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Specalistai Laidotuvių Vainikams j> ■ 

Paruošime. Užsakymai priimam , 

galima užsakyti gėles Paul Gustį 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. TeL R

Jais, automobiliais 
S iš visų Amerikos 
Į šiomis dienomis 
Chicagon BALF, 
Lietuvių Ktalikų 

s ir Kunigų Vieny- 
i į savo seimus, 
svarbiųjų Ameri- 
ių organizacijų, 

t, “generaliai šta- 
iuoja, mes sveiki- 
r linkime, kad ko- 
fisų šventus idea- 
pasitarimų ir pla
nų, būtų išvystyta 
tuvybės ir katali- 
yva ir kad senos, 

ėjos iš naujo mes- 
aibus ir uždegtų 
ietuvišką širdį!

D. Whitecavage, Savit

itome bolševikiš- 
ėj” irgi straipsnį 
įų kalbos dalykus! 
skaitytojas kelia 
Įsą prieš lietuvių 
ymą ir pats “gra- 

škai” taip rašo: 
radėjo tiesiai rū- 
ink eina mūsų se- 
ikritiško paėjimo

Foto A. Bendoriaus
PUIKUS KIRDEIKIŲ EŽERAS UTENOS APSKR.
Tenai skambėjo laisvės metais lietuviška daina ir iš 

viso krašto važiavo lankytojai pasidžiaugti tuo gražiu Lie
tuvos kampeliu.

Dabar tas mėlynų ežerų, dainos ir jaunatviško džiaugs
mo kraštas vergauja svetimiems...

VAKARAMS PALIKO MAŽA LAIKO -
SAKO CHURCHILIS

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas

s žavisi ruso Gor
ios gražia kalba, 
imas buvęs pui- 
s gražių lietuviš- 
okių, kaip—tabo-
ai, kuokštuiti an
tas reiškia?), rėč- 
oti našlei, pakusi- 
šiai.
iasi tas skaityto- 

ELaisvės” ir “Vil- 
toriai — “prastų 
.. neklauso,” “bai- 
gražią kalbą pa- 
ška” ir “patys va- 
ikinimui mūsų tė-

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai Gerose 
etose. Patarnavimas teisingas.

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

Uit

Aį: paverčia į pusiau 
.urinį padaro ru- 
s tada pas juos lie
ko?

Joseph Vastunas
>08 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
el. GL 5-7285 Res. VI 7-2940;

EW J tam skaity- 
I isvės” bendradar- 

išo, kad “Vilnies” 
” redaktoriai, anot 
i jie su menka iš-

S.S.I

Sveikiname Lietuv. Kai. Kongresą!
Jie kalba Prancuzv mininku kun. dr. J. B. Kon- 
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jos vardu

Kumunistai Paryžiuje ir 
visoj Prancūzijoj visą laiką 
kelia riaušes, streikus ir vi
sokiais būdais kaišioja kuo
lus į Prancūzijos valstybės 
ratus.

Ir vėl Paryžiuje misi ūbavo 
naujoji streikų banga, šukei- ■ 
ta grynai komunistinėmis 
pastangomis. Dabar garo ir 
elektrikos bendrovės darbi
ninkų pradėtas “protesto ir 
įspėjimo” streikas 
350,000 darbininkų, 
streiko aiškus tikslas 
Marshall© planui.

Prancūzijos komunistų par 
tijos politbiuras priėmė rezo
liuciją, kur šie žmonės drįs
ta kalbėti visos. Prancūzijos 
vardu skelbdami, kad:— 

“Prancūzų tauta niekados 
nekariaus prieš Sovietų Są-

apėmė 
kurio 

kenkti

I cium, 
^Centro 
čiokas 
Petras 
BALF įgaliotinis Muenchene, 
Vokietijoje.

BALF pirmininkui teko 
daug kartų tartis ir posė
džiauti su latvių, estų, ukrai
niečių, tiek šalpos fondų va
dais, tiek visuomenės organi
zacijų susidomėjusiais asme
nimis, gelbėti kenčiančias 
tautas. Pirmininkui teko pa
tarinėti, kaip sėkmingiausiai 
veikti ir savo tautiečius gel
bėti.

Tremtiniams gelbėti atvyk
ti tenka budėti ir sekti įvy
kių eigą. Pirmininkas daly
vavo ir Nat. Catholic Resett
lement komisijos posėdy, 
Denver, Col., rugsėjo 23 d. 
Ten suplanuoti didelio mas
to darbai, rasti tremtiniams 
namus ūkiuose. Negavę gi-

dalyvavo ir BALE 
iždininkas A. S. Tre- 
ir BALF pareigūnas

Minkūnas, buvęs

Netoliriios ateities 
karas

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na-( 

ius, arba kai reikalinga apdrauda! 
nsurance), malonėkite kreiptis že- 
tiau pažymėtu antrašu, kur Jums 
laloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

656 85th St, Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

jeną kartą pasakė

|m mes biskį per- 
m.” Nr. lietuvaičių 
u milijonieriais. Ir 
įrasitarėm apie di-
i į redakciją, pasi- 
įnai... Bėda dabar
ii įpuolus į nemalo- 
las ir visus, kurie 
>s žino, kas yra di- 
!až kuri ten šaukė, 
faktoriaus dabar 
lorės matyt, kita 
redaktorių už jo 
iaurumą,” o mūsų

e n kaiminka “Vieny- BaraSirKe# parašė — “ne jū- 
, le jūsų pupos!”

Puiki Salė Šeimyninė® kai koks mažas 
pabando palikti 
vaikus ir susiran- 

į, tai visiems svirp

DŲ

BAU

A. ir E. P0W

158 GRAND STREET
TeL EVergreen^

SEA-GULL SHIPf'
Pirmoji Lietuviška Ekspedicine 

b užlų paldetus i Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir /".jj: 

Įima užsakyti per pasta Iš visos U. S. -
PAKIBTAS Nr. 11

5 sv. cukraus 1 sv. bekono
5 sv. kiaul. taukų 1 sv. kavos
2 sv. kiaul. mėsos 1 sv. kaka .
Pakietas Nr. 1—12 sv. $7.00; Nr. J- .

Jei pakieto gavėjas nesurandant
Už Bendrovės pakietus gavėjai

SEA-GULL SH0
560 GRAND STREET, 

Jos. Z#

BARLIETUVIŠKA^
------- Nebrangiausa-ii' <

pas Z
411 GRAND STREET

vulgariška komunistų kalba 
šnekant, — likviduojami.

Ir siūlo Churchilis sekan
čius punktus, kuriuos turi 
priimti Maskva, jei nori ato
minės energijos kontrolės:

1. Išlaisvinti nuo savo val
džios Rytų Europos valsty
bes;

2. Sugrįžti į savo valsty
bės ribas;

3. Išvalyt 11 senųjų Euro
pos sostinių, kurios yra bol
ševikų naguose;

4. Atsitraukti ligi Kurzo- 
no linijos, kaip kad buvo su
tarta kai mes patys petys pe
tin kovojom prieš bendrą 
priešą;

5. Išlaisvinti milijoną, jei 
ne daugiau, vokiečių ir japo
nų karo belaisvių, kurie yra 
Sovietų Sąjungoj vergų pa
dėty;

6. Nutraukti išnaudojimą 
užimtų Vokietijos ir Austri
jos sričių;

7. Nuimti Berlyno bloka-

Koncervatorių partijos po
sėdy Churchilis pasakė dide
lę kalbą, kurioje, tarp kitko, 
pareiškė:

—Su apgailestavimu turiu 
jums pasakyti — kalbėjo jis 
— kad negaliu jus pradžiu
ginti netikra viltimi dėl gali
mybės susitarti su Sovietų 
Sąjunga.

Jis sakė, kad visos tos “gai 
džių peštynės” UN posė
džiuose ir visos tos kalbos 
yra ne kas kitas, ekaip paruo
šimas publikos trečiajam pa
sauliniam karui.

—Vienintelė garantija tai
kos šiuo metu yra jėga. Be 
atominių bombų atsargos, tu
rimų Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, mums nepavyktų 
sustabdyti Sovietų žygį prieš 
Europą. Tiktai baimė ameri
koniškų atominių bombų su
laiko Sovietų agresiją Vaka
rų Europon. Na, bet Vaka
rams pasiliko maža laiko. 
Jungtinės Valstybės turi 
stropiai saugoti joms patikę- dą; 
tas atominių bombų atsar-' 8. Nutraukti propagandą 
gas. Panaikinimas šitų atsar- Indonezijoj ir Malajuose;

9. Išlaisvinti tą Korėjos 
dalį, kuri yra komunistų val
doma;

10. Nutraukti pilietinį. ka
rą Kinijoj;

11. Atidaryti savo didžiu
lę erdvę laisvam judėjimui ir 
duoti galimybę kitoms tau
toms lengviau atsikvėpti.

jungą. Prancūzų tauta žino, 'minių ar draugų kvietimų, 
kaip užtverti kelią karo kurs-1 tremtiniai bus siunčiami į ki-
tytojams. Prancūzija ir visos 
kitos taiką mylinčios tautos 
turi sutrukdyti trečią pasau
linį karą. Prancūzijos liaudis 
niekados nebus sąjunginin
kais vakarų Vokietijos kovo
je prieš Sovietų Sąjungą.”

tutučių ūkius, toli nuo lietu
vių centnj.

DP tarpe yra 226 
profesija žmones

B ALF pirmininkas 
imigracijos reikalais

gas. Panaikinimas šitų atsar
gų iš JAV pusės būtų savižu
dybė ir nusikaltimas prieš vi- 

| są likusį pasaulį. Amerika 
būtų atsakominga už sunai
kinimą žmogaus teisių.

—Laikas nelaukia — tęsė 
Churchilis — man atrodo, 
kad kaip tik dabar atėjo me
tas suvesti sąskaitas ir pra
dėti galutiną atsiskaitymą.

—Kiekvienoje šalyje, — sa
kė Churchilis — kuri pateko 
po sovietų valdžia, visi la
biau iškilę žmonės, prade
dant eiliniais darbininkais ir 
baigiant profesoriais, yra,

vo tada mums visokie zir-|

—Briuselyje pradėjus ro
dyt amerikonišką filmą “The 
Iron Curtain” komunistai su
organizavo miesto padugnes 
sukelti muštynes, tačiau ko
munistai buvo “sutvarkyti” 
ir filmą yra rodoma toliau.

—Anglai, norėdami gauti
.a iš visų pusių jį zekliai... O išėjo visai kitaip. Amerikos dolerių, yra šiais 
kai eina reikalas 
onierius, tai tada 
bėdos, ne jūsų pu-

Bravo mūsų skaitytojai! metais įvežę Amerikon 8 mi- 
Jie mus barė ir gynė visu lie- Ii j onus galionų degtinės. Bon 
tuvišku nuoširdumu ir viso- ka škotų degtinės, kuri Ame- 
kiausių patarimų mums pri- rikoj kainuoja $5.50, pačioj 
rašė. Vieni liepė rašyt apie Anglijoj kainuoja $15.00. 
stebuklus, o kiti patarė dėt 
vedybinius skelbimus; vieni 
barė, kad mes “per davatkiš
ki,” o kiti šaukė, kad mes jau 
beveik tautininkai pasidarė
me... žodžiu, visko prirašė. O 
mes dėkuojam ir tiems, kur 
pipirų mums uždavė ir tiems, 
kurie mus kiek paglostė...

Kas dar neatsiliepė — sku
bėkit. Išleidęs šį “Amerikos” 

-:j~j~ r-iNr., redaktorius išvažiuoja 
i ir skaitytojų bū- ' irgi į svietą biskį pavandra- 
miausias, mes pa-' vot. Kai grįš, — surinksim 
Jrieš 3 mėnesius 'paskutinius laiškus, paskelb- ___ _ ...
tris klausimus dėl'sim juos ir tada bus baigtajame dalyvauti

i lieka principais, 
jie laužomi, mes, 

is laikraštis, ma
ne tik teisę, bet ir 
įsisakyt.
padarysi, jei sušu- 
e, kepurė dega”... 
griebsis už telefo- 
redaktorių už jo 

”... Dėl to nekapi-

ii, kad ryšys tarp

ns “Amerikoj” pa- Su ta istorija. Bandysim tuo- 
as ne.
š to nieko, nei vie-
ieps

—Daugeelis arabų nepaten
kinti Palestinos klausimo iš
sprendimu.

PRANEŠIMAS
Šio mėnesio 19 dieną, ant

radienį, Chicagoje, Seserų 
Kazimieriečių Akademijos 
salėje, įvyksta Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybės Sei
mas.

Centro Valdyba nuošir
džiai kviečia visus konfratus

Pirm. — Kun. P. Juras, 
Sekr. — Kun. V. Karale- 

vičius,
Iždin. — Kun. J. Boll.

BALF pirminisJraą kųn. dų. 
J. B. Končius dalyvavo Na
tional Catholic Resettlement 
Council posėdžiuose. Ten nu
rodė BALF patyrimus, pa
tarė būdus, kaip greičiausiai, 
geriausiai ir lengviausiai pa
gelbėti tremtiniams į Ameri
ką atvykti. Išklausė ir kitų 
patyrimų raportų.

Posėdžiavo ir tarėsi su 
Prezidento Trumano paskir
tosios DP Komisijos nariais, 
ypač su p. Ed. O’Connor, ku
ris yra nuoširdus lietuvių 
tautos draugas, daug gelbė
jęs ir tebegelbstąs NCRC su
sirinkimuose, drauge su pir-

EUCOM civilių reikalų sky 
rius, norėdamas tiksliai suži
noti DP asmenų profesinį pa
siruošimą ir jų tinkamumą 
darbui, surinko visos ameri
kiečių zonos duomenis. Sta
tistika rodo, kad 60% DP 
tinkami darbui. DP tarpe yra 
226 profesijų žmonių.
40% darbingų tremtinių 

dirba ir dabar. Prie nedar
bingųjų priskaitomi visi as
mens nesulaukę 18 metų ir 
vyresni kaip 65 m.; nedar
bingom laikomos ir namų šei
mininkės.

IRO dedanti pastangas su
rasti darbo galimai dides
niam tremtinių skaičiui, bet 
karinė vadovybė mananti, 
kad tokios darbo galimybės 
esant tremtyje yra labai ri
botos. E.

LENKIJOS GYVENTOJŲ VILTIS
Vienas neseniai į Vakarus 

atbėgus Lenkijos inžinierius 
pateikia tokį atpasakojimą 
Lenkijos gyvenimo: —

Gyventojai laukia karo, 
laukia stebuklų, laukia Stali- , 
no mirties, amerikiečių oro 
desantų ir atominių bombų 
lietaus... Kiekvienas yra įsi
tikinęs, jog dabartiniai daly
kai taip negali toliau eiti ir 
kad galas jiems turįs ateiti... 
Ir taip žmonės gyvena dieną 
iš dienos.

Kaimiečiai esą labiausia 
pasiduoda svajonėms, nieks 
jų įsitikinimų negali sukrės
ti, kad vieną gražią dieną at
eis karas ir todėl jie tvarko 
savo gyvenimą pagal tą sa
vo tikėjimą.

Ligi šiolei komunistams 
nepasisekę krašte įsitvirtinti 
ir visi naujieji pareigūnai be 
ginkluotų sargybų nedrįsta 
pasirodyti ūkininkų susirin
kimuose. Pavienių komunis
tu gyvenimas negalįs ilgai 
tverti krašte.

Vieną kartą kaimo moteris 
Liublino apskrityje nuspren
dė nuvykti į kaimo vykdomą
jį komitetą išsiaiškinti, kad 
ji negalinti priverstinos py
liavos išpildyti valstybei. Ji 
pareiškė esanti visiškai vie
na. Jos vyras žuvęs karo me
tu, jos sūnus esąs išvežtas į 
Rusiją, tad iš kur ji galinti

gauti pinigų ar išpildyti duok 
les bei mokesčius apmokėti.

“Gerai,” atsakė komiteto 
žmonės, “mes duosime laiko 
tai atlikti kitais metais.” * 

į Senoji moteriškė nustebu
si pareiškė: “švenčiausioji 
Panele,” tai jūs manot, kad 
dar jūs pasiliksite čia ir ki
tais metais!”

Inžinierius nurodo, kad tai 
esąs charakteringas Lenkijos 
kaimiečių nnsiteikimas. In- 
teligentinis sluogsnis skaito 
laikraščius, klauso radijo — 
ir jie jau nustoję tikėti kitais 
žmonėmis. Jie jau netekę vil
ties ir pasitikėjimo vakarais, 
nes šie tik kalba gražius žo
džius, bet neveikia.

Sovietų įstaigos atrodo 
vykdančios 5 metų planą, pa
gal kurį kraštas appiplėšia- 
mas. Lenkija esanti tipingas 
pavyzdys. 80% gaminių eina 
į Rusiją ir tik 20% batų pa
liekama krašto rinkai. Ir tai 
gaunama blogiausios rūšies 
ir su mediniais padais.

Dabartiniu metu visa len
kų tauta paversta elgetomis, 
miestiečiai nešioja senus tu
rėtus drabužius ir batus, kai
miečiai sandalus, o 75% vai
kų negali lankyti mokyklų 
per žiemos mėnesius, nes ne
turi kuo apsiauti.

Sovietams siekiant paverg
ti visą pasaulį, III Pasaulinis 
Karas darosi neišvengiamas. 
Taip bent mano Jungtinių 
Valstybių karo ekspertai.

Kada tas karas prasidės— 
sunku pasakyti. Rusai, nors 
tam karui yra pasiruošę, iki 
šiol jo vengė. Jie tikėjosi ir 
be karo savo tikslo pasiekti, 
nes karo nenorinti ir jam ne
pasiruošusi Amerika, jiems 
darė nuolaidas vieną po kitos. 
Tačiau dabar, kai amerikonai 
susiprato ir pasakė: “gana 
nuolaidų!”— atrodo, kad ru
sai turės pulti. Tik tam puo
limui jie pasirinks patogiau
si sau laiką.

Jungtinių Valstybių gink
luotų jėgų viršininkai dabar 
daro planus, kaip tą gręsia- 
mą puolimą atremti. Karo 
ekspertų patariami, jie reika
lauja trumpu laiku krašto

Amerikos lietuviai katali
kai š. m. spalių mėn. 17-18 d. 
suvažiuoja Chicagon į savo 
didžiulį kongresą.

Šis įvykis Amerikos lietu
vių katalikų gyvenime yra 
vienas iš svarbiausių. Plati, 
įdomi ir aktuali to kongreso 
programa sudarys progos 
pamatyti, kaip gražiai ir pui
kiai yra organizuotas mūsų 
lietuviškas ir katalikiškas 
gyvenimas.

Svarstomi klausimai ir te
mos duos progos įsigilinti į 
mūsų didžiąsias problemas ir 
pačius svarbiausius mūsų bė
gamo momento klausimus.

Kongrese dalyvauja pačios 
rinktinės Amerikos lietuvių 
katalikų jėgos. Be mūsų vi
suomenės vadų ir veikėjų ten 
dalyvaus ir masės lietuvių 
katalikų iš Chicagos ir visds 
Amerikos. Iš New Yorko ir 
apylinkių vyksta taip pat de
legatai ir svečiai.

Kongresas prasidės iškil-
apsaugai paskirti net 300 bi-1 r ku-
lijonų dolerių.

Tų ekspertų nuomone 
čiasi pasaulinis karas 
daug baisesnis, negu 
anksčiau buvusieji karai, bet 
kai kurie iš jų mano, kad ka
ras truks tik apie 3 mėnesius 1 
laiko. Tą karą laimėsiančios 
Jungtinės Valstybės, nes Ru
sija, jei ir žino atominės bom
bos gamybos paslaptį, taip 
greit negalės jos plačiai iš
vystyti. . . .. .

rias laikys pats Chicagos 
i kardinolas Stritch šv. Vardo trp-, katedroje Chicagoje. Vėliau 

P? Morrison Hotel, Chicagoje, 
vlsl vyks kongreso darbų progra- 

jma, apie kurią mūsų skaity- 
I tojams esame plačiai prane
šę anksčiau.

Lai su šiuo kongresu pra
sideda nauja era, nešanti at
gimimą Amerikos lietuviams 
katalikams ir mūsų paverg
tai Lietuvai!

—Tarp Australijon nuvežtų 
tremtinių įsibriovė ir keli ko
munistų profesionalai agentai.

—UN general, sekretorius 
prašė asamblyje sudaryti 800 
vyrų “armiją” apsaugojimui 
UN personalo.

KAS NAUJO ŠI| SAVAITĘ
• Mirusio Latvių Ministerio Washingtone Bilmanio 

pareigas perėmė charge d’Affaires A. Dinbergs. Gen. Mar
shall savo oficialiu raštu pripažino naują Neprikl. Latvijos 
atstovą, tuo būdu dar kartą patvirtindamas faktą, kad Bal
tijos valstybių aneksijos Jungt. A. Valstybės nepripažįsta.

• Gen. Marshall rugsėjo 9 d. lėktuvu buvo atskridęs į 
Washingtoną. Aerodrome jį pasitiko pats Prezidentas Tru- 
manas. Buvo aptarti labai svarbūs tarptautinės politikos 
klausimai.

• Prezidentas Trumanas buvo susigalvojęs siųsti 
Maskvon pas Staliną savo asmenišką pasiuntinį, bet nuo 
šio Ameriką pažeminančio žingsnio turėjo atsisakyti, už
protestavus Marshallui ir Valstybės Departamento aukštie
siems valdininkams.

• Sovietai, kaip praneša anglų informacijos šaltiniai, 
pasinaudodami Vokietijos okupacija, yra atėmę iš vokie
čių ir išvežę fabrikų, mašinų ir kito turto net už 7 bilijonus 
dolerių.

• Rusai pareiškė, kad jie sutinka pasirašyti atomo 
energijos kontrolės sutartį, jei... bus Amerikoje sunaikin
tos atominės bombos ir jų medžiaga. Žinoma, kas liečia pa
čius rusus, tai ten amerikiečiai kištis ir kontroliuoti nega
li, nes tai jau bus imperializmas...

• Sovietai, vienus oro manevrus nepabaigę, pradeda 
vis kitus. Šį kartą jų lėktuvų masės dūzgia virš oro kori
doriaus ir, kaip tvirtina britų lakūnai, mėto ne manevri
nes, bet tikras aviacijos bombas.

• Karinių štabų viršininkai iš Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir Luxenburgo, pirminin
kaujant marš. Montgomery, turėjo savo ilgus pasitarimus, 
kuriuose buvo aptarti Vakarų Europos apsigynimo palnai.

• Vakarų Europos vadų pasitarimų rezultate tikima
si, kad bus sudaryta galinga, taip vadinama, Atlanto Są
junga, kuri apims Angliją, Prancūziją, Belgiją, Olandiją, 
Luxenburgą, Švediją, Norvegiją, Ispaniją, Portugaliją, Ka
nadą ir Amerikos Jungtines Valstybes.

• Eina gandai, kad Amerikos karo vadai tariasi su Is
panijos vyriausybe dėl pastatymo galingų aerodromų ana
pus Pirenejų kalnų.

• Britų delegatas Hector McNeil, kalbėdamas UN Po
litiniame Komitete, paminėjo faktą, kad rusai pavergė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją ir, suminėjęs kitus rusų agresijos 
faktus, paklausė, — kas gali nebijoti tokios valstybės, kuri 
visa tai daro?

• Čekoslovakijoje, Rusijos pavyzdžiu, irgi paskelbta 
“petilietka” (penkmečio planas). Pirmuoju žingsniu to pla
no vykdyme yra įvedimas priverstino darbo stovyklų, kur, 
kaip jie sako, “mokys per darbą tuos, kurie nenori klausy
ti savo užduotės prisidėti prie visos tautos gerbūvio,” reiš
kia tuos, kurie neprisidės prie... komunistų.

3
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Ką?... Turėkite kantrybės 
— pranaša-! pamatysit!
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MŪSŲ SVEIKINIMO ŽODIS

ŠIURPĄ SUKELIANTIS PAVERKTOS LIETUVOS 
KOVOTOJŲ RAŠTAS ŠV. TĖVUI

Širdį veriaiitieji žodžiai. “Atleisk mums, Tėve, kad mes 
gyvieji pavydime įnirusiems”... Mūsų žemė, akmenys ir uo
los šaukia prieš baisiąją klastą. Nėra namą, kur nebūtu 
ašarų... Sunaikinimo ordos nesustos, neapgaudinėkim sa
vęs... Kai šį raštą skaitysit, mūsų daugelio jau nebus že
mėje...

Amerikos lietuvių gyvenime labai svarbią rolę vaidina 
mūsų organizacijų seimai. Jie duoda progos iš visų Ameri
kos kampų suvažiavusiems mūsų veikėjams apsvarstyt pa
grindinius mūsų visuomeninio gyvenimo reikalus, išgvil
denti bėgamuosius klausimus, aptarti galimybes, priimti 
atliktojo darbo apyskaitas ir numatyti gaires tolimesniam 
darbui.

Mes, Amerikos lietuviai, esame pratę savo organizaci
nius, visuomeninius reikalus spręsti demokratinėmis tradi
cijomis. Mūsų organizacijų vadovybė yra mūsų pačių va
lios vykdytoju. Mes patys ją renkame, patys stebime jos 
darbą, patys turime progos pareikšti savo nuomonę dėl to 
darbo eigos ir patys galime nuspręsti, ar tie, kuriems buvo 1 
mūsų pavestas atsakomingas vadovavimo darbas, jį įvyk
dė gerai, ar jų darbas yra priimtinas ir užgirtinas, ar vertas 
kritikos ir pastabų — žodžiu, laisvame Amerikos kontinen
te mes esame net ir susibūrę į organizacijas, laisvi žmonės.

Ta proga malonu čia pabrėžti faktą,'jog tas laisvasis 
mūsų darbas yra davęs tikrai puikių rezultatų. Tik meski
me žvilgsnį kad ir į to paties BALFo praeitį ir mes maty
sime tiesiog nuostabius dalykus. Kiek surinkta drabužių, 
kiek daug žmonių tremtyje išgelbėta nuo bado ir šalčio, 
kiek daug jaunimo dėka BALFo gavo progos net tęsti sa
vo mokslą, išlikdami gyvi mūsų tautai, ir net darydami pa
žangą! Kas šiandien tremtyje nežino BALFo vardo? šios 
keturios raidės su didžiausia pagarba ir dėkingumu mini
mos mūsų brolių tremtyje tiek Hanau, tiek Hamburge, tiek 
Stuttgarte, tiek Tuebingene ir kiekviename kitame Vokie
tijos mieste. Jo vardas apskrieja ir Romą, ir Paryžių ir 
Stockholmą ir visą eilę kitų kraštų ir miestų.

Taigi, kai suvažiuoja dabar Chicagon į BALFo seimą 
visi tie veikėjai ir daug puikios širdies lietuvybei dirban
čių balfiečių, mes iš savo savo laikraščio puslapių sveiki
nam šį suvažiavimą.

Mūsų mintys bus su Jumis ir mūsų patarnavimas kil
niam lietuviškam šalpos ir imigracijos darbui iš mūsų* pu
sės visada BALFui bus užtikrintas.

Ten pat, Chicagoje, vyksta antras didžiulis, istorinis 
įvykis, tai Amerikos Lietuvių Katalikų kongresas. O taip 
pat ir Kunigų Vienybės seimas bei Ateitininkų suvažiavi
mas.

Šią sunkią Lietuvai ir visam pasauliui valandą, Ame
rikos lietuvių katalikų kongresas ir katalikybės vadovų pa
sitarimas yra daugiau negu reikalingas, daugiau negu svar
bus. Mūstį jėgos turi būti sukoncentruotos ir koordinuotos 
šiandien taip, kaip niekados prieš tai.

Taigi, kai visos katalikiškos Amerikos lietuvių organi
zacijos per savo ątstovus Chicagoje susilies į vieną plieni
nį frontą kovai už Amžiną Tiesą ir Lietuvos Laisvę — mes 
džiaugsmo kupina širdimi čia, Brooklyne, įsirikiuosime ir
gi į bendras gretas ir tęsime savo spausdintu žodžiu šven
tą kovą už Dievišką Tiesą ir užpavergtą Lietuvą!

Dr. H. L.

“Šv. Tėve, katalikų Gany
tojau! Mes, Lietuvos Respub
likos Romos katalikai, šau
kiamės Jūsų Šventenybės už
tarimo. Mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus pavedimu esi 
visų mūsų katalikų Vadas ir 
Ganytojas.

Naikinami, terorizuojami, 
alkani, nuogi, kraujuose pa
plūdę, likę be jokių net žmo-' būdu, net panaudodami šven- 
niškų natūralių teisių, nuo 
pasaulio visiškai izoliuoti, 
prašome Jūsų globos ir pa
gelbos.

Gyvybės kaina perduodam 
Jums šį raštą...

greitai sudaro bylas. Valdžios 
spauda pilna panašių bylų. 
Teisingiausias kunigas paro
domas vagiu, paleistuviu, 
banditu, žmogžudžiu, ku
riam teismas paskiria tik dėl 
“gailestingumo” kaip kuni
gui, 15 metų Sibiro katorgos. 
Kuriems neįmanoma ką nors 
primesti, tuos provokacijos

čiausius dalykus, likviduoja. 
Pav., iškviečia pas mirštantį, 
o pasirodo, kad tai buvo tik 
perrengtas šnipas. Kunigą 
apkaltina patarnavus pogrin
džio veikėjui ir po to 15 me-

“PALAIMNTI GAILESTINGIEJI...”
Kunigų Vienybės raštas tremtinių reikalu

Kunigų Vienybės pirmin. 
kun. P. M. Juras, išsiuntinė
jo kunigams gražų raštą, ku
rio ištraukas čia patiekiame:

Didžiai Gerbiamasis Kon- 
frate:

je prieš raudonuosius rusus 
komunistus ir prieš vokiš
kuosius nacius. Prisiekę ©bal
siui “Dievui ir Tėvynei,,’ jie 
nespruko bailiai nuo savo vė
liavos, bet kovojo garbingai

Išganytojo žodžiai: “Palai
minti gailestingieji, nes jie 
laimės gailestingumo,” strin
ga giliai į kiekvieno tinkin- 
čiojo širdį.

ir jų keliai nesulinko prieš to 
meto klaidžiamokslius vieš
pačius.

Daugumas jų yra daug 
kentėję ir dėl savo idėjų yra

Gyvename aštuntus teroro 
ir smurto okupacijos metus. 
Gyvybės kaina perduodame 
Jums savo tautos kančių is
torijos raštą, rodydami XX 
amžiaus bedievybės — komu
nizmo gėdą, demaskuodami 
pasaulio akyse niekšingąjį 
melą apie Tarybų Sąjungoje 
religijos laisvę. Kol baisus o- 
kupantų smurtas mūsų nepa
smaugė, rašome tikrąją tiesą, 
savo tautos žiauriąją tragedi
ja. Šis raštas yra mūsų Tėvy
nės mirties testamentas.

Laimingi, kurie... mirė

Laimingi tie, kurie mirė ir 
nemato, kas dabar Tėvynėje 
vyksta, šv. Tėve, atleisk 
mums, kad mes gyvieji, pavy
dime mirusiems. Ką mes iš
gyvename, jokia žmogaus 
vaizduotė nėra to sukūrusi ir 
negali sukurti.

Iš mūsų atėmė ne tik že
mę, namus, sunaikino mies
tus, vienkiemius, bet atėmė 
net ir minties laisvę, prota
vimą. Mus pavertė visiškais 
dvasios vergais. Mūsų kultū
rą pasuko mažiausia šimt
mečiu atgal.

Akmenys ir uolos šaukė...

Šv. Tėve, kada okupantas 
su savo tankais ir durtuvais 
pridusino, tai mūsų žemė, ak
menys, uolos šaukė prieš bai
siąją klastą. Tos baisios die
nos tūkstančius lietuvių Si
biro katorgose pražudė. O vis 
dėlto, mes didžiuojamės, kad 
laisvę labiau mylime, kaip 
savo gyvybę.

1940-41 m. okupacija tik 
šešėlis prieš dabartinį smur
tą. Tada buvo tik gaivališkas 
siautimas, dabar gi jau pal- 
ningas tautos išnaikinimas, 
surusinimas. Tam tikslui įgy 
vendinti skiriamas maždaug 
dešimties metų laikotarpis. 
Dar šeši metai ir mūsų tautos 
turi nebūti.
85 procentai lietuvių tautos

Išpažintis panaudojama 
provokacijai

Labai dažnas įvykis žval
gybininko ėjimas išpažinties 
provokaciniu tikslu, arba rei
kalavimas, kad kunigai iš
duotų išpažinties paslaptis.

Žvalgybai nieko nėra šven
ta. Bažnyčios atžvilgiu ji ab
soliuti valdovė.

Trijų metų lietuvių religi
nė - tautinė kova davė bai
sius rezultatus. Visur smur
tas, baimė, kraujas, kančia. 
Daugiau kaip 100,000 tikin
čiųjų nukankinta, arba iš ba
do ir šalčio Sibire mirė. Kas
dien naujos aukos.

Nėra namų, kuriuose 
nebūtų ašarų

40 procentų kunigų, t. y. 
daugiau kaip ,400, Sibiro ka- 
targoje arba pogrindy slaps
tosi. Visoje Lietuvoje tėra li
kęs tik vienas vyskupas lais
vas. Du mirė (Karevičius ir 
Karosas), 4 suimti (Borisevi- 
čius, Matulionis, tRamanaus
kas ir Reinys). Kurijos su
spaustos, seminarija vos gy
va, vienuolynai sunaikinti ar
ba žiauriai išblaškyti. Nie
kas nežino, kada žvalgyba 
pabels į duris. Kad tik užsie
nis nežinotų, viskas daroma 
didžiausioje tyloje.

Tačiau vardan mūsų išken
tėtų kančių mes drįstame, 
kaip savo katalikų Vado, pra
šyti užtarimo. Mes nebeturi
me kaimynų, kuriem galėtu
me patikėti savo ir tautos at
eitį. Iš visų pusių mus supa 
okupantas. Jūsų šventenybės 
vadovaujami, katalikiškos 
Lietuvos vaikai, vieninteliai 
esame katalikai šiaurėje, lyg 
salelė kitatikių jūroj. Tokio 
sapudimo ilgai neišlaikysime, 
žūsime visi.

Mūsų tikėjimas, papročiai, 
tradicijos, net mūsų kalba 
bus išnaikinta.

MUZ. PROF. J. ŽILEVIČIUS, 
sulaukęs savo plataus visuomeninio ir kultūrinio darbo 
metų jubiliejaus.
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Aš seno Nemuno sūnus,
Aš lapas blaškomas audros,
Čia laisvę šauksiu pro sapnus,
Čia lauksiu tėviškei giedros.

Bern. Brazdžionis,
“Svetimi Kalnai” 1945

Pro kasdienius vargus ir 
sunkią gyvenimo naštą, kaip 
sako poetas Balys Sruoga, 
galvotrūkčiais bėgant die
noms į praeitį, mes pasidaro-

•—llJ0 pIETę AM1
ta, kad tai jis, tasai, kui ____
ten rašo. Susijaudinęs 1 
mas-Vaižgantas jaunuolį n 
širdžiai sveikina ir linki ki 
tūrinio darbo niekada nei 
pamesti... Taip prasidėjo 
J. Žilevičiaus, kaip kultui žurnalas
ninko ir žurnalisto, kelias. ..

Nuolatos bendradarbi: 
damas lietuviškuose laikr; 
čiuose, jisai išspausdino d: 
giau, kaip penkius šimt 

i straipsnių, gana žymi da 
tų straipsnių atsidūrė i 
svetimtaučių laikraščiuo 
dėl jų turinio vertingumo 
aktualumo. Pažymėtina, k 
šio žmogaus straipsniai pa giliau turės kul- 
rodė amerikoniškoje mod 
niosios muzikos enciklope 
joje ir kitur.

“Žodžiai skriejo ugnimi 
lūpų...

Kartu su žurnalistika s( 
ir nenuilstamas darbas b:

I ruošiant pačiam. Jisai uol 
studijuoja Petrapilio mi 
kos akademijoje ir baigia 

ije kompozicijos skyrių. Ji 
mokosi Meno Istorijos Ini 
tute, jisai studijuoja etnog 
fiją ir ethnologiją, jisai 
misi muzikologija. Jisai 
nas iš to nedaugelio, ki 
taip gražiai pasiruošęs is ’ 
gyveniman kaip tik tada, 
kūrėsi Laisva Lietuva.' 
prasideda pačios gražiau^Jį'" įįį: 
ir darbščiausios dienos, a / 
kurias savo laiške p. Žil 
čiui 
tas Kirša: — “Juozai, 
meni, kaip buvo linksma 
gavus laisvę ir nepriklai 
mybę Lietuvai! Jaum 
tryško iš širdies ir iš a 
Žodžiai ugnimi skriejo iš 
pų...

tlmerikos” koresp,

finoje

numeris lie- 
įįšnio žurnalo 
įdžia jį mūsų iš- 
į būrelis, reda- 
įnė kolegija, at
bodus pasi- 
į Vengras.
.3 ir Urugvajaus

įaštį. įžangos 
rašoma: “Pats 

maitinos lietuvių 
į nesuklastuotą 
į Todėl ir išeina

yujai atvykusių- 
. jo sumanytojai 

ai patys Argenti- 
, veikėjai, kurie 
j progos įvykdyti 
į išleisti tinka
mi visiems Argen- 
įretimų šalių lie- 

■Laike” galės ben- 
į visi lietuviai, 
3 bendras vienas 
j troškimas: ne- 
2 Lietuva Euro- 
$ lietuvis Pietų

^tikinimą ir pa- 
rias savo laisae p. zujį” a. 
i šitaip sako poetas Fs

Tremtinių imigracijos į pakėlę sunkių bandymų ka- 
JAV bilių priėmus, pasidarė ėjimuose bei koncentracijos 
labai aktualu organizuoti pa- stovyklose.
gelbą lietuviams tremti-] Jau keturi metai kaip jie 
niams. |yra netekę savo tėvynės ir

Mums, kaip Amerikos lie-gyvena klajoklio gyvenimą, 
tuvių katalikų visuomenės JJūsų jautrumas kenčiantiems 
atstovams, ypatingai rūpi gy-, ir persekiojamiems 
vai atsiliepti į šį reikalą ir iš- j 
tiesti pagelbos ranką mūsų 
tautiečiams.

Persiųsdami kelių šeimų 
adresus, nuoširdžiai prašome 
per savo parapijos žmones 
rasti jiems apsigyvenimo pa
talpą ir darbą, tokiu būdu

x _______ > mums
'yra žinomas. Todėl į Jus ir 
kreipiamės prašydami padėti 

I katalikams intelektualams į- 
sikurti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Tikime, kad tai galėsite į- 
vykdyti nepažeizdami ir ki
tų tremtinių reikalų. Negali

jiems sudarant galimybę į- me atsisakyti nuo^ pareigos 
važiuoti į Jungtines Ameri- padėti savo tautiečiams, ku-

nu likimas jų gyvos ir veik
lios katalikiškos dvasios

kos Valstybes.
Mūsų rekomenduojamieji Į 

asmenys daugumoje yra at- mums ^ypatingai rūpi._ 
eitininkų bei pavasarininkų ,v” f - 
organizacijų nariai. Jie ak- ištiesti pagelbos ranką ken- 
tingai dalyvavo katalikų i čiantiems katalikams veikė-

Maldaujame neatidėliojant

veikloje dar Nepriklausomo- j jams, 
je Lietuvoje. Lietuvos prie
šams mūs šalį okupavus, jie 
taip pat aktingai dalyvavo 
rezistencinėje lietuvių kovo-

I Linkiu gausios Dievo pa
laimos ir lieku

Su tikra pagarba,
Kun. P. M. Juras

yra Romos katalikai. Religi
jos įtaka buvo ir yra labai 
stipri. Mūsų tautoje yra ypa
tinga pagarba reiškiama šv. 
Marijai. Anot Pijaus XI, Lie-

Vardan iškentėtų kančių... 
Klausiame: kodėl tyli šimtai 

milijonų krikščionių?

Mes dažnai klausiame, kur
tuva yra Marijos žemė. Mū- dingo kultūringo pasaulio 
sų krašto pakelėse labai daug tautos, kur yra šimtai mili-
kryžių smūtkelių. Tai tautos 
kančios simbolis. Bolševiz
mas gerai žino ir todėl reli
gijai ir tenka smarkiausias 
smūgis.

Jie skelbia kunigus... 
banditais

Areštui užtenka, kad prieš 
10 metų dirbai katalikų ak
cijoje ir t.t. Žvalgybos agen
tai turėdami “duomenis” ap
lanko kunigą ir iš kart įvai
rių gėrybių pažadais, vėliau 
šantažais, įvairiais “nusikal
timais” ima terorizuoti. Taip 
daro kartais net ištisus mė
nesius, kol pakerta valią. Ne- 
palūžtantieji dažnai iš nak
ties pražūna, kaip ugnyje. 
Padoresniems kunigams, kan 
kindami ir įvairiais “liudi
ninkais remdamiesi, labai

jonų pasaulio krikščionių. Ar 
nebėra pasaulyje teisybės 
mylėtojų, Didžių žmonių. Ar 
jie nežino, kaip broliai ir se
serys krikščionys yra naiki
nami. Ar pasaulio krikščio
nys užsnūdo apgaulingu su
raminimo miegu ir tiki, kad 
mus suinaikinusios ordos su
stos? Ne. Du šimtai milijonų 
įvairių Tarybų Sąjungos tau
tų žmonių, kaip ir mes, kala 
dieną ir naktį ginklus paverg
ti pasauliui. Ir šiandien už 

'mūsų dienos ir nakties dar- 
I
bus šelpia graikų sukilėlius, 
įvairius pasaulio streikinin
kus. Jau šiandien azijatas yra 
užgrobęs pusę Europos ir ją 
perdirba. Greit bus pasau
lio kovos momentas ir avrgas 

jsnuduruojantiems. Bolševiz
mas pasiruošęs psaulio civi-

lizaciją, kultūrą ir krikščio
nybę sunaikinti.

Neklyskime: bolševizmas 
laukia patogaus momento. 
Savęs neapgaudinėkime—bol
ševizmas yra stipresnis, ne
gu daugelis mano.

Mes prašome... Tėve, tark 
suraminimo žodį

Šventasis Tėve,
1) Mes prašome paskelbti 

pasaulio tikintiesiems Lietu- 
|Vių Dieną, kaip padarė gar
bingos atminties Benediktas 
XV 1917 metais. Tegul pašau 
lis pamato lietuvių katalikų 
kančias, persekiojimus ir 
vargus, surengtą XX amžiaus 

! bedievybės.
2) Mes maldaujame Jūsų 

Šventenybės lietuvių tautai 
viešo paguodos ir suramini
mo žodžio. Mes pakeliame, 
Jūsų Šventenybė, už vienybę 
su Jumis milžiniškas aukas. 
Tėve, tark suraminimo žodį, 
kaip kitados Romos kolizieju- 
je pirmasis Popiežius Šv. Pet
ras. Tėve, mes nemažiau ken
čiame dėl Motinos Romos Ka-

,talikų Bažnyčios.
I 3) Mes prašome, kokiu nors 
būdu perduoti Jungtinėms 
Tautoms mūsų skundą, gal 
tautų vadai padarys galą mū
sų kančioms.

4) Mes prašome lietuvišką 
radijo valandėlę padažninti 
ir pagyvinti. Tegul ji duoda 
daugiau žinių apie mūsų kan
čias. Argi mes, aukodamiesi 
už savo šventą tikėjimą, ne
same to verti? Juk mūsų 
100,000 žmonių nukankinti 
arba Sibiro katorgoje laukia 
mirties daugiausia tik todėl, 
kad neišniekino savo Tėvų 
Žemės tikėjimo ir neidavinė- 
jo savo tautiečių.

Šventasis Tėve, mes tiki
mės būti išklausyti. Mes daug 
ir labai daug iškentė j ome dėl 
šventojo tikėjimo, dėl apaš
talų sosto ištikimumo. Todėl 
turime vilties tikėtis Jūsų pa
gelbos.

Mirštame, bet mirdami 
norim girdėti...

Mes mirštame, bet mirda
mi norime girdėti Jūsų pa
guodos žodį ir pasaulio kata-

jojimų, nes di
etos dauguma 
Kiška... Augant 
iaičiui, "Laikas” 
jyss vis gražes
ni dažnesnis. Jo 
i pasidaryti kiek
io skaitomu sa- 

Teatro direktoriaus kėdė ■ 
Konservatorijos vadovyl jį^; Mendoza

Šitas laikotarpis nužy MF-C.S., Rep. 
tas nuostabiais darbais. ' Š. Amerį- 
tuviško teatro organiz imetams. 
mas, lietuviškos operos k---------
mas, pitmųjų lietuviškų i gajuje 
foninių koncertų organiz ___
mas, pirmųjų orkestrų kLotomd 

plektavimas, muzikos p

me toki neapdairūs, kad čia 
pat šalę mūsų gyvenančių 
kultūros darbuotojų mes jau 
net nepastebime, mes ^praei- 
name savomis mintimis už
siėmę, visai jų nepastebėda
mi.

40 kultūrinio darbo metų...

Kaip tik šiais metais suei
na lygiai 40 metų, kaip sun
kų ir labai prasmingą kultū
rinį darbą dirbdamas p. Juo
zas Žilevičius turėtų minėti 
savo jubiliejų. Tačiau šitas 
kuklus žmogus vis dar nori ------------------ , ------------~ A-
palisikti tylus savo darbuo- '.ramų mokykloms ruoši 
se, jokių jubiliejų nerengda- ir daug daug kitų. Šito 
mas. Jis nori praeiti ir čia lauš jubilijato dirbta b 

’ labai daug, jo sėdėta ir 
ro direktoriaus ir minis 
joje departamento virši! 
ko kedėje ir pagaliau Kh iprieš ateivių įsi- 
dos Konservatorijos dire 
riaus kedėje.

Dainų šventės su 10,0 
dainininkų...

Šio straipsnelio apimti 
Ii gražu neleidžia išsami: 
nagrinėti nuveiktuosius { 
levičiaus darbus. Pag: 
jam priklauso neužmiršta 
pirmosios lietuvių d 
šventės organizavimas L

pro mus savo darbo vaisiais 
nepasidalinęs, su mumis sa
vo vargais nepasiguodęs ir 
savo džiaugsmais nepasi
džiaugęs.

Juo žavėjosi Tumas-Vaiž
gantas...

Sugrįžkime tuos 40 metų 
atgal bent mintimis. Jauna- 
metis berniukas pradeda ro
dytis tuometinėje Lietuviško
je spaudoje. “Rygos Garse”, 
“Petrapilio Balse”, 
ruotoje Lietuvoje”, 
se” ir t.t.

Karo nublokštas p. J. Žile
vičius atsiduria Petrapilyje. 
Vietos lietuviu komitete jis ..u i sr netikėtai susitinka su kan.-v , -v , m

Tliust- 
Gairė-

Tumu-Vaižgantu. Vaižgantas 
tiesiai ir klausia: — Ar tai 
tu -rašai, vaikeli, “Rygos 
Garse”? Septyniolikametis 
jaunuolis kukliai prisipažįs-

likų suraminimą, kad mūsų 
vaikai daugiau nebekentės 
dvasios vergijos. Mes tikime, 
kad Jūsų galingas žodis pa
judins laisvę mylinčių tautų 
vadus ir susnūdimo.

Šventasis Tėve, mūsų raš
tas nėra toks, kokį norėtume 
parašyti. Rašome pogrindyje, 
prie mirgančios lemputės, kas 
valandėlę laukdami čekistų. 
Kai šis raštas Jus pasieks, 
gal mūsų nebebus. Kol jį nu
neš, daug nešančiųjų pervers 
čekistų kulka.

Rašom pogrindy, prie mir
gančios lemputės

Šventasis Tėve, mums, 
mirštantiems už religijos ir 
tautos laisvę, suteik palai
minimą.

Tegyvuoja gyvųjų ir miru
siųjų Viešpats Jėzus Kristus.

Lietuvos Respublikos 
Romos Katalikai 

Vilnius,
Okupuota Lietuva.

1947. IX. 20.

Kaina Š. Ameri-

.hiai sunkumai

3 valstybė, ku
ktas lygus trims 

.’ištams kartu, ir 
įvirs poros mili- 
M yra viena iš 
^šaulyje nusista-

$ kliūtis, tai pa- 
įstatymus 

.eidaujamų profe- 
■j ir iš ateivių rei- 
■ būsimo darbo 
srio neturint, rei- 
vtybės bankui 
ŪO dolerių užsta- 
iirantiją turėti 
-nedaugelis ir

voje, kada griausmingai ^!.e 
skambėjo pirmą kartą L ' ---------

.vos istorijoje milžiniška: .
j šimttūkstantinis lietuvių 
nininkų choras. Tuom: 
Lietuvos švietimo miins 
ja išdavė p. Juozui žilev 
šaunų diplomą, pažymėti 
kad jisai buvo tos d 
šventės iniciatorius.

Taip lygiai, kaip N

ko nė kalbė-

:®iai į Urugva- 
3nviai dėjo įvai

rių past: 
mines iš 
dar nega 
vienas lie 
vyko tiki 
žydų. Un 
kartotina 
žiūrėti in 
mus. Iš t 
dižuliams 
vonuojan 
kos, dari 
giems ei 
užtrenktc

Reikia

Urugva 
šiai 6,000 
guma gy 
;evideo p 
mažas jų 
tuoja, ka 
mai paki 
niame gy 
gimtųjų ] 
ateiviai, ; 
kiami, ka 
meta gra 
bes, relig 
vę ir grin 
terializmc 
kę.

Urugva 
nijos vien 
bene bus 
go nuolat 
šiuo metu 
yra viena 
bet jis dir 
rapijoj. 
centrams, 
reiktų paj 
mesį į P. 
dvasios re

Šelpia 1

Urugv.
tinių Vaik
gija, teįs

žių labda 
riais būd: 
rinko virš 
gaiš, už k 
ta tremti] 
poje didės 
kitų prodi 
mos rinki 
tremtinių 
siųsta dėž 
lynės.

Minėdai 
tinę sukai 
sėjo 5 d. 
surengė a 
Graužinio, 
biro kalbų 
dar kartą 
raudonųjų 
tremtyje ! 
lietuviuką 
nėra Uruj 
skyrus i 
sias), kur 
vo giminei 
Europoje 
niekas ne:

č. Gi

I1DUS
^elam skaitytojui nusišyp

įjungt «

Žilevičius suorganizavo 1

H U1CU44U 0LOCUC11

Tilo vėjas, debesys jai

vių dainų šventę, kurioj: 6 4 6 *
lyvavo net 79 chorai su ^elgetos, Mataušėlis su Ji 
giau kaip 5000 dainimi 4as ir petingas, apvalia, blizg

Muzikoje ir lietuvybėje 
širdis...

^sta barzda, kaip antinas, 1 
pmnas ir tempia girgždantį 

Visas šio žmogus k( Pridėta ir maišu pridengi 
Visas šio žmogaus - ir vežimėlis eina įstrižai. Hg< 

visi jo darbai, visi kur r- 
ir nuostabus kruopštam] yjena^ratiesus, kaip mietą prariję

galą atsilikęs. Matausi 
pasmakrę, atsisuka s

visa paskirta tiktai liet 
tautai ir lietuviškai kult 
Jisai, kaip sako FaustasIštiko, kad įmptelėjTlūpą 1 
ša, yra tas dvasios žmc|
kuris visais laikais, visi; ir velkiesi, kaip voras iš b 
vargų spaudžiamas vil ^e kur šeškai užkapoja. Dj 
varė ir tebevaro lietuvil neneši, o už mylio atsi 
kultūros darbą, lyg ir ai 
damas, kad tik dvasinės 
tybės niekada nepražūsi

Pr.

(“Amerikos” Red. didžii 
si turėdama mielą Jubil 
savo artimų bendrads 
tarpe ir čia jungia savo 
širdžiausius linkėjimi 
Red.)

plus pasieksim! Tai, rokuo 
^vienam vis reikia traukti

vieko. Ar tai žertva,
L. 4- Ar dar toli iki naujo k< 

k gana.
^ pereisim. Bus dar koks 
Lakinis bažnyčios bokštas ž: 
S^’l jį kur šunys.

greičiau, Juozapėli. Ko 
|ųAr užsnūdai? Statyk kojas 

^misliju, negaliu tada tel



jtober 15, 1948
ta, hŲ 
ten nį 
mas-Vfc PIETŲ AMERIKOJE?
tūrinio.. 
pamest 44 Amerikos” koresp. pranešimai

■J. ^Įroreiitinoie
nmkoįrB ” J

i M.rlietuvių žurnalas
I Airese, Argentino- 
pirmas numeris lie- 
Įmėnesinio žurnalo 
’’ Leidžia jį mūsų iš- 
Įriotų būrelis, reda- 
įakcinė kolegija, at- 

1 aktualu |ju redaktorius pasi- 
šioimcL K. Vengras.
rodė ar-Įinos ir Urugvajaus 

pagaliau turės kul- 
fiaikraštį. Įžangos 
ne rašoma: “Pats 
įArgentinos lietuvių 
rirsti nesuklastuotą 
žodį. Todėl ir išeina

|Ciuose,d 
igiau, į 
jstraipsr-

ULEVIČIUS, 
linio ir kultūrinio darbo 40

ir neMįl 
ruošiaE!| 
studijn: I 
kos į 
je koKcl 
mokos' 
tute, d 
fijąird 
misi nq 
nas iš;: 

į taipgit 
gyvame 
kūrėsi J

raginama gelbėti nekaltai 
kenčiančius vaikučius.

U. L. T. Vaikams Globoti 
Draugijai vadovauja Laimu
tė Graužinienė, Lietuvos Mi
nistro P. Amerikoj žmona.

Patriotiškas jaunimas
Urugvajaus lietuvių jauni

mo draugija “Vytis” savo tre 
jų metų veiklos proga rugsė
jo 25 d. surengė Tautos šven
tės minėjimą. Programą pra
dėjo komedija “Kurčias žen
tas.” Sekė Lietuvos min. Dr. 
K. Graužinio paskaita apie 
didingąją Lietuvos senovę ir 
K. Čibiro kalba apie pilkuo
sius didvyrius. Pabrėžęs 
knygnešių, savanorių, sukilė
lių, partizanų ir tremtinių 
heroizmą, kalbėtojas kietais 
žodžiais smerkė lietuviškai 
kalbančius Maskvos patrio
tus, pavadindamas juos tau-

LINKSMI PASISKAITYMAI
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI

(Tęsinys)

N K AS - KUKLUS 
ATAS'

ir darted 
kurias d 
čiuišitr

inei)! t 
gavus b 
mybę L

ie toki neapdairūs, kad čia 
at šalę mūsų gyvenančių 
ultūros darbuotojų mes jau 
et nepastebime, mes.praei- 
ame savomis mintimis už
temę, visai jų nepastebėda- 
ii.

40 kultūrinio darbo metų...
Kaip tik šiais metais suei* 

a lygiai 40 metų, kaip sun- 
ų ir labai prasmingą kultu- 
inį darbą dirbdamas p. Juo- 
as Žilevičius turėtų minėti 
avo jubiliejų. Tačiau šitas 
:uklus žmogus vis dar nori plektai 
lalisikti tylus savo darbuo- 
e, jokių jubiliejų nerengda- ir daug J 
nas. Jis nori praeiti ir čia,lauš p 
iro mus savo darbo vaisiais 
tepasidalinęs, su mumis sa- 
ro vargais nepasiguodęs ir 
avo džiaugsmais nepasi- 
Ižiaugęs.
Juo žavėjosi Tumas-Vaiž

gantas...
Sugrįžkime tuos'40 metų 

itgal bent mintimis. Jauna- 
netis berniukas pradeda ro- 
lytis tuometinėje Lietuviško- 
je spaudoje. “Rygos Garse”, 
‘Petrapilio Balse”, “Iliust- 
'uotoje Lietuvoje”, “Gairė
se” ir t.t.

Karo nublokštas p. J. Žile
vičius atsiduria Petrapilyjė. 
Vietos lietuvių komitete jis 
letikėtai susitinka su kan. 
Tumu-Vaižgantu. Vaižgantas 
tiesiai ir klausia: — Ar tai 
tu -rašai, vaikeli, “Rygos 
Garse”? Septyniolikametis 
jaunuolis kukliai prisipažįs-

pik
Teatnč 
ta.

tas nd 
tuviško 
mas, Ir 
mas, pr

mas,

ra naujai atvykusių- 
stis. Jo sumanytojai 
i yra patys Argenti- 
įvių veikėjai, kurie 
Ūkė progos įvykdyti 
honę: išleisti tinka- 
Įaštį visiems Argen- 
ai gretimų šalių lie- 

Į. “Laike” galės ben- 
auti 
tyra 
mas 
Ima 
[aurus lietuvis Pietų 

Gerbdamas
rą įsitikinimą ir pa
taikas” nepakęs ti- 
Bgauliojimų, nes di
lų tautos dauguma 
talikiška... Augant 
ų skaičiui, “Laikas” 
įdarysis vis gražes- 
snis ir dažnesnis. Jo 
fra pasidaryti kiek- 
įtuvio skaitomu sa-

visi lietuviai, 
bendras vienas 
troškimas: ne- 
Lietuva Euro-

kiek-

i’’ adresas: Mendoza 
įllaneda, F.C.S., Rep. 
a. Kaina Š. Amerį- 
lol. metams.

ugvajuje

labaitel 
ro fci; 
joje te| 
kokedi-l
dos Kk?
riaus L

Daili'

aciniai sunkumai
ijaus valstybė, ku- 
is plotas lygus trims 
kraštams kartu, ir 
[tik virš poros mili- 
sntojų, yra viena iš 
pasaulyje nusista- 

|lių prieš ateivių įsi

levite 
jam pi

rių pastangų pasikviesti gi
mines iš tremties, bet iki šiol 
dar negalėjo čia atvykti nė 
vienas lietuvis tremtinys. At
vyko tiktai keletas Lietuvos 
žydų. Urugvajaus spauda pa
kartotinai kelia klausimą per
žiūrėti imigracinius suvaržy
mus. Iš tikro keista, kad di- 
dižuliams žemės plotams dir
vonuojant dėl darbininkų sto 
kos, darbštiems ir kultūrin
giems europiečiams durys 
užtrenktos.

Reikia lietuvio kunigo
Urugvajuje esama mažiau

siai 6,000 lietuvių, kurių dau
guma gyvena sostinės Mon
tevideo priemiesčiuose. Ne
mažas jų skaičius komunis- tiniais vištgaidžiais. 
tuoja, kai kiti irgi pakanka-( Solistės Lucija Grišonienė lietuvių 
mai pakrikę, ypač seimyni- įr Magdė Zaganavičiūtė, J lams rinkliava, 
niame gyvenime. Toli nuo akomponuojant Julietai San- 
gimtųjų namų ir pažįstamų, įOg Vidai, puikiai padainavo 
ateiviai, įvairių sąlygų vei- §OpenO) Šuberto ir lietuviškų 
kiami, kartais nejučiomis pa- kūrinių. Jaunuolis Ed. Grėb- 
meta gražias įgimtas savy- liūnas energingai padeklama- 
bes, religijos įskiepytą doro- vo LaįSVes Varpus. Vytiečiai 
vę ir grimsta į alkoholio, ma- SUsilaukė šiltų sveikinimų.

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS
Išsiskyriau su savo bolše

vikiškais bendrakeleiviais ir 
grįžau į namus. Čia, žinoma, 
visi susijaudinę ir susirūpi
nę, kad Telšių Pliumpis išva
žiavo į pikniką ir prapuolė. 
Papasakojau, kad papuoliau 
į lietuvių bolševikų kompani
ją, paskui į jų pikniką, o iš 
ten į džėlą.

—Ko ieškojai tą ir gavai 
— pridėjo viena kaiminka.— 
Ko gero ir Pliumpį gali išsiųs 
ti už geležinės sienos, ot tai

nas, Janina Narutavičienė, 
Baronienė, Pikčilingienė, Ga- 
briūnienė ir Radzevičiūtė. Ta 
pačia proga buvo padaryta ir 

imigracijos reika-

terializmo, nutautėjimo pel
kę.

Urugvajaus lietuvių kolo
nijos viena didžiųjų nelaimių 
bene bus savo lietuvio kuni
go nuolatinė stoka. Teisybė, 
šiuo metu Montevideo mieste 
yra vienas kunigas lietuvis, 
bet jis dirba svetimtaučių pa
rapijoj. Mūsų religiniams 
centrams, ypač š. Amerikoj, 
reiktų pagaliau atkreipti dė
mesį į P. Amerikos lietuvių 
dvasios reikalus.

Jiems dabar pirmininkauja 
P. Markevičius.

Bogota
Prie pradžioje šių metų at

vykusiųjų Iteiuvių grupės Ko
lumbijoje, prisidėjo dar 26 
lietuviai, būtent: atvažiavo 
iš Vokietijos Petras Baronas 
su šeima, motina ir seserimi; 
inžin. Jonas Pikčilingis su 
žmona; Simas Bukauskas su 
gausia šeima; kiek vėliau at-

Mūsų skaitytojai kartais ne skaitytojų laiškų, taipgi, kuo- 
tik gerai, bet ir per gerai apie 
mus parašo. Štai p. Visminas iš 
Maspetho rašo:

Daugumas pripažįsta, jog pa
starais laikais “Amerika” yra 
įvairiausia ir įdomiausia nuo pat 
jos užgimimo.

Pasakęs mums šį neužtarnau
tą komplimentą, p. Visminas 
siūlo kviesti į bendradarbius 
kun. dr. Prunskį, kad jis prisidė
tų, kaip p. V. sako, savo “brilijan 
tiškais raštais.” Tas pasiūlymas, 
beja, buvo Redakcijos įvykdy
tas visais 4 mėnesiais prieš šitą 
laišką...

O dabar štai p. J. P. Mačiu
lio ilgas laiškas, kuris galėtų 
“Ameriką” aukštyn kojom ap
versti, jei tai būtų nemalonus 
pasiūlymas, o įsakymas. Per- 
skaitykim laiško ištraukas:

Gerb. Redaktoriau: — Visų 
, pirma aš norėčiau palinkėti

met būtų vietos.
3) Trečias visas puslapis tu

rėtų būt pavestas lietuvių kata
likų akcijos reikalams. Pirmoje 
puslapio vietoje turėtų eiti veda
masis straipsnis apie katalikiš
ką akciją (Kaip? Nr. antras?— 
Red.), paskui žinios ir praneši
mai iš lietuviškų parapijų ir ka
talikiškų draugijų veiklos. Čia 
galėtų būti bent dalis kolumnos 
religiškiems klausimams ir atsa
kymams.

4) Ketvirtame puslapyje: Mo
terų kolumna, darbininkų, lietu
vių biznio ir profesijos skyriai. 
Čia turėta atspindėti lietuvių 
darbininkų uždaviniai unijose ir 
bendrai darbininkų judėjime, ži
nios apie darbus ir darbininkus; 
o lietuvių biznio ir profesijos 
skyriuje vedama propaganda už 
palaikymą dolerių lietuvių ran
kose. šiame puslapyje galėtų 
tilpti ir sąrašas tu biznierių ir 
profesionalų, kurie remia sa
vaitraštį “Ameriką.”

5) Penktas puslapis galėtų 
būt pavestas įvairiems raštams 
ir apmokamiems skelbimams. 
Čia galėtų x išdėstyti savo “mar- 
nastis” ir Telšių Pliumpis,” ku
ris taipgi galėtų dalyvauti ir ki
tuose skyriuose — sulig savo 
“pripotkų.”

6) šiame paskutiniame pus
lapyje be apmokamų skelbimų, 
turėta tilpti tik trumpos žinu
tės apie įdomesnius atsitikimus

įvykių savaitinę apžvalgą, šį ’ apylinkėje ir lietuvių tarpe, 
puslapį galima palikti ramybėje, j Trumpos žinutės ir satyriški da- 

2) Antarme puslapyje po ėdi- j tyleliai būtinai reikalingi sek- 
torialo, aš norėčiau skaityti san-! mingesniam laikraščio išplatini- 
traukoj politikos, meno, litera- mu*- “Mūsų Apylinkėje” dažnai 
taros apžvalgą ir aktualiais I atkartojami pranešimai “vis 
klausimais ne ilgus straipsnius, apie tuos pačius diplomuotus as- 
Čia galėtų eiti kolumna trumpų

būtų Kremliaus Juozeliui 
darbo...

—Susimildama, susėdėta, 
negąsdink manęs — sakau— 
aš jau ir taip miegoti nebe
galiu. Džėloj baisiausią sap
ną sapnavau, kurį prisiminus 
šiurpas krečia. Nežinau, ką 
tas turėtų reikšti, bet aš kaip 
tik sapnavau, kad mane Sta
lino polismenai norėjo išvež
ti.

—Nesirūpink, Pliumpi, aš 
tuojau atnešiu didįjį sapni
ninką — gailestingai prašne
ko kita kaiminka ir iškūrė 
pro duris.

Štai jau ir sapnininkas, su
dėvėtas, sutaukuotas visas, 
puslapiai pageltonavę, kad 
vos iškaityti begalima. Iš 
visko matyti, kad labai daug' . 
vartojamas.

—Kad tu žinotum, Plium- Tl“stal__I®nausio__?^kimo 
pi, kokį tas sapnininkas pa
sisekimą turi. O sapnus kad 
išguldo, tai ir pats Saliamo
nas karalius to geriau nepa- 

1 darytų — tęsia mano kaimin
ka.

Mano sapnas toks supai
niotas, tai nežinau nuo ko ir 
pradėti. Pirmiausia pradėjau 
nuo viršelio, kad susipažinti 
kas čia per sapnininkas. Nu
gi skaitau: “Didysis Lietu
vių Sapnininkas. Teisingas 
Sapnų Išguldymas ir Ištlu- 
močijimas pagal Karalienės 
Mikaldos Pranašystes, Kara
lių Saliamoną ir kitus senuo
sius Egipto burtininkus. Iš- 
drukavota per Jakavičių Ry
goje.”

Nenorėdamas užgauti savo 
mielos kaiminkėlės, tuojau 
rimčiausia veido išraiška pra
dėjau ieškoti:

AMERIKONĄ matyti ir su 
juo kalbėti reiškia netikėtus 
pinigus, o jei daug ameriko
nų, tai reiškia turtus ir gar
bę.

Skaitau toliau:
BOLŠEVIKĄ mayti ir su 

juo kalbėti — saugokis plė
šikų ir vagių, o jei daug bol
ševikų — nelaimės, vargai ir 
galimas laisvės netekimas.

—Kaip sau norit — sakau 
manęs sulaukusiems kaimy
nams — sapnininkas visai 
neblogas, nes jau man daug 
kas išsipildė. Skaitau toliau:

POLICININKĄ arba polis- 
moną matyti — saugokis blo
gų draugų, kurie gali į kalė
jimą nuvesti.

ENKAVEDISTĄ arba bol
ševikišką polismeną matyti 
— pateksi į didelius vargus. 
Jei daug enkavedistų, tai vi
sai blogi popieriai — laisvės 
netekimas, nepaprastai var
ginga ir tolima kelionė prieš

Pirmos lietuviškos pamaldos
Komiteto prašymu, J. E. 

Bogotos Archivyskupas pa
skyrė kun. V. Vaičiūną lietu
vių kolonijos kapelionu. Pir
mos pamaldos įvyko rugsėjo. 
12 d., aštuntos rugsėjo pami-' 
nėjimui, nukelta į sekmadie
nį. Lietuviai susirinko mies
to centre, gailestingųjų sese
lių vedamo bendrabučio kop
lytėlėje. Dalyvavo 45 lietu
viai, keliolika kolumbiečių, 
kurių tarpe ir vienas Bogo
tos augziliarinis vyskupas. 
Mišias laikė kolonijos kapel. 
V. Vaičiūnas. Visi lietuviai 
priėjo išpažinties ir laike mi
šių priėmė Šv. Komuniją. 
Pritaikytą pamokslą pasakė 
pats kun. V. Vaičiūnas, ku
ris kalbėjo net susijaudinęs.

Pirmą kartą skambėjo lie
tuviškas “Pulkim ant kelių,” 
“Marija, Marija,” “Jėzau, 
prie mans ateiki...” Po mišių 
buvo sugiedotas Lietuvos 
Himnas. Vargonavo salezie
tis kun. N. Saldukas. Visos 
giesmės ir himnas buvo gra
žiai ir jausmingai išpildyti. 
Taip kad meniškoje srityje 
ši kolonija pirmą kartą Ko
lumbijoje gražiai pasirodė ir 
susilaukė iš kolumbiečių ne
maža komplimentų.

Po pamaldų komitetas pa
kvietė visą koloniją į bend
rus pietus. Ta proga komite
to pirmin. Dr. St. Sirutis pa
sakė praktišką kalbą, nu
šviesdamas komiteto nuveik
tus darbus ir nurodė lietuvių 
uždavinį šiame krašte. Jo 
kalba buvo gausiai katutė
mis palydėta. Tarp kitko bu
vo pagerbti atsistojimu ir 
vienos minutės tyla visi lais
vės kovotojai, guldę galvą už 
tėvų šalį. Į Dr. St. Siručio 
kalbą atsakė inž. Petras Na
rutavičius.

(Tęsinys 5 pusi.)

Jūsų pastangose padaryti sa
vaitraštį “Ameriką” įdomiausiu 
laikraščiu.

Dabar, vietoje to, kas man pa
tinka ir kas nepatinka “Ameri
kos” skiltyse, aš norėčiau pada
ryti keletą konkrečiii pasiūly
mų, kaip aš norėčiau matyti 
“Ameriką” redaguojamą nuo 
pirmo iki paskutinio puslapio.

1) Pirmame puslapyje dabar 
skaitome “Štai Kaip” gabiai ra
šomą kolumną, svarbiausias ži
nias ir pasaulinių svarbesnių

Šelpia tremtinių vaikus
Urugv. Lietuvaičių Trem

tinių Vaikams Globoti Drau- vyko inž. Petras Narutavi- 
gija, teįsikūrusi tik prieš 
metus laiko, jau padarė gra
žių labdarybės darbų. Įvai
riais būdais ši draugija su
rinko virš 1,000 dolerių pini
gais, už kuriuos buvo nusiųs
ta tremtinių vaikams Euro
poje didesni kiekiai mėsos ir 
kitų produktų, šalia to daro
mos rinkliavos ir daiktais. Į 
tremtinių stovyklas jau iš
siųsta dėžės drabužių ir ava
lynės.

Minėdami savo veiklos me
tinę sukaktį, ši draugija rug
sėjo 5 d. kultūriečių salėje 
surengė arbatėlę, kur Dr. K. 
Graužinio, jo ponios ir K. Či
biro kalbų sujaudinti dalyviai 
dar kartą gausiai aukojo dėl 
raudonųjų tironų žiaurumo 
tremtyje kenčiantiems mūsų 
lietuviukams. Nors beveik 
nėra Urugvajuje šeimos (iš
skyrus Maskvos užkrėstą
sias), kurios nesiuntinėtų sa
vo giminėms ar pažįstamiems
Europoje siuntinių, tačiau tautinio meno paroda. Paro- 
niekas neatsisako aukoti, kai dą ruošia kun. M. Tamošiū-

menis” — eilinius skaitytojus 
neimponuoja.

Kas viršui pasakyta yrA ne 
tam, kad Redaktorių “pamoky
ti,” kaip laikraštį redaguoti, bet 
tam, kad parodyti savo pageida
vimus ir skonį, ko p. Redakto
rius pats pareikalavote.

Matot, “pareikalavau” ant sa
vo galvos... Ir kas iš redakto
riaus ir mūsų laikraščio pasida
rytų, jei per visus puslapius per
eitų šis reformų vėsulas. Po vi
sos tos operacijos nebepažintu- 
mėm dabartinio “Amerikos” 
veido. Nesiimam spręsti, ar jis 
būt gražesnis ir įdomesnis, bet 
faktas, kad jis būtų ne tas.

O koks jis bus — skaitykite ir 
matysit patys.

čius su šeima ir iš Italijos at
vyko Albertas Kanaitis 
žmona.

Pirmieji lietuviai lanko 
mokslo įstaigas

Bogotos mieste seserų sa
leziečių kolegijoje mokosi 
Ona Gabriūnaitė ir Regina 
Lukauskaitė. Simas Bukaus
kas, sūnus Simo, studijuoja 
Ibaguės mieste, saleziečių 
Agronomijos kolegijoje tro
pikų žemės ūkį. Jie yra pir
mieji iš DP, kurie studijuoja 
Kolumbijoje. Pastaruoju lai
ku Albertas Kanaitis atlieka 
radiologijos praktikas vieno
je Bogotos ligoninėje ir nuo 
rugs. 30 dienos išvyko į Vil
lavicencio miestą, kame dirbs 
pas vieną gydytoją, kaipo 
asistentas ir radiologas.
Pirmoji lietuvių meno paroda

Pirmomis spalių mėn. die
nomis Medellin’o mieste bu
vo atidaryta pirmoji lietuvių

su akis, kuri, jei nepasisaugosi, 
gali užsibaigti Sibire.

—Še tau šuniui ir Velykos 
— sakau — tai bent nurami
no, jei ir kita dalis sapno iš
sipildys, tai ko gero, Telšių 
Pliumpis dar Sibire atsidurs.

Visi arkliai juoktųsi: Tel
šių Pliumpis pradėjo kelionę 
į lietuviškų bolševikų pikni
ką, o užbaigė Stalino Sibire. 
Taip negali įvykti, tai jau per 
didelė bausmė būtų už vieną 
kartą į bolševikų pikniką pa
važiavimą.

Tiesa, esu susitaręs su ta 
pačia kompanija patraukti į 
stalincų pikniką Waterbury, 
bet čia važiuosiu žinodamas, 
su kuo turiu reikalą ir su aiš
kiu tikslu. Iš Waterburio grį
žęs papasakosiu kaip ten man 
sekėsi. Esu įsitikinęs, kad jei 
man viskas gerai pavyks ,tai 
bolševikų agentėliai čiaudės. 
Tada jie tikrai prie manęs 
daugiau nebesikabins, kad į 
jų piknikus važinėčiau.

Idžioji kliūtis, tai pa- 
lartinius įstatymus 
pageidaujamų profe- 
pka ir iš ateivių rei- 
las būsimo darbo 
B, kurio neturint, rei- 
| valstybės bankui 
15,000 dolerių užsta- 
tią garantiją turėti 
omą, nedaugelis ir 

, kai apie 
is nėra ko nė kalbė-
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Lt frantų,
šventėm 
voje, £

vosiste 
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rie seniai į Urugva- 
ę lietuviai dėjo įvai-

—Chicagoj gelžkelių kom
panijos tarnautojai pasira
šė naują sutartį, sulig kurios 
pastarųjų algos pakeliamos 
15-18%. Sutartis liečia 200,- 
000 gelžkelio tarnautojų.

—Norvegijoje nukrito ke
leivinis lėktuvas, kuriame 
skrido 45 žmonės, iš kurių 
tik 26 išliko gyvi.

lietus 
jaišdtf 
šauni) > 
kad ji 
šventė 

Taip

Č. Grincevičius

LAIDUS

[ikų suraminimą, kad mūsų klaust: 
vaikai daugiau nebekentės 
dvasios vergijos. Mes tikime, 
kad Jūsų galingas žodis pa
judins laisvę mylinčių tautų 
vadus ir susnūdimo.

Šventasis Tėve, mūsų raš
tas nėra toks, kokį norėtume 
parašyti. Rašome pogrindyje, 
prie mirgančios lemputės, kas 
valandėlę laukdami čekistų. 
Kai šis raštas Jus pasieks, 
gal mūsų nebebus. Kol jį nu
neš, daug nešančiųjų pervers 
čekistų kulka.

Rašom pogrindy, prie mir
gančios lemputės

Šventasis Tėve, mums, 
mirštantiems už religijos ir 
tautos laisvę, suteik palai
minimą.

Tegyvuoja gyvųjų ir miru
siųjų Viešpats Jėzus Kristus.

Lietuvos Respublikos 
Romos Katalikai 

Vilnius,
Okupuota Lietuva.
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un mielam skaitytojui nusišypsoti...
nko prie žemės, ir medžių šešėliai ilgėdami 
er vieškelį. Tilo vėjas, debesys jau buvo iš- 
ytojaus diena žadėjo gražų rugsėjo sekma-

•aukia du elgetos, Mataušėlis su Juozapėliu. 
», aukštas ir petingas, apvalia, blizgančia no
li neskusta barzda, kaip antinas, krypuoda- 
is, eina pirmas ir tempia girgždantį vežimėlį, 
ežinia ko pridėta ir maišu pridengta. Vienas 
ęsnis, ir vežimėlis eina įstrižai. Ilgo liemens, 
>ų kojų, tiesus, kaip mietą prarijęs, Juoza- 
yčiais žąsiuko žingsniais, viena ranka mosi- 
I seka gerą galą atsilikęs. Mataušėlis susto
ta, pakrapšto pasmakrę, atsisuka atgal. Ma
ias nepatiko, kad timptelėjo lūpą ir pakratė

ad tu ir velkiesi, kaip voras iš barščių iš- 
’egul tave kur šeškai užkapoja. Dykas, kaip 
, net lazdos neneši, o už mylio atsilieki. Ka- 
i Josvainius pasieksim! Tai, rokuojas, turiu 
ą — man vienam vis reikia traukti ir trauk

au neturiu vieko. Ar tai žertva, tiek kelio 
padaryti! Ar dar toli iki naujo kelio? Ot, 
irimatau ir gana.
ladžgalius pereisim. Bus dar koks varstas, 
kaip blekinis bažnyčios bokštas žiba?

! žiba, tegul jį kur šunys.
(*W a, judinkis greičiau, Juozapėli. Ko gi dabar 

Girdi? Ar užsnūdai? Statyk kojas tankiau. 
|liju, o kai misliju, negaliu tada tekinas būg-

si

—Galėsi sau mislyti per mišparus ir dar po jų visą 
naktį. Dabar reikia skubėti. Tuoj žmonės pradės va
žiuoti į bažnyčią. Kiti visas vietas užims. Dar niekad 
mes taip vėlai nekeliavome. Tai vis per tave, mislin- 
čiau. O ką tu taip jau misliji?

—Man iš galvos neišeina, ir sąžinė nerami, kad aną
kart, per Žolinę, nekaip padarėm, o dabar Vardui Ma
rijos vėl ten pat einame.

—Še tau! O ką gi mes jau taip blogo padarėm?
—O kad ir dėl tos kamžos. Iš bažnyčios nereikėjo 

imti. Gal ir šventinta buvo. O ką tu už ją iš Cemkės 
gavai? Tik vieną vakarą, ne savaitę, buvo linksma, ir 
gulėjom kaip arbūzai patvory.

—Juozapėli, tu man jau nepatinki. Nuo kada tu 
toks maldingas katalikas pasidarei? Neužmiršk, iš ko 
duoną valgai. Ar nevistiek, iš kur paėmėm? Juk niekas 
nematė. Didelio čia daikto — marškos gabalas.

—Ii' ne vien tas. O ir tada su liktorium: ir bėdos 
turėjom, kol nutempėm tokį sunkų griozdą, ir po šiai 
dienai nėra kur jo dėti. Kokia nauda iš to, kad į žemę 
užkasėm? Kiek tada pridrebėjau! Ir tai per tave.

—Cit! Tur būt, cibulių persi valgiai, kad visą dieną 
bumbi ir neduodi ramybės.

—Pala, pala, nebliauk, kaip ožys vidury klano. Ve
lyk paklausyk ir širdin įsidėk, ką senesnis žmogus sa
ko. Ką nori poryk, bet niekas nepagirs už vogimą iš 
bažnyčios. Aha, o aną metą, per Uždūšines, tik jau 
ne mes calūną nutraukėm, o lazdų teko visiems uba
gams. Ir kokią iš to naudą turėjo Ignotas? Boba su
plėšė šmotais ir kelias pančekas pasiuvo!

—Ale tai prakiuro liežuvėlis! Kaip iš sakyklos, tik 
pila ir pila pamokslus. Kitąmet galėsi pats vienas po 
atlaidus klebinėti ir pagal savo tvarką gyventi. Nusi
bodo man tave tampyti. Tu užmiršai, kad aš, o ne kas 
kitas, tave iš “bagadelnės” ištraukiau. Jei dar nebū
tum iki šioliai iš “laskavos” praboštėlio duonos stipi
nų padžiovęs, tai ir šiandien būtum su bobom plunks
nas beplėšęs.

—Bloga te nebuvo, tik kad žebravot neduoda. Sė
dėk ir'sėdėk per dienas. O dėl tos tavo sakyklos, tai 
nesiginčyk tada, kai ii' pats žinai tą. Kai aš sapnuo
ju juodą paukštį, vis kas nors būna ne taip. O pereitą 
naktį mačiau ne vieną, gal vienuolika, o gal ir visus 
tris šimtus ne tai varnų, ne tai ištiestais kaklais ku
meliukų. Ir lakstė aplinkui, ir gnaibė mane. O kai 
anąsyk pasapnavau juodą povą, ar britva neperpiovė 
ir neiškraustė balvonai miesčioniukai visos tabokos? 
Arba kai užpernai naktigoniai įvertė mūsų vežimėlį į 
upelį, ir ragaišis su razinkom per nieką nuėjo? O ta
da, ar ne abu sapnavom juodą gaidį, kai per Parcin- 
kulį Dotnuvoj žydai kačergom mušė ir mano liulką su
daužė? Vot, ir sakau, kai sykį iš Josvainių ubagus jau 
išvijo, tai ir nereikėjo daugiau ten nosies kišti, nes gali 
dar sugaudyti ir į špitolę po spyna uždaryti.

—Tikra švento Baltramiejaus triūba, kaip tave kad 
visi vadina. Kai užvedi, tai tris dienas nėra ramybės. 
Sapnų išguldyto jas atsirado! Antai gryčią prieiname, 
ir atvažiuoja kažin kas, pasiimk savo ramentus. Ir 
raištį ant akies užsitrauk! Ne ant šitos! Taip, dabar 
gerai.

------o------
Netrukus jiedu praėjo kelias sodybas, sutiko porą 

vežimų, ir štai — jau plentas, Šušvės tiltas ir mieste
lis. Keliauninkai pasuko trumpiausiu keliu, pakluo- 
niais. Bažnyčios taku, palengva kildami, praėjo klebo
nijos pirtį, paskui kiemą ir įžengė į šventorių.

Bažnyčios bokštuose ii' ant stogo plasnojo banlan- 
džiai, po klevais stoviniavo per anksti atėjusių moterų 
būreliai. Aikštės grindiniu nuo miestelio, garsiai tarš
kėdama, atriedėjo geltonai dažyta brikelė ir pasuko į 
klebonijos kiemą. Iš jos išlipo senas, pilkaplaukis ku
nigas pernelyg ilga sutana ir baltu drobiniu apsiaustu. 
Mataušėlis jį pažinojo — tai buvo Kėdainių dekanas.

žinovo akimis įvertinęs, Mataušėlis suprato, kad vi
sos geriausios vietos jau kitų elgetų užimtos, kad jie 
per vėlai atsirado. Net ilgaausis priešgina Gaidukas,

visad paskutinis atvykdavęs, jau ir tas sėdėjo ties var
tais, kur buvo Dievo Motinos statula.

Staiga, jam dingtelėjo gera mintis, kad jiedu gali 
sėstis ant laiptelių ties didžiosiomis bažnyčios duri
mis, gal jų iš ten šiandien nenuvys. Tačiau vos tik prie 
durų prisiartino, tuoj iš kažin kur atsirado vyriškis su 
balta kamža, ne zakrastijonas, gal bažnyčios maršal
ka ar tik paprastas vėliavnešys, ir juos piktai nuvijo. 
Nieko kito neliko, kaip eiti į aikštę ir sėstis elgetų 
eilės gale, netoli galanterninkės Marijonos.

Arčiausias Mataušėlio ir Juozapėlio kaimynas buvo 
Ignotas, apsukriausias iš elgetaujančių, kitų vadina
mas dar Garsvyčių sauja. Vardą gavo po to, kai sykį 
Krakėse elgetaudamas, tamsioj priemenėj atidaręs 
spintą ir užuodęs medaus kvapą, ne į tą puodynę ran
ką įkišo ir pasėmęs pilną saują garsvyčių, skubėdamas 
greit dėjo į burną.

Maža to, kad gerklė buvo tartum žarijų pilna, bet 
jo kriokimą išgirdusi šeimininkė atbėgo ir šluota ap
kūlė. Nežiūrint to eilinio nepasisekimo, jis įsitikinęs, 
kad elgetų susirinkime jis, ne kas kitas, būtų kara
liumi išrinktas. Ir su balsu, lygiu didžiąjam bažnyčios 
varpui, ii’ nuolat išgalvotam giesmėm apie negirdėtus 
šventuosius, niekas negalėjo susilyginti.

Pasikeitęs keliais žodžiais, Mataušėlis apsidžiaugė, 
kad jo kaimynas šiandien nėra pavojingas: matyt, 
drėgnas oras, elgetų karaliui bus pakenkęs. Iš jo bur
nos, kaip iš katilėlio su prisvilusia koše, veržėsi spie
giantis, švilpiantis balsas.

Mataušėliui dar kiek ramiau pasidarė, kai jų di
džioji konkurentė, tik šią vasarą iš Užnemunės atke
liavusi Anelė, sėdėjo atokiai, kitoj aikštės pusėj. Ji, 
paprastai, prie kojos prisiriša plaučių gabalėlį ir, ro
dydama kaip nepagyjančią žaizdą, iš geraširdžių žmo
nių nemaža pelnosi. Kai kiti elgetos, negalėdami to pa
kęsti, Zapyšky ją apstumdė ir išvijo, ji apsiprato šioj 
apylinkėj.
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visiems prieinamo], nupirko begalines daugybes

Jos. Kavalauska
LIETUVIS GRABORIUS

įjimošt tremtinių

Jence, R. I

kelione autobusu 4 dienas ir' 
naktis buvo labai maloni ir 
įvairi. Kiek jos turėjusios 

I pergyvenimų ir pažinčių, kas

rusų komunizmą sutvarkys ir 
iš jo glėbio pavergtas tautas 
išvaduos.

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

karštai pa
ėjom pastatyti 
*sime padėti ba- 
įtserims ir bro-

Susirinkusieji 
j ir tuoj sudarė

fo įgal. P. Minkū- 
: sunkią tremtinių 
įjėtj ir kad skubiai 
;00O vaikų ir 5,000 
$lių maisto; kond. 
į žuvies, taukų, 
ris mažiausia 730 
jį BALT teiktų į 
,s kiekvienam vai- 

jr seneliui už 10

Laisniuotas Penna ir New Je 
valstijose

Amerikos lietuviai tada

(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

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

Pakeleivingiems suteikiama
nakvyne

Vislias nemokamai. Kreipkitės
diena ir naktj

jų. Lapl 
rienę, ki 
tremtini)

Susirii 
$20.00 a

Susirii 
vicepirm 
Stasys F

Įkas L. F 
dėlto ne 
svarbiam

Mums saulė šypsojos

Pirmajame pasauliniame 
kare lietuviai dalyvavo rytų

lio vestuvėse. Pasakoja, kad įuva, vilkusi sunkų rusų jun- 
kelionė autobusu 4 dienas ir; gą per ^20 metų, atgavo sau 

laisvę ir nepriklausomybę ir 
vėl savistovi valstybė tapo.

Iškilmingas bažnyčios įJ. E. vyskupas savo turinin- 
pašventinimas 'ga kalba mus visus sveikino, 

Spalių 3 d. įvyko iškilmin- skoningą išpuošimą
v • i 1 namu na aiavontim a iri-

gas šventinimas sv. Andne- 
jaus naujai papuoštos bažny
čios. J. E. vyskupas J. Car
roll McCormick, D. D. su asis- 
ta daugelio prelatų, kunigų 
iškilmingai atliko šias įspū
dingas apeigas.

Paskirtą valandą, J. E. 
vyskupas su visais palydo
vais ir didele procesija, iš 
klebonijos iškilmingai arti
nosi prie bažnyčios durų.

Jausmingas momentas mū
sų gyvenime; su virš 1,200; 
parapijiečių ir draugų apsto
jo bažnyčią nuo pat anks
taus ryto, laukdami šio nau
jo puslapio mūsų garbingos 
parapijos istorijoje.

Užgiedojus pirmais žo
džiais ritualinės maldos, vys
kupas pirmiausiai šventinda
mas apėjo iš lauko apie visą,

|
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Špalių-October 15,19
15,1948

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

p. adv. Kazys Cheleden. Ja
me surado darbo ir keletą 
DP, jame gali rasti darbo ir ir vakarų fronte ir rėmė sa- 
lietuviai jaunuoliai, kurie vo kaimynus, kovojančius 
moka lietuviškai. Tai tikrai Prieš vokišką imperializmą, 
garbė, kad ši įstaiga taip kuris siekė tada visą pasau- 
gražiai veikia. Ka tik ji savo U užvaldyti ir pavergti de- 
patalpas atnaujino, pertvar- įmokratines valstybes. Jie no
kė, padarė lengviau žmonėms r®J° pasauliui amžiną taiką 
atlikti banko reikalus. Čia, laimėti, kad daugiau karų 
jau veikia 4 langeliai, yra in- Į nebūtų, kad visos tautos san- 
formacijos stalas. Visa sko- taikoje gyventų ir gerbtų 
ningai ir prekybiškai sutvar- viena kitos teises.
kyta. Bankas yra labai geroj 
vietoj, • 
todėl jis taip greitai ir išau-, 
go iš pusės milijono ligi 5 su 
viršum dolerių, ir vis dar au
ga.

i Dievo namų, pasišventimą vi- 
1 sų, kurie prisidėjo prie šio 
i parapijos užsimojimo įvyk
dymo. Mes dėkojam Dievui, 
sulaukę šios valandos mūsų 
gyvenime, dėkojame už pa
laiminimą mūsų pastangų.

Tuojau po J. E. kalbos bu
vo iškilmingai atnašauta mi
šių auka. Celebrantu buvo 
mūsų klebonas, kun. J. Čepu- 
kaitis; diakonu—kun. J. Jen- 
cius, M.I.C., Provinciolas Tė- 

;vų Marijonų Kongregacijos, 
i Hinsdale, Ill.; sub-diakonu— 
kun. Dr. J. Jeskevičius, S. J., 
Philadelphia, Pa.; mišoims 
ceremonijų vedėjas — kun. 
Dr. Vitas Martusevičius, šv. 
Jurgio par. klebonas, Phila.; 
pamokslininkas — kun. Dr. 
L. Mendelis, šv. Alfonso par. 
klebonas, Baltimore, Md.;

bažnyčią, laimindamas Die- Pr^e J- E. vyskupo kapelio- 
vo garbei šios pastatytus na-' na\s buy0 — kun. J. Valan- 
mus, o mes, parapijiečiai, ži- tiejus, šv. Juozapo par. kle
bančiomis akimis, su didžiau, bonas,, Waterbury,_ Conn, ir 
siu džiaugsmu širdyje, sekė-'kun. Ign. Valančiūnas, ~Šv. galėtų ir surašyti! Ar ne di-

Sugrįžo iš Kalifornijos
Neseniai iš Kalifornijos su

grįžo p. Padorienė ir jos duk
tė Lucija. Jodvi ten vyko da
lyvauti savo sūnaus bei bro-

; laisvės bonų ir išleido į kovą 
tūkstančius savo jaunų vyrų, 
iš kurių daugelis paliko ilsė
tis amžinai karo laukuose. 
Kaip karas pasibaigė, lietu
vių širdys netvėrė džiaugs
mu. Jie pergalės dainas dai
navo. Jiems saulė šypsojosi, 
o vaizduotėje slinko džiugios 

imintys, kad pagaliau ir Lie-

siu aziaugsmu sirayje, seKe-| n biudbyu: hc m-
me jo kiekvieną žingsnį. Ap- Kazimiero par. klebonas, Phi-' džiausiąs įvykis buvo, kad 
ėjus bažnyčią, kantoriai-ku- ladelphia; bažnyčios šventi- Lucija turėjo “peštynes” pa- 
nigai intonavo Visų Šventų nimo^ apeigų vedėjai — 
litaniją ir procesija per di-

tikinčiųjų pasinaudojo jų ma
lonėmis. Svečiai kunigai iš 
plačios apylinkės pagelbėjo,

Lietuvių troškimas
Kaip aname kare, taip ir 

šitame, Amerikos lietuviai 
gana veikliai dalyvavo, rėme 
šią šalį pinigais, pirkdami 
karo bonus ir eidami įvairias 
pareigas civilinėje ir karinė
je tarnyboje ir pagelbėjo 
Amerikai sutriuškinti jos už
puolikų galybę. Daug lietuvių 
kovos lauke paaukojo savo

Eina tuo pačiu keliu
Prieš trisdešimt metų žlu

gus Europoje rusų ir vokie
čių kariškoms galybėms, jų 
vietoje tuoj iškilo kitos ka-1 
riškos ir tironiškos diktatu-; 
ros, kurios vėl užgrobė ir pa-i 
vergė kitas mažesnes tautas. ’ 
Lietuva vėl tapo raudonos 
diktatūros auka. Jos gyven-, KUVI,» iuu_Ke paaunujo saw 
tojų daugybė tapo nukan-1 uz slos salles lalsv«
kinta ir išžudyta, kita dalis.lr kGrov*k

Temiega
Restorane prie stalo už 

go vienas svetys.
■—Išmesk jį, nes jau seni 

sėdi, — sako šeimininkas k 
neriui.

—Oi, ne! Kiekvieną kar .. . . 
kaip tik pažadinu, jis 
ka tą pačią sąskaitą. "tremtyje

f.. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j kun. Jono Vaitie-
Tel. POPlar 4110 sušauktas B ALF

-arimas, kuriame
Charles J. Romanlį piniginio vajaus 

imigracijos reika-

Tel. DEW 5136

Tel. Sto 3208

Nors karas jau senai pasi
baigė, bet lietuviai dar ran
kų nenuleidžia ir veikia, kad 
jų tėvynė Lietuva vėl būtų iš

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

o c

50-tas Good Will Vajus

Id, Mass.

rūpinimasisSu 2 Ventiliatoriais

• $150.00

w.

labai energūi- 
radovauja: Zig- 

a Jonas Baliule-

• $139.00
Iki 50 ketv. Pėdų

Pasirinkimas Spalvų UŽ 
Iki 500 ktv. Pėdų

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

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

išvežta vergijon į Sibirą ir ki
tas koncentracijos stovyklas 
sunkiems darbams, kur daug 
jų mirė iš bado.

Vokiečių nacių galybė jau sunkaus rusų jungo išlaisvin- 
tapo sunaikinta, bet rusų ko-. ta, atgautų savo nepriklauso- 
munistų akiplėšiškumas dar 
paliko gyvas ir šaiposi iš de
mokratinių valstybių, siek
damas tų pačių tikslų, kurių 
ir naciai siekė. Atrodo, kad 
demokratinės šalys ir vėl tu
rės pilnas rankas darbo, kol

mybę, kad vėl ji per amžius 
laisva gyvuotų, kad galėtų iš 
tremties lietuviai, atatinka
ma valanda, sugrįžti savo 
mylimon šalin, į savo namus, 
po savu stogu ir daugiau sve
timiems nevergautų. S. Ą.

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotoįas

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

N<
Tai ga 

Jersey Iii 
karna gr< 
liene. Ka 
Valentas 
rinkta Ar 
abu new; 
buvo išrii 

vietos parapi-1 lietui 
. j 

1 karūnavol 
Praslinl 

po išrinki 
liene kon 
štabą ir i 
štai, spalii 
Įėję, rožėr 
prasidėjo 
karaliams 
libro dva 
štabui sud 
dalyvavo 
mėlis, kui 
Lietuvio k 
porą sava 
tremties s 
Šv. Jurgio 
P. Biekša, 
lioniai, On 
Mrs. M. 
Mrs. H. Zi 
žentas su 
židaveckai 
čardas ir I 
denė, “kai 

žmona One 
ranauskien 

Priduoti I 
I ralius vaiši

ja vakarienę su 
Be to, nutarė pa

dais ir aplankyti 
įjee lietuvių na- 
i aukas tremtinių

duškomis su marinais. Bet 
viskas laimingai pasibaigė.

Tačiau jauną Luciją la-Įo jų buvo iš visur — Girad-

____  ___ u__ - kun. i
-• “ - ■■ Charles Martin, vyskupo sek-
džiasias bažnyčios duris ejoiret°rius ir kun. Jonas Gibas, ______ __________ _____ ____ _  ____ _ ___

vietinis vikaras; kunigai kan bįausįaį paveikė, matyt, Hol-'villės kun. M. Daumantas ir 
toriai — kun. A. Volz ir kun. '- - - - . -- - - -
J. Henry, iš Philadelphijos;
parap. choro vedėjas prof. ^us įr nor§jo tapti pirmąją hanoy kun. P. Čėsna ir Ra-
P. Staniškis. šventime daly- lietuviška žvaigžde, bet tik kauskas, iš Easton kun. P.

į vidų prie didžiojo altoriaus.
Tada ir mes skubiai grū- 

domės į vidų rasti sau vietos 
bažnyčioje; kaip bematant 
buvo pripildyta visa bažny
čia, kiti nei vietos nerado at
sisėst, o sėdinčių bažnyčioj vietinis vikaras, kun. J. W.

vavo ir kum L. Peciukevičius,

lywood, judamųjų paveikslų, kun. Bagdonas, iš Miners- 
vieta, nes ji ten buvo nuvy-jville kun. Klevinskas, iš Ma-

atidėta lig kito laiko. Ji pa
sakoja, kad buvo susižavėju-

Garmus, iš Chesterio kun. E. 
Paukštys, iš Camden kunMXMVKJU, W bdKUJd, AdU U U. V U b U O J. Z-d V C J U." JT d U. IV o L y O , 10 V'dllltldA K U. II.

telpa apie 1,000 Toliau tęsė- [McMahon, sv. Bartolomejaus jsį vęįkįmu Nors ir ilga ke- Verbickas, visi vietiniai kuni-
si palaiminimas bažnyčios iš 
vidaus. Vyskupas, pirmiau
sia pašventino didįjį altorių, 
kunigams giedant maldos 
psalmes, su procesija vėl ėjo 

- aplink bažnyčią, dabar šven
tindamas ją iš vidaus.

Visa bažnyčia iš vidaus 
naujai puikiausiai papuošta. 
Dabar supratome, kodėl bu
vo kalbama, kad šv. Andrie
jaus bažnyčia bus gražiausia 
iš visų lietuvių parapijų, ne
tik mūsų apielinkėje, bet net 
ir skaitant tolimesnes kolo
nijas. Sakoma, kad mūsų 
bažnyčia yra vienų-viena vi
sam Philadelphijos didmies
ty turinti tokius eklesiastiš- 
kus piešinius. Su pasididžia
vimu mes dabar prisimena
me tas aukas, kurias rinko
me, aukavome šiam tikslui. 
Tai yra vaisius sunkaus dar
bo mūsų parapijos žmonių, 
mūsų parapijos kunigų.

Šventinimams pasibaigus,

parap. klebonas, Philadelphi-; bonė, beį neatbaidė, nes 
joj, ir kun. J. McFadden, Sv.1...................... - - ■ — *
Onos par. klebonas Philadel 
phijoj.

Rautas

> gai, jėzuitas Jeskevičius ir 
jau ten keliavo 3 kartą. Kiek ‘ misionierius Bružas iš Hart- 
;daug pamatė ir pergyveno, i ford, Conn., kuris ir sakė pa- 
Igalėtų visą istoriją parašyti,'mokslus. Atlaidų užbaigimas 
bet jų kuklumas neleidžia (buvo labai įspūdingas, ypač 
daug ko pasakoti, ir čia gau- kai pasijudino procesija. Pro
tas žinutes, reikėjo mokėti iš-' cesija atrodė tikrai didinga 
gauti. Tikime, kad jos pačios 
aprašys savo kelionės įspū
džius, kurie būtų tikrai įdo
mūs.

Gražiai veikia bankas
Liberty Federal Savings 

and Loan Association lietu-1 
vių suorganizuotas bankas 
savo veiklą išplėtė, šiandien
jo kapitalas siekia $5,250,- Laukiama kelionės įspūdžių 
421.52. Tie penkių milijonų i 
su virš dolerių daugiausia 
yra sudėti betaupant ir drau
ge teikiant pagelbos kitiems 
žmonėms. Iš to banko turi ir 
visi lietuviai daug naudos, 
nes jis remia visus lietuvių 
reikalus. Jo patalpose dažnai 
vyksta visuomenės susirinki
mai, jis remia lietuviškus 
reikalus, duoda pašalpos.

Bankui vadovauja žymes
ni lietuviai veikėjai ir vy
riausiu jo vedėju yra lietuvis

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
įdomios ir ilgos kelionės kun. 
L. Peciukevičius. Jis lankė 
Meksiką. Kiek ten daug pa
tyrimų ir įspūdžių surinko! 
“Amerika” ir “Philadelphijos 
Žinios” laukia jo įdomių įs
pūdžių.

Pasisekė atlaidai
Švento Kazimiero parapi

jos 40 valandų atlaidai, kurie 
buvo spalių 3, 4 ir 5 dd. la
bai gražiai pasisekė. Daug

š 50 asmenų ir 
r. $50.00 aukų.
cariniame Jonas 

hB susirinkusiems 
? įstatymą galima 
įneš ir pažįsta-

ir nepaprasto prisiruošimo. 
Tikintieji lankė atlaidus iš vi
sos apylinkės.

Lietuvių kalbos ir kultūros 
kursai

Philadelphijos lietuviams 
didelė naujiena — kursai, ku
riuose galės mokytis lietuviš
kai kalbėti, dainuoti, šokti ir 
vaidinti — atidaryti spalių 
11 d., šv. Kazimiero parapi
jos salėj. Kursams vadovau
ja žymūs lietuviai. Dar gali
ma užsiregistruoti 324 Whar
ton St. Tikima, kad tie kur- 

! sai iššauks didesnį subruzdi
mą ir lietuviškos dvasios pa
kilimą.

Mes jums duosim visiškai
NAUJA 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 INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES
Pilnai Garantuota
Mes Šingeliais apdengsim jūsų STOG4-
UŽ taip pigiai kaip............................................$ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

parapijos salėje
60 susipratusių.

įtarti tremti-'"^ vaiši"

migracijos reika-

iai labai atjaučia 
etinius Vokieti- 
;ir, išklausę buv. 
?etro Minkūno ir 
Įstaigos tarnau- 

ūido pranešimų 
ū tremtinių mai
toj pat surinko 
.■nutarė tremti- 
2inšt pramogų, 

parama galėtų 
būt siunčiama

žmonės dar tik bepradėjo rinktis mišparų, ir Ma
taušėlis turėjo laiko zsu kaimynu žodį sumesti.

—Kaip ritiesi? — bakstelėjo lazda Ignotą.
—Et, kaip voratinklis pavėjui.
—Ar Pavilkijoj gerai prisižebravojai ?
—Šiek tiek. Ir tau dar palikau.
—O kur žiemai sparnus vilksi? Gal jau nužiūrėjai 

kur kamenyčią pirkti?
—Gal kamenyčią, o gal grabnyčią.
—Girdėjau, kad jonaviškiai gerai duoda ubagams.
—Nepūsk dūmų į kiaurą maišą, plaučių neužteks. 

Jei sakai duoda, tai ko pats ten su savo brička neva
žiuoji?

—Kad tu kur atšiptum dantis! Aš jam, kaip žmo
gui, rodą duodu, o jis kandžiojasi.

Po valandėlės Mataušėlis vėl neiškenčia ir bumba 
kaimynui:

—Sakyk, kokią dabar rekviją sudėjai?
—Na tai ką? Sudėjau. Kai ateis laikas, išgirsi.
—'“Turiu tarbų visą gaują, penkias senas, šeštą nau

ją,” — užniūniavo Mataušėlis.
—“Raudonveidės mergicos, drūčiausi gaspadoriai, 

susimylėkit, pamačykit, Mataušėlis nabagėlis ženytis 
nori,” — nepasidavė Ignotas.

—Ach tu razbaininke, tu garsvyčių sauja! Ai' calū- 
ną jau pralakei?

—Tavo ir nosis, kaip liktorius.
------o-----

Žmonių ėmė eiti ir važiuoti vis daugiau, ir elgetos- 
didžiais balsais pradėjo giedoti apie visokius šventuo
sius, jų kančias, velnių apsėstas sielas, karstus, nabaš- 
ninkus.

Mataušėlis pakumšėjo Juozapėliui į pašonę, ir šis 
jau puvo pradėjęs apsakinėti vargus “švento Jurgio 
strielbų karaliaus,” kai ir vėl nutilo. Nepertoliausiai 
klūpėjęs vienakis Adomėlis, priešais pasisodinęs vaiką 
išsukinėtom rankom ir kojom, kuris tęįstengė lik var
peliu skambinti, pats ištęsdamas ir drebindamas bal
są užtraukė dar kažką nauja negirdėta. Praeiviai ne 
daug ką iš jo žodžių tesuvokė, tačiau jo profesijos drau
gai viską suprato. Pradžios nei Mataušėlis, nei Juoza-

pėlis nespėjo nugirsti, o toliau Adomėlis vis kartojo:
Nutukus Ariogala, amen, amen,
Išbrinkus Baisogala, melskis už mus griešninkus.
Skūpiausia Ramygala, amen, amen,
Nevierna Betygala, susimylėk ant mūsų.
Nuplikus Vandžiogala, amen, amen,
Cnatlyva Švenčiogala, abi šimtą kartų melskitės už 

dūšią jo, amen.
Čia prisiartino moteriškė ir, atidengusi krepšį, ėmė 

kažką vynioti. Mataušėlis vėl spūstelėjo bežiopsantį 
Juozapėlį, ir šis dabai' ėmė giedodamas apsakinėti, kaip 
“šventas Jonas Krikštytojas pagimdė šventą Dzidorių 
evangelistą ir artoją Juozapą, šerdešninku perverta 
širdimi.” z

Mataušėlis, ištiesęs vieną ranką į moteriškę, kita, 
rodydamas į Juozapėlį, lankstydamasis iki žemės, se
kė kiekvieną geradarės judesį ir maldavo:

—Susimylėk, panytėle, vargšo ubagėlio, siratos ir 
lozoriaus, nuo mažens kolieko mano tėvuko, mūčenėmš 
sutverto. Vargšas neprimato, neprigirdi ir biskį dur
nas.

Moteriškė išrišo keletą apkepusių bandukių ir bry
zą rūkytų lašinių.

—Pasimelskit už dūšią mano vyro nabašninko Mor
kaus, ir kad Dievas jo vaikams duotų Dvasią Šventą.

—Ačiū, panytėle, ačiū, kad susimylėjai, pasimelsim, 
kaip gi ne, pasimelsim. Ir giesmę apie šventą Morkų 
žinome ir pagiedosime.

Mataušėlis pradėjo, o Juozapėlis vietomis suklysda
mas ir nepataikydamas jį sekė. Ir taip nuaidėjo su
tartine:

Šventas Morkus vajaunykas,
viso svieto mučelnykas,
daug koronių jis regėjo,
smertis pakolei atėjo.
Medžiai ir tvoros lementavojo,
kai jo neprietelis prisigatavojo,
kai žeberkliais griebė už kūno,
tegu, sako, jam slobna būna.
Ant akėčių tampė, vantavojo,
pūdymą šventintais kaulais išklojo,

pylė smalą už kalnieriaus, 
verkė žemė to Žalnieriaus. 
Skūrą išilgai išpecentavojo, 
potam nudėguliais išklojo, 
tempė pliką po Žemaitiją, 
taip subadytą į Dubysą įvijo. 
Bus ir tau taip, gaspadine šviesi, 
jei almužnos ubagėliui pagailėsi, 
duok lašinių didį šmotą, 
duos tau Pundzius danguij zaplotą.

------o------
Dar jie giesmes nebuvo baigę, kai į aikštę dūmus 

pūsdamas įsuko sunkvežimis ir, apsukęs ratą, kelio vi
dury sustojo. Tartum dieglys būtų į širdį įsmigęs, Ma- 
taušėlį pagavo nemalonus nujautimas, kai iš mašinos 
išlipo keli policininkai ir šiaip sau vyrai. Vienas jų, 
matyt vyriausias, garsiai sušuko:

—Na, ubagėliai, ką jūs čia trupinėlius berankiosit, 
jus kviečia Daugirdas į dvarą žąsienos valgyti. Sės
kitės, pavėžinsime, kojų neskaudės. Nebijokite, ne į 
prieglaudą vežame. Greičiau, greičiau, tuoj ims temti.

Giesmės nutilo. Atsirado ir žioplių pažiūrėti, kas čia 
toliau bus. Iš vietos gi niekas nesikėlė. Kai elgetos vėl 
buvo paprašytos į sunkvežimį lipti, pasigirdo balsai:

—Meluoji!
—Nori mus uždaryti!
—Už ką? Ką mes jums padarėme? Kodėl mums gy

venti neduoda?
—Bedieviai!
Pora moterėlių pakilo ir nenoroms slinko arčiau, ki

ti iš lėto kėlėsi ir taikstėsi įsimaišyti į minią. Matau- 
šėlis nežinojo, kas daryti, ir tik raišiojo savo maišus, 
tuo tarpu jo kaimynas, neveltui laikąs save karaliumi, 
palikęs krepšius ir lazdas, pašoko ir smuko į Serafino 
kiemą. Sėkmė, tačiau, jo nelydėjo, ir privijęs vyras 
veik nešte atnešė ir kaip linų kuodelį į aukštą vežimą 
įkėlė.

Mataušėlis su Juozapėliu sunkvežimy atsirado pas
kiausia, nesipriešindami ir stebėdamiesi, kad policinin
kai buvo sukalbami ir įkėlė kartu jų griozdišką veži
mą. Atrodė, kad tik vienam Motiejui Pakamarninkui

pavyko įsimaišyti į galanterninkų eiles ir prive 
važiavimo išvengė.

Apsupusios minios garsiu juoku ir šūkavimai 
lydėtas sunkvežimis pajudėjo ir iškilmingai, nes 
damas pasuko į miestelio centrą, paskui plentu 
Kėdainių.

n

Porą minučių, kol dar nebuvo privažiavę na 
vieškelio kryžkelės, Mataušėlis šiek tiek tikėjosi 
gal iš tikrųjų pasuks į Paliepių dvarą. Bet jie 
nesuko, paskutinę . miestelio trobą pravažiavo, i 
paplentės telefono stulpai, kaip pašėlę, lėkė atg 
būt, pažiūrėti ten, kur jiems neseniai taip gera bi

Kad juos veža į prieglaudą, Mataušėlis neabeį 
bet jam nesuprantama buvo, kad jie pravažiavo!^ 
dainius, ir juos nežinia, kur toliau gabena.

Paskui mašina iš plento įsuko į vieškelį, nes 
ma prariedėjo Šėtą ir vis toliau dardėjo.

Saulė jau buvo nusileidusi, ir virš slėnio kilo 
rūkai. Iš tolimo vienkiemio sklido linksmi armo 
garsai, kažkur lojo šunys, kai mašina vidury lau 
miškėj sustojo. Tas pats vyresnysis vėl atsirad 
lia sunkvežimio ir suriko:

—O ką, ar gera buvo pasivažinėti? Dabar lip 
mašinos, toliau nevežam, dvarą galite jau ir pės 
siekti.

Iš sunkvežimio niekas nelipo, ir teko vėl ko 
sus kelte iškelti. Kai vežimas buvo tuščias, per 
nūs apsuko ratą ir, palikęs juodų dūmų ir dulki 
pą, grįžo Šėtos link.

Elgetos visais balsais keikėsi ir, nežinoda 
nakčiai užeinant traukti, vienas kitą plūdo. Ma 
lis patempė už rankovės Juozapėlį, lazda, parodė 
moj tarp medžių raudonuojantį stogą ir ėmė vilk 
žirnelį.

Kai geroką galą atsitolino, jo pagieža prasivėrę 
sukąstus dantis:

—Tai tau ir Vardo Marijos atpuskai! Nėra 
mo. Kad juos kur liuciperius taip patampytų!

—Ar aš nesakiau? Ar aš nekalbėjau apie 
paukštį? — triumfavo Juozapėlis.
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komunizmą sutvarkys ir 
glėbio pavergtas tautas 
uos.

iber 15, 1948 5

Lietuvių troškimas i 
dp aname kare, taip ir 1 
tie, Amerikos lietuviai 
. veikliai dalyvavo, rėmė 
šalį pinigais, pirkdami 
i bonus ir eidami įvairias 
igas civilinėje ir karinė- 
tarnyboje ir pagelbėjo 
inkai sutriuškinti jos už- 
ikų galybę. Daug lietuvių 
os lauke paaukojo savo 
ybę už šios šalies laisvę 
erovę.

ors karas jau senai pasi
nė, bet lietuviai dar ran- 
nenuleidžia ir veikia, kad 
ėvynė Lietuva vėl būtų iš 
kaus rusų jungo išlaisvin- 
atgautų savo nepriklauso- 
bę, kad vėl ji per amžius 
;va gyvuotų, kad galėtų iš 
mties lietuviai, atatinka- 

valanda, sugrįžti savo 
dimon šalin, į savo namus, 
savu stogu ir daugiau sve- 
liems nevergautų. S.
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jų. Lapkričio 6 d. suruoš vaka
rienę, kurios pelnas eis taip pat 
tremtinių šalpai.

Susirinkusieji tuoj pat sudėjo 
$20.00 aukų.

Susirinkimui vadovavo BALF 
vicepirm. Kazys Sližys ir sker. 
Stasys Klimaitis, nes pirminin
kas L. Krukonis 'naktį dirba ir 
dėlto negalėjo dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime.
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s kiekvienam vai- 
tir seneliui už 10

— vietos parapi- 
igėjų, karštai pa- 
ebėjom pastatyti 
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NAUJAS RADIO KULTŪRINIS ŽYGIS
Rašo J. Žilevičius

Mūsų lietuviškos radio programos ligi šiol. Naujas 
žingsnis ir nauji bandymai ir naujos programos. Stipriau
siomis jėgomis norima supažindinti klausytojus su lietuvių 
muzikos, literatūros ir meno vertybėmis.

New Yorko apylinkė tur
tinga lietuviais, desėtkus 
tūkstančių priskaitoma, bet 
kažin kodėl lietuvių kalba 
radio valandos nelabai pri
gyja. Dar atsimename buvu
sius lietuviškus radio veda
mus Matusevičiaus, J. Valai
čio, J. Dumčiaus. Ilgai tik 
išsilaikė J. Ginkus, matyk, 
jis nežiūri į įplaukas radio 
palaikymui iš šalies, jis, kai
po turtingas pramonininkas, 

I visus finansinius nedateklius 
I pats “sutvarko.”

Tos radio, kurioms vado- srityje patobulinimas. Kurie 
vavo asmenys norėję iš vi-, turi televizijos aparatus, visi 
suomenės lėšų jas palaikyti,! tomis bangomis leidžiamas 
nepajėgė ilgai išlaikyti. Chi- 
caga laimingesnė, lietuviškų 
radio valandų turi keliolika 
savaitėje, kai kurios labai 
kultūringai vedamos.

New Jersey pusėje žinomi 
radio vedėjai buvo Giraitis, 
J. Ratkus, Ona Pocienė — tas daug didesniame darbe, negu 
pats likimas sutiko, kaip ir i ikišiol buvo. Tos programos 
pirm to suminėtus Brookly-' pagrindiniai skirsis nuo da- 
_ _ _ T “ -i m • 1 _ 1 _ _ U. *■* -^-.4- m w i x x x T z-» i x r*

Didelis ir drąsus užsimoji
mas.

Nuo spalių 20 d. jis pradės 
naują pusvalandį (5:30-6:00 
P. M.) iš New Yorko WGYN 
stoties, bangomis F. M. (Fre
quency Modulation), 97.9 
Megacycles, 20.000 watts. Tą 
radio girdės tik tokiais radio 
aparatais, kurie turi F. M. 
bangas. Šiaip, paprastieji 
aparatai tų bangų nepagaus. 
Šiomis bangomis daug geres
nis garsas, griaustinio įtaka 
(nesijaučia — paskutinis toje

fesionalai yra kviečiami su 
paskaitomis, o lenkai iš Eu
ropos yra atsiuntę šimtus 
plokštelių, kokių USA nega
lima gauti. Tas padėjo pro
gramas padaryti kultūriniai 
turiningomis ir įmantresnė
mis, kaip esti grynai komer
cinės programos.

Manau, kad ir J. Stukas 
apie tokias programas galvo
ja, nes jis visada esti kupi
nas gerų norų tautiniuose ir 
kultūriniuose dalykuose. Šia 
proga tenka palinkėti naujos 
programos vedėjui, jos rėmė
jams ir dalyviams geriausios 
kloties lietuviškos kultūros 
laukuose.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

NDARD 

tas Good Will Vajus

I Apie 50 asmenų ir 
$50.00 aukų.

[susirinkime Jonas 
ino susirinkusiems 

įstatymą galima 
mines ir pažįsta- 
ą.luosim visiškai

TOG4 IR INSULIUOSH[eld jyIass 
Už ....................

ota Su 2 Ventiliatoriais 

luosim visiškai 
GĄ už . . . .
ota Iki 500 ktv. Pėdų Žvyro Stop 
luosim INSULIUOTAS 
INES Pasirinkimas Spalvą U 
iota Iki 500 ktv. Pėdų 
liais apdengsim jūsų ST# 
GIAI kaip ...................
iota Jūsų Pasirinkimui spalvos R 

upiginimas ant . • • 
JMINUM STORM W 
AT DAROM — Waterproofing-P«^
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Tai galbūt pirmu kartu 
Jersey lietuvių tarpe buvo ren
kama grožio Karalius su Kara-l 
liene. Karalium buvo išrinktas ' 
Valentas Valickas, karaliene iš-! 
rinkta Antanina Baranauskienė,' 
abu newarkieciai. Oficialiai jie 
buvo išrinkti rugp. 8 d. gražia
me lietuviškame sode, Linden, 
N. J., ir tuojau po išrinkimo ap- 
karūnavoti.

Praslinkus kelioms savaitėms 
po išrinkimo, karalius su kara
liene konferavo sudaryti savo 1 
štabą ir inauguravimo balių, ir 
štai, spalių 10 d., Šv. Jurgio sa
lėje, rožėmis padabintoje salėje, 
prasidėjo ceremonijos. Kadangi nQ buvusius vedėjus. Tik ko- bartinių savo turiniu. Jos bus 
karaliams reikalinga visokio ka- iaįmingu būdu pasi- grynai kultūrinės ir bus lei-

*ių labai energin- 
i vadovauja: Žig
us, Jonas Baliule- 

Minkelis.
nas kun. Puido- 

a siela atsidavęs 
_______ _ . kalams, sugebėjo 

lydėtas sunkvežimis paj^tįavo parapijiečius, 
damas pasuko į miestelio^ arapįjos lietuviai 
Kėdainių.____________ a sav0 aukomis

inti mūsų trem-

pavyko įsimaišyti į galantai 
važiavimo išvengė.

Apsupusios minios gaiš.

tuvių kolonija, bet 
liau šelpti šimtus 
čių vaikų tremty- 
.'parapijos salėje

l

rį turėsime tūks- 
ovininku”...

libro dvariškių, 1
štabui sudaryti pakviesti buvo ir 
dalyvavo šie: klebonas I. Kel
melis, kun. P. Bastakys, Am. 
Lietuvio koresp. J. V. Valickas,1 
porą savaičių kaip atvykęs iš ! 
tremties stud. Juozas Čepulis, 
Šv. Jurgio salės “gaspadorius” | 
P. Biekša, Juozas ir Marija Ži- 
lioniai, Ona ir Ona Daukšienės, I 
Mrs. M. Mack-Mikušauskienė, 
Mrs. H. Zubrickienė, karalienės[ 
žentas su dukterim Alf. ir — 
židaveckai ir jų vaikučiai Ri
čardas ir Barbora; Mary Valic- 
kienė, “karalius” V. Valickas ir 
žmona Ona, 
ranauskienė ir jos vyras. j ir norą dirbti lietuvijos labui,

Priduoti baliui linksmumo, ka- nes, kaip pranešimai sako, 
ralius vaišino “Wilsonu,” kara- jis aštuntaisiais metais ati- 
lienė vaišino “Four Roses,” sta
lai tiesiog lūžo nuo valgių ir visi 
tikrai karališkai ta žodžio rpas- 
me vaišinosi. Didžiausį įspūdį 
padarė, kada ant garbingo sta
lo atsirado karališko didumo 
tortas, papuoštas dviem figūrom: 
“karaliuku ir karalaite.” Kara
liui su karaliene išreiškiant lin
kėjimų ir ilgiausių metų, abu 
kunigai džiaugėsi, kad karaliai 
yra geri katalikai, ir aktyvūs 
katalikiškuose, parapijiniuose ir 
tautiškuose reikaluose. Šie ka
raliai daug prisidėję viskuo 
Newarko lietuvių kolonijos veik
loje. Visi išreiškė ilgiausių me
tų ir palinkėjo šiems karaliams 
šimtmetinio amžiaus ir tokio pat 
ilgo karaliavimo. Karaliai vi
siems giliai padėkojo už parody
tą jiems nuoširdumą ir gerus 
linkėjimus.

Po baliaus visi išsiskirstė ir 
nuėjo ant parapijos bazaro. II- 
igausių metų karaliams. Valio!

Karalių adjutantas

sekė Jokūbui Stukui į aštun
tuosius metus įžengti su sa
vo vadovaujama lietuviška

• radio programa. Per septy- 
,nius metus jam pasisekė pra
vesti 295 kartus, tame darbe 
begaliniai didelis skaičius. 
Jaunas, vos šešiolikos metų 
teturėdamas, pradėjo jis tą 

_ [programą, o jau šaindien 
[ universiteto studentas pats 

uies | bręsdamas, vystė ir ugdė sa- 
jvo radio pusvalandžius.

Nauji radio pusvalandžiai
Matyti tas jaunas vyras tu- 

karalienė” A. Ba- ri neišsemiamą pasišventimą

daro antrą pusvalandi lietu
viško oro bangomis leidžia
mo žodžio iš didelios stoties, 
kur bus geriau ir plačiau vis
kas girdima.

KOLUMBIJOJE

(Tąsa iš 3 pusi.)

Steigiamas kolumbiečių ko
mitetas lietuviams globoti
Bogotos mieste, vadovau

jamas kun. N. Salduko, tve
riasi naujas komitetas ko
lumbiečių tarpe, kuris eis į 
talką lietuvių komitetui ir 
padės parūpinti imigrantams 
patalpas, darbą ir suteiks 
jiems pirmąją reikiamą pa
šalpą. Šio komiteto širdis yra 
didelis lietuvių prietelis 
Mons. Aloyzas Rubio Marro
quin, vienas Bogotos centri
nių parapijų klebonas, o jo 
dešinioji ranka yra inž. Alo
yzas Gomez su savo žmona 
Alicia Cardenas de Gomez.

Hai’tford, Conn. Pastaruoju laiku Bogotos
Porą minučių, kol dar 

vieškelio kryžkelės, Mataiti 
gal iš tikrųjų pasuks į 
nesuko, paskutinę miestu 
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būt, pažiūrėti ten, kur ji©5;
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—Tai tau ir varnoLLVlltJ. XTLU31 liepei. 2A. ZjUKUI, I J—~~ ~

mo. Kad juos kur liuci^|lgu ir maisto va“ ‘32 Scholes St., Brooklyn 6, N. Y. vieną lietuvių klubą.
—Ar aš nesakiau? į^.| 

paukštį? — triumfavo ■

Pirmininkavo p. J.
Dalyvavo apie 40 as-

centro atstovas Jonas

ir tremtinių

programas girdi.
Visai kitokios programos
Suprantama, šios progra

mos vedėjui nemažai kainuos,, 
bet jis tikėdamasis, jog vi
suomenė parems ir šiame

Tam yra laiptai...
Vieną vyresnio amžiaus 

ponią atlanko jos senas ger
bėjas, kuris su dideliu sunku
mu užkopė į ketvirtą aukštą.

Besisveikindamas uždusęs 
sako poniai:

—Keturi aukštai tai ne 
juokai, ponia!

■—Brangus drauge — atsa
ko ponia — tai vienintelė 
priemonė, kuri dar yra, 
kad sukelčiau... širdies pla
kimą pas vyrus.

Baras ir Naktinis Klubas
THE “ALLIANCE HALL”

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

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

o įgaliotinis Vo- 
s Minkūnas, nu- 
ę liūdną ir sun- 
adėtį Vokietijoje 
kubiai reikalinga 

vaikams, sene- 
iškė Minkūnas, 
į turėsime tūks- 
džiovininkų, ku- 
s neįsileis.”
ai supranta pa
ir jau šią savai-

Spalių 1 d. parapijos salėje 
įvyko Hartford, New Britain, 
Paquonock apylinkių BALFo ir 
kt. organizacijų veikėjų susirin
kimas, į kurį taip pat teikėsi at
silankyt ypač jautrus vargstan
čiųjų tremtinių reikalams prel. 
Ambotas. 
Leonaitis. 
menų.

BALFo
Valaitis ir buvęs BALF įgalioti
nis Vokietijoje P. Minkūnas su
pažindino klausytojus su dabar 
veikiančiu DP įstatymu ii' sun
kia tremtinių padėtimi Vokieti
joje ir Austrijoje.

Susirinkimas vienbalsiai nuta
rė visom galimom priemonėm 
sukelt kuo daugiausia lėšų trem
tinių šalpai ir čia pat pradžiai 
suaukota $47.00.

Petras Makštulis, kilęs iš Jac- 
konių km., Ūdrijos valse., Aly
taus apskr., išvykęs i Ameriką 
prieš did. karą, gyvenęs Brook-

ūžiamos lietuviškai ir angliš
kai. Nebus skelbimų ar viso
kių rekordinių balabaikų, ku
riomis dabartinis pusvalan
dis paįvairinamas.

Naujoje programoje bus 
paskaitos apie Lietuvos kul
tūrinius dalykus: istoriją, li
teratūrą, meną, tautosaką ir 
tp. Muzikos dalyje bus lei
džiamos geriausios lietuviš
kos muzikos plokštelės ir bus 
kviečiami su rimtais meni
niais kūriniais patys meni
ninkai. Suprantama, jis to 
vienas nepajėgs įgyvendinti, 
reikalinga bus mūsų lietuvių 
kultūros profesionalų ir me
nininkų rimta pagelba.

Platus kultūrinis darbas
Čia jau išeina iš ribų vie

no asmens galimybių ir pa
stangų, čia jau yra visos tau
tos reikalas. Tokias progra
mas didžiumoje svetimtau
čiai klausosi, na, ir mūsų jau
nimas, kuriai gerai nesupran 
tama grynos lietuvių kalbos, 
o įdomaujasi Lietuvos kultū
ra, anglų kalba bus proga 
viską suprasti.

Tokios programos metines 
šiomis dienomis švenčia len
kų studentų grupė iš Ford
ham Universiteto, kurie pra
dėjo jas ir susilaukė begali
nio pasisekimo. Kaip spauda 
praneša su pasididžiavimu, 
jog, girdi, lenkai turi daug 
lenkiškų programų, bet kul
tūringą tik tą vieną, kurios 
susirenka ištisos šeimos, kad 
ją išklausytų. Kad progra-

PAIEŠKOJIMAI
Zigmantas Mileika, apie 23 

metų amž., ir Elena Mileikaitė, 
apie 18 metų amž., kilę nuo Tel
šių;

Jonas Vaičekauskas, apie 45 
m. amž., įvykęs į USA kartu su 
motina 1913 m., o taip pat jo 
seserys — Juozefa ir Kazimiera 
Vaičekauskaitės, prieš karą gy
venusios Brooklyn, N. Y.

Labai svarbus reikalas! Atsi
liepti — Marijonai Mileikienei, 

Erlangen, DP Camp,
Oberst-Drausnickstr 1, BĮ. E.

Germany, U.S.A. Zone.
Andrius, Jono sūnus, Mikuc

kis, pasivadinęs Glinskiu, kilęs 
iš Vilkijos par. ir atvykęs į Ame
riką prieš 50 metų. Jis ar jo gi
minės buvo įsteigę Glinskių ban
ką Chicagoj ar kur kitur.

Mikuckytės-Ramanauskienės 
(iš Vilkijos) sūnus ir dukros.

Mikuckytės - Sadauskienės sū
nus Sadauskas iš Vilkijos.

Šių ieško: Juozas Mikuckis, 
Block 500, Zimm. 513, Baltic 
Camp, Wohnheim 2/3, Waten- 
stedt (20b), ueber Braunsweig, 
Germany, British Zone.

Antanas Dišė, kilęs iš Pane
vėžio apskr., Varakiškių kaimo 
ir po 1-jo pas. karo gyvenęs 
Chicagoje. Ieško Bronius Mi- 
chelevičius (Ramanauskų), ki
lęs iš Panevėžio" ap., Skafcgirių 
kaimo: Bronius Michelevičius, 
Parkstr. 25, Allgau, Bavaria, 
Germany — US Zone.

Liudvikas Ancevičius, apie 50 
metų amž., prieš karą gyvenęs 
Kenosha, Wis. Ieško Vaclovas 
Ancevičius, Litauisches Lager, 
Augsburg - Hochfeld (13b), 
Germany — US Zone.

Petronėlė Budzilavičiūtė (Pel- 
dienė ar Peldžiuvienė) iš Rokiš
kio m., rodos, gyvena netoli 
Bostono.

Marija Zabukaitė iš Rokiškio 
m., rodos, gyvena New Yorke.

Janina Jankauskaitė (Varnie
nė?) iš Skapiškio m.

šių trijų ieško: Sofija Čelky- 
tė-Klygienė, DP Camp Matten-

161 No. 6th Street

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

šventadieniais susitarus

mos būtų įdomios, studentai,) be‘rg yfį6) ’Kassel-Oberzwehren, 
žurnalistai, redaktoriai, pro-1 Germany_ US /one.

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

'el. EVergreen 7-4335 'Tel. STagg 2-5043

•Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
G ra torius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (šalinskas)
. Laisniuotas Oratorius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

! - $150 -
1 KOPLYČIA SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
i 84-02 Jamaica Avenue,
• Brooklyn, N. Y.

kolumbiečių komitetas ruo
šiasi pasitikti tinkamai di
desnį skaičių lietuvių, kurie 
atvyksta iš Vokietijos, o pas
kui lauks ir daugiau atvyks-

Brazili joje
SAO PAULO

Spaudos balius
Rugsėjo mėn. 4 d. buvo 

ruoštas spaudos balius, ku
ris pranešė visas rengėjų vil
tis. Lietuviška visuomenė 
nepaprastai gausiai apsilan
kė. Pelnas skiriamas “Mūsų 
Lietuvai.”

Sportas
Lietuviai krepšininkai, iš 

DP ir senosios imigracijos, 
suorganizavo dvi stiprias 
krepšinio komandas, kurios 
nugali stiprius Sao Paulo 
klubus. Bendrai, Sao Paulo 
mieste lietuvių sportininkų

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

e

417 GRAND ST.

©

©
©

PLAKATAI
BILIETAI
KONSTITUCIJOS
KNYGOS
ŽURNALAI
GARSINIMAI
VESTUVIŲ KVIETIMAI
ir kiti spaudos darbai

UA m e r i k a ”

Ivne. Ieško Anelė Makštutytė - Nra nemaza- Dedamos pa- 
i Morkūnienė. Atsiliepti: A. Žukui, i stangos juos visus suburti į
1 v/'vrvl.-1 x m (Z "NT 'V xTinno linlmrni IrlnKn

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

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas G ra torius

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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
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Mūsų Apylinkėje Maspetho Žinios

ameriko
LIKŲ 1 
KULTOJ 

S

EINA l

l.Vcrgreen 4 - 7142

SALDAINIŲ SALOČIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KR.E1PKITES: ;

T ei
įio pėsčias... 
,ytų pažiūras.• Kun. Dr. J. B. Končius 

išvyko į BALF seimą Chica-
—Šv. Rož. Draugija turė

jo savo metinį susirinkimą, 
gon. Iš ten vyks į Wisconsin Gaila, bet gi, kad mūsų pir- 
valst. dalyvauti suvažiavime mininkė ponia Rozalija Ne- 
imigracijos reikalais. įdzinskienė drūčiai susirgo.

® Iš BALFo centro išvyko Linkime, kad Dievas duotų 
dalyvauti BALFo seime Chi- jai pasveikti, nes visos narės 
cagoj p. J. Valaitis ir p. Min- dėl jos linksmo būdo labai 
kūnas. pasigendame. Ona Ližūnienė

J. B. Laučka su šeima iš- užėmėm pirmininkės vietą, 
vyko pas savo uošvius į Ro-, kuri gražiai vedė susirinki- 
chesterį, iš kur vyks Chica- mą. Ona Černiauskienė jau 
kon, dalyvauti seimuose.

® P. Sofija Krilavičienė 
per kun. ] 
“Amerikai” savo

.. J , . . mus ir piniginę auką 15 me-
ciją tvarkančioms Įstaigoms. tų sukakčiai paminėti. .................................

• Rozalija Nedzinskiene, *y .rengia av* R°ž yiaa^)a’ 
mūsų uoli skaitytoja yra su
sirgusi.

I • V. R. Valantiejienė lan- 
| kėši pas savo gimines ir pa- Į 
žįstamus Waterbury, Conn. 

| • M. Vaščilaitė - Seveeney
šiomis dienomis lankėsi pas

blankus

“Amerikos” Sukaktuvių Koncertas
-------------- ...... ... ........................... ..... ......  .......

Kaip jau buvo minėta, šie- Tv «i 
met “Amerika” švenčia pen- IspildzillSlCIllS iJALr 
kiolikos metų savo gyvavimo 
sukaktį.

Sukakčiai tinkamai pami-
n6ti BrooMyne yra susidariu- (dyMt7 BA^bUnkus “ir to
rn skaitlinga komisija MalonSkltc tau ti lai.
non Įeina vietos katalikiškų sau įr B Centrui:- 
draugijų atstovai ir visuome- ’ .... .. . n= . . . o
nes veikėjai.
' Paskutiniame šavo susirin
kime komisijos valdyba nu
tarė to minėjimo proga su
rengti “Amerikos” naudai i 
koncertą, kuris įvyks sekma
dienį, gruodžio 12 d., Labor 
Lyceum salėje.

Koncerto programai išpil
dyti nutarta pakviesti vietos 
parapijų chorai ir keli žymes
nis solistai.

Išrinkta atskira komisija 
Paminklinei Knygelei išleist, 
kurioje, be programos, tilps 
trumpa “Amerikos” nuveik
tų darbų apžvalga ir “Ame
rikos” rėmėjų fotografijos.

Kai tik bus paruošti ata
tinkami blankai, mūsų įgalio
ti asmenys aplankys biznie
rius ir priims iš jų skelbimus 
tai knygelei, o skaitytojams 
bus išsiuntinėti kvietimai 
prisiųsti savo “Boosterius” 
(sveikinimus).

Davę skelbimus ir sveikini
mus skaitysis prisidėję prie 
Paminklinės Knygelės išleidi
mo ir atminčiai gaus tą kny
gelę nemokamai.

Nors darbas dar nepradė
tas, bet mūsų bičiuliai jau 
pradėjo sveikinimus siųsti. 
Paskiausia yra atsiliepę Leo
nardas Sabys iš Brooklyno ir 
Sophie Krilavičienė, iš New
ark, N. J.

Norintieji prisidėti prie 
Paminklinės Knygelės išleidi
mo ar informacijų gauti, 
kreipkitės į “Amerikos”
ministraciją, 417 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Ad-

IŠ LIETUVIŲ NAMŲ SAVI
NINKŲ VEIKLOS 

MASPETHE
Rugs. 29 d. įvyko Liet. Na-

Rrnnklvn, N. Y,

įilba Višinskis, 
įkoliojasi, arba 
jj3, šį kartą jo pa

išpildykite blankus dviejose 
kopijose ir grąžinkite BALF 
Centrui.

Pasiųstieji į Europą blan
kai grąžinami BALF Cent
rui į New Yorką, tik tada 
jiems duodama eiga. Patik
rintieji blankai BALF paruo-į 
šiami ir persiunčiami imigra-

Tik blankus BALF Centrui 
pasiuntę nesitikėkit, kad 
tremtiniai tuoj ir atvyks. 
Juos turės Europoje patik
rinti ir paruošti kelionei.

Per mėnesį laiko dabar te
galės atvykti dar kol kas tik 
apie 1,600 visų tautybių 
žmonių. Pirmieji atvyks spa- 

i lių mėn. gale — į New Yorką 
į ir Bostoną.

Juo greičiau atsiusite iš
pildytus blankus, tuo greičiau 
tremtiniai atvyks.

LAIMĖJIMO VAKARAS

Moterų S-gos 24 kuopa ren
gia įdomų laimėjimų vakarą 
šeštadienį, spalių 16 d., 6 vai. 
vakare, Dumblių namuose, 
19 Chestnut St. (Cypress 
Hill), Brooklyne.

Valdyba

IŠ ALIUMINŲ IR STUDEN
TŲ KLUBO VEIKLOS

Aliumnų ir Studentų Klu
bo narių susirinkimas įvyko 
spalių 10 d. Woodrow Wilson 

j Foundation rūmuose. Turtin
gą programą gražiai pravedė 
klubo pirmininkas inž. V. Vit
kus. Dalyvavo per 30 narių.

A. BALTON-BALTRŪNAS

Entered as s 
office at Brc

Albert Balton-Baltrūnas, 
sūnus maspethiečių Mykolo 
ir Onos Baltrūnų, baigė gra- 
boriaus ir balzamuotojo mo
kslą.

Albertas Balton jaunajai 
Amerikos lietuvių visuome
nei gerai pažįstamas. Mas
petho parapijoje jis priklau
so visose lietuviii jaunimo or
ganizacijose. Šiuo metu yra 
Veteran Posto 869 trečiuoju 
vice-komandieriu, aktyviai 
dirba Šv. Vardo draugijoj, 
LRKSA kuopose ir vyčiuose. 

, ... . . 1 Šiomis dienomis Albertas|vicienei ir p. M. Vascilienei, 
kurios susirgo.

V. R. Valantiejienė

■15 metų kaip yra protokolų 
raštininkė. Visos vienbalsiai 

Bastakį atsiuntė Pra-šo, kad ji liktų ir toliau 
sveikini- darbuotis, nes ji labai tvar

kingai viską veda.
—Spalių 24 d. “Bunco Par-

Viešp. Ats par. salėj, 64-25 
Perry Ave., Maspethe. Įžan- 

i ga $1.00. Pelnas skirtas nau
jai karūnai. Kviečiame daly
vauti. Bus galima laimėti 
įvairių dovanų.

—Linkime geriausios svei-
savo brolį Vladą Vaščilą, ka.tos P- . Martin - Marcinke-
Manchester, Conn. Ten šven
tė ji savo gimtadienį.

Povilas ir Anastazija Au
gustinai iš Maspetho švenčia 
40 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Daug laimės.'

• Juozas ir Ona Černiaus
kai, 53-14 72nd St., Maspeth, 
spalių 9 d. švenčia savo ve
dybinio gyvenimo 38 sukak
tį.

® Patricija Ona Bojeliūtė 
iš 205-10 48th Ave., Bayside, 
spalių 5 d. mirė. Palaidota 
spalių 6 d. Kalvarijos kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinosi 
V. R. Valantiejienė.

• M. H. Markevičiui iš Mas 
petho viešėjo pas p. A. Jura
šienę, Watertown, Conn.

® Kazys Vilniškis, buvęs 
“Amerikos” pirmasis redak
torius, iš New Haven šiomis 
dienomis lankėsi New Yorke.

—Į Chicagos į BALF sei
mą šią savaitę išvyko trys at
stovai: prel. J. Balkūnas, K. 
Balkūnaitė ir P. Kubilius.

—Altoriaus draugijos su
rengtas parapijos bazaras 
pasisekė gražiai. Per tris va
karus salėje buvo dauž žmo
nių, kurie mėgino savo laimę 
išlošti gražių daiktų.

—Sekmadienį, spalių 17 d. 
po mišparų, visi bazaro tal
kininkai, kurie dirbo prie sta
lų, prašomi susirinkti į para
pijos šalę. Ten bus vakarienė 
ir sykiu bus patiekta apy
skaita apie bazaro pasekmes.

—Spalių 18 d. vakare, po 
novenos pamaldų, šaukiamas

pradėjo dirbti Ballo-Bieliaus- 
ko laidotuvių įstaigoje. Jau
nas graborius yra pasiryžęs 
patarnauti visiems kuo ma
loniausiai.

Naujai atvykusiai iš Vokieti
jos lietuvių šeimai skubiai rei
kalingas 3-4 kambarių butas.

Kas galėtumėte sužinoti apie 
laisvus kambarius, nuoširdžiai 
prašome pranešti mūsų adresu: 
417 Grand St. Tel. EV 8-7012.

PRANAS SUPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

RUBBER STAMPS#)

u

b

s,

67G2 FOURTH AVI' BROOKLYN 20, N. Y,

(68111 St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukiete 

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

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

laiku Višinskio 
; F i n k e 1 s t 

; sakė tą pačią 
į) Sąjungoj, tai, 
Įondoniškis “Ti- 

jtojo tada Ispani- 
•js Salvadoro de

SHoreroad 8-9330 , ir paprašė jam 
$kot irgi vieną 
■ii buvo maždaug y

sakė jis —lau- 
53 gavo kouferen- 
jė klausimą apie 
įų. Pirmasis iš-' 
liūtas ir, žiūrėda- 
pasiūlė, kad būtų 

: galingi sparnai, 
j žvelgdamas į bu- 
bd būtų sunaikin
tus gi kreipėsi į 
(ir siūlė, kad būtų 

vartoti nagai ir

I
£ 489 Grand Street Brooklyn, N. N
g ■ Aarti Union Avė.

D. Wliitecavage, Savininkas

Clement A. Vokei
(VOKET AITIS)

Advokatas
41-40 —74th Street

i kalbėjo meška.
: visuotiną visą puo- 
ipsiginamų ginklų 
ą ir pažadėjo, 
3 visus apkabins ir 

_ > prispaus prie

'imskio lūpomis ne- 
pati meška?...

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR  AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų i kareivio kapas 
lyginimą, plasteriavimą, šaligą 
vių cementavimą ir kt. darbus

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

siekt 
šaulį ir 
stybėse 
nizavę 
pagalbi 
ti. Pan 
je, kui 
ruošė 1

Prad 
duota 
liau, k 
dėjo v 
visų k 
tybių, 
Ameri 
garyji 
kvos 
Graik

mnaikintas. Lietu- 
veteranai šiandien 
fašistiniais bandi
nes didvyriai da- 
sebe Vytautas, ne 
s, ne Kęstutis, ne 
dus, ne Kudirka, 
jas, Molotovas, Be- 
movičius, Višinskis,

Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9 - 5972

MAM- Stephen Bredes J
ADVOKATAS

197 Havemeyer Stree 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

• Adv. Bagočius iš Bosto-į Altoriaus draugijos susirin- 
no buvo atvykęs į New Yor-' kimas.

| —Sekmadienį, spalių 24 d., 
,po mišparų, parapijos salėje, 
šaukiamas tretininkų broli
jos metinis susirinkimas. Tą 
patį sekmadienį, 7 vai. vaka
re, parapijos salėje, Rožan
čiaus draugija rengia Bunco 
party ir kviečia visus daly
vauti.

—Parapijos jubiliejaus iš
kilmingai vakarienei, kuri 
bus lapkričio 27 d., prižadėjo 
keletas veikėjų moterų paga
minti valgius ir patarnauti 
prie stalų.

—P. Mažeikienė paaukojo 
tremtiniams gražių rūbų pa
skirdama juos labiausiai rei
kalingiems.

Nutarta remti tremtinius “° ^uvo i
maisto siuntiniais ir aptarta kur, drauge su p. K. Vii-1 
daug kitų reikalų. I nlsklu> 7^13°S °”' '

Klubo susirinkimai daromi na"al> da™ BAU?e reviziją.
kiekvieno mėnesio antrąjį .. * ,Dr- š>»'Pal‘« yra

|niškiu, kaip revizijos kom.

• Dr. Aldona Šliupaitė yra

PARDUODAMA

mų Savin. Maspethe susirin-1 sekmadienį 5:30 vai., į ku- ls^kusi į Chtcagą.
kimas. Skaitlingai dalyvavo riuos kviečiami dalyvauti lie-' . J-Stukas, Lietuvos At- 
nariai ir po diskusijų buvo j tuviai akademikai. ls.1TVlnim^. ra(^]p direktorius

Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 
vietose. Patarnavimas teisingas.

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

nutarta šią draugiją pastip
rinti ir jos veiklą vest pir
myn.

Išrinkta nauja valdyba: 
Adv. St. Briedis, pirm.; V. 
Karlonas, vicepirm.; Stefani
ja Kleizienė, sekr., J. Bene
dict, fin. sekr.; S. Šiaučiulis, 
iždin.; B. Kulis, maršalka ir 
S. Cerebiejus, koresponden
tas.

Sekantis susirinkimas bus 
spalių 27 d., 8:15 vai. vakare, 
Piliečių Klubo salėj.

P. Beleckas demonstravo! iš Newarko-u?simokėJ°.?a™ 
įdomias filmas iš Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo, iš 
bolševikų teroro mūsų pa
vergtoje tėvynėje ir iš trem
tinių gyvenimo Vokietijoje.

DARIAUS - GIRĖNO 
MINĖJIMAS

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS ,

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos pirmas po vasaros 
atostogų susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalių 20 d. 7:30 
vai. vakare, “Leader Observ
er” salėje, 80-30 Jamaica 
Ave., Woodhaven, arti Forest 
Parkway stoties.

Visi nariai ir norintieji 
prisidėti prie namų savinin
kų judėjimo, yra kviečiami 
dalyvauti virš minėtam susi
rinkime, kuriame bus įdomių 
pranešimų ir 
svarbiais namų 
reikalais.

Dariaus - Girėno pamink
lo statymo komitetas prašo 
pranešti, kad 15 m. sukakties 
proga, pagerbimui lakūnų, 
ruošiamas šaunus bankietas 
ir šokiai, kuris įvyks spalių 
16 d., 7 vai. vak., Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Įžanga $3.00. Pelnas eis pa
minklo naudai.

Svarbus Pranešimas

prenumeratą ir prisiuntė $2 
“Amerikos” įsikurd. Fondui.

• P. Beleckas yra atvykęs 
į mūsų* apylinkę, kur išbus 
apie savaitę laiko.

° Dr. V. A. Dambrava bu
vo išvykęs į Lowell, Mass., 
kur suorganizavo LRKSA 
kuopą.

• L. Gajauskaite, išdirbu
si ilgesnį laiką BALFo cent
re, šiomis dienomis perėjo 
dirbti į “War Relief Service, 
Resettlement division.”

® Anicetas Simutis, gener. 
Lietuvos Konsulato attache, 
kuris visus atvykusius iš 
tremties maloniai sutinka 
prie laivo, ruošiasi pirmam 
masiniam tremtinių sutiki
mui, kurie pirmieji tikimasi 
atplauks spalių mėn.

Į • Adv. Košt. Jurgėla, Liet.

YcdcH.N.Y.
________Tel beekman 3-6B28,
J. Šneideraitls ir A. Andriukaitis 

Praneškit—Prlsiųslm Katalogą Dykai

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

Stuko Radijo klausytojų 1 Informacijos Centro Direkto-
žiniai

Trečiadienio radijo progra
mos prasidės spalių (Octo
ber) 20 d., 1948. Tai bus pir
moji lietuviška kultūrinė pro
grama Jungtinėse Valstybė
se, transliuojama per F. M.pasitarimų

savininkų Radiją. Ji bus pritaikyta
amerikiečiams ir lietuviškam 

Valdyba' jaunimui.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

IEŠKOMAS DARBI
NINKAS

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

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

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

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

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

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE 
INSURANCE

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

4-3487 RE 9-1506

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. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

Vorošilovas ir kt. Idurže 
« Savanorių Pros- h ^tų i 
irto raudonosios ar- pn 
aspektu, Vilniaus įs- ,

— Gedimino gatvė jo 
irto Lenino prospek- 
a Laisvės Alėja da- 
- Stalino prospek- Qr*a[

S. S. Lockett, M. H:žigai anuomet sakė ’ 
aogelis, kuris, va- 
■s Kaune autobusu, 
bilieto ligi Laisvės 
iet, konduktoriui pa- 
jog Laisvės Alėjos 
į o yra tik Stalino 
ps, žmogelis papra
šyt autobusą ir lip- 
“ikė: 
pu aš eisiu pėsčias 
Įilėja, negu važiuo- 
ptas Stalino pros-

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitaria

DA venport 6-0259
u . ■ 4 ‘ y... *

r. - 'z ■..

WOTOGRAFAS
W 65 " Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

ra

499

EV

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas

vyria

mąp
Ne

I rius, su žmona išvažiavo Chi- 
cagon, kur dalyvaus BALFo 
ir kt. seimuose.

• Pp. Trečiokai išvyko Chi- 
cagon ir ta proga žada už
sukti į Kanadą, kur aplankys 
naujai atvykusius DP.

• Prof. Adolfas Darnusis, 
buvęs Ateitininkų Pirminin
kas Lietuvoje, vyksta Chica- 
gon, kur L. R. K. Kongrese 
skaitys paskaitą.

• J. Bulevičius (Boley), 
Liet.
New 
goję 
kur kalbės 
mu.

• Genovaitei Stancaitei, 
kuri lapkričio 6 d. išteka už 
p. V. Belecko, spalių 9 d. An
gelų Kar, par. salėje buvo 
suruoštas puikus “Shower 
Party,” kuriame dalyvavo 
apie 70 žmonių.

• Silv. Dulkė, aplankęs tė
vus Richmond Hill, išskrido 
lėktuvu į Norfolk, Va. į lai-

JI vyno tarnybą.

Vyčių 
Yorko, 
Liet.

prezidentas, iš 
dalyvaus Chica- 
Kat. Kongrese, 
jaunimo klausi-

Pirmoji lietuviškoji marškinių siuvykla

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET

Tel. EVergreen 4-9737

Tis," konstatavęs 
M Vokietijoj tremti- 
■'klose 400 žmonių 
kunigas, su pasity- 
rašo, kad, girdi, visi 
ai dabar maus sta- 
išv. Petrą, kad trem- 
lereiks jau brautis

dole 
ir b 
“su] 
vidi 
lėlii 
ja, i 
nijp 
mur 
Grai

Ti 
atiti 
Par 
je, r 
žiūri 
čių i 
yra

S< 
žem 
je 5

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.

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
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!

Jos. Zeidat, J r

LIETUVIŠKA UŽEIGA
•Nebrangiausia—ir—Geriausia

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

BROOKLYN, N. I nei I Austrą-(je 5 
jie būsią išganyti ir niza

Uni; 
atst 
slov 
jos, 
bijo 
žiau 
dun 
jog 
kus 
imt

pačiame Nr. tai pats 
j" jau su pagarba ra- 
' pirmadienį ir ant- 
žydąi šventė savo 

šventę. Pagal sa- 
-dorių žydai jau pra- 
10 metus...” 
savo tautiečių įsiti- 
padaromi pajuokos 
Ar tas pasityčioji- 

. dnčiųjų brolių lietu- 
tolerancijos ir libe-

- a pavyzdys? Ar lie-
- ^"Keleivis” negalėtų

šo,
Sov 
tano 
kios 
balt 

“LIETUVOS ATSIMINIMU*' i Mu tikybai? |UN 
RADIJO VALANDŲ

Šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

KLAUSYKITE ) pačią toleranciją,

atikiams suvilioti tu

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 »
^Prūsijos širdis ir'gti 

iręs 
b™

Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. _____
Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 vi teisės" į šią sritį*-

Direkt. JOKŪBAS J. STUK AS ^Lietuvai. . I
429 Walnut St., Newark 5, N. < ' kai jie Karaliaučiu j 

Tel. MArket 2-5360 b iš vokiško Koe- 
pasidarė... rusiš-
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