ir “The Marion” 
žurnalo prenumeratoriams.”

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO
Brooklyne įvyko siuvėjų 

susirinkimas, kuriame bolše
vikai ir jų pataikūnai kėlė 
triukšmą dėl to, kad viena 
darbininkė išsiprašė iš savo 
boso didesnį užmokestį, negu 
anksčiau buvo nustatyta. Tai 
mat, kokios taktikos mūsų 
lietuviški “svobodai” prisi
laiko. Jiems juk negaila bo
so pinigų, bet juos ima pavy
das, kad ką nors laimėjo ne 
jų draugai... Deja, vargšai 
taip jie nieko ir nelaimėjo...

200 tikietų po 50c. už $10 
siuvėjai yra nupirkę į Mo
terų Tarptautinę Parodą, 
kur buvo lietuvių skyrius ir 
lapkričio 7 d., 8:30 vai. vak., 
71st Regiment Armory New 
Yorke, vyko liet, programa.

Taip pat nutarta dar ir ki
tų trijų parengimų tikietus 
pirkti ir išdalyti nariams..

Pabaigoje susirinkimo de
legatas Kundrotas ragino 
balsuoti už Trumaną. t

Čia tai jau bolševikai visai 
nekaip jautėsi, mat, jie nori 
Maskvos kandidato Wallace.

Siuvėjas

Buvęs DP ieško ZAKRISTI
JONO darbo prie liet, parapijos. 
Gali patieksi labai geras reko
mendacijas. Rašyti: “Amerikos” 
adresu — Zakristijonui.

Sveikinimais, skelbimais ar Boosteriais prisidėjusių 
prie “Amerikos” Sukakties Knygelės išleidimo:
Kun. J. Valantiejus, Waterbury, Conn. ... 
Fel. šlapelis, Rochester, N. Y....................
Kaz. Cheledinas, Brooklyn .........................
Kun. Dr. V. J. Martusevičius, Philadelphia 
Kasp. Galchus, Maspeth, N. Y....................
Kun. Ign. Albavičius, Citero, III.................
Kun. Jonas. Bakšys, Rochester, N. Y.........
Mr. & Mrs. Paulauskai, Maspeth 
W. J. Dilis, East Orange, N. J. ... 
Jurgis Chirba, Brooklyn .............
V. Mačiokas, Woodhaven, N. Y. 
Mrs. J. Budrys, Great Neck, L. I 
Kun. J. Prunskis, Chicago ..........
V. Žemantauskas, Richmond Hill, 
Petras Juknys, Brooklyn .............
Ona Bakšienė, Brooklyn .............
B. Adomaitienė, Brooklyn .......
Jonas Stanis, Brooklyn .............
George Juškaitis, Brooklyn ..........
Antanas Staknys, Fanwood, N. J. ... 
Kun. Virmauskas, So. Boston, Mass. 
Kun. P. Garmus, Easton, Pa................
Ben. Burbic, Harrison, N. J. .............
Ramanauskas F., Brooklyn .................
John Joneliūnas, Long Island City ... 
Kun. J. Jusevičius, Omaha, Neb........
Uršulė Šarienė, Brooklyn.....................
Pr. ir Magdalena Milas, Brooklyn ......
A. Klučinskas, Elizabeth, N. J............
Stanley Zurlis, Linden, N. J................
S. Balandienė, Elizabeth, N. J............
Jonas Rukštelis, Brooklyn ................
John Kasakauskas, Brooklyn .............
P. Atkočaitis, Richmond Hill, N. Y. .. 
Marcella Klimas, Brooklyn ................
M. Stonis, Verona, N. J........................
Kun. J. šupšinskas, Elmhurst, Pa. .. 
Anthony Yuška, Brooklyn ................
Kazys Kučinskas, Kingston, Pa........
Jonas Vaitkevičius, Long Island City 
Remesh, Maspeth, N. Y.......................
Kun. J. Misius, Pittsburgh, Pa...........
K. Budris, Maspeth, N. Y. .............
S. Kazlauskienė, Brooklyn, N. Y........
A. Kazlauskas, Brooklyn....................
A. Rakštis, Elizabeth, N. J...................
Albin Brachulis, Long Island City.....
B. Budreikaitė, Cambridge, Mass.......
Mykolas Wentis, Rochester, N. Y.......
Simulinas M. <Mrs., Brooklyn .............
Jonas Sprainaitis, Paterson, N. J. ..

Visiems prisidėjusiems prie “Amerikos” sukaktuvių 
minėjimo,•nuoširdžiausia dėkojam, p’ ■ • • • - . Į4 I • . .

* “Amerikos” Administracija

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

N. Y.
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JUOZAS MOCEJUNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

426 Lafayette Street Newark, N. J.
Telefonas: MArket 2-5172

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

PARDUODAMA

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organiza
cijos narių labai svarbus su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkričio 24 d., 8 vai. vakare, 
“Leader Observer” salėje, 
80-30 Jamaica Ave., Woodha- 
vene — prie Forest Parkway 
stoties.

SIUVĖJŲ BANKIETAS
F. Vaitukaičiui pagerbti 

įvyks sekmadienį, lapkričio 
21 d., 1948, Apreiškimo par. 
salėje. Pradžia 5 vai. popiet.

Laike vakarienės gros pui
kus orkestras.

Rengėjai kviečia visus kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie
sinu kambarius mūrinis namas. 
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 Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Reikalingos
Merginos lengvam dirbtu

vės darbui. Geras atlygini-, 
mas.

Aurora Electric Co., Inc.
323 Berry St.,

Brooklyn 11, N. Y.

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(Insurance), malonėki te 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

Clement A. Voket
(VOKETATTISj

Advokatas
41-46 —74th Street

NBwtown 9 - 5972

■ Į JackMR Heights, N. Y,

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

Penktadieniais uždaryta

TeL EVergreen 8-9228
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Brooklyno Lietuviai Graboriai
L EVergreen 7-4335

tephen Aromiskis1
(Armakauskas) i

Graborfus—B&lsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborfas—Balsamuotojas

381 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ei. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

ĮTel. Virginia 7-4499

i F. W. Staline
į (šalinskas)
Į Laisniuotas Graboritus

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; -$150-
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, .
1 Brooklyn, N. Y.

< Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA E. VALANTIEJUS 

lAtaduotaa Graborhu
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

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

skiras, garažai. 2 šeimų, atskiras, 11 
kambariu, garažai. 3 šeimų, 12 kam
barių, aliejaus šiluma. 3 šeimų, kam
pinis, mūrinis su 14 kambarių, alle-

I jaus šiluma.
Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atoki-1 

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 tori tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kalaus.

B. ZINIS 
LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE
GRAND ST. Ml UNION AVTL, 

BROOKLYN, N. Y.
4-3487 RE 9-1544

Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

499

EV

RUBBER STAMPS

mi

J. Bneideiaios Ir A. Andriukaiti* 
' Pranrfldt—Prisiorim Kataloge Dykai

NUOSAVYBES pardavimui
ROCHESTER, N. Y, m ARTIMOJE APYLINKĖJE

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

MOSU PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

A ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

I



Mūsų Apylinkėje Maspetho Žinios
• Prof. dr. kun. Tulaba, bu

vęs Vilniaus Kunigų Semina
rijos rektorius, šiomis die
nomis lėktuvu per Vokie
tiją, Prancūziją ir Angliją at
skrido iš Romos, kur jis nuo 
lat gyvena. Gerb. svečias lan
kėsi “Amerikos” redakcijoj 
ir mūsų korespondentui pa
žadėjo pasikalbėjimą, kurį 
įdėsime į savo laikraštį.

• Genovaitė ir Vytautas 
Beleckai, po savo gražių ves
tuvių, išvyko į Floridą, kur 
praleis pirmąsias savo poves
tuvines savaites.

• BALF įstaigos mus pra
šo paskelbti, kad už blankus 
partraukti giminėms iš Vo
kietijos ir už jų išpildymą 
nieko mokėti nereik. Nerei
kia kreiptis į jokius tarpinin
kus, o tiesiai į BALF.

Mrs. R. Smidt-Jurkūnaitė
iš Irvington, N. J., šiomis j tuvių visuotinas 
dienomis lankėsi redakcijoje mas.

Jubiliejaus iškilminga va
karienė įvyks Klasčiaus di
džiojoje salėje lapkričio 27 d. 
Parapijiečiai skuba įsigyti 
vakarienei bilietų, nes vaka
rienės dalyvių skaičius bus 
ribotas. Vakarienėje garbės1 
svečias bus Jo Ekscelencija) 
vysk. Dr. V. Brizgys, kuris j 
neseniai atvyko iš Europos, j

Parapijos 40 valąndų atlai- ■ 
dai, sujungti su jubiliejaus , 
iškilmėmis, bus lapkričio 28, 
29 ir 30 dienomis.

Lapkričio 13 d. Šv. Vardo 
Draugija turėjo savo iškil- • 
mingą vakarienę.

Maspetho klebonijoje apsi-' 
stojo atvykęs iš Romos prof.; 
kun. V. Tulaba.

Lapkričio 28 d., sekmadie
nį) 2 vai. po pietų, Maspetho 
lietuvių parapijos salėje, šau
kiamas naujai atvykusių lie- 

susirinki- 

MINĖS DEŠIMTMETĮ
ir pažadėjo paplatinti “Ame-I 
riką” savo pažįstamų tarpe. 
Mrs. Smidt yra didelė rėmė
ja atvykusių iš Vokietijos lie
tuvių.

• Kazys Baltrušaitis, ilga
metis “Amerikos” rėmėjas ir 
darbuotojas, šiomis dienomis gyvenimo sukaktį, 
padarė pataisymų bei page- į 
rinimų “Amerikos” name.

• Pranas Vaitukaitis, ilga
metis siuvėjų unijos darbuo
tojas, bus pagerbtas šį sek
madienį. Siuvėjai jo pagerbi
mui ruošia didelį bankietą 
Apreiškimo parapijos didžio- (žas būdamas šin kraštan at 
joj salėj. Bankietas, sakoma, vyko, Vincas neužmiršo lietu 
prasidės 5 vai. vak. | vių kalbos ir sykiu su čia au

• Juozo Ginkaus saldainių' gusia savo žmonele yra nuo- 
krautuvė jau išpuošta ir pa
siruošus Dėkų Dienai (lapkr. 
25). Didelis pasirinkimas 
įvairiausių dovanų.

• M. Anuška, lietuviškos 
siuntinių persiuntimo bend
rovės “Sea-Gull Shipping 
Co.,” 560 Grand St., Brook- 
lyne, vedėjas, yra patenkin
tas, kad daug lietuvių krei
piasi į jo įstaigą siuntinių 
persiuntimo reikalu gimi
nėms į Europą. Kaip teko pa
tirti, per jo įstaigą net Pietų 
Amerikos ir Kanados lietu
viai aprūpina savo gimines 
Europoje maistu ir drabu
žiais.

Vincas ir Elena Paulaus
kai, gyvenantieji Woodhave- 
ne, lapkričio 20 d. minės de
šimties metų savo vedybinio

Jo giminės ir pažįstami ta 
proga jiems siunčia geriau
sius linkėjimus.

Vincas Paulauskas yra sū
nus Povilo ir Juzefos Pau
lauskienės, Maspethe žino
mos veikėjos. Nors ma-

latiniai “Amerikos” skaityto
jai. Taigi, ir “Amerika” jiem 
siunčia savo linkėjimus: Il
giausių metų!

PADĖKA
Praeitą sekmadienį Moterų 

Sąjungos 35 kp. surengtas 
vakarėlis Šv. Jurgio parapi
jos salėje, puikiai pasisekė. 
Žmonių atsilankė ir iš Ange
lų Karalienės parapijos.

Mūsų sąjungietės dėkoja 
visiems už atsilankymą ir už 
dovanas. Taip pat didelis ačiū 
kunigėliui Petrauskui, kad 
gražiai pagarsino mūsų va
karėlį.

VISUS KVIEČIAME Į
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

IŠKILMES
60 METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMAS ĮVYKS GREENPOINTE

ŠV. STANISLOVO PARAPIJOS SALĖJ
Driggs Ave. ir Newell St. Greenpointe

PENKTADIENĮ

LAPKRIČIO-NOVEMBER 19 D„ 1918 M. D-ja if s^™po
Pradžia lygiai 8 vai. vakare

1 Dainų ir sceniškų šokių programą išpildys par. choras, vad. muz. P. 
Dulkei. Dainuos solistės, gros parapijos jaunuolių Benas. Po programos bus 
šokiai prie AVIŽONIO ORKESTRO. Taip pat bus gėrimų, užkandžių ir bus 
išleista $100 laimėjimui.

BANKIETAS DARIAUS- 
GIRĖNO PAMINKLUI

Dariui ir Girėnui Pamink
lui Statyti Komitetas suruo
šė bankietą paminėjimui la
kūnų 15 metų sukakties nuo 
skridimo, kuris įvyko spalių 
15 d., Am. Pil. Kliubo salėj, 
Brooklyne.

Svečių buvo arti 200. Šį 
bankietą gausiai parėmė vie
tinės draugijos iš anksto už
sisakant įžangos bilietų, ku
rių kaina buvo $3.00 asme
niui. Lietuvių Siuvėjų Unijos 
lokalas nupirko už $90.00; Šv. 
Jurgio D-ja, Atletų Kliubas 
ir Maspeatho Liet. Pil. Kliu
bas po $30.00; Liet. Am. Pil. 
Kliubas už $27.00; Liet. Siu
vėjų Dirbtuvių Savininkai už 
$18.00; Dr. Martino Liuterio

Buvo renkamos aukos Pa
minklo naudai. Surinkta 96 
dol. ir 60 centų.

Fondo Koresp. J. š.

Kviečia klebonas kun. J. Aleksiūnas
ir Renginio Komisija

KELRODIS: Važiuoti galima Cross Town karu arba Lorimer St. busais 
ligi Manhattan Ave.; Graham Ave. karu ligi Driggs Ave.; Independent Sub
way “GG” traukiniu ligi Nassau Ave. Nuo 14th St. traukinio galima išlipti ant 
Lorimer St. Stoties ir nemokamai pasikeisti ant Independent linijos ir “GG” 
traukiniu važiuokit iki Nassau Ave.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Direktorius Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.

AMERIKA

Tel. EVergreen 4 - 7142

AUGUST GUSTAS 
—: Beltaire Florist :- --

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. V.

(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gė,'es Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7 4771

SALDAINIŲ PALOCH S 
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie ii geriausios Smetonos, ALUS 15 ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

&
i &

Garsusis Brooklyno Ang. Karalienės par. choras, vad. muz. P. Dulkės, šį penktadienį 
Šv. Stanislovo par. salėj (Driggs Ave. ir Newell St., Greenpointe), pildys programą.

“AMERIKOS” 15 METŲ

Sukakties Minėjimas
RUOŠIAMAS

Sekm. Gruodžio 12, 
NAUJAI ATREMONTUOTOJE 

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
Havemeyer ir North 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

Minėjimo programa bus gana įdomi. Koncertinė dalis susidės iš 
Solo, Duetų, Kvartetų ir Chorų

Koncertinę dalį išpildyti yra kviečiami vietos parapijų muzikai-var- 
goninkai su savo choristais

Pradžia 4 vai. popiet Įžanga $1.00

ŠV. VARDO DRAUGIJOS

RUDENS BALIUS
Su pamarginimais, Muzika ir Šokiais

Penktadienį, Lapkričio 26 d., 1948
ANGELŲ KARALIENĖS PAR. SALĖJ

Roebling ir So. 4th Street 
Pradžia 7 vai.

Brooklyn, N. Y.
Įžanga tik 50c.

TREMTINIŲ JAUNIMO RENGIAMAS PIRMASIS

SUSIARTINIMO VAKARAS
KONCERTAS

AKADEMIKŲ SUSIRIN
KIMAS

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 21 D., 1948, 6 VAL. VAK.
KNAPP MANSION salėje, 554 Bedford Ave., Brooklyne 
Programoje dalyvauja: operos solistas Butėnas, smuikininkė Ra- 
jauskaitė-Žitkevįdenė, šokėja Elena Čiurlytė ir jos vedama tau
tinių šokių grupė.

ŠOKIAMS GROJA ADOMO JEZAVITO ORKESTRAS 
Baras, Užkandžiai, Linksmi Paįvairinimai

Įžanga $1.50. Pelnas skiriamas tremtiniams
Pakvietimai gaunami pas vietos biznierius ir rengėjus.

Studentų ir Alumnų susi
rinkimas, įvykęs sekmadienį, 
pavyko ypatingai gerai. Bu
vo susirinkę labai daug klu
bo narių ir svečių. Buvo iš
klausyta įdomi prof. A. Salio 
paskaita apie lietuviškas pa
vardes ir P. Vince apie auk
sinį Lietuvos istorijos 
žiu.

am-

REIKALINGA
Namų ruošai reikalinga jauna 

pora, arba vidutinio amžiaus 
moteris ir vyriškis, provincijoje, 
New Yorko štate. Duodama 
kambarys, maistas ir gera alga.

Teirautis vakarais po 6:30 vai. 
telefonu: AP 7-1060 (kalba lie; 
tuviškai).

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

VIEŠE. ATSIMAINYMO PARAPIJA, MASPETH, N. Y.

VAKARIENE IR ŠOKIAI
40 METŲ JUBILIEJAUS PROGA ĮVYKS 

Šeštadienį, Lakričiopkričio 27 d., 1948 
KLASČIAUS SALĖJE

Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, N. Y.
Pradžia 7 vai. vakare — Įžanga $3.00

?----------------------------------------------------------------------------

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

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

kaklaraiščius.
Didelis pasirinkimas gatavų ir medžiagų užsakymams. 

Greitu laiku pradės veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 
Tautinių marginių rankų audykla.

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

Tel. EV 8-2954

Lapkričio-November 19, 1948

vai

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
net 
reil

Kuri randasi patogioje vietoje
par
tas

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

jau 
mis

D. Whitecavage, Savininkas
siųs 
syti 
kai
ton

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

juo: 
siųs

me:

ti. i 
syti 
įdės
ir r 
dėti

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!

L: 
taut 
korn 
keli; 
Diei 
C11 t
gu 
me

DAvenport 6-0259
RALPH KELCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

; Stephen B redes J r 
ADVOKATAS

! 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

; Tel. EVergreen 7-9394

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

suor 
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Z STagg 2-1464

I
F. GRAŽYS ir SŪNUS 

KONTRAKTORLAI
Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimu, plasteriavlmą, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

A

jus r 
n i go. 
esate
mes, 
ka. 1
Visi 
ir to
Visas 
ir t ė
mam

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
1ST ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia  ;

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Di( 
buvo 
pe. t£ 
ėjimą 
tuvių 
vo jė 
mas 1 
vo ta
rimas 
šiol t
mų m 
ki nei 
mai,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 I
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