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IMPOZANTIŠKI SKAIČIAI

Kaspėr ir įsakydamas į Grigaičio kai-’

gu keliu.

KAS NAUJO ŠLį SAVAITĘATVYKO 38 LIETUVIAI TREMTINIAI

iš Ameri- 
organiza- 
jų vajui,

jaunuolių 
su baime

i

Taip žygiavo Nepriklausomoj Lietuvoj jaunieji ūkinin
kai. Pildydami savo šūkį, daugelis jų dabar išėjo į miškus 
tęsti žūtbūtinę kovą už atimtą iš jų žemę ir laisve.

omis įvyko Bos- 
Darbininkų Są- 
s. Šioji garbin- 
o savo sparnu
as mases lietu- 
iškos darbinin-

s spindinčiais 
Sąjungos lai- 

širdies sveiki-

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

ži- 
žo-

—Trumanas, vykdydamas 
savo priešrinkiminę kampa
niją, išvyko į kraštą, kur 
įvairiose vietose pasakys 100 kad to būtų pasiekta taikin- 
kalbų.
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Lengvi Užkandžiai fan 
PUSRYČIAI - PIETOS - V
AISKRYMAS gamintai namie u 
riaušių bravorų. Parengimam

495 Grand Street.
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inkijos mintis, 
ir drąsų kovos 
nužymi visų pa- 
niškis “Darbi- 
j po 2 kart į sa- 
asaulį skelbti 
jį ginti.

a, ypatingai mie- 
ų seimą ir tuo 
drauge žygiuo- 
kovos keliu už 

liko darbo žmo- 
šviesesnį gyve-

ungininkai, ne- 
leprašomi, pali- 
į savigarbą, nu- 
3kvą. Visų pir- 
■nerado namie 
)ar, kai anie nu
imtai norėjo iš- 
yeidą, tai šitas 
‘neesąs namie... 

alies stebi vi- 
ijas ir daro iš- 

maždaug ši- 
nėr namie,” o 
“ne visi na-

Arki vysk. 1 Skvirec
kui 75 metai i!

Kauno Arkivyskupas Met
ropolitas J. Skvireckas rug- 

įsėjo 18 d. susilaukė 75 metų 
amžiaus.

Arkivyskupas šiandien yra 
, taip pat tremtinys ir gyvena 
'sunkų tremtinio likimą taip, 
kaip ir jo kiti tautiečiai.

Kaina 10c.

Atomine energija 
motorams

Atominės Energijos Komi
sijos pirmininkais David Li- 
lienthal pareiškė’;1 jog jau yra 
padirbtas motoras, kurį ju
dins atominė jėga. Pirmas 
praktiškas pritaikymas įvyks 
kariškuose laivuose. Tai bus 
savotiška revoliucija susisie
kimo srityje.

i yra ga- 
iknikauti 
šį pasku- 
,mi netik 
ečiai, bet 
tpylinkės 
L vai. po 
ės progos 
svetainė

ms.
lui uoliai 
trauskas.
imas 
:uopa ren- 
iber 14 d. 
kuris pra- 
k. Galima 
alykų

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti ta

rnus, arba kai reikalinga aptek 
(Insurance), malonėkite kreipto k 
miau pažymėtu antrašu, kur J“3 
maloniai ir gerai patarnaus-

J. P. MACHO18
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St, Woodhaven!!,^1 
(Prie Forest Parkway stoties)

TeL Virginia 7-1896

įietuvos laukų 
voja dėl aukš- 

das grandinin- 
| tarybinio ūkio 
inevėžio apskr.

tomis dieno
tos žemdirbiai 

Juozui Stali- 
ašo raudonie- 
prideda, kad 

pildė savo žo- 
gui Stalinui”.

ten paprasta 
Stalinui duotą 
;uo tarpu pats

Rusijos rau- 
meluoja, kaip 
as svietas 

ieno duoto 
išpildo...

vaizda žymiai 
paneša sovieti- 
idistai ir rašo 
ą, kad toji iš- 

jų pasikeis tuo- 
ių bus privežta

1600 kc.
ujama
izika
ir t.t.

1, N. Y.

REVICIUS 
imu Dir.

ie rašo tokias 
— “visi mies- 
sujungti tie- 

o magistralė-
bus plečiamos 
roleibusų susi- 
ies upė įgys 
es. Planuoja- 
arkas, botani- 
ijonai, rajoni- 
ir t.t.
as ten dėsis! 
i važinėt tie- 
isi namai duos 
tgal, kad pra- 
ot autobusus

, net Neris ir 
tais krantais, 

, prie “kruvi- 
režimo”...
amos pasako- 

Eiikams užmig- 
eka jas dabar 
kad užmigdy

tos, kurie gy-

SEA’ ,
‘ Pirmoji Lietuviška E^ 

bužių pakietus | Europa. s
Bendrovė turi taip P^ P“ y p 

Lima užsakyti per paštą iš v®* j, 
pakieia

_ 1 1 gi.5 sv. cukraus 1 "į
5 sv. kiaul. taukų J
2 sv. kiaul. mėsos ‘ * k 
Pakietas Nr. 1-12sv.

Jei pakieto gavėjas r--iiCLvuv'' ua"
Už Bendrovės pakilu5 8 y| pačioj gį Lie-

SEA-GVI^ ™
56# GRAND STREET,

gražiom pa
su bizūnu su- 
ikus...

Delegacija padėkojo Prezi
dentui už jo rūpinimąsi išvie- 
tintų asmenų reikalais. Po to 
Prezidentnas Trumanas nu
sifotografavo su Lietuvių 
Delegacija. Audiencija tęsėsi 
20 minučių.

Dieną prieš tai, ALT Vyk
domasis Komitetas turėjo 
pasikalbėjimą su Demokratų 
Nacionalinio Komiteto pirmi- 
ninnku Senatorium McGrath 
ir jo pagelbininku Jos. Law
rence.

Senatorius McGrath išlei
do pareiškimą apie Lietuvą, 
stipriai pasisakydamas už 
Nepriklausomos Lietuvos at
statymą.

Jo pareiškimas taip, kaip 
ir ALT Prezidentui memoran
dumo tekstas, buvo išdalinti 
spaudos atstovams. Kopijos 
yra siunčiamos lietuvių laik
raščiams.

ALT Sekretoriatas

brėždamas viršuje paminė
tus du svarbiausius punktus. 
Dėkoja už pastangas pagel

bėti tremtiniams
Be to, Dr. P. Grigaitis pa

dėkojo Prezidentui Trumanui 
už jo pastangas padėti išvie- 
tintiems asmenims, raginant 
Kongresą išleisti įstatymą, 
kuris atidarė duris tremti
niams į JAV.

Prezidentas visą visą laiką 
buvo labai draugiškai nusi
teikęs.
Delegacija buvo Demokratų 

Partijos centre
Dieną prieš vykstant pas 

Prezidentą, ALT delegacija 
buvo nuvykusi į Demokratų 
Partijos Nacionalinio Komi
teto centrą. Ji gana ilgai ta
rėsi su senatorium McGrath, 
Demokratų Partijos Naciona
linio Komiteto pirmininku, ir 
Mr. Joseph Lawrence, pirmi
ninko pagelbininku.

Pasikalbėjimas su demo-

Rugsėjo 16 d. mūsų Re
dakcijoj gauta yra sekanti 
telegrama, kurios turinys yra 
toks: 
“AMERIKAI,” 
Brooklyn, N. Y.

Šiandien, rugsėjo 16 dieną, 
pusė po 11 prieš piet, Ame
rikos Lietuvių Tarybos dele
gacija buvo priimta Prezi
dento Trumano.

Delegacija susidėjo iš pen
kių žmonių: ALT prez. L. ši
mučio, sekret. Dr. P. Grigai
čio, iždin. M. Vaidylos, vice- 
prez. J. J. Grigaliaus iš Bos
tono ir Politinės Komisijos 
nario Pov. Dargio iš Pitts
burgh©.

Delegaciją pristatė Prezi
dentui p. Joseph Lawrence iš

Laivai galės plaukioti pla-' Demokratų Nacionalinio Ko- 
čiomis jūromis pesirūpinda- miteto centro. Ponas šimutis 
„J nei lieju, nei anglim, tarė įžangos žodį, paaiškin

damas ALT tikslus ir atsi
lankymo pas Prezidentą tiks
lą.

Tada Dr. Grigaitis įteikė 
Prezidentui Tarybos raštą, 
pabrėždamas du dalykus: kad 
Jungtinių Valstybių delega
tai Paryžiuje privalo raginti 
Jungtinių Valstybių Genera
linę Asamblėją paskirti spe
cialią komisiją ištirti padė
čiai Balti jo kraštuose ir kad 
JAV valdžia pareikštų, jog 
ji nepritars jokiai taikos su
tarčiai Europoje, kuri neat
statytų Nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos, ir kitų 
Pabaltijo valstybių.

Prezidentas Trumanas, at-

mi nei lieju 
Palyginamai mažutis kiekis ! 
atominės energijos galės suk
ti motorus, kad ir šimtmetį. 
Atomai čia nebus skaldomi, 

’kaip toje bomboje; bus pa
naudota tik karštis atsiran
dąs nuo atjungimo arba iš
barstymo tų nematomų me
džiagos delelių. Bet, kaip ten 
tas viskas yra daroma, yra 
laikoma tuo tarpu didelėje 
slaptyje.

Vėlesni pranešimai
Papildomai pranešama, 

kad Prezidentas Trumanas kratų partijos vadais tęsėsi 
pareiškė atvykusiai lietuvių . 45 minutes.

Ką yra padaręs BALFas? Tremtyje su baime žvelgia
ma į artėjančią žiemą. 150,000 reikia, jei kiekvienas vaikas 
gautų tik po 1 dėžutę pieno. $2,000,000, skiriant tik po 10 
centų kiekvienam tremtiniui. Yra būtina sukaupti visas jė
gas, aukoti ir aukas rinkti.

BALE per 4 metus išsiun-. neperdaug skirti per metus 
vieno tremtinio šalpai po 100 
dol., bet tuo atveju turėtume 
surinkti bent $5,500,000. žy
dų organizacijos ligi šiol 
kiekvienam savo tremtiniui 
skyrė šalpos virš $150 per 
metus, BALF gi šalpos ver
tė, kaip minėjome, tesudarė 
kiekvienam asmeniui po $5 
— į metus.

Ne vien šalpai šiandien 
BAL skubiai reikalingas lė
šų. Šiomis dienomis prasidės 
masinė DP imigracija į J. A. 
Valstybes. Amerikos Kong
resui priėmus DP įstatymą 
įsileisti per 2 metus 205,000 
tremtinių, tikimasi, kad ga
lės atvykti apie 20,000 lietu
vių. BALF susitarė su Ame
rikos valdžios atatinkamo
mis įstaigomis tuos planus 
vykdyti. BALF centro rašti
nės darbas labai padidėjo, 
teikiant informacijas, pildant 
blankas, ruošiantis priimti

‘naujai atvykstančius lietu
vius, kuriuos reikės pasitik
ti ir pagelbėti pasiekti numa
tytas apsigyventi vietas.

Vykdant imigracijos įsta
tymą, atsiras įvairių ne
sklandumų ir neaiškumų, ku
riuos BALE pareigūnai, 
Amerikos piliečiai, galėtų 
padėt vietoj, tremtyje, išsi
aiškinti ir padėti ko didžiau
siam lietuvių skaičiui patek
ti į Ameriką. Todėl labai 
svarbu nusiųsti į Europą dar 
bent kelis atstovus.

tė tremtiniams Europoje 
1,680,983 svarų rūbų, maisto, 
medikamentų, knygų ir kito
kių daiktų, viso už $1,303,- 
067.

Skaičiai impozantiški! Ži
noma, jei tas gerybes propor
cingai padalinti tarp visų 
tremtinių, kiekvienam tektų 
pašalpos po 5 dolerius per 
metus. Tai labai nedaug ir 
pati šalpa būtų neatsiekusi 
tikslo. Todėl BALE centras 
nurodė savo įgaliotiniams 
Europoje, kad tos pašalpos 
pirmoje eilėje būtų skiria
mos vaikams, ligoniams, se
niams, našlėms ir į vargą pa
tekusiems asmenims. Dėl di- 

'delio Amerikos lietuvių pasi
šventimo šios tremtinių ka
tegorijos ligi šiol tam tikrais 
laikotarpiais buvo šelpiamos.

Šiandien BALE ištekliai 
baigiasi. Piniginės paramos, 
tokio dydžio, kaip buvo nu
matyta sąmatoje, 
can Overseas Aid 
cijos, nepavykus 
BALE negavo.

16,000 vaikų ir 
ir šimtai ligonių 
žvelgia į artėjančią žiemą ir 
jų žvilgsnis vėl nukrypo į 
Amerikos lietuvius. Negi juos 
apleisime, kada daugeliui jų 
taip arti galimybė apleisti 
Vokietiją?

Reikia žiemai skubiai pirk
ti riebalų, pieno, cukraus, žu
vies taukų. Jei vienam vai
kui kas savaitė BALE skir
tų tik po vieną dėžutę kon
densuoto pieno, tai turėtų 
pirkti 780,000 dėž. pieno per 
metus, o vien tam, neskai
tant persiuntimo išlaidų, 
reiktų $150,000!

Jei vieno lietuvio tremti-

Nauja Vyčiui Centro 
Valdyba

Lietuvos Vyčitj seime Cen
tro Valdybon išrmktįšie: pir
mininkas Juozas^Bolęy ; vice
pirmininkai
Pranas Peterson; protokolų 
raštin. Helen Shields iš Phi- 
ladelphijos; koresponduojan
ti raštin. Ann Klem iš Harri
son, N. J.; finansų rašt. Ann 
Mae Uznis iš Detroito; iždi
ninkas Pranas Gudelis iš 
Dayton, O. Iždo globėjai — 
kun. Modesta Stepaitis. OEM. 
ir A. Yuknis iš Chicagos.

bą, pareiškė, kad susitarime 
dėl taikos turės būti numaty
tas laisvės grąžinimas kiek
vienai pavergtai tautai, kaip 
Rumunijai, Vengrijai, Lenki
jai, Bulgarijai ir taip toliau 
ir, suprantama, kad turės bū
ti atstatytos nepriklausomos 
Pabaltijo tautos — Lietuva, 
Latvija ir Estija.

Jungtinės Valstybės dirba, 
kad būtų pasiektas toks tai
kos klausimų išsprendimas ir 
nesiliaus dėjusios pastangas,

Senatorius McGrath remia 
Pabalčio tautų laisvę

Sen. McGrath rytojaus die
ną paskelbė spaudai pareiš- 
.kimą, kuriame jis, Demokra- 
■ tų Partijos pirmininkas, pa
sisakė už Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių nepriklau
somybės atsteigimą.

Prezidentui skirto ALT de
legacijos rašto kopijos pa- . 
čiuose Baltuose Rūmuose t? Sl

delegacijai, kad jisai pilniau
siai sutinka, kad, darant tai
ką, būtų sugrąžinta laisvė 
ir Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai.

Jisai darbuojasi, kad toks 
taikos išsprendimas būtų pa
siektas ir niekados jis neuž
mirš ir neapleis šito reikalo.

Pasikalbėjimas buvo labai 
draugiškas

Pranešama, kad pasikalbė
jimas su Prezidentu buvo la- pačią dieną buvo išdalytos vi 
bai draugiškas.

Įžangos žodį apie Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir šios 
delegacijos tikslą pasakė p. 
Leonardas šimutis, ALT pir
mininkas. Tuo pačiu metu p. 
Šimutis supažindino Prezi
dentą su Dr. P. Grigaičiu, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorių.

Dr. Grigaitis įteikė Prezi
dentui Trumanui ALT memo
randumą. Jis paaiškino ir 
įteikiamo rašto turinį, pa-

siems akredituotiems repor
teriams.

Minėto rašto kopijos, ly
giai kaip ir senatoriaus Mc
Grath pareiškimo kopijos, 
bus išsiuntinėtos visiems lie
tuviškiems laikraščiams.

—Vienas lenkų karininkas 
šiomis dienomis pabėgo Ru
sijos kovos lėktuvu į Britų 
zoną, Vokietijon. Lėktuvas 
yra paties paskutinio mode
lio.

® Paryžiuje streikuojantieji darbininkai turėjo vėl 
smarkų susirėmimą su policija. Sužeista virš 100 polici
ninkų. Streikuojančių darbininkų yra apie 90,000. Juos kur
sto smurtui komunistai.

® Švedų Raudonojo Kryžiaus pirmininkas grafas Ber
nadotte, kuris yra švedų karaliaus artimas giminaitis ir 
buvo UN tarpininku tarp žydų ir arabų Palestinoje, buvo 
žydų teroristii nužudytas.

® Aliantai pagaliau stipriau suvaržė prekių išvežimą 
iš Vakarų Vokietijos į bolševikų okupuotą zoną. |vesta 
griežtesnė pasienio susisiekimo kontrolė.

• Britai nutarė sustiprinti krašto apsaugą ir pats At- 
lee, kuris yra nesveikas, išėjo iš ligoninės, kad galėtų pir
mininkauti krašto apsaugos tarybai. Britų valdžia nutarė 
užsakyti dar 600 naujų, moderniškų bombonešių.

• Beerlyne rusai vėl buvo įsiveržę j amerikiečių zoną ir 
grąsindami kulkosvaidžiais norėjo pagrobti vėl daugybę 
žmonių, ypač vokiečių policininkų. Juos pavyko iškrausty
ti tik atsakius tokiu pat grąsinimu kulkosvaidžiais...

• Iš Sovietų zonos Berlyne atbėgo 125 vokiečių žymes
nieji demokratiniai vadai. Atbėgusieji tvirtina, kad visoj 
sovietų zonoj vyksta nepaprastai dideli areštai.

• Į rytų Vokietiją rusai atgabeno apie 25,000 Rusijoj 
apmokytų raudonųjų vokiškų policininkų. Jie yra iš taip 
vadinamos “Freies Deutschland” (Laisvosios Vokietijos) 
brigadų, sudarytų iš Stalingrado ir kt. buvusių belaisvių.

• Sovietų ambasadorius Paniuškin vėl įteikė protestą. 
Šį kartą dėl gen. MacArthur, kodėl tas uždraudęs valdžios 
tarnautojams streikuoti. O kas streikuoti gali Rusijoj?

® Wallace partija nėra jokia trečioji Amerikos parti
ja, o tik penktoji svetimos valstybės kolona — pareiškė 
Dean Alfange. x

• Kongreso Komitetui tvarkantis vizas tarnautojas 
Robert C. Alexander pareiškė, kad, prisidengdami UN, at
važiavo Amerikon daug sovietų šnipų. Už tai jis dabar trau
kiamas atsakomybėn ir gali netekti vietos...

® Austrijai jos “išlaisvinimas” jau kainavo $445,000,- 
000. Daugiausiai išlaidų Austrijai sudaro rusų kariuomenės 
išlaikymas. Į tą skaičių neįeina tai, ką rusai iš Austrijos 
yra išplėšę ir išvežę.

Antanas Dėdinas, JAV pilie
tis, apsistojo: 38 Frobel Street, 
Simpson, Pa.

Kazys ir Veronika Eringiai 
apsistojo: 6928 S. Union Avė,, 
Chicago, Ill.

Zuzana Mykolaitienė su sū
num Vytautu apsistojo: 8 Swee- 

j ney St., Amsterdam, N. Y.
i Leokadija Paškauskienė atvy- 
Įko pas vyrą: 26 W. 116th St., 
Chicago, III.

Vytautas ir Apolonija ščes- 
nulevičiai, su dukrom Vida ir 
Danute apsistojo: 15 Hooper Rd., 
Dedham, Mass.

Vincas ir Marta Švarcai, 
JAV piliečiai, apsistojo: 628 Til
litson Ave., Collinsville, Ill.

Stasys ir Marija šlekiai atvy
ko pas dukterį: 88 Highland 
Ave., Naugatuck, Conn.

Valiukėnas su šeima apsisto
jo: 59 St. Jacob St., Rochester, 
N. Y.

Marė Viktazentienė apsisto
jo: 1 Clover St., Newark, N. J.

Emilija Vilimienė apsistojo: 
106 E. Holsman St., Paterson, N. 
J.

Marija Žebertavičienė apsi
stojo: 842 Glenmore Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Atvykusius be giminių ir 
draugų pasitiko Lietuvos Gen. 
Konsulato Attache A. Simutis 
ir nuo BALF Ona Valaitienė, 
kurie pagelbėjo su formalu
mais.

1948 m. rugsėjo 16 d. iš Vo
kietijos laivu MARINE SWAL
LOW atvyko 38 lietuviai trem
tiniai dar pagal senąją imigra
cijos tvarką. Tikimasi, kad nuo 
spalio mėnesio prasidės tremti
nių vežimas į Jungt. Amer. Val
stybes pagal priimtąjį tremtinių 
įsileidimo įstatymą.

Atvykusieji išsiskirstė pas gi
mines bei draugus:

Marija Abromavičienė su sū
num Vytautu atvyko pas vyrą, 
1227 Bell Avėk, N. Braddock, 
Pa.

Dr. Antanas Aleknavičius su 
žmona Elena ir sūnums Alfredu 
bei Vitu apsistojo: 4538 S. Her
mitage Ave., Chicagoje.

Prof. K. Alminauskas su šei
ma aplankęs Columbia ir Ford
ham universitetus New Yorke 
išvyko j Chicagą.

Elena Andriušienė 
Aldona apsistojo: 65 
Street, Brooklyn, N.

Antanas Bagdonas
1105 No. Main Ave., Scranton, 
Pa.

Prof. Antanas Bendorius su 
dukra Terese atvyko pas žmo
ną: 499 Grand St., Brooklyn.

Alfonsas Benikas apsistojo: 
377 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Kun. Jonas Buikas apsistojo 
pas brolį Juozą Buikų, Box 258, 
Great Neck, N. Y.

Veronika Gintautiene apsisto
jo: 66-20 Hull Ave., Maspeth.

apsistojo:
Nesustokim pusiaukely..
Prašome BALE skyrius, 

draugijas ir prietehus padėt 
sukelti ko daugiausia reika
lingų lėšų. Nesustokime pu
siaukely j e, nepalikime trem
tinių likimui! -— rinkite au
kas, raginkite kitus tai da
ryt, organizuokite vajaus ko
mitetus. Aukas siųskite ir vi
sais šalpos bei imigracijos 

.reikalais kreipkitės: 
i United Lithuanian Relief

Fund of America, Inc.

IP
, dabar leisisBAR

___Nebrangifpesni valymai.
' |iku jie ypač

pas»peth, N. Y.

, Maspethe

s Piccardi iš
pirmas paki-1 nio šalpai BALF skirtų per 

’ dieną tik po 10 centų, kas ’ 
būtų labai kukli parama,! 
BALF turėtų išleisti per me- ’ 
tus arti dviejų milijonų do-1 
lerių.

Juk suprantama, kad būtų
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MES
Mes pasirinkom skurdų ištrėmimą, 

nes mūsų žemėj jungas toks žvarbus. 
Ten melą skelbia, tartum apreiškimą, 
ten dievint liepia atneštus stabus.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

Mes neapleidome Tavęs, Tėvyne!
Mes tebežengiame gimtais laukais, 
mes kaupiame stiprybę į krūtinę, 
kad valandai išmušus dvilikinei, 
lig pergalės kovoti su smakais.

J gelbėkime tremtimi jaunim
sai silpnus. Tačiau pernai ru- i 
denį iš stovyklos išrinko apie' 
400 stipriausių vyrų, daugu
mą vokiečių, ir paleido namo.' ]'
Paleidžiamus dar ir aprengia būklė. Kur seniau stovėjo arklys, dabar ten gyvena 
žmoniškiau. Tai buvo propa- žmonės... 
gandinis ir klaidinimo triu
kas. Be to, pasakė, kad atei
tyje namo bus leidžiami tik 
visai sveiki ir pajėgūs žmo-

15,000 VAIKAMS GRESIA BADAS!

įsidėmėtinas BALFo atsišaukimas. Tragiška tremti 
r seniau stovėjo arklys, dabar ten gyvena i 
Tokiose sąlygose skursta 55,000 mūsų brolų *

BALF šių metų rugsėjo 1 
d. pradėjo piniginį vajų.

6,000 tremtinių stovykla 
sausio mėnesio nebuvo ši

f SU JAUNIME

Rašo Leonardas

Į, Vyčių seimo

Vyčių 35-tasis sei- 
$ rugsėjo 10, 11 ir 
Įjjtroit, Mich., praėjo 
įiai ir sėkmingai, 
įjosi visi, o ypač

------------------- ---------- BALF gerai žino musų Ame- ma. Tremtiniai jose labai ateitininkai 
nės. Tuomet prieš komisiją rikos lietuvių kasdieninius kimšti. Daugelyje stovy n.es. V"

rūpesčius ir sunkumus. Bet

MŪSŲ TAUTOS BRANGENYBĖ
Kalba yra didžiausias tautos turtas. Lietuvių tauta 

turi savo seną nepaprasto grožio ir skambumo kalbą. Tai 
nėra tuščias pasigyrimas — priešingai — tai yra garsių
jų pasaulio kalbos tyrinėtojų patvirtinta tiesa. Ir, jeigu 
šiandien norėtume tik girtis, kažin, ar galėtų tie tuščiai 
skambą žodžiai prilygti tai tiesai, kurią visa eilė užsienio 
mokslininkų yra paskelbę savo veikaluose, rašydami apie 
lietuvių kalbą.

Kai kurie svetimi mokslininkai net specialiai važiavo 
Lietuvon mūsų kalbos mokytis ir jos tirti. Užtektų čia tik 
paminėti Kauno V. D. Universiteto profesorius, kaip švei
carą Eretą, vokietį Jungferį ar Gerullį, sugebėjusius pa
vyzdingai išmokti lietuvių kalbą ir ją pamilti. Vokietis 
prof. Schleicher jau 1856 m. parašė lietuvių kalbos vado-

Mes Tavo sūnūs, gimę Tave ginti, 
mirt dėl Tavęs—gyvenimo prasmė. 
Milžinkapiai, legendom apipilti, 
kaip laisvės švyturiai, svaigina mintį 
Tėvynės meilės amžina versme.

Faustas Kirša

Štai motina su kūdikiu ant rankų 
Skausme nuleido dieviškas akis, 
Nusuko žvilgsnį nuo kovų ir tankų 
Ir laukė, ką vaikutis pasakys.

Kuo gi atkreipia mūsų kalba svetimtaučių mokslinin
kų dėmesį ir kodėl lietuvių kalba užima tokią svarbią vie
tą pasaulio kalbų šeimoje?

Tarp daugelio kitų, tebūnie suminėtos šios kelios prie
žastys:

1. Lietuvių kalba yra viena pačių seniausių gyvųjų in
doeuropiečių kalbų Europoje. Toksai prof. Schleicher tie
siog stegėjosi, kaip iš viso tokia kalba pasaulyje galėjo iš
silaikyti gyva.

2. Lietuvių kalba savo esmėje nuo seniausių laikų iki 
šios dienos pajėgė išlaikyti pirmykštes kalbos formas (jos 
artimos seniausiajai pasaulyje sanskritų kalbai), taigi, 
mūsų kalba liko laiko ir įvykių raidos nepakeista, tuo tar
pu, kai kitos gyvosios kalbos sumodernėjo ir pasikeitė, lik- 
damos pačios į save nebepanašios.

3. Lietuvių kalba pasižymi formų gausumu. Ir ypačiai, 
kalbant apie mažybinius ir malonius daiktavardžius bei 
būdvardžius. Pavyzdžiui, kalbos tyrinėtojas W. Kalvaitis 
randa net 66 skirtingas formas žodžiui “mama.” Tas pats 
ir su kitais žodžiais. To niekad kitose kalbose nerasi.

4. Lietuvių kalba išsiskiria ir savo grožiu. Tą pripa
žįsta ne tik mokslininkai, bet ir menininkai. Jų žodžiais, 
mūsų kalba plaukianti, kaip daina... Ypačiai mūsų kalbos 
grožis ir išryškėja dainose. Prancūzų mokslininkas Elisee

^Rečius pasakė: “Jei tautos vertė būtų matuojama kalbos 
grožiu, lietuviai pirmautų Europos gyventojų tarpe.”

Labai gaila prisipažinti, kad mūsų domėjimasis savą
ja kalba toli gražu neprilygsta svetimtaučių domėjimuisi. 
Atrodo, kad gražus, gilios prasmės priežodis: “Maža garbė 
svetimomis kalbomis kalbėti, didi gėda savo gerai nemo
kėti” mus mažai nepaskatina, net ir tada, kai — mūsų kal
ba yra gyvosios pasaulio kalbos muziejus.

K Deja, ne visi gali čia, Amerikoje, pramokti kalbos lie
tuviškoje mokykloje. Vis dėlto, tai neturėtų būti pasitei
sinimas. Maža yra jaustis savo širdy lietuviu, maža supras
ti lietuviškai kalbantį — reikia lietuviškai kalbėti ir rašy
ti. Parapijos su lietuviškomis mokyklomis, spauda, lie
tuvių kalbos kursai tebūnie priemonėmis lietuvių kalbai 
išmokti.

Pirmučiausia, lietuviai tarpusavy tekalba lietuviškai! 
Būtų skaudu, jei svetimšaliai lietuvių kalbą mokytųsi, o 
mes patys pamažu išstumtume ją iš lietuviškos šeimos. 
Kiekvieno lietuvio pareiga: išlaikyti gražiąją mūsų pro
tėvių, o kartu ir seną pasaulio kalbą, nepaliestą ir išsaugo
ti ją ateinančioms kartoms ir ateinantiems amžiams.

Dr. V. A. D.

O jis ant rankų laikė avinėlį, 
Jo kelias—amžinos dienos aušra;
Jisai pirštelį motinai pakėlė
Ir džiaugėsi, kad motina gera.

Jis tarė: “Motina ant ant tavo rankų 
Parimo žemės laimė ir kančia, 
Tegul malonė juos visus aplanko, 
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip čia.

AIDAS NUO URALO
Pasakoja lietuvis, sugrįžęs iš čeliabinsko.

Malūno darbininko pasakojimas. Baisus gyvenimas 
Čeliabinske. Taip laidojami ten lavonai.

klau- 
viską

Lie-

š. m. gegužės mėn. paskutinė
mis dienomis iš rusų nelaisvės 
sugrįžęs lietuvis, specialiai 
sinėjamas, papasakojo 
taip, kaip čia paduodam.

Šių žinių pasakotojas
tuvoje buvo malūno darbi
ninkas. Jo dvasia dabar dar 
neatsigavo: jis varžosi kal
bėti, bijo kur nors išeiti, jis 
dar vis nesijaučia laisvas 
žmogus. Atrodo labai vengia 
paliesti karinę sritį bijoda
mas, kad rusų baudžiamoji 
ranka visur jį gali pasiekti.

1944 m. žygiuojant bolše
vikams į Lietuvą su visa šei
ma pasitraukė į Rytprūsius. 
Čia vokiečiai jį su arkliais ir 
vežimu paėmė prie apkasų ir 
atskyrė nuo šeimos. Tų pat 
metų rudenį ties Dancigu pa-

teko jis į Raudonosios armi
jos apsupimą. Visus vyrus, 
moteris ir net vaikus etapais 
rusai vežė į rytus, kol jie at
sidūrė tolimame Čeliabinske 
(už pietų Uralo).

stojąs kiekvienas įtikinėjo, 
kad jis yra visai sveikas ir vistik drįsta ir ryžtasi kreip- kvadratinių pėdų ploto, 
stiprus, tuo tarpu anksčiau tis į Amerikos lietuvių visuo- vos yra 2 aukštų. Vieni 
visi įrodinėdavo savo silpnu- menę, kviesdamas jos visus kambaryje gyvena kelios 
mą. Tikrumoje paskutiniu narius ir šiais metais ištiesti mos.
laiku leidžia šiek tiek stip- savo dosnią visuomenišką štai tokiose sąlygose 
resnius, bet neperstipriau- 
sius. Be to, prieš paleidžiant 
namo tam tikram laikui iš
siunčia dar į pasitaisymo 
stovyklas.

Taip ir išspruko
Paskutiniais metais 

dirbo kaip pasiuntinys ir 
tarnautojas pas aukštą par
eigūnę žydę stovykloje. Jis 
prašė ją užtarti, kad jį pa
leistų namo. Ji pažadėjo ir 
pagaliau padarė — įrašė į pa
leidžiamųjų sąrašą, kaip vo
kietį iš 1,000 toje stovykloje 
paskutiniu laiku buvusių 
žmonių, į paleidžiamųjų są
rašą pateko 73, kurių tarpe ir 
jis buvo.

Tuos paleisti numatytuo
sius praeitų metų lapkričio 
mėn. išsiuntė į pasitaisymo 
stovyklą, kurioje jie buvo iki 
š. m. kovo mėnesio. Pasitai
symo stovykloje nieko nerei
kėjo dirbti. Maistas buvo be
veik negeresnis, kaip ir pa
prastoje stovykloje, bet bu
vo šiokia tokia sanitarinė 
priežiūra — sesutės, gydyto
jai, kurių tarpe yra ir vokie
čių gydytojų.

Pagaliau pirmomis gegu-

tremtiniui atitenka tik

SAVOJO FRONTO SUSTIPRINIMAS
Besiartinant Amerikos Lie- tų mūsų jaunimo problemas, 

tuvių Katalikų Kongresui, kurios šiais laikais yra ir 
būsinčiam spalių 17 ir 18 die- opios ir svarbios, šis gražus 
nomis Chicagoje, pravartu 
dažniau ir truputį plačiau pa
svarstyti savojo

lietuvių katalikų jaunimo or
ganizacijos gestas mus džiu-

olimpijadą ir dainų, muzikos 
bei šokių festivalą, todėl, iš
klausius LRKSA pirmininko 
L. Šimučio kvietimą, L. Vy
čių 3-tasis seimas nutaria:

“Pirma — paraginti cent
ro valdybą tuo sąjūdžiu su
sidomėti; antra — paskatin
ti L. Vyčių apskritis ir kuo
pas, kiek leis sąlygos, daly
vauti LRKSA šeiminėse spor 
to olimpijadose ir dainų, mu
zikos bei šokių festivaluose; 
trečia — tuose parengimuose 
aukščiau kelti L. Vyčių vė-

Ten juos uždarė į vieną 
iš daugelio Čeliabinsko apy
linkėje esančių stovyklų (sto
vykla Nr. 3). Pradžioje kiek
vieną labai smulkiai tardė, 
kai kuriuos mušė. Toje sto
vykloje buvo apie 3-4 tūks
tančiai žmonių. Ten buvo tik
ras tautų mišinys. Kartu bu
vo ir vokiečių belaisvių.

Vaikai mažiau 15 metų bu
vo atskirti, o visi kiti — vy
rai, moterys ir jaunuoliai — 
turėjo dirbti, daugumas ten 
esančiose kasyklose.

Gyveno barakuose, labai 
sugrustai. Miegojo dviejų 
aukštų lovose ant trijų plikų 
lentų. Kai kurie barakai pa
dalinti į atskirus kambarius, 
kiti be jokių pertvarų — iš
tisi, kuriuose telpa 2-3 tūks
tančiai žmonių. Iš stovyklos 
išeiti buvo griežčiausiai drau
džiama. Stovyklą saugojo ka
reivių sargybos. Vadovavo 
NKVD pareigūnai.

Jam teko kasdien vežti 
lavonussvarstyti savojo veikimo gina, nes jis L. Vyčius dar .^a_X^ jr plačiau paskleisti jų į _

fronto sustiprinimo klausi- labiau suriša su Amerikos ™ J
mą.

1
Neabejojama, kad 1 

se ta tema bus kalbama 
kad tų kalbų išvadoje bus 
priimta atitinkami nutari
mai. Bet kad tie nutarimai 
būtų konkretesni, kad jie la
biau atsakytų šių dienų ir re
liginio ir tautinio gyvenimo 
reikalavimams, pravartu iš 
anksto mūsų spaudai apie 
tai kalbėti.

Šiam rašiniui pagrindą da
vė spaudoje paskelbti rapor- 
tažai iš Lietuvos Vyčių sei
mo, kuris, kaip aiškiai paste
bime, padarė gerą pradžią 
Amerikos lietuvių katalikų 
veikimo fronto sustiprinimui.

Pirmoje vietoje entuzias
tiškai pasisakyta už Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kon
gresą ir išrinktas į jį žymus 
jaunimo vadas kun. Jonas 
Jutkevičius. Seimas jo pra- , 
šė, kad kongrese jisai iškel-

Tipfiiviii R K Fpdprariia su!glaudesnį ryšį su naudinga ir,sius stovykloje mirė apie 
bendruoju mūsų veikimu.’ I stl>ia Amerikos lietuvių ka-, 1,600 žmonių., šių žinių pasa-

kongre- Ryšis tarp LRKSA ir Vyčiu talikll fraternaline organiza-(kotojas tuo laiku dirbo su 
jama ir A • J v , , T Įcija.” , arkliais, kaip vežikas. Jam
oje bus v. aiP Pa gražu, _ a . y- Įęongreso svarbiausias šūkis .tekdavo kasdien iš stovyklos 
nutari- girnas padare gerų Zy- g* nutarimas stiprins ry. išvežti lavonus. Vidutiniškai 

įtarimai ? U susiar m i ir su i mis -įug ,arp kiĮnįų mūsų or- kasdien būdavo apie 10 lavo-
organizacijomis.

Verta atkreipti dėmesio į 
šią seimo priimtą rezoliuci: 
ją:

“Kadangi Lietuvių R. K. 
Susivienijimas Amerikoje, 
gausingoji Amerikos lietuvių 
katalikų fraternaline apdrau-lgkritai, iietuvių katalikų vei- 'gus, šiandien pats jau kaip 
dos organizacija, šiandien kimo fronto stiprinimas bus lavonas metamas į duobę, 
jau jungia nemažai lietuvių pačiu svarbiausiu šūkiu, iš-Į Daugiausia žmonių mirda- 
katalikų jaunimo; įkeltų Amerikos Lietuvių Ka-.vo ne vien dėl blogo maisto,

“Kadangi šios organizaci- į talikų Kongrese. Juk kiek- sunkių gyvenimo sąlygų ar 
jos 56-tasis seimas, buvęs | vienas lietuvis katalikas ži-1 sunkaus darbo, bet ir dėl ne- 
birželio 27, 28, 29 ir 30 dieno-j no, kad šiandieninė lietuvių paprasto susikrimtimo dėl 
mis, Boston, Mas., surengė gautos padėtis reikalauja vi-Į nežinia kur dingusios šeimos 
lietuvių jaunimo sporto olim- sų mūsų jėgų įjungimo į ben- likimo ir savo beviltiškos at- 
pijadą ir lietuvių dainų, mu-,drą sąjūdį prieš komunizmą eities.

ganizacijų (LRKSA ir L. Vy-(nų. Laidojimui paskirtoje 
čių). Pageidautina, taip pat, vietoje stovėdavo iš anksto 
kad tuo gražiu pavyzdžiu pa-į iškastos duobės. Nuvežti la- 
sinaudotų ir kitos mūsų or-. vonai buvo verčiami po kele- 
ganizacijos. j tą į vieną duobę. Žmonės

Galime būti tikri, kad mū-|mirdavo labai staigiai. Pav., 
sų organizacijų ryšių ir ap-į vakar lavonus užkasęs žmo- 

' rriici cionrlion toii Izoin

zikos ir šokių festivalą; , ir už tautos gyvybės išgelbė-
“Kadangi 1950 m. LRKSA j imą.

57-tasis seimas įvyks De
troit, Mich., ir rengs sporto

L. šimutis, 
ALRKF Sekr.

Laikas nuo laiko stovyk
lą patikrina speciali komisi
ja ir tam tikrą dalį žmonių 
atrenka paleisti į namus.

jis 
pa-

visuomenišką 
ranką, papildyti BALF ištek
lius, kad jis galėtų ir toliau 
nenutraukiamai šelpti Euro
poje vargstančius tremti
nius, ypač vaikučius ir ligo
nius.

Tremtinių Europoje, o y- 
pač Vokietijoje ir Austrijo-

po ketvirtadalį svaro mėi 
per mėnesį. Maitinantis 
bendro katilo, nė vienas ti

pamatė religinę ir 
,'jvasią.
organizacijos ribose 

įunių ne tik jaunimo, 
Jatesnės visuomenės 
įėji}. Jie labai gra
žės! seime ir tikrai 
m stebėti su kokiu 
/ja jie svarsto ir sa
nacijos ūkinius rei- 
■j kaip nuoširdžiai ir 
ji tautos klausimus

žm 
jas 
gia 
lai!
ne] 
ati 
šų 
kil
vą 
Ju

Štai tokiose sąlygose 
ketvirtus metus skursta 
tūkstančiai lietuvių, jų ta 
15,000 vaikučių!

Savaitės norma — vien 
kartą pavalgyt!

Maitinimo padėtis dar 
gesnė. Tremtiniui skirk P konstatuoti ir

jj Lietuvos Vyčiai da- 
gyvesnė ir efektin- 

5ūsų bendrojo visuo- 
. Jie

j į Amerikos Lietuvių 
Federaciją, jie ryžtasi

ga 
Vj 
pi: 
lei

Gi 
g* 
ai 
m

je, vargas yra didelis ir vis 
dar didėjantis! Amerikos lie
tuvių pagelba jiems būtina. 
Tremtiniai gyvena tarp sve
timųjų, karo sunaikintuose 
kraštuose. Be mūs, Amerikos 
lietuvių ir geros širdies ame
rikiečių, niekas kitas jų ne
atjaus, nesušelps ir nepa- 
rems. Tik mes, Amerikos gy
ventojai, kurie šiandien ge
riau gyvename uz visus ki
tus bet kur kitur esančius 
žmones — galime vargstan
čius gelbėti. Tremtiniai ne
kalti, kad ketvirtais po karo 
metais dauguma jų dar turi. 
gyventi skurdžiose stovyk-. 
lose. Dalis stipresnių darbin- naudojasi vien BALF šal 
gų tremtinių turėjo laimės iš j Ypatingo susirūpin 
Vokietijos ir Austrijos pa^BALFui kelia vaikučiai, 
sprukti ir įsikurti Belgijoje,, auganti jaunuomenė, liga 
Kanadoje, Australijoje, Ang- ir seneliai. Jiems skurdą 
lijoje ir jau pačiose Jungti-' vargas gali turėti atei į’įetuvių R. K. Fe- 
nėse Amerikos Valstybėse, nebepataisomų pasėkų. I - • •• 

^dienomis'/'juos1 galutinai! “ tokių laimingų lietu- 
v imi licri eini rntiirimn irno omo

paleido. Išleidžiant iš stovyk
los keletą kartų darė labai 
smulkią asmeninę kratą. 
Krėtė stovyklos viduje, išei
nant pro vartus ir dar net už 
vartų. Iščiupinėjo iki smulk
menų visus drabužius. Ma
žiausią menkniekį (popierga
lį su kokiu nors užrašu, ki- 
šeniuje buvusią neprisiūtą 
sagą ir pan.) atėmė.

(Bus daugiau)

kJ V/ A A VA A kJ Xk Cl 11V Y IVAlClij LJ ■ v

tinys jam numatyto dav jasąjūdžio šaka, 
negauna. Maistas neįvair 
blogų ir menkų produktų.
piškas stovyklos meniu j sį glaudesnius ryšius 
pusryčių — juoda kava j." ” " ■
juoda duona, pietų — srii įoje, ją kuopos ir pa- 
vakarienės — vėl juoda 
va ir juoda duona. Riebal 
sūrio veik visai neturi. , 
vaitės normos nepakanka 
ną kartą pavalgyti.

Laimingesni, kurie gal 
iš Amerikos siuntinėlius, 
čiau tokių tėra keli tūks :eDei rūpi šaukiamas 
čiai, o apie 50,000 tremt $$ Lietuvių Katalikų

n;

k

i R. K. Susivienijimu
* - - * cL
>VJV, JT-----------r— — AT”' p

mariai dirba ir Amen-,F 
Lietuvių Taryboje ir

A Kat. Kongresas ir 
Vyčiai

jangi šiuo metu mūsų

d
P 
č

jįsas, todėl bus įdomu, 
$ jo L. Vyčių seimas 
jtė. Štai, seimo rezoliu-

įžvelgiant į tai, kad

I 
r
1

j

Nei šuns būdos 
nepastatė...

Bolševikų laikraštis Chica- 
goje įdėjo Kauno miesto nuo
trauką, kur matosi Laisvės 
Alėja, su pažymėjimu, jog tai 
esąs sovietinės statybos ir 
sumanumo pavyzdys.

Tuo tarpu bolševikai nėra 
pastatę Kaune iki šiam lai
kui nei šuniui būdos...

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

ivių ligi šiol teturime vos apie 
6,000. Apie 55,000 lietuvių 
dar tebevargsta stovyklose. 
Priėmus DP įstatymą, suži
bo nauja viltis, kad 2 metų 
laikotarpy žymi dalis tremti
nių atvyks į Ameriką. Tačiau 
dar ilgą laiką dauguma trem 
tinių turės likti DP stovyk
lose.
Kur stovėjo arklys — dabar 

gyvena 6 žmonės...
Stovyklose gyvenimo sąly

gos baisios! Patalpos blogos: 
be langų, be durų, nėra ven
tiliacijos. Daug tremtinių gy
vena pusrūsiuose, garažuo
se, perdirbtose arklidėse, pa- 
liepėse, ar tiesiog urvuose. 
Pav., Dillingeno stovykla yra 
buvusiose arklidėse. Ten, kur 
taikos metu stovėjo vienas 
arklys, šiuo metu gyvena 6 
asmenų šeima. Vien Dillinge- 
ne taip vargsta virš 1,000 lie
tuvių. žiema tose patalpose 
šalta, nes nėra kuo kūrenti. 
Praeitą žiemą Miuncheno

ėja šaukia visuotiną 
jikos Lietuvių Katalikų 
^ą 1948 m. spalių mėn. 
jl8 dd., Chicagoje, Lie-

Be laiko pasenę...
Jų būklė yra ypatid 

grėsminga, štai Klein V j Vyčių 35-tasis seimas, 
tensee stovyklos gyd 
pastabos apie ten gyve 
čius moksleivius:

“Mokiniai išblyškę, s
sėję, liguisti, nusiminus®sąlygoms leidžaint, siųs- 
veidais. Atrodo, kad jie 
ni būdami jau yra visa p 
rę, be laiko pasenę. Kai
riems vienintelis maistas j Amerikos Lietuvių Ka- 
sidarė kasdieninė duona. jąKongresee, kelti Lietu- 
ir jos neužtenka visai sa ĮVyčiųir, apskritai, lietu-

galvoje Kongreso 
i didelę svarbą, 

paskatinti ir Centro 
ir apskritis, ir kuo-

ikongresą savo atstovus, 
i pačiu seimas primena 
s Vyčiams, kurie daly-

tei: per 3-4 dienas jie su 
go visą savaitės davinį.’

Iš 15,000 lietuvių vaik 
jaunuolių dėl blogos mity 
ir blogų patalpų, apie 3 
serga įvairiomis ligomis, 
8% serga džiova, anen ihd kun. Jono Jutkevi- 
asthenia, rachitu. Svorio 
kūmas konstatuotas dauį 
kaip pusėje vaikų.

Kas nemoka būti netur 
gas, tas nemokės būti ir 
tingas.

B

F

htalikų jaunimo organi- 
d ir palaikymo reika-

laimimo vadai
& proga pravartu paste-

STANDA

3 asmenyje L. Vyčiai tū
bai ir nuoširdų, ir gabų, 
šprų vadą. Nors jis dar 
as, Amerikoj gimęs ii 
& tačiau savo lietuvišku- 
'amimu ir gilumu jis ii 
ūiądaugelį pralenkia. Ta 
ris lietuvių katalikų jau 
3 apaštalas. Bet ir dau- 
a apie jį galima pasaky 

jis yra uolus Lietuve

50-tas Good Will Vajus

Su 2 Ventiliatoriais
• §139.00

Iki 50 ketv. Pėdų

Pasirinkimas Spalvų Už 
Iki 500 ktv. Pėdų

• §150.00

Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ IR INSULIUOSIM
JŪSŲ NAMž UŽ 
Pilnai Garantuota ♦
Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už............................................................... § 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų Žvyro Stogai biskį aukščiau
Mes jums duosim INS LILI UOTĄ S
PLYTŲ ŠONINES 
Pilnai Garantuota
Mes Šingeliais apdengsim jūsų STOGĄ
už TAIP PIGIAI kaip . . ...........................g 75,00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

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

WONA ROŽE

(Tąsa) 
■skėlė galvą. Pro ašaras m 
Mus Vijūnas. Jo akys - 

tie spinduliai virsta sid. 
^igiasi į Onutės krūtinę, 
"Viešpatie, Antanai!
"Nurimk... neverk... Aš ta 
"Palauk, pabūk dar... Pab 
’skibo jam į ranką. “Paėm 

juodavo, žiūri... žiūri...
35 tik juokai... Padaviau r< 
to man paliko... Juodos, si 
"Antanai! Kodėl jo akys,

"hi perdaug mąstai.
"Gerai, aš nemąstysiu... ne 

Aš tave pasitiksiu. Gy
"Atgyvensime ir už tai, 1 

Kaip gera bus gyvent 
Nusišypsojo abiejų veidai. 
"Mi, Antanėli... Mano ir 
Jfos gelbės tave. Joki... V 

svyruoja...
"Ačiū tau... Sudiev...
Jar kartą, dar!’” Nutvėr 
fe prispaudė prie krūtinė 
."Neverk..
"Neužmiršk manęs!

I įleido Onutės rankas. At



CELBĖKBI
pernai ru- ( 

šrinko apie 
rų, daugu-^ 
Leido namo, 
ir aprengia 
uvo propa- 
nimo triu- 
?, kad atei- 
idžiami tik 
jėgūs žmo- 
š komisiją 
s įtikinėjo, 

sveikas ir 
u anksčiau 
avo silpnu- menę, kviesdamas jos vį• I 
paskutiniu narius ir šiais metais ištį^ 
tiek stip- savo dosnią visuomenijh 

persti priau- — 
paleidžiant 

n laikui iš- 
pasitaisymo

15,000

buklė. Kur seniau 
žmonės... 1

BALF šių metų rug^ 
d. pradėjo piniginį į 
B ALF gerai žino mūsų^'i 
rikos lietuvių kasdienį 
rūpesčius ir sunkumus. fe 
vistik drįsta ir ryžtasi ki^' 
tis į Amerikos lietuvių visntfį

tember 24, 1948 AMERIKA

JAUNIMO SĄJŪDIS
Rašo Leonardas Šimutis

Bilijonai Europos 
paramai

LINKSMI PASISKAITYMAI SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI

>ruko
metais jis 
itinys ir pa- 
aukštą par- 
ykloje. Jis 
kad jį pa- 

pažadėjo ir 
— įrašė į pa
šą, kaip vo- 
3 stovykloje 
:u buvusių 
damųjų są- 
urių tarpe ir

numatytuo- 
:ų lapkričio 
pasitaisymo
jie buvo iki 

šio. Pasitai- 
nieko nerei- 
tas buvo be- 
kaip ir pa- 

oje, bet bu- 
i sanitarinė 
įtės, gydyto- 
yra ir vokie-

ranką, papildyti BALF 
[liūs, kad jis galėtų ir toliau! 
, nenutraukiamai šelpti Eum... 
'poje vargstančius tremti.' 
nius, ypač vaikučius ir ]j^ į 
nius.

1 Tremtinių Europoje, o j. 
pač Vokietijoje ir Austrija 
je, vargas yra didelis ir tb• 
dar didėjantis! Amerikos fe į 
tuvių pagelba jiems būdu r 
Tremtiniai gyvena tarp sve-: 
timųjų, karo sunaikintuose: 
kraštuose. Be mūs, Amerikos: 
lietuvių ir geros širdies ame-: 
rikiečių, niekas kitas ją®.J 
atjaus, nesušelps ir nepa< 
rems. Tik mes, Amerikos gy-į 
ventojai, kurie šiandien ge- ? 
riau gyvename uz visus b j 
tus bet kur kitur esanam-l 
žmones — galime vargstat-; 
čius gelbėti. Tremtiniai us-, 
kalti, kad ketvirtais po to.I 
metais dauguma jų dar turi :l 
gyventi skurdžiose stovyk-: 
lose. Dalis stipresnių darbiu-: 
gų tremtinių turėjo laimės ii 
Vokietijos ir Austrijos pa-E 
sprukti ir įsikurti Belgijoje.!; 
Kanadoje, Australijoje, Aid 
Ii j oje ir jau pačiose Jungti- J 
nėse Amerikos Valstybėse r

fčių seimo
čių 35-tasis sei- 
rugsėjo 10, 11 ir 
oit, Mich., praėjo 

iai ir sėkmingai, 
si visi, o ypač 
(buvę ateitininkai 
ninkai), nes Vy- 
amatė religinę ir 
šią.
anizacijos ribose 
ių ne tik jaunimo, 
esnės visuomenės 

ėjų. Jie labai gra
si seime ir tikrai 

stebėti su kokiu 
svarsto ir sa- 

acijos ūkinius rei- 
aip nuoširdžiai ir 
tautos klausimus

ra konstatuoti ir 
ietuvos Vyčiai da- 

esnė ir efektin- 
ų bendrojo visuo- 

įąjūdžio šaka. Jie 
merikos Lietuvių 

eraciją, jie ryžtasi 
glaudesnius ryšius 
. K. Susivienijimu 
, jų kuopos ir pa- 

ai dirba ir Ameri- 
uvių Taryboje ir Į

at. Kongresas ir

šiuo metu mūsų
< rūpi šaukiamas 
Lietuvių Katalikų 

s, todėl bus įdomu, 
‘o L. Vyčių seimas 
Štai, seimo rezoliu-

’elgiant i

tomis gegu- »pa*įau įų laimingų lietu- 
los gautinai šiol^turime^^ 
nt is stovyk-1K ^nn 5 Anio li(J“ 
j darė labai 
line kratą, 
viduje, išei- 

ir dar net už 
jo iki smulk- 
bužius. Ma- 
kį (popierga- 
3 užrašu, ki- 
ą neprisiūtą 
tėmė. 
įgiau)

šaukia 
Lietuvių

būdos
ate...
iraštis Chica- 
3 miesto nuo- 
tosi Laisvės 
ėjimu, jog tai 

statybos ir 
rzdys.
Iševikai nėra 
iki šiam lai- 
>ūdos...

platinkite sa
iką.”

6,000. Apie 55,000 lietuvį 
dar tebevargsta stovyklose. 
Priėmus DP įstatymą, to; 
bo nauja viltis, kad 2 metĮ( 
laikotarpy žymi dalis tremti-; 
nių atvyks į Ameriką. Tas 
dar ilgą laiką dauguma fret, 
tinių turės likti DP stovyk-. 
lose. ;
Kur stovėjo arklys-^' 

gyvena 6 žmonės..
Stovyklose gyvenimo sąly

gos baisios! Patalpos blogy
be langų, be durų, nėra® 
tiliacijos. Daug tremtiniy^ 
vena pusrūsiuose, garažn? 
se, perdirbtose arklidėse, Į» ;l 
liepėse, ar tiesiog urvuos J 
Pa v., Dillingeno stovykla p, 
buvusiose arklidėse. Ten. kc 
taikos metu stovėjo vieni’į. 
arklys, šiuo metu gyvena - j 
asmenų šeima. Vien Dilling'- 
ne taip vargsta virš l.OOOfc 
tuvių, žiema tose patalu 
šalta, nes nėra kuo kūrent1 
Praeitą žiemą MinnchK*
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STANDAE'
50-tas Good Vf

Mes jums duosim visiškai 
NAUJA STOGĄ IR INSLlR1 
JŪSŲ NAMž UŽ . • 
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliai 

Mes jums duosim visiškai 
NAUJĄ STOGĄ už . • ’ 
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdu 
Mes jums duosim INSULHJv 
PLYTŲ ŠONINES Pasirinkimas Sp*M 
Pilnai Garantuota Iki 500 kt'- IIki 500
Mes Šingeliais apdengsim 
UŽ TAIP PIGIAI KAIP . • J 
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinktai 

Didelis Nupiginimas ant J
ALUMINUM STORM J 

MES TAIP PAT DAROM —
Tiktai Ribotam Laikui-^.1

Standard Insulation &
108-16 39th Avenue, Corona, New M

WASHINGTON. — Eko
nominio bendradarbiavimo 
administracija per pirmus 
šešis mėnesius suteikė Euro
pai būtinai reikalingos para
mos įvairiausiais daiktais už 

.tokias sumas:
I Prancūzijai — 353 mil. do
lerių; Anglijai — 341 mil. 
dol.; Vokietijai — 166 mil.; 

Daug gražių dalykų būtų |9la?^a!,„' -J Aust- 
galima pasakyti ir apie kitus J?Jai ~ m?V’. Graikijai —
Vyčių vadus, kaip tai centro I 
pirmininką Juozą Boley-Bu-; 
levičių, Praną Razvadauską, 
A. Mažeiką, J. Juozaitį, Ph. i 
Grandelytę, Ed. Pavį ir dau
gelį kitų. Miela yra stebėti1 
augančias ir stiprėjančias 
mūsų veikėjų jėgas.

žmonių teisių į laisvę gynė
jas. Vargu kas kitas yra dau
giau laiškų parašęs anglų 
laikraščiams, žurnalams ir 
neperiodiniams leidiniams, 
atitaisant mūsų tautos prie
šų melagystes ar šiaip viso
kius netikslumus apie Lietu
vą, kiek yra jų parašęs kun. į 
Jutkevičius. I

INorvegijai — 29 mil.; Tries- 
Itui — 25 mil.; Belgijai — 2 
mil. dol. Be to, Kinijai duota

■ paramos už 83 mil. dol.
Daugiausia paramos duota 

kviečiais, anglim, žibalu, 
medvilne, mėsa, įvairiais me
talais, gamybos įrankiais ir 
tabaku.

Mire Jinnah
KARACHI. — Pakistano 

nauja valstybė, veikianti an- j 
glų dominijos teisėmis, nete-’ 
ko savo vado, generalinio I 
gubernatoriaus Jinnah. šis 
mususlmonų vadas, 71 metų 
amžiaus, mirė rugsėjo 11 d., į 
po staigaus širdies smūgio. I 

| Savo vadą, daug kovojusį 
dėl Pakistano laisvės ir ne- Į 
priklausomybės, pakistanie
čiai palaidojo rugsėjo 12 d.

—De Gaule šalininkai 
Prancūzijoj mano, kad vie
nintelis išsigelbėjimas tam 
kraštui yra naujų rinkimų 
paskyrimas.

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS Atsakymai į “Amerikos” skelbtą anketą 
(Tęsinys)

Lakiniai ir tie ap
sivagia...

tai, kad 
R. K. Fe- 
visuotiną 
Katalikų

m. spalių men, 
Chicagoje, Lie

ju 35-tasis seimas, 
s galvoje Kongreso 
ai didelę svarbą, 
skatinti ir Centro 
ir apskritis, ir kuo- 
oms leidžaint, siųs- 

resą savo atstovus.

—Burmoje valdžios ka
riuomenė sumušė komunistų 
karines pajėgas ir išlaisvino 
iš jų valdžios Irradovadi- 
Prom upės uostą.

Grįždamas iš lietuviškų agentais, važinėjo į jų pikni- 
bolševikų pikniko patekau į kus, aukavo visokiems bolše- 
džėlą. Pasipasakojau savo vikų popieriaus fondams. Dė- 

kad 
ke- 

bol- 
Ru-

iš lietuviškų agentais, važinėjo į jų pikni-

džėlą. Pasipasakojau savo 
vargus mieliems “Amerikos” 
skaitytojams, o redaktorius 
ant jų užrašė “Linksmi pasi
skaitymai.” Mielas Redakto
riau, ar buvai kada džėloj, ir 
dar nekaltai? Ten, kur aš pa
tekau, visai nebuvo linksma. 
Gerai, kad nevaikštai po bol
ševikų piknikus, tai ir džėlos 
smoko neteks ragauti. Mano 
amžiną atilsį bobutė sakyda
vo, kad gyvenimas ant šios 
ašarų pakalnės tai tik svie
to marnastys.

Taigi, sėdžiu džėloj, laiko 
turiu ir mąstau: taip dar ne
seniai buvau laisvas, o dabar 
per geležinius grotus į gaba
liuką stryto žiūriu. Ar netei
singai sako lietuviška patar
lė: su kuo sutapsi, tuo ir pats 
tapsi.

1 Praeina pro džėlą keli vai
kigaliai, vienas pasilenkė ir 
sako: “Hallo, jailbird.” Va
dinasi, sveiks, džėlos paukš
teli. Ir šiaip sukuos ir taip 
sukuos, bet markatnos min
tys vis į galvą lenda ir už-

nės.” Mylėčiau pažinti tą asme
nį ir jį arba ją pasveikinti.

Jau turim vieną pavyzdį, kad 
skaitytojai susigrąžino savo laiš
kais mūsų mielą Telšių Plium
pį, kuris jau vėl aprašinėja kaip 
jis per klaidą į džėlą papuolė ir 
kitas jo marnastis...

P. Gudaitienės “paieškojimą” 
irgi skelbiame, ar jai pavyks 
susigrąžinti “šermukšninę,” — 
tuo tarpu ir mes nežinom dau
giau už pačią p. Gudaitienę... 
Lauksime atsiliepiant...

Perskaičiau dar vieną laišką 
ir... nuraudau, kaip 16 metų 
mergaitė, štai kaip parašė mums

Na, šį kartą mūsų skaityto
jai taip gražiai rašo, kad mes, 
kaip glostomi katinai, pasipūsti 
galėtumėm, štai laiškas p. K. 
Užupytės - Keblinskienės iš Eu
ropos:—

Daug esu skaičiusi Amerikos 
lietuviškii laikraščių, bet komu
nizmo tikrąjį veidą ir tremtinių 
didį vargą ryškiausiai atvaiz
duoja “Amerika.” Niekas taip 
vykusiai, jumoristine forma ne
išjuokia bolševikinio melo ir 
kvailos jų propagandos, kaip 
“Amerika.” Už tai bravo! Puiku!

Bet ligi ašarų sujaudino ma
ne — rašo ji toliau — be kitų ir 
p. Lapienės straipsnis, tilpęs 31 
Nr. “Jų visų akys į mus žiūri.” 
Mielas Redaktoriau, tikrai mū
sų išsigelbėjimas yra tik Ameri
kos lietuvių rankose. Štai ir aš 
turiu Brooklyne, 376 Union St. 
savo pusseserę Oną Brazauskie
nę. Ji labai gera žmonelė. Laiko 
alinę. Bet jai sunku oreantuotis, 
kaip sudaryti darbo ir buto su
tartis. Gal galėtumėt jai padėti, 
o mes maldoje į Aukščiaus-įjį vi
sada prisiminsime Jus...

Sakykite, ar ne graudūs tie 
nuoširdūs, paprasti žodžiai! Ir 
nors tokių laiškų Redakcijai at
eina šimtai, gera yra patarnau
ti ir padėti tiems puikiems, šir
dingiems žmonėms...

O štai antras mielas laiškas 
iš kun. Stasio Railos, iš Philadel- 
phijos:

—Malonu sveikinti “Ameri
ką” jos pagerėjimo proga. Ma
nau, kad šis laikraštis yra savo 
vienoj geriausių formų ir turi
nio. Visus straipsnius mielai 
skaitau, nes jie aktualūs ir verti' 
dėmesio. Vieno gal kiek trūks
ta — iliustracijų. Juk paveiks
lai tiek daug kalba!

Žinau — sako laiško autorius 
kad tai sudaro sunkenybių ir iš
laidų...

Štai čia ir yra pati svarbiau
sia priežastis! Nemalonu prisi
pažinti, bet mes vis dėlto pašė
lusiai “biedni”... O, kad tai tų pi
nigų būtų taip, kaip jų nėra, 
mes duotumėm savo skaityto
jams tokias nuotraukas, kad jie 
tikrai turėtų kuo pasigerėti.

Bet kiekviena gera klišė kai
nuoja po 8-12 dolerių, o tie do- 
leriukai mus ir paplauna... Tai, 
matot, mieli skaitytojai, kodėl 
pas mus vis senomis klišėmis 
reikia verstis...

Bet p. Gudaitienė iš Brook
lyn© kito dalyko pasigenda:

Gerbiamieji, — rašo ji — o 
kur jūs padėjot mano taip labai 
mylimą “šermukšninę,” kurią 
pirmiausiai perskaitydavau. Tik
rai, kam jau “šęrmukšninė” 
droždavo, tam tikdavo, ar tai 
Stalinui ar kam kitam. Tik keli 
punkteliai, bet taip turtingi ir 
taip pilni žmogiško ūpo! Susi
mildami grąžinkit man taip 
brangias eilutes “šermukšni

vikų popieriaus fondams, 
dė Samas matydamas, 
Pliumpis nuėjo blogais 
liais, nutarė jį perleisti 
ševikams, tegu jį veža į 
siją. Štai Stalino sargai, da
bar Pliumpis jūsų.”

Norėjau pasiteisinti, pasi
kalbėti, kad čia baisiausias 
nesusipratimas, kad Plium
pis į bolševikų pikniką per 
apgaulę pateko, nes buvo pa
rašyta, kad čia “demokrati
nių lietuvių” piknikas, o apie 
bolševikus nė žodelio, tai kuo 
Pliumpis kaltas, kad jis bu
vo apgautas. Bet tas ameri- 
kanskas palismonas nė žo
delio daugiau nepasakęs ap
sisuko ir išėjo. Tuojau vienas 
iš tų Stalino sargų atsisuko 
į mane ir sako:

—Ar eisi geruoju, ar reiks 
biškį garo užduot? — ir tuo
jau supliauškino su ta nagai- 
ka.

—Neisiu — atsakiau — nė 
už kokius pinigus, galit čia 
mane gyvą sukapoti. Aš ge
riau visą amžių amerikoniš
koj džėloj sėdėsiu, negu Sta
lino pekloj laisvas būsiu...

Nepabaigiau sakyt, ką no
rėjau, o jau nagaikos pradė
jo vanoti mano griešną kūną. 
Iš pradžių skaudėjo, bet pas
kiau pasidariau, kaip tešla ir 
jau nieko nebe jutau, o tie 
mano mušeikos net išprakai
tavo besidarbuodami.

—Nieko nebus, vyrai, — 
sako vienas iš tų'mušeikų,—- 
jis geruoju neis, todėl imkim 
ir neškim jį tiesiai į laivą 
“Pobėdą.”

Čia tai jau blogai, noriu 
rėkt, šauktis pagelbos, bet

p. P. J. M. iš Brooklyno:
—“Amerika” eina savo tiesiu 

keliu į tikslą, jos dabartinis re
daktorius geras. Aš vėlinu ge
ros ištvermės rašyti, o mes pa- 
gelbėsim su visa kuom.

Apie “Ameriką” čia pasaky
ti labai malonūs ir teisingi žo
džiai, bet apie redaktorių, tai ką 
jau čia! Net sarmata man kaž
kaip pasidarė, nei jau taip yra,

BOSTONAS. — Federali- 
išjnis Grand Jury perdavė teis

mui tris buvusius karo lakū
nus, kaltinamus vagystėje ir 
sunaudojime įvairių akcijų 

; net 500,000 dolerių vertės. 
Šie vertybės popieriai bu

vo karo metu pagrobti vokie- migt niekaip negaliu. Tik 
čių, o paskui pateko į rankas vienu momentu girdžiu gran- 
minėtų amerikiečių lakūnų, dinių žvangėjimą, kuris eina 

Nusikaltėlius pavyko su- vis garsyn ir garsyn, o su 
sekti pagal jų per daug stam- tuo kartu kokie tai negirdė

ti vyrų balsai.
Džingu, džingu sužvangėjo 

džėlos durys, kažkas jas ati
darė ir į tą mano kambariu
ką keli stambūs polismonai 
įėjo. Niekaip negaliu supras
ti, kas čia dedasi, tokių pa- 
lismonų nebuvau matęs nuo 
to laiko, kai bolševikai mū
sų mielą Lietuvėlę užėmė, 
nuo kurių aš per beržyną į 
Berlyną pabėgau.

Palismonai 
barzdom, su i 
se, ant kurių užkabinti kin
žalai, o kiekvienam prie šo
no kabo po bolševikišką na- 
gaiką. Jurgutėliau tu mano, 
drebu, kaip apušės lapas. At
sisuku ir noriu Čarlį paža
dinti, bet jo jau nebesą. Du 
iš tų palismonų atsistojo 
prie durų, o du įėjo į vidų ir 
atsistojo iš mano abiejų šo
nų, bet nieko nesako. Vėl gir
džiu žingsnius, ir dar kažkas 
ateina. Nugi ateina ameri- 
kanskas policininkas, kurį 
pamačius man širdis atsilei
do. Buvau tikrai nusigandęs. 
Bet tas atėjusis nieko nesa
kydamas išsitraukė iš kiše
nės ilgiausį raštą ir pradėjo 
skaityti:

“Valdžios sprendimas Tel
šių Pliumpiui. Pliumpis prieš 
kelis metus atvyko į šią lais
vės šalį, kame jis ramiai ga
lėjo gyventi ir naudotis viso
mis laisvėmis. Bet Pliumpis 
tą laisvę išnaudojo piktam. 
Jis susidėjo su bolševikų išgelbsti jį.

sekti pagal jų per daug stam
bius įnašus į Amerikos ban
kus.

Vengrijoje pašalintas vi
daus reikalų ministeris Ve- 
rez, kuris pasisakė prieš kol
chozų įvedimą Vengrijoje. Jo 
vieton paskirtas užsispyręs 
komunistas Farkasz, kuris 
yra ir Kominformo narys.

LIETUVA RADIO BANGOMIS

Gen. Lietuvos Konsulo žodis per radio
Žinomasis radijo komentato

rius Meade Davidson į savo ra
dijo pusvalandžių komentarus 

iu seimas primena' kviečia Sovietų Rusijos paverg- 
čiams, kurie daly-1 

erikos Lietuvių Ka- 
ngresee, kelti Lietu
tį ir, apskritai, lietu- 
ikų jaunimo organi- 

palaikymo reika-

vadai
oga pravartu paste- 

kun. Jono Jutkevi- 
enyje L. Vyčiai tu- 
r nuoširdų, ir gabų, 
vadą. Nors jis dar 

koj gimęs ir 
čiau savo lietuvišku
mu ir gilumu jis ir 

augelį pralenkia. Tai 
ietuvių katalikų jau- 
aštalas. Bet ir dau- 

ife jį galima pasaky- 
yra uolus Lietuvos

ONA ROŽE

nei niek. Susigalvosim mes dar
ko gero perdaug nosį užriest...
Nereikia vesti kuklių žmonių j 
pagundą, nes puikybė yra iš vi
sų 7 didžiųjų nuodėmių pati pir
moji...

(Bus daugiau)
g

su juodom j besistoravoju, nė cypt 
strėlbom ranko- nao-aliii nacaVvti Tik ant- vip-

tų ar dominuojamų šalių žymes
nius asmenis, kuriems duoda 
progą prabilti į klausytojus ir 
papasakoti savo tautų nelaimes.

Rugpiūčio 26 d. tokiu svečiu 
buvo Lietuvos Generalinis Kon
sulas New Yorke, J. Budrys, 
kuris per WWRL stotį New 
Yorke dešimtą valandą vakaro 
kalbėjo apie Lietuvą. Jis trum
pai supažindino klausytojus su 
pokarine Lietuvos istorija, pra
dedant Klaipėdos atgavimu ir 
baigiant bolševikų bazių įvedi
mu Lietuvoje, ko pasekmėje Lie
tuva buvo bolševikų greitai vi
siškai okupuota. Pirmoji bolše
vikų okupacija lietuvių tautai 
brangiai kainavo — apie šešias
dešimt penki tūkstančiai lietu
vių buvo bolševikų žiauriai nu- _ .....
kankinti arba išvežti į Sibirą.' bus laisva.”

Užėmę Lietuvą 1941 metais vo
kiečiai vėl daugelį tūkstančių 
lietuvių sukišo į koncentracijos 
stovyklas už tai, kad lietuviai 
neparodė užtektinai entuziazmo 
naujiems “išvaduotojams.”

Taipgi p. Budrys papasakojo, 
kad Jungt. Amer. Valstybėse 
gyvena vienas lietuvių tautos 
ketvirtadalis. Amerikoje gyve
nantys lietuviai, nežiūrint į po
litinių pažiūrų skirtumus, Lie
tuvos nepriklausomybės klausi
mu yra vieningi ir smerkia bol
ševikų agresiją prieš Lietuvą. 
Amerikos vyriausybė, vado
vaudamasis teisybės principu, 
bolševikų okupacijos iki šian
dien nepripažįsta.

Užbaigdamas p. Budrys pasa
kė, kad lietuviai nepameta vil
ties atgauti nepriklausomybę: 
buvo caras, buvo Hitleris ir bu
vo Mussolini, bet kur jie dabar? 
—“Aš įsitikinęs, kad Lietuva vėl

negaliu pasakyti. Tik ant vie
no karto užsimojau, kad rik- 
telsiu: “Gelbėkite,” tai net 
sienos nuskambėjo ir po to 
išgirdau Čalio balsą:

—Pliumpi, ar iš proto išė
jai, ko rėki?

Tik dabar supratau, kad 
džėloj biaurų sapną susapna
vau ir iš to džiaugsmo, kad 
dar tebesu džėloj, o ne pake
liui į bolševikų laivą, apka
binau ir pradėjau Čalį bu
čiuoti.

—Suvarijavojai, Pliumpi— 
sako Čalis.

—Suvarijavotum ir tu — 
sakau — jei tokį biaurų sap
ną susapnuotum.

Taigi, šį kartą dar laimin
gai išsigelbėjau nuo Stalino 
rojaus, o jei ir toliau taip ge
rai seksis, tai ir vėl parašy
siu.

Didelės galvos valdo pa
saulį, bet tik didelės širdys

J. Paukštelis

(Tąsa)
lė galvą. Pro ašaras mato — iš priemenės įei- 
įis Vijūnas. Jo akys — begalinis spindėjimas, 
lie spinduliai virsta sidabriniais kalavijais. Vie- 
Ejasi į Onutės krūtinę, kiti į Antano.
ppatie, Antanai!
frimk... neverk... Aš tave myliu... Grįšiu.
jauk, pabūk dar... Pabūk.
bo jam į ranką. “Paėmė jis raudoną rožę. Akys 
Duodavo, žiūri... žiūri... Kam aš prisimenu? Tad 
k juokai... Padaviau rožę. “Dokui Onute!” Jo 
lan paliko... Juodos, spindinčios akys.
[tanai! Kodėl jo akys, man vis rodosi? Kodėl 
h?
I perdaug mąstai.
Irai, aš nemąstysiu... neliūdėsiu. Tikiu — tu par
iš tave pasitiksiu. Gyvensime!...
gyvensime ir už tai, kas buvo praleista, negy- 
Kaip gera bus gyventi. Būsime laisvi.
lypsojo abiejų veidai. Bet greit atšalo, užgeso, 
ki, Antanėli... Mano meilė, mano ilgesys, mano 
Įgelbės tave. Joki... Viešpatie. — Susigriebė už 
įsvyruoja...
iiū tau... Sudiev...
f kartą, dar!’” Nutvėrė Antaną už rankos.
■Įspaudė prie krūtinės ir pabučiavo.
[verk...
[užmiršk manęs!
Ido Onutės rankas. Atsisveikina su jos motina.

Mato Onute upės krantus, krūmelius. Jis guli su
žeistas. Po jo galva sukrešėjęs kraujas. Šaltas šiurpu
lys perėjo per jos kūną... Akyse pasidarė tamsu. Svy
ruoja, dreba... “Turiu ii’ aš drauge eiti. Vienai man nė
ra gyvenimo. Eisiu...” Ligoninė. Pilna palata sužeis
tųjų. Kampe guli Antanas. Onutė gailestingoji seselė. 
Ji riša mylimojo žaizdas, jas bučiuoja, plauna savo 
gailiomis ašaromis. “Kaip būčiau laiminga... Jis su ma
nimi... Sužeistas. Už tėvynę. Mylėčiau jį, oi mylėčiau. 
Mano meilė sveikatą jam sugražintų.”

Antanas išeina. Onutė ir motina verkdamos bėga 
paskui.

—Kas tau, žirge, atsibodo ir laukti manęs?... Net 
duobę iškasei bestovėdamas.

Užsėdo.
—Sudiev, Onute!
—Ji pribėgo, nutvėrė jo ranką... eina kartu. Šunes 

sulojo, sustaugė. I kiemą sugriuvo keturi raiti vyrai.
—A—a! Kur joji? “Ruki vverch!”
Antanas apsigręžė ir leidžia kaštaną kiek tik gali. 

Bolševikai veja, šauna. Staiga kaštanas krito. Anta
nas pasijuto ant žemes begulįs.

—Gyvate, norėjai pabėgti!
—Sušaudyti...
—Nesiskubink, nuvedę į revoliucinį komitetą sušau- 

dysim.
—Kaštanas peršautas. Jūsų laimė, mano nelaime.
—Ką, nepasisekė? Paimk savo visus daiktus!
Antanas pasiėmė. Vienas bolševikas nubaigė šauti 

kaštaną. Surišo Antanui rankas, apstojo ir varo. Onutė 
lyg drugio krečiama bėga priešais.

—Antanai! Ar nesakiau!
—Nurimk, Onute, nurimk.
—Kur jį vesite?
—Palauk, sužinosi,.vesime ir panelę.

—Veskite, aš noriu... Veskite!
Du bolševikai suėjo į seklyčią. Krato, klausinėja.
—Nieko tamstos pas mus nerasite. Mes dvi mote

riškos...
—Tačiau baltagvardiečius slepiate?
—Neslepiame... Galinda dukters sužadėtinis. Užjojo 

jodamas...
—Meluoji, sene, brangiai tat tau gali atsieiti.
—Ką padarysi.
Dreba nusigandusi Garšvienė. Kieme girdėt dukters 

verksmas.
—Tu mums nepabėgsi.
Bolševikai iš seklyčios išėjo.
—O panelę ar varysime?
—Varykit ir mane kartu, varykit.
—Neverta, kelias šlapias... Jeigu reiks pašauksime. 

Nepabėgsi į baltąją gvardiją?
Bolševikų veidai ironija dega.
Pririšo Antaną prie arklio. Onutė puola prie vieno 

bolševiko, puola prie antro, prie trečio.
—žmonės, ir jūs turite širdis, pagailėkit...
—Kodėl jūs jų neturite?... Buržujai, kraugeriai!...
—Sudiev!... Jei tu negrįši, lauk manęs!
Išjojo, šalia skubiai eina pririštas Antanas. “Vieš

patie, argi aš nevertas tėvynės ginti?! Viešpatie, pa
sigailėk, pasigailėk manęs! Viešpatie, suminkštink 
blogų žmonių širdis! Viešpatie!”

Graborius—atsidū- | 
re kalėjime

Laidotuvių biuro direkto 
rius 1st Les, 85th St., Nev 
Yorke, nuteistas 2y2 metu 
kalėjimo už padirbimą testa h 
mento ir pasisavinimą pali ? 
kimo.

Jis pripažintas kaltu pa 'jh 
dirbęs vienos senutės testa 
mentą, kurios palikimas pa 
teko tuo būdu į rankas patie 
kaltinamojo graboriaus, 
taip pat valdytojui to name , 
kur ji gyveno, Diselini ir ac < 
vokatui, sudariusiam šį—jy 
tikrą testamentą. Namų va 
dytojas kalėjime mirė, o ae 
vokato byla yra išskirta : ' 
bus išspręsta. i

—Komunistas advokate
Seicer, kuris buvo transpo 
to unijos advokatu - juri 
konsultu ir gaudavo 6,0( p ' 
dolerių algos, tik dabar a iri 
leistas. Tas pats ponas yi 
kino operatorių unijos juri 
konsultu ir gauna ten 12,5 į 
dolerių.

—Amerikiečių teism i 
Frankfurte nuteisė 6 mė h 
kalėjimo Bismarko teisini į 
ką grafą Einisiedler už į , 
dirbimą paso ir šnipinėjin ?. 
Jis buvo svarbiausias pag 
bininkas feldmarš. von P? 
Maskvoje.

Skaitykit ir platinkite s 
vaitraštį “Ameriką.”

“Kaip ji verkia... Kaip graudžiai... Sudrumsčiau 
ramią, mylinčią širdį... Kaip graudžiai verkia... Kok 
tyros jos ašaros, koks gilus skausmas!... Dieve!” G 
apėmė Vijūno širdį. Nusisuko, užsikimšo ausis. “J 
klausysiu. Ji tuoj nustos... Argi ji taip labai mylė; 
Ne... Aš ją myliu. Ji negali Antano taip mylėti... I 
Ji — mano džiaugsmas, mano laimė, visas mano j 
venimas. Kiek šventumo josios ašarose! Koks ska 
mas veiduose!... Kaip graudžiai verkia!’” Dar lab 
delnais užspaudė ausis, štai, pro kiemą praveda 1 
taną. Aa!... Pažiūrėsiu, koks jis dabar. Ištempė ai 
žiūri. Tamsu, nesimato... Jis dabar eidamas veri 
Ne, jis to nedarys... Tur būt, dantis sukandęs kenči 
Ne, jis keikia išdaviką... Taip, keikia... O aš — tas 
davikas. Išdaviau savo draugą, savo tautietį. K j 
biauru!... Aš išdavikas... išdavikas!... Susigėdo pa | 
savęs. Užsmaukė kepurę ant akių ir eina į vidų..
stojo. “Ko aš bijau, juk nenužudys. Palaikys kaiii 
me ir paleis... O jei nušaus? Tegul... Tegul ir mane | 
šauna... Jei nėra jos, nereikia nė gyvenimo... Nušai | 
te ir mane... Mirtis viena!...” Stovi lyg sustingęs, k ’ 
sosi nujojančių bolševikų. “Gaila Antano... labai 
la... Jis mylėjo... jį nušaus.”

—Sustokite, velniai... Aš!... — Nutrūko žodž | 
Bolševikai toli nujoję, negirdėjo. “Ji dar tebeverk 
Eisiu arčiau. Palaimintas jos verkimas... Pasikla 
siu...” Nuėjo.

Prie namų kertės prisiglaudęs stovi Julius Vijūnas.

Ant tilto stovi Onute. Verkia. Jos verksmas grau
dus, graudus. Jis skrenda perskrosdamas nakties ty
lumą, plevėsuoja viršum Lietuvos girių, kalnų ir klo
nių.

—Antanai, Antanai!

—Atleisk tamsta jam, atleisk. Ji ne blogo no 
mas. Jis dėl tėvynės — maldavo komitete Onutė.

—Todėl jis mūsų didžiausias priešas. Jokios tėv 
nepripažįstame — atsakė bolševikų komisaras, j

—Ir jį nubausite?
—Taip. Kiekvieną savo priešą mes pasiryžę 

kiai nubausti.
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Philadelphijos Žinios
Naujagimė auga sveikai ir 
yra linksma, kaip ir jos mo
tina.

—Jauna šeima, pp. Jonas 
ir Elena Belevičiai, rugp. 22 
d. susilaukė sūnaus. Kūdikio 
motina yra lietuvaitė veikė-

TAIP PASAKOJO JŪREIVIS
“Ir mūsų lietuvių nelaimei 

'šiandien dešimtys tūkstančių 
; tokių nelaimingų tautiečių

Radio kalba
Kun. Stanislovo Railos pa

sakyta kalba per p. Petrone- , , .
lės Antanaitienės vedamą lie- J?!”/!6',... 
tuvių radijo programą, rug-' 
sėjo 15 d.

“Mielieji lietuviai philadel- 
phijiečiai:

“Neseniai girdėjau kaip ! 
vienas kilnus amerikietis vy
ras, buvęs UNRRA pašalpi- 
nės Draugijos Direktorius, 
pasakojo savo jautrius per- ■ 
gyvenimus su išvargintais j 
europiečiais. Jo didelė meilė

i yra bejėgiai, nes gyvena tarp 
svetimų. Jie apiplyšę, alka
ni, niekinami, dauguma jų 
praradę viską, ką turėjo. O 
kaip malonu girdėti, kad vėl 
ne kas kitas, kaip amerikie
čiai gelbsti jiems. Jie siunčia 
maisto siuntinėlių, drabužių, 

i parašo paguodos laiškelių. O 
•s ' dabar jie kviečia pas save.
J Ir kiek kilnių pavyzdžių 

ir užuojauta tiems bedaliams, įjUtų galima surasti lietuvių 
ypač apleistiems našlaičiams >tarPe> kurie kaip tas gailės- 
r x , v. itincran vn Irimin koo crnlhori
ir suvargusiems vaikučiams, 
paveiktų kiekvieną širdį. To
dėl ir norėjau tuo gražiu vaiz
du pasidalyti su gerbiamais 
lietuvių radijo klausytojais. 
I “Sykį anas geraširdis ame
rikietis lankė įvairias tremti
nių stovyklas Vokietijoj. Vie
noj stovykloj jis pamatė nu
skurusią, išvargintą, vargiai

' nuolyno vienuolis kun. Girai- j^an^tė^sodaliečių
das. Jos iškalbingumas ir, 
pasišventimas padarė misi
jas sėkmingomis. Misijose 
dalyvavo daug jaunimo, ku-| 
riam ir buvo taikytos antros 
savaitės misijų pamaldos ir 
pamokslai.

pirmininke, p. Elena Belsky- 
tė ir tėvas lietuvis biznierius 
'Jonas Belevičius. Jų berniu
kas pakrikštytas rugsėjo 19 
d. Jono vardu. Ir krikšto tė
vais pakviesti du lietuviai— 
Viktoras Belskis ir Teresė 
Mažeikaitė.

žuvusius bei mirusius sau gy
vybę atimti?

Jis įėjo į Episkopalų 
maldnamį

Vieną dieną prietemiais, 
kai jis ėjo vienų vienas sau 
keliu, paskendęs savo minty- 

Parvykęs namo į savo gim- PriėJ° 3is misijų namus.

ONDENTŲ I
Rašo S. Ąžuolaitis

Kas rytą Karo Laivyno nusižudymas ir atėmimas 
mokyklos auklėtiniai priva- sau gyvybės. 
Įėjo susirinkti mokyklos aikš 
tėję ir dalyvauti valstybinės gėdijosi savų žmonių 
vėliavos iškėlime ankštyn Parvykęs namo į savo gim- se> Rs misijų namus.|' _
ant stiebo. Visuomet jis ma- tąjį miestą, jis rado savo tė- čia vargonų muzikos ir gie- 1
tydavo, kaip iškelta aukštyn Vus labai nuliūdusius dėl tų dančiųjų balsai nutraukė jo 
vėliava pradėdavo, užgauta paskutinių šalies įvykių. Ei- mintis.^ Jis pažvelgė į viršų 
vėjelio, judėti ir plasdenti. damas per miestą, jis gėdijo- k W
Kada tik jis pažvelgdavo i si net savų žmonių sutikti., |aka krikščioniškos bažny- 
savo vėliavą, visuomet jis Kur tik ėjo, jis vis girdėjo či°s- dam tuoj prisiminė,

ir pastebėjo, kad jis stovi

i, tremtinius 
j i Katalikų šal-

j ir surišo 48 siun-

sų gert 
svekti.

—Vi 
Kearm 
rė rug: 
goninė, 
šarvuo

daiktų tremti- čioj; j
gdalis Vokietijos. L " 
•ieko Memminge- Sopulir

Tremtiniai bu- žiaus k

rugsejc

jtingas valdininkas gelbsti, 
globoja vargstančius lietu
vius. Jau tūkstančiams suda
rytos galimybės čia atvykti. 
Jie parodė tikrai krikščioniš
ką meilę savo vargstančiam 
broliui ir sesutei, našlaitei.

“Čia tik kaip pavyzdį no
riu pažymėti Podžiūnų šei
myną nuo Earp gatvės. Jie 

žmogų panašią ukrainietę ^siuntė kvietimus 12 asme- 
ergaitę. Ji buvo uždaryta ir dal' galvoja pakviesti

kunkių darbų koncentracijos 
Stovykloj per kelius metus 
per karą. Ji atrodė tik ske
letas. Tik jaunos akys žibėjo, 
fros motina buvo nužudyta, 
levas dingęs be žinios. Ji me
ro gero šiame pasaulyje ne
matė.

“Ir štai ją pastebėjo gai
lestinga amerikiečio akis. Gi
lai peržvelgę tą vargšę pa- 
llausė, ko ji norėtų. Ir gavo 
lelauktą atsakymą. Ji sakėsi 
■orinti skambinti pianu. 
Šiandien ta mergaitė jau yra 
ftmerikoje. Ji dabar sveikai 
atrodo, dėvi ukrainiečių tau- 
ftškus drabužius ir skambina 
lianų. Ji bus amžinai dėkin- 
la savo geradariui. Mačiau 

kaip su padėkos ašaromis 
įikyse ji dėkojo geraširdžiui 
Išgelbėtojui. Be jos, tas ge- 
|iuri.ris dar 60 kitų našlaičių 
Atgabeno Amerikon, kur jie 
Jaučiasi laimingiausi ir džiau 

iasi Amerikos ir amerikie- 
ų gerumu.
“Tas tikras gyvenimo vaiz- 

?lis gali būti gyvu paveiks- 
. mūsų tautos, mums, Tė
kmės ir mūsų lietuvių Lie- 
tvoj ar tremtyje. Jie pana- 
ai arba kaliniai, arba trem- 
niai, ar našlaičiai be tėvy- 
ps ir artimųjų, iškankinti ir 
įvargę, tik tikėjimo ir vil
ks akimis žiūri ar nesutiks 
Lkį geradarį, užtarytoją — 
Imerikos Dėdę ar Tetą, ku- 
b pažvelgtų jų nelaimėn, su- 
jmintų, paklaustų, ko jie no- 
I Jų atsakymas gal nebūtų 
ašymas skambinti pianu, 
t būtų karštas maldavimas 
gelbėkite mus ir mūsų tė- 
nę, nes mes patys nieko ne- 
lime padaryti nei sau, nei 

fto kraštui.

1

40 valandų atlaidai
Šv. Jurgio parapijos meti

niai 40 valandų atlaidai buvo 
rugsėjo 19-20-21 dienomis. 
Pamaldose dalyvavo gausus 
parapijiečių skaičius, nes ką 
tik po misijų, tai visi dar gy
veno dvasios pakilimo nuo
taika. Atlaidų metu buvo su
važiavę daug svečių kunigų. 
Įspūdingas atlaidų užbaigi
mas buvo su procesija, kurio
je pasižymėjo parapijos mo
kyklos ir vaikų darželio mo
kiniai. Tai tikrai didelė ir 
brangi parapijos šventė. 
Kiekvieną rytą būdavo daug 
mišių ir beveik visi parapi
jiečiai galėjo lengvai atlikti 
išpažintį ir priimti šv. Ko- 
munją.

Pasisekė bazarai
Šv. Kazimiero parapijos 

bazarai ant Earp ir Fernon 
St. ką tik pasibaigė. Parapi
jiečių darbu ir pasiaukavimu 
jie buvo sėkmingi. Rengėjos 
ir darbininkai uoliai darba
vosi tų parengimų metu, to
dėl ir pasekmės tokios geros. 
Kai kurie darbininkai dirbo 
per visą laiką per visus baza- 
rus. Todėl parapijos kunigai 

| nuoširdžiai dėkoja visiems 
bazaro darbininkams, rengė
jam - rengėjoms ir aukoto
jams. Bazarams gražiai va
dovavo ir nepailstamai dirbo 
kun. V. Vežis.

pajusdavo, kaip jam per šir- žmones kalbančius tokius da-1 kaiP Jis buv0 dar tik Penkil* 
’■ ’ ’ ■’ . v.,, i metų amžiaus vaikas ir čia

(Tąsa 5-tam pusi.)
dį pereidavo stiprus ir šiltas lykus, apie kuriuos jie nepri- 
savo šalies ir tėvynės meilės valėjo nė mąstyti. Jis negir- 
jausmas ir pripildydavo^ ją dėjo kalbų apie žuvusius sa

vo šalies gynėjus, kurie pa- < 
aukojo už savo tėvynę net sa-1

laime. Jam vėliava buvo žen
klas jo tautos tvirto ir ga
lingo kariško laivyno, kuris Vo gyvybes, bet girdėjosi tik
saugoja jų šalį nuo priešų už- 
pulimo iš jūros.

daugiau. Ir tai paprastų dar
bininkų šeima, bet geros šir
dies, pilni užuojautos ken
čiančiam. Arba Valavičių šei
ma nuo S. 2nd gatvės. Jie jau 
priėmė porą kenčiančių lietu
vių, o dabar dar pasiūlė visą 
savo namą užleisti tremti- čiūnas su Marijona Palilony- 
niams, nes nuomininkai išei- te, 107 McKean St. Tai vėl 
na gyventi į savo namą. į nauja, lietuviška šeima. Svei- 

“Tos dvi šeimos yra tik kinimai ir linkėjimai!
mažas paveikslas visų gera
širdžių lietuvių, kurie gelbs- naite, kurios vyras žuvo ka
ti tremtinius. Jų eilė yra la- ro metu, ištekėjo už Jurgio

Sutuoktuvės
—Rugs. 19 d. Šv. Kazimie

ro par. bažnyčioje mišių me
tu susituokė Edvardas Atko-

bai didelė. Kiekvienas lietu
vis džiaugiasi jų gerumu ir 
vis daugiau ir daugiau gera
darių atsiranda, kurie nori 
padaryti gerą darbą.

“Štai ir dabar gavau pra
nešimą, kad Philadelphijos 
lietuviai su Amerikos Lietu
vių Fondo arba BALFo rū
pesčiu rengia pikniką, sek
madienį, rugsėjo 26 d., p. Mi- 
kolaičio sode. Ir tuo pikniku i 
ypatingai rūpinasi p. Anta
nas Kaniušis. Piknike gautas 
pelnas bus skirtas tremti
niams šelpti.

“Baigdamas galiu sakyti, 
kad kiekvienas gailestingas. 1 • 1 • • 1 . • • 1 — I

—Našle Elena Adams-Var-

Ecllo. Jiedu susituokė rugsė
jo 11 d., Šv. Kazimiero baž
nyčioje.

—Juozas Tidikis susituokė 
su Margarita McGrath iš Šv. 
Gabrieliaus parapijos, kur ir 
jų sutuoktuvės įvyko rugsė
jo 18 d.

—Eleonora Zikaraitė ište
kėjo už Tomo Cullogh. Jung
tuvės įvyko M. Dangun Ėmi
mo bažnyčioje.

Lankėsi kun. M. Daumantas
Šv. Kazimiero par. klebo

nijoj buvo apsilankęs/kun. M. 
Daumantas, Girardville, Pa., 

lietuvis niekuomet nesigailės ■ klebonas. Jis yra čia buvęs 
savo gailestingųjų darbų, bet vikaru ir vis aplanko savo 
jo geri darbai bus jam lai
mė ir džiaugsmas visą gyve
nimą. Čia tariu dėkui ir po
niai Petronėlei Antanaitienei 
už mano žodį šios radio pro
gramos bangomis. Ačiū.”

buvusią vietą, nes jis dabar 
klebonauja ten, kur pirma il
gus metus klebonavo šv. Ka
zimiero parapijos dabartinis 
klebonas, kun. Ign. Valančiū- 
nas.

Sėkmingos misijos
Šv. Jurgio par. misijos įvy

ko rugsėjo mėn. pradžioje ir 
baigės 19 d. Misijų metu lan
kėsi bažnyčioje daug tikin
čiųjų ir atliko dvasinį atsi
naujinimą. Sėkmingu misijų 
vedėju buvo Pasijonistų vie-

Pakrikštijo
Rugsėjo 5 d. Šv. Kazimiero 

par. bažnyčioj pakrikštyta 
Carolina Setkowsky, duktė 
Juozo Setkauskio ir žinomos 
lietuvaitės, parapijos choris
tės, Marijos Skiotytės. Tai 
pirmoji judviejų dukrelė.

-Nubausite visai nekaltą žmogų?
-Mums nesvarbu... Jis eina prieš mus, ir to mums 
inka.
-Nesvarbu! Bet atleisk jam šį kartą, atleisk, mal- 
įju... Kiekvienas mūsų gali klysti.

i I—Liaukis tamsta. Aš negaliu... Jei ir norėčiau — ne
i ftio vieno valia.
j [-Tamsta išplėši man mylimą, tą, kuris už viską
ii tn brangesnis. Visą mano gyvenimo laimę, mano vis-

i

-Gaila, tokie mūsų įstatymai. Reikėjo perkalbėti 
o sužadėtinis. Perkalbėti, kad nejotų. Dabar jau 
E..
-Atleisk!... Pasigailėk... Pasigailėk mano gyveni-
, mano laimės. Juk ir tamsta turi širdį... Jis mano 
kas... Aš daugiau nieko neturiu... Pasigailėk!
Puolė Onutė bolševikui po kojų, verkia.
-Prašau tamstą išeiti. Pas mus jokių nuolaidumų 
a. Turėtum džiaugtis, kad mes dar tamstos nesu- 
ėme. Mes viską žinome... Judu abudu veikiate prieš 
oliuciją... Bet man gaila tamstos... Tamstos jaunys-

r-Imkite, jei aš nusikaltau... Papratę.
-Išeik tamsta!
-Argi niekas manęs nepasigailės? “Viešpatie, kam 
i mane baudi?” Sakyk tamsta, ar sunki jam bus 
smė?
-Aš nežinau. Už tokius prasižengimus baudžiami 
timi.

i -Mirtimi?! ...................
I 7Bet jo gal nebausime... Nieko dabar negaliu pa-

-Ar aš negalėčiau jo vietoj pasilikti?
-Cha, cha, tamsta juokauji...

Skaudi nelaimė
Panelė Stasė Lušytė, rug

sėjo 6 d. sutiko retą ir skau
džią nelaimę. Mat, bevaikš
čiojant lauke, kur žaidžiama 
golf, vieno žaidėjo sviedinys 
pataikė jai į galvą ir ją taip 
sunkiai sužeidė, kad neteko 
sąmonės nuo kraujo išsilieji
mo ant smegenų. Tuoj nuga
benta ligoninėn, padaryta o- 
peracija, bet ligonė dar neat
gavusi sąmonės buvo ir po 
dviejų savaičių.

Ligonė yra jauna ir gera 
Šv. Kazimiero par. parapijie
tė. Ji kas sekmadienį lankė 
bažnyčią, aukavo ir dirbo. 
Jos nelaimę visi atjaučia ir 
meldžiasi sveikatos. Jos mo
tinėlė, sesutė ir broliukas 
ypač susirūpinę. Net jos 
draugai lankydami ją kalba 
rožančių prie jos lovos, mels
dami jaunai mergaitei svei
katos ir greito pagijimo. Pa
rapijos klebonas aplankė, pa
simeldė, paguodė ligonę. Tu
rima vilties, kad ji nugalės 
savo nelaimę ir vėl pasveiks.

—DP įvažiavimas Ameri
kon tuo tarpu sustabdytas. 
1,500 tremtinių jau turėjo 
tvarkoj dokumentus įvažiuot 
Amerikon. Dabar viskas bus 
tvarkoma pagal naują DP bi- 
lių.

IEŠKO
Jonas Ąžuolaitis, kilęs iš No- 

vasiolkų km., Punios par., Aly
taus ap., ieško dėdžių ir tetos— 
Miko ir Cipro Andriuškevičių ir 
Marijos Senkevičienės, gyv. New 
Yorke.

Pranešti į Aušros Vartų kle
boniją, New Yorke, 32 Dominic 
Street.

Išėjo Onutė... Išbalusi, galvą nuleidusi. Eina vos gy
va... Visą praeitą naktį nebuvo akių sudėjusi. Silpna... 
“Kur eiti, kas daryti?... Nežinau. Nebėra man vietos, 
nebėra laimės. Eiti prie kalėjimo durų, klaupti ir mal
dauti Viešpaties pasigailėjimo. Bet žmonės juoksis. 
Jie nesupranta meilės... jos skausmo. Meilė jiems 
mas, žodžiuose nuvalkiotas dalykas...”

že-

Pavasaris. Saulė. Vyturiai čiulba.
“Jis uždarytas... Kenčia. Už ką? Dieve, koks Tu 

teisingas! Jis norėjo ginti mus nuo priešų, norėjo 
vynei laisvės. Tu leidi jam kentėėti... O gal ir nužudy
ti jį leisi?... Leisi blogiems žmonėms žudyti nekaltą 
žmogų?! Aš tada keikčiau Tave, Dieve... Keikčiau... 
Ką aš kalbu? Viešpats to neleis. Niekada. Aš melsiuos, 
prašysiu Viešpaties, kad neleistų... Melsiuos per die
nas ir naktis... Išgelbėsiu savo mylimąjį... Išgelbėsiu... 
O kad aš jį išgelbėčiau... Kaip aš mylėčiau Tave, Die
ve. Kaip melsčiaus ir garbinčiau Tave... Aš visą gy
venimą Tau atiduočiau. Eičiau per žmones ir pasa
kočiau apie Tavo mielaširdystę, apie Tavo galingumą, 
Dieve. Aš visą pasaulį atversčiau... Aš už Tave kentėti 
ir numirti trokščiau, Dieve.”

Akis į žemę įsmeigusi atsistojo. Veidas lyg marmu
rinis, lyg sustingęs. Tik lūpos kruta ir vėjas judina 
blakstienas. Netoli kažkas šovė. Onutė krūptelėjo.

“Ką darau?... Svajonių svajonė... Stebuklų dabar ne
bėra. Pasigailėjimo... meilės... nebėra. Kaip baisu! Ką 
veikia Antanas, ką jis mano?”

Tartum mato Onutė išbalusi, prie drėgnos sienos 
pasirėmusį Antaną. Jo akys mintyse paskendusios. 
“Kaip greitai viskas keičiasi... 'Mylėjau Onutę... Keti
nau ją vesti... — Jinai mano vargus būtų padėjus kęs
ti. — O dabar... Ryt poryt gal mane sušaudys, žus

ne- 
tė-

kalbos pavergtų žmonių ir jų 
j planavimai, kaip čia reikės 

Jis mate savo vėliavą nulei-1 ^venti P° nau3a valdžia ir 
džiant žemyn kitos® ir kaip reiks

J prisitaikinti prie naujų ap-
Vėliau, 1945 m. rugpiūčio linkybių.

15 dienos rytą, kaip ir visuo-1 
met, jis matė savo vėliavą iš
kylant aukštyn, bet tą pačią 
dieną dar gerokai prieš sau
lėleidį, jis matė ją nulei
džiant nuo stiebo žemyn. Kai 
pamažu vėliava slinko žemyn 
ir leidosi į mokyklos aikštę, 
jam per širdį perėjo toks 
skaudus jausmas, lyg rodos, 
kad saulę būtų juodi debesys 
uždengę. Tas jų vėliavos nu
ėmimas nuo stiebo, reiškė ja
ponų karo pralaimėjimą ir 
besąlyginį pasidavimą, prie
šui. Nuo to laiko, kai jų vė
liava buvo nuleista, jis pasi
juto nevilties ir nusiminimo 
prislėgtas, ir jam dabar at
rodė, lyg visas pasaulis būtų 
pavirtęs į labai didelį ir mil
žinišką kalėjimą.

Jis norėjau jau nusižudyti
Už kelių dienų jų karo lai

vyno mokykla užsidarė ir vi
sus savo auklėtinius paleido 
namo. Jis išvyko traukiniu į 
savo namus. Taip buvo jam 
nejauki ir liūdna kelionė, ir 
ne tokia, kokią jis buvo sau 
pirma įsivaizdavęs, kad jis, 
pabaigęs karo laivyno mo
kyklą, sugrįš namo, kaip ja
ponų karo laivyno karinin
kas; bet dabar, vykdamas 
traukiniu per sviedinių su
griautus miestus, jis matė 
tik liūdnus ir pilnus išgąsčio 
savo tautiečių veidus. Dabar 
jis nieko daugiau negalvojo, 
kaip tik apie savo šalies gy
nėjus, kurie žuvo ir paauko
jo savo gyvastį už tėvynę, 
kuri dabar jau buvo nugalė
ta ir priešo pavergta. Jis jau
tėsi, lyg jis būtų apsileidęs 
savo pareigose ir nepagelbė- 
jęs jiems savo šalį apginti 
nuo priešo. Jame kilo stipri 
mintis, kad jis yra tame kal
tas ir kad privalo jis už vel
tui žuvusį tą jų šalies gynė
jų pasiaukojimą atsilyginti 
ir padaryti atgailą. Jis buvo 
įsitikinęs, kad vienintelis at
silyginimo būdas buvo tik

Norėjo žinoti, kas yra 
mirtis

Jis vengė žmonių ir, pasi
šalinęs nuo jų, vienas sau 
galvojo, kas reikia daryti. 
Kasdien jis eidavo į esančius 
netoli nuo namų kalnus pasi
vaikščioti ir liuoslaikį pra
leisti. Dabar jam mintyse ai
dėjo tik vienintelis klausi
mas: “Kas yra mirtis?” Ja
ponų narsūs kariai ir jūrei
viai mirė kovoj už savo tėvy
nę, bet taip pat čia namie ir
gi žuvo daug žmonių nuo 
sprogstančių priešo sviedi
nių, nuo kitokių buvusių ka
ro laiku nelaimingų atsitiki
mų ir nuo ligų, kurių priežas
timi buvo šis karas. Ar gi jis 
privalėjo taip pat ir už šiuos

Tel. Sto 3208

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga,
dele, graži koplyčia, erdvi sale

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

je. kuriuos reko- 
5yklos klebonas, 
dus ir kun. Gri- 

<ti| rekomenduotų 
$ti seneliai, inva- 
vįn šeimom ir iš- 
■įai svėrė nuo 18 
.Bendras visų siun
dė pusę tono. Ver- 
pntimu) apie tris

J kun. Pr. Valiu-

Dl-

Tel. DEW 5136

J

Jos. Kavai auskas j 

LIETUVIS GRABORIUS Į 

Izaisniuotas Penna Ir New Jersey | 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

JONAS DAUNTS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

• PLAKATAI
• BILIETAI
o KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai
a ... z. « : i n „

417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Nulii 
ces, sūi

Nei

viskas... Jaunų Lietuvos vyrų pulkai kausis su prie
šu... žvangės kardai, o aš gal būsiu jau po žeme... Ne
sulauksiu... Visi džiaugsis, švęs tautos šventę, o 
po žeme... Savanoris... Nei kaštano, nei laisvės...
tis...”

Apėmė neapsakytas liūdesys... Nurijo karčias 
ras. Onutė 
patie, kaip

as...
Mir-

aša- 
eidama taip pat apsipylė ašaromis. “Vieš- 
jis kenčia!”

žalsvu švarkeliu, kepurę atmetęs skubaTrumpu
Julius Vijūnas. Mėšluota miestelio rinka. Valsčiaus po
nai, Kordas ir Valleris ją šluoja. Juos prižiūri bolše
vikas su šautuvu. Vijūnui pažįstami... Pasisveikino. 
Nebetoli Lukšos butas. “Eit ar ne?... Gal aš jį išgelbė
čiau... Tada prieinu prie Onutės ir sakau: “Aš jį išgel
bėjau...” Onutė supras mano širdies gerumą... Aš žiū
rėsiu į ją... suspauski jos rankas... Ji manyje pajus 
galingą, tvirtos valios ir jautrios širdies vyrą. Jai aš 
patiksiu... Taip antrą, tretį kartą ir Onutė mano... 
Tikrai mano... Ji ir dabar mane myli... Ne kartą savo 
malonų žvilgsnį tyčia smeigė į mano širdį... Tik aš 
apsvaigęs meile nedrįsau, nemokėjau. Nueisiu pas Luk
šą ir sakysiu: “Aš pamelavau, Galinda savo sužiedoti- 
nės atlankyti buvo atjojęs... Paleiskit jį...” Skubėsiu, 
kad rasčiau jį savo bute”.

“Tegu šluoja... tegu pasimoko žalčiai... Iki šiol mes 
šlavėme.” Rinką šluojančius ponus apstojusi žmonių 
minia, juokėsi, tyčiojosi.

—Aa-k!...
—Drauge Onute, ko tamsta nusigandai?
—Ne-e... Man pasirodė, kad tamsta tuos žmones va

rai...
—Kodėl taip?
—Aš nežinau... Kur skubiniesi, Juliukai?

<„•
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—Atėjau į miestelį naujienų pasiklausyti... Girdėjau 
Galindų Antaną pas tamstas areštavo.

—Suareštavo.
—Aš šįryt buvau pas tamstą užėjęs, bet neberadau... 

Iš tikrųjų... koks liūdnas įvykis... Mane visą sujaudi
no...

—Argi negirdėjai, kaip naktį šaudėsi mūsų kieme?
—Aš šią naktį lyg tyčia kietai miegojau... Gaila An

tano... Vargu jį bepaleis. Eisiu aš pas revoliucinio ko
miteto pirmininką. Jis man gerai pažįstamas... Pra
šysiu...

—Eik, Juliukai, gal jis išklausys tamstos prašymą.
Įsmeigė akis į Onutę. “Tu mano, tu tikrai mano!” 
Onutės akyse suspindėjo ašaros.
—Eik, Juliukai, tamstai Dievas atmokės...
Julius nuėjo.
“Koks jis geras... Tada jis paėmė raudoną rožę ir 

taip pat giliai į mane pasižiūrėjo... Akys didelės, juo
dos... Jos ir dabar man paliko... Kokios jo akys!”

Komisaras Lukša sėdi savo kambary ir varto kaž
kokius popierius.

—A-a, labą dieną... Na, kokios naujienos?
—Jokių... Žinote, draugas, aš atėjau atšaukti savo 

išdavimo.
—Kokio išdavimo? Draugas nieko neišdavei.
—Galinda nėra baltagvardieetis... Jis tą vakarą tik 

savo sužadėtinės buvo atjojęs aplankyti. Aš melavau...
—Dabar draugas antrą kartą meluoji.
—Prašau jį paleisti...
—Ką draugas kalbi? Galida pats mums prisipažino, 

kad jojo į Lietuvos kariuomenę... Neveltui jis bėgo 
pamatęs mūsų draugus.

(Bus daugiau)

Bičiulis išvyko į 
<štetą Detroite 
s mokslus.

Koresp.

iKeamy,
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iuolaitis PONDENTŲ PRANEŠIMAI JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
itisižudymas ir atėmimas 
au gyvybės.

VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646

0 JŪREIVIS...
visi kaip vienas turi dalyvauti. 1

M.

mber 24, 1948

Net gėdijosi savi] žmonię

Parvykęs namo į savo gim-se' P^;-. 
ąjį miestą, jis rado savo tė- ^aw 

nis labai nuliūdusius dėt tų 
>askutinių šalies įvykių. Ei- Ii 
lamas per miestą, jis gėdijo- įr M

tremtinius
d. Katalikų šal- 

, susirinkęs į sve- 
ir surišo 48 siun- 

ii"“net SS> <?aik^I trfmti’
- - - i«- • « dahs Vokietijos.

ykus, apie kuriuos jie nepn-^tU Tremtlnlal bu- 

zalėjo nė mąstyti. Jis negir- 
Įėjo kalbų apie žuvusius sa- 
/o šalies gynėjus, kurie pa- 
aukojo už savo tėvynę net sa-' 

gyvybes, bet girdėjosi tik 
kalbos pavergtų žmonių ir jų 
planavimai, kaip čia reikės j 
gyventi po nauja valdžia ir 
kitose sąlygose, ir kaip reiks 
prisitaikinti prie naujų ap
linkybių.

<ur tik ėjo, jis vis girdėjocws> fe

TeLPO^

[e, kuriuos reko- 
l’felvyklos klebonas, 

pčius ir kun. Gri- 
|tų rekomenduotų 
lipti seneliai, inva- 
lėm šeimom ir iš- 
piai svėrė nuo 18 
Bendras visų siun- 
pie pusę tono. Ver- 
auntimu) apie tris

Norėjo žinoti, kas yra 

mirtis

Jis vengė žmonių ir, pasi
šalinęs nuo jų, vienas sau 
galvojo, kas reikia daryti. 
Kasdien jis eidavo į esančius 
netoli nuo namų kalnus pasi
vaikščioti ir liuoslaikį pra
leisti. Dabar jam mintyse ai
dėjo tik vienintelis klausi
mas: “Kas yra mirtis?” Ja
ponų narsūs kariai ir jūrei
viai mirė kovoj už savo tėvy
nę, bet taip pat čia namie ir
gi žuvo daug žmonių nuo 
sprogstančių priešo sviedi
nių, nuo kitokių buvusių ka
ro laiku nelaimingų atsitiki
mų ir nuo ligų, kurių priežas
timi buvo šis karas. Ar gi jis 
privalėjo taip pat ir už šiuos,

Tel. Sto 3208
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New Britain, Conn.
Kun. M. Pankaus vardadienis
Rugsėjo 19 d., Šv. Andriejaus 

par. svetainnėje, įvyko gražus 
minėjimas kun. klebono Mato A. 
Pankaus vardadienio. 3:30 vai.

sų gerai parapijietei greičiau pa- 
svekti.

—Vincas Dobravalskis iš
Kearny po kelių metų ligos mi
rė rugsėjo 18 d., St. Francis Li
goninėj, Jersey City. Buvo pa- (po pietų įvyko graži programa, 
šarvuotas B. Shawkonio koply- (kurios vedėjas buvo kun. Juo- 
čioj, Harrisone, ir palaidotas zas Matutis. Programos vedėjas 
rugsėjo 22 d. iš Dievo Motinos įvertino solemnizantą ir visus
Sopulingos bažnyčios į Šv. Kry
žiaus kapines, No. Arlingtone.

Nuliūdime liko žmona Fran
ces, sūnus Vincas ir duktė Alice.

A. E. S.

New Haven, Conn

pagerbtuvių programos daly
vius. Po to sekė graži ir įdomi 
koncertinė dalis bei dovanų įtei
kimas.

Pabaigoje pats solemnizantas 
išreiškė savo gilią padėką už su
ruoštas jam pagcrbtuves.

Buvęs Luokėje

kad jam buvo labai įdomu pasi
kalbėti su DP mergaitėmis, nes 
Kanada žadanti priimti dar apie 
10,000 DP. Išreikšdamas savo 
pasitenkinimą programa, p. Mi- 
nisteris užsirašė šių 3 lietuvai
čių Vokietijoje likusių giminių 
adresus, žadėdamas jų atvyki
mą pagreitinti.

Atsisveikindamos su p. Minis- 
teriu lietuvaitės prašė nuvežti 
linkėjimus likusiems lietuviams 
Vokietijoje ir sudaryti galimy
bes kuo didesniam lietuvių skai
čiui atvykti į Kanadąą.

Išvykstant jos buvo nustebin
tos dar vienu malonumu, kai p. 
Cote pasiūlius, visi svečiai sušu
ko: “Lai gyvuoja laisva 
priklausoma Lietuva/’

ir ne-

Vestuves
Rugsėjo 11 d. 10 vai. ryto Šv. 

Kazimiero liet. par. bažnyčioje 
klebonas kun. Gradeckas surišo 
moterystės ryšiais Ireną Rado- 
vičiūtę su Aleksandru Mačiu

Omaha. Nehr TAIP PASAKOJO 
JŪREIVIS...
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JONAS DOfc?" 
Lietuvis GraWius.Balfcr™ IX

laimė
1025 MT. VERNON ST., PHM1K

ATLIEKAMI

išvyko į mokylas

417 GRAND ST.

PLAKATAI 
BILIETAI 
KONSTITUCIJOS 
KNYGOS 
ŽURNALAI 
GARSINIMAI

“AMERIKOS” SPAlf ZkXai rūpesčiu 
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k Henry Millevich, 
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• VESTUVIŲ KUT- rothy Savage išvy- 
kolegiją ir šiemet 
os mokslus.
! Butrim išvyko ir- 
kolegiją, tęsti mo-

lauskaite susilau- 
ne greit pasveik-

Turime naujus vargonus

Jau įgijome naujus vargonus. 
Juos papirko kleb. kun. Juozas 

laičiu, jauniausiu Antano Mačiu- jusevičius iš Mrs. Cecilijos Pet- 
e.,-™.™ Į kienės palikimo. Kun. C. Hays

rugsėjo 12 d. juos pašventino. 
Jis pasakė pamokslą ir įvertino 
ponios Petkienės palikimą. Lie
tuviškai kalbėjo ir palaiminimą 
suteikė kun. G. Česna iš Siuox 
City.

Atsilankė gražus būrys žmo
nių. Visi džiaugėsi naujais var
gonais ir meldėsi už aukotojos 
sielą. Rugsėjo 13 d. buvo atlai
kytos trejos mišios už jos sielą. 
Daug žmonių dalyvavo ir ėjo 
prie Komunijos. Po pamaldų p. 
E. Mokunienė visus pavaišino 
pusryčiais.

Mokykla prasidėjo
Po vasaros atostogų vėl pra

dėjo mokyla savo darbą. Vaikų 
skaičius didelis. Turime jų 264. 
Gerai, kad katalikai įvertina sa
vo mokyklos svarbumą ir siun
čia savo vaikus į kat. mokyklą. 

Tuo tarpu ir oras atsimainė. 
Dieną nėra taip karšta, o naktį 
darosi net vėsu. Vaikams ge
riau mokytis, o seselėms leng
viau juos prižiūrėti.

Sugrįžo iš Kalifornijos
Zikų duktė Julija sugrįžo iš 

Kalifornijos su savo vyru ir avi- 
kais. Ji pasakojo, kad Omahoje 
yra pigiau ir patogiau gyventi. 
Vyras tuojau gavo darbą prie 
gyvulių pirkimo, o vaikai pra
dėjo lankyti mūsų 
Pasisekimo naujoje 
vietoje!

Apsigyveno pas

Juozas Lukas apsivedęs gyve-

laičio sūnum. Šliūbo ceremoni
jas sekė jaunavedžių mišios, ku
rių metu visa vestuvininkų gru
pė priėmė Komuniją. Avė Maria 
įspūdingai sugiedojo Chris Rey
nolds. Pabroliais buvo Pr. Za- 
vorskas su Viola Kapčenskyte, 
Z. Tamulis su Clair Babinskai- 
te, J. Mačiulaitis su Alena Švar
caite.

Vestuvių puota įvyko Waver
ly Hill viešbutyje, prie Indian 
Neck Bay, dienos metu, o vaka
re vestuvių dalyviai buvo šau
niai pavaišinti nuotakos tėvelių 
gražioje Shore Beach ūkyje. Da
lyvių tarpe buvo P. ir J. Rūkš- 
naičių šeimos iš Worcester, 
Mass., Mačiulių šeima iš Wood
haven, L. I. ir iš tolimesnių ko
lonijų viešnių ir svečių.

Iš profesijos jaunavedė yra 
'knygvedė, o jaunavedis Aleks. 
Mačiulaitis yra Arnold kolegijos 
studentas. Abu yra geri lietu
viai ir pavyzdingi vaikai, nes 
nuoširdžiai mylėjo ir gerbė sa
vo tėvus.

Vestuvių iškilmėms baigian
tis jaunavedžiai sėdo į savo au
tomobilių ir pasuko linkui Ka
nados, iš kur grįžę apsigyvens 
Bramford, Conn.

Geriausio pasisekimo!

(Tęsinys iš 4-to pusi.) 
pas Episkopalus jis lankė 
vaikų darželį. Dabar kaip tik 
ir buvo giedamas tas pats 
himnas, kurį jis tada buvo 
atmintinai išmokęs. Jis visai 
nė nepagalvojęs įėjo į tą 
maldnamį ir kartu su kitais 
ten esančiais pradėjo giedoti 
ir melstis.

Čia jis sutiko savo seną 
draugą

Kai jis išėjo iš maldnamio 
ir ėjo namo, pavijo jį jaunas 
vyras ir pradėjo šalia jo kar
tu eiti. Jis žvilgterėjęs į tą 
vyrą pamatė, kad tai buvo jo 
pradžios mokyklos laikų 
draugas, kurio jis jau keli 
metai nebuvo matęs. Jie abu 
gan ilgai pasikalbėjo. Kai 
skyrėsi, draugas meldė jį, 
kad vėl į maldnamį ateitų. 
Jis prižadėjo ateiti. Nors 
daug kartų jis lankė tą mald
namį ir meldėsi, bet nerado 
jame sau dvasinės ramybės 
ir pasitenkinimo, ir jam ro
dėsi vis, kad ko tai jam trūk
sta.

Dėdė

Širdingai ačiū visiems

Trijų apskričių gegužinei pra
ėjus, rengimo komisija negali 
praleisti progos neišreiškusi sa
vo dėkingumo žodį klebonui

mokyklą. 
gyvenimo

tėvą

kun. A. E. Gradeckui ir kun. A. no jotoje Omahos miesto daly-
Zanavičiui, laikraščaims “Ame
rikai,” “Darbininnkui” “Ameri
kos Lietuviui” ir “Garsui” už 
patalpintas korespondencijas ir' į j 
skelbimą gegužinės. Gen. Jonui 
Černiui ir poniai Černienei, taip
gi kun. J. Valantiejui, už pasa
kytas patriotinnes kalbas. Vie
nu žodžiu, širdingai ačiū vi
siems, kurie kokiu nors būdu ar
ba savo maloniu atsilankymu 
prisidėjo prie šios gegužinės pa
sisekimo.

je, bet dabar sugrįžo pas tėvą 
gyventi. Sako, visur gerai, bet 
pas tėvą yra geriausiai gyven-

Vietinis

Žinios iš Kanados

4 prie- 
?... Ne- 
o aš... 
.. Mir-

Jis susitiko su kitu savo 
draugu

Vieną vakarą eidamas iš 
maldnamio namo, ant tilto jis 
sutiko jauną vyrą, buvusį 
kadaise jo draugą. Besikal
bant jis paklausė savo drau
gą, ką jis dabar veikia. Jo 
draugas jam atsakė, kad jis 
mokinasi. Jis paklausė, ko jis 
taip mokosi, šis jam pasakė, 
kad jis mano tapti katalikų 
kunigu. Jis, tai išgirdęs, nu
stebo. Pastebėjęs jo nustebi
mą, jo draugas pradėjo jam 
aiškinti, kodėl jis nori tapti 
katalikų kunigu.

Jo 
labai 
negu 
savo 
tikti.

jau tenkino jo dvasios ilgesį 
ir suteikė jo klausimui atsa
ką. Didžiausią įspūdį jam da
rė tai Katalikų Bažnyčios 
vienumas. Vėliau iš savo 
draugo jis sužinojo apie apaš 
talų kančias ir jų mirtį už ti
kėjimą, ir buvo jis labai nu
stebęs, kai užgirdo, kad ir 
daugelis jo tautiečių japonų 
taip pat mirė kankinių mirti
mi ir paaukojo savo gyvas
tis, kad įsteigtoji žemėje 
Kristaus Bažnyčia gyvuotų.

Jis surado sielos ramybę
Nuo pat savo jaunų kūdi

kystės dienų jis buvo moko
mas, kad yra labai gražu ir 
garbinga mirti už savo tau
tos valdovą imperatorių, ir 
tam jis pilnai ir tvirtai tikė
jo, bet, dabar jis pats sau 
statė klausimą, kokia bus 
jam iš to nauda ir ką gi gali 
jam imperatorius už tai duo
ti, jeigu jis už jį mirs? Tam 
savo klausimui jis nerado at
sakymo. Jis jau žinojo, kad 
Dievas gali jam gyvam ar mi
rusiam labai daug reikalingų 
malonių suteikti. Nuo jo 
minčių lyg koks tamsus de
besys nuslinko tos visos abe
jonės ir vėl skaisti laimės 
saulė apšvietė jo sielą. Jis 
dabar suprato, koks jis būtų 
buvęs didelis kvailys ir be
protis, jeigu jis papildytų 
saužudystę ir be reikalo at
imtų sau gyvybę, kuomet 
Kristus jau seniai paaukojo 
savo gyvybę už žmonių gimi
nę, kad mes gyventume.

Jis nori Dievo karys būti
Kartą jis tarė savo drau

gui: “Dabar matai, kad aš vi
sai neturiu reikalo už kitus 
mirti, bet turiu gyventi!”

“Taip,” tarė jam draugas, 
“tu privalai gyventi, nes tu 
esi Japonijai labai reikalin
gas.”

Vieną dieną, kada jis buvo 
apkrikštytas ir tapo katali
ku, jis teturėjo tik vieną troš
kimą. Seniau jo siekis buvo 
tarnyba savo žemiškam val
dovui imperatoriui, o dabar 
jis meldėsi, kad Visagalis 
Dievas padarytų jį geru Sa
vo armijos kariu.

(Sulietuvinta)

Baras ir Naktinis Klubas 
THE “ALLIANCE HALL” 

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne) 
Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI 

80 St. Marks PL (8th St.) Manhattan 
Viena iš gražiausių New Yorko svetainių. Sekmadieniais 
išnuomojama vestuvėms ir bankietams patogiom sąlygom.

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
i (Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

7
Tel. STagg 2-5043

Matthcw P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Geras gešeftas
Žydas piniguočius ateina 

pas žydą milijonierių.
—Žinai ką, aš tau galiu nu

rodyti gešeftą, kur gali 5 mi
lijonus pelnyti.

—Sakyk, kokį?
—Matai, tu savo dukteriai 

paskyrei 10 milijonų pasogos, 
leisk ją už manęs, aš ją pa
imsiu su 5 milijonais.

iTel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

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

Estate of A. J. Valanliejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

Pasižadėjimai...
Duodamas šliūbą kunigas 

klausia:
—Jonai, ar imi Marcelę iš 

laisvos valios ir ar prižadi ją 
mylėti?...

—Negerti ir nerūkyti, — 
priduria jaunoji.

Kai kunigas klausia jauno-

kalba ir aiškinimu jis 
susidėmėjo, ir pirma, 
jie išsiskyrė, jis melde 
draugą vėl su juo susi- 
Šis prižadėjo.

Jis susidomėjo katalikų 
bažnyčia ir tikėjimu

Nuo to laiko jis kas vaka
ras jau turėjo nuolatinį savo 
draugą, kuris eidavo su juo 
kartu pasivaikščioti. Jiems 
besikalbant, jo draugas po I 
truputį supažindino su kata- sios: 
likų tikėjimu ir jo mokslu. 
Buvusis japonų jūreivis ne
žinojo ir net negalėjo pasa
kyt, kuris dalykas jam labiau 
patiko, tik tiek jis žinojo, 
kad ten buvo tiek daug tokių

Tel. NEwton 9-4464

P-

LIETUVAITĖS IŠLEIDO 
DARBO MINISTER! Į 

EUROPĄ
Darbo Minister!©
Mitchell garbei, jo 
Europą proga, rug- 
d. buvo suruoštas 
Ville Lasalle golfo

Iš-

i Bačiulis išvyko į 
versitetą Detroite 
3s mokslus.

Koresp.
cho-
Gu-—Atėjau į miestelį naujieną 

Galindų Antaną pas tamstas^
—Suareštavo.
—Aš šįryt buvau pas tams 

is tikrųjų... koks liūdnas įvykis-' 

no...
—Argi negirdėjai, kaip naktj;;
—Ąš šią naktį lyg tyčia kieti; 

tano... Vargu jį bepaleis. 
miteto pirmininką. Jis man ę© 
šysiu... .

—Eik, Jtdiukai, gal jis išklat- 
įsmeigė akis į Onutę. "N

--------------------

)n-Kearny,

Kanados 
Humphrey 
išvykimo į 
piūčio 24 
Montreale,
klube, išleistuvių vakaras, 
leistuvėse dalyvavo ir 5 lietuvai
tės, kurios buvo pakviestos di
delio lietuvių bičiulio ir šio va-

—Marcele, ar prižadi iki 
grabo lentos būti jam ištiki
ma, jo klausyti?...

—Nesipudruoti ir plaukų 
neraityti — pridėjo tada jau
nikis.

iš

nes va-

iol mes 
žmonių

Po programos p. Cote pasakė 
pritaikytą kalbą, į kurią p. Mi-

is aša- 
“Vieš-

A * • | £ 11 v V- X 1 Lt X XX J O X X X 1CXX • X. vy

Markūnienė, O. čirvinskienė, B. | nas Ministeris maloniai su jo- 
Balcher, O. Kvaratiejienė ir J. J mis pasikalbėjo ir apgailestavo, 
Dičkienė. ].................................... ’

skuba 
ms po- 
bolše- 

reikino. 
šgelbė- 
ii išgej- 
Aš žiu- 
; pajus 
Jai aš 

mano... 
tą savo 
Tik aš 

as Luk- 
ižiedoti- 
cubėsiu,

Šodaliečių draugija 
liūs rudeninius šo- 
s įvyks šeštadienį, 
ĮlAPC salėj, 134 
e., Kearny. Gros 
h ir jo orkestras.

Onutės akyse suspindėjo ašf- c.
—Eik, Juliukai, tamstai Di^ 
Julius nuėjo. _ 
“Koks jis geras... Tada Jis r 

taip pat giliai į mane pasia^f 
dos... Jos ir dabar man paliko-

Komisaras Lukša sėdi saw 
kokius popierius.

—A-a, labą dieną... Na,
—Jokių... Žinote, draugas. a> - 

išdavimo. -
—Kokio išdavimo? Draugas p
—Galinda nėra baltagvar^į.

savo sužadėtinės buvo atjojęs r
—Dabar draugas antrą karu - 
—Prašau jį paleisti.

| C. Jankauskienė, 
i, A. Služienė, A. 
, M. Birknienė ir 
. Kviečia visus iš 
silankyti ir praleis- 
akarą.
lotinos Sopulingos 
s. 10 d. 8 vai., ėjo 
Komunijos. Po mi- 
yčiai šv. Vardo sa- 
:antis komitetas:— 
(Cepreskienė, Kate- 
iiskienė — pavaiši- 
algiais.

Paukštienė

Pasveiko
Šv. Kazimiero parapijos 

ro pirmininkas, Albertas 
tauskas, po rimtos operacijos
pasveiko ir jau pradėjo vaikš
čioti.
Moterų Sąjungos susirinkimas
Rugsėjo 16 d. įvyko Moterų'karo iniciatoriaus, Parlamento

Sąjungos 33-čios kuopos susirin-' atstovo ir Darbo Ministerio par- 
kimas. Sekantnis susirinkimas lament arinio patarėjo Č_.L„ 
bus spalių 21 d. Vaišes parūpins 
kuopos pirm. M. Jokūbaitė ir vi- 
cepirm. S. Tamulienė.

Spalių 17 d. įvyks Moterų Są
jungos Conn. Apskrities metinis 
suvažiavimas mūsų kolonijoje. 
Mūsų kuopos narės ruošiasi tin
kamai viešnias priimti ir išrin
ko komisiją iš šių narių: Z.■

patarėjo darbo 
reikalams p. Paul Emil Cote. 
Pobūvyje dalyvavo apie 170 sve
čių, daugiausia iš National Ser
vice Department ir Regionai 
Commission d’Assurance Hom- 
mage tarnautojai.

Lietuvaitės, pasipuošusios tau
tiniais rūbais, buvo pristatytos 
p. Ministeriui ir jo šeimai. Po-

kad Kanadai trūksta laivų spar
tesniam DP atgabenimui.

Toliau p. Cote pristatė sve
čiams dainininkę p. Vienožins- 
kaitę, išversdamas į anglų ir 
prancūzų kalbas jos dainų pa
vadinimus. Tikriausiai pirmą 
kartą tokia proga praskambėjo 
“Kur bakūžė samanota” ir “Ma- 

—rrasau jj parašu... yra skiriamas sušelpimui mūsų no sieloj šiandien šventė.”
—Ką draugas kalbi? Galida r B šv. Mykolo Ligo-j brolių ir seselių tremtyje, ir pa- 

kad jojo į Lietuvos kariui®©’' Jrke. Visi linkini mū gelbėjimui mūsų tautai kovoti 
pamatęs mūsų draugus.

(Bus daugi®111

Pa reni ki t naudingą pikniką

Rugsėjo 26 d. Amerikos Lietu
vių Tarybos ir BALF vietiniai 
skyriai rengia šio sezono pasku
tinį pikniką, kuris įvyks Sea1 
Cliff Cove.

Kadangi šio pikniko pelnas

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

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

MŪSŲ 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

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME toc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir A 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 7

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

Mūsų telefonas nemiega v

MEMORIES of LITHUANIA

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.
Station WEVD — 1330 UL, 5000 Watts \

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

TeL MArket 2-5360



Šv. Jurgio Parapija S ii s i r i ii k i m a s

Rugsėjo-September 24,
amerikc 

LIKŲ 
' KULTO

S

EINA I

Dėl Blogo Oro Neįvykus Pirmam Piknikui

ŠV. JURGIO PARAPIJOS

PIKNIKAS
BUS

SEKMADIENĮ

RUGSĖJO-SEPTEMBER 26 D., 1948

KLASČIAUS CLINTON PARKE
BETTS IR MASPETH AVĖS. MASPETHE

Visus maloniai kviečia RENGĖJAI

Tel EVergreen 4-7142
svarbus susirinkimas S SALDALXIU PALOCIdS I

! GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimą 
AISKRYTJAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge 
riaušių bravorų Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

495 Grand Street.idiinvn a^xv^ui xxvuxx^xc,

naujai prisirašyti.
Sekretorius

IŠ “AMERIKOS” PIKNIKO
, “Amerikos” rudens pikni- mis prisidėjo prie to gražaus 
kas buvo pereitą sekmadienį pasilinksminimo surengimo. 
Klasčiaus parke, Maspethe. Prie kasos dirbo: K. Kru-

Pikniko rengėjai, kaip JUgįnskas, P. Montvila ir Edv. 
visada, buvo gerai pasiruošę Tumasonįs . w • V • V • •atvykstančius svečius gražiai 
priimti ir jų laukė.

Kadangi tai dienai buvo 
pranašauta gražus oras, kaip 
brooklyniečiai, taip ir iš toli
mesnių kolonijų mūsų bičiu
liai buvo pasiruošę skaitlin
gai šiame parengime daly
vauti. Deja, tuo metu, kai 
buvo laikas piknikan važiuo
ti, užėjo netikėtas lietus.

Daugelis, nusivylę, turėjo 
grįžti namo, o anksčiau pik
nikan atvykusieji turėjo išsi
skirstyti, arba nuo lietaus 
slėptis parko salėje.

Laimei, vakarop lietus pra
ėjo ir jaunimui, kuris vėliau 
renkasi, daug nesukliudė at
vykti. Iš publikos atrodė, kad 
šis piknikas buvo vien tik 
jaunimui skirtas...

Skaitlingai susirinkę jauni

Prie vartų ir tikietų: M. 
Varneckis, K. Lukoševičius, 
Spaičys ir K. Galčius.

Bendros tvarkos parke žiū
rėjo V. Žemantauskas.

Prie baskės (davusių pik
nikui daugiausia pelno) sėk
mingai dirbo: U. Janušienė, 
Ona Sijevičienė; joms pagel
bėjo Petr. Urbonienė ir Gra
žienė.

Prie kitų fantų išleidimo 
gražiai pasidarbavo: B. Ado
maitienė, Razickienė ir M. 
Putinienė.

Basket daiktus suaukojo: 
U. Janušienė, M. Dumblienė, 
Ona Petrulionienė, Ona Pa- 
natauskienė, P. Stravinskie
nė, Ona Sijevičienė ir šilins-

lietuviukai gražiai linksmino- kų krautuvė, 436 So. 5th St. 
si iki vėlybos nakties.
Visus ypač sužavėjo Apreiš
kimo parapijos jaunimo gra
žiai sutartinai padainuotos J 
naujos lietuviškos dainos. Vi-' 
si manė, jog ten dainuoja iš; 
tremties atvykęs jaunimas, 
nes jokio šlubavimo žodžių 
tarime nebuvo jaučiama.

Už savo daineles jie tikrai Į 
nusipelno pagyrimo.

Prie progos bus neprošalį jams ir darbininkams nuo- 
paminėti rengėjus ir aukoto- širdžiai dėkoja
jus, kurie savo darbu ir lėšo- Rengėjai

| Be to gauta ir piniginių au- 
i kų:

Mrs. Gražienė ..
K. Baltrušaitis
T. Jakubčionis
J. Žemaitis .....
Automobiliu nemokamai 

patarnavo P. Dulkė.
Visiems piknikan atsilan-

I kiusiems svečiams, aukoto-

MASPETHO PARAPIJOS

3 DIENŲ BAZARAS

SPALIŲ 8-9 ir 10 DIENOMIS

Mūsų Apylinkėje
® Kun. Vaitekūnas iš Pro

vidence buvo atvykęs į New 
Yorką ir ta proga padarė 
malonų vizitą “Amerikai,” 
nuoširdžiai čia išsikalbėda
mas mūsų spaudos rūpes
čiais.

• Bronė Budreikaitė, odon- 
tologė iš Bostono šiomis die
nomis lankėsi New Yorke ir 
mūsų įstaigoje.

® Petronėlė Matulevičienė 
iš Torrington, Conn, buvo at
vykusi pas savo brolį Ali
šauską Brooklyne.

• Kazys Buragas, neseniai 
atvykęs iš tremties, aplankė 
“Ameriką,” užsiprenumeruo
damas mūsų laikraštį.

• E. Povilanskienė, resto
rano ir baro (158 Grand St., 
Brooklyn) savininkė, atosto
gauja Lakeview Farm, N. Y.

• Dail. Vijeikis iš Brazili
jos atvyko į JAV, apsistojo 
tuo tarpu New Yorke, aplan
kė mūsų įstaigą ir žada būti 
mūsų laikraščio artimu ben
dradarbiu.

• Kun. Bulovas iš
napolio yra atvykęs į mūsų vargų, 
apylinkę.

• Vincas Rastenis
išvyksta

Paskutinis kvietimas
Kaip jau visiems yra žino

ma, šį sekmadienį įvyksta Šv. 
Jurgio parapijos paskutinis 
šio sezono piknikas.

Kadangi dar oras yra gana 
šiltas, tai kaip tik bus pato
gu gryname ore, tarp pažįs
tamų, praleist keletą valandų 
gražaus laiko.

Jaunimui gera proga bus 
užmegsti naujas pažintis ir 
pasišokti gražioje svetainėje! 
prie geros muzikos. Tad visi | 
šį sekmadienį ruoškimės į 
viršminėtą pikniką.

—Vasaros laikas jau pasi- 
baigė, tai ir pamaldos sek- j ri^rk^ečlama‘Tk^itUniai 
madieniais esti sena tvarka!
— suma 11 vai., vieton 9 vai.

—Choro praktikos būna 
penktadieniais. Kviečiami vi
si choristai skaitlingai daly-1 
vauti praktikose, nes reikia 
ruoštis 40 vai. atlaidams. 
Kviečiami ir nauji choristai 
įsirašyti.

—Tamošaičių šeima persi
kraustė į savo namus Flat
bush sekcijoje. Jie yra pa
vyzdingi parapijiečiai. Dvi 
dukterys gieda chore. Reikia 
tikėtis, kad jie ir toliaus gy
vendami, lankys savąją lietu
višką bažnyčią. Laimingo gy
venimo naujoj vietoj!

—Antanas Kazlauskas yra 
naujas kolektorius. Kadangi 
jis yra gana rūpestingas ir 
gyvena netoli bažnyčios, tai 
jis atliks sąžiningai ir savo 
pareigas.

Maspetho Žinios

Maria-

šią sa-

Brooklyn, N.

FEDERACIJOS
SUSIRINKIMAS v 

$
Šį penktadienį, spalių 24 d.' k 

. įprastu laiku Apreiškimo pa- /j 
Lapijos salėj įvyks Katalikų ų 
Federacijos susirinkimas, ku-1

i. X

6762 FOURTH AVĖ. BROOKLYN 20, N. 1

SHoreroad 8-9331

dalyvauti.

Domesio, buvusieji 
tremtiniai!

Sekmadienį, rugsėjo 26 d 
3 vai. popiet, Maspetho lietu- $ 
vių parapijos salėje, šaukia
mas naujai atvykusiųjų lie
tuvių susirinkimas. Todėl 
New Yorko apylinkės lietu
viai tremtiniai, buvę DP, pra
šomi dalyvauti.

Salę galima pasiekti sekan
čiomis linijomis (tramva
jais) : Grand St., Flushing, 
Flushing-Ridgewood. Išlipti 
prie Mt. Olivet kapų, prie 
Remsen PI. (gatvės).

Vadovybė

—Anglai vėl siunčia savo 
ekspedicija į Antartidą. Dėl 
to labai yra nepatenkinti ar- 
gentiniečiai ir čilėnai, kurie 
tas sritis laiko jų teritorija.

L psalmes 
-milijonieriais... 

pašaukimą •••

Ironiškame 
Lma psalmėse 
kietų Rusijoje 

-čfgij tauta tu- 
tironui Stali- 

L vienas pos- 

24. 7. 35

(681h St. kampas)

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietij 
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pa] 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Dome, Ine 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

Lėtu dainos
L tavo girdė- 

anniii-

ū skulptūros 
artistų 

javo žvilgsnį—

L imti mūsų 
gyvenimą—

li^ troškimą:

Visi Kviečiami j Kirpyklą lįaspakiltų 1 

' -Oiišo "Pravda” 

GRANDVIEW BARBER SHOP I
L ir būsimos 
I jlaimingiau-

žmonėmis, 
Brooklyn, N. |-^per am-

Isses regėjome

Kuri randasi patogioje vietoje

Š 489 Grand Street I
h Aarti Union Ave.K

D. VVhitecavage, Savininkas

♦

Clement A. Vokei 
(VOKETAITIS) 

Advokatas

A

Jubiliejus
Parapijos draugijos ir baž

nytinės brolijos ruošias iškil
mingai paminėti parapijos 40 
metų jubiliejų. Nutarta su
rengti didelį banketą-vaka- 
rienę ir išleisti parapijos is
toriją su nuotraukomis.

Tremtinių sueiga
Sekmadienį’, parapijos sa

lėje 3 vai. popiet įvyksta bu
vusių tremtinių DP sueiga 
(susirinkimas).

Atvyko
P. Gintautienė atvyko iš 

Vokietijos pas savo šeimą. 
Giminės Petruliai ir Bagočiū- 
nai sykiu džiaugiasi, kad pa
galiau šeima jau vėl galės ra
miai gyventi po visų tremties

Ryšiai su tremt. Vokietijoj
Keletas veikliųjų moterų$4.001 . ,v . ____ __ _______________

2.00 va\tę išvyksta redaguoti gauna nuo tremtinių iš Vo-
... 2.001 “Dirvos.” P. Rastenis buvo .kietijos laiškų ir gražių kny-

100 užsukęs į “A——51^” _ ...
- sveikinti.

Ameriką” atsi-

® Birutė ir Adomas Jeza-
vitai rugsėjo 23 d. minėjo sa- žad§j0 eile Maspetho lietu
ve linksmas trečias vedybi- vįų jje paskiria kambarius
nio gyvenimo sukaktis,

• Jadvyga Vileišienė, mū
sų skaitytoja ir rėmėja, rug
sėjo 28 d. išvyks į ligoninę 
(East 70th St. ir York Avė.), 
kur jai bus daroma operaci
ja.

Angelu Karalienės
Parapija

PARAPIJOS SALĖJE
64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

VISI KVIEČIAMI!

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietines žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

Vestuves, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-7142

J. P. GINKUS AD. JEZA VITAS V. UBAREVIČIUS
Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Jaunimo dėmesiui!
Atėjo sezonas veikimo: gie

dojimo, dainavimo, šokimo, 
vaidinimo ir tam panašiai.

Vargonininkas Pr. A. Dul
kė kviečia iš didžiojo Brook
lyn© mergaites tarpe 15 ir 20 
metų amž. ateiti į Angelų 
Karai, parapijos salę penk
tadieniais 8-tą vai. vakare. 
Bus mokoma dainuoti ir gie
doti. Taip pat kviečiami į 
chorą vedusieji ir atvykusie
ji iš Vokietijos.

Vadovas

—Sekmadienį bus Amžino 
Rožančiaus draugiojs Komu
nija per 9 vai. miišas. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

RUBBERSTAMPS
Moa&ut
MADE-TO-OftDER

86 WoDm» &, New Y<ak 13. H Y.
TEU BEEKMAN 3-602B

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

4 J.40 — 74ih Srreei

Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko prašo. 
Apdraudžiu (insurinu) ir žmones.

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

a STagg 2-1454

V F. GRAŽYS ir SŪNUI 
KONTKAKTORIAI

Z Atlieka mūrinių namu šienui 
X lyginimą, plasteriavimą, šąli® 
7į vių cenicntavimą ir kt. darbu 
K 293 MAUJER ST.,
(4 BROOKLYN 0, N. Y.

Stephen B redes ]
ADVOKATAS

197 Havemeyer Stref • 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-93!
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3 lietuvaitė už 
[Mefellerio. 
?jkutinė. Štai 
H Kuconytė 
Hs dienomis
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pr štai at- 
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pgivonet lie
ta moterišką

Ne mū
ras spręsti, 
Lui gauti

Višinsl
Jo kalba bt 

kaip tiktai bo 
kuroriškas I 
puolimas ir j 
per visą 50 m 
nė vieno teigia 
bant apie UN 
karų alijantus

Visų pirma 
šingai tiesai, 
taikos sargyb< 
vietų Sąjunga 
anot Višinskk 
ju metu iš te 
yra radikaliai 
karo, agresijo 
jos politiką. J( 
tikslas — at< 
prieš Sov. Sąj 
tik pačios ruoš 
kursto kitus ii 
busimajam k; 
visą Vakarų E 
kis brutaliai pi 
ministerį Jam 
kuris esą turįs 
kvos, Leningi 
Charkovo ir O 
planus. Be to, 
reiškė savo ne 
dėl sudarytosic 
ropos Valstybii 
tarties, ši s 
žingsnis į karą 
Višinskis tik s 
tarčių su Balk 
mis ir visu sovi

Pabaigoje 
tikslu jis padai 
ties posėdžiui s 
siūlymus:

1. Pavesti pen 
sioms valstybėn 
daliu nusiginki!

2. priimt rezc 
būtų griežtai ui 
toti atominius j

3. įsteigti p 
Tarybos special 
kuri prižiūrėtų 
mo ir atominių j 
kinimo vykdym

Višinskio kalt 
lodismentais S( 
satelitų atstovą 
jos generolas i 
klaustas, kodėl 
šinskiui, Me Nil 
nuoširdi’*"''”

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M.
223 South 4th Stree 

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

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

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

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

Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atski
ras, 6-8 kambariai, lotas 50x100. 2 

, šeimų kampinis, mūrinis, 12 kamba-

I kampinis, mūrinis, atskiras, garažai, 
1 lotas 50x100.
| Visi turi tuščius fliorus.

Turime visokių namų įvairiose mies- 
' to dalyse už prieinamas kaians.

B. ZINIS 
LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE
GRAND ST. 361 UNION AVE., 

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

gų. Jų pavardes ir adresus 
tremtiniai surado spaudoje. Irių, garažai, lotas 45x100. 4 šeimų,

Tremtiniams padėti pasi- ’ - *-•

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(insurance), malonėkite kreiptis že
miau pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

ir suranda darbą. Šiuo metu 
visa eilė lietuvių jau pasiža
dėjo apgyvendinti pas save 
naujai atvykusius, ir padarė 
kambarių ir darbo pažymė
jimus.

—Tretininkų draugija sek
madienį, rugpiūčio 26 dieną, ’ 
parapijos salėje ruošia arba
tėlę su programa. Pradžia 5 
vai. Įžanga 1 dol.

499

EV

Pirmoji lietuviškoji marškinių siuvykla

Gaminami geros rūšies marškiniai, kaklaryšiai ir šalikai. 
Marškiniai gaminami ir pagal išmierą.

Siuvyklai vadovauja John Žukauskas, turįs ilgametę prak
tiką marškinių gamyboj.

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

Tel. EV 8-2954

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

ANGLIŲ KOMP
COKE ir ALIEJUS
F I S A S . '

KLEEN

LISAUSKO 
ANGLYS, 

o
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!

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

Tel. Virginia 7-1896

Y.

... a DAvenport 6-0259
< I-' ,-LvA GT J-G ’ ’

y B AL P H .KR U C
ihoTOGRAFAE
. ■’ -‘P '.V-’-’. ‘■-'■i ' ’

< ; . 65 - 23 Grand Avenue
.Maspeth, N. Y.

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

ttiij garbė 
ilijoiiieriais 

ne visai 
ayrasu mo-

prė j savo 
polių ūkį. 
hoslavijos 

TO “Bor- 
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Aauiai tų 

hiams ir

N jas j vi- 
pj tvartų 
įpenės... 

I'itijos val-

N.|Mpa- 
1^ ji ge

SEA-GULL SHIPPING CO.
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė Bendrovė siunčia maisto ir l 

bužių pakietus į Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuos 

Įima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
PAKIETAS Nr. 2

1 sv. bekono
1 sv. kavos
1 sv. kakao
$7.00; Nr. 3—11 sv. $5.25; Nr. 4—10 sv. $6J
nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinami

TIK $10.00
2 sv. kond. pieno 1 
1/2 sv. malto doko!
2 gab. tual. muilo |

Ehs jau 
t su mūsų 
liarbinin- 

p reikalus 
Į Jodu ant 
D kas se

sv.

5 sv. cukraus
5 sv. kiaul. taukų
2 sv. kiaul. mėsos
Pakietas Nr. 1—12

Jei pakieto gavėjas
Už Bendrovės pakietus gavėjai jokių mokesčių nemoka.

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 GRAND STREET, BROOKLYN,

Jos. Zeidat, Jr

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

pas ZEIDAT’S
411 GRAND STREET BROOKLYN

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
N,

avodrau- 
p Tas mū- 
Htėjo ne- 
Mo ir vi-

'dek bu- 
M drau
gus iš- 

alaus

spasku-
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