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AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENI

AUGUST cd 
—: Bellaire F|J

6762 FOURTH AVE.

Įme mūsų laikraščio 
prašėme mielus sa- 
įdarbius — straips- 
liliosios literatūros 
., korespondentus, 
is — mūsų neuž- 
šyti. šį savo prašy
mam dar kartą. Be 

bendradarbiai, 
Prisidėkite 
lietuviškos

(GSth St. kampas)

Specialistai Laidotuvių Vainikams 

Paruošime. Užsakymai priima^. 

galima užsakyti gėles Paul 
įstaigoje, 354 Marcy Ave.Telly'

Visi Kviečiami i K;

GRAND W Bffii
Kuri randasi patogioje J

489 Grand Street į

Aarti Union Ak

D. Whiteca vage, Savhr

jeli 
Bėgiai, 
[s prie 
Eldinio, 
rčia pat 
I mažiau 
kaip rašyti. Nerašy- 
| straipsnių, kerės
iu, pranešimų peril- 
Įėkite neroi kalingo 
įtskiedimui. Rašvki- 
I ne skystai. Antra, 
Įte, kad plunksnos 
ra labai dalikatnas, 
vkėlio į laikrašti ne
šti, kuris parašytas 
(ai. Norint rašyti, 
irai palyginti savo 
į mintis — parašy- 
is ne pasakytas! — 
iščiuose ar knygose 
pytomis kitų minti- 
krginti, ar norimos 
iakcijai jūsų para
itys taip išdėstytos, 
rašty ar knygoj dės- 
ūrėti, kad nebūtų 
Į keista. Tada tik

norime su- 
įpratusiais

Foto Bendoriaus
LIETUVOS PAJŪRIO KUOPOS

Pasitarimas Degančiais Klausiniais
Marshallis parvyko. Dulles lieka jo vieton. Tariasi dėl 
dėties. Jokių kompromisų, kol blokada nenuimta.

pa-

Darbininkai Prieš Barbariją
PRANCŪZIJOS STREIKAI
______________ f --------------------------------------------

Prancūzijoje užtrukęs ang- T
liakasių streikas prancūzams . .J? _
atnešė labai daug■ nuostolių. | jau išžudė 100 tuks- 
Imta tyrinėti to streiko prie-' 
žastys. Nustatyta, kad jį su- Į 
organizavo komunistai, atvi-' 
rai padedant Sovietų Sąjun
gai. Prancūzijos vidaus rei
kalų ministeris parlamente 
pareiškė, kad sovietai per sa
vo kominformą persiuntė 
prancūzų komunistams neto
li milijono dolerių ir įsakė 
Prancūzijoje eilę streikų, ku-,1}^10 pirmos okupacijos pra- 
rie turėtų paraližuoti pran
cūzų tautos gyvenimą, įstum
ti Prancūziją į chaosą, iš ku
rio visur ir visada komunis
tai pasinaudoja.

Matydama, kad šitokia pa
dėtis nuves kraštą į pražūtį, Tėvo pagelbos lietuvių tau- 

I prancūzų valdžia įsako kai tai, kuri norima išnaikinti, šį

tan^u žmonių4- _ <-

Šventąjį Tėvą pasiekė Lie
tuvos partizanų laiškas. Ro
mos laikraštis II Giornale 
Della Sera parašė apie šį 
laišką. Laikraščio teigimu, 
tame laiške Popiežiui rašo
ma, kad nuo 1940 m., t. y.

' džios, iki laiško datos, Lietu- 
Ivoje buvo nužudyta per 100 
tūkstančių katalikų. Laiškas 
datuotas Vilniuje 1947 m. 
rugsėjo mėn. 20 d.

Šitame laiške prašoma Šv.

Amerikos darbininkų ma-'
sese yra giliai sveikas demo- SOVIETAI VILIOJA 
kratines santvarkos suprati- J
mas. Pamatę, kad jų unijose 
įsigalėję Sovietų agentai ban- Į 
do juos pajungti Maskvos.
diktatūrai, darbininkai pra- dijoje pabaisa — sovietų lai- 
dėjo kratytis komunistų 'vas “Belostrov” — vėl stovi 
primetamo jungo. ; Stockholm uoste. Juo buvo

Štai Amerikos Darbo Fe-j vežami sovietams išduotieji 
deracija savo suvažiavime, 
įvykusiam Cincinnati, Ohio, 
nutarė kreiptis į viso pasau
lio demokratines valstybes, 
kad jos sujungtomis jėgomis 
pasipriešintų Sovietų impe
rialistiniams siekiams ir nu
trauktų su jais prekybos su
tartis, kol Rusija nenuims 
Berlyno barbariškos bloka
dos.

ANTIRUSIŠKAS PAKTAS

VAIKUS
Pabaltiečių pabėgėlių šve-

ALLIANCE NIT!
KAZYS IR ALVINA BUIVDM

Viena iš puošniausių pasilinksminimuirial

ŠOKIAMS GROJA mi

NEAPSAKOMAI JDOJRS
BARO COCKTAIL’ORKESTRAS liuksus J

80 ST. MARKS PLACE i
z (8th Street ir 1st Avė. te

Tel. Gramercy 7-97eI

Valstybės sekretorius Mar- čiais pasaulinės situacijos ^ur kariuomenei įvesti tvar- laišką pernešę Lietuvos par- 
shallis, pašauktas svarbiems klausimais. ką. Taip, pavyzdžiui, Dun- tizanai, kuriems pasisekė pa-
pasitarimams, parvyko į Wa-| Jungtinių Valstybių, Ang- kerke, dideliame uostamies- sprukti iš bolševikų okupuo- 
shingtoną. Jo vieton Jungti-, lijos ir Prancūzijos vyriausy- kareiviai turėjo išvaikytiitosLietuvos.VyriausiasLie- 
nių Tautų posėdžiuose Pary-| bes jau atsakė Jungtinių užsibarika.davusius dokų tuvos Išlaisvinimo Komitetas 

lakcija negalėjo. įdė-' žiuje lieka Dulles. Preziden- 
|ti, o stengtis para- tas Trumanas, pradžioje po- 
resnį dalyką, kurį J sėdžiavęs su krašto gynimo 
ji didieji žurnalistai į valstybės sekretorium J. V. 
hai pradėjo nuo ne- Forrestaliu, kuris ką tik grį- 
[kų. I žęs iš Europos, kur studija-
| • jvo įtemptą padėtį, pradėjo
is lėmė, kad mūsų platesnius posėdžius su savo 
ariu daugumas į šį valstybės sekretoriais degan-

reikia saugotis as- 
ambicijų, jykčio. dokų tuvos Išlaisvinimo Komitetas 

Tautų vadovybei, kad jie gin- streikininkus ir įvesti tvarką, i šį laišką laiko dalimi doku- /-J 1 > n 1 i i X _ __ J _ _ * * _   1 * * 2 _  1. _

felefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL

LISAUSKO ANGLĘ’
ANGLYS, COKE iri

OFISAS.
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JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių ęleriką ir gauti prie- 
pas čionykščius lietu- 
folis susitiko su bro- 
daugelio dešimtų me- 
Lantiška, gražu ir kil- 
įjungė bendrai kovai 
I tėvynės išvadavimo. 
Etoje kilnioje romanti- 
a ir šešėlių. Atsitin- 
Uo nesirūpinat. tik pi- 
įntrieji gi sako, jūs 
šiai. Pirmieji sako, 
to nesukūrėte, tik pi- 
Įn t rieji gi sako, jūs 
įedni. Broliai, liauki- 
gu kur šitaip atsitin- 
[p mes save žudome. 
!s esame vieno Dievo 
pačios tautos vaikai.

Kiekvieną Sekmadienio Vakarį, P)

DAvenport 6-0259
JALPH KBUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.
is

jtephenBredesJr.
ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y. 
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pas ZEID J
411 GRAND STREET Jį

TELEVIZIJA KAS

ariu daugumas į šį 
[tą atvyko jau prieš 
limt metų. Tai yra 
ršto parodymas mū- 
Dabui. Kas būtų, jei- 
Įieną mes neturėtu- 
įos savo tautinės vi- 
s Amerikoje, iš ku- __ ___ c ,v___ ___
I visas tautiečių gel-'ALT — Amerikos Lietuvių 
r tautos vadovavimo

is lietuviams buvo 
Lti savo tėvynėje, ak- 
ovoti dėl jos nepri- 
ybės, kurti savąją 
Žiaurios kaimyninės 
įguiti, daugumas lie- 
šiandien turi atvyk-

čą dėl Berlyno palieka iš
spręsti Saugumo Tarybai, 
kaip kad buvo anksčiau nu
sistatyta. Amerika pakarto
jo savo nusistatymą, kad ne
bus su Rusija deramasi, kol 
rusai nenuims Berlyno bloka
dos.

vikai nori suruošti 
streiky bangą

mentacijos, kurį jie yrS. ga
vę šią vasarą iš atbėgusių į 
Vakarų Europą Lietuvos par
tizanų. Romą, Vatikaną, laiš
kas pasiekęs tik prieš kelio- 
liką dienų.

Anglija, Prancūzija, eBlgi- 
ja, Olandija ir Luksemburgas 
galutinai susitarė dėl apsigy
nimo pakto. Programą patvir 
tino Vakarų Sąjungos Politi
nė Komisija Londone. Pro
grama bus išsiųsta Amerikos 
ir Kanados vyriausybėms,1 
kurios yra prašomos apsigy
nimo planui, kuris, kaip ži
nome, yra 50-čiai metų, fi
nansinės paramos.

IKI TĖVYNE BUS LAISVA
Praeitą sekmadienį ir pir

madienį vyko New Yorke

Tarybos metinis suvažiavi
mas. Suvažiavimą nepapras
tai jausminga kalba atidarė 
ALT pirmininkas L. Šimutis. 
Turime dirbti įtempę visas 
savo jėgas, iki Tėvynė bus 
laisva, — pabrėžė pirminin
kas. Šito obalsio ženkle ir ėjo 
visas suvažiavimas.

Per dvi dienas planuota, 
cementuota Amerikos lietu
vių jėgos kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Šiame su
važiavime buvo formaliai pri
imta į ALT tautininkai, kai
po ketvirtoji srovė. Pasiža
dėta sklandžiai ir nuoširdžiai 
sujungtom jėgom dirbti.

Suvažiavimas telegrama 
pasveikino prez. H. Truma- 
ną.

Į valdybą išrinta: L. Šimu
tis — pirm., Dr. P. Grigaitis 
— sekr., A. Olis, V. Laukai
tis, J. Grigalius, P. Pivoriū
nas, Dr. A. Montvilas, V. Ab- 
raitis ir J. B. Laučka — vice- 
pirmninkai, M. Vaidyla — iž-

sgas skirkime Dievui! dininkas, V. Kvetkus, Dr. M. 
iei._ Tarpusavio bar- j yinikaS) j stilsonas ir A.
H ne vienos minutes! S. Trečiokas — iždo globėjai. 

Egzekutyvį komitetą suda- 
jausia nelaimė iki šiol ro: L. šimutis — pirm., A. 
bnerikos lietuvių tar- 
iautininkų grupių neį- 
| bendrą Amerikos lie- 
Įūną — ALT. Tai bu- 
į skaldymas, silpnėji- 
indroje kovoje dėl sa- 
los laisvės, šitas sky- 
I, mūsų manymu, iki 
Esi dėl nelabai esmi- 
jmonių skirtumų, šito- 
Heli nuomonių skirtu- 
kip matome, lemiamu

Olis — vicepirm., Dr. P. Gri
gaitis — sekr. ir M. Vaidyla 
— iždin.

Suvažiavimą gražiu žodžiu 
pasveikino mūsų generalinis 
konsulas p. J. Budrys.

lai-

KAS NUSKANDINO 
DANŲ KELTĄ?

(Mūsų koresp. Švedijoje)
Nedaug ko trūko, ir Šve

dija būtų susilaukus pana
šaus streiko, kaip, Suomijoje 
.Arabia fabrike a^ba seniau 

1 Norvegijoje — Norsk Hydro. 
Kaip vienas iš profesinių są
jungų narių Kirunoje (Šve
dijos šiaurėje) praneša vie
nam spalių 25 d. vakarinių

ŠVEDAI APIE ATEINANTĮ KARA
Jeigu trečiasis pasaulinis 

karas prasidėtų rytoj — o tai 
gali įvykti, nors dabar nie
kas nenori įvažiuoti į griovį, 
bet ratai gali nuslysti patys 
— taigi, jeigu karas rytoj, tai

internuotieji. Paskutiniu lai
ku jis pradėjo grobstyti vai
kus. Švedai jau patys gąs
dina savo vaikus: “Jei ne
klausysi, ateis rusas ir įkiš 
tave į maišą.” Pavasarį per 
visokias suktybes ir suklas
totus popierius pavyko “Be- 
lostrovui” pralysti pro mui
tinę ir “namo” parvežti du 
mažučius estukus.

Buvo vėl privilioti du estu
kai, vienas 18, antras 17 me
tų. Laivas būtų jau juos iš
vežęs, bet tėvams pavyko 
viską laiku sužinoti. Vietos 
laive buvo jau rezervuotos ir, 
kaip patikimi šaltiniai liudi
ja, viskas buvo paruošta ru
sų konsulato rūpesčiu. Vyres
nysis iš estukų iki pavasario 

i priklausė estų skautų orga
nizacijai Švedijoje. Paskuti
niu laiku jis pradėjo švais
tytis pinigais ir dalinėti so
vietinę propagandą. Jo drau
gai pradėjo jį sekti ir prisekė 
tiesiog prie konsulato durų. 
Tuoj buvo pranešta saugumo 
policijai. Policija pirmiausiai 
susisiekė su vaikų tėvais pa
siklausti, ar jie vyksta su tė-

>s susilpninama. Prie- 

n^plJO’ Betuvis visur išeitį ran- 
irotingą išeitį. Džiau-

“LlETt^

—Preszid. Trumanui 
mėjus rinkimus, jį raštiškai 
pasveikino ir Lietuvos Atsto
vas Washingtone, P. žadei- 
kis. Valstybės Department© 
sferose patirta, kad sveikini
mas mielai buvęs priimtas.

laikraščių, kominformo paka- pasaulis liudytų apie didelius 
likai su didžiausia ataka puo- rusll laimėjimus pradžioje, 
lė darbo sutarties pasitari- bet paskui fantastinis ameri- 
mus ir nedaug betrūko, kad kiečių karo potencialas atsi
būtų kilęs konfliktas, bet a.k- Į imtų savo.
ei j a buvo sustabdyta, griež- Taip maždaug nuskicavo 
tai įsimaišius profesinių są
jungų ir kasyklų pramonės 
darbininkų sąjungos vadovy
bėms.

Kaip dabar paaiškėjo, ko
munistai vedė baisų žaidi
mą: streikas Kirunoje ir 
Malmberge turėjo sustabdyti

Politike” rūdos pristatymą Amerikai,

Danų Didžiuoju Beitu plau
kiąs keltas “Fyn,” kurs spa
lių 20 d. naktį susidūrė su 
pavandenine kliūtimi netoli 
Nyborgo, greičiausia bus už
ėjęs ant žemyn neriančio ne
žinomo povandeninio laivo. 
Tokios nuomonės yra daug 
kur Danijoje. Susitrenkimas 
buvo didelis, kelte pasirodė 
8 metrų ilgumo ir 10 cm. pla
tumo skylė.

Keltas plaukė ta vaga, kur 
kasdien plaukia 60-70 laivų. 
Danų laikraštis ‘T 
paduoda laivininkystės mi-'Anglijai, Olandijai, Belgijai, 
nisterijos pranešimą tuo rei- Komunistų dūdą pučiąs Sven 
kalu, kuriame sakoma, kad L. Linderot pareiškė, kad 
“Fyn” užėjo ant povandeni- partijos vienu iš pagrindi
nių atlaužų. Bet toje vietoje 
jokių nuskendusių atlaužų 
nežinoma, todėl reikia many
ti, kad “Fyn” susidūrė su 
“kokiu nors plaukiančiu daik
tu.” Nelaimės vieta bus ištir
ta.

Kelto kamtonas pareiškė, 
kad keltas ėjo pačiu vagos vi
duriu, matomumas buvo pui
kus, ir tik staiga laivo pry- 
šakis susidūrė su kažkokiu 
kietu daiktu po vandeniu. 
Atrodė, lyg du laivai susidū
rė. Vanduo pradėjo veržtis į 
keltą, bet mašinų skyrius bu
vo nepaliestas, todėl keltas 
gręžėsi plaukti atgal į Ny- 
borgą. Besigręžiant vėl susi-,vyko pasiekti Nyborgo uos- 
dūrė su nežinomu daiktu, tą, kur jis tą pačią dieną ir 
bet jam vistiek laimingai pa- paskendo.

rusų laimėjimus pradžioje,

švedų apsaugos štabo kapi
tonas Lars Danius ateinantį 
karą savo paskaitoje. Stock
holm© apsaugos komitete. 
Kapitonas Danius nebuvo jau 
toks pesimistas, kurs tikėtų, 
kad karas prasidės kada tik 
nori, ne, įspūdis gavosi, kad 
dar užtruks koks pora metų.

Sovietai per šio šimtmečio 
tretįjį dešimtmetį turėjo kęs
ti badą ir neteko aštuonių mi
lijonų žmonių, kurie dabar 
būtų buvę darbingiausiame 
amžiuje, — paminėjo kapito
nas. Antrame pasauliniame 
kare sovietai neteko 18 mili
jonų žmonių. Atsargos, ku
rias Kremlius buvo sukrovęs, 
buvo išsemtos per karą ir

yra nė kiek nemažesnis, kaip 
Hitlerio laikais: jeigu sovie- vų žinia. Pasirodė, kad tėvai 
tams pavyktų ten sutelkti sa- nieko apie tai nežinojo, 
vo naikintuvus, savo prieš
lėktuvinę apsaugą, savo aidi
mo radijo įrengimus, jau vien 
tik bombonešiai sutaupo vi
są valandą. Be to, ir pats puo
limas yra ten efektyvesnis, ir 
jų pačių priešlėktuvinė ap
sauga veiksmingesnė.

Ir vakarų sąjungininkai 
nėra tuo nesusidomėję, jau ‘giausia Malmo ir Trelleborge 
vien tas faktas — noras su- pasklido gandai, kad pabal- 
trukdyti rusams pirma ten Į tiečiai pabėgėliai, kartu ir 
ateiti, rodo, kad Skandinavi- politiniai, dideliais būriais 
ja nebus išleidžiama iš akių grąžinami į rytus. Užsienio 
sprogus parako dėžei. j reikalų ministerija ir užsie-

Taip laiku ir pasisekė vai
kus išgelbėti iš rusų tinklo.

Paneigia pabaltiečių 
grąžinimą

Pietinėje Švedijoje, dau-

niečių komisija tokius gan
dus paneigia.

■

niausiu uždavinių tebėra į 
save patraukti soicaldemok- 
ratų mases. Jis sako, kad ko
munistų partija dabar labiau 
negu kada nors pirmiau imsis 
populiarizuoti Sov. Sąj. pa- j 
stangas taikai įgyvendinti, F

Gal būt švedų komunistų ^ar nespėtos vėl pripildyti. Ir 
vado pasisakymas bus signa-l(^ar: keliai iš Sovietų Sąjun- 
las streikams, jeigu profesi-, Sos’ kur jų pramonė koncen-1 
nės sąjungos atokiai laikysis i truota, ligi vakarų valstybių 
sutarčių sudarymo klausimu, knijų dar toli gražu nėra at-

—Rebdorfo tremtinių pa- 
padėkos laiškas Prezid. Tru- 
manui už atidarymą durų 
tremtiniams atvykti Ameri
kon palankiai priimtas aukš
tose valdiškose sferose. Apie žiuje, buvo notifikuotas tos 
tai Valstybės Departmentas, įstaigos pirmininkui Evatt, 
teikėsi pranešti Lietuvos Pa- per trijų Baltijos valstybių 
siuntinybei Washingtone. ministerius, Londone.

—Lietuvių, latvių, estų 
centrinių organizacijų raštas 
Jungtinėms Tautoms, Pary-

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ

—Ispanijoj savivaldybių 
rinkimuose Franko šalinin
kai gavo daugiausia vietų.

Katynas — bolševikų darbas

• Šiaurinėse ir vidurinėse valstijose paskutinėm die
nom iškrito daug sniego. Kai kur sustabdytas susisiekimas. 
Sniego pūgose Kansas valstijoje žuvo 7 žmonės. Dėl kelių 
uždarymo kai kur apmirę kraštai.

• Komunistams grąsinant Nankingui, yra paraginti 
Kinijos valdininkai savo šeimas iš tos srities evakuoti.

• Komunistų valdžia Vengrijoje suėmė Kardinolo 
Mindszenty sekretorių. Jį kaltina krašto išdavimu. Iš viso, 
Arengrijoje katalikų persekiojimas vis auga.

• Graikijoje naują vyriausybę sudarė Sapholis. Vy
riausybė jau prisaikdinta ir pradėjo eiti pareigas. Naujos 
vyriausybės tikslas — likviduoti komunistų priešinimąsi.

• Marsliallo plano rėmuose Eksporto-Importo bankas 
nutarė duoti Liuksemburgo valstybei $3,000,000 paskolą.

• AFL seimas Cincinnati nutarė prašyti naująjį Kon
gresą pravesti bilių pastatyti 1,000,000 gyvenamų namų, 
kur būtų prieinama žmonėms pigūs butai.

• Prancūzija nepatenkinta šešių konferencijos nutari
mais dėl Ruliro krašto pramonės kontrolės. Ji bijo, kad 
Ruhro kraštas ateity neatgaivintų vėl vokiečių militarinio 
pajėgumo, nuo kurio pirmoje vietoje vis tenka kentėti j 
Prancūzijai.

• Gen. de Gaulle Prancūzijoje darosi vis populeresnis | 
i visur ir visomis priemonėmis, ir rinkimuose laimi daugumą. Paskutiniuose rinkimuose į ■

statyti. Tai tik kelios priežas
tys, dėl kurių karas nėra tuoj 
pat už durų.

Bet politinė situacija yra 
užtaisyta. Rytai stovi prieš 
vakarus beveik kiekviename 
pasaulio kampe: Kinijoje ko
munistai nugali šiaurėje JAV 
remiamą centralinę vyriausy
bę. Japonijoje amerikiečiai 
turi kraštą suėmę, bet mato
si ženklų apie komunizmo įsi- 
filtravimą profesinėse sąjun
gose. Pietryčių Azijoje ir In
dijoje sukilėlių kovos su vy
riausybe diriguojamos komu
nistų centralės. O kur Turki
ja, Irakas, Europa?

Karas dėl pasaulio vyksta

1941 metais prie Smolens-1 tai padarė. Net Niurenbergo 
ko Katyno pamiškėje buvo teismas paliko šį klausimą 
atkasta masiniai kapai, ku- neišaiškintą, 
riuose apkasta apie 12,000 
buvusių lenkų karininkų. Iš
žudyti jie visi kulkos šūviu 
į pakaušį. Naciai vis šaukė,1 
kad šį baisų darbą atliko kad šį baisų darbą atliko rū

Dabar galutiną žodį tarė 
patys lenkai. Jie surinko vi
są medžiagą ir išleido Londo-

' senatą jo partija laimėjo apie 45% balsų. Prie de Gaule - 
‘ --- ---- - •• -

1

ne knygą apie tai ,kur įrodė, jr ratai gali nuslysti.

bolševikai, o bolševikai šau- sų bolševikai. Maskva pati tai kanitonaq Daniuii- i j ; • T7- j -Ii t v . t Lai ndjjuuiidb udiuiib pduieze, » /iustran los lietuviai urauvjv irisu ncHivtiaiuvut
® ~ kad nac ai.. Kadangi sudarydavo sąrasus paimtų į kad pusiasalio strategija visi laikraštėlį — Australijos lietuvis. Turinys labai gražy įs-

ann i« m rnki rai na sau Imi hphicvp Inrlzn IzorirnUm vn '___ • i _ f J . . °. . ‘

Kas liečia^ Skandinaviją, prancūzus stumia komunistų baimė Prancūzijoje.
® Australijos lietuviai pradėjo leisti hektografuotą.

nį, lapkričio 21 d. ALT meti
niame suvažiavime. Džiaugs- 

kad tautininkų gru-1 mo ašaros vilgė patriotų vei- 
r,n"", įėjo į ALT, įsi- dus, kai posėdyje vyko tau-

kė — kad naciai. J
abu, lsJų tok1’ .tai Pasauliui(belaisvę lenkų^karininkų, ku- susidomėję. Susidomėjimas pūdį daro*. Tikimasi, kad iš jo išaugs didesnio masto Aust- 
sunku buvo susigaudyti, kas ne būdavo iššaudomi. norvegų vakarų pakrantėmis ' ralijos lietuvius aptarnaująs laikraštis.

ŠestadieDi^. v į Raci ■
StotisWEVD^>aliau, i „

Tre®*a^eD**lftl'B)-en^r^ kūną ir tą kū- tininkų atstovų, kaip ketvir- 
Stote^GYN^' PPrino sunkioje kovo-'tosios srovės, į ALT priėmi- 

vf j0K^|Laetuvos nepriklauso- mas. Vardan tos Lietuvos 
Dir®®**. R Tai įvyko sekmadie- J vienybė težydi!
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.KA AMERIKOS TAUTA PASAKĖ

jūlė dar nesuskubo s 
jaisiais spinduliais pa 
įi lieknųjų pušų viršū 
skardus stovyklos bi 
švilpukas pakėlė sto'v 
Vienas už kitą skul 

Ministeris pirmini tiasi mokomosios kuo] 
kas atsisakė priimti kai k ii samaninių guc 
rių streikuojančių vietų į jirko palapines ir ga.

• j ; . Komiais rikiuojasi stov
nistams labai sunku ra: aikštėje, sekdami mc 

jos kuopos vado kom
L

Komunistai nelaimi rinkimų. Kerštas — streikai. Streik: 
politinio pobūdžio. Griebiamąsi priemonių prieš provokai 
jas.

Viešpaties Atsimainymo parapijos naujoji bažnyčia ir klebonija 
Ši parapija mini šiemet 40 metų sukaktį

Komunistai neriasi iš kai
lio prakišę rinkimus ir nepa
tekę į vyriausybę. Pikta 
jiems ir prieš save, piki a ir 
prieš savo ponus — sovietus 
— kad reikalai netaip pa
krypo. “Ponas” rūstauja. So
vietų ministeris net atsisakė 
dalyvauti vyriausybės su
ruoštoje briedžių medžioklė-

i je. Streikais jie norėjo “gel
bėti” valstybę, bet planui iki

! šiol dar nepavykus, jie pra
deda pulti desperacijon.

Tarp streikuojančių yra ir 
porcelano fabrikas Arabia, mo politinio pobūdžio, no 

Į Šis streikas turėjo būti lyg ji vedama algų pakėlimo įUOpOs laidos 1 
ir simboliu visos akcijos, nes kle. Tai akcijai atremti r * papildomai įsigyti 1 
atrodė, kad ši kova bus le- nisteris pirmiinnkas Fag ]jaro mokslo ži 
mianti visai ofensyvai. Pir- holmas kalbėjo per rad pastudijuoti daba

Arabia konfliktas neisi 
spręs.

munistų delegacijas.

streikui simpatizuojanč
Sandvikeno laivų dirbtuvė 
kur pirma komunistai doj mane linijom., lygii 
navo, dabar vos trečdalis |įgi... —
nori streikuoti, todėl baisa ^tu sustingsta keti 
mas streikui simpatizuoti l Vyrų veidai. Rin 
vo čia nutrauktas, pasitf yynj _ Tauro apy^ 
kinta vien tik rezoliucija.

, Toji akcija yra be abejo

janitu sustingsta keti

[Birutės ir Geležinio 
rinktinių partizanų, 
iusių čia n-sios mc

Nesenai visas pasaulis susikaupęs laukė, ką pasakys 
Amerikos tauta savo prezidento rinkimų metu. Nekantriai 
laukti pasauliui buvo dėl ko, nes kalba ėjo apie tautą, kuri 
turi pasaulyje vadovaujamą rolę, į kurią šiandieną atkreip
tas visų dėmesys, kaip į gelbėtoją pasaulio iš chaoso, iš 
gręsiančios pražūties, ši tauta, įduodama savo krašto aukš
čiausios valdžios vairą į renkamo prezidento rankas, iš
kalbingai pasakė pasauliui, kokio vairavimo ji nori ir kokį 
ji laiko nevertu.

Tarptautinis komunizmas jau seniai šaukia, kad visos 
pasaulio tautos išsirinktų komunistinius prezidentus ir par
lamentus, jeigu joms būtų leidžiama laisvai rinkti. Milijo- Ne vieną gerą žinią turėjo- 
nai žmonių pasaulyje, kurie neturi nuovokos apie komunis-r me pranešti šv. Tėvui apie 
tų metodus, šitai tamsiai propagandai tikėjo, štai Ameri- jūsų religinį nusiteikimą ir 
koje atsiranda žmogus, kurs pamėgina pagal šitą muziką gyvenimą; apie gilų, iš tėvų 
pašokti. Tai Wallace, pasiūlęs save Ameirkos tautai kandi- paVeldėtą, nuolat Dievo žo- 
datu į prezidentus, vairuojančius valstybės vairą Maskvos džio stiprinamą ir giliai į jū- 
grįstais keliais. Iš šito pasisiūlymo Amerikos tauta tiesiog širdis šaknis įleidus) tikė- 
pasijuokė: už jį pabalsavo skaičius, kuris nevertas jokio jimą; į širdis, kuriose Dievo 
dėmesio šimto keturiasdešimt milijonų tautoje. O mes juk įr artimo meilės liepsna ne
visi esame liudininkai, kad rinkimai buvo laisviausi, kaip retai skaisčiau blykstelėja, 
ir visi kiti rinkimai tkra demokratiškuose kraštuose, šituo į 
gestu Amerikos tauta Maskvos sukurtą komunizmo legen-’ Mes galėjome paminėti ir 
dą pavertė niekais. į kultūrinį tremtyje lietuvių

Beveik lygus rinkikų pasiskirstymas už respublikonų gyvenimą ir pastangas neat- 
ir demokratų kandidatus, su nedidelia persvara už demo- nu°_^U’ yP3-^ krikš- 
kratų kandidatę 
mą, be jokių pc : 
mo, kuris praži 
pasaulinio karo.

. . _ . x .du UdoLUUlJ UvLl LldUd
— mą rondą komunistai laime- spalių 21 d. Anot minister i^s kovotojų tik

'’odo Amerikos tautos politinį subrendi- j ci°niškų, tautų, nors ir sun- 
ūo išsigimimo ženklų. Politinio išsigimi- kiose sąlygose. Mes paminė- 
kai kurias Europos tautas po pirmojo Jome JUSM artimo meilės dar- 

. siminkime, kad vokiečių tauta Hitlerį ^ys’. kuriais stengiatės ma- 
, išrinko pati, jis neatėjo į valdžią per jėgą. Tas pat atsitiko, žinti kiek galite savo artimo 

ir su Musoliniu Italijoje. Šitos tautos griebėsi ir prie vairo vargus.
pastatė šarlatanus, tautoje iki tol visai nežinomus, nepa
tikimus asmenis. Tai politinio išsigimimo rezultatai. Išsi
gimimo, kuris neišvengiamai išėjo iš chaoso, tose tautose

Ypatingą paminėjimą pa
darėme apie dosnias širdis tų 
jau gana seniai savo Tėvynę

palikto pirmojo pasaulinio karo. Amerikos tautoje šitokių pa]įkusįų lietuvių kurių skai- 
išsigimimo žymių nematyti, šalia nusistovėjusių, tautos pil-lčius via didgja ir žada didėti, 
ną pasitikėjimą turinčių dviejų partijų, neatsirado joki kurie gyvendami karo nepa- 
kraštutiniai veiksniai, kurie butų iššaukę naujus, nepatiki-' iįeqtuose ar mažiau io sunai- 
mus, kraštutinius gaivalus kandidatuoti į prezidentus. .Į J

Šie rinkimai parodė, kad daugumas amerikiečių linkę į
santūrumą, nuosaikumą, į ramų kūrybinį plėtojimąsi. Ši
tuos mūsų tvirtinimus liudys tas faktas, kad vien mili
joną daugiau gavo demokratai, kurie skelbėsi būsią nuosai
kesni, mažiau radikalūs už republikonus.

Šitą rimtą Amerikos ištarmę išgirdęs, pasaulis nuri
mo. Jis žino, kad didiesiems istorijos uždaviniams spręsti
Amerika yra pribrendusi. Jis pasitiki, kad istorinio likimo
jai lemtą pasaulinę misiją Amerika atliks kaip tinkama.

E. Urbonas.VYSKUPŲ LAIŠKAS
JUOZAPAS SKVERECKAS

Dievo gailestingumu ir Apaštalų Sosto malone Kauno 
Arkivyskupas ir Metropolitas, ir kiti tremtyje esantieji 
Lietuvos Vyskupai, Mylimiausiems mūsų Broliams Kristu
je Lietuvos Katalikams Tėvynėje, tremtyje ir visuose pa
saulio kraštuose išsklaidytiems, siunčia Sveikinimą ir Ga
nytojinį Laiminimą.
Mylimiausieji Kristuje:

Kada šventoji žemė, kurio- su dabartiniu Kristaus
Turėjome garbės pasima-

kintuose kraštuose, ypač J. 
Amer. Valstybėse, kur jie, 
radę naują tėvynę, nemano 
užmiršti ir savo senosios Tė
vynės brolių. Mes paminėjo- ( 
me, kad jūs Dievą mylėdami 
esat susibūrę į mažesnes ar 
didesnes bendruomenes, nau
dojatės gausingai iš Lietuvos 
su jumis išvykusių kunigų 
religine pagelba, kad jūs bent 
šventomis dienomis lankote 
Dievo namus, čia klausote šv. 
Mišių, einate sakramentų ir 
taip gražiai naudojatės to
mis Dievo malonėmis, be ku
rių pagelbos negalėtų išlikti 
sveikas jūsų katalikiškas gy
venimas; kad jūs, jei ne visi, 
tai žymi jūsų dauguma davė
te gražų tikinčio ir Dievą my
linčio lietuvio pavyzdį savo 
silpnesniesiems, lyg daugiau 
pailsusiems arti jūsų arba su 
jumis gyvenantiems bro
liams, kurie jei ir bando ieš-,

SKAUSMUOS LIETUVA
Kur šiandieną jinai?

Miega jos milžinai;
Po žemių jų ilsis krūtine! 
Kaip po audrų didžių, 
Kad ant marių plačių 
Užmiega vilnis paskutinė.

Kur garsioji šalis, 
Varius savo vilnis 
Lig Dono ir Marių Juodųjų? 
Vienas garsas tiktai, 
Vien apžėlę kapai 
Beliko iš amžių senųjų!

Miega bočių šalis! 
Apsiniaukus naktis 
Tiek amžių kaip jai nebešvinta!... 
Veltui meldi aušros, 
Miršta balsas maldos, 
Vien gailios tau ašaros krinta!

Gedimino laikus 
Vaidelutis garsus 
Prikeltų!... bet kur vaidelutis? 
Aukso kanklių balsai 
Nebeskamba visai;
Ir dainių giesmynas menkutis.

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs; 
Nes Kryžius gyvatą žadėjo.

Skausmuos jėgos išaugs, 
Atgimimo sulauks:
Jau blaivosi orai aptemę.
Tik į darbą greičiau! 
Tik mylėkim karščiau!
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!

Maironis j°- Profesinėms sąjungoms buvus palanki darbo rink 
paskelbus deklaraciją ir lei- raida, ima blogėti. Suomi 

! dus norintiems dirbti grįžti ' vis sunkiau ir sunkiau ga 
atgal, jau virš 700 darbiniu- kreditų užsienyje, to pašei 
kų grįžo atgal. Streikas buvoję jau kaikuriose vietose 
jau visai supliuškęs, jei ne 'rėjo būti sumažinta garny 
150 ištikimų komunistų, ku- Į Pirmą kartą po karo grę 
rie nieko nelaukę puolė norin- j rimta bedarbė, 
čius dirbti, jiems einant pro Vyriausybė griebėsi ir 
fabriko vartus. Įsimaišė poli- fektyvių priemonių sumaž 
cija_, ir po trumpos sumaišties ti kainas reikalingiausio 
turėjo streikuojantieji pasi- prekėms, tos linijos ji ir 
traukti. Sumaištis, be abejo- pau laikysis. “Tais pašei 
jimo, buvo iš anksto supla- siais streikais reikalauja 
nuota svarbiam propagandos dar pakelti algas, taip k 
numeriui išgauti. 'pavojus

Komunistai į darbą paleido bangai, daug didesnei ne 
gausų aparatą: renkami pini- pirma, artinasi,” — tarė : 
gai, interpeliouta parlamen- • nisteris pirmininkas. To 
te, reikalaujant “apginti dir-' sekoje jis kreipėsi į darb 
bančiųjų teisėtus reikalavi-! vių sąjungą ir profesines 
mus,” ruošiami informaciniai jungas, 
susirinkimai tiek Helsinkyje, 
tiek kitur. Ir uosto darbinin
kai komunistai, simpatizuo
dami, nutarė streikuoti, jei

palaiminimas tenužengia ant 
jūsų ir tepasilieka visuomet.

AMEN.
f Juozapas Skvireckas,

Kauno Arkivyskupas
. Metropolitas

t Vincentas Padolskis,
Vilkaviškio Vyskupas

Koadjutorius
t Vincentas Brizgys,

Kauno Vyskupas 
Aukzilijaras

Roma, 1948 m.
Spalių mėn. 23 d.

avinių ir bendrai m 
kovos sąjūdį lieči 

klausimų.
įaskeleidęs savos pal: 
angą, stebiu šias v 

as. Mintimis grįžtu 
įmetu atgal į Neprikl 
įb Lietuvos laikus ir 
į pradedu gretinti 
į Lietuvos karinome 
mmąsias kuopas su ko 
j Lietuvos partizanų : 
aja kuopa. Išoriniai s 
o nedaug: uniforma ir 
įpranga ta pati, tik i 
indiagonalą mėgstar 
m linkę prie autom: 
ar pusiau automat: 

to. Tačiau žvelk a ” v. ..i į siuos partizanus 
is kovotojus!
veiduose skaitau ti 

ią diefaų ir naktų įb 
pavojus, kelių dešino 
ynių pergyvenimus, 
ai sudėtus kūnus da: 
rkę didesni ar maži 
į randai. Antai Ka 

802 tremtiniais, kuriu ta ’"tu Per alkunę <

naujai infliaci

Nauji tremtiniai 
jau čia

Lapkričio 9 d. rytą 
plaukė iš Bremeno laivas

65 lietuviai, kurių pavar 
minėjome savo laikras 
praeitame numeryje. Trei 
nius pasitiko ir sveikino . 
kidiocezijos, Valstijos, m 
to, BALE ir NCWC vadai 
BALE buvo atvykę pp. 
laitis ir gen. J. Černius. į 
NCWC — J. B. LaučkaJ 
Baltramaitis, Gajauskaitėj 
Samotauskienė.

Tą pačią dieną kitu la „ 
į New Yorką atvyko 14 
tuvių tremtinių.

aukos sąnariu neaps 
draugams savo vi 
ūdydamas SSV. S 
biejų rankų lanksti 
marius sumažėjęs. I 
jau astuonias žai: 

u kūne skaito. Sal 
pat sunkiai sur; 

ą vietą. Bijūnui ds 
tetų neišeiną raportą 
orio sudraskymo, 
beatsirastų iš šių k

Kaaa Šventoji žeme, kurio- nxwwuo ’ , , . , i,. J J ’ v V.
je gimė ir augo mūsų Išga- Vietininku žemėje, šv. Petro koti sau paguodos tai sten-, ties vargų naštą nesančius uz 
u ° . ° o rrinai va roali L n na o oaHuninn- -inct v»iLaii ATna noYYimDinmn

dažnai prašome Viešpaties: Šiandien mes turime matyti 
Maldoje.

Mes priminėme Jo Švente
nybei ir mūsų brolius kuni
gus, skaudžiai kenčiančius 
dėl ištikimybės savo tikėji
mui Tėvynėje, ir sunkią trem-

—

i nebūtų “paženklint 
•nebūtų savu krauju 
įs mielą tėvų žemę, 
kas pabūgo šitų “ž< 
kas nusigando savo 1 
mių mūsų žemės vei 
partizanų eilėse da 
ii, studentai, gimna 
nuautoj ai ir ūkiniri 
Nesvetimi jų eilėse

jame skaisčiai spindinčią 
kelrodę žvaigždę, kuri mus 
vestų šio gyvenimo sunkiais 
takais į amžinosios laimės 
tėvynę.

Padarę šv. Tėvui praneši
mą, išgirdę Jo tėviškus žo
džius, Jo užuojautą mūsų 
vargams, mes prašėme Jo 
Šventenybę ypatingo apašta- j 
linio palaiminimo, to tvirto . 
dangaus malonių laido; ma-( 
lonių, kurių mums visiems 
dabar reikia. Šv. Tėvas vėl tė
viška meile ir apaštaliniu uo
lumu, lyg norėdamas dar la
biau palenkti dangiškojo Tė-1 
vo gerumą mums, kreipda- ’ 
masis į Švč. Jėzaus ir Mari
jos Širdis, dar kartą palaimi
no mus. Tą palaiminimą teik
damas Šv. Tėvas sakė, kad Į 
jis jį teikia ne tik mums, ne 
tik mūsų artimiems, pažįsta- j

giasi ją rasti tuose šaltiniuo- jos ribų. Mes paminėjome, 
se, kurie “gyvojo vandens” kiek mums džiaugsmo pada- 
neturi, jo palaikyti negali, ro jaunos kunigų kartos au- 
kurie yra suteršti mūsų lai- 

is.
Sujaudinta širdimi šv. Tė

vas klausėsi to mūsų prane
šimo. Jo atsiliepimas į mus 
buvo tėviškas, tikro Ganyto
jo meilės pilnas. Jis pakarto
tinai sakė, kad visuomet at
simena Lietuvą ir lietuvius, 
kur jie bebūtų. Jis sakė, kad 
tikrai, nuoširdžiai myli tą ne
didelę, katalikišką tautą, 
Dievui ir Katalikų Eklezijai 
bei Šv. Tėvui ištikimą tautą. 
Jis mums tvirtino, kad jis 
daro visa, kas tik jo galioje

nytojas Dievo Sūnus Jėzus Įpėdiniu, su Šv. Tėvu Pijum 
Kristus, ten kur Jis pats bu- XII. Būdami pas jį, mes pra- 
vo paskelbęs Gerąją Išgany- nešėme tiek, kiek mes žinojo
me Naujieną ■ ~ 1 . - . . .....
geliją, po žiaurių ir atkaklių Tėvynėje likusių ir išsiskirs- 
kovų buvo svetimųjų paimta, čiusių religinę būklę. Mes tu- 
kada šv. Miestas Jeruzalė,rėjome laimės išgirsti Šv. Tė- 
kur Jis kentėjo, mirė ant kry-' vo žodžius, taikomus mums, 
žiaus, buvo palaidotas ir pri- (bet liečiančius ir jus visus, 
sikėlė iš numirusiųjų, buvo mylimieji. Šv. Tėvui apie mū- 
sugriautas ir išniekintas, sų Tėvynę mažą ką naujo ga- 
Kristaus mokslą priėmusieji Įėjome pranešti. Jis pats uo- 
žydai ir pagonys jau buvo iš- liai seka katalikų gyvenimą 
siskirstę kone visuose anuo visame pasaulyje; jis nega- 
metu žinomo pasaulio kraš- Įėjo nežinoti ir apie lietuvių 
tuose. Apaštalų Kunigaikš-, namie ir svetur esančių var- 
tis, Kristaus 5r>tininkas, gus ir kentėjimus. Tie var- 
taipgi ir pirmasis ■ kščionių gai ir kentėjimai, jei ir ne vi- 
Šventasis Tėvas Šv. Pet- sai tie patys, tai labai pana- ____ ___,___ __ o___
ras ir kiti Apaštalai, jiems šūs yra ir kituose kraštuose,!yra, kad palengvintų visų 
rašydami laiškus, vadindavo ' į kuriuos yra įsibrovęs bedie-1 kenčiančiųjų vargus. Jis pri- 
juos tiesiog išsiskirsčiusiais, j viškasis komunizmas. Mes tu-1 minė ir pastangas, kad būtų

Ir mes, mylimieji mūsų rėjome pranešti apie skurdą 1 grąžinta pasauliui taika, nes 
Broliai, Lietuvos Katalikai, mūsų vientaučių, gyvenančių tik taika, teisinga, krikščio- 
kreipdamies į jus, rašydami tremtyje, skurdą, kurį Jo niška taika, galės grąžinti 
jums laišką, vadiname jus šventenybė ne tik žino, bet ir pasauliui ir mūsų Tėvynei,

J gausiomis aukomis yra prisi- mūsų broliams, kartu su lai- 
išsklaidytaisiais.” Mes rašo- dėjęs prie jo sumažinimo; tai sve taip pat ir trupinėlius 

me jums atlikę savo parei- aukos, kurias taip rūpestin- tos žemiškos laimės, kurios 
gą, kurią turi visi katalikų gai dalino jo paskirtieji pa- lemta turėti žmogui, gyve- 
pasaulio vyskupai, Apaštalų 1 siuntiniai; dovanos, kurias nančiam savo krašte, savųjų 
įpėdiniai, aplankę Apaštalų jis “dispersit, dedit pauperi- tarpe, savo kasdieniniu dar-! komis dorybėmis švietęs sa- 
Kapus Šventajame Mieste, bus” (...........
Romoje.

— savo Evan- me apie Lietuvos katalikų *UIie yia sul«IbU 
irių ir atkaklių Tėvvnėie likusiu ir išsiskirs-Ikų gyvenimo blogybėm.

Įėjimas ir paruošimas net 
tremtyje, ar tai Vokietijoje, 
ar čia Romoje, kur turime 
nors ir neseną, bet jau gra
žių tikėjimo vaisių duodančią 
įstaigą — Šv. Kazimiero Ko
legiją. šv. Tėvas žino, kaip 
daug paramos ši dvasinio la
vinimo įstaiga susilaukia iš 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių lietuvių.

Malonu mums čia dar pri
minti, kad tos Kolegijos ypa
tingas globėjas Šv. Kazimie-, miems, bet ir visiems jo my- 
ras, mūsų visos tautos ypa- j Ijmiems lietuviams, vistiek,

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios
■ Koplyčios Projektas

tuo pačiu vardu, vadiname1

tingas patronas, iš Šv. Tėvo 
yra sulaukęs ypatingo išsky
rimo, nes Jo Šventenybė Pi
jus XII šv. Kazimierą yra 
pripažinęs ypatingu Lietuvos 
jaunimo globėju ir pavyz- _____ ,
džiu. Šiais sunkiais laikais darni padrąsinti visus vargs- Į 
tas pripažinimas mums, mū-, tančius, kenčiančius ir gera 
sų jaunimui ir visai mūsų ' darančius brolius, kad visa- j 
Tautai turi nepaprastos rei- me turėtumėte ištvermės, nes 
kšmės. Šv. Kazimieras, dan- Dievas yra su jumis. Su Šv. 
giškasis Lietuvos globėjas,, Tėvo palaiminimu mes jun- 
savo tikėjimu ir krikščioniš- J giame jums, Brangūs Bro-. 
Irnwi 1 i « riTri 1 £ _ 2 ± _ _________________________________ J______ii__ • __ ___ 1 _ *

kur jie bebūtų — ar Tėvynė- Į 
je, ar tremtyje, ar išsisklaidę 
po visą pasaulį, šitą Jo šven
tenybės valią mes šiandien 
šito rašto žodžiais jums siun
čiame, tuo palaiminimu nore-'

I^XCXXXX^/ J LA XXX O, CLXXG^ LA O XJI W .

x . - - ■ ----- . —.----------- 7 — i------- —j------ -  liai, ir savo ganytojinį palai-I
(sklaidė ir davė betui- bu pelnantis ir naudojantis Į vo laiko katalikams, buvo pa- minimą: O Dievo Visagalio1 

čiams) — Ps. 111. kasdienine duona, kurios taip keltas į šventųjų skaičių. Tėvo ir Sūnaus ir Šv. Dvasios

• ............. '.A-.'-..... --------

YŽIAI
j priešpiečius pietų pt 
3dt žiūrėt! — šūktelėj 
i šoko iš trobos.
iuvai nuskrido ant Mai 
M pasigirdo trenksrr

Paremkime šios Koplyčios Statybą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo»
j ’ daro mums gera!
♦

Vardo
Aukas prašome siųsti:

Immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Meinas pabėgėjo už s* 
žjosi, dairėsi, nerado vi 
at aukšto ir atsidarė 
menkai buvo galima n 

•ims įsilipo į gluosnį, E

Ąuose mykė negirdytc 
žviegė nešartos kiaulė: 
Mampolės dūmai kil<

^es langą, Kreivėnas 
& į kapines,—pasiūlė 
matysi geriau.
šėnas paklausė. Ant a 
»Grūstas ir, atsirėmęs 
8.
'aš ateinu į teatrą, —

^ngęs ant akmeninės 
Stui ranką.
Ws šitą vagių ir žm< 
įšin, ar visas miestas 
s šis tas liks,—nuspre 

'• ’aš užvakar nuvežiau i 
^mašinos‘dabar...

-------eOfr i jau, eįk) seni A'pie j
mums kaip lietus p
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(Mūsų specialaus koi INU RUNGTYNĖS LIETUVOJE
omunistai nelaimi rinkimų. Kerštu 
elitinio pobūdžio. Griebiamąsi į 
ts.

Komunistai neriasi iš kai- Arabu 
□ prakišę rinkimus ir nepa- spręs, 
;kę į vyriausybę. Pikta kas k 
ems ir prieš save, pikta ir rių str: 
rieš savo ponus — sovietus mMc 
- kad reikalai netaip pa- nistaEji 
rypo. “Ponas” rūstauja. So- streiku 
i etų ministeris net atsisakė Sandr^, 
alyvauti vyriausybės su- kur J 
uoštoje briedžių medžioklė- navo.į 
e. Streikais jie norėjo “gel- noriai 
tėti” valstybę, bet planui iki mas J 
tol dar nepavykus, jie pra- vo ta 
leda pulti desperacijon. kintat

Tarp streikuojančių yra ir. Toji, 
jorcelano fabrikas Arabia, mo p 
jis streikas turėjo būti lyg jivedsj 
r simboliu visos akcijos, nes kle.r 
įtrodė, kad ši kova bus le- nistai? 
nianti visai ofensyvai. Pir-kote 
ną rondą komunistai laimė
jo. Profesinėms sąjungoms 
paskelbus deklaraciją ir lei
dus norintiems dirbti grįžti 
atgal, jau virš 700 darbiniu- kredit; 
kų grįžo atgal. Streikas buvo je jaui 
jau visai supliuškęs, jei ne įėjo fe. 
150 ištikimų komunistų, ku- Pirkti 
rie nieko nelaukę puolė norin-jrimhi 
čius dirbti, jiems einant pro 
fabriko vartus. Įsimaišė poli- f^l 
ei j a, ir po trumpos sumaišties į į 
turėjo streikuojantieji pasi- 
traukti. Sumaištis, be abejo-jjau [J 
jimo, buvo iš anksto supla- r 
nuota svarbiam propagandos 
numeriui išgauti. 'pavoja

Komunistai į darbą paleido bangi. 
gausų aparatą: renkami pini- pinmt 
gai, interpeliouta parlamen- 
te, reikalaujant “apginti dir
bančiųjų teisėtus reikalavi- ■ 
mus,” ruošiami informaciniai junga! 
susirinkimai tiek Helsinkyje, 
tiek kitur. Ir uosto darbinin
kai komunistai, simpatizuo
dami, nutarė streikuoti, jei

palaiminimas tenužengia ant 
jūsų ir tepasilieka visuomet.

AMEN.

t Juozapas Skvireckas, 
Kauno Arkivyskupas 

Metropolitas

t Vincentas Padolskis, 
Vilkaviškio Vyskupas 

Koadjutorius

t Vincentas Brizgys,
Kauno Vyskupas 

Aukzilijaras

Roma, 1948 m.
Spalių mėn. 23 d.

ii

Pasikalbėjimas su kun. prof. Tulabalaiks nuo laiko paglostyti sa
vo pasididžiavimą — puikią 
barzdą. Prie jo ir Tigras su 
Ūku skuba ruošti spirgus. 
Už kelių metrų dribso kiti 
ūkio būrio vyrai, išvargę nuo 
sunkaus naktinio “gerybių” 
nešiojimo.

Ak ir mato vargo tie “ūki
ninkai” (taip paprastai va
dinam ūkio būrio kovotojus)! 
Stovykla randasi prie Ežerų 
raisto, iš trijų pusių supama 
kanalais, prie kurių prieiti 
sunku, nekalbant jau apie 
privažiavimą, šešių dešimčių 
vyrų reguliariam maitinimui 
ūkio būrio kovotojai privalo 
nemažai pavargti — “gėry
bių” pergabenimo paskutinis 
etapas paprastai atliekamas 
ant jų nuosavų nugarų: bent 
300 m. klampiu raistu. Per
sunkia! apsikrauti jie negali, 
nes kiekvieną akimirką pri
valo būt pasirengę sutikti ne
tikėtą priešo puolimą ginklu.

Inžinas — ūkio būrio va
das P vos baigęs sapną, tik
riausiai 
dienos nuotykius, rengias 

dalyje. Juose negęstamai ru- keltis, dešine koja daryda- 
sena ta pati prabočių dvasia, mas veiksmus, raginančius 
šimtmečiais istorijon nusitę- kūną priimti vertikalią padė- 
susi, mūsų laisvės sargyboje ti. Gal ir jis nujaučia, kad 
stovėjusi. Čia krauju parem- Liepsnabarzdis jau paskuti- 
tas draugiškumas neatskiria-' nę prieskonių saują įbėręs į 
mai sujungė pašilės ūkinin- i katilą ir paragavęs, neiš- 
kaitį su studentu iš miesto.' spiovė kaip paprastai ant 
Stovi šiandien juodu greta ir knarkiančio urėdo batų, o pa
prakaituoja, drauge trypda- sigardžiuodamas nurijo. Šį 
mi miško smėlį.

Šion Tauro apygardos mo
komosios kuopos laidon su
rinkti vyrai, ypač pasižymė
ję paskutinių metų laisvės 
kovose sumanumu ir drąsa. 
Visi jie su mažomis išimti
mis yra baigę viduriniąsias 
mokyklas. Kursams pasibai- 

Įgus jie gaus jaunesniojo pus
karininkio laipsnį, nors jį jau 
seniai kiekvienas de facto bu
vo užsitarnavęs savo teore
tinėmis karo mokslo žinio
mis, įgytomis gimnazijos šuo 
le, ir kelerių metų praktika 
kovose su okupantu.

Stovykloje pamažu prasi
deda kasdieninis gyvenimas. 
Prie didžiulio kelių šimtų lit
rų talpos katilo atsiraitojęs 
rankoves sukasi virėjas Liep
snabarzdis, neužmiršdamas

ė dar nesuskubo savo dvasiškiai, nei vyresnio ain
iais spinduliais pabu- žiaus inteligentai, nei Nepri- 
ieknųjų pušų viršūnių, klausomybės laikų kariškiai, 
ardus stovyklos bude- Čia rasi ir ne vieną Nepri- 
Tpukas pakėlė stovyk- klausomybės karų savanorį, 
enas už kitą skubiau Visus juos subūrė ta pati Tė- 
i mokomosios kuopos Ivynės meilė ir pareiga ginti 
iš samaninių guolių, I tėvų žemę ir savo brolius nuo 
o palapines ir galvo-' rytų barbaro teroro. Ginti ir 

is rikiuojasi stovyk- gintis, jaučiant laisvės žmo- 
štėje, sekdami moko-' giškumo troškimą. Ginti ir 
kuopos vado koman- gintis, visiškai atsižadant

Į savo asmeninio gyvenimo, 
ane linijon... lygiuok, i kol kas pasitikint tik savox ~ ~ i n_____ _ i .

vo jausmus pareiškia, nors 
po to kartais prasitaria: — 
“Šie kursai Inžinui yra pir
mutinė, o gal ir paskutinė 
proga iškilti”...

Kursų vadovui Rymantui____ o_„_________
— Tauro apygardos Rikiuo- prof. kun. Tulaba. 
tės Skyriaus viršininkui — 
pasirodžius stovyklos rajone, 
nuaidi stovyklos budėtojo ir 
lektorių raportai. Netrukus

tu sustingsta keturių 
ų vyrų veidai. Rinkti- 
ų — Tauro apygar- 
tės ir Geležinio Vil- 

tinių partizanų, su

jėgomis ir budrumu, paslap
čiom tikint, kad tie, kurie 
dar neseniai skelbė Atlanto 
chartas, žmogaus pagrindi
nes laisves, kurie apie teisin
gą pokario pasaulio sutvar-

ių čia Il-sios moko- kYm^ kalbėjo, pagaliau pra- 
skleis geležinę uždangą ir, 
pajutę atsakingumą prieš 
žmonijos ateinančias kartas, 
nuplaus didžiąją XX-to am-

kuopos laidos kur- 
apildomai įsigyti teo- 
karo mokslo žinių, 
pastudijuoti dabarti-

svės kovotojų tikslų, žiaus gėdą, pašalindami bar
nių ir bendrai mūsų'bari3^ terorą ir vergiją di- 
kovos sąjūdį liečian- desnėje ^Europos ir Azijos 
simų. 
eleidęs savos palapi-1 
ą, stebiu šias vyrų 
Mintimis grįžtu de- 

etų atgal į Nepriklau- 
ietuvos laikus ir pa- 
radedu gretinti anų 
ietuvos kariuomenės 
sias kuopas su kovos 
etuvos partizanų mo- 
kuopa. Išoriniai skir- 
daug: uniforma ir ki- 
nga ta pati, tik mes 
iagonalą mėgstam ir 
inkę prie automati- 
pusiau automatinių 

. Tačiau žvelk arti- 
šiuos partizanus — 
kovotojus! 
iduose skaitau tūks-1 
ienų ir naktų Įbrėž-i 

ojus, kelių dešimčių 
ų pergyvenimus, jų 
sudėtus kūnus dažnai 

didesni ar mažesni 
andai. Antai Kairys 
tu per alkūnę deši- 
os sąnariu neapsilei- 

augams savo vikru- 
dydamas SSV. Straz- 
jų rankų lankstumas 
rius sumažėjęs. Skir- 
u aštuonias žaizdas 
ūne skaito. Sakalas 
t sunkiai suranda 
ietą. Bijūnui dar ir 
neišeina raportas po 
sudraskymo. Var- 

tsirastų iš šių kelių 
nors vienas vyras,

būtų “paženklintas,” ■ 
būtų savu krauju su-1 

ielą tėvų žemę.
pabūgo šitų “ženk- 

nusigando savo krau 
mūsų žemės veide? 
izanų eilėse darbi- 

študentai, gimnazis- 
autojai ir ūkininkai- 
vetimi jų eilėse nei

primenantį vakar kai

Iš Romos į New Yorką at-' miškai yra blankus ir sun- 
vyko lietuvių Šv. Kazimiero kus. Toji priežastis ir verčia 
Kolegijos Romoje Rektorius, 

. “Ameri
kos” bendradarbis aplankė 
svečią Maspetho klebonijoje 
ir turėjo pasikalbėjimą, ku
rio mintis skaitytojams pa- 

kuopa sėdasi prie stalų. Čia Įtiekiame, 
ilgai negaištama, nes laukia 
antra pamaina, kurią sudaro 
kursų vadovas, mokomosios 
kuopos vadas, lektoriai, abie
jų rinktinių vadai ir ūkio ir 
sargybų būrių vyrai.

Pirmoji kursantų pamaina 
nuramina alkį. Jos vyrai pra
deda derybas su Inžinu dėl 
“burnelės” geresniam virški
nimui. Tačiau veltui — visi 
jų prašymai ir gudravimai 
atsimuša vis į tą patį, jau se
niai įkyrėjusį atsakymą: 

—Susiturėkit, vyrai. Gau
sit tik išleistuvėms. ~ 
tik “načelstva” ir “ūkinin- 

gauna į pagelbą skil
viams skystimėlio...

Prie stalų priartėja kursų 
vadovas Rymantas, rinktinės 
vadas Uosis, mokomos kuo
pos vadas Ambo, kursų lek
toriai: šarvas ir Čempionas. 
Prie jų gretinuos ir aš su sa
vo rinktinės vado pareigomis 
ir Daumanto slapyvardžiu. 
Sargybų viršininkas — Sar
gas atveda savo būrį, čia pat 
vietas renkasi ir “ūkininkai.” 

Inžinas iš po guolio ištrau
kia “dvikolkę su gyvate” ir 
užsveikina Rymantą. Šis iš
gėręs įsigeidžia ir sargybi
nius pavaišinti “smingamo- 
sios” stiklu.

—Na, Doleri, kas yra sar
gybinis ? — kreipiasi į sargy
bų skyriaus kovotoją.

—Ginkluotas karys pasta-

—Kada, kunige rektoriau, 
išvykote iš Romos?

—Išvykau 1948 m. spalių 
mėn. 26 dieną. Pakeliui ap
lankiau Vokietijos, Prancū
zijos ir Anglijos lietuvius.

—Kaip lietuviai gyvena 
šiuo metu Italijoje?

—Lietuvių skaičius Itali
joje jau labai sumažėjo. Te
liko tik studijuojantieji arba 
turintieji pastovų darbą. Vi
si kiti išvyko į Pietų Ameri
ką.

—Koks dabartinis stovis 
Dabar į šv. Kazimiero Kolegijos Ro- 

(moję ?
—Šiais metais baigė studi-

lietuvius daugiau apleisti tą 
kraštą.

—Ar daug šiuo metu yra 
lietuvių Anglijoje?

—Anglijoje yra dvejopi lie
tuviai: senieji ir naujai atvy
kę iš DP stovyklų. Paskuti
niu metu į Angliją iš DP sto
vyklų atvyko apie 7000 lie
tuvių. Jie yra susibūrę į lie
tuvių sąjungą, kuriai pri
klauso daugelis ir nuo seniau 
gyvenančių lietuvių. Sąjun
gos veikimas daro žymią pa
žangą, kelia ir palaiko kultū
rinį lietuvių gyvenimą Ang
lijoje ir rūpinasi bei atsto
vauja bendrai visus lietuvių 
santykius su vietine valdžia. 
Anglijos lietuviai tikisi grei
tu laiku įsigyti Londone sa
vus darnus, kurie bus viso 
lietuvių veikimo centras ir 
širdis. Dvasinius Anglijoje 
gyvenančių lietuvių reikalus

davinių asmeniško ir tauti
nio pobūdžio.

—Kaip ilgai manote pasi
likti Amerikoje?

—Priklausys nuo to, kaip 
greitai galėsiu ir sugebėsiu 
savo uždavinius atlikti. Bet, 
atrodo, kad ilgiau neužtruk
siu kaip du mėnesius. Atli
kęs savo uždavinius čia, grį
šiu atgal į Romą prie nuola
tinių savo pareigų kolegijo
je, — baigė gerb. profeso
rius.

J. Babarskas

D. P. REIKALU

Nekalto Prasidėjimo Seserį
- Koplyčios Projrfe

Paremkime šios I#
Koplyčia bus statoma NeM 

garbei. Maloniai kviečiame Jus $ 
čios Marijos garbei Statytoju. Jjd 
niausios Amerikoje Lietuvaičių*j 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės 
Amžinieji — $100.00. Kas paauk*/] 
to vardas bus įamžintas Naujoje1

Aukokime Marijai i
Visi geradariai, gyvi ir nM’, 

maldose. Už visus Kongregacijos- 
mos Šv. Mišios, laikomos nova®, 
einami kryžiaus keliai. Ir maiė^ 
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems,
{’ daro mums gera! 
i 
i Aukas prašome

Immaculate Concep^J
R. F. D. 2, Poto^

ŽIAI

i kart Liepsnabarzdis dešine 
ranka pataiso kepurę, kairią
ja gi pistoleto kabūrą, man
dagiai įspiria besiraivančiam 
Inžinui į koją ir pašnabžda:

“Pone vade, kelkit, moko
moji kuopa baigia makštą, 
neužilgo pusryčiai”...

Inžinas palieka savo guolio 
įšildytas samanas ir patogiai 
įsitaiso prie indais apkrautų, 
stalų, kad galėtų priimti kur- tytas poste su tikslu ką nors ,mes. Visi žmonės visą laiką 
santų padėkas už skanius ' saugoti, — be jokių pataisų tebegalvoja vien apie emigra- 
pusryčius. Vargiai per trejus atšauna šis. Įciją. Jie yra pasirengų vykti

jas, įsigydami daktaro laips-' aprūpina 7 lietuviai kunigai, 
nius, 6 lietuviai kunigai. Nau- ............... - - -
jų atvyko 5 klierikai ir 1 ku
nigas. Taigi, skaičius liko pa
stovus. Viso 20 klierikų ir 16 
kunigų. Kolegijos gyvenimas 
nuolat daro pažangą, šiais 
metais gautas specialus kole
gijos įsteigimo leidimas. 
Gauta jos statutas ir rengia
ma jai regulaminas. Pamažu 
kolegija įeina į normalų, pro
duktyvų gyvenimą.

—Jūs lankėtės Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir Anglijoje. 
Kokia lietuvių padėtis šiuo 
metu tose valstybėse?

—Vokietijoje ekonominis 
gyvenimas rodo tendencijos 
truputį gerėti, tačiau žmonių 
nuotaika prislėgta dėl politi
nio netikrumo ir dėl karo bai-

partizanavimo metus Inžinas 
įsigijo tiek garbės ir šlovės, 
kiek jos tenka jam dabar kur
sų metu. O kursantai, giliai 
įsitikinę, kad jiems lengviau 
ištarti kelis padėkos ir pagy
ros žodžius Inžinui, negu jam 
pergyventi jų negirdint, kas
dien bent tris kartus jam

40 vyrų rikiuotėje

V. Ramonas

riešpiečius pietų pusėj suūžė lėktuvai.
žiūrėt! — šūktelėjo Kreivėnas kieme.

ko iš trobos.
ai nuskrido ant Marijampolės. Ten iškilo stul- 
, pasigirdo trenksmas ir netrukus sužibo ug-

nas pabėgėjo už sodo, vėl sugrįžo į kiemą, 
, dairėsi, nerado vietos. įbėgęs trobon, užsi- 
aukšto ir atsidarė galinį langą. Pro medžių 

ai buvo galima matyti.
įsilipo į gluosnį, Barbora nubėgo pas Grūs-

se mykė negirdytos ir neperkeltos karvės, 
egė nešartos kiaulės.
jampolės dūmai kilo vis aukščiau ir aukščiau

s langą, Kreivėnas vėl išbėgo į kiemą.
į kapines,—pasiūlė žmona. —Nuo tokio kai
tysi geriau.
as paklausė. Ant aukštos kapinių tvoros jau 
•ūstas ir, atsirėmęs į liepą, žiūrėjo, kaip dega

ateinu į teatrą, — šūktelėjo Kreivėnas links-

gęs ant akmeninės tvoros, jis stipriai paspau- 
i ranką.
ys šitą vagių ir žmogžudžių gaują!
, ar visas miestas taip ir sudegs?
is tas liks,—nusprendė Kreivėnas.
užvakar nuvežiau plaunamąją mašiną patai- 
ašinos dabar...

au, eik, seni. Apie mašiną dabar galvoja. Ši- 
mums kaip lietus perdžiūvusiai žemei. Lietu- 

liuos.

sa-

—Puikiai, — kursų vado
vas ištiesia stiklinę “sminga-1 greičiau iš Europos. Daug 
mosios.” j vilčių lietuviai tremtiniai Vo-

Antrąją stiklinę vadovas, kietijoje deda į Ameriką ir 
nori įsiūlyti sargybiniui Aud- Į Amerikoje gyvenančius lietu- 
rai, tačiau šis atsakydamas ’ vius. Jie tikisi ir laukia, kad 
“suklumpa.” Kursų vadovas Į Amerikoje gyvenantieji tau- 
pagal įsigyvenusią tradiciją i tiečiai ras galimybių aprū- 
stiklinę išpila po stalu. Ry-' pinti brolius tremtyje darbo 
mantui “išegzaminavus” vi-1 sutartimi ir butų garantijo- 
sus sargybų skyriaus vyrus, mis, be ko jų įvažiavimas į 
vos pusė iš jų gauna skirtas J. V. yra negalimas, 
porcijas. Būrio vadas — Sar- Į —Prancūzijoje Jūs buvote 
gas piktai permeta savo vy- sutikę lietuvių?
rus akimis ir suniurna:

—Teks dar gerokai vyru-; maža tėra likę lietuvių. Ir tie 
kus patempti: antraip visos .deda pastangas greičiau iše- 
samanos po stalu pasigers. ' — ‘------ T~ ""-----------

(Bus daugiau).

1 —Patirta, kad Lietuvos 
Pasiuntinybė yra gavusi pra
nešimą iš Kinijos lietuvių, 
kad būtų pasirūpinta kas ga
lima padarytį jų saugumui 
užtikrinti.

—Sužaliuos... Taigi, priminėt. Nesusitikdavom, tai 
nė nepasakiau. Mūsų ąžuolas vėl atsprogo, — nusišyp
sojo senis.

Paupiu protekinas skubėjo Giružis. Jis buvo sušilęs 
ir uždusęs. Eidamas vis žvilgčiojo į debesis dūmų. Per 
lieptą bėgte perbėgo, o kiemelyje šūktelėjo motinai:

—Dėk į krepšį marškinius! Lašinių neužmiršk! 
įbėgęs į klėtį, iš po lovos išsitraukė geresnius batus.
—Kur tu buvai dingęs? — klausinėjo motina, atbė

gusi prie klėties durų.
—Girdėjai, ką sakiau? Nėra laiko.
—Kur tu rengiesi?
—Matai? — parodė jis dūmų debesis. — Traukia

mės. Truputį pasitrauksim, o paskui sugrįšim parodyt 
šitiem Hitlerio bernam. Tegu dabar apsidžiaugia, bet 
mes žinosim, kurie iš džiaugsmo lipa ant stogų. Krei
vėnas, mačiau, ant kapinių tvoros, lyg koks maršalas, 
stovi.

—Tu išbėgsi, vaikeli, o aš?
—Kas tave ims? Kam tu reikalinga? Nė Kreivėnui 

tavęs nereik. O kadaise buvai reikalinga...
—Kas tau užėjo? Girtas tu, ar ką?
—Manai, kad aš nieko nežinau? Manai, kad ir stip- 

damas nieko nežinosiu? Nebijok, pažįstu savo mielą 
tėvą, prakeiktą buožę, kuris mano gyvenimą suėdė, 
mane visą parkuotą, purvu apskretusį paleido į svie
tą. Ir dabar, kada radau tą... tyrą šaltinėlį, tai dar ir 
tą prispiovė. Primelavo jai, merginai... Dėk, ką sakau!

Išbalusi, drebančiom rankom Giružienė suruošė 
sūnui krepšį. Sūnus pasispaudę jį po pažaste ir, nusi
sukdamas į duris, pratarė:

—Lik sveika.
Per pievas jis patraukė tiesiai į plentą.
Plentu į rytus greit važiavo sunkvežimiai. Giružis 

pakėlė ranką, norėdamas vieną sustabdyti, bet maši
na pralėkė pro šalį. Jis mėgino sustabdyti antrą, tre
čią, bet mašinos vis lėkė tolyn.

—Išdavikai prakeikti! — sušuko jis įpykęs.

ten, kur tik galima, kad tik

vilčių lietuviai tremtiniai Vo-

—Prancūzijoje šiuo metu

migruoti. Iš Prancūzijos emi
gruoti yra lengviau, negu iš 
Vokietijos. Todėl laukiama, 
kad greitu laiku lietuvių 
skaičius Prancūzijoje visiš
kai sumažės.

—Kokia yra maisto padė
tis Prancūzijoje?

—Bendrai, Prancūzijos gy
venimas politiškai ir ekono-

Antram pasaulinių! karui 
iškilus ir komunistams užė
mus mažąsias Europos tau
tas, daugybė patriotų euro
piečių, jų tarpe daug lietuvių, 
negalėjo gyventi savame 
krašte, bijodami komunistų 
teroro. Tokiu būdu daugybė 
rinktinių lietuvių pateko la
bai dideliame skurde badau
jančioje Europoje.

Šitą pajutę Amerikos lie
tuviai, griebėsi teikti pagel- 
bą savo nelaimingiems bro
liams Vokietijoje. Jie suau
kojo daugybę aprangos, mai
sto ir pinigų, kuriais anie ba
daujantieji lietuviai buvo su
šelpti. Jie, Amerikos lietu
viai, visokiais būdais stengė
si iš Vokietijos partraukti 
lietuvių į Ameriką. Buvo iš
rašyta daugybė afideivitų. 
Daug lietuvių taip ir atvyko 
į šį kraštą.

Bet dabar pasibaigė afidei
vitų galiojimas. Pagal naują 
įstatymą, kuriuo įleidžiama į 
Ameriką 205 tūkstančiai DP, 
reikia ne afideivitų, o darbo 
ir buto garantijų. Daugybė 
Amerikos lietuvių jau ir ši
tuos dokumentus išpildė ir 
įteikė kur reik. Bet daug dar 
yra, kurie galėtų užpildyti. 
Visi, kaip vienas, turėtų im
tis šio patriotinio, kilnaus 
darbo. Lietuviai turi pasiro
dyti geriau už kitų tautų žmo 
nes.

Kai kurie lietuviai norėtų 
išpildyti, bet nežino kaip pra
dėti, kur kreiptis. Eikite pas 
artimiausį kleboną, į lietuviš
ko laikraščio redakciją arba 
į BALE. Catholic War Relief 
Center net patys siunčia su 
blankais pas artimiausį kle
boną, kad pasirašytų ir savo 
antspaudą uždėtų. Visi klebo
nai ir kunigai turi tai su pa- 
sitarnavimu atlikti, kad tik 
padėjus broliams.

Juozas P. Ginkus

gyveną Anglijoje. Jų skai
čius dar padidės, nes greitai 
atvyks į Angliją dar 2 lietu
viai kunigai. Ekanominis lie
tuvių gyvenimas Anglijoje 
yra vidutinis. Jie dirba iš
sklaidyti po visą kraštą ma
žomis grupėmis, daugiausiai 
pramonės srityje. Anglijos 
lietuviai yra įsigiję gerą var
dą. Vyriausybės ir, bendrai, 
anglų, lietuviai yra vertina
mi ir iš visų ateivių jie yra 
statomi pirmoje vietoje. Dau
geliu atvejų lietuviai yra sta
tomi pavyzdžiu net patiems 
anglams, kaip taupūs ir dar
bštūs žmonės. DP lietuvių 
apsigyvenimas Anglijoje da
vė naujo impulso lietuviškam 
veiksmui ir tarp senesniųjų 
lietuvių sulaikant, jau bent 
iš dalies pradėjusį vykti nu
tautėjimą. Sugyvenimas tarp 
senųjų ir naujai atvykusių 
lietuvių yra labai geras.

—Koks Jūsų kelionės į 
Ameriką svarbiausias tiks
las?

—Vyriausias mano kelio
nės tikslas yra tai Kolegijos 
reikalai, ir būtent, aptarti su 
kolegijos fundatoriumi kuni
gu Briška, kolegijos oficia
laus ir iškilmingo atidarymo 
laiką ir programą. Antra, pa
informuoti Amerikos visuo
menę, ypač didžiai gerbiamą 
kunigiją, apie kolegijos gyve- 
nimąą, jos reikšmę lietuvių 
tautai, jos veikimo perspek
tyvas ir ateities galimybes. 
Trečia, pareikšti padėką fun
datoriui ir visiems brangiems 
kolegijos geradariams, kurie 
vienu ar kitu būdu prisidėjo 
ir prisideda prie studentų iš
laikymo bei jų aprūpinimo. 
Šalę kolegijos reikalų, turiu gerbtas Lietuvos Pasiuntiny- 
dar kai kurių specifinių už-i bėję.

Viena mašina pati sustojo. Joje sėdėjo keli rusų ka
reiviai. Jų kepurės buvo mėlynos su raudonais vali
niais. Tarp kareivių sėdėjo ir Giružio pažįstamas — 
Abromas Rozencveigas. Ir Kazys, pernykštis Kreivė
nų bernas, buvo čia. Apsivilkęs raudonarmiečio uni
forma, kiurksojo sunkvežimio kampe.

—Ar yra vietos?
—Vietos? Tai tu bėgt nori? Bėgt tai pirmutinis, o 

kas čia aplinkui darosi, tai tu nežinai. Raudonoji ar
mija nebėgs, raudonoji armija sumuš prakeiktus šunis, 
sumuš jų pačių žemėje, bet pirmaiusia mes turim vi
sus šnipus išgaudyti. Kas čia parduoda tėvynę? Tai tu 
šitaip išvalei apylinkę, a? Toks tavo darbas?

—žinau, — atkirto Giružis tvirtai. — Aš nesnau- 
džiau, nekalbėk be reikalo.

—Kas tie pasiutę šunes?
—Kreivėnas ir Grūštas. Matai? Stovi ir džiaugiasi.
Giružiui paliepė lipti į sunkvežimį. Mašina nulėkė 

plentu, pasuko į kelelį ir sustojo ties kapinėm.
Kreivėnas nusigandęs pažvelgė į Grūštą ir nušoko 

nuo tvoros. Nušoko ir Grūštas. Kareiviai pribėgo prie 
jų ir liepė pakelti rankas. Apieškoję kišenes, liepė sto
ti prie tvoros, nesigręžti ir nejudėti.

Rozencveigas pažvelgė į nukirstą kryžių, pažvelgė 
į medžius ii’ pasišnibždėjo su kareiviais.

—Taip, — nusprendė rusas. — Puikiai sugalvota.
Du kareiviai nubėgo į Kreivėnų kiemą ir netrukus 

grįžo. Jie atsinešė didelių vinių, vielų, virvių ir kirvį. •
Vienas kareivis žingsniais atmatavo atstumą tarp 

dviejų beržų, atmatavo kryžiaus liemens ilgumą ir 
mostelėjo ranka. Kareiviai paėmė nuo žemės kryžiaus 
liemenį ir prinešė prie beržų. Per tą liemenį į beržus 
įkalė po storą vinį, o paskui dar pritvirtino virvėmis 
ir vielomis. Pabaigę pasitaukė ir pažiūrėjo- iš tolo: 
lyg du kryžiai, kurių skersiniai susisiekia. Du kryžiai 
su baltais liemenimis.

Dabar kareiviai priėjo prie Kreivėno ir Grūšto. Nu
vilko juos, nuplėšė marškinius. Burnas prikimšo žolės

—Atskridęs Amerikon lie
tuvis vyskupas tremtinys, ly
dimas kun. Dr. Končiaus, 
lankėsi Washingtone. Ta pro
ga vysk. Brizgys buvo pa

ir dar užrišo sudraskytais marškiniais. Daužydami šau-. 
tuvų buožėmis, privedė prie beržų.

Giružis išėjo iš kapinių ii’ užlindo už sunkvežimio.
Pirmiausiai kareiviai pagriebė Grūštą. Vieni už ko

jų kėlė, kiti išskėtė rankas ir prie skersinio priraišio
jo vielomis. Grūštas spardėsi. Kareivis kirvio penčių 
įkalė vinį į_vieną jo delną, paskui į kitą. Grūštas muis
tėsi, kraipė apraišiotą galvą. Du kareiviai palaikė, o 
trečias su kirviu prikalė kojas. Vinis giliai suvarė į 
beržo liemenį. Vinys lindo smagiai. Kaip prigydamos. 
Rodos, beržas pats ryte rijo jas.

Kreivėnas susmukęs gulėjo žolėje. Pakėlė ir jį. Pri
rišo rankas, perkalė vinimis, prikalė kojas. Iš jo ran
kų kraujas teškėte teškėjo ant diemedžių, žaliuojan
čių po beržu.

Plentu ūžė daugybė automobilių. Visa ilgiausia ko
lona skubėjo į rytus.

Rozencveigas parodė ranka į plentą. Raudonarmie
čiai sujudo. Jie pasišnibždėjo, išsirikiavo ir, kartu kils
telėję šautuvus, iššovė į prikaltus ūkininkus.

Rozencveigas pirmutinis įšoko į sunkvežimį. įšoko 
kareiviai. Paskutinis įlipo Giružis.

Tik spėjo sunkvežimiai nuvažiuoti, o iš visų pusių 
į kapines jau bėgo žmonės. Kreivėnienė atbėgus su
kniubo žolėj ties vyro kojomis.

Žmonės išsigandę į prikaltus žiūrėjo iš tolo. Išbalę 
ir drebėdami bijojo ir žodį tarti. Buvo girdėti tik skau
dus Kreivėnienės kūkčiojimas ir dejavimas.

—Nuimkit! Ištraukit vinis!
—Reples! Bėkit replių!
Vyrai atsipeikėjo. Pribėgę nuėmė nuo kankinių vei

dų baltus skarmalus.
Grūštas jau buvo miręs. Kreivėnas atmerkė akis. 

Iš burnos iškrito suseilėtos žolės gniužulas.
—Tavo teisybė... Dabar žinau... — sunkiai ištarė jis, 

žiūrėdamas į žmoną. — Baisu...
Iš burnos ištekėjo srovelė kraujo. Galva sunkiai nu

sviro ant krūtinės.
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Philadelphijos Žinios
Tremtinių Viltys Jūsų Širdyse! TREMTINIAI IR KALĖDŲ ŠVENTĖS

Prieš kiek laiko Chicagoje tė pagelbos reikalą tremtiniams 
įkurta tremtinių pagelbos akci-' šv. Kalėdų ir žiemos metui, 
nė bendrovė AID OVERSEAS, Vienbalsiai buvo nutarta -duoti

RESPONDED

Kodėl mes atsidūrėme ’žiauriausiai nukankino: iš- 
tremtyje badė akis, nupiaustė liežu-

. . .. x _ vius, išėmė širdis...
Neseniai viena lietuve no- “štai kaip įbauginti lietu- 

J??.0 viai. čia ?at p«r kar!> dar

atsirado tokioje skurdo ir pa- verčiami, kiti vokiečių po 
niekos būklėje. Vienas trem- prįevarta tremtyje stumiami 
t*n]U Paras® labal nuoKirdų y- jr atsirado toje nepavydėti- 
aiškų laišką. Štai kelios to noj pp __

-laiško ištraukos. eidėje, kaip mes juos vadina-
“Neprieteliai pasiryžo mus me # Mes įen priversti, bai- 

išnaikinti. Grūdo mus į kalė- mės netekti gyvybės ir gyvė
jimus, kur kankino žiauriau- nimo, atsiradome, nors ir čia 
šiomis priemonėmis, kokias nedaug teisių turime, bet 
tik jie sugebėjo sugalvoti. bent šiek tiek vilties turi- 
Viską atėmė. Darbininkai ir me...” 
bendrai žmonės laukė kokios | _________
nors permainos, nes kiekvie-1

Sėkmingi lietuvių kalbos 
kursai

Lietuvių kalbos ir kultūros 
kursai, prasidėję spalių 11 d. 

tiek daug lietuvių tremtinių bomb įr kit kar0 bais prie Sv. Kazimiero par. mo- 
- ------------------1—------- kyklos, jau veikia antras 

-■ * . mėnuo. Sudaryta dvi grupės 
• • ’ ’ ; istudentų — vieni, kurie tik
LV I AIL ky<X V y VI Vz ui" . , - i J • 111

Dievo Paukštelių f’L ; mokytis kalbos, o

Jau keletą mėnesių esu Vo- j Aš neabejoju, kad jie nu- 
kietijoje. Esu aplankius daug vykę į Ameriką imsis kiek- 
lietuvių tremtinių stovyklų, į vieno darbo, kuris jiems už- 
]
bą, patyrusi jų nuotaikas, [dėkingi tiems, kurie bus pa- ’eago 9, UI. ši akcinė bendrovė kurie siunčia ar siųs maisto 

' " ' ’ -i----- ------- i_x- - t------x_- r.------ bendromis pa- siuntinius tremtiniams per AID

kiti, kurie nori daugiau iš
mokti. Kursams vadovauja 
gerb. prof. Salys. Jam pa- 

■ gelbsti p. V. Mingėla, M. 
Vaišnys, J. Janulaitis. Į kur
sus dar galima įstoti. Pamo
kos vyksta kiekvieną pirma- 

I dienį 7:30 vai. Kursantai po 
I pamokų gražiai lietuviškai

ną dieną ėjo blogyn. Iš kitur Lankėsi Lietuvių Kolegijos panaudoja, susipažįsta su lie- 
nieko neatveždavo, o viską, 
ką tik čia pagamino, krovė į 
vagonus ir vežė

Rektorius

Lapkričio 16-21 dienomis

tuviškomis knygomis, vieni 
su kitais pasikalba. Manoma, 
kad tai prisidės prie dides
nio lietuviškumo palaikymo._ Philadelphijoj lankėsi Lietu-

Prasidejo NKVD politines vį Kolegijos Romoje Rėkto-, 
rius didž. gerb. kun. Tulaba. 
Jis yra čia atvykęs Kolegijos > 
reikalais. Gerbiamasis sve- Sv- 
čias sustojęs šv. Andriejaus K°rtų Žaidimo rengėjai nuo- 
parapijos klebonijoj. Iš čia, širdžiai dėkoja visiems to pa- 
vadovaujant kunigų Vieny
bės Centro valdybos sekreto-1 
riui kun. L. Pečiukevičiui, ar 
kun. J. Gibui ir lanko reika-iPjatinįmo laimėjimo knygu- 
lingas įstaigas. Nuolatinė ir' - . " - -
gerb. Rektoriaus sustojimo rengimas buvo sėkmingas, 
vieta yra Maspeth, N. Y.

policijos darbas, tai seklių 
gauja, kurie persekioja žmo
nes, sudaro jiems bylas ir štai 
jau esi kaltas, tau kalėjimas 
ir gal mirtis... Tie sekliai va
žinėdavosi sunkvežimiais po 
kaimus ir miestelius ir sui- 
minėdavo žmones, atskirdavo 
šeimynas, kraudavo į preki
nius - gyvulinius vagonus ir 
veždavo... Niekas negalėdavo 
prie vežimų prieiti nė iš tolo, 
ar bent vandens lašelį paduo
ti.

“Sibire ar Altajaus kraš
te tremtiniai, kaip vergai bu
vo laikomi prie sunkių darbų, 
beveik be maisto. Ir vežė vi
sokius: vežė tarnautojus, ve
žė darbininkus, ūkininkus, 
įmonių sargus, senius ir ligo
nis, ir net gimdančias mote
ris. Baimė siautė tarp visų 
lietuvių ir antrą sykį arti
nantis rusams komunistams. 
Visi jautė, kad šį kartą dar 
baisesni kraugeriai ateina, j barių agrantijas, kad jie ga
nės jau turi ir keršto, už kovą ■ lėtų čia atvykti. Tikima, kad 
prieš juos karo metu. Jau jie po to atsiras daug geradarių, 
bėgdami pirmą kartą žudė galinčių pagelbėti vargstan- 
kalinius vietoje, kad neišei- tiems tremtyje.
tų- I

“Taip daug žuvo prie Pra
vieniškių, Rainių miške ir ki- Į 
tuose kalėjimuose. Buvo at- .. 
vykę prie Panevėžio kalėji- g 
mo juos sušaudyti, bet nėra- j 
do, nes lietuviai sargai buvo I 
juos paleidę. Keršydami jie | 
suėmė ligoninėj prie operaci
jos stalo gydytojus žemgulį,' 
Mačiulį, gailestingą seserį, j“"?“ 
jups nuvarė per miestą ir į Postui vadovauja naujas ka- 

r pitonas, p. J. Habza.

t v j ei į z u j

mačiusi jų gyvenimą ir dar- tikrins pragyvenimą, ir bus Ine., 4851. S. Ashland Avė., Chi- (papiginimus visiems asmenims, 
pn <-TTv». „.1 -1-.-. Irlivin Lil O T"1O_ Q T1 1 Ss 1 HlrPinM 1J O Tl r! t'(D 17 O IzilVIO cilTnr>io or OIIIC TVinic'+rt

Visi jie nori kuo greičiausiai dėję jiems nuvykti i Jungti- suorganizuota 
ištrūkti iš Vokietijos ir susi- j nes Valstybes. , stangomis na„u.
kurti savarankišką gyveni-1 Tremtiniai yra pratę prie vietos lietuvių, 
mą, patys užsidirbdami sau sunkiausių darbų,
duoną. Visi jie daugiau ar ma j jiems teko dirbti nacių Vo- kajai visuomenei keliais būdais 
žiau ; _ “ ...............
lietuvių jautrią širdį ir dos
nią ranką, ir daugelio jų a- 
kys yra nukreiptos į Ameri
kos lietuvius. Ypač dabar, kai 
yra priimtas DP bilius ir ati
darytos durys į Ameriką, jie 
tikisi mūsų pagelbos.

Jei Amerikos lietuviai ne
pasiūlys tremtiniams pasto
gės ir nesuras jiems darbo 
Amerikoje, retas iš mūsų 
brolių tremtinių tegalės pa
tekti į Ameriką, kurią visi 
tremtiniai laiko ramybės uo
stu nuo visų grėsmių ir per
sekiojimų,*. priebėga nuo ne
laisvės ir žmogaus pažemini- 

į mo.
į Amerikos lietuviai ir jų

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijoseNuliūdimo valandoje prašau šauktis prie manęs

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

Tel. Sto 3208

Los 35 metų sukaktis 

kai iš New Jersey lie- 
Lpijų yra įsisteigusi Šv. 
Lapija, Jersey City, N. 
ujami Dievą ir savo ti- 
I Jersiečiai norėjo savo 
L reikalus patenkinti. 
Lauaus jų širdis netrau- 
I Tenai jiems viskas buvc 
L kalba nesuprantama, 
į savo lietuviškų parapijų, 
[apylinkėje buvo šios: 
Įae Angelų Karalienės 
Le, Newarke, New Yor- 
Line. Anais laikais ne
ks patogus susisiekimas 
kau buvo pasiekti tai 
k Bet, gilaus tikėjime 
Lietuviai Jersiečiai steng- 
hieną ar kitą bažnyčią 
h ir savo dvasinius rei

bendromis p<x . oimiuimuo hchiujuuiub pci m,, < 
stangomis naujai atvykusių ir Į AVERSEAS, Ine. bendrovę. Nu- 

. AID OVER- j tarimas yra sekantis: “Visi AID 
kuriuos SEAS, Inc., patarnauja lietuvis- ( OVERSEAS, Inc. maisto pakie- 

tai, skelbiami “Drauge,” “Nau
jienose,” “Sandaroje,” “Nepri
klausomoj Lietuvoj,” “Ameri
koj,” per “Margučio” radiją ir 
kitur, atpiginami 25 centus kiek
vienas visam siu metu lapkričio 
menesiui. Užsakytojas, norįs pa
sinaudoti papiginimu, turi ant 
laiško ar užsakymo lapelio pa

yra patyrę Amerikos kietijoje. Jie gerai žino, kad, kaip tai: siunčia siuntinius trem
tiniams, užpildo tremtiniams at
sikviesti blankus, teikia abipu
sius informacijas ir 1.1.

AID OVERSEAS, Inc., mais
to siuntiniai labai rūpestingai 
paruošti, kuriuose yra pats rei-

svetimame krašte jų laukia 
pirmoje eilėje tie darbai, į 
kuriuos nesiveržia vietos 
darbininkai, taigi arba sun
kesni arba blogiau apmoka
mi. Niekas jų neturi iliuzijų,
kad jie Amerikon važiuos, kalingiausias tremtiniams mais- 
kaip į svečius. Jie pasirengę tas. Platus siuntinių pasirinki- įžymėti “D. P.” raides. Nutari- 
naujam darbui ir naujam gy- mas, žemos kainos, nuolaida or- ( mo tikslas: palengvinti užsaky- 
venimui.
jų yra įsigijęs tremtyje nau
ją specialybę. Inžinieriai ir 
gydytojai virto staliais ir 
elektrotechnikais, valdinin
kai ir bizniėriai išmoko bat
siuvio ar siuvėjo darbo, mo- miršta ir tų nelaimingų savo 
kytojai ir profesoriai pasi- tautiečių tremtinių, 
ruošė būti mechanikais ir, mūsų kiekvienas ar tai giminei, 
mūrininkais. Visi tremtiniai ar tai draugui, ar ir visai nepa-

i. Beveik kiekvienas ganizacijoms ir daugiau iš kar-. tojams sušelpti didesni kiekį mū- 
įsigijęs tremtyje nau- to užsakantiems — teikia gerą sų tautiečių tremtyje.”

progą šelpiantiems ir šelpiamie
siems.

Artinantis Kalėdų šventėms 
tegul kiekvienas iš mūsų neuž-

Tegul iš

Paaiškinimas: Kaip matome, 
papiginimas galioja per visą lap
kričio mėn. Visi, kas nori, kad 
kalėdine dovana tikrai pasiektų 
tremtinį šventėms, užsakymą 
turi paduoti ne vėliau gruodžio 
men. 3 d., nes prieš šventes vi
sose įstaigose darbo padaugėja| J AAA V*. X. x A x X X1 A K M. X KJ , »lk>l V1 V111 L1111 U, 1 | U1 VC4.A UlUUįLU, C4.X 11 V njtll C Cj L , ,

organizacijos yra daug prisi- pasiruošę dirbti bet kurį pa- žįstamam pasiunčia Kalėdų šven ir nebesuspėjamą laiku atlikti.

[pradėjo galvoti apie sa 
Lapijos steigimą.- Šauki 
Linus. Parapijai teko Šv 
ardas. Dar labiau naujo: 
a steigimo klausima: 
p kai 1908 m. atsilankt 

kbetho kun. B. žindžius 
Į dar su didesne energij;

Padėka
Kazimiero parapijos prįe įad praeįįų bį_ prasčiausią darbą restorane 

reiai nuo- jįus į>abar mūsų visų parei-, ar fabrike, uoste ar trans- 
ga yra tą bilių išnaudoti ir porto bendrovėje, 
padėti kiek galima didesniam 
lietuvių tremtinių skaičiui [ vykių vargą ir tremtinių rū- 

•’ Įduokite pestį, tas niekuomet nema- 
buto ir darbo garantijas sa- nys, kad jie nori važiuoti į 
vo giminėms ir pažįstamiems. Ameriką pasiieškoti vien tik 
Kas tokių neturite, pasiūly- lengvo ir patogaus gyveni- 
kite savo atliekamą kamba- mo. Nedateklius ir netikras 

vedybos !rį įr numatomą darbą per. rytojus juos verčia ieškoti
Juozas Čekaitis susituokė BALFą tam tremtiniui, ku-' gerų širdžių, kurios padėtų 

su lietuvaite p. Eleonora Sa- ris neturi giminių, galinčių j jiems pasiekti Amerikos 
baite. Jų sutuoktuvės įvyko jam padėti. : krantą ir savo darbu kurti

r, j , Į)ažnai girdime, kad atvy- sau naują gyvenimą. Nuvy
kę į Ameriką jie neturi noro 
ką nors apsunkinti savo bu
vimu, bet pasiryžę visomis 
jėgomis per darbą vėl tapti 
laisvais ir nepriklausomais 
žmonėmis.

Tremtinių viltys yra sudė
tos į jų brolių amerikiečių 
rankas. Neapvilkime jų. Pa
dėkime jiems išvykti iš sto
vyklų, kur jie suspausti, ne- 

aunocao v xx jxo davalgę ir susirūpinę laukia Ameriką,
būtų patenkintas, jei panašų išgelbėjimo. Mūsų palyginti 

Amerikoje, tik nedidelė auka — pažadas 
Reutlingene vokiečių tėkšti- duoti kambarį, už kurį trem
ies fabrike buvęs universite
to profesorius diplomuotas 
inžinierius dirba paprasto 
darbininko darbą. Amerikie
čių suorganizuotose Darbo 
tarnybos kuopose paprastais 

t darbininkais dirba šimtai 
i įvairių profesionalų, buvusių 
valdininkų ir biznierių. Kiek- 

stovykloje galima

rengimo rėmėjams, ypač už
aukas prizams, darbininkam lieLuvlu
ir visiems prisidejusiems prie patekti į Ameriką.

čių. Tik su visų pagelba pa-

Laiškas tremtinių reikalu

Jo Eminencija Kardinolas
Daugherty, Philadelphijos i7pkričio>“7ič Andriejaus „„„
Arkivyskupas išleido laišką |bažnyčioj. Jonas žvirblis su- kę tremtiniai nenori dirbti 
remtinių reikalu, kurs buvo (gį^o^ su vpa Mazalauskai- arba yra per didelioų reika- 

skaitomas visose katalikų pa-j įe gv jurgįo parapijos baž- lavimų. Galimas daiktas, 
raPiJU bažnyčiose. Laiške pri-1 nygį0 j lapkričio 14 d .Tai vis kad pasitaiko kartais nesu
menama, is kur atsirado be- naujos lietuviškos katalikiš- sipratimų, kuriuos tremtinių
namiai, kaip jie kenčia, ne
gali grįžti, ir kad katalikai 
turi gelbėti tiems tremti
niams sudarant darbo ir kam

Veteranų iškilmės

Šv. Kazimiero parap. kata
likų veteranų iškilmingos mi
šios už mirusius karius bus 
lapkričio 28 d., 11 vai. Pa
maldose dalyvaus daug sve
čių iš apylinkės. Po pamaldų 

| žuvusių karių šeimos ir sve
čiai bus pagerbti salėj. Tam

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.Modemiška laidojimo įstaiga.dėlė, Dl- graži koplyčia, erdvi salė. Pakeleivingiems suteikiama nakvynė
Viskas nemokamai. Kreipkitės 

dieną ir naktį

JONAS DĄUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

kos šeimos. nedraugai bando išpūsti. Aš 
mačiau šimtus ir tūkstan
čius tremtinių, dirbančiųBroliški mokiniai

Šv. Kazimiero parap. mo- įvairius darbus. Scheinfeldo 
kyklos mokiniai gyvena labai stovykloje batsiuvių dir- 
draugiškai ir broliškai, štai btuyėje dirba vienas buvęs 
neseniai vienas jų draugas aukštas valdininkas, ir jis 
sunkiai susirgo. Jie visi susi- - - 
rinko išklausyti šv. mišių sa- įar^. gautų 
vo ligonio draugo intencija. 
Ir, be to, jie nuolat pasižadė
jo melstis į Mariją, kad tik 
vėl savo draugą matytų sa
vų tarpe. Taip yra auklėja
mas tikras krikščioniškas 
draugiškumas ir brolišku
mas.

Jaunimo vakarojimas
Vakarojimas Lietuvoj bu- vie^°Je_ . . .

vn vorai žinomas lis dažnai rastl įvairiausius specialis- VU ciULcLl ZlllUlllcib. J Lb LlcLZiLlcll t , v. v.■ i irs i o vi m i1 n vi v»o o m o ii
buvo labai naudingai pralei- 
dižamąs, skaitant, giedant, 

' pasikalbant ar pasilinksmi
nant. Jei vakarojimai būtų 
visuomet naudingai pralei
džiami, tai būtų daug ko ge
ra atsiekta. Jaunimui vaka
rojimai ypač naudingi, bet 

i turi būti prižiūrimi ir vedami 
suaugusių. Vienur jaunimas 
vakaroja prie diskusijų sta
lo, svarstydami kokį svarbų 

į klausimą, kitur jaunimas su
sirenka vakarais, kad para
šytų laišką tremtiniams, su
daro pakietėlį, paskaito, pa
dainuoja, mokosi muzikos, 
pasilinksmina. Bet bloga, kai 
jaunimo vakarojimai pasida
ro vien tik tuščiai laiko pra
leidimas, nieko naudingo ne
veikiant, betiksliai gatve be
vaikščiojant, nuolat tik ju
damųjų paveikslų bežiūrint, Į 
ar kur begirkšnojant.

tus dirbančius paprasčiau
sius darbus. Niekas jų tuo 
nesiskundžia, tik visi jie no
rėtų gyventi žmogaus vertą 
gyvenimą, užsidirbti bent so
čiai pavalgyti ir ištrūkti iš 
tos grėsmės, kuri čia Euro
poje jiems neleidžia ramiai 
miegoti.

met vietoj naudos, iš vaka
rojimų turima žalos jaunimo 
sveikatai ir jų dorovei.

Todėl labai svarbu atkreip
ti dėmesį į vakarojimus na-, 
muose, mūsų klubuose, orga
nizacijose ir kasdieniniame 
gyvenime. Jaunimas nori ir 
turi laisvo laiko turėti, bet 
tik reikėtų, kad tai būtų tik
rai naudinga. Kas pirmasis 
paduos gražų praktišką pla- į 
ną mūsų jaunimo vakaroji
mams? Lauksime. Tai svars-1 

Tuo-J tymo tema.

Del to šventinius užsakymus

Kas iš arti yra matęs sto-

tems maisto pakietuką. Tegul ir 
mūsų tautiečiai tremtiniai pa- prašome daryti keliomis dieno-;

j Asmenims ir organizacijoms,naujos parapijos 
_____ ' ; didesnį pakietųlpadi^inti ir pradėjo rink 

rovės nariai, praėjusios savaitės skaičių iš karto, be šitos, duoda-P8 sutinkančių parapij. 
posėdyje ilgai ir išsamiai svars- ma dar ir antroji nuolaida, kaipp Pne Jersey City para

* i n • ___ i_____ i__ 4.____ _nricidoda ir hTnhnlray

junta, kad ir jiems atėjo šven- mis anksčiau, 
tės.

AID OVERSEAS, Inc. bend-' užsakantiems

Prie Jersey City pare
skelbiama, bendra tvarka pagali prisideda ir Hobokei 
užsakymų dydį. Dėl antrosioaOty. North Bergen, Wes 
puolaidos reikia tartis atskiraiM ir Cliffside lietuvia 
(raštu arba asmeniškai). AbiempP^, matydamas, ka 
nuolaidom gauti reikia užsaky
ti nemažiau 10 pakietų iš karto, 

Papiginimas galioja tik siun
čiant tremtiniams. Kadangi iš »s parapiją inkorporuc 
pavardės nėra įmanoma nusta «je. Tai atlikta 1910 r 

i tyti, kas tremtinys, kas ne, ta 
1 praktiškai papiginimą gaus kiek 
j vienas užsakytojas, jei ant už
! sakymo laiško ar lapelio bus pa k klebonui, laikinai apr
. žymėta “D. P.” W City lietuvių dvai

Dėl to tikime, kad plačio skalus. Sunku buvo ku
7 sios lietuvių masės pasinaudo Ivydžiui tinkamai priži

tiniai atvažiavę atidirbs ir 
atsilygins, surasti jiems dar
bo, — padarys tremtinių šei
mą laimingą, nuims nuo mo
tinos širdies rūpestį dėl vai
kų, kai šie paprašys valgyti, 
išvaduos tėvą nuo baimės, 
kad besiritą įvykiai neuž
kluptų juos, neišblaškytų šei-1 
mą, baisioj kančioj ir skurde 
nenumarintų jo vaikų.

Pabandykime įsivaizduoti 
save tremtinio būklėje, o ta-1 
da tikrai pakaks mums jud-1 
rūmo ir ryžtumo paruošti suteiktomis lengvatomis ir pa
reikalingus dokumentus kam 
nors iš tremtinių atvykti į

Izabelė V. Rovaitė,
BALFo Įgaliotinė

Europoje

STA

matydamas, ka 
City lietuviai galės part 
iikyti ir suprasdamas bi 
s reikalą, tuoj rūpinas

J d. Atlikus tai, vysk 
turėdamas lietuvio kur 
reda kun. M. šedvydžii

stiprins jau 5-tas šv. Kalėda 
švenčiantiems 
tautiečiams.

AID OVERSEAS, Inc.
4851 So. Ashland Ave.,

50-tas Good Will Vajus

Iki 50

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

Pavieniams asmenims ar 
nuolaida.

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

organizacijoms, užsakant iš karto didesnį siuntiniu skaičių duodama

22221
22221

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.
4221

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

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10sv. 3 ozs. kiaulinių taukų sv. rūkytų lašinių sv. degintos kavos sv. 2 ozs. margarino sv. 1 oz. šokolado gabalai tualetinio muilo14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno
222112
2222 i

SIUNTINYS Nr. 5—$5.50 sv. rūkytų lašinių sv. presuoto marmelado sv. degintos kavos sv. 3 ozs. cukraus sv. 2 ozs. margarino.
Sn NTINYS Nr. 6—$2.80 8 sv. 13 ozs. cukraus.
SIUNTINYS Nr. 7—$7.203 sv. rūkytų lašinių2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 2 sv. 3 ozs. margarino2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono

SIUNTINYS Nr. 8—$2.955 sv. kvietinių miltų4 sv. 7 ozs. cukraus.
SIUNTINYS Nr. 9—$4.95 sv. rūkytų lašinių sv. marmelado sv. kakavos sv. 7 ozs. cukraus.

2214
SIUNTINYS Nr. 10—$6.80 sv. rūkytų lašinių sv. 3 ozs. kiaulinių taukų sv. 3 ozs. margarino sv. kavos sv. 1 oz. šokolado.

2222i
SIUNTINYS Nr. 11—-$3.954 sv. kavos4 sv. 7 ozs. cukraus1 sv. 2 ozs. miežiniu kruopų.
SIUNTINYS Nr. 12—$5.952 sv. rūkytų lašinių2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų3 sv. kavos2 sv. 3 ozs. cukraus.

parapijas. Prie tų nep 
dar prisidėjo neturė 

tremtyje mūsiiosavos bažnyčios. Ta 
aldomis teko kreiptis ] 
aus. Pirmiausia pan 
iomos pas italus rūs;

Chicago 9, H u pas vokiečius Šv. !
- salėje, kur išbūta, iki
- parapija susiorganiza' 

m. pabaigoje atsin 
Raštutis. Jam vyskui 

:nnor pavedė galutinai; 
moti parapiją. Pradžii 
maldos buvo laikomos i 
Šv. Bonifaco salėje, l 
atumu Jersiečiai prade 
nadjos bažnyčios pirl 

ai nutarta pirkti buv 
eatrą prie Grand St.
ag Ave., kur dabar ir j 
uos parapijos bažnyc 
namas pirktas labai < 

. bet mintis, kad štai 
svajai bažnyčiai namą 
„visus ramino ir džiu 
.■pirktą namą kiek ap 

j r pastačius altorių bm 
Boję, 1913 m. lapkri 
:?tuviai persikrausto į 
ažnyčią. Tais pačiais n 
’dėti visi parapijos už 
sti, ir Šv. Onos parap 
) metų laikoma įkur 
idar pridurti, kad Jers 
arapijos chorą pasirūp: 
i dar tais laikais studi

J. Simonaitis, dabai 
iabetho klebonus.
- Raštučiui išvykus 
City, jo vieton vyskuj 

ia kun. E. Budrevičių 
parapijos dvasiniais r 
Bet jis eina drauge

- 3e lietuvių parapijos k 
pareigas ir tenai gyve

City atvažiuoja 
dieniais išpažinčių kl; 
mišių atlaikyti.

1 metais atvažiuoja 
ndge, Mass., kun. J. Kr 
1 kuris išbūna iki 1926 
tus kun. Krasnickui 
l jo vieton atvyksta k 
dekauskas. Jis čia išbi 
is mėnesius.
bumpo kun. L. Voiciek 
Mmo nauju klebonu 
i iš Bayonne kun. P. 1 
Negalima tylomis pr; 

t kun. P. Vanagui kle 
’ h, 1930 m. įsikuria Jer 

Vyčių 124 kuopa,

$139.00
ketv. Pėdų

S 69.00

Pasirinkimas Spalvų UŽ 
Iki 500 ktv. Pėdų

• $150.00

Mes jums duosim visiškai
NAUJ4l stogą ir insuliuosim
JŪSŲ NAMž UŽ........................................
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais 

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

Mes jums duosim INSULIUOTAS 
PLYTŲ ŠONINES 
Pilnai Garantuota

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

Didelis Nupiginimas ant
ALUMINUM STORM WINDOWS

ĮMES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

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

111122
SIUNTINYS Nr. 13—$5.30 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų sv. 2 ozs. margarino sv. presuoto marmelado sv. 2 ozsz syrupo sv. 3 ozs. cukraus sv. 3 ozs. ryžių1/2 sv. kakavos1 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.

22
1212

SIUNTINYS Nr. 15—$5.50sv. 2 ozs. margarinosv. 2 ozs. syruposv. presuoto marmelado dėžutė kepeninės pastos sv. kavossv. 3 ozs. cukraus
111112

2 gabalai tualetinio muilo1 sv. miežinių kruopų1 dėžute kond. grietinės1/2 sv. kakavos1/2 sv. saldainių “bonbon”
SIUNTINYS Nr. 16—$5.25sv. 2 ozs. kiaulinių taukų sv. rūkytų lašinių sv. 2 ozs. margarino sv. presuoto marmelado sv. kavossv. 7 ozs. cukraus.

SIUNTINYS Nr. 18—$5.604 sv. rūkytų lašinių4 sv. 7 ozs. cukraus1 sv. 2 ozs. margarino.
SIUNTINYS Nr. 19—$9.953 ozs. kiaulinių taukų rūkytų lašinių(be 2 ozs.) ken. bekono3 ozs. margarino presuoto marmeladosv. kavossv. 7 ozs. cukraus gabalai tualetinio muilo.
sv. sv. sv. sv. sv.

111114
SIUNTINYS Nr. 17—$5.45 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 kiekvieną 
siuntinį specialioms išlaidoms padengti.

1111122
2 ozs. kiaulinių taukų2 ozs. margarino presuoto marmelado degintos kavos2 ozs. miežinių kruopų

22222442
SIUNTINYS Nr. 20—$780sv. 7 ozs. margarinosv. 7 ozs. cukraussv. kavossv. 5 ozs. miežinių kruopų sv. presuoto marmelado sv. kvietinių miltų.

kainos siuntiniams i Vokietiją;

4 4 43 2 2
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ĮTINI AI IR KALėBĮ
dek laiko Chicagoje tė pagelto? J 
mtinių pagelbos akci-'šv. Kafed 

>vė AID OVERSEAS, Vienbalsiai J 

S. Ashland Avė., Chi- papigini^ J 
11. ši akcinė bendrovė kurie w I 

iota bendromis pa- siuntinius > 
naujai atvykusių ir AVERSEįd 

?tuvių. AID OVER- tarimas j J 

c., patarnauja lietuvis-(OVERSEA^d 
lomenei keliais būdais, tai, skeū^ 
;iunčia siuntinius trem-'jienose," v 
ižpildo tremtiniams at- klausomo) d 
blankus, teikia abipu- koį” per J 

macijas ir t.t. kitur, alfe] 
VERSEAS, Ine., mais- vienas tigj J 

niai labai rūpestingai mėnesiui fd 
kuriuose yra pats rei- sinaudoti J 
šias tremtiniams. mais- laiško ar J 

is siuntinių pasirinki-! žymėti “D. u 

os kainos, nuolaida or
inis ir daugiau iš kar
intiems — teikia gerą 
piantiems ir šelpiamie-

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
, vėliavų buvo ir Lietuvos trispal
vė, kurią palydėjo Rūta Bielsky- 

^ė-Hagmann, pasipuošusi tauti- 
I niais rūbais. Per visą savaitę va
karais vyko įvairios paskaitos ir

VARDAI AUKOTOJŲ

mo tikslas 
tojams 
sų tautim

PaaištaJ 
papigw- 
kričio m. j 
kalėdinė W 
tremtinį M

ri pasižymi savo veiklumu ii’ programos, kuriose dalyvavo J. 
prielankumu parapijai.

| Išvažiavus kun. P. Vanagui į
, Lietuvą 1936 m. balandžio 25 d., Garbės Konsulas Dr. J. Bielskis 
, atvyksta naujas klebonas, kun. sėkmingai atstovauja Lietuvą vi- 
S. Stonis, iš Paterson. Jo vietą suose pasirodymuose.

Pirmieji lietuviai tremtiniai 
Kalifornijoje

Su pirmuoju laivu pagal nau-

S. Stonis, iš Paterson. Jo vietą 
užima kun. Mykolas Kemežis 
1939 m. liepos 3 d. Energingas 
naujas klebonas tuojau imasi 
darbo. Greit Jersiečiai pamatė,

J. Bielskis arba jo žmona.
Reikia pastebėti, kad Lietuvos

kad vyskupas davė jiems_ gerą jąjį £>p įstatymą į Los Angeles 
ir kuklų kleboną, kuris rūpina- atvykę lietuviai buvo iškilmingai 
si parapijos dvasiniais reikalais pasitikti NCRC atstovų, kores- 
ir tolimesniu parapijos gerini- pondentų ir vietos lietuvių, 
mu. Jis įvede nuolatinę noveną , 
prie Šv. Onos. Ilgai jis neklebo
navo, nes 1941 m. liepos 1 d. jis 
buvo paskirtas klebonu į Bayon- 
nę, o jo vieton vyskupas paski
ria naują kleboną, kun. Joną 
Šernį, dabartinį kleboną.

Sveikiname Šv. Onos parapi
ją, kleboną kun. J. šernį ir vi
sus parapijiečius šia 35 metų 

' sukaktuvių proga.

buvo pasitikta 
Msgr. O’wyr ir

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Sveikinimais, skelbimais ar Boosteriais prisidėjusių 

prie “Amerikos” Sukakties Knygelės išleidimo:
Prelatas J. V. Miliauskas, Scranton, Pa............
Moterų Sąjungos 27 kuopa, Brooklyn .............
Helen Brusokienė, Florida .................................
Petras Lukoševičius, Brooklyn .........................
A. J. Aleksis, Waterbury, Conn........................
Wm. Gedarovich, Brooklyn ............................
M. Mikolaitis, Brooklyn ....................................
Ver. Raugalienė, Brooklyn ............................. .
Jonas Lukoševičius, Brooklyn ........................
P. Šimkienė, Maspeth ........................................
Kun. I. Kelmelis, Newark, N. J........ ,.................
A. Balčiūnienė, Brooklyn ................................
Lithuanian Political Club, Inc., Kearny, N. J. 
Peter Jokubauskas, Waterbury, Conn...............
M. Brangaitienė, Brooklyn .,...............................
D. Whitecavage, Brooklyn ................................
F. E. Norbutas, Norwood, Mass........................
Joseph Markūnas, Brooklyn ............................
A. Jurgaitis, Philadelphia, Pa............................
Inž. P. Labaanuskas, Milwaukee, Wis...............
Daniel Skuja, Kenilworth, N. J........................
K. Laureckas, Schenectady, N. Y....................
B. Milukas, Mahanoy City, Pa............................

i M. Jankauskas, Brooklyn .................................
J. Jeselskienė, Brooklyn .....................................
C. Vaivadienė, Mt. Carmel, Pa................,...........
George Sabel, Jamaica.........................................
Mrs. V. Cuskie, Brooklyn................................. ....
Ant. Lapinskienė, Brooklyn .............................
Jonas Žekonis, Brooklyn .....................................
Mrs. Gražienė, Brooklyn .....................................
J. Jasiūnas, Brooklyn .........................................
Kun. V. Slavinas, War, W. Va.................... .
Anna Skuzinskas, New York .............................
Elz. Zailskienė, Brooklyn .................................
Ieva Milukienė, Richmond Hill ....................
Mrs. J. Miklaševičius, Brooklyn ......................
A. J. Apanavičius, Elizabeth, N. J.....................
Marie Fiore, Brooklyn .........................................
A. Galchis, Newark, N. J....................................
P. Franceson, Brooklyn .....................................
Ona Jesmontienė, Brooklyn ............... ?.............
Fr. Puskunigis, Brooklyn .................................
Kaz. Nekrašis, Kearny, N. J................................

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

“Amerikos” Administracija

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
10.00

5.00
5.00
5.00
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2.00
2.00
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2.00
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2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00 j
1.00 Į
1.00 j
1.00
1.00 1
1.00
1.00 j
1.00 (
1.00; j
1.00
1.00 (
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1.00
1.00 J
1.00 J
1.00 s
1.00 į
1.00 J
1.00 s
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1.00 į
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VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

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

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Pirmoji atvyko Šimonio šeima 
lapkričio 3 d. pas Mr. & Mrs. 
Coda į Santa Barbara. Los An
geles stotyje 
NCRC pirm, 
laikraštininkų.

| Lapkr. 4 d. atvyko trys šei
mos: Juozas ir Apolonija Ąžuo
laitis (pas p. Strongį), Bronius 
ir Ona Draugelis (pas p. Žilins
ką) ir Nikodemas Jasinevičius 
(pas K. Baltus). Juos sutiko Šv. 
Kazimiero parap. klebonas kun.

| J. Kučinskas, kun. J. Tamulis, 
lietuvaitės tautiniuose rūbuose 

Nekalto Prasidėjimo Kongre-' Zaikienė, L Vidziūnienė, A.
gacijos Seserys Putnam, Conn.,, _ - -
kviečia visus tikinčiuosius daly- i v^°” re<U -A. Skįrius, L. A. dien- 
vauti Didžiojoj Permaldavimo dienraščių atstovai ir daug vie- 
— T . 1 . — n 1 lintl H ril Y A ■f-YYXT'lri 101*1 Y

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS:
8— 10 ryto
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus
______L__
TeL EVerfreen 7-6888

VALANDOS:
9— 12 ryte

Sos 35 metų sukaktis
šiai iš New Jersey lie- 
hapijų yra įsisteigusi šv. 
rapija, Jersey City, N. 
lami Dievą ir savo ti- 
[Jersiečiai norėjo savo 
I reikalus patenkinti, 
taučius jų širdis netrau- 
fenai jiems viskas buvo 
į kalba nesuprantama, 
javo lietuviškų parapijų, 
Apylinkėje buvo šios: 
le Angelų Karalienės, 
le, Newarke, New Yor- 
bnne. Anais laikais ne
is patogus susisiekimas, 
Bau buvo pasiekti tas 
|. Bet, gilaus tikėjimo 
tuviai Jersiečiai steng- 
Įeną ar kitą bažnyčią 
|įr savo dvasinius rei-1 
peti.
pdėjo galvoti apie sa-
įpijos steigimą, šaukė, 
pus. Parapijai teko Šv. 
pas. Dar labiau naujos 
I steigimo klausimas 
į kai 1908 m. atsilanko 
ietho kun. B. žindžius, 
ar su didesne energija 
ipnės naujos parapijos 
^didinti ir pradėjo rink
is sutinkančių parapiją 
|Prie Jersey City para- 
?isideda ir Hoboken, 
ty, North Bergen, West 

ir Cliffside lietuviai.
aas, matydamas, kad 
ity lietuviai galės para
šyti ir suprasdamas bū- 
reikalą, tuoj rūpinasi 

į parapiją inkorporuoti 
pavardės čfie. Tai atlikta 1910 m. 
tyti, tas Atlikus tai, vysku- 
'praktiskaiiiBrėdamas lietuvio kuni- 
vienas iėsy 
sakymo fe! 
žymėta^ 

Dėti

mėn. 3 d.ig

utis Kalėdų šventėms 
kvienas iš mūsų neuž- 
r tų nelaimingų savo 

tremtinių. Tegul iš 
‘kvienas ar tai giminei, 
augui, ar ir visai nepa-
i pasiunčia Kalėdų šven ir nebesti 

isto pakietuką. Tegul ir Dėl to g 
utiečiai tremtiniai pa- prašome H 
id ir jiems atėjo šven-1 mis aite

| Asmenis] 

)VERSEAS, Inc. bend-'užsakantis 

riai, praėjusios savaitės skaičių iš k 
ilgai ir išsamiai svars- ma dar ir d 

'skelbiamu: 
užsakymui "J 
nuolaidos ė| 
(raštu aite-I 

nuolaidom d 
ti nemažL I

Putnam, Conn

Cvirkiene, “Kalifornijos Lietu

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street Penktadieniais uždaryta

Įvažiavę atidirbs ir 
ns, surasti jiems dar- 
iadarys tremtinių šei- 
lingą, nuims nuo mo- 
rdies rūpestį dėl vai
ši e paprašys valgyti, 
s tėvą nuo baimės, 
siritą įvykiai neuž- 
juos, neišblaškytų šei- 
šioj kančioj ir skurde 
rintų jo vaikų, 
įdykime įsivaizduoti 
Mutinio būklėje, o ta- 
ai pakaks mums jud-!^ 
ir ryžtumo paruošti 
gus dokumentus kam 
tremtinių atvykti į 

ą.
Izabelė V. Rovaitė, 

BALFo Įgaliotinė
Europoje

Brooklyno Lietuviai Graboriaitos lietuvių. Atvykusių grupių 
nuotraukos ir aprašymai tilpo 
didžiuosiuose Los Angeles laik
raščiuose.

Novenoj, kuri prasidės lapkričio 
29 d. ir baigsis gruodžio 7 d. 
Per tas devvynias dienas už vi
sus Novenos dalyvius - gerada
rius rytmečiais bus atnašauja
mos giedotos šv. Mišios, o vaka
rais prie išstatyto Švč. Sakra
mento kalbamas Rožančius ir 
laikoma Novena. Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Širdies gailes
tingumui bus pavesti visi prašy
mai — intencijos, kurias atsiųs 
mūsų Rėmėjai.

Ypač norim priminti, kad Ne
kalto Prasidėjimo Kongregaci
jos Seserys, kaip jau žinote, no
ri Marijos garbei pastatyti Ste-

Kun. J. Tamulio išleistuvės
Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas) i

Lapkričio 12 d. kun. J. Tamu
lis, Šv. Kaziimero par. asisten
tas ir “Kalifornijos Lietuvio” 
angliškosios dalies redaktorius, 
lėktuvu išskrido į Australiją. Jį 
palydėti į aerodromą susirinko 
gražus būrys Los Angeles lietu
vių. Kun. J. Tamulis lapkričio 
vidury jau turėjo pasitikti Aus
tralijoje laivą su 800 lietuvių 
tremtinių, kurie iš Europos iš-

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public .

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.Ha kun. M. šedvydžiui, 

klebonui, laikinai aprū- 
sey City lietuvių dvasi- 
ialus. Sunku buvo kun. 
ydžiui tinkamai prižiū- 
Barapijas. Prie tų nepa
tekti’ prisidėjo neturėji- 
fcavos bažnyčios. Todėl 
Idomis teko kreiptis pas 
įus. Pirmiausia pamai
nuos pas italus rūsyje, 
pas vokiečius Šv. Bo- 

hlėje, kur išbūta, iki ga- 
jarapija susiorganizavo. 
|m. pabaigoje atsirado 
iRaštutis. Jam vyskupas 
mor pavedė galutinai su
joti parapiją. Pradžioje 
įaldos buvo laikomos vo- 
[v. Bonifaco salėje, bet 
[tumu Jersiečiai pradeda 
paūjos bažnyčios pirkti, 
h nutarta pirkti buvusį 
ktrą prie Grand St. ir 
į Avė., kur dabar ir yra 
os parapijos bažnyčia, 
[amas pirktas labai ap- 
bet mintis, kad štai tu- 
vajai bažnyčiai namą ir 
Ivisus ramino ir džiugi- 
jirktą namą kiek aplo- 
įpastačius altorių buvu- 
Bioje, 1913 m. lapkričio 
tuviai persikrausto į sa- 
hiyčią. Tais pačiais me
rdėti visi parapijos užra- 
ti, ir Šv. Onos parapija 
i metų laikoma įkurta. 
Idar pridurti, kad Jersey i 
Irapijos chorą pasirūpino' 
Idar tais laikais studen-1 

jes J. Simonaitis, dabarti- 
jabetho klebonas.
j Raštučiui išvykus iš 
[City, jo vieton vyskupas j 
| kun. E. Budrevičių rū- 
parapijos dvasiniais rei- 
[Bet jis eina drauge ir 
te lietuvių parapijos kle- 
areigas ir tenai gyvena, 
ey City atvažiuoja tik 

gpffieniais išpažinčių klau- 
'"Tnišių atlaikyti.

į metais atvažiuoja iš 
Įdge, Mass., kun. J. Kras- 
jkuris išbūna iki 1926 m. 
tus kun. Krasnickui į 
į, jo vieton atvyksta kun. 
iiekauskas. Jis čia išbūna 
J’mėnesius.4 P* v t^fumpo kun. L. Voiciekau-

4S,y
i
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IDARD'į 
Good Will Vajus I

m visiškai
\ IR INSULIU0SB1

Su 2 Ventiliatoriais

m visiškai
ki 500 ktv. Pėdų žvyro Stogai 

m INSULIUOTAS
Pasirinkimas Spalvų UŽ • 

Iki 500 ktv. Pėdų 
apdengsim jūsy STOG) 
kaip....................... •
lūsų Pasirinkimui spalvos 
uimas ant . . • . 

UM STORM WW 
flOM — Waterproofing—Pe^

am Laikui — Pašaukit Mus 

dilation & Roofing fe 
lorona, New York.

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežiniu kruopu 
1 dėžutė kond. grietinės 
1/2 sv. kakavos 
1/2 sv. saldainiu “bonbon”

SIUNTINYS Nr. lfr-$5.25 
sv. 2 ozs. kiaulinių tauku 
sv. rūkytu lašinių 
sv. 2 ozs. margarino 
sv. presuoto marmelado 
sv. kavos 
sv. 7 ozs. cukraus.

1 
i 
i 
i 
i 
4

SIUNTINYS Nr. 17—$5.45
1 sv. 2 ozs. kiauliniu tauku 
1 sv. __
1 sv. presuoto marmelado
"" sv. degintos kavos

sv. 2 ozs. miežiniu kruopu
sv. 3 ozs. sūrio

2 sv. 3 ozs. cukraus.

2 ozs. margarino

1
1
2

PASTABA, čia nustatytos lag. f 
siunčiant j kitus kraštus reikia P , 

-->Hni specialioms Išlaidoms

X 1 XVXCXJL A J \_z O XX X k/k*X ĮJCIO VX |

buklingojo Permaldavimo Kop-, vyko lapkričio 9 d. 
lyčią. Šiam dideliam darbui yra j 
labai reikalingos mūsų gerųjų' 
prietelių aukos ir kitokia jų pa
rama. Tad kviečiam, prisidėkit 
ir Jūs į tų geradarių eiles. Ir 
pačios smulkiosios aukos bus 
čia maloniai vertinamos. Dos
nieji gerbėjai bus ypač pagerb
ti, būtent, Amžinaisiais nariais 
tampa tie, kurie Kongregacijos 
reikalams ar Naujosios Koply
čios Statybos Fondui paaukoja 
$100, Garbės nariais — $50. 
Kas paaukos $500 ar daugiau, to 
vardas bus įamžintas lentoje, 
pakabintoje ant koplyčios sie
nos.

Tad laukiam pagelbos ir tal
kos. Jūsų dosnių širdžių aukas 
ir intencijas gausiai atlygins 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
gailestingumas.

“Kalifornijos Lietuvis”
Kalifornijos Lietuvio” leidi

mas šiais metais įėjo į norma
lias vėžes — yra išleidžiamas 
kiekvieno mėnesio pirmąją sa
vaitę.

“Kai. Liet.” yra mėgiamas vi
soje Amerikoje. Kas norite gau
ti porą numerių dėl susipažini
mo, rašykit — “Kai. Liet.,” 9204 
S. Broadway, Los Angeles 3, 
Calif. Metinė prenumera—$2-.

Kadangi “K. L.” spaustuvė 
dar neturi savo linotypes (rai
džių renkamosios mašinos), tai 
teko lietuviškus straipsnius 
spausdinti be lietuvių kalboje 
specifinių akcentų (nosinių ir 
kepuraičių), kas apsunkina skai
tymą ir supratimą tikrosios 
straipsnio reikšmės. Dabar “K. 

Kun. St. Būdavas ' L.” nutarė įsigyti šiuos akcen- 
j tus ir tam kelia fondą, kurio 
naudai lapkričio 21 d. daromas 
koncertas ir piniginių laimėji
mų

Bridgeport, Conn
traukimas. z.Choro metinis koncertas įvy

ko sekmadienį, lapkr. 21, parap. 
svetainėj. Šis koncertas buvo 
tikrai gražus, nes pasirengė 
daug gražių naujų dainų, taipgi 
pasirodė ir choro solistai. Taip 
pat dalyvavo programoje tik at
vykę iš Voiketijos svečiai.

Jau teko gauti laiškai iš DP
I Vokietijoje, kuriems buvo blan- susirinkimas, šis komitetas pra- 
kai išpildyti. Jie rašo, kad jau dėjo planuoti ir ruoštis del N. J. 
buvo pašaukti imigracijos parei- ir N. Y. Sodaliečių sujungto su- 

, gūnų, kad prisirengtų dėl išvy-, važiavimo ir apvainikavimo Švč. 
kimo į Ameriką. Tad kurie dar, Marijos, kuris atsibus pas mūsų 
manote pildyti, paskubėkite ko gegužės 1, 1949. 
greičiau. Pas mus Jonas Katkus 
užpildė net dešimčiai asmenų. 
Manau, kad bus ir daugiau to
kių, ir mes, Bridgeportiečiai, 
savo pirmą šimtą blankų greitai 
užbaigsime.

Parapijos svetainė jau baigia
ma dekoruoti, kur tikrai bus 
graži.

Bayonne, N. J

Los Angeles, Calif

ja skaitys paskaitą parapijos i 
salėje.

Novena
Lapkričio 30 d. prasideda No

vena Šv. Panelės Nekalto Pra- ( 
sidėjimo garbei. Noveną ves tė
vai pranciškonai. Novena baig
sis gruodžio 8 d.

Pasisekęs balius
Praeitą sekmadienį Trejybės 

parapija turėjo savo balių. Ba
lius puikiai pasisekė. Svečių 
buvo net iš tolimesnių apylinkių. 
Rengimo šeimininkės vaišino 
svečius blynais. Parapijos kuni
gai ii’ komitetas dėkoja visiems 
už pasidarbavimą ir apsilanky
mą.

Programai vest buvo pa
kviestas visų gerai žinomas 
ir mylimas Lietuvių Radijo 
valandos vedėjas Jok. Stu- 
kas iš Newarko, kuri gražiai 
ir tvarkingai vedė programą.

Rengimo komisijos pirmin. 
buvo Mrs. R. Simelienė, ska
nius valgius- pagamino p. 
Dumblienė ir A. Marcinkie
nė, taip pat marti Dwyer.

Rengėjai dėkoja visiems 
svečiams ir tiems, kurie pa
gelbėjo šią party surengti.

R. S.

įTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (Salinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 —
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

PAIEŠKOMI ASMENYS
< Pel. NEwton 9-4464

Baltimore, Md
Mums pranešė, kad lapkričio 

18 d. mirė klebono kun. Mende- 
lio motina. Skausmo valandoje 
mūsų redakcija gerb. kun. Men- 
delį užjaučia.

Joseph Petrauskas - Petraus, 
atvykęs į USA 1925-26 m., da
bar, apie 37-38 m. Paskutiniu 
laiku Lietuvoj gyveno Garliavos 
vai., Rimkūnų km. pas dėdes 
Širvaičius.

Paieško: Petras Brūzga, 
4204 Lab. Serv. Co., GSN 3727, 

c^o 95 Superv. Co.
AP.O 139 c/o P.M. New York,

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LaLsniuotas Graborius

54-41 — 72nd Street
GENERAL INSURANCE AGENT

Maspeth, N. Y.

GRAŽI “SURPRISE 
PARTY”

Ona Penkauskaitė - Girniuvie- 
nė, kilimo Mielaičių km., Joniš-

I kio vai., Šiaulių apskr. prašo at- 
'sišaukti dėdžių Anupro ir Igna
co Penakuskų, ar jų vaikų. Tu
ri visus įvažiavimui popierius, 

gyvenimo Adresas: (14a) Schwab Gmund, t

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc
LAISNIUOTAS GRABORIUS

ir
20

Lapkr. 6 d. Robertui 
Agotai Narkauskams, jų

Lapkričio 19 d. šv. Mykolo metų vedybinio p
parap. svetainėje, Bayonne, b u-;prOga, buvo surengtas “Sur- išmirk Kaserne7Germany? —

Sodaliečių susirinkimas

vo laikomas Sodaliečių komiteto

Prašom iš anksto, minėtą die
ną neužimkit kitur, kad galėtu
mėt visos sodalietės iš Bayonne, 
Elizabeth, Harrison - Kearny, 
Jersey City, Newark, Paterson 
ir N. Y. parapijų kuo skaitlin
giausia dalyvauti.

A. E. S.

Newark, N. J

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

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

Mūsų telefonas nemiega

prise Party.” Svečių buvo pri
sirinkę pilna Angelų Kara- - 
lienės par. salė. Celebrantus 
atvežė netikėtai jų vienturtis 
sūnus Robertas. Juozo Be- 
gansko orkestras susitiko sa- ( 
lej juos su maršu, o visi sve
čiai rankų plojimu.

Stalai buvo apkrauti val
giais, gėrimais ir gėlėmis.

Svočia buvo p. K. Gaįga-1 
lienė iš Bronxo. Svotas — p. 
S. Šimelis iš Nutley, N. J. 
Puikus vestuvių tortas svo
čios parūpintas iš Scholes 
kepyklos, puošė stalą.

Kalbas pasakė: Budėnas iš 
Sayville, L. L, S. Kažemėkas, 
Kašetienė iš L. I., J. Nauja- 
lienė iš Bronx, čeplikas iš 
Brooklyno, A. Baranauskie
nė iš Newark, N. J., grabo
rius P. Gustas, P. Bumbule- 
vičienė, H. Vaitekūnienė, p. 
Dumblienė, R. Simelienė, svo
tas ir svočia, jubilijatų sūnus 
Robertas, Mrs. N. Butkus, 
Mackevičienė iš Elizabetho ir 
patys jubilijatai. ,

U. S. Zone.

Mina Strafeldaitė ir Butą Stra- 
feldaitė. Į USA išvykusios 1922 
metais, iš Tauragės apsk., Šutu- 
gių km. Prieš karą gyveno Broo- 
klyne.

Atsiliepti: Erna Strafeldaitė,
Erlangen Oberst Drausniek
Str. N. 1, Block C 22 Z 2. 

USA Zone, Germany.

MADC-TO-ORPBĮl

RUBBER STAMPS

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

vy sk. V. Brizgys pas Newark o 
Arcliivyskupą, Walsh

Mūsų Vysk. V. Brizgys audi- 
jencijoje buvo priimtas Newar- 
ko Archivyskupo Walsh. Lapkr. 
28 d. J. E. Vysk. Brizgys laiko 
pamaldas Švč. Trejybės parapi-

Konsulo Bielskio šeima Jungti
nių Tautų savaitės iškilmėse 
Spalių 17-24 dd. Los Angelė

lyje, Pan Pacific auditorijoje, 
įvyko Jungtinių Tautų šventė, 
kurios atidarymo metu į garbės 
svečių eiles buvo pakviestas ir

P xn. joiixuiict „ciocy Lietuvos Garbės Konsulas Dr. J. 'jos bažnyčioje. Po pamaldų ir 
Įet. Vyčių 124 kuopa, ku- j Bielskis. Tarp Jungtinių Tautų pietų — 3:30 vai. J. Ekscelenci-

ĮVimo nauju klebonu at- 
įiš Bayonne kun. P. Va- 
įNegalima tylomis praei- 
, kun. P. Vanagui klebo- 
t, 1930 m. įsikuria Jersey

YakSLkT.

J. Bneldcraitls Ir A. Andriukaitis
PraneSklt—Prlslqslm Katalogi) Dykai

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737



Lapkričio-November 26,1!

“AMERIKOS” SUKAKTIES MINĖJIMAS Angelų Karalienės 
Parapija

Pereitą savaitę Angelų Ka-
Pasiruošimas “Amerikos” laikraščiui “Amerikos’ 

sukakties minėjimui paskuti- metų istoriją, iš kurio 
nes kelioliką dienų buvo lyg matyti Jūsų laikraščio 
ir sustojęs, kadangi Brookly- veikti darbai, 
no apylinkės parapijos ir or- j < 
ganizacijos turėjo savo pa- ka renka iš mūsų gerb. biz- Stanislovo par. salėje. Nors 
rengimus, kuriuose turėjo nierių tam leidiniui skelbi- tą dieną lijo, bet į koncertą 
aktyviai dalyvauti ir mūsų mus. O visi skaitytojai ir bi- prisirinko veik pilna didžiule 
veikėjai ir skaitytojai. čiuliai

Dabar, tiems parengimams savo sveikinimus, drauge ir dėtinga, įdomi.

151 
bus
nu- ralienės parapijos 60 metų 

jubiliejaus proga buvo su- 
Gi p. Gražienė ir B. Lauč- ruoštas gražus koncertas Šv.

siunčia “Amerikai” salė. Programa buvo gan su- 
Pirmiausia'— z - X -------' - ~ ----------------------------------- I --------------- o -- --------- ------------<-> '

praėjus, visų jėgos yra įtemp piniginiai prisidėdami prie parapijos jaunuolių benas iš-;
tos vienam 1
“Amerikos” sukakties minė-i
jimas gerai pavyktų.

DRAUGIJOSŠV. VARDO

RUDENS BALIUS
Su pamarginimais, Muzika ir Šokiais

Penktadieni, Lapkričio 26 d., 1948 
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALĖJ 

Roebling ir So. 4th Street Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7 vai. — Įžanga tik 50c.

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. KREIPKITĖS:

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

IŠTAI KAIP
.aaivumas! 
teįsileidžia

„tingumas

i komunistams sim- 
;įąs žmogus, rusų kil
ties 45 metus atvykęs
<ką, ėmė girti Sovietų 
3 ir Staliną. Jo many- 
rietą Sąjungoje dabar 
jimė darbininkams. 
: buvo pastebėta, kad 
: Sąjungoje darbinin- 
jsta baisų skurdą, jis 
>tuo netikįs, nes rusų 
įkai, jeigu jiems ne
be Stalino gerai, spir- 
: į užpakalį ir pasista
to kitą jo vieton.
koks kvailas suprati- 
cvietų gyvenimo ir jų 
rkos! Ten, kur siautė-

---------j .jonai šnipų ir slapto- 
j iicijos, kur egzistuoja 

įčiai priverčiamo dar
yklų, su dešimtimis 
i kankinamų žmonių, 
loma šimtais tūkstan- 
lipįsitikinusių žmonių, 
:jmu, darbininkai gali 
i užpakalį Stalinui ir 
rersti.” Ir kas skau- 
1, kad pasauly šito-

• ivių "komunistų” yra

VIEŠP. ATSIMAINYMO PARAPIJA, MASPETH, N. Y.

VAKARIENE IR ŠOKIAI
40 METŲ JUBILIEJAUS PROGA ĮVYKS 

Šeštadieni, Lakričiopkričib 27 d., 1948 
KLASCIAUS SALĖJ L

tikslui — kad sukakties leidinio išleidimo, pildė keletą maršų. Paskui 
Kurie ligi šiol dar nesu- sekė choro dainos, duetai ir 

spėjo savo sveikinimus pri- solo. Taip pat choro jaunuo- (
Ir jis pavyks, nes mūsų ge- siųsti, prašome tai padaryti lės gražiai pašoko kelis tau- ■

ri bičiuliai tam darbui visą
savo energiją deda.

Mūsų gerbiami muzikai iš
Apreiškimo, Angelų Kar. ir dinti. Šimkaus, Sasnausko, Vana- Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, N. Y.

. ........  ' Minėjimui bilietų platini- gaičio, Žemaitaičio ir paties. Pradžia 7 vai. vakare — Įžanga $3.00
choro vado p. Dulkės šutai-į .......       .

tuojau, nes mažai liko laiko, tinius šokius.
Kitą savaitę jau turime mi-1 Dainos buvo mūsų žinomų 
nėtą leidinį pradėti spaus- kompozitorių: Žilevičiaus, St.1

Maspetho parapijų su savo' 
chorais ruošia įdomią kon- mas irgi sparčiai eina. Juos 
certinę programą, kurioje, be platina J. Staškienė, O. Sije- sytos dainos. Žemaitaičio dai-j 
malonių lietuviškų dainelių, vičienė, Paulauskienė, P. . ■ • . .
pamatysite scenoje Bronės Plaktonienė, Graiženė ir kiti 
Brundzienės jaunų mergaičių rengimo komisijos nariai. Be panavo, kas publikai ir cho- 
šokėjų grupę.

Redakcinis kolektyvas, ku-1 “Amerikos” 
rin įeina “Amerikos” redak- je. 
torius, J. B. Laučka, D. AVer- Į Visiems patariama bilietus 
ka, S. Lukoševičius, K. Kru- įsigyti iš anksto, kadangi jų 
šinskas, J. Mačiulis ir kiti skaičius bus ribotas, 
ruošia Sukakties Leidinį ir Reng. Komisijos Narys

nas dainuojant pats p. Že
maitaitis joms pianu akom-

Mūsų Apylinkėje

AUGUST GUSTAS 
—: Bellaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.

(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėJes Paul Gustas Funeral Heme, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

—Angelų Karalienės parapi- I ARDUODAl^iA 
jos Amžino Rožančiaus Draugi- Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie- 
jos bendra Komunija bus sekma- siuų kambarius mūrinis namas, 
dienį, lapkričio 28 d., 9 vai., šv. . Kaina $12,500.
mišiose. Po vakarinių pamaldų 
bus procesija ir svarbus susirin
kimas. Visos narės prašomos da
lyvauti mišiose ir susiirnkime.

Į to, bilietų galima gauti ir ristams padarė įspūdžio.
administracijo- Gražiai pasirodė gitaris- 

jtai-dainininkai Jurgis Vede- 
gis ir Viktoras Bekeris. Juos 
publika labai pamilo ir kelis 
kartus iššaukė pakartoti.

Visai muzikalei programai 
vadovavo ją priruošęs p. P. 
Dulkė, ilgametis ir patyręs 
choro vedėjas, šios parapijos 
vargonininkas.

Reikia paminėti ir garbin- žauskienę, 107-39 115th St., 
gus, ilgamečius parapijos Richmond Hill. Lošimams 
choristus-dainininkus, kaip -aukojo I. Čižauskienė ir U. 
p. Oną Ginkienę, kuri chore( Čižauskienė. Bus užkandžiai 
gieda jau 30 metų; Igną Bu- ir gražių dovanų.

su žmona. Mrs. Kivytienė dė
kinga visiems už dovanas ir 
siurpryzo surengimą.

• Mrs. T. Milukiene lankė
si mūsų redakcijoje, apmo-

• Kun. V. Karkauskas pa
skirtas New Britain, Conn.
Šv. Andriejaus lietuvių par. ,kėjo savo prenumeratą, pali- 
klebonu. Iki šiol buvo Anso- ko auką ir užrašė “Ameriką” 

, nijoje.
• Kun. Benediktas Gauron-

skis, Hartfordo švč. Trejybės 
par. vikaras, paskirtas Anso- 
nijos lietuvių par. klebonu.

• Joana Abromikaitė atvy
ko lėktuvu iš Vokietijos lap
kričio 21 d. Laikinai apsisto
jo Woodhavene pas Helen 
Willis.

• Jonuškaitė-Zaunienė, bu
vus Kauno Operos primado
na, pereitą sekmadienį dai
navo tremtinių surengtame. nio vakare, lapkr. 27 d., di- 
pobūvyje Brooklyne, gražio- džiojoje Klasčiaus salėje, 
joje Knapp Mansion salėje, kur įvyksta gražios iškilmės.

LOŠIMO VAKARAS
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

rengia lošimo vakarą gruo- 
| džio 4 d., 6 vai. pas p. U. Či-

gieda jau 30 metų; Igną Bu- 
joką, Joną Kuodį, Adelę Ki- 
žienę, Praną Kižį, Antaniną 
Bileskį, Ireną Avižienis, Alex 
Pranys, Juozą Pranys, Bro
nių, Krištaponį, Julę Paže- 
reckaitę, Kostantą Lesevičių, koja P. Krugeliui, Waterbu- 
Marijoną Dulkienę ir dukre- ry, Conn., J. Bachunui, Sod- 
lę. Tai vis nuo 12 iki 30 metų . us, Mich., P. Bernotui, Wa- 
kaip šiame chore dalyvauja terbury, Conn., I. ir P. Gvaz- 
ir yra šio choro pagrindinės' dauskams, Dr. M. J. ir poniai 
pajėgos. į Colney, M. Senkuvienei, J.

Taipgi buvo gražu matyti, Bukauskienei ir Raugalui (vi 
kaip šie ilgamečiai, patyrę si iš Waterbury, Conn.), J. 
giesmininkai prieš save su- ir D. Averkams, iš Brookly- 
statė jaunesnius, dar ne taip no, Kateivams, Stulgins- 
patyrusius choristus, o patys' kams, iš Waterbury, už pa-

• “Amerikos” Redaktorius Iškilmingoj vakarienėj gar- Į antroj eilėj būdami, lyg ko- gelbą atvykti į Ameriką.
I Dr. A. šerkšnas ieško buto bes svečias bus J. E. Vysku- kia meninė uola, pamatas^
j Brooklyne ar apylinkėje. Mie- pas Brizgys. Jisai vakarienės jaunuolius laiko reikalingoje
j Ii lietuviai čiabuviai prašomi ‘ ’ ..................
! pranešti žodžiu, laiškeliu ar 

’ telefonu, jeigu pasitaikytų 
aptikti butuką. Būtų didelis 
ačiū.

• Bronius Raila, ponia ir 
dvi dukrelės 
iš Paryžiaus ir ketina apsi- pestingai 
gyventi New 
kėje. Pereitą 
Trečiokienės iš Newarko ly-

Į dimi, pp. Railai lankėsi mū
sų laikraščio redakcijoje.

• Tautininkų Klube And- 
riejinių pokilis įvyks sekmad. 
lapkričio 28 d., 6 vai. vakare.

• Uršulė Sosnauskaitė, gy
venanti Ten Eyck St., Brook
lyne, labai jautriai atjaučia j 
tremtinius ir jau daug pa- p0 pietų Maspetho lietuvių | 
kietų jiejnS- yra pasiuntusi, parapijos salėje įvyks naujai 
nors Uršulė ir pati jau se-1 atvykusių buvusių tremtinių1 
niai nebedirba ir gyvena iš susirinkimas.

f--'” savo sutaupytų centelių.
• V. Bacevičius, mūsų žy-, 

musis pianistas - kompozito
rius, dalyvavo tremtinių su- Į

savo draugei.
• Mrs. M. Laukagalis lan

kėsi mūsų redakcijoje ir už
mokėjo net už ketveris me
tus laikraščio prenumeratą.

Maspetho Žinios
Jubiliejaus iškilmėmis di

delis susidomėjimas. Uolios 
Maspetho darbininkės ruošia
si prie paminėjimo šeštadie-

metu pasakys aktualią kai- lygsvaroje.
bą. Sykiu bus graži pramoga-
koncertas. Solistai — Barbo- siūnas tarė malonų žodį ir vi- 
ra Darlys, Marija Kižytė ir sį ėjo į žemutinę svetainę už- 
Kazys Hoffmanas. Parapijos 
choras išpildys keletą nume
rių. Prie iškilmių choras rū- 

pasiruošė, vado- 
Yorko apylin- vau j ant vargonininkui Anta- 
savaitę ponios

Galop klebonas J. Alek-

tik ką atvyko

nui Visminui.
—Parapijos 40 Valandų at

laidai prasideda sekmadienį, 
lapk. 28 d., 11 vai. Pamokslą 
sakys misijonierius kun. Pr. 
Bulovas, MIC. Paskutinę at
laidų dieną bažnytinėse iškil
mėse dalyvaus ir J. E. Vys
kupas V. Brizgys.

—Lapkričio 28 d., 3 vai.

IŠVYKO EUROPON

BUVUSIŲ DP PADĖKA
Neseniai į Ameriką atvy 

kusi Malinauskų šeima dė

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

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

Joseph Vastunas 
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

J Clement A. Vokei

Advokatas
į 

4J-40 — 74th Street J
AJackson Heights, N. Y. }

NEwtown 9 - 5972 /

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

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

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

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

Viktoras, Alma,
Algimantas ir Lilija

Malinauskai šeimų kampinis, mūrinis, 12 kamba
rių, garažai, lotas 45x400. 4 šeimų, 
kampinis, mūrinis, atskiras, garažai, 
lotas 50x100.

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies-

REIKALINGA
Namų ruošai reikalinga jauna 

kandžiauti, išsigerti, o paskuipora, arba vidutinio amžiaus ' 
vėl grįžo viršutinėn salėn ir, moteris ir vyriškis, provincijoje, t0 dalyse už prieinamas kaians. 
prie gražios muzikos šoko iki New Yorko štate. Dbodama 

kambarys, maistas ir gera alga.
Teirautis vakarais po 6:30 vai. 

telefonu: AP 7-1060 (kalba lie
tuviškai).

vėlyvai nakčiai.

Šv. Jurgio Parapija
—Vėliausiu laiku atvažia

vę tremtiniai prisirašo prie 
parapijos ir jaunesni stoja į I 
choro eiles. Kurie dar nepri- j 
sirašę į chorą, širdingai kvie- ■ 
čiami tai padaryti.

—Jau kuris laikas, kaip 
serga Vielys.

—P. Maleckas, 1156 Glen- ( 
more Ave., turėjo didelę vi-1 
durių operaciją ir, apie mė-

i nesį išgulėjęs ligoninėj sugrį- 
. ;žo namo. Jo liga buvo suriš- 

.ta su didelėmis išlaidomis.
, Adv. Ant. Vežlinskas-Wes- 

rengtame vakare, Brooklyne. Įey su žmona, šio mėn. 24 d.
® Kivytienė Marijona šven- išskrido Europon. Aplankys 

tė savo 58 metų gimtadienį.Į Angliją, Prancūziją ir kitas 
Jos dukters Genovaitė ir Ona, šalis. Ši jų kelionė yra suriš- 
sūnūs, marti ir žentai suren- ta su profesijos reikalais, 
gė jai.malonų siurpryzą. Su- Atlikę savo pareigas Euro- 
kaktuvėse dalyvavo būrelis poj pp. Vežlinskai tikisi pa- 
svečių — Rinkevičiai, Mrs. atostogauti žymesniuose 
Miler su dukra ir Mr. Elsey Prancūzijos kurortuose.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

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

AD. JUZA VITAS V. UBAREVICIUS
Muzikos Dir. ' Pranešimų Dir.

J. P. GINKUS 
Direktorius

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. Whitecavage, Savininkas sartą vienas vadinami 
ji komunistų (nai

B. ZINIS 
LA IS NIUO TAS REAL ESTATE 

INSURANCE
GRAND ST. 361 UNION AVE., 

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

499

EV

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 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

“AMERIKOS” 15 METŲ

Sukakties Minėjimas
RUOŠIAMAS

Sekm. Gruodžio 12
NAUJAI ATREMONTUOTOJE

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

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

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

Pradžia 4 vai. popiet Įžanga $1.00

Ii?

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinlcsminimui 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

KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

skamunistais yra va
rtoki žmonės, kurie ne
bos nuovokos apie So- 
Sąjungą, bet ją giria ii 
: Prancūzijoje ir Itali 
toki žmonės yra vadi' 
salioniniais komunis 
ėmė girti Sovietų Są 
ir kai jam buvo pasiū 
ačiam nuvažiuoti į ti 
susipažinti su tikra 

n, jis atsakė: “Gaila 
vietai neįsileidžia. Me

p orėjome nuvažiuoti, 
s gerai pažįstančian 
išku, kodėl jie net d: 
ivo simpatikų pas ss 
įleidžia: įleisti jie kai 
itųsi buvę jų simpat 
os pamatytų tikrą ti

Brooklyn, N. Y

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
496 Grand Street

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd Pi. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. 1 

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethi 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

ip; DAvenport 6-0259

>5- ’-N :
FOTOGRAFAS

v . 65 - 23 Grand Avenue

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

) laikai, kada Amei 
iuviai buvo ir lietuv 
ygos pirmieji palail 
M buvo spaudos dri 
laikais, kai tėvyni 

tai lupo lietuviui 
net lietuvišką male 
o patį lietuvį už ta 

pą kišo. Amerikoje 1
_ _________  [vieni rašė tada, ki

EVergreen 4-0203 “Ii skaitė Šitas garbi 
ttuviskos knygos pal;

DAKTARAS Į tęsėsi ilgai dar 
S. S. Lockett, M. DĮ**” Tai S"bJ

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitark

•Įuviškos knygos žydė 
likai Amerikos lietuv

iliieną su lietuviš 
4 pas mus kažkas neg 
lietuvis lietuviškos ku 
Išsigriebia. Knyga in 

i Tai baisu. Tai ts 
fišsigimimas. O už kie 
lišsigimimą likimas b uJLi f na inurunų ucunų uruų . - . - .

lyginimą, plasteriavinią, šaUgat-jw01iai, leiskime V61 £ 
viij cementąvimą ir kt. darbus. |kuygą į SHVO tarp 

jiiandieną, kada ji tėv 
to paties ruso vėl žia 
jrsekiojama.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SCNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namu sienų iš-

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

Jjiinkaus savaitės dari 
kėniais - sekmadienia 
hos lietuvis- suran 
i nueiti į susirinkimą 
litą, į parengimą, vai 

"^7 Įiugumas jų dalyvau 
jose, ansambliuose. D 
Įtūrinį darbą arba da

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. I kultūriniame darTELEVIZIJA KAS VAKARAS L reikia dar pridi
i.:.............. .......... =jiškos spaudos palaik

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Nebrangiausia—ir—Geriausia

T-toki lietuviai tai mi 
I žvaigždės. — Bet j 
jiių. Jie daug laiko p 
Į karčemose, daug 1 
haišta, daug sveika 
I centus praleidžia, s

Stotis WEVD (A.M.) 13301uT, 5000
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. L

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

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

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

ii tai savo pačių ir r 
os didžiausia nelaii 
■a tos nelaimės, iš ' 
įrišti negalima. Rei 
ios, pasiryžimo ir 
:kti anuos garbing 
vo brolius.
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