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Visi Kviečiami į Į

iš visų pusių į 
atstovai aptarti 

okados reikalus.
o specialaus ko- 
neturėjom, bet, 

rašyt, kas ten bu- 
ui
nuo pasakos (nes 
as kita, kaip tik 
o sakomos). Vie- 
ip jau žinot, su

lįs ir padarė nuta- 
teikia katinui ant 

būtį pakabanti, 
lu apsisaugot nuo 

žvėries. Bet, kai 
kambutį pririšti, 
ėatsirado nei vie- 
įstų tą padaryt... 
p buvo Paryžiuj? 
ailios peliukės da- 
ienas iš Belgijos 

ries baisiai bijom 
tino... Buvo pada- 
jmas, kad reikia 

skambalas ant 
t kai tas katinas 
avo “Veto,” tai 

skambalas nepri-

Beatodairinis “valymas” Čekoslovakijos kom. partijo-. 
je. “Konspiratoriai, reakcionieriai ir sabotažninkai”... Nuo
latinė baimė dėl gyvybės. Koncentracijos stovyklos. Ges
tapininkai instruktuoja kom. policiją. Politiški belaisviai 
žudosi... Reikalauja, kad bažnyčia eitų su komunistais! 
Algos, iš kurių galima mirt badu.
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i, kad rusai yra 
grafo ir elektros

Įdomus policijos raportas. Sabotažą organizavo Sovie
tų Sąjunga. G. Dimitrov, Bulgarijos ministeris pirm., buvo 
organizatorius Švedijoj komunistų sabotažo darbų, dildo
mosios kom. grupės. Slapti šnipai. Sprogstamos medžiagos 
kontrabanda. Slaptos radio stotys.
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yra su bevieliu 
ai sunku čia be 

)s prastam žmo- 
dyt, bet dėl elek- 

es beveik sutin- 
sai ją atrado. 
Atžygiavo jie iš 
pšviestos plačio- 
ėvynės į Vakarų 
čia atrado elekt- 
a, atradėjai! Ar

- švelnesnėm 
moteris! Tik

aip visų laikraščių 
L Tarptautinė Mo- 
a New Yorke. Tik- 
t, tai buvo ne Mo- 
a, bet Moterų Dar-

te
ką

Ką tik neseniai viešumon 
paleistas policijos raportas 
duoda labai įdomių žinių apie 
nelegalų komunistų veikimą 
Švedijoje. Pirmaisiais karo 
metais gana dažnokai pasi
taikydavo įvairių sprogimų, 
tai laivuose, tai fabrikuose. 
O kiek tokių darbų nepavyk
davo! Apie juos buvo ligi 
šiol nežinoma, bet štai dabar 
visuomenei prieinamas poli
cijos raportas daug tokių de
talių atskleidė. Tų sabotažų 
organizatorium buvo buvęs 
vokiečių reichstago narys 
Ernst Wollweber, nelegaliai 
atvykęs į Švediją Hans Kol
ler vardu. Tiems sabotažams 
tiek Švedijoje, tiek kaimyni
nėse valstybėse vadovauja 
Sovietų Sąjunga.

Ir Dimitrovas prikišo ten 
savo nagus.;.

Policijos raportas remiasi 
dalinai ir paties Wollweberio 
parodymais. Įsakymą užda
viniams vykdyti jis gavęs iš
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eltui sakoma, kad 
ažinsi žmogų... Ir 
irys per savo dar- 

> iė, kas jos yra ir
L. Praėjus pro vi- 
autų pavilijonus, 
.šiai, su pasigerė- 
:yti: lietuvės pir- 
je be jokių abejo- 
i puikūs rankdar- 
lės juostos, audi- 
ių raižiniai, kry- 
iekvieno exponato 
*eras skonis ir be
eini siela.
jrdaug girti, nes, 
rys kaip katė: kuo 
ostai, tuo labiau 
kas teisybė — tai 

ietuvės pasirodė

Stotis

St0“ J
Pi«

429

s paskutinis mano 
... Kaip kondukto- 
nį vairuoja dviem 
P mūsų mielą 
įteko vesti dviem 
1 linijom: viena 
krikščioniška ide- 
intra — Lietuvos 
1...
q “Amerikos” Nr.

šias eilutes rašančiam redak
toriui tenka perduot laikraš
čio vairas kitiems ir atsisvei
kinti su labai brangiais ir la
bai simpatingais mūsų skai
tytojais.

Ir ta proga ačiū visiems, 
kurie skyrė dėmesio mūsų 
laikraščio mintims. Ypatin
gas dėkui mūsų laikraščio 
Direktorių Pirmininkui kun. 
Norbertui Pakalniui, kurio 
globoje taip labai miela buvo 
dirbti, nuoširdžiausias ačiū 
visiems “Amerikos” direkto
riams, su kuriais dirbti buvo 
vienas malonumas; didelis 
dėkui brangiam “Amerikos” 
administratoriui, kuris visą 
savo laiką ir pats save skyrė 
tik “Amerikai,” širdingas 
ačiū mūsų bendradarbiams 
visoje plačioje Amerikoje ir 
taip pat mūsų spec, korespon
dentams Vokietijoj, Švedijoj, 
Prancūzijoj, Kanadoj, Argen
tinoj, Urugvajuj, Kolumbijoj, 
Venezueloj ir net Australijo
je.

Žmonės ateina ir praeina, 
bet idėjos pasilieka nepaju
dinamos ir amžinos. Ir kai 
šiandien, palikęs dalį savo 
sielos, perduodu mano mielą 
“Ameriką” į kitas, geresnes 
rankas iš visos širdies noriu 
linkėt, kad Dievas laimintų 
mūsų teisingą kovą!

tūlo Rusijoje gyvenančio 
Maximo, bet policijos tardy
muose Wollweberis kartais 
prasitardavo ir apie visiems 
žinomą sabotažninką Georgi 
Dimitroff, dabartinį Bulgari
jos ministerį pirmininką.

Wollweberis, atvykęs šve- 
dijon suklastuotu pasu, pra
dėjo organizuoti 2-3 vyrų ju- 
domasias grupes visoje Šve
dijoje. Tų grupelių uždavi
nys buvo visomis priemonė
mis išmušti ginklą iš rankų 
visiems komunizmo priešams. 
Drausmė Wollweberio grupė
se buvo geležinė, už organiza
cijos išdavimą kiekvienas tu
ri būti vietoje paklotas. Gru
pių nariai nežinojo viens ki
to pavardžių, visi jie vadino
si slapyvardžiais. Ir visi daik 
tai turėjo slapyvardžius. Di
namitas, pav., vadinosi “mė
sa,” laiko uždegiklis — ”lap- 
landiečių peilis,” organizaci
jos narys — “mergiščia.” At
sirasdavo naujas narys, sa
kydavo, kad “gavo naują ad
resą.”

Niekšiškiausias darbas
Niekšiškiausias darbas, ku

rį tie komunistai buvo pasi
ryžę padaryti, tai visą Švedi
ją elektra aprūpinančios 
elektros jėgainės Porjuse iš
sprogdinimas. Wollweberis į- 
sakė savo pakalikams iš
sprogdinti turbinas, bet tie 
jo pakalikai atkalbėjo jį nuo 
to motyvuodami, kad jėgai
nės saugumo įtaisymai yra 
labai efektyvūs. Tada įsaky
mas buvo pakeistas: sabotaž
ninkai turėjo tada sukrauti 
kuo daugiausia sprogstamo
sios medžiagos prie elektri
nės jėgos stulpų išilgai visą 
geležinkelio ruožą, kuriuo 
gabenama rūda.

Lulea komunistinė grupė 
gamino specialias prašmuge- 
liavimo liemenes, kurias pri
pildavo sprogstamaja me
džiaga. Keliais atvejais jos 
buvo jau ir į laivus gabena
mos, bet laiku buvo užtiktos

Iš to minėto policijos ra
porto aiškėja ir kitų įdomių 
dalykų. Pasirodo, kad plačiai 
buvo išplėstas ir radijo špio
nažo tinklas. Stockholme vei
kė radijo šnipų lyga, kurios 
uždavinys buvo rinkti žinias 
apie transportus. Įsakymus 
duodavo rusų agentas Pavel 
Fomenko.

Neapsieina ir Švedija be 
“prajovų.” Šiomis dienomis 
Stockholme vieši Čekoslova
kijos prekybos delegacija. Ir 
ot, štai, spalių 28 d., visi 
Stockholmo dienraščiai di
džiausiomis raidėmis pirma
me puslapy rašo, kad... “nu
šoko” jaunas čekų diploma
tas. O tokiu “atskalūnu” bu
vo 28-metis prekybinės dele
gacijos narys Dr. Jiri Jahn. 
Štai ką tas “eretikas” papa
sakojo spaudai.

Šiemet, vasario mėnesį, 
baigęs laikyti egzaminus 
Pragos universitete ir prie
varta įstojęs į komunistų 
partiją kokiai nors tarnybai 
gauti, jis sau prisiekė, kad, 
kai tik pasitaikys proga su 
kokia nors prekybos delega
cija nuvykti užsienin, pasi
naudos tuo ir vėl pasida
rys laisvas žmogus.

Kaipo žmogui ir specialis
tui du dalykai jam padarė le
miamo įspūdžio: beatodairi- 
nis valymas Čekbslovakų ko
munistų partijos ir Sovietų 
ekonominė politika.

Sovetų ekonominiai planai 
jau pradeda reikštis Čeko
slovakijoje. Prekybos sutar
tis su sovietais privers Čeko
slovakiją visiškai priklausyti 
nuo sovietų ir dar labiau nu- 
smukdins jau ir taip žemą 
pragyvenimo lygį.

Totalitarinė valstybė
Totalitarinė valstybė likvi

duoja savuosius, visi pilie- 
: čiai spaudžiami, kiek galima.

Darbininkai spaudžiami dau-
■ giau ir daugiau pagaminti,
■ monopolinė spauda kasdien
■ pilna žinių apie susektus 
• “konspiratorius, reakcionie

rius ir sabotažninkus.”
Žingsnis po žingsnio ver

čiama Čekoslovakija į komu
nizmo pančius. Teroras ir ne
saugumas prieš įstatymus lai 
ko žmones nuolatinėje bai
mėje netekti gyvybės. Pagal 
naujuosius įstatymus, po ku-

’ riais prezidentas Gottwaldas 
pasirašė grįžęs iš Maskvos,

■ baudžiami ir 16-mečiai už la-
■ bai menkus “neapsižiūrėji

mus.” Koncentracijos sto
vyklos priimtas kaipo oficia
lus terminas. Visiškas pana
šumas su nacistų mirties sto
vyklomis, kurias prižiūri bu
vę nacistai ir gestapininkai, 
kurie savo ruožtu instruk
tuoja jaunuosius komunis
tus policininkus, kaip savo 
aukoms įpūsti lojalumą vals
tybei. Politiniai belaisviai 
dažnai nusižudo nenorėdami 
patekti į urano kasyklas Ja- 
chymove išaurės vakarų Bo
hemijoje, kur darbo sąlygos 
nė vieno neišlaiko gyvo.

Rusų policijos agentai Če
koslovakijoje ką tik neseniai 
buvo sustiprinti gausiu bū
riu slaptosios policijos, atvy-į 
kusios į Pragą areštuoti pa- čiuose. Be to ir įstatymas rei- 
gal jiems patiektą sąrašą kalauja, kad 30 nuoš. atvyks- 
2,000 žmonių.

Puolimai prieš bažnyčią
Katalikų bažnyčia, anot dr. 

Jahn, yra galingas faktorius 
Čekpslovakijoje — apie 78% 
krašto gyventojų yra Romos

Jungtinių Tautų saugumo 
taryba absoliutine balsų dau
guma Graikijos klausimu pri
ėmė vieną rezoliucijos punk
tą, kuriame Albanija, Bulga
rija ir Jugoslavija kaltina
mos teikiančios Markuso va
dovaujamoms Graikijos ko
munistų bandoms paramą.

Tas rezoliucijos punktas 
priimtas 47 balsais, susilai
kius tiktai San Salvadorui. 
Priimtame tekste yra kons
tatuojama, kad Graikijos 
kaimynai, duodami komunis
tų partizanams paramą, lau
žo Jungtinių Tautų konstitu
ciją, tuo pačiu kenkia pasau
lio taikai.

Sovietų bloko atstovai bal
savime demonstratyviai ne
dalyvavo, nors iki paskutinės 
minutės beviltiškai reikalavo 
komisijos narius iš viso nu
traukti balsavimus, liečian
čius šį rezoliucijos punktą.

Bendrai,, kiekvienas klau
simas, kuris iškyla Jungtinių 
Tautų organizacijoje, susidu
ria su griežta sovietų opozici
ja, siekiančia kiekvieną kar
tą sutrukdyti ir padaryti ne
galimu tos organizacijos dar
bą.

Jie turi jau virš 
5 mik armiją

WASHINGTON. — Pagal 
apskaičiavimus Washingto
ne, Rusija ir jos dominuoja
mi kraštai turi 5,200,000 gin
kluotų vyrų.

Taigi Rusija turi didesnę . 
armiją negu Vakarinė Euro
pa ir Jungt. Valstybės, įskai
tant Ispaniją, Graikiją ir 
Skandinavų kraštus. Sako
ma, kad tie kraštai turi maž
daug apie 4,400,000 ginkluo
tų vyrų.

Kadangi, vidutiniškai 
imant, armiją gali sudaryti 
maždaug 10% visų krašto 
gyventojų, tai Rusija karo 
atveju iš savo teritorijų ir 
užgrobtų kraštų galėtų suva
ryti prie ginklo apie 20 mili
jonų vyrų. Ir anų visų nie
kas neklaus, ar jie nori ka
riauti, ar ne...

katalikai, šis galingas fakto
rius turi būti pašalintas, ir 
paskutiniu laiku komunistai 
ėmė pulti plačiu frontu. Švie
timo ir propagandos ministe
ris pareiškė, kad katalikų 
bažnyčia turi pasirinkti arba 
eiti su komunistai (!), arba 
atsisakyti savo vietos valsty
bėje. Praktiškai visa bažny
čios nuosavybė konfiskuota. 
Bet kunigija nepasiduoda, už 
tat komunistai įsiveržia į 
bažnyčias, vienuolynus ir iš
velka vienuolius bei vienuo
les į priverčiamųjų darbų 
stovyklas.
Algos, iš kurių galima mirt 

badu
Komunistai įsifiltravę vi

sur. Valdininkai gauna algas, 
iš kurių galima badu numir
ti ir nuolat bijo vis augančios 
įskundikų sistemos. Policija 
yra visai komunistų rankose, 
paskutiniu laiku jie ėmėsi 
filtruotis ir kariuomenėje, 
kuri iki šiol buvo laikoma 
nepatikima. Prieš kokį mė
nesį masiniai buvo papildy
tas karininkų kadras jaunų 
komunistų politrukais. Apie 
2,000 komsomolcų ruošiami 
karo mokyklose, kur ideolo
ginis mokymas užima pirmą 
vietą.

Prezidentas Gottwaldas y- 
ra tik dekoracija. Visa val
džia yra ministerio pirminin
ko Zapoteckio rankose, kurs 
kraštą verčia vis greitesniu 
ir greitesniu tempu policine 
valstybe. Padėtis dabar visai 
tokia, kaip nacistams siau
čiant 1939 m., tik tragiškasis 
skirtumas yra tas, kad dabar 
kraštas yra išduodamas sa
vųjų.

Dr. Jahn gavo leidimą pa- sudaryta vyriausybė, į kurią įeitų komunistai. 400 milijonų 
silikti Švedijoje 3 mėnesius 
(ilgiau leidimai iš karto nie
kam neduodami, laikui pasi
baigus jie vėl prailginami), o 
po to jis tikisi vykti į Ang
liją ir susitikt su čekų emig
rantais ir dirbti kartu tėvy
nės išlaisvinimo darbą.

Gali pritrukti 
žibalo

žibalo naudojimas apšildymui 
ir pramonės reikalams diena iš 
dienos didėja. Dabartiniu metu 
kasdien jo sunaudojama apie 
6,000,000 statinių.

Kadangi vietoje kasdien jo 
pagaminama tik pusšešto mili
jono statinių, tai 500,000 stati
nių kasdien reikia iš kitur at
vežti. Vienok, kilus karui, iš ki
tur žibalo atvežimas galėtų nu
trūkti, be to, apie pusantro mi
lijono statinių kasdien sunaudo
jimas padidėtų karo reikalams. 
Tokiu būdu šiam kraštui kas
dien pristrūktų apie du milijo
nai statinių žibalo.

Sulig Selective Service įs
tatymo Amerikoje dabar šau
kiami apmokymui naujokai. _ 
Taigi daugelis tarnybon pa
šauktųjų tėvų ir giminių do
misi, kaip tie jaunuoliai bus 
traktuojami.

Armijos Viršininkas, gen. 
Jacob L. Devers pareiškė, 
jog dabar kariuomenėje vy
raujanti visai kita dvasia. 
Kad neužgauti jų jausmų su 
jais daug švelniau elgiamasi, 
negu anksčiau, ir stengiama
si juos palikti arčiau namų, 
kad laikas iš laiko galėtų su
sieiti su saviškiais.

—Turizmo komisija prie 
UN kreipėsi į Europos vals
tybes, kad jos palengvintų 
sienai pereiti formalumus, 
kurie labai varžo turizmą.

KAS NAUJO šl| SAVAITĘ
• Visų diplomatų akys nukreiptos j Kiniją. Chiang- 

Kai-Sheko armijos 39 divizijos sudaužytos. Generolai di- 
zertiruoja. Nepasitenkinimas auga. Pavojus, kad gali būt
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15,000 DP Gaus 
darbą ir butą

DENVER, Col. — Prelatas 
E. E. Swanstrom, Tautinės 
Katalikų Apgyvendinimo Ta
rybos pirmininkas pareiškė 
tos Tarybos diecezijų pirmi
ninkų suvažiavime, kad “na
mai ir darbas gali būti tuoj 
suteikti dėl 15,000 tremti
nių.”

“Mes tikimės — pareiškė 
prelatas, — kad 1949 metais 
tarp 5000 ir 10,000 tremtinių 
kas mėnuo, galės atvykti į 
šią šalį. Mes bandysime dau
giausiai juos apgyvendinti 
ūkiuose, bei mažuose mieste
liuose, nes čia ir butų stokos 
nejaučiama, kaip didmies- 
rinn<ao "Rp tn ir 1stahrmac rpi_

tančiųjų būtų ūkininkai, bei 
su ūkiu surištų įmonių dar
bininkai.”

Šį suvažiavimą, pirmą tos 
rūšies buvusį vakaruose, ati
darė Denver’io arkivyskupas 
Urban Vehr.

tauta atsidūrus tiesioginiame komunizmo pavojuje.
• Amerikos išleisti 3 bilijonai dolerių Kinijos gynimui 

nuėjo vėjais. Ten vyksta įvykiai, nuo kurių gali priklausyti 
pasaulio likimas. Kinijos pavyzdys davė pirmą žiaurią pa
moką Amerikai, kad neryžtingu veikimu ir doleriais nega
lima išspręsti didžiųjų pasaulio problemų...

• Pabėgęs Izraelio lakūnas, esąs dabar Paryžiuje, Ame
rikos agentų apsaugoje, patiekė davinius apie tai, kad So
vietai iš Čekoslovakijos ir kitur slapta linija pristato į Pa
lestiną žydams ginklus ir net kareivius. Šiame reikale yra 
įvelti ir Amerikos žmonės bei lėktuvai.

• Galimas dalykas, kad gen. Marshall pasitrauks iš 
JAV Užsienių Reikalų Sekretoriaus pareigų. Marshall ke
tina pasitraukti iš viešo veikimo ir apsigyventi ūkyje.

• Britai vedė su lenkais derybas. Bet kai anglai parei
kalavo, kad Varšuvos kom. valdžia išleistų vyrus, žmonas, 
vaikus ir tėvus tų tremtinių lenkų, kurie nenori grįžti Len
kijon, tai lenkiški bolševikai atsisakė tai padaryti ir dery
bos nutrūko.

• JAV delegatas Dulles Paryžiuje UN pareiškė, kad 
Amerikos užpuolimo nei vienas kraštas nebijo, o raudono
sios armijos visos valstybės tiek bijo, kad kai kurios iš jų 
net bijo pasakyti, kad jos bijo...

• Rusų kontroliuojomas radio Berlyne reikalauja, kad, 
praėjus rinkimams, Trumanas siųstų į Maskvą savo dele
gatą ir pradėtų derybas su Stalinu. Tą patį pakartojo ir 
vokiečių komunistų partijos vadas Wilhelm Pick. To tik 
betrūko...

• Jungtinių Amerikos Valstybių atstovas pasiūlė UN 
saugumo tarybai išbraukti iš britų ir kiniečių pasiūlymo 
tas vietas, kurios kalba apie sankcijas prieš Izraelio vals
tybę už sulaužymą paliaubų. Aiškėja, kad Amerika tų sank
cijų prieš Izraelį taikyt nenori...

• Jungtinių Tautų asamblėja patvirtino Vakarų Vals
tybių planą dėl atominės energijos kontrolės. Už planą bal
savo 40 Valstybių, prieš — 6. Vyšinskis šį kartą kaž kodėl 
nepanorėjo pavartoti veto ir, kaip visada, apversti viską 
aukštyn kojom ir visą darbą paverst nž niek...

• Prezidentą Trumaną sutiko Washingtone apie 500,000 
žmonių, kai jis grįžo į Baltuosius Rūmus.

l
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

TAUTOS VAGYSTE
Kai kurie iš mūsų prieš daugelį metų, o kai kurie dar 

taip neseniai palikome gimtąjį sodžių, bet akyse ir širdy 
dar ir šiandien gyvi tie brangūs prisiminimai iš tėviškės 
laukų. Rodos, kiekvienas akmenėlis tenai pažįstamas ir mie-
las, kiekvienas medelis ir krūmas iš tėviškės laukų virto 
mums brangiu atminimu. O graži mūsų gimtoji šalis! kiek 
puikių ežerų tenai aukso bangomis žaidžia saulės šviesoj 
ir kaip puikiai juos nubarsto žėrinčiu sidabru mėnuo iš 
aukštų mažos tėviškės padangių! Kai Lietuvos soduose 
pražydi vyšnios, kokia graži tuomet toji mūsų mažytė Tė
vų šalis! Ir kai ruduo sumirga savo spalvomis Lietuvos 
miškuose, kas aprašys grožį mūsų šalies?

Lietuvis suaugęs su savo žeme ir jo širdis plaka į vie
ną taktą su jo žemės alsavimu. Teisingai sakė mūsų rašy
tojas Lindė-Dobilas, kai jis šiais žodžiais piešė Lietuvos 
žmonių gyvenimą: “Nuostabiai gražus, liaudi, tavo gyve
nimas! Ramiai sruvena jis, kaip tas upelis, žydi 
marguoja sveikata ir poezija kartu su pievelėmis, banguo
ja su laukeliais; šlama apie šios žemės paslaptis kartu su 
girele, su žvaigždėmis skelbia dangaus karaliją...”

Bet nutrūko toji graži romantika. Į Lietuvos jaukų 
lizdelį įsisuko plėšrus vanagas. Kokia žiauri tragedija, kai 
šiandien atplėšiamas lietuvis nuo tos šalies ir gamtos, su 
kuria jis yra suaugęs. Jis tremiamas į Sibiro stepes. Pilkas 
žemės artojas apšaukiamas buože, liaudies priešu ir išve
jamas iš savo sodybos. Jis išvaromas ištrėmiman.

To maža. Jie klastoja dar Lietuvos istoriją, jie 
šimtmečiais besitęsusią lietuvių kovą su Maskvos imperia
lizmu — dabar vaizduoja istorijos vadovėliuose, kaip “bur
žuazinės Lietuvos pastangas atplėšti nuo Maskvos jos glo- 
bon besiveržiančią liaudį.” Taip drįsta jie kalbėti apie tąją 
lietuvišką liaudį, kuri davė tautai didvyrius, jos karo vete
ranus ir savanorius!

Jie net mūsų rašytoją, prikėlusį Lietuvą laisvam ’gy
venimui, dainių prelatą Maironį savo mokyklose drįsta vaiz
duoti kaip bolševikinių idėjų skleidėją! Jie ir dabartinius 
Lietuvos rašytojus prievartauja, varydami juos prieš savo 
sąžinę kalbėti radiofonuose ir garbinti pavergėjus.
----- .Bet per didelė yra meilė, kad ją galima būtų sunaikinti 
smurtu. Teisingai sakė prieš daugelį metų prancūzų rašy
tojas V. Hugo, kad “Varšuva negali būti totorių, lygiai 
kaip Venecija negali būti germanų. Valdovų pastangos čia 
nueis vėjais, jie tik neteks garbės. Anksčiau ar vėliau pa
skandinta tėvynė išplauks į viršų ir. pasirodys pasauliui. 
Tautos vagystė neturi įsisenėjimo.”

Dr. H. L.

KAS ATVAŽIUOJA AMERIKON?
Amerikon atvyko 5,924 katalikai, 3J)06 protestantai ir 

23,594 žydai. Tremtyje krikščionys sudaro 80%, žydai — 
20%. Atvykusių tarpe krikščionys sudaro 25%, žydai — 
75%. Lietuvių buvo atvykę tik 554 žmones. Lietuviui tremti
niui tenka $3 pašalpos per metus, žydams — po $200. Mums 
reikia organizuotis!

Svarstant DP bilių atsira
do žmonių, kurie šaukė ir 
naudojo visą savo įtaką, kad 
baltiečiai netektų jiems skir
tų trupinių. Kongrese, spau
doj ir per radio buvo kalba
ma,, kad šis bilius diskrimi
nuoja kitus, ypač žydus ir, 
kaip jie sako, katalikus! Net 
pats Prezidentas Trumanas 
pareiškė, kad šis bilius yra 
diskriminuojantis...
Skaičiai kalba tiksliausiai...

Skaičių kalba yra pati tiks
liausia. štai čia norime pri
minti vieną ištrauką iš BAL- 
Fo pirmininko, kun. Dr. Kon
čiaus raporto, patiekto 
BALFo seime Chicago j e, kur 
kalbama visai konkrečia skai 
čių statistika.

BALFo pirmininkas pareiš
kė, kad

“. .. nuo karo pabaigos iki 
šiam laikui lietuvių į šią šalį 
teatvyko Lietuvos kvota tik 
554 asmenys. Iš viso katali
kų į Ameriką atvyko tik 
5,924. Protestantų — 3,906, 
o žydų — 23,549. žydams bu
vo lengva tiek savųjų atga
benti dėl to, kad jie turi už
tektinai žmonių ir turto savo 
tautos tremtiniams globoti ir 
juos gelbėti.”

Mes turim ginti savo 
trupinius.*.

Reiškia tie “diskriminuoja
mieji” patys vieni sudaro be
veik tris kart tiek įvažiavu
sių Amerikon DP, kiek visi

kiti kartu paėmus. Štai ko
kius procentus patiekia mi
nėtas raportas:

“. .. tremtinių tarpe žydų 
tėra tik apie 20%, o krikščio
nių yra apie 80%. Tuo tarpu, 
kaip matote iš skaitlinių, po 
karo žydų į Ameriką atvyko 
apie 75%, o krikščionių tik 
apie 25%.”

Akyvaizdoje tų faktų labai1 
įsidėmėtinas yra BALFo pir
mininko pareiškimas aname 
raporte, kur jis teisingai tvir
tina, jog:

“Mes esame dar šiam lab
daros darbui neganėtinai ge
rai susiorganizavę... Mes lie- 
tuivai negalime net susily
ginti su dosniomis ir labda
roj gerai pasižyminčiomis 
tautomis. Pav., žydai sukėlė 
250 mil. dolerių, graikai — 
apie 10 mil. dolerių ir t.t. Mes 
lietuviai proporcionaliai ne 
tik dosnumu, bet ir organi
zacija esame atsilikę nuo ki
tų tautų.

“Reikia tikėtis, kad mes 
lietuviai kas kartą šioj srity 
darysime geresnę pažangą. 
Kiek BALF iki šiol per 4 
prabėgusius egzistavimo me
tus pasiuntė, išeina vos po 
$3.00 per metus kiekvienam 
tremtiniui. Tai maža suma. 
Tuo tarpu žydų šalpos orga-^ 
nizacija išleidžia po $200 as-* 
meniui per metus.'

“Dėl tų finansinių trūku
mų, todėl, esame atsilikę, ne
turime gana įgaliotinių Eu-

Mes neturime čia nieko — nei pastogės,
Nei tėvynės, nei mažiausios vilties spindulių, 
Mes neturime gairių nei tikslo, o taipogi 
Mes nežinome, kur eiti nei kuriuo keliu.

Bet mes einame, klajūnai, pakeleiviai, 
Kur mus nieks nebelauks ir nieks nepalydės, 
Tik skliautai virš mūsų versis nesiblaivę, 
Ir į mus panašios žvaigždės amžinai žydės...

Taip mes einame, prakeikto Kaino sūnūs, 
Niekur poilsio nei vietos neberasdami, 
O krūtinėse mūs blaškosi klajūnų
Ir benamių nepasotinta širdis ir nerami.

Ir mes nešame troškimų sunkią naštą,
Ir mes nešame ilgesių pražydusias akis
Į tą neapykantos ir meilės kraštą,
Kur nieks blogo, niekas gero mums nepasakys...

Bet mes esame sava kančia turtingi, 
Meilės žodžių mes nesvaidome tuščiom, z 
Ir kiekvieną kelio sopulingą vingį 
Visada paliekam, apsiverkę nejučiom...

Visada mūs širdys, tartum lengvos pienės 
Vėjo nešamos ir blaškomos, klajos, 
Mūs svajonės — amžinos vargdienės, 
Amžinos klajūnės — nesuras vejos,

Kur galėtų pasakyti: Čia sustosim!
Jau pasibaigė klajonės ir vargai!...
Mes daugiau nesieksim ir nebeklajosim — 
Būsim patys savo laimę saugantys sargai...

Bet mes einame klajūnai, pakeleiviai,
Kur mus niekas nebelauks ir nieks nepalydės, 
Tik skliautai virš mūsų versis nusiblaivę 
Ir į mus panašios žvaigždės amžinai žydės...

ATGARSIAI IŠ ANAPUS
Rašo M. Vyčius

Ten, kur sužvėrėję žmones “tardymus” daro lazdomis... 
Melavo nebūtus dalykus, kad neužmuštų. “Ką čia kvailystes 
rašai?” — isteriškai šaukė tardytojas. Tardymas “po sta
lu.” Kankinimo kameroj kruvinas “žaidimas” su bonka.

Šiandien daug rašoma ir 
dar daugiau kalbama apie gy
venimo įvykius už, taip vadi- 

(narnos, geležinės uždangos. 
Nežiūrint to, daugeliui sun
ku susidaryti pilnesnį vaiz- 

1 dą, koks gi ištikrųjų yra skir
tumas tarp tų dviejų pasau
lių, perdalytų minėta legen- 

1 darine geležine užlaida.
Žinios, kurios ateina iš 

anapus, atrodo neįtikėtinos, 
fantastinės, lyg atėjusios iš 
pomirtinio gyvenimo. Nepa
tarusiam savo kailiu visų 
“sovietų rojaus” išgyvenimų, 
tiesiog nesuprantama, kaip 
tokios baisenybės gali vykti 
dvidešimtame amžiuje. Šaly
je, kuri save laiko liaudies 
demokratija, kur, anot sovie
tų dainos žodžių, žmogus lais
viau alsuoja, negu bet kur ki
tur, — yra taip, deja, tik 
propagandoj. Gyvenimo tik
rovė yra visai priešinga.

Tie, kurie peršoko savo 
kapo duobę...

Pilnesnį vaizdą apie ją te
galima susidaryti iš pavienių 
faktų, ar atskirų asmenų iš
gyvenimo, kurie pasiekia mū
sų ausį. Nelaimei, tokių lai-

ropoje, kurie gintų tremtinių 
interesus.”

Taigi akcija ir savo teisių 
bei interesų gynimas yra ne
tik reikalingas, bet tiesiog 
būtinas.

Mes niekam skersai kelio 
nešto jam

Mes, lietuviai, niekam 
skersai kelio nestojam. Tegul 
Dievas padeda visiems kuo 
skaitlingiausiai emigruot ir 
įsikurt,, bet mes nenorime, 
kad būtumėm nustumti ir 
kad tie trupiniai, kurie mums 
tenka, iš mūsų būtų atimti.

Džiaugiamės nauju bilium, 
bet ne perdaug džiugu, kad, 
praėjus šitiek laiko nuo jo 
priėmimo, jo vykdymas eina 
vėžlio žingsniu. Nes tie, ku
rie ligi šiol atvažiavo, buvo 
faktiškai jau seniai konsula
tų paruošti imigracijai. Prak
tiškai naujo DP biliaus vyk
dymas dar toli gražu nėra pil
noje eigoje. O jau pats laikas 
yra jį vykdyti. Rodos jau pa
kankamai ilgai ir pakanka
mai kantriai laukėme...

j. Aistis

Ten rymo kryžiai 
ant tėviškes kapų...

D. P. UŽTVARĄ PRALAUŽUS
Įspūdžiai vieno iš DP, atvažiavusio pirmuoju laivu

Ten paliko tūkstančiai mūsų brolių vargti savo var
gą... Mes — pralaužėm DP užtvarą ir išvykome į antrą 
tėvynę. Sudiev, Europos krantams! Pirmi lietuviški žodžiai 
Amerikoj...

Vieną rudens dieną su
skambėjo stovyklų telefonai, 
nešdami naują žinią, jog žai
bo greitumu pirmojo trans
porto DP turi išvykti. Kiek
vienas teiravosi: “Kas tie

“Kur čia yra lietuviai?” Tai 
buvo balsai “nuolatinių DP 
žuvėdrų,” p. Simučio ir po
nios. Daug girdėjom lietuviš
kų sveikinimo šūkių, bet lai
vas buvo dar toli ir nebuvo

pirmieji ir kiek jų?”
Deja, išrinktųjų skaičius 

buvo galima beveik suskai
čiuoti ant pirštų ir tai buvo 
tiktai tie, kurie jau beveik 

i prieš du metus konsulatuose 
į sutvarkę savuosius dokumen
tus, pagal senuosius įvažia
vimo įstatymus...

mingųjų, kuriems pavyksta 
pasprukti iš NKVD nagų ir 
peršokti stebuklingu būdu 
savo kapo duobę, turime ne- 
perdaugiausiar Daugumas jų 
savo gyvenimą baigia kalėji
mų rūsiuose, baudžiavos la
geriuose, ar ledinėse Sibiro 
taigose.

Žemiau paduodami išgyve
nimai vieno iš tų laimingų
jų mūsų tautiečių, kuris 1940- 
1941 okupacijos metais buvo 
patekęs į NKVD pinkles, iš 
kurių, dėka karo meto sumi
šimo, paspruko ir galėjo vėl 
iš naujo pradėti savo gyveni
mą. šiuo metu jis vargsta, 
kaip ir daugelis tūkstančių 
mūsų nelaimingųjų, kurie su 
ilgesiu laukia naujos aušros 
patekant mūsų tėvynei.
Vienas jo gyvenimo epzodas

—NKVD mane areštavo — 
pasakoja jis — be jokio pa
grindo, nepateikdami jokių 
kaltinimų. Tardymo kamero
se teko išsėdėti apie metus 
laiko. Per šį laikotarpį aš bu
vau veik mirtinai sumuštas 
penkis kartus. Tik dėka ma
no organizmo atsparumui, aš 
išlikau gyvas.

Per pirmąjį apklausinėji
mą manęs pareikalavo apra
šyti, kaip aš užsiėmiau kontr
revoliuciniu veikimu. Nieko 
apie tai nežinodamas ir nesi
jausdamas kaltu, aš nieko 
negalėjau jiems pasakyti. Ta
da buvo pakviesti keli enka
vedistai, kurie pradėjo mane 
mušti lazdomis per galVą, per 
veidą, per visą kūną, kol aš 
netekau sąmonės. Ją atgavau 
tik sekančią dieną. Po poros 
dienų mane grąžino į bend
rąją kamerą. Matomai tai da
rė tikslu įbauginti kitus, nes 
mano visas kūnas buvo pa
mėlynavęs ir žaizdotas. Pa
sibaisėtina mano išvaizda tu
rėjo paveikti kitus greičiau 
“prisipažinti.”

Melavo, kad... neužmuštų
Maždaug po pusantro mė

nesio mane vėl iškvietė tardy
mui. Šį kartą nutariau duoti 
išgalvotus, melagingus paro
dymus, nes kitaip — jie ma
ne užmuš. Būdamas bendroj 
kameroje iš senesniųjų kali
nių sužinojau, kad reikia sku
biau prisipažinti “nusikalti-

Tūkstančiai pasiliekančių- 
jų išlydėjo mus, linkėdami, 
kad būtų pralaužta užtvara 
ir atidaryti vartai į tą laimės 
šalį, ten pasiliekantiems mū
sų broliams... Dar nepajudė
jus traukinio ratams, mūsų 
transportą apsupo masė ame
rikiečių bei kitų žurnalistų ir 
kiekviena mus klausinėjo, fo
tografavo ir stengėsi “įam
žinti” tuos, kurie pirmieji ke
liavom į naują tėvynę.
Sudiev Europos krantams!
Mūsų transportas išlydi

mas aukštųjų svečių priartė
jo prie paskutiniųjų Europos 
krantų... Uoste laukė išsi
puošęs “General Black,” ku
ris svetingai priglaudė pir
muosius DP ir globojo iki 
naujosios tėvynės.

Po didelių iškilmių mūsų 
laivas pradėjo tolti nuo Eu
ropos krantų... Tik laiks nuo 
laiko keleivius neramios 
bangos pasupdavo tiek, kad 
beveik pusė keleivių neatlai
kė... Taip tolome tolyn ir to
lyn, žuvėdrų lydimi, kol pa
galiau ir jos apleido mūsų 
laivą.

Ir pagaliau pasirodė hori
zonte krantas; tai ir buvo ta 
laimės šalis — Amerika! Dar 
aiškiai nematėme žemyno, kai 
mūsų laivą patiko garbingie
ji Amerikos laivai su jų aukš
taisiais svečiais. Foto apara
tams iš visų pusi spraksint 
ir aukštiems svečiams besa
kant prakalbas, priartėjome 
uostą.
Mus sveikina čia lietuviškai

Dar laivas tik slinko prie 
krantinės, o jau laukiančiųjų 
tarpe išgirdau lietuviškai:

mą” ir tokiu būdu išvengti 
žvėriškų mušimų.

Tardytojas padavė man 
lakštą popieriaus ir aš pradė
jau rašyti: tada ir tada aš 
įstojau į slaptą kontrrevoliu
cinę organizaciją, tiek tai 
kartų buvau nelegaliuose su
sirinkimuose, kurie vyko to
kiame tai miške ir t.t. ir t.t. 
Be to, nurodžiau, kad man 
buvo pavesta susprogdinti to
kį tai didelį tiltą, turintį stra
teginės reikšmės. Po šiuo pa
reiškimu aš ir pasirašiau.

(Tęsinys sekančiam Nr.)

galima suprasti...
Sustojus laivui, vidun pri

lipo daug laukiančiųjų aukš
tųjų svečių, kurie maloniai 
sveikino naujuosius emigran
tus. Įlipusiųjų skaičiuje buvo 
lietuviškosios visuomenės 
daug žymių veikėjų, su ku
riais nuoširdžiai pasidalino
me sveikinimais ir vėliau pa
sinaudojome jų inofrmacijo- 
mis bei malonia pagelba.

Mes — nustebinti...
Tenka pastebėti, kad tapo

me nustebinti tokiu gausiu 
susinkančių organizacijų bei 
pavienių asmenų skaičiumi, 
kurių dėka atvykusioms pa
vyko taip greitai ir sklan
džiai susitvarkyti pirmuosius 
žingsnius. Jeigu ir toliau taip 
nuoširdžiai bus naujieji su
tinkami ir priimami, tai be 
abejonės tūkstančiai pajus 
tą laimę, kaip kad mes pir- 
njieji, nes po tiek prakaito, 
vargo ir kančių, pirmo
ji užtvara jau pralaužta!

Pirmojo transporto DP.

J E. Vysk Brizgio 
pagerbtuves

J. E. vysk. V. Brizgys lėk
tuvu atvyko Amerikon spalių 

j 29 d. Aerodrome jį sutiko 
kun. Dr. Končius, kuris jį ap
gyvendino pas save Yonkers, 
N. Y. Vyskupas spalių 30 d. 
matėsi su J. E. New Yorkb 
arkivyskupu, kardinolu Spell- 
manu, ryte dalyvavo Šv. Pat
riko katedroje Tikėjimo Pla
tinimo pamaldose, vakare su 

j kardinolu ir miesto pareigū
nais sutiko pirmą DP laivą 
uoste ir pasveikino pirmuo
sius lietuvius, atvykusius 
naujuoju įstatymu. Vysku
pas šį patį laivą išlydėjo Bre
mene ir sutiko New Yorke. 
Svečias tris dienas ilsėjosi 
Joseph Marie Akademijoje 
Newtown, Pa.

Lapkričio 4 d. Rytų Pro
vincija K. V. pagerbė vysku
pą pietumis McAlpin viešbu
ty, New Yorke. Pietuose da
lyvavo kunigai: prel. Miliaus
kas, prel. Balkūnas, Dr. Kon
čius, Dr. Jagminas, MIC., 
Dr. Ražaitis, Dr. Bružas, MS., 
Dr. Starkus, Aukštikalnis, S. 
J., Abromaitis, MS., Vasys, 
Daumantas, Petraitis, Juras, 
Kelmelis, Lekešis, Kartavi- 
čius, čekavičius, Vilkaitis (iš 
Kanados), Liubauskas, Gar
mus, Zanavičius, Matutis, Va- 
lantiejus, V. Ražaitis, Basta- 
kys, Gurinskas, Kemėžis ir 
Aleksiūnas.

Sveikinimai buvo pareikšti 
Rytų Provincijos, Bostono, 
Connecticut, Schuylkill Coun

ty, Scrantont taipgi tėvų Ma ,™Ann 
rijonų, Jėzuitų ir Saleziečių HJnvl/V Ui 
Kanadiečių vardu sveikini ____
kun. A. Vilkaitis „fe (aklai iš buv. BA

Garbingasis svečias ilgo* ■ - 
atsakymo kalboj nušviett 
tremtinių stovį ir reikalusls aukavome, o kas tas 
Dėkojo ir džiaugėsi paramai tenka tik lietuvis 
mūsų teikiama praeity ir dali. Yra ten 1500 džiovi 
bar. Jis žada atlankyti visai kartu tiek. Tik 10,00 
kolonijas, kur bus kviečiai o45,000 naudojasi vi 
mas. Kunigų Vienybės Centjpo 1 stiklinę kakao 
ras globos jo keliones ir rwper metus. Tremtini 
pinsis maršruto sudarymu --------

Šiomis dienomis vysk. Bris karo audrai, jau 
gys aplankė Philadelphijo 
arkiv. kardinolą Daugherty 
Cleveland© ir Cincinnati vys 
kupus, Apaštališką delegate ^BALFas dar netu- 
Washingtone.

New York ir New Jersej 
apylinkės parapijas lanky kuri jas išdalino vi- 
nuo lapkr. 14 d. Laikinai v: ^ybių tremtiniams ir 
sais lankymo reikalais reiki Joks nuošimtis tų au- 
kreiptis pas Rytų Provinci p lietuviams, 
jos pirmininką kun. I. Ke 
mėlį, 207 Adams St., Newarl „
N. J., arba pas Kunigų Vienj

pareiškimų.

risis rudenį pirmosios 
^surinktos aukos pa
rtinius Vokietijoje.

3fo atstovų Vokietijo- 
visos aukos ėjo per

tada lietuvių aukos

pirmininkui Dr. Kon- 
Xkus į Europą, jo pa

ris ir dėka, paskyrus 
rius ir nukreipus siun- 
j Prancūzijos uostus 
surinktos aukos nuc 
setų iki dabar teko ii 
jau tik mūsų lietu- 
tremtiniams. Didelis 

iš Romos tokio turinio laii ’ Končiaus nuopelnas
i pavedė visas siunčia 
zenitiniams Amerikos 
į aukas skirstyti pei 
s Raudonąjį Kryžii 
jemtinių rinktoms va 

ir komisijoms.
tos lietuviai palengvi 
sušvelnino jų vargą

bės Centro Pirmin. kun. K 
Vasį, 157 Sterling St, Wo: 
cester 4, Mass.

Šv. Tėvas laimina 
Vyčius

Lietuvos Vyčiai yra gav

Šv. Tėvo pavedimu turi 
garbės pranešti, kad Šv. Ti 1 
vas gavo Lietuvos Vyčių pi 
mininko pareiškimą, p< 
Apaštališkąjį delegatą, Wa s 
shingtone, kuriame išreik 
tas visiškas pasitikėjimas 
maldingas prisirišimas.

Jo šventenybė buvo pate: Fo įgaliotiniai Vokie 
kintas jūsų maloniu sūnišl rūpinasi tiktai pači' 
pareiškimu ir išreikšdam į išgavimu uoste, for 
padėką Jis siunčia Jums 1 atlikimu muitinėse 
visiems Lietuvos Vyčiams sftatymu į centriniu 
vo tėvišką Apaštališką pali 
minimą.

Jūsų Kristuje

usir jų perdavimu pa 
utinių organizacijai.
Pas rėmė ir remia mi

J. B. Mont utinius materialiai i 
__________ L Amerikos lietuvis 

JEI KITAS IR j fi Bendrąjį Amerikc 
į Fondą, gausiomJEI — TU s: rūbais,, maist 
i ir pinigais žymi 
ino ir sušvelni: 

. Jei mū 
Kai šiandien nėra a 
ti jei mūsų tremtin

Jei kitas taip elgiasi, 
yra storžievis, bet jei tu p? iii vargą. 
— esi beveik didvyris.

Jeigu kitas ko nors kiei 
laikosi — užsispyrėlis, jei likai, silpnasveikačii 
pats — esi tvirto būdo žn ai ir moksleiviai, s 
gus... ’ ligoniai, nėščios mot

Jeigu jis vengia tavo dre ndyvės galėjo gauti i 
gų — neišmanėlis, jei tu 
draugų nevertini, tai, žin -00 studentų ligi ši 
ma, tik todėl, kad gerai p 
žįsti žmones...

Jei jis su kuo nors mand 
giai elgiasi — pataikūnas,; 
tu pats — gerai išauklėtas tuvių nuopelnas.

Jei kitas atsako tau n -===-=== 
greit, jis yra nuobodus žm 
gus, jei tu pats — kalbi ap! 
galvodamas...

Jei kitas ką nors kritiku 
ja — Jis idijotas, jei pats - 
tu turi aštrų protą ir gilų d 
lyko supratimą... |

Iš “New Er

igoniai, nėščios mot

papildomą davinį, j

iepos mėnesio gale; 
oti Vokietijos, Austr 
kituose Europos un 
tuose, tai tik Ameri

[ANČIOS ŽVJ

x 1 v • - V* « 'gilaus rudenio vakaras Sermuksmnes Viet( draugu griova n<

Leiskit į tėvynę, 
Leiskit pas rusus, 
Ten atšals krūtinė, 
Užmigdys jausmus.

Čia man nusibodo 
Buržujams tarnaut, 
Leiskit pas Staliną 
Rojaus paragaut.

Svetima padangė 
Nemaloni, ne, 
Bolševikų rojų 
Aš regiu sapne.

Leiskit į tėvynę, 
Leiskit pas rusus, 
Aš važiuoti noriu, 
Čia aš neramus.

Dabar mūs tėvynė 
Skaisti, raudona, 
Džiaugiasi kaimynai, 
Kad nieko nėra!

5vo kupiniausios malor 
sicerte viso ko girdėjo’ 
Rytojų širdis, pianinas 
msirinkusių jausmus, < 
muzikos gabalų, daina

Ogiausi, žiūrėjau: į b;
namų mūrus, į pra» 

atives. Geriausia man 
Saus tolius..! Tenai taip 
kėse, plaukia, kaip gulb 
stumdomas-badomas 

N pasišokinėdamos š 
m sielą į tas tolimas ai 
* tyliu, gėriuosi...
i3na ilgokai paėjus, ma 
tolimos padangės grožy 

daiktas tos žvaig 
ir spindi padangėse! O

Ir per amžių amžii

Mėsa ten pražuvo, 
Duona vos matyt, 
Duos mums ruskis košės, 
Kur nereik kramtyt!

R ir aš ką tai jo žodži 
W pro lietuvišką sal 
dantis dainos aidas:
M marių kranto, Palar 
bgyven’ mūsų brolia: 
p yra kalnas Biruta v 
Ws pušelėm’s viršų 
k tiesiog žavėjantis da 

mus.
Nu po žodį-kitą, atsic 
Rų dėmesį atkreipė 
plėvėti, vargonėliai ir j 
dainuojantis dar jawnas



/

Ten rymo kryžiai 
ant tėviškės'kapų.

arkfr.į 
Clevete 
kapus, i
to-aJ; itinius Vokietijoje.

Neij 
apyMi 
nuo h 
saisfe- 
kreipi

PRALAUŽUS
riavusio pirmuoju laivu
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ATRODO GYVENIMAS IŠ ARTI
s faktai iš buv. BALF įgaliotinio Vokietijoj p. P. 
areiškimų.

ūkavome, o kas tas aukas gavo? Nuo kada lietu- 
, tenka tik lietuviams? 1400 studentų dėkingi 
koloiiiį Yra ten 1500 džiovininkų. Be BALFo paramos jų

Dėkojo- 
mūsų

artų tiek. Tik 10,000 tremtinių gauna paketus iš 
45,000 naudojasi vien BALE pagelba. Kad vaikai 
1 stiklinę kakao per dieną — reikia BALFui 

>er metus. Tremtinių likimas mūsų rankose.

karo audrai, jau 
lis rudenį pirmosios 
irinktos aukos pa

BALFas dar netu- 
atstovų Vokietijo- 

os aukos ėjo per 
kuri jas išdalino vi
jų tremtiniams ir 
ks nuošimtis tų au- 

J03!^ etuviams.

N.J,ni
bėaCt
VasU 
cestei;

įsų brolių vargti savo var- 
įtvarą, ir išvykome į antrą 
ras! Pirmi lietuviški žodžiai

•I

Kur čia yra lietuviai?” Tai 
uvo balsai “nuolatinių DP 
iivedrų,” p. Simučio ir po- 
ios. Daug girdėjom lietuvis- 
ų sveikinimo šūkių, bet lai- 
as buvo dar toli ir nebuvo 
alima suprasti...
Sustojus laivui, vidun'pri- 

po daug laukiančiųjų aukš- 
ųjų svečių, kurie maloniai 
velkino naujuosius emigran- 
lis. Įlipusiųjų skaičiuje buvo 
etuviškosios visuomenės 
aug žymių veikėjų, su ku- 
iais nuoširdžiai pasidalino- 
le sveikinimais ir vėliau pa
naudojome jų inofrmacijo- 
ris bei malonia pagelba.

Mes — nustebinti...
Tenka pastebėti, kad tapo- 

le nustebinti tokiu gausiu 
usinkančių organizacijų,bei 
javienių asmenų skaičiumi, 
:urių dėka atvykusiems pa
pyko taip greitai ir sklan- 
Ižiai susitvarkyti pirmuosius 
ingsnius. Jeigu ir toliau taip 
Luoširdžiai bus naujieji su- 
inkami ir priimami, tai be 
ibejonės tūkstančiai pajus 
ą laimę, kaip kad mes pir- 
ąieji, nes po tiek prakaito, 
rargo ir kančių, pirmo- 
i užtvara jau pralaužta!

Pirmojo transporto DP.

Liet?
iš Ros

fla lietuvių aukos 
tik lietuviams?
inininkui Dr. Kon- 
us į Europą, jo pa
ir dėka, paskyrus 

is ir nukreipus siun- 
’rancūzijos uostus, 
inktos aukos nuo 
| iki dabar teko ir 
i tik mūsų lietu- 
ųntiniams. Didelis 
Končiaus nuopelnas, 
įvedė visas siunčia-

„ itiniams Amerikos 
ukas skirstyti per 

J/ Raudonąjį Kryžių 
ntinių rinktoms vai 

Apate ; komisijoms 
srongte
tas vte » lietuviai palengvi- 

švelnino jų vargą
įgaliotiniai Vokie- 

knitas;. >inasi tiktai pačių 
pareit igavimu uoste, for- 
padėt |į,tlikimu muitinėse, 

;ymu į centrinius

vasgir.'

rosite
JdŠK

visai
votėnš ir jų perdavimu pa- 
mirte nių organizacijai.

į j rėmė ir remia mū
rius materialiai ir

J E. Vysk Brizgio 
pagerbtuves

m Bendrąjį Amerikos 
Fondą, gausiomis 

rūbais,, maistu, 
ir pinigais žymiai 

... o ir sušvelnino Jan t T .
vrastr var^- Jei musų 
“ . šiandien nėra ap-

Ū mūsų tremtinių 
ai, silpnasveikačiai, 
ir moksleiviai, se- 

Dniai, nėščios mote- 
yvės galėjo gauti li- 
rildomą davinį, jei 
studentų ligi šių 

os mėnesio galėjo 
Vokietijos, Austri- 
uose Europos uni- 
se, tai tik Ameri-

Jefe 
laite - 
pats-' 
gUL

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI

J. E. vysk. V. Brizgys lėk- 
uvu atvyko Amerikon spalių 
!9 d. Aerodrome jį sutiko 
;un. Dr. Končius, kuris jį ap- 
;yvendino pas save Yonkers, 
L Y. Vyskupas spalių 30 d. 
natėsi su J. E. New Yorko 
.rkivyskupu, kardinolu Spell- 
nanu, ryte dalyvavo Šv. Pat
iko katedroje Tikėjimo Pla- 
inimo pamaldose, vakare su 
cardinolu ir miesto pareigu- 
įais sutiko pirmą DP laivą 
toste ir pasveikino pirmuo- 
dus lietuvius, atvykusius 
įaujuoju įstatymu. Vysku- 
)as šį patį laivą išlydėjo Bre- 
nene ir sutiko New Yorke, 
svečias tris dienas ilsėjosi 
loseph Marie Akademijoje 
Newtown, Pa.

Lapkričio 4 d. Rytų Pro
ginei j a K. V. pagerbė vysku- 
>ą pietumis McAlpin viešbu- 
y, New Yorke. Pietuose da- 
yvavo kunigai: prel. Miliaus- 
cas, prel. Balkūnas, Dr. Kon- 
dus, Dr. Jagminas, MIC., 
Dr. Ražaitis, Dr. Bružas, MS., 
Dr. Starkus, Aukštikalnis, S. 
F., Abromaitis, MS., Vasys, 
Daumantas, Petraitis, Juras, 
<elmelis, Lekešis, Kartavi- 
dus, čekavičius, Vilkaitis (iš 
Canados), Liubauskas, Gar- 
nus, Zanavičius, Matutis, Va- 
antiejus, V. Ražaitis, Basta- 
:ys, Gurinskas, Kemėžis ir 
Vleksiūnas.

Sveikinimai buvo pareikšti 
lytų Provincijos, Bostono, 

~^’cut, Schuylkill Coun

maj;
žįsti t

Ja F
giaiį ių nuopelnas.
tupte

Jat
greit?
gU8,F:

e

Jeit 
ja-1- 
tut®, 
lykot

Tiesa, Vokietijos ir Austri
jos džiovininkų sanatorijose 
turime apie 1500 ligonių, bet 
jei ne Amerikos lietuvių pa
gelba maistu, šiandien jų bū
tų bent 10 kartų daugiau.

30 centų per dieną...
Iš giminių ir pažįstamų tik 

10,000 tremtinių reguliariai 
gauna pakietus. 45,000 trem
tinių naudojasi tik BALFo 
pašalpa.

IRO vieno tremtinio išlai
kymui skiria į dieną tik 30 
centų. Už tokią sumą, aišku, 
maisto norma yra tiek kuk
li ir menka, kad apsaugo 
tremtinius tik nuo bado mir
ties.

10 centų per dieną...
Būtina, kad Amerikos lie

tuviai per BALFą kasdien 
galėtų dašelpti pienu, rieba
lais, cukrumi bent 15,000 mū
sų lietuvių vaikų, 1500 džio
vininkų ir 3,500 senelių. Skir
kime dienai kiekvienam tų j jon

Giminių turi tik 12,000. Mūsų 
rankose jų likimas!

Jei lauk neparūpinsime ga
rantijų, kitų tautybių trem
tiniai užims jų vietą. Tai yra 
sunkus darbas, turint ome
nyje, kad giminių ir pažįsta
mų mūsų tremtiniai JAV tu
ri tik apie 12,000.

BALFo centre yra tūkstan
čiai lietuvių tremtinių prašy
mų, kurie, neturėdami JAV 
giminių ar pažįstamų, mal
daute maldauja garantijų iš 
nepažįstamų geraširdžių.

Jauskime pareigą tiems 
nepažįstamiems lietuviams 
parūpinti darbo ir butų ga
rantijas. BALFo centras mie
lai rekomenduos pavienius 
asmenis ar šeimas norin
tiems padėti tremtiniams at
vykti į Ameriką. Tačiau ne
pasitenkinkime vien nevedu
sių aprūpinimu. Juos ir taip 
mielai ima Kanada, Austra
lija, Anglija. Padėkime ir 
mūsų šeimoms tremtyje, ku- 
■rie sudaro daugumą.

Amerikos lietuvių rankose kovoja. Jos tą kovą ir teises 
yra mūsų tremtinių likimas! remia Amerika ir kitos lais-

J. Stuko Lietuvių Radijo Taut, šokiij grupė “Rūta.” Vadovaujama p. J. Stil- 
sonaitės ji šoks metiniame p. Stuko radio ruošiamame rudens koncerte, apie kurį tel
pa mūsų laikraštyje atskiras pranešimas.

lų. Daugelis jau 5 metus ne
žino ką tai reiškia miegoti 
švariai, baltai paklotoje lo
voje.

Tikimės, kad pagal bilių 
galės atvykti iki 35,000 lietu
vių. Tačiau, kad toks skaičius 
galėtų atvykti, Amerikos lie
tuviai turi kiekvieną mūsų 
tremtinį Vokietijoje ir Itali
joje aprūpinti darbo ir buto 
garantija, nes dalis atkris 
per sveikatos ir kitokius 
skryningus, ir tik tuo atveju 
pasieksime tą skaičių, jei at
kritus vienam lietuviui, kitas 
bus pasiruošęs stoti komisi-

Į TALKĄ KOVOJANČIAI LIETUVAI!
Lietuvos Konsulo P. Daužvardžio žodis A. L. K. Kongresui

“Jūs esat daug davę ir padarę Lietuvai.” Nevadinkim 
Lietuvos mažyte, nes yra pakankamai didele, kad egzistuo
tų. Kova ir darbas grąžins Nepriklausomą gyvenimą!

šelpiamų labai kukliai, nors 
už 10 centų papildomo mais
to, o padarysime nuostabiai 
daug. Išsaugosime jų gyvybę.

Bet 20,000 vaikų, ligonių, 
senelių kasdien dašelpti mais
tu po 10 centų, BALFui me
tams reikia surinkti aukų 
$730,000.

Amerikos mokyklose vai
kai kasdien gauna po stikli
nę kakao. Tai kainuoja tė
vams Amerikoje tik po 7 cen
tus dienai.

Reikia kelnių!
Bet... jei 12,000 moksleivių 

tremtyje gautų kasdien po 1 
stiklą kakao, BALFui kas
dien reiktų išleisti $840, o per 
mokslo metus tik $252,000.

Jei BALFo šalpa rūbais nu
trūktų, mūsų tremtiniai po 
pusmečio vėl taptų elgetomis, 
nes rūbų atsargų beveik nie
kas neturi. Ir toliau reikalin
gos aukos vaikų, moterų, o 
ypač vyrų rūbais ir avalyne. 
Vyrams ypatingai reikia kel
nių. Apie 40,000 mūsų trem
tinių neturi lovų skalbinių. 
Reikia paklodžių ir užvaiką-

Pr. Bajoras

JVČIOS ŽVAIGŽDĖS
“O, dainos-dainelės,

r. “Jūs mano patieka!
“Kada jus dainuoju — 
“Man linksma palieka.”

aus rudenio vakaras.
i draugu grįžova namo iš koncerto. Mūsų 
> kupiniausios malonių įspūdžių! Tiek daug 
erte viso ko girdėjova! Keletas smuikų ža- 
dojų širdis, pianinas Dievop šaukė, glosty- 
rinkusių jausmus, orkestras griežė keletą 
zikos gabalų, dainavo jaunas, talentuotas

(b'

Ro£

ar
Ašf-

L# 
1/

Dat*

Mes'

NU

jiausi, žiūrėjau: į balzgana šviesa nušives- 
namų mūrus, į praeinančius žmones, į pa- 

ives. Geriausia man patinka žvelgti į mely- 
is tolius... Tenai taip gražu, taip miela. Ten, 
įe, plaukia, kaip gulbė tarp bangų, mažų de- 
umdomas-badomas mėnulis. Tūkstančiai 
, pasišokinėdamos šviečia ir viliote vilioja 
sielą į tas tolimas aukštybes. Svajoju ilgai, 
ylių, gėriuosi...
i ilgokai paėjus, mano draugas, kuris ir gi 
mos padangės grožybę, pratarė:
s daiktas tos žvaigždės! Taip gražiai jos 
spindi padangėse! O štai, vėl lekia, driekia- 
. Ir per amžių amžius taip, be paliovos, be

ir aš ką tai jo žodžiams pritarti, bet tuom 
nt pro lietuvišką saliūną, pertraukė mus iš 
iiantis dainos aidas:
marių kranto, Palangos miestely, 
gyven’ mūsų broliai, žemaitėliai, 
yra kalnas Biruta vadintas, 
)m’s pušelėm’s viršus apsodintas...
tiesiog žavėjantis dainos balsas tartum ap-

lu po žodį-kitą, atsidūrėme tenai, kur dau
sų dėmesį atkreipė viename kampe stovin- 
ivėti, vargonėliai ir prie jų sėdintis bei gro- 

■įnuojantis dar jawnas asmuo. Tai buvo aukš-

“Laikau sau malone parei- j vos valstybės. Šitą faktą ryš- 
ga ir didele garbe sveikinti, kiai demonstruoja Nepriklau 

somos Lietuvos atstovų pri
pažinimas užsienyje.”

“Nevadinkim Lietuvos ma
žyte,” — sakė konsulas. —“Ji 
yra pakankamai didelė ir pa
jėgi egzistuoti ir savistoviai 
tvarkytis. Pasaulyje ir Euro
poje yra daug mažesnių už 
Lietuvą valstybių, kurios eg
zistuoja ir tvarkosi nė kiek 
neblogiau už didžiąsias vals
tybes — dažnai daug geriau. 
Tą įrodė pati Lietuva.”

“Lietuva turi būti laisva! 
—tęsė konsulas — ji turi to
kias pat teises, kaip Sovietų 
Sąjunga ar bet kuri kita val
stybė. Ji savo teisių ir lais
vės reikalauja. Turime dirbti 
ir kovoti visi ir visur. Mūsų 
darbas ir kova atneš Lietu
vai laisvę ir nepriklausomy
bę,” — baigė Lietuvos konsu
las savo kalbą.

didingąjį Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongresą Lietuvos 
Ministerio p. P. žadeikio ir 
savo vardu,”—pareiškė kon
sulas Daužvardis A. L. Kata
likų Kongrese Chicagoje. — 
“Ta pačia proga ir tuo pačiu 
svoriu noriu Tamstoms vi
siems padėkoti už visą Jūsų 
paramą Lietuvai ir kenčian
čiai bei kovojančiai lietuvių 
tautai.

“Jūs esate daug davę ir pa
darę Lietuvai. Dar daug Lie
tuva iš Jūsų laukia ir prašo. 
Jos dabartinė padėtis yra 
traginga ir skaudi. Iš tos pa
dėties mums tenka ją vaduo
ti. Mums tenka eiti visomis 
pajėgomis į talką partiza
nams — visai kovojančiai 
tautai. Mums tenka prisidėti 
savo turtu ir darbu prie ben
drojo ir šventojo tautos lais
vinimo sąjūdžio. Mums rei
kia budėti ir dirbti be jokio 
atleidimo. Savo darbus reikia 
nemažinti, bet didinti. Reikia 
nebepasitenkinti darbu vien 
tik savųjų tarpe — reikia 
kelti Lietuvos bylą plačioje 
pasaulio tribūnoje.”

“Lietuva tebėra juridiniai 
nepriklausoma. Lietuva yra 
tik sovietų jėga okupuota ir 
valdoma. Lietuvių tauta prieš 
tą okupaciją protestuoja ir

PAKLAUS® DAKTARO
Anglijo premjeras Attlee 

yra didelis rūkorius. Kai gy
dytojas dėl ligos uždraudė 
jam rūkyti, Atlee išsiderėjo 
iš jo, kad leistų kasdien nors 
dvi pypkes išrūkyti.

Žinoma, gydytojas su tuo 
sutiko, ir dabar Atlee rūko 
tik du kart į dieną, bet užtai 
įsitaisė tris kart didesnę pyp
kę.

to ūgio, truputį linkterėjęs, plačios krūtinės, smulkaus 
veido, malonios išvaizdos, geltonplaukis, vargingai ap
sirengęs lietuvis vaikinas, vardu Petras.

Pats saliūnas virė savo paprastu gyvenimu...
Mes su draugu klausėmės jo dainos.
Jo malonus balsas trankėsi po saliūno kampus ir, 

čia nesutilpdamas, skriejo beribėm..
Užbaigė dainą.
Saliūne esanti žmonės nusikvatojo...
Jaunikaitis šyptelėjo. O nuo gėralų stalo jį pasiekė 

stiklas alaus.
Vaikinas, išsigėręs, ir vėl uždainavo.
O vienas iš stovinčiųjų prie gėralų stalo šaukė:
—Petrai, dainuok ką kitą! Užtrauk “Pijokėlio dai

ną” arba “Išginiau jaučius.”
Petras užtraukė ir prašytas dainas.
Po to jis dainavo dar ir daugiau: “Kur banguoja 

Nemunėlis,” “Oi tu sakai, sakalėli,” “Užgimiau Lietu
voj, užaugau toj pačioj.” Ir daugiau kitokių mums gir
dėtų ir negirdėtų dainelių-dainuškų. Visas jas Petras, 
kaip vieną, dainavo iš visos sielos, visai neįtikėtinai ką 
nors panašaus tokioj vietoj, saliūne, išgirsti.

Besiklausant tų jo dainų, mintimi, žaibo greitumu, 
skrajojau iš saliūno į neseniai buvusį koncertą ir vėl 
atgal grįžau prie Petro, jo grojamų vargonėlių. Gaila 
darėsi ii' nesmagu buvo. O vėliau, negalėdamas susi
laikyt, pratariau į Petrą:

—Gamtos apdovanotas, Petrai!
—Kaip sakote? — turbūt nesupratęs manęs, paklau

sė jis.
■—Dievas, — sakau, — tau davė dovaną. Gražų bal

są turi, Petrai.
—Patinka ?
—Ir dar kaip!
—Daugelis taip sako.
Petras tylėjo ir įsmeigęs akis žemyn, klausėsi.
Vėliau išsikalbom. Jis papasakojo.
—Mėgstu, tamsta, aš dainuoti. Taip, tai Lietuvoje 

aš, būdavo, dainuoju, kuomet miškas ūžia. Padėda
vau aš, kitados, vėjo kaukimui. Dainuodavau, kada 
niekas negirdėdavo, kur nors prie girios, prie ramiai 
sriuvenančio upelio, ar rytmety vos paukščiams su
čiulbėjus; vakarais gi prie gražaus saulėleidžio dai
nuodavau gęstančiam dangaus pažarui... Dainuoda
vau ilgai - ilgai. O tai mano dainai rodos viskas pri
tardavo: ir vėjo pučiamos smilgelės, ir audrų stelbia-

fL

(Pabaiga) 
štai laiškas iš Vokietijos, iš 

Dillingen, rašytas iš ten, kur sa
vo kelionę pradeda mėlynasis 
Dunojus. Tame laiške p. A. Peš- 
kys rašo:

—Radęs “Amerikoje” praneši
mą dėl galimybės pareikšti skai
tytojų pageidavimus, rašau ir 
norėčiau pirmiausia tikrai pasi
džiaugti, kad, jums įdėjus tiek 
daug darbo, išeina lietuvių kata
likų spauda tikrai graži ir įdo
mi. Mano asmeniški pageidavi
mai yra tokie: rašykit pirmam 
puslapy apie Lietuvos judošius ir 
reikalaukit Amerikos valdžios, 
kad visi komunistai būtų siun
čiami į jų saulės rojų pas budelį 
Staliną ir tegu tenai jie įsitikina, 
kur yra gyventi geriau, tegu jie 
pamatys ubagų ir smaugėjų 
kraštą. Skelbkit tokių pavardes 
viešai spaudoj ir pridėkit, kur 
gyvena, mes norim jiems para
šyti. Atsiųsk, p. Redaktoriau, 
man bimbininkų adresą, aš jiems 
parašysiu kaip reikiant laišką!

—Taip pat praašu parašyt — 
rašo toliau laiško autorius,—kad 
lietuviai biznieriai ir firmos ne- 
siskelbtų komunistų spaudoj ir 
nedėt reklamų, nes jie padeda 
tiems, kurie smaugia Lietuvą. 
Negaliu stačiai suprasti, kad to
kioj Amerikoj šitaip gyvenantie
ji žmonės remia komunistinius 
banditus ir nusikaltėlius.

Bimbininkai mums nerašo, jų 
adresų neturim ir nelabai trokš
tam turėti, dėkojam maloniam 
skaitytojui už atsiliepimą iš ana
pus Atlanto. Ir čia pat supažin- 
dinsim skaitytojus su kitu laiš
ku, rašytu mums iš Kanados, p. 
A. Kusinsko, kuris sako:

PAS JUOS VIS 
PASLAPTYS...

—Sovietų valdžia žino kiek 
britai išleidžia kiekvienam 
savo kareiviui, — pareiškė 
McNeil UN posėdy, — bet kas 
žino, ,kiek sovietų valdžia iš
leidžia savo karo jėgoms? So
vietų valdžia žino kiek karei
vių yra kiekvienoje demokra
tinėje valstybėje, bet kas ži
no sovietų kareivių skaičių? 
Ar sovietų atstovas paskelbs 
šias žinias? Ar joms galima 
patikėti? — teisingai klausia 
anglų atstovas.

Bet šis klausimas nereika
lingas atsakymo. Visam pa
sauliui žinoma, kad Sov. Są
junga tai yra visiems grąsi- 
nanti, baugi paslaptis.

I —Gyvenant tarp granito uolų 
yra monotoniška ir nuobodu, 
nes visi didesnieji lietuvių cent
rai yra toli ir nepasiekiami. Vie
nintelė mano paguoda, tai “Ame
rika.” Gavęs ją, perskaitau nuo 
pirmo ligi paskutinio žodžio. Te
ko skaityt, kad viena ponia siū
lė redakcijai savo laiške sutrum
pinti politines apžvalgas, nes jas 
esą galima išklausyt per radio. 
O mes “jankių” kalbos nemo
kam (tokių yra nemažai) ir net 
radio neturim, tai jau ten ne- 
trumpinkit taip, kaip ana ponia 
liepia.

—Šiaip, skaitydamas “Ameri
ką” — rašo jis toliau — niekada 
negalėsim nutolti nuo gimtojo 
krašto, nes čia nuolat randame 
jaudinančių žinių, kurios apibū
dina šių dienų tenykštį gyveni
mą.
, Ir baigdamas, laiško autorius 
rašo:

—Begaliniai esu dėkingas mie
lam dėdei H. J. Babeliui Brook- 
lyne, kuris suteikė moralinę do
vaną, užsakydamas man “Ame
riką.” Taip pat linkiu p. Redak
toriui gyvent dar daug metų ir 
tęst toliau garbingą darbą!

Šiuo savo laiško paskutiniu 
sakiniu tas mielas skaitytojas 
sugriebė už širdies... Įsivaizduo
kit sau, kai jis taip gražiai lin
ki tęsti darbą ilgiausius metus, 
aš čia pat turiu pridėti jums at
sisveikinimo laiškutį, šį kartą 
jau nuo redaktoriaus skaityto
jams, kurio turinys toks:

—Mieli skaitytojai,
Juk tėvas savo vaiką muša iš 

meilės, ar ne? Mūsų skaitytojai 
kai barė redaktorių, tai barė jį 
irgi iš meilės mūsų laikraščiui, 
norėdami gero. Bet mūsų skai
tytojai bravo! Jie, tiesą pasa
kius, mažiau barėsi, o gal dau
giau švelniai paglostė ir net pa
gyrė... O buvo taip miela per 
tuos laiškus sumegsti širdingą 
ryšį su mūsų skaityto
jais, su kuriais dabar tenka man 
atsisveikinti. Tas “Amerikos” 
Nr. iš po mano plunksnos išeina 
paskutinis.

Ateity lankys “Amerika” jus, 
tikiu, dar įdomesnė, nes gal ne 
be reikalo lietuviška liaudis sa
ko, kati “nauja šluota geriau 
šluoja”... Taigi, perduodamas 
“Ameriką” į kitas rankas, noriu 
čia įrašyti vieną širdingą, širdin
gą ačiū visiems mieliems skaity
tojams! Ir — lai Dievas laimina 
mūsų mielą “Ameriką”!

Dr. Henr. Lukaševičius, 
buv. “Amerikos”

. Redaktorius

mas miškas, ir lėtai sriuvenančio upelio bangelės. Kar
tais, rodos, girdėdavau iš kur mano dainon atsaką: 
“Petrai, tu gražiai dainuoji! Petrai, dar padainuok!” 
Dainuoju, štai dabar ir šiame saliūne. Savo daina aš 
net ir savo sunkųjį darbą visuomet pastiprinu. Nieko 
aš taip nemėgiu, kaip dainas!... Lietuvoje kadaisia, 
giedojau prie bažnytinio choro. Pirmuoju stovėjau. E, 
užtraukiu, būdavo, ir visi bažnyčioje susirinkę klauso
si. Ne tik paprasti žmonės, bet ir kunigas, rodos, tik 
dėl mano giesmės, dėl mano balso sustodavo ir klau
sydavos - klausydavos...

Jis kalbėjo greitai, be pertraukų, tol, kol visa, kas 
jam tuo tarpu ant minties atėjo, — visa, visa pasakė.

—O vieną sykį, — kalbėjo toliau, — kunigas ir var
gonininkas man pasakojo, būk aš balsu galėčiau gerą 
pelną daryti. Sakė, būk iš to būtų galima ir gyventi... 
Man vis gi rodėsi, kad jie tik juokiasi iš manęs. Cha! 
Mane net dabar juokai ima: kaip žmogus tik daina
vimu gali sau duoną užsidirbti!...

—Bet čia juk gauni užmokėt? — paklausiau.
—Išsigeriu, kiek tik noriu...
Petras nutilo.
Iš visų saliūno kampų ūžė, šaukė: “Petrai, dainuok!” 

‘Dainuok, tai užfundysiu!” “Rupuže, dainuok!”
Bet jų šauksmų šiuo syk jis kaž kodėl nepaisė. Jis 

tik prie manęs žemai prisilenkė, nuoširdžiai, iš visos 
savo sielos pasakojo.

Jis yra nemokytas. Jo tėvai buvę neturtingi. O mo
kintis jis labai - labai norėjo. Jau buvo pradėjęs eiti 
mokyklon. Bet kartą tėvas pasakė:: “Tau reikės eiti 
tarnauti, o ne mokyklon.” Nuo to laiko Petras ir tar
navo, kol Amerikon atvyko. Mokykloje jam visuomet 
gerai vykdavo. Labiausia dainų pamokos tikdavo. Jis 
kaip tik išgirsta ką nors dainuojant, tuojau tą dainą 
ant atminties išmoksta. Kai kurias net jis pats sugal
voja.

—Bet pasakyk, — pagaliau klausia Petras, — ar gi 
tai, ką mtm kunigas su vargonininku Lietuvoje pasa
kojo, gali būt teisybė?...

—Taip, Petrai, tiesa! Tave Dievas begaliniai apdo
vanojo, tik tau ta dovana dar iki šiol nebuvo lemta 
pasinaudoti... Bet palauk, Petrai, ar paklausytum ma
no gero patarimo?

—Kodėl gi ne?
Aš jam pasakojau.

Sakiau, kad mūsų mieste yra daug teatrų, operų. 
Išaiškinau, kas tai yra operos. Gerai išdėsčiau, jog jose 
dainuojanti žmonės ima didelius pinigus, kad jų vardai 
yra visam pasauliui žinomi. Sakiau, jog ir jis, kaip ir 
daugelis kitų, gali būti tokiu dainininku, tokiu pa
sauliui žinomu žmogumi. Jam reikia tik pasidarbuoti, 
dainavimo mokintis, čionai šiame saliūne, ne jo vie
ta. Aiškinau dar, kad mūsų mieste yra net ir lietuvis 
dainavimo mokytojas, kuris ir jį, Petrą, pamokintų.

—Tad ar sutinki, Petrai, jei aš tave tam mokyto
jui pristatysiu? Jei aš paprašysiu, kad jis tave pamo
kintų?

—O, taip, sutinku, mielai...
—Gerai, tad, Petrai! — sušukau nudžiugęs ir susi

jaudinęs. — Aš tau pagelbėsiu. Tu užšviesi, kaip ta 
žvaigždelė dausose. Tu dainuosi, žmonės tavo dainos 
klausysis, o tu dėkosi Dievui už suteiktą tau tokią 
didelę dovaną...

Ir dar kiek pasikalbėję, susitarėm kitą kartą šioje 
pat vietoje susitikti ir nueiti pas mokytoją, kuris pa
rodys Petrui duris į platųjį pasaulį, į tą žvaigždyną, 
kur žvaigždelės žiebiasi, žėri savo pilnoje skaistybė
je, o kitos puola ir amžinoje beribėje gęsta, nyksta nei 
mažiausio pėdsako nepalikdamos...

Ir tą vakarą, kuomet ėjau saliūnan sutikti Petrą, 
dausose švietė daugybė žvaigždelių.

Nuėjęs į tą saliūną, Petro neradęs, paklausiau saliū- 
ninko:

—O kur gi Petras? Tasai Petras, ką gražiai dainuo
ja?

—Turbut į kitą miestą išvažiavo. Kokis tai miestas 
— neteko sužinoti, girdėjau tik, kaip tarėsi su kitais 
važiuoti. Darbai dabar pas mus labai sumažėjo. Tikiu, 
darbų tai ieškodomas ir išvažiavo. Daug jaunimo da
bar visur važinėja. Gi ar supaisysi visus...

Išgirdus tą pareiškimą, pasidarė nesmagu. Tamsūs 
saliūno kampai, rodos, dar labiau aptemo. Skaudus 
sopulys širdį suspaudė.

Daugiau apie Petrą negalėdamas sužinoti, išėjau na
mo.

Eidamas ir žvalgydamasis į aukštybes, mačiau, kaip 
dangumi, erdvėje mirgėjo žvaigždės ir ten be palikto 
ženklo, be jokios žymės gęso ir amžinai nyko...

Man buvo gaila Petro.
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laidotuves

Sėkmingas susirinkimas I atvyko, lapkr. 6 d. turėjo sa- ----- . . Jįe 
sudaro savo įstatus ir nori 
labiau įsijungti į lietuvišką 
veikimą. Bendrai, jie jau pa
sirodė veiklūs ir padeda vi
sam mūsų Philadelphijos ju
dėjimui.

Spalių 31 d. įvykęs BALFjvo svarbli susirinkimą. 
nroS-in Sudaro savo įstatus irrengtas susirinkimas praėjo 

labai sėkmingai. Virš 500 da
lyvių turėjo progos plačiau 
susipažinti su Draugijos vei
kimu. Kalbėtojų buvo kele
tas, o ypač ugningą kalbą pa
sakė advokatas Horan ir kon- 
gresmanas Scott Jr. Iš lietu
vių kalbėjo Dr. J. Končius ir 
generolas J. Černius, kurie 
specialiai buvo atvykę daly
vauti tame susirinkime.

Programa buvo atidaryta 
Amerikos ir Lietuvos him
nais, kuriuos nuotaikingai 
sugiedojo solistė panelė Fran
ces Nash. Ji padainavo ir dvi 
gražias lietuviškas daineles. 
Susirinkimui vadovavo buv. 
BALFo delegatas adv. Man- 
kus. Jis savo baigiamoj kal
boj labai gražiai iškėlė lietu
vių darbus Lietuvai ir lietu
viams gelbėti. Dėl Philadel
phijos lietuvių veikimo prak
tiško plano/ BALF pirminin
kas adv. C. Cheleden padarė 
pranešimą.

Po susirinkimo visi daly
viai buvo pavaišinti lietuviš
ko Banko auka “karštais šu
niukais” ir kopūstais. Visi 
galėjo pasikalbėti ir pasida
lyti savo mintimis dėl toli
mesnio veikimo. Dalyviai dė
kingi už tokį lietuvišką vai
šingumą.

Pažymėtina ir " lietuviško 
klubo nuoširdumas. Jie gra
žiai visą susirinkimą priėmė, 
paruošė salę ir sunkiai dir
bo, kad susirinkimas, sėkmin
gai vyktų. Klubo valdyba ir 
jo vedėjas nusipelno tikrai 
didelės padėkos, kad jie taip 
remia lietuvišką veikimą. 
Garbė lietuviams iš 928 
Moyamensing Klubo!

Susirinkimo metu aukų 
buvo renkama, tik buvo 
registruoti Klubų ir draugi-1 kus, Kipro Petrausko sūnų 
jų atstovai ir gauta jų auka su šeima. Atvyko ir dar dau- 
padengti vietos veikimo būti-1 i— 
niausiąs išlaidas.- BALF turi 
sumanymą padaryti didelį 
vajų. Todėl jie dabar ir ren
giasi prie to didelio sumany
mo įvykdymo. Tikimasi su
rinkti didelę pinigų sumą, 
kad kiekvienas philadelphie- 
tis galėtų pasididžiuoti.

Naudingas kalendorius
P. V. Januškevičius, nese

niai atvykęs iš Europos Phi
ladelphijon, parengė spaudai 
labai įdomų ir naudingą lie
tuvišką kalendorių, kurs tu
rės daug lietuviams svarbios 
informacijos. Kalendorius iš
eis prieš Kalėdas. Seniau 
daugiau tokios rūšies kalen
dorių išeidavo, kuriuose bū
davo visokių naudingų pasi
skaitymų. šiame kalendoriu
je bus labai daug lietuviams 
svarbių žinių.

ne- 
su-

Tremtinių susirinkimas
Philadelphijoje gyveną 

tremtiniai, kurie neseniai čia

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnlnotas Penna ir New Jersey 
valstijose .

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. Sto 3208

Rengia didelį vakarą
Lietuvos Vyčiai šiuo metu 

rengiasi savo dideliam vaka-

I Spalių 29 d. iškilmingai 
palaidotas New Britain, Ct. 
lietuviij klebonas kun. Matas 
Pankus. Šv. mišias laikė J. E. 
Hartfordo vysk. J. O’Brien, 
asistuojant garbės diakonais 
prel. J. Balkūnui ir kun. J. 

'Aleksiūnui, ir mišių diakonu

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

25 metai prie “Mote 
rii Dirvos”

(RESPONDED

rui, kurs numatomas didelėj kun j vklantiejui, subdia- 
salej ir su marga programa. konui kun. E. Grįdeckui. pa.
Vaidinimą sutiko režisuoti 
žinomas mokytojas ir nese
niai čia atvykęs p. V. Mickus. 
Jis Lietuvoj yra parengęs 
daug lietuviškų veikalų ir čia 
atvykęs nori pasidarbuoti 
lietuviškam teatrui. Su juo, 
tikimasi dirbs ir kiti lietu
viai, kad tas vakaras tikrai 
pasisektų. Jis pats yra ir ge
ras artistas ir tame vaidini
me išpildys svarbią rolę. Tik
rai laukiame tokio vaidinimo!

Vedybos
Lietuvaitė Darata Pikely- 

tė susituokė su Jonu Crosby. 
Jonas Kazamėkas vedė pane-1 
lę Palmyrą Martinkaitę, jų 
vedybos įvyko šv. Jurgio pa
rapijoj, spalių 31 d. Vestuvių 
puotoj dalyvavo daug drau
gų ir pažįstamų lietuvių.

Veteranai veikia
Šv. Kazimiero par. Vetera

nų Post neseniai išsirinko sa
vo naujus valdybos narius. 
Kapitonu išrinktas p. Habo- 
za. Iškilmingas valdybos pri
saikdinimas ir pareigų užė
mimas buvo spalių 23 d. Po 
iškilmių visi veteranai ir jų 
šeimos turėjo šeimynišką po
būvį. Postas padėkojo savo 
pirmam, kelius metus veiku
siam, kapitonui p. J. White.

mokslą pasakė prel. J. Mi
liauskas. Giedojo prie vargo
nų kunigų choras. Kunigų į 
laidotuves suvažiavo apie 80 
prelatų 10. Žmonių buvo pil
na bažnyčia. Į kapus lydėjo 
virš 50 automobilių.

A. a. kun. M. Pankus bu
vo tik 65 metų amžiaus. Ku
nigavo Hartfordo vyskupijo
je 37 metus ir Scrantono vys
kupijoje 5 metus. Pastatė lie
tuviams bažnyčią Bridgeport, 
Conn., kelis metus klebonavo 
New Haven, Conn., ir dabar 
8 metus New Britain, Conn. 
Čia pastatė naują kleboniją, 
atnaujino bažnyčią, išmokėjo 
skolą, parapiją gražiai su
tvarkė. Buvo žinomas kaip 
lietuvis patriotas, visuomeni
ninkas. Buvo apdovanotas 
Šaulių Kryžiumi.

Kunigų Vienybė, Motinėlė, 
Kat. Federacija neteko vieno 
darbštesnių narių.

Teilsisi ramybėje!

Didžiavosi savo karine jėga dys.
Kai Hitleris paėmė Vokie

tijos vairą į savo rankas ir 
su savo karo vadais ruošėsi 
užkariauti visą pasaulį ir jį 
valdyti, dažnai darė savo ka-1 
riuomenės kariškas praty
bas, didžiavosi su savo kari
ne jėga ir naujoviškais karo 
pabūklais, kvietė savo kaimy
ninių valstybių karo vadus, 
stebėti jų kariuomenės para
dus ir kariškus manievrus, ir 
rodė jiems savo daugybes 
tankų ir orlaivių. Vokiečiai 
tada jautėsi kariškai labai 
stiprūs ir galingi, bet atėjo 
laikas ir jie tapo bejėgiai ir 
savo kaimynų, kuriuos jie 
pirmiau savo ginklais baugi
no, nugalėti.
Karo pratybos su mediniais 

ginklais
laiku, kai vokiečiai su 
išdidžiai, nuo kojų iki 
apsiginklavę,

Mirė
Čia neseniai nemaža lietu

vių mirė. Tik pietinėj miesto 
pusėj mirė Teklė Čiapienė, 
Jonas Barauskas, Simonas 
Griškevičius ir Povilas Rapo- 
naitis.

Atvažiavo tremtiniai
Pirmieji tremtiniai pagal 

naują įstatymą čia irgi pasi
rodė. Ponia Vaičiūnienė su 
šeima atvyko pas savo bro
lius pp. Dantas. Jie buvo at
vykę jau anksčiau. Pp. Ke
mekliai pakvietė pp. Petraus-

giau lietuvių Philadelphijon.
Pp. Slavinai tuoj ėmėsi su

pažindinti naujus gyventojus 
su Philadelphia ir apylinke. 
Jie net Bostoną parodė tiems 
naujiems ateiviams. Lietu
viai tikrai gerai atjaučia sa
vo tautiečius, tik reikėtų, kad 
ir atvykusieji atjaustų savo 
geradarius amerikiečius, nes 
vieno netaktas galėtų paken
kti visiems kitiems lietu
viams tremtiniams.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga,
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Vlslcas nemokamai Kreipkitės 
dieną Ir naktį

Di-

JONAS DALINIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Choro sukaktis
Šv. Kazimiero par. Choras 

minėjo savo metines sukak
tis spalių 31 dieną. Visi cho
ristai ir jų prieteliai susirin
ko pasidžiaugti nuveiktais 
šio choro darbais ir pasiryžo 
toliau dar gyviau veikti.

SUSIRGO MACKENZIE KING
Kanados premjeras, Macken

zie King, nuvykęs Londonan į 
Britų Dominijų konferenciją, 
sunkiai susirgo. Laivu Queen 
Elizabeth ligonis atplaukia į 
New Yorką, iš kur grįš Kana- 
don.

S. Zubrickaitė

MES RAŠOM SU PIRŠTINĖM

Gyvenimas Eichstatto DP lietuvių gimnazijoj
Gyvenimas DP stovyklose 

visai nepanašus į normalų 
žmonių gyvenimą. Daug kuo 
skiriasi ir nuo pramoginio 
stovyklavimo vasaros metu. 
Tai yra savotiškas ir niekam 
nelinkėtinas gyvenimo bū
das.

Savo dienos darbus prade
dam anksti rytą apie šeštą- 
septintą valandą. Prieš aš- 
tuonias prasideda pamokos 
gimnazijoje. Gal kiek ir anks j 
ti, tačiau šią tvarką pakeitus 
mokiniai nebegautų pietų, 
kuriuos gamina bendroje sto
vyklos virtuvėje ir išduoda 
tik iki nustatyto laiko.

Po pietų laukia kiti darbai. 
Tai įvairių įvairiausi tvarky
mai namuose. Viename kam
baryje visa mūsų šeima jau
čiasi kiek perankštai. Čia pat 
yra ir mūsų “virtuvė,” ir 
“valgomasis,” ir “miegama
sis,” ir “svečių,” ir “darbo” 
kambarys. Prie to paties sta
lo tenka ir pamokas ruošti 
ir vakarienę valgyti, šitokio
se sąlygose pirmasis rūpes
tis namuose tegali būti šva
ra. O jai palaikyti reikia ne
mažai triūso. Priemonių trū
kumas darbą dar sunkina.

Apipuvusių, nedažytų len
tų grindys nuo didelio vaikš
čiojimo greitai prisigeria 
dulkių. Kiekvieną dieną, ypač 
žiemos metu, jų plauti nega
lima, nes pusvalandį per vie
nintelį langą šildanti saulė 
nespėja jų išdžiovinti. Tada

tenka jas šluoti su kumšties 
didumo šepetėliu. Ir taip 
trunka pora valandų, iki 
kambaryje nelieka dulkių ir 
nešvarumų.

Pamokas paruošti sten
giuosi dar dienos šviesoje, 
nes vakare dažnai neturime 
šviesos. Jei elektros būna, 
prie jos apšvietimo galima 
dirbti tik mažiau akis vargi
nantį darbą.

Likusiu nuo tiesioginių j 
pareigų laiku norisi dar kny- j 
gų pasiskaityti, ar šiaip nau
dingiau leisti laiką. Tačiau at 
siranda vėl ko nors, pav. siu
vimo, mezgimo, nes mūsų 
gaunami drabužiai tik ret
karčiais tinka dėvėti. Pati tu
riu pasirūpinti ir šiltesne ap
ranga, kad žiemą, pamokų 
metu, sėdint tarp drėgnų ak
meninių seno vienuolyno sie
nų, nereikėtų kęsti šalčio. 
Maža geležinė krosnelė nepri- 
šildo klasės, ir mokiniams 
tenka net pirštines užsimau
ti. Rašom sugrubusiom ran
kom, apsimovę pirštines.

Bet kokia miela pasidaro 
tada saulė! Kaip jos visi lau
kia! Ji ir yra mūsų globėja, 
nuolat mus guodžianti ir 
džiuginanti.

Tuo 
rusais 
dantų 
savo kariškomis jėgomis ir 
rodė pasauliui savo žemyno I 
ir oro kariškąsias jėgas bei 
ginklus, Jungt. Valst. 1939 
metais, pačiose karo išvaka
rėse, irgi padarė kiek dides
nio mąsto savo kariuomenės 
kariškus pratimus, kurių pa
žiūrėti sulėkė nemažai net ir 
nekviestųjų “svečių,” norin
čių pamatyti ne tiek mūsų 
karius, kiek naujoviškus ka
ro pabūklus.

Ir koks buvo jų didelis nu
stebimas ir nusivylimas, kai, 
vietoj naujausiųjų ginklų, 
jie pamatė mūsų karius pra
tybose vartojant tik senus 
šautuvus, iš medinių lente
lių sukaltus ‘kulkosvaidžius,’ 
ir praeito karo laikų surūdi
jusius tankus ir kitus senus 
karo pabūklus, nes mūsų nau
jausieji ginklai jau ir tada 
buvo laikomi paslaptyje.

Laikas juos sudrausti
Niekas taip nesekė mūsų 

šalies balsavimų, kaip Rusi
jos valdovai, kurie yra labai 
susirūpinę, kas mūsų šalį vai-1

Jie aiškiai žino ir 
supranta, kad nuo šių rinki- 

imų eigos priklausys jų atei- 
u- tis: ar demokratinės valsty

bės dar ir toliau darys jiems 
i visokių nuolaidų ir leis jiems 
laisvai sauvaliauti pasaulyje 
ir kankinti bei žudyti nekal
tai pavergtųjų tautų gyven
tojus, ar pradės juos jau su
drausti, pavartodami griež
tas priemones.
Daro visokius prižadėjimus

JAV yra paprotys rinkimų 
metu prieš balsavimus dary
ti priešrinkimines prakalbas. 
Kaip būna prezidento rinki
mai, visos čia partijos išeina 
į viešumą su rinkiminėmis 
kalbomis. Patys į šalies pre
zidentus kandidatai važinėja 
po visą šalį, atlanko svar
besnius šalies miestus ir 
miestelius su prakalbomis. 
Jie daro žmonėms visokius 

o-trrSai tikrus ir nelabai tikrus pri- 
žadėjimus, prikalba visokių 

I pasakų apie priešingos parti
jos atstovus bei pačias parti
jas daug visokių būtų ir ne
būtų dalykų, bet už tai jų 
nieks nebaudžia, nes čia yra 
kalbos ir žodžio laisvė, kuria 
net ir patys komunistai, pa
sivadinę save progresyviais, 
laisvai naudojasi, skleidimui 
savo nesąmonių, kurios įta
kos į klausytojus daug nepa
darė, nes amerikiečiai į tuos 
visus tų kandidatų pažadus 
labai kritiškai žiūri ir jų taip 
lengvai nepriima, ir todėl čia 
komunistai neturi pasiseki
mo ir visuomenės pritarimo.

Kalba visų vardu
Raudoni fašistai (komunis

tai), kur jie bebūtų, visur ir 
visuomet mėgsta kalbėti vi
sos tautos vardu, nors jos ir 
neatstovauja, ir skelbia viso
kias rezoliucijas. Ne kartą 
čia ir Amerikoje koks tuzi
nas Stalino čebatlaižių pa
siunčia Washingtonan visų 
lietuvių vardu kokią nors re- 

1 zoliuciją ar pareikalavimą,

Lapkričio 7 d., š. m. Auš te™111?? VuOnn. 
ros Vartų par. salėj, Chicago ---------
j e, įvyko gražus ir reikš“Koncertas 
mingas vakaras pagerbimui ^eni’ lapkričio 14, 7 v 
Sofijos Sakalienės jos “MoteJiB0^108 svetainėje, šv 
rų Dirvos” redagavimo 21 
metų jubiliejaus proga.

Šis bankietas buvo rengia 
mas Moterų Sąjungos 55 kj 
iniciatyva, kurioj Sakalienč Marė Alubauskas, Mar- 
pirmininkauja jau per dauge 
lį metų, į pagebą atėjo Cent 'ytautas Maurutis, Pau- 
ro valdybos narės: vicepirm ir Jonas Lusas. 
V. Galnaitė, raštin. A. Poš §as mišrus choras išpil- 
kienė ir buvusios Centro va] 
dybos narės: J. Čepulieni 
M. Paukštienė. Iš rengimo k 
miteto pusės, darbas buv o9:30 iki 11:30 gros or- 
labai gražiai atliktas.

Laikraštininko darbas, žu 
nalistinis darbas yra sunkus j/abeth, N. J 
įkyrus ir nedėkingas. Jai 
reikia pasišventimo, įdėli 
daug sielos. Sofijos Sakalią 
nes darbas, redaguojant “Mq 
terų Dirvą,” per 25 metui 
stovint prie < 
vairo, ;
nupelnė jai ne vien sąjungii 
čių, bet mūsų visų pagarbo

mokyklos svetainėje, Šv 
iparapijos choro scenos 
-komp. A. Aleksio vado 
vaidins dviejų aktų mu
zikalų ‘‘Nastutė.” Vai-

grikis, Nelė Meškūnas,

įingą dainų programą, o 
;nipė pašoks porą tautiš- 

Bus ir kitų įvaireny-

.lokiams.

■jai neseniai Elizabetho 
h ir Povilo parapijos lie
ko nusiminę, nes atro- 
krapijos parengimų šią

. organizacij<»irneb,us'n“išalt?
jos išlaikytas taktas « * smku pns1’

Tevai Jėzuitai savai 
name

JėzuitLietuviai Tėvai 
jau apsigyveno savam vi 
nuolyne. Visais reikalais m

gerai apsirengusį para- j 
) apkūrenti salėą nega- 
-centralinio šildymo pe-

‘ I <s.

t geresnis,” pastebėjo 
pilietis, bet atrodė, kad 
jymu ir pasibaigs visas 
imas. Bet ne! Mūsų tar
iu atsiranda žmonių, 
si, kurie gali ir kurie 
savo parapijai. Toks

šiol reikia kreiptis šiuo adr 
su: Maria Della Strada, 81 
Champlain Ave., Chicago 1 
Ill. Telefonas: Vincennes I 
1637,

Dabar vienuolyne gyve 
misionieriai tėvai J. Kidyk 
ir J. Borevičius. Po mene 
kito tikimasi sulaukti c įGrebliunų vardas ir- 
triju tėvų ®as Elizabethiečiams.

. ir p. T. Ryan atėjo- į 
arapijai. Neseniai bu-

tebūdama Grėbliūnai- 
įdaug dirbo su Vyčiais 

pigus kuopelę “Us 15,” 
to ir pirmininke, ši 
ars ir nedidelė, tačiau 
j kasmet suruošti pa- 
parapijos naudai. Tere-

bet valdžios pareigūnai,
nodami, kas per vieni pan adymo pečiuS) 
čiai jie yra, visai nekreipi salę Tai p T 
tai domės, ir tik apgailest jį padarė

atminimui. • L. L.ja, kad ir lietuvių tarpe 
kių tipelių atsiranda.

Skaitykit ir platinkite 
vaitraštį “Ameriką.”

STANDA
50-tas Good Will Vajus

Mes jums duosim visiškai
N U JĄ STOGĄ IR INSULIUOSIM
JCSŲ NAMŽ UŽ..................................................... $139.00
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais Iki 50 ketv. Pėdų

Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už............................................................... g 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų Žvyro'Stogai biskį aukščiau
Mes jums duosim IN SIJLIlJOTAS
PLYTŲ ŠONINES
Pilnai Garantuota
Mes Šingeliais apdengsim jūsij STOG^
UŽ taip pigiai kaip.................................................. g 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant

ALUMINUM storm windows
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

Pasirinkimas Spalvų UŽ . §150.00
Iki 500 ktv. Pėdų

šildymo pečius, kuris

tark, N. J,
3 lietuviška pora, 

in. paskutinėmis die- 
tuokė Edvardas Sta- 
iariute Matulyte. Abu 
pavyzdingi lietuviai, 

auja įvairiose or-i 
s, vieni iš pirmaujan-

D

džiaugiasi ne tik Die
gtu grožiu (ji buvo 
emai grožio karalie- 
imponuoja kiekvieną 
-dos taurumu, išauk- 
aii balsu. Visą laiką 
chore. Todėl nestebė- 
skilmių diena ir lie- . 
daikė, kad susirinko 
bičiuliai bei pažįsta- 
jerbti. Bažnyčia savo 1. 

atrodė šventadieniš
kų puotos, jaunoji L r 

ius mėnesiui išvyko K t 
| dž

Newarko visuo- 
i padėką tėvams už 

; savos tautos dvasio- 
: jauniesiems—ilgiau-

1 
v 
f

.JSc 
tu 
bd

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

Pavieniams asmenims ar 
nuolaida.

SIUNTINYS Nr. 1—$7.60 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. salami dešros 
sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 
sv. 2 ozs. margarino.

organizacijoms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių duodama

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

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

4
2
2
1

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

—Pirmojo tremtinių trans
porto pasitikime Dewey at
stovas pareiškė, jog vien 
New Yorko štate tremtiniam 
yra numatoma 11,000 laisvų 
darbo vietų.

' SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. degintos kavos 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. 1 oz. šokolado 
gabalai tualetinio muilo

14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

2
2
2
i
i
2

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

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

1 
1 
i 
i
2 
2

šabaigoje baigėsi pa
iras. Gauta gražaus 

’jošiamasi prieškalė-

2
2
2
2
1

SIUNTINYS Nr. 5—$5.50 
sv. rūkytų lašinių 
sv. presuoto marmelado 
sv. degintos kavos 
sv. 3 ozs. cukraus 
sv. 2 ozs. margarino.

2
2 
i 
4

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

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

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

ozs. syrupo 
ozs. cukraus 
ozs. ryžių 
kakavos

6 d. apsivedė An- 
su Kiveriūte. Ves-

broliais buvo jojo

sai 
nei 
me 
dai 
jęs 
zik 
gei 
nu<

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

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20
3 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono

2
2
2
2
i

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

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

SIUNTINYS Nr. 13—$5.30 
sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. 2 
sv. 3 
sv. 3

1/2 sv.
1 dėžutė kond. grietinės.

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

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

SIUNTINYS Nr. 16—$5.25
2 ozs. kiaulinių taukų

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

sv.
sv. rūkytų lašinių
sv. 2 ozs. margarino
sv.
sv. kavos
sv. 7 ozs. cukraus.

presuoto marmelado

SIUNTINYS Nr. 19—$9.95 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. (be 2 ozs.) ken. bekol 

3 ozs. margarino
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos 
sv. 7 ozs. cukraus

Bastakys buvo iš- 

Chicagon daly- 
Vienybės seime. 

Joga jis aplankė ir

2
2
1
2
1
2

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

1 
i 
i 
i 
i
2

1
1
1
1
1
4

SIUNTINYS Nr. 17—$5.45
2 ozs. kiaulinių taukų

2 ozs. margarino 
presuoto marmelado 
degintos kavos
2 ozs. miežinių kruopų

Juškienė mums 

^reikalinga patai- 

"Amerikoj” bu- 
gabalai tualetinio muilo., p Valskienė

sv.

1
1
1
1
1
2
2

2
2
2
2
2
4
4
2

SIUNTINYS Nr. 20—$780
4 sv. 7 ozs. margarino

sv. 7 ozs. cukraus
sv. kavos
sv. 5 ozs. miežinių kruop 
sv. presuoto marmelado 1 
sv. kvietinių miltų.

kainos siuntiniams į Vokieti]

4
4
3
2
2

sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv. 3 ozs. sūrio
sv. 3 ozs. cukraus.

PASTABA, čia nustatytos 
siunčiant į kitus kraštus reikia pridėti 40 centų už kiekvii
siuntinį specialioms išlaidoms padengti.

o ištikrų jų sako 
ji, Baranauskie- 
dukters p. Zida- 

^oia P- Onai 
,1^ patarnavimą prie 
S^ns už "Four Ro

llos vyrui už gar-

A 
Vaz 
ved; 
Ta j 
kvic 
kėlė 
šėm 
žent 
dūki 
ro p 
Važi 
bilij; 
auks
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TAROS
v 

itis

VIETOS ŽINIOS
SPONDENTŲ PRANEŠIMAI

VARDAI AUKOTOJŲ
Šaunios vestuves

—
Jie aiškiai žino ir 

.nta, kad nuo šių rinki- ■ • i 
igos priklausys jų atei- 
ir demokratinės valsty- 
iar ir toliau darys jiems 
:ių nuolaidų ir leis jiems 
ai sauvaliauti pasaulyje , 
mkinti bei žudyti nekal- • • ■ 7h

ros Virt,, 
ie> M' įury, Conn

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Sveikinimais, skelbimais ar Boosteriais prisidėjusių 

prie “Amerikos” Sukakties Knygelės išleidimo:
Kun. N. Pakalnis, Brooklyn ...........
J. Zeidat, Brooklyn ...........................
Ks. Strumskis, Brooklyn, N. Y.........
Adv. S. Bredes, Brooklyn, N. Y.........
Petras Montvila, Brooklyn .............. .'
Jonas Mikolaitis, Brooklyn ...............
Alfonsas Stankevičius, Bronx, N. Y. 
Juozas E. Žemaitis, Millburn, N. J. 
Mrs. Gražis, Brooklyn .......................
Jonas Patašius, Brooklyn, N. Y. ... 
M. P. Ballas, Brooklyn, N. Y.............
Vytautas Beleckas, Geneva, N. Y. 
Prof. Dr. Salys, Philadelphia, Pa. ... 
Helen Povidis, Elizabeth, N J.........
Eva Gustavičienė, Brooklyn, N. Y. 
Petras Bagočiūnas, Maspeth, N. Y. 
Jieva Gailiūnas; Brooklyn ..............
Juozas Misevičius, Brooklyn ..........
Stella Miltenis, Brooklyn ............•.....
S. Jakupčionienė, Brooklyn ..........
Mrs. P. Remesh, Brooklyn ..............
Agnes Thompson, New York City 
Veronika Grenis, So. Boston, Mass. 
A. Malakas, Newark, N. J.................
Mary Podžius, Brooklyn, N. Y........
U. Čižauskienė, Richmond Hill .....
Konstancija Matulevich ..................
John Delionis, Jersey City, N. J. ...
A. Spaičys, Brooklyn, N. Y.............
Ona Stankus, Woodhaven ..............
B. Tribulas, Philadelphia, Pa............
Frank Skwar, Brooklyn ..................
Mr. & Mrs. Lesevičius, Brooklyn .. 
Barbora Wallace, Brooklyn..............
A, J. Kaniušis, Philadelphia, Pa. .. 
Mrs. Em. Kurauskas, Brooklyn .....
Geo. Yesaitis, Englishtown, N. J. ..
K. Damašiene, Brooklyn ..................
Simanas švedas, Brooklyn ..............
Vik. šlikienė, Brooklyn ..................
Magd. Mikalauskienė, Brooklyn .....
Jer. Bubelis, Brooklyn ......................
Alekas Račkys, Brooklyn..................
Mrs. P. Plaktoms, Brooklyn..............
Kun. C. E. Paulonis, Long Island ..
V. Steckis, Media, Pa.........................
Kun. J. Stašaitis, New York ..........
J. Einingis, So. Boston, Mass............
Julia Machulaitis, Bayonne, N. J. .. 
Jokūbas Švilpa, Brooklyn ...............
Elzbieta Revukas, Maspeth ...... .
Jonas Vaitkevičius, Long Island City

Visiems prisidėjusiems prie “Amerikos” sukaktuvių 
minėjimo, nuoširdžiausia dėkojam.

“Amerikos” Administracija

JUOZAS MOCEJŪNAS, SavŠeštadienį, lapkr. 6 dieną, 
Brooklyne įvyko labai šau
nios p. Genovaitės Stancaitės 
ir Vytauto Belecko vestuvės. 
Šv. Jurgio par. bažnyčioje, 
net prie trijų altorių laikant 
mišias, ta maloni lietuviška 
pora buvo sujungta moterys
tės ryšiais. Per mišias giedo
jo Angelų Kar. par. choras, 
kurio nariu buvo jaunoji. Iš 
visų pusių spraksėjo foto 
aparatai ir sukėsi filmos.

P. V. Beleckas yra buvęs 
tremtinys ir žinomas visoje 
Amerikoje jo su broliu Motu
zu pagamintomis puikiomis 
lietuviškomis filmomis. Jau
noji yra labai simpatinga, 
veikli ir nuoširdi Amerikos 
lietuvaitė.

Nestebėtina todėl, jei į 
Klasčiaus salę iškilmingai

25.00 
20.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i:oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue

ts — Koncertas
pį, lapkričio 14, 7 v. 
įęyklos svetainėje, šv. 
lapijos choro scenos 
mp. A. Aleksio vado- 
lins dviejų aktų mu-
, _______ ” Vai-

Pjn^ire Alubauskas, Mar- 
*1 meb},į Ris, Nelė Meškūnas, 
roW lutas Maurutis, Pau- 
V. Gah;'>kis h- Jonas Lusas. 
kienė ir mišrus choras išpil
dytos : Lą dainų programą, o 
M. Pauį be pašoks porą tautiš- 
miteto [ pus ir kitų įvaireny-

10 iki 11:30 gros or
inis. s

n} DinJ 
metų jį

UV1 Z.UUJU liūnai- 

>avergtųjų tautų gyven- • .Y jalą l‘Nastute.
5, ar pradės juos jau su-! 
sti, pavartodami griež-. 
priemones.

’o visokius prižadėjimus

V V yra paprotys rinkimų 
u prieš balsavimus dary- 
riešrinkimines prakalbas, 
p būna prezidento rinki- 
, visos čia partijos išeina 
iešumą su rinkiminėmis 
Domis. Patys į šalies pre- 
mtus kandidatai važinėja 
visą šalį, atlanko svar- 
nius šalies miestus ir I 
istelius su prakalbomis.
daro žmonėms visokius 

rus ir nelabai tikrus pri- 
lėjimus, prikalba visokių 
sakų apie priešingos parti- 
atstovus bei pačias parti- 

i daug visokių būtų ir ne- 
tų dalykų, bet už tai jų 
:ks nebaudžia, nes čia yra 
Ibos ir žodžio laisvė, kuria 
t ir patys komunistai, pa
gadinę save progresyviais, 
svai naudojasi, skleidimui 
vo nesąmonių, kurios įta- 
>s į klausytojus daug nepa- 
,rė, nes amerikiečiai į tuos 
sus tų kandidatų pažadus 
bai kritiškai žiūri ir jų taip 
rigvai nepriima, ir todėl čia 
jmunistai neturi pasiseki- 
o ir visuomenės pritarimo.

miteto pi 
labai [d

nalistiiį

reikia 
daug d 

nes darbi 
terq Dir? 
stovint J 
vairo, josi 
nupelnė įt 
čią.taįt

jau arf 
molyne' 
šiolrahl 

su: Marai

Kalba visų vardu

Raudoni fašistai (komunis- 
ii), kur jie bebūtų, visur ir 
isuomet mėgsta kalbėti vi
as tautos vardu, nors jos ir 
eatstovauja, ir skelbia viso- 
ias rezoliucijas. Ne kartą 
ia ir Amerikoje koks tus
ias Stalino čebatlaižių pa- 
iunčia Washingtonan visų 
ietuvių vardu kokią nors re- 
loliuciją ar pareikalavimą,

m, w
1637,

Datai 
misioid 

ir J. M 
kito l 
trijųtrJ

bet

siai jid 
tai doš

kių tilt

f

Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646

I

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Įbeth, N. J.
| neseniai Elizabetho 
Povilo parapijos lie- 

| nusiminę, nes atro- 
Sapijos parengimų šią 
[ir nebus, nes į šaltą 

na salę sunku prisi- 
ai apsirengusį para- 
įkūrenti salės, nega-

(ntralinio šildymo pe
ps.
Įgeresnis,” pastebėjo 
ietis, bet atrodė, kad 
tau ir pasibaigs visas 
jas. Bet ne! Mūsų tar- 
I atsiranda žmonių, 
i kurie gali ir kurie 
po parapijai. Toks 
ledys yra p. T. Ryan. 
^būdama Grėbliūnai- 
|aug dirbo su Vyčiais 
gus kuopelę “Us 15,” 
b ir pirmininke, ši 
įs ir nedidelė, tačiau 
kasmet suruošti pa
rapijos naudai. Tere- 
prėbliūnų vardas ir
ias Elizabethiečiams. 
I p. T. Ryan atėjo į 
lapijai. Neseniai bu
tas naujas, puikus 
įdymo pečius, kuris 
■ visą salę. Tai p. T. 
pa, kurią ji padarė 
I atminimui. * L. L.

ark, N. J

iNDARD
)-tas Good Will Vajus!

vaite;T lietuviška pora
=Jjn. paskutinėmis

lokė Edvardas Sta- 
riute Matulyte. Abu 
lavyzdingi lietuviai, 
įja įvairiose or- 
vieni iš pirmaujan-

die-

Kun. J. Bakšys,
Rochesterio lietuvių par. kle
bonas, kuris yra vienas iš pa
čių nuoširdžiausių tremtinių ' vestuvių puotai susirinko net 
prietelių, labai daug padėjęs 
savo broliams lietuviams.

Rochester, N. Y
Nors čia lietuvių palyginamai 

yra nedaug, bet beveik visi yra 
susipratę, ypač tremtinių atžvil
giu. Visi, kas turi giminių Vokie
tijoje, yra pasirašę darbo ir bu
to pažymėjimus, kitaip tariant, 
kviečia juos į Ameriką. Katrie 
neturi giminių, kviečiasi nepa- 
žįstanių po vieną, du ir net iš
tisas šeimynas su vaikais. Mažai 
beliko Rochestery lietuvių, ku
rie nelauktų ko nors atvykstant 
iš Vokietijos.

Kodėl tokie uolūs Rochesterio 
lietuviai?

Vienas jų man paaiškino:
—Jei ištrauksi skęstantį žmo

gų iš vandens ar iš degančio na
mo, tai tau duoda medalių už 
gyvybės išgelbėjimą. Už pakvie
timą tremtinių iš Vokietijos man 
medalio neduos, bet aš žinau, 
kad tai toks pat gyvybes išgel
bėjimas. Aš jausiuos laimingas 
tai padaręs. Be to aš — tikintis. 
Žinau, kad Evangelijoj parašyta: 
“Malda be gerų darbų yra mi
rusi.” Taip pat žinau, kad Kris
tus pasakė: “Ką padarei vie
nam iš tų mažutėlių, man pa
darei...”

Argi nesusipratęs toks lietu- 
vis-katalikas? Gražu, kad Ro
chestery jų daug tokių yra!

Edivinas.

keletas šimtų svečių, tarp ku
rių matėse prel. Balkūnas, 
kun. čekavičius, gen. J. Čer
nius su ponia, Lietuvos Ope
ros artiste p. V. J. Zaunienė, 
pp. Valaičiai, BALE tech, di
rektorius p. Minkūnas ir vi
sas BALFo štabas; “Ameri
kos” redaktorius, p. Averkai 
ir daug, daug kt. žymių žmo
nių ir šimtai puikių lietuvių 
iš įvairių tolimų Amerikos 
vietų.

Abu jaunieji yra ypatingai 
malonūs ir artimi “Ameri
kai” draugai, kuriems ir mū
sų Redakcija linki daug švie
sios laimės!

deniu dėmesiui!

NAUJA PORA

Sekmadienį, lapkričio 14 
d., Woodrow Wilson Fonda- 
tion salėje, 45 East 65th St., 
New York City, įvyks Lietu
vių Aliumnų ir Studentų su
sirinkimas, kuriame prof. Dr. 
A. Salys iš Pennsylvania 
Universiteto turės savo pa
skaitą. Paskaitos tema: Lie
tuvių pavardės ir jų rašymas. 
Be to, kalbės p. P. Vence apie 
“Auksinį Lietuvių Amžių.”

Kadangi šis susirinkimas 
atviras, visi, norintieji pasi
klausyti šių įdomių paskai
tų, maloniai kviečiami atsi
lankyti.

Susirinkimo pradžia 6:00 
vai. vakare.

Stella U. Charaska

BUV. TREMTINIAMS!
Sekmadienį, lapkr. 14 d., 2 

val. Maspetho lietuvių par. 
salėje įvyks visų naujai at
vykusių lietuvių susirinki
mas.

Kviečiami visi tremtiniai, 
gyveną New Yorko apylinkė
je, dalyvauti.

Laik. Trem. Komitetas

PARDUODAMA

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

šventadieniais susitarus

Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) ,

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

duosim visiškai 
TOGĄ IR INSUUUOS0
Už ............ '

nota Su 2 Ventiliatoriais 

duosim visiškai 
>GĄ už................................... ‘
uotą Iki 500 ktv. Pėdų ŽvyroW 

duosim INSULIUOTAS 
JINES Pasirinkimas Spalvų 
inota Iki 500 ktv. Pėd? 

eliais apdengsim jusy Sb 

igiai kaip...............
fili cuota Jūsų Pasirinkimui spalvos 

fupiginimas ant . • ‘ 
UMINUM STORM W 

.’AT DAROM — Waterproofing-^,

žiaugiasi ne tik Die
gtu grožiu (ji buvo 
?nai grožio karalie- 
inponuoja kiekvieną 
los taurumu, įšauk
siu balsu. Visą laiką 
bore. Todėl nestebė- 
skilmių diena ir lie- 
aikė, kad susirinko 
bičiuliai bei pažjsta- 
'erbti. Bažnyčia savo 
atrodė šventadieniš- 
cuvių puotos, jaunoji 
us mėnesiui išvyko

>ji Newarko visuo- 
1 padėką tėvams už 
savos tautos dvasio- 
i jauniesiems—ilgiau

tai Ribotam Laikui — Pašaukit M® j 

ird Insulation & Roofiny 
td,v

pabaigoje baigėsi pa
iras. Gauta gražaus 
ruošiamasi pricškalė- 
lenei.
po 6 d. apsivedė An- 
las su Kiveriūte. Ves- 
hino visus tuo, kad 
pabroliais buvo jojo

Antanas Vaitekūnas vedė 
Alice Mahoney. Jungtuvės į- 
vyko Šv. Juozapo katedroj, 
Hartford, Conn. Jaunavedžiai 
po vestuvių skrido lėktuvu į 
New Yorką, Washingtoną ir 
Baltimorę. Vėliau abu išvyko 
į Sampson College, Sampson, 
N.. Y., kur Vaitekūnas ant
rus metus studijuoja -mecha
niko inžinieriaus mokslą.

Antanas yra garbingai už
baigęs Apreiškimo par pra
džios mokyklą ir Bishop 
Laughlin Memorial High 
School, Brooklyne. Karo me
tu Antanas Vaitekūnas dir
bo Pratt & Whitney Aircraft 
Hartforde. Iš ten buvo pa
šauktas Amerikos kariuome
nėn, kur ištarnavo apie du 
metus karo aviacijoje. Be to 
daug dalyvavęs ir atsižymė
jęs CYA vaidinimuose ir mu
zikoje. Visados buvo blaivus, 
gero būdo, pavyzdingas jau
nuolis.

Šv. Jurgio Parapija

Avenue, Corona, New York.

13—$5.30 
ių taukų 
•ino 
melado

etinės.
14— $6.40
ių taukų
ų
■melado
is
ėsos
o muilo.
15— $5.50
rino

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopių 
1 dėžutė kond. grietinės 

’ 1/2 sv. kakavos
1/2 sv. saldainiu “bonbon^

SIUNTINYS Nr. iM*8 
sv. 2 ozs. kiauliniu tau^ 
sv. rūkytų lašiniu 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos 
sv. 7 ozs. cukraus.__

r. Bastakys buvo iš- 
|ivu Chicagon daly
bų Vienybės seime, 
roga jis aplankė ir

Maspetho Žinios

—Kleb. kun. A. Petrausko 
globoje, Šv. Jurgio par. jau
nos moterys, vadinamos Šv. 
Elzbietos Sodalietės, smar
kiai pradėjo darbuotis. Jų bū
rys gana skaitlingas ir pirm. 
Olga Sigmund praneša, kad 
per kiekvieną susirinkimą 
prisirašo naujų narių. Ši or
ganizacija įsikūrė prieš me
tus tik su penkiom narėm, o 
šiandien jų turi apie 30. Pa
minėdami savo patronės die
ną, sekmadienį, lapkričio 14 
d., visos narės 9 vai. priims 
Šv. Komuniją, o po to turės 
iškilmingus pusryčius parapi
jos salėj.

Pusryčius parūpins narės 
p. Beliūnas, p. Graney, p. 
Dunne, p. Baltrus ir p. Cas- 
sano.

Komitetas kviečia visus at
silankyti. Bus leidžiama lai
mėti net keletą kalakutų...

Sek.

SIUVĖJŲ BANKIETAS
F. Vaitukaičiui pagerbti 

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

Laike vakarienės gros pui
kus orkestras.

Rengėjai kviečia visus kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Merginos lengvam dirbtu
vės darbui. Geras atlygini
mas.

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

Brooklyn 11, N. Y.

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

rmelado 
s pastos

i 
i 
i 
i 
i 
4

SIUNTINYS Nr. H-#® 
sv. 2 ozs. kiauliniu t8111™ 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. degintos kavos 
sv. 2 ozs. miežiniu kruopu 
sv. 3 ozs. sūrio 
sv. 3 ozs. cukraus,

PASTABA. Čia

Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie
sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.*

Cypress Hill 3 šeimų su švie
siais kambariais mūrinis namas. 
iVeta garažui. Kaina $11,000.

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

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

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

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kalans.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

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

4-3487 RE 9-1506

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborins—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
Į (šalinskas)
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GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborins

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

TREMTINIŲ JAUNIMO
VAKARAS

Antanas ir Konstancija 
Vazniai minėjo savo 35 m. 
vedybini gyvenimo sukaktį. 
Ta proga į savo namus pasi
kvietė giminių ir draugų ir iš
kėlė puotą su puikiom vai
šėm. Prie gėrimo patarnavo 
žentas E. Peikus, prie stalų— 
duktė Marytė Peikus. Vaka
ro programos vedėju buvo J. 
Vaznys. Svečiai sveikino ju- 
bilijatus ir linkėjo sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

Clement A. Voket

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

NEwtown 9 - 5972

‘anauskiene mums 
į reikalinga patai- 

Į'lnes “Amerikoj” bu- 
jog p. Valickienė 

ą, o ištikrųjų sako 
usi ji, Baranauskie- 
ia dukters p. Zida- 
’oga dėkoja p. Onai 
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ąiams už “Four Ro- 
)ačios vyrui už gar-
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1'ASIAB A. UU» “‘“•"itfj 
siunčiant j kitus kraSto 
'’’imtini specialioms išUid^į

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

Programoje dalyvauja ope-
P. B. ros solistas Jonas Butėnas,



Lapkritis-November 12, 1$

“Amerikos” Sukak
ties Minėjimas

• J. E. Vyskupas Brizgys 
dalyvaus Maspetho parapijos 
40 metų sukakties vakarie
nėje, lapkr. 27 d.

• K. Krušinskas, vienas iš 
mūsų direktorių nuo pat 
“Am.” įsikūrimo, turi rimtų 
rūpesčių su sveikata. “Am.” 
šiam brangiam savo veikėjui 
linki pastiprėjimo.

• USA Armijos karininkai 
lankėsi “Amerikoje” ir tarėsi 
dėl armijos informacijų skel
bimo mūsų laikraštyje.

• Prof. J. Kuprionis, vie
nas iš mūsų malonių skaity
tojų, atsiuntė “Amerikai” sa
vo gražų mūsų laikraščio 
įvertinimą.

• J. Ginkaus sveikata ge
rokai sustiprėjus, bet tuo tar

“AMERIKOS” 15 METŲ
ŠTAI KAIP

Rengimo Komisija ir “Ame
rikos” bičiuliai gyvai ruošia
si prie “Amerikos” 15 metų 
sukakties minėjimo, gruodžio 
12 d., Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne.

Pakviesti vietos parapijų 
chorai ir jų vadovai ruošiasi 
prie koncertinės dalies išpil
dymo, o komisijos nariai, 
ypač moterys, energingai pla
tina tam koncertui įžangos 
bilietus.

Be to renkami skelbimai, 
sveikinimai ir Boosteriai Mi
nėjimo programai.

Vardai prisidėjusių prie'pU į§ savo namų jis negali 
tos knygelės išleidimo telpa jaUg išeiti. Jo pagelbininkai
šio laikraščio 5-me puslapyje.

“Amerikos” Administr.

Mūsų Apylinkėje
• “Amerikos” Redaktorius 

Dr. Henrikas Lukaševičius iš 
savo pareigų pasitraukia. Šis 
“Am.” numeris yra paskuti
nis, redaguotas Dr. H. Luka- 
ševičiaus.

• Dr. šerkšnas su sekančiu 
“Amerikos” nr. perima mūsų 
laikraščio redaktoriaus par
eigas.

• V. Jonuškaitė-Zaunienė, 
Lietuvos operos primadona, 
lapkričio 4 d. padarė malonų 
vizitą “Amerikos” redakcijo
je.

• Kun. V. Tulaba, šv. Ka
zimiero Kolegijos Rektorius, 
Romoje, ketvirtadienį, lapkr. 
11, lėktuvu atskrido į New 
Yorką.

• J. Bučinskas, atvykęs iš 
tremties pirmuoju DP laivu 
tuoj pat aplankė “Ameriką,” 
pareikšdamas norą įsijungti 
į Amerikos lietuvių visuome
ninį darbą.

• Prof. Dr. Salys iš Phila- 
delphijos atvyksta New Yor- 

“Ican ir čia lapkričio 14 d. skai
tys liet. Aliumnų ir Studen
tų klubui paskaitą.

• K. Baltrušaitis, maloniai 
prisidėdamas prie “Ameri
kos” sukakties pagerbimo, 
pats labai gražiai padarė mū
sų patalpose remontą ir neė
mė jokio atlyginimo.

• P. J. Montvila buvo pats 
pirmasis, kuris “Amerikos” 
sukakčiai paminėti paklojo 
pirmąją penkinę. P. Montvi
la yra senas “Am.” draugas.

sėkmingai veda liet, radio 
programas.

• Pranas Mocejūnas su 
žmona iš Rochester, N. Y., 
grįždamas iš Washington©, 
viešėjo New Yorke. Aplankė 
tarptautinę moterų parodą.

• P. S. Čerienė yra išvyku
si į Chicagą atostogų, kur 
lanko savo gimines ir arti
muosius.

• Pijus ir Fr. Shalins-Ša- 
linskai, laidotuvių įstaigos 
savininkai, įsigijo arti Smith 
town, L. I., puikius namus su 
dideliu žemės plotu.

Pp. Jakubčionių ir Cassano 
šeimoms per “Ameriką” iš 
Vokietijos dėkoja tremtiniai 
už paramą.

• Pr. Lapienė tremtinių 
nuoširdi rėmėja, iš pirmo DP 
laivo parsivežė pas save visą 
Dr. Kusos šeimą ir surado 
jiems tinkamo darbo.

• Albertas Puškus, PFC, 
žuvęs 1945 m. kovo 5 d. Ita
lijoj, lapkr. 10 atvežtas į J. 
Amer. Valstybes ir yra pa- 
šarvuotas plačiai žinomoj J. 
Garšvos koplyčioj. Laidotu
vės lapkr. 13 d. 10 vai. iš Ap
reiškimo par. bažnyčios į Šv. 
Jono kapines.

• Kun. Bulovas, atvykęs į 
Apreiškimo parap., surinko 
čia 283 prenumeratas “The 
Marian” žurnalui. Dėkoja 
kleb. kun. N. Pakalniui ir pa
rapijiečiams. •

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
—Moterų S-gos 35 kuopa 

ruošia sekmadienį laimėjimų 
vakarą. Pradžia 5:30 vai. Bus 
daug gražių dovanų. Užkan
džiai nemokamai. Bilietai po 
50c. .

Sukakties Minėjimas
RUOŠIAMAS

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Į0S 
ft broliai 
Jau! x

Sekm. Gruodžio 12
NAUJAI ATREMONTUOTOJE

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

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

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

Pradžia 4 vai. popiet

—: Bellaire Florist :—
6762 FOURTH AVE.

Įžanga $1.00

Angelų Karalienės 
Parapija

Jubiliejinės Rekolekcijos
Pirmad., lapkričio 15 d. An

gelų Kar. bažnyčioje praside
da jubiliejinės rekolekcijos, 
kurias ves kun. Pranas Aukš
tikalnis.

Rekolekcijos lietuviškai 
bus rytais po 9 vai. mišiiį, o 
angliškai — vakarais 7:30.

Rekolekcijos baigsis lapkr. 
21 dienų, sekmadienį.

Iškilmėse dalyvaus J. E. 
vyskupas Brizgys

Angelų Kar. bažnyčios ju
biliejinės iškilmės bus ap
vaikščiojamos sekmad., lapk
ričio 21 dieną.

Iškilmingas minėjimas bus 
per sumą, kuri prasidės 10:45 
vai. ryte. Iškilmėse dalyvaus 
neseniai iš tremties atvykęs 
J. E. Kauno Vyskupas Briz
gys ir per sumą pasakys pa
mokslą.

Gražus pagerbimas

Sekmadienį, lapkr. 7, Ap
reiškimo par. salėje įvyko la
bai gražus kun. Buikaus, ne
seniai- atvykusio iš tremties, 
pagerbimas. Į salę susirinko 
labai daug nuoširdžių, puikių 
mūsų apylinkės lietuvių, už
pildydami visus stalus. Spė
jama, kad tos gražios publi
kos buvo apie 300 žmonių.

Šios vakarienės svarbiau
sios organizatorės — p. Kli
mienė ir p. Bakšienė padarė 
tikrai didelį ir gražų patarna
vimą nę tik simpatingam ir 
mielam kun. Buikui pagerbti, 
bet iš viso suartinimui senų
jų ir naujųjų Amerikos lietu
vių.

Progrmą gyvai ir įdomiai 
vedė p. D. Averka, o savo 
nuoširdžiomis kalbomis visa 
eilė kalbėtojų pasakė daug 

Dainų ir sceniškų šokių programų išpildys par. choras, vad. muz. P. gražių,

VISUS KVIEČIAME Į
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

IŠKILMES!
60 METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMAS ĮVYKS GREENPOINTE 

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

PENKTADIENĮ

LAPKRIČIO-NOVEMBER19 D., 1948 M.z 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare

.. i i
Dulkei. Dainuos solistės, gros parapijos jaunuolių Benas. Po programos bus 
šokiai prie AVIŽONIO ORKESTRO. Taip pat bus gėrimų, užkandžių ir bus 
išleista $100 laimėjimui.

Kviečia klebonas kun. J. Aleksiūnas 
ir Rengimo Komisija 

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

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

šeštadieniais 2 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
J. P. GLNKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVIČIUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Vilniaus Aušros Vartų Parapijos
METINIS

BAZARAS
Įvyks PARAPIJOS SALEJE

568-70 Broom Street New York

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

PUIKI PROGA LAIMĖTI:

A 1948 RCA Television Set, A Bendix 
Automatic Home Laundrv, 
A §100 U. S. Savings Bond

Laimėjimų knygutes su tikėtais galima gauti 
KLEBONIJOJE

PELNAS STATYBOS FONDUI v , z
Uz Jūsų paramą, iš anksto dėkojame

VIEŠP. ATSIMAINYMO PARAPIJA, MASPETH, N. Y.

VAKARIENE IR ŠOKIAI
40 METŲ JUBILIEJAUS PROGA ĮVYKS

Šeštadienį, Lakričiopkričio 27 d., 1948 .
KLASCIAUS SALEJE

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

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Gamina “SPORT,” “DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius.

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

Tautinių marginių rankų audykla.

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

Tel. EV 8-2954

BROOKLYN 20, N. Y.

(GSth St. kampas) SHoreroad 8-9330

V) Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 

{ galima užsakyti gėJes Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
/i įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. Whitecavage, Savininkas

0e mūsų laikraščio 
‘ -prašėme mielus sa

vadarbius — straips- 
dailiosios literatūros 
$ korespondentus,

- Įjos — mūsų neuž- 
rašyti. Šį savo prašy- 

■ tojam dar kartą. Be 
dieli bendradarbiai, 
bejėgiai. Prisidėkite 
-as prie lietuviškos 
s židinio.
iO čia pat norime su-i 
su mažiau įpratusiais 
5. kaip rašyti. Nerašy
mo straipsnių, kores- 
ajų, pranešimų perū
žėkite nero’kalingo 
3 atskiedimui. Rašvki- 
ai, ne skystai. Antra,

G -kite, kad plunksnos 
yra labai dalikatnas, 

Sykelio į laikraštį ne
dėti, kuris parašytas 

jnai. Norint rašyti, 
gerai palyginti savo 
ras mintis — parašy- 
itis ne pasakytas! — 
naščiuose ar knygose 

’ rašytomis kitų minti- 
alyginti, ar norimos 
redakcijai jūsų para
itys taip išdėstytos, 
ukrašty ar knygoj dės- 
Žiūrėti, kad nebūtų 
ą, keista. Tada tik

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

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

BARO COCKTAIL’ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

G y ve n i m o 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!

DAvenport 6-0259
■

RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
•e.

65 - 23 Grand Avenue

■nt, reikia saugotis as- 
q ambicijų, jykčio. 
redakcija negalėjo. įdė- 
ykti, o stengtis para- 
jeresnį dalyką, kurį 
jisi didieji žurnalistai 
rtojai pradėjo nuo ne- 
alykų.

nas lėmė, kad mūsų 
narių daugumas į šį 

lentą atvyko jau prieš 
fešimt metų. Tai yra 
Įpiršto parodymas mu
las labui. Kas būtų, jei- 
Indieną mes neturėtu 
Irios savo tautinės vi 
Lės Amerikoje, iš ku 
Ina visas tautiečių gel 
I ir tautos vadovavim

pms lietuviams buv 
būti savo tėvynėje, ai 
kovoti dėl jos nepr 

Lybės, kurti savą 
h, Žiaurios kaimynių 
paguiti, daugumas Ii 
ir šiandien turi atvyi 

Lneriką ir gauti pri 
lį pas čionykščius lieti 
brolis susitiko su br

EVergreen 4-0203 f daugelio deši mtų m
Įimantiška, gražu ir ki 

DAKTARAS Įsijungė bendrai kov:

S. S. Lockett, M. D.Į« fe!™5s išvadavim

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

įsidėmėtinų minčių. I - 
Kalbėjo kun. čekavičius, j 
“Amerikos” Rredaktorius Dr. 
H. Lukaševičius, dail. VI. Vi-' 
jeikis, kun. prof. Ražaitis, 
prof. Benderius, kun. Gu- 
rinskas, p. Klimienė p. Brak- 
šienė, kuri net puikią dovaną i 
įteikė, ir kt. Programos ve
dėjas pristatė kun. Buikaus 
brolį, jo brolienę ir jų jauną 
dukrelę Rūtą.

Susirinkusiems net ašarą 
išspaudė savo puikia, gražia 
ir nuoširdžia kalba kun. prel. 
J. Balkūnas. Gale atsistojo 
kalbėt kun. Buikus, kuris sa
vo giliai lietuvišku, jautriu 
nuoširdumu ir tikrai gražiu, 
iškalbingu žodžiu visus ypa- 
tngai sujaudino, nupasakoda
mas apie lietuvių baisius iš
gyvenimus ir tremtinių var
gą.

Tas parengimas kun. Bui- 
kui buvo tai iš esmės tikra 
senųjų ir naujųjų susiartini
mo ir susibičiuliavimo šven
tė.

METINIS RUDENS

Koncertas - Balius
J. Stuko Lietuviško radijo “Rūtos” Klubo

Kor.

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 14 d., 1948
LIETUVIŲ LAISVES SALĖJE

269 Second Street Elizabeth (port), N. J.

PROGRAMOJE:
* Brooklyno Apreiškimo Parap. Vyrų Choras —

vadovaujant P. Sakui
* Elena Čiurly te iš New Yorko, žymi baleto artistė —

akompanuos P. Sakas
* Karolina Miškiniūte, Sopranas, vietinė dainininkė—

akompanuos Prof. J. Žilevičius
* Povilas Sakas, Tenoras —

iš rooklyno
* j. Stuko Radijo Tautinių šokių Grupė —

Vad. L. Stilsonaitė, akomp. E. Andriuškevičius
* Juokingas Vaidinimas
* Kalbos, Šokių kontestai, Įvairumai

Programos pradžia — 4 vai. popiet. Šokiai — 7:30 v. vak.
Įžanga (įskaitant taksus) $1.00

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

šitoje kilnioje romant 
yra ir šešėlių. Atsitii 

Lkuo nesirūpinat, tik p 
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitarianti Antrieji gi sako, ji 

_ .— -yščiai. Pirmieji sak
. nesukūrėte, tik p

Antrieji gi sako, jū 
Ibiedni. Broliai, liauk 
jeigu kur šitaip atsitii 
kaip mes save žudom 
nes esame vieno Diei 
s pačios tautos vaiks 
jėgas skirkime Dievi 

pynei. Tarpusavio ba

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Iš
lyginimą, plasterlavimų, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL 

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

pas Z EI D A T’S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
Šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w.
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak.

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

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

ižiausia nelaimė iki ši 
Amerikos lietuvių tai 

•i tautininkų grupių ne 
h į bendrą Amerikos Ii 

kūną — ALT. Tai bi 
h skaldymas, silpnėj 
bendroje kovoje dėl s 
Eitos laisvės, šitas sk, 
Jis, mūsų manymu, i 
Į’ęsėsi dėl nelabai esir 
Įmonių skirtumų, šit 
pideli nuomonių skirt 
haip matome, lemian 
fotu atneša didžių nu 
I vietoje gretų stipi 
Į jos susilpninama. Pri 
Faugiasi.
■•lietuvis visur išeitį ra 
į protingą išeitį. Džia 
P, kad tautininkų gr 
legaliau, įėjo į ALT, įs 
|i bendrą kūną ir tą k 
■stiprino sunkioje kov 
i Lietuvos nepriklaus 
p Tai įvyko sekmad:
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