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Paruošime. Užsakymai priimami į.

tada dar tikras gri- 
kai, atsibaladojus iš 
jnerikos į Jungtines 
Bs, čia prigriebė ma- 
curie “Amerikos” di- 

„ i ir pradėjo gundyt...

Aš jiems aiški- 
d Dievas, mane tver- 

galima užsakyti gėles Paulv iaažaiusiai turėjo gal- 
»r— ... Ui aryti iš manęs redak-

Įužmiršo man tų ga- 
ebtelti. Taigi, sakiau, 
au mane ramybėje. 
iu tinku šriubeliams 
rkoms pardavinėti... 
ir tau! Užsispyrę jie 
pas patį “Amerikos” 
tą kun. N. Pakalnį, 
am kaip maždaug aš 
na, ir... “įtupdė” į 

•iaus kėdę.
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GRANDVIEW
Kuri randasi patogioje^

J Grand Street
Aarti Union An

D. Whitecavage, SaviĖį

kėdėn sėsti nebuvo, 
u taip drąsu. Ten sė- 
eš mane tokie vyrai, 
Vilniškis, J. B. Lauč- 
Čiulaitis, Leonardas 
ius. Vieni iš jų vi-

^inio gyvenimo ratą

VLLIANCE NITE
KAZYS IR ALVINA BUVB1

Iena iš puošniausiu pasilinksminimui rietu , yisokius
ŠOKIAMS GROJA 2 OREL'
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FIM

ARO COCKTAIL ORKESTRAS linksma? Hiygas paraše.

ST. MARKS PLACE
(8th Street ir 1st Ave. kę

Tel. Gramercy W

►menišką mašiną už- 
ir paleisdavo. Kiti 

jo eilėmis ir be eilių 
'ašyti žmogaus sielą, 

____ > kitokius 
kad tie vyrai į lite- 

s garsenybes išėjo.

po tokių stambių tū- 
man užimti redakto- 
stą, buvo baisiai ne- 
Bet jei jau taip buvo 
“Amerikos” direkto-

J. E. vysk. V. Brizgys gi
męs Vilkaviškio vyskupijoje, 
Daukšių parapijoje, lapkričio 
10 d., 1903 metais. Taigi, gi
mimu jis yra, taip vadinamas, 
suvalkietis. Į kunigus įšven
tintas birželio 5 d., 1927 m., 
vyskupu gi konsekruotas ge
gužės 19 d., 1940 m. ir pa
skirtas augziliariu vyskupu 
Kauno Metropolijai su ordi
naro vyskupo teisėmis. Kar
tu taipgi buvo Lietuvos Uni
versiteto profesorium. J. E. 
Vyskupas yra labai malo
naus būdo, su juo jautiesi, 
kaip su sau lygiu.

J. E. vysk. V. Brizgiui sa
vo pareigas teko eiti labai 
sunkiuose laikuose: bolševi
kų okupacijos ir vėl bolševi
kų grįžimo į Lietuvą metais. 
J. E. pasižymėjo nepaprasta 
drąsa, energija Katalikų Ti
kybos, Bažnyčios teisių ir 
lietuvių tautos gynime, užtai 
nuolatos patekdavo tai į bol
ševikų, tai į nacių nemalonę.

iBuvo tardomas, grąsinamas, 
bet jis nenusileido.

Vieną kartą bolševikai vys
kupą su iškeltomis rankomis, 

i durtuvais įremtais į nugarą 
įvarė. Jo vardas jau buvo įra- 
i šytas bolševikų mirties kny- 
■ goje ir pirmoje progoje būtų 
i turėjęs savo gyvybę pakloti. 
' J. E. Vyskupas mirties nebi
jojo. Praėjo pro bolševikų 
mirties spąstus tik laikinai. 
Karui pasibaigus, tuoj krei
pėsi į Vatikaną, prašydamas, 
kad jam leistų grįžti atgal į 
Lietuvą, į savo vyskupiją. 
Vatikanas, ištyręs dalyką ir 
numatęs, kad jo grįžimas į 

I Lietuvą bus tik tuščias pa- 
į aukojimas, neleido. Tuomet 
J. E. V. Brizgys pasinėrė 
tremtinių globojimo darbe 
Europoje ir tik štai dabar 
paskutinėse spalių dienose at
vyko į Ameriką, iš kur po 
poros mėnesių vėl grįš į Vo
kietiją.

Sveikinimai ir Linkėjimai
MŪSŲ SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS IR BIČIULIAMS

Naujai paskyrė
Mums praneša, kad šv. Tė

vas paskyrė prof. kun. M. 
Krupavičių savo kapitulos 
prelatu, o kun. Ig. Starkų — 
monsignoru.

Šie du vyrai ypatingai nu
sipelnę mūsų Bažnyčiai ir 
Tautai. Prof. kun. M. Krupa
vičius yra garsus žemės re
formos sumanytojas ir vyk
dytojas. Kun. Ig. Starkus 
Lietuvos švietimo darbuoto
jas.

Šia proga mūsų sveikini
mai ir linkėjimai.

BALF -VADOVYBE WASHINGTONE

15-KOS METŲ SUKAKTIES PROGA

“Amerikos” išvarytas baras, tai ne jos leidėjų, redak- 
j torių ir administratorių dalykas. Šį barą varė ir varo visa 
Į lietuvių katalikų visuomenė. Leidėjai, redakcija ir admi
nistracija yra tik organizatoriai to didžio darbo, kurį dirba 
mūsų katalikų visuomenė. Pirmoje vietoje — skaitytojai! 
Jie mūsų darbo pakrindas. Jie yra armija, su kuria veda
ma milžiniška- kova dėl ateities. Paskui — bendradarbiai. 
Jie yra tos armijos vadai. Ta armija jų dvasia gyvena. Ir 
pagaliau — visi kiti “Amerikos” bičiuliai, geradariai, rė
mėjai. Jie buvo ir yra mūsų dvasios ir entuziazmo kėlėjai.

Šitų sukaktuvių proga visus savo skaitytojus, bendra
darbius ir bičiulius sveikiname, linkime geriausios kloties, 
dėkojame už prisidėjimą prie didžiojo darbo ir prašome sa
vo mylimos “Amerikos” neužmiršti ir toliau.

Penkiolika metų “Amerika” išstovėjo lietuvių katalikų 
sargyboje! Tai netaip didelis laikotarpis, palyginus su ki
tais Amerikos lietuvių katalikų laikraščiais, kurie eina jau 
po kelis dešimtmečius. Bet paskutinieji 15 metų Amerikos 
lietuviams katalikams buvo lemiamos reikšmės laikotarpis. 
Tarptautinio komunizmo kurstymai mūsų brolių tarpe, ka
ras, tragedija mūsų tautos, pakliuvus jai tarp dviejų su
žvėrėjusių totalitarizmų, mūsų brolių išblaškymas po visą
pasaulį, šalpos, įkurdinimo reikalai, pagaliau intensyvi publikonų Sąjunga ir Tauti- 
Amerikos lietuvių kova dėl Lietuvos nepriklausomybės — nė Sąjunga.
X, 4-i <-» t zJ IrGlm -v» i ■.r-» 4-z-v A W, Avi! Ir U lrllv»z\Tni i Iru j

I Prezidiumą sudaro žymūs 
laisvos Estijos parlamento 
nariai: pirm. — August Rel, 
buv. Estijos prezidentas; 
vicepirm. — R. Penuo ir J. 
Klesment; gen. sekr. — H. 
Maandi. Valdyboje atstovau
jamos visos partijos. Be to, 
sudarytos užsienių reikalams, 
atstatymo, finansams, trem
tiniams ir juridinė sekcijos. 
Reikalų vedėju paskirtas A. 
Horns, buv. “The Baltic Re
view” vyriausias redaktorius.

Estai siekia atsteigti lais
vą, nepriklausomą demokra
tinę Estiją. Pranešdami ati
tinkamoms savo kaimynų įs
taigoms, estai pareiškė noro 
kuo glaudžiausiai bendradar
biauti, ypatingai su latviais 
ir lietuviais.

Tuo būdu, lietuvių nurody
tu keliu palaipsniui nusekė 
latviai ir 
vieningus, 
koalicijos 
(Latvi j as 
ir ENR.

Estai sudarė centra- 
linį organą

Stockholm, šved. (LAIC). 
—Laisvais išlikę estai Šve
dijoje po ilgų derybų ir pa
stangų, sukūrė Estijos Tau
tinę Tarybą.

Taryba yra sukurta visų 
politinių partijų koalicijos 
pagrindais. Taryboje lygio
mis teisėmis atstovaujamos 
keturios vyriausios partijos, 
veikusios nepriklausomoje 
Estijoje: Estijos Žemdirbių 
Partija, Ūkininkų ir Mažaže
mių Partija, Tautinė Centro 
Partija ir Socialistų Partija. 

! Šią atstovybę dar papildo 
naujų karo metu ir tremtyje 
susikūrusių, politinių organi- 

Įzacijų atstovai — Liberalų 
Demokratų Sąjunnga, Res-

ąvau.
‘adėjau eiti redakto- 
►areigas visų pirma 
ilymo dulkių ir šiukš- 
redakcijoj per persi

mą į naują vietą bu- 
rinkę apsčiai, žinot, 
redakciją visokie di

mes — ir tie, kur sa- 
;us teikia ir tokie, 
irose dainuoja, ir to- 
• knygas rašo ir dar 
kitokie. Taigi, negali 

Telefonuoti po 5 vaivafc ja jau taip visai lauže 
Išdažėm sienas ir lu-

fonas: EVergreen 7-7411
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)AMI PAVEIKSLAI Lietuvių pare?» Se=o SkylCS ir

mėnesius varėm per laikraš
tį vien tik tų laiškų ištrau
kas. Ir taip patys skaitytojai 
sau susigrąžino Telšių Plium
pį, pačių skaitytojų valia bu
vo įvestas naujas skyrius 
“Kas nauo šią savaitę,” skai
tytojų pageidavimu rašėm 
“Štai kaip” skyriaus pasta
bas, stengdamiesi, kad skai
tytojai sau linksmai, ameri
koniškai ir nusišypsotų be
skaitydami ir rimtai pagal
votų perskaitę.

BALF pirmin. kun. Dr J. 
B. Končius ir iždininkas A. 
S. Trečiokas lankėsi Washing 
tone, kur turėjo išaiškinti 
šias tris problemas: 1) Kodėl 
Imigracijos Komisija per 5 
mėn. teatvežė tik 1,700 žm., 
kurių įstatymas nustatęs yra 
per dvejus metus įvežti 205 
tūkstančius? 2) Ar negali
ma prašalinti perdidelius for
malumus, kurie atliekami, pa
rengiant DP transportavi
mui į JAV? 3) Ar Komisijai 
yra žinomi paskutiniu laiku 
New Yorko spaudoje (New 
York Post) pasirodę skaudūs 
šmeižtai prieš DP, kilusius iš 
Baltijos kraštų?

Paties Komisijos pirminin
ko p. Carusi nerado. Gavo 
pasimatyti ir ilgokai pasikal
bėti su Komisijos nariu p. H. 
N. Rosenfield. Į tris klausi
mus p. Rosenfield taip atsa
kė:

—Pirmiausia, Komisiją 
veikus reikia skaityti ne 5 
mėn., o 3, nes Komisija 
zidento paskirta buvo 
rugpiūčio 13 d., o kol ji 
dėjo savo darbą, turėjo 
eiti dar pusmėnesis.
per 3 mėnesius negalima bu
vo kažin ko padaryti. Antra, 
Komisijai buvo paskirta tik 
2 milijonai dolerių, kuriuos 
ji jau išleido. Ir, pagaliau, 
personalo trūkumas: Vokie

pre- 
tik

pra- 
pra-

Taigi,

DAvenport 6-0259 
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nausias bet gi mano 
3 buvo tai ne tos sky- 
laikraštis ir jo turi

mai norėjosi padaryti 
Ameriką” dar gyves- 

įdomesnę, dar turi- 
.ę ir dar patrauklesnę, 
d savo didžiajai idėjai 
ir sėkmingiau tarnau- 
sinau kodėl, bet pir
tį mano širdį traukė 
įsų skaitytojai. Ir, ži- 
,ip labai rūpėjo už- 
tamprų ryšį su jais!

‘ašorn, jie skaito, tai- 
jY yra svarbiausi.

ji • * •

tijoje turime tik 60 žmonių, 
kurie nepajėgia taip greitai 
paruošti emigracijai kontin
gentų.

Į antrą klausimą atsakė, 
jog įstatyme yra aiškiai pa
brėžta, kad visus formalu
mus (skryningus) turime at
likti mes patys per savo val
dininkus. Mes negalime išsi
sukti nuo įstatymo. Kai ku
rios spaudos akciją prieš pa- 
baltiečius Komisijos nariai 
apgailestauja, šitos tendenci
jos Komisijai įtakos neturės, 
nes ji turi laikytis priimto 
įstatymo. Dėl pačių šmeižtų, 
patarė kreiptis į minėto laik
raščio redaktorių, kad jis ati
taisytų.

Atrodo, ne anksčiau gegu
žės mėnesio pradės pilnu 
tempu vežimas į šią šalį DP, 
pagal kurį turėtų atvykti po 
10 tūkstančių per mėnesį. Yra 
pavojus, neturint savo stip
raus fronto iš Amerikos 
piliečių ten Vokietijoje, apie 
mūsų tautiečių nustūmimą į 
šalį. Ypač turint galvoje tai, 
kad, pavyzdžiui, žydai turi 
ten savo 300 atstovų, kurie 
dirba išsijuosę. Dėl to ir 
BALF nori siųsti savo atsto
vus. Šitų atstovų uždavinys 
bus veikti Amerikos konsu
latuose ir NCWC ir kitų emi
gracijų centruose.

ŠIMTAS KLAUSIMŲ
Mes jau daug esame girdė

ję, kaip komunistai kovoja 
prieš tikybą ir persekioja ti
kinčiuosius Sovietij valdo-

lietuviška^
=• ----- -Nebrangiausia-11'

pas ZElDAį 
GRAND STREET 

TELEVIZIJA

> tada į galvą mintis 
merikoj” net specia- 

itytojų nuomonių ir 
skyrių. Paskelbėm 

. atsišaukimą į skai- 
, pareikšdami: “rašv- 
3 jums “Amerikoj” ne- 
l, kas patinka ir ką 
nėt mūsų laikrašty 
' Rašykit, kaip kas 
Nesisielokit dėl to, jei 
it gramatiškai rašyt. 
ju! Mes savo skaity- 
uprasim ir be grama-

'■iiiiimiiiBiiiiiiiii®™®11111™

štai audra, kurią laiku numatė “Amerikos” kūrėjai ir ku- j 
rių pasitikti prieš penkiolika metų išėjo “Amerika.” Ji, 
pasakytume, talkininkavo, vienu frontu, suglaustom ei
lėm, ėjo per šitas audras su kitais Amerikos katalikiškais 
laikraščiais. Ji skynė kelią mūsų Bažnyčios ir Tautos atei
čiai.

BOLŠEVIKŲ PUČAS BERLYNE
Praeitą savaitę vokiečių 

komunistai, rusų bolševikų 
sukurstyti, įsiveržė į Berlyno 
miesto magistrato patalpas. 
Teisėtam žmonių išrinktam 
majorui F. Friedensburgui 
neleido įeiti į raštinę. Jo už
rašą nuo durų nuplėšė, jo 
baldus išmėtė. Jo vieton pa
statė savo majorą F. Ebertą.

Rytojaus dieną sovietų o- 
kupacinė valdžia pripažino 
ir patvirtino komunistų jėga 
pastatytą miesto valdybą. 
Sąryšy su tuo, Berlyne vaikš-

čioja visokiausi gandai, ku
rių tarpe yra net apie Sovie
tų raudonosios armijos įžy- 
giavimo. galimumus j vaka
rines Berlyno zonas. Šį gali
mumą tačiau amerikiečiai at
meta, nes rusai negali tokiu 
žygiu rizikuoti, iššaukdami 
naują karą.

Šituo pačiu komunistai ga
lutinai padalino Berlyną į du 
frontu — rusų ir vakarų, ši
tas galutinas skilimas išblaš
kė bent kokias viltis susitar
ti dėl Berlyno.

KĄ PASAKĖ PATYS BERLYNIEČIAI
estai, sudarydami 

reprezentacinius 
organus — LCP 

Centrala Padome)

bai įsiutę sovietai. Viso pa
saulio laikraščiai didžiausiom 
raidėm rašo, kad tai didelis kietijoje atbėgo antras žymus 
smūgis suduotas komunis- čekas — Dr. Rudolph Madar, 
tams ir sovietams. buvęs parlamento sekret.

Sekmadienį įvyko Berlyno 
vakarinėse zonose rinkimai. 
Rinkimuose entuziastiškai 
berlyniečiai dalyvavo. 85% 
Berlyno gyventojų šiuose 
rinkimuose pasisakė prieš ko
munistus — balsavo prieš 
juos. Štai kodėl komunistai 
visada ir visur savo valdžią 
pravesti stengiasi tik jėga: 
gražuoju su jais nieks neina.

Už šituos rinkimus yra la-

—Amerikiečių zonon Vo-

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
® New Yorko naujokų ėmimo komisija, patikrinusi 

287 naujokų sveikatą, rado tik 73 tinkamus karodarnybai.
• Rumunijos žydai, suvažiavę į Bukareštą pasitarti 

Palestinos reikalais, dėl nuomonių skirtumų, susipešė. Kai
rieji apkūlė dešiniuosius, užėmė patalpas ir organizacijų 
klubus.

• Amerika dabar turi įvairiuose užsienio kraštuose 64 
savo bibliotekų. Tų bibliotekų skaičius norima dar pakelti. 
Amerikoniškos bibliotekos yra 52 kraštuose.

• Ponia Chiang-Kai-Shek antru kartu matėsi su Sek
retorium G. Marshalliu. Antrą kartą pas Valstybės Sekre
torių ji praleido apie 4 valandas.

• Prezidentas Trumanas pareiškė, kad jis nemanąs 
keisti savo kabineto sąstato.

• Amerikos transportinis lėktuvas C-54 apie 1,000 my
lių nuo Honolulu dingo. Lėktuve buvo 40 žmonių.

• Praeitos savaitės pabaigoje apie 2,000 Manhattan 
apylinkės kelnerių pradėjo streiką.

® Paskutinių surašinėjimų daviniais, Anglija turi 50 
milijonų gyventojų.

• Vokietijoje tarp Rostocko ir Berlyno įvyko trauki
nių susidūrimas. Užmušta 16 žmonių ir keliolika sužeista.

• Vokiečių laivyno leitenantas ir 3 jo padėjėjai, nužu
dę 7 beginklius amerikiečius lakūnus, Muencheno teismo 
sprendimu buvo pakarti.

• Čekijoje nepaprastai padidėjo tikinčiųjų persekio
jimai. Komunistų laikraščiai perspėja kunigus, nemėginti 
priešintis.

• Japonijos karo vadai, nuteisti mirti už padarytus 
nusikaltimus, kreipėsi į Jungtinių Valstybių Aukšičausią- - 
jį Teismą, prašydami peržiūrėti jų bylą. Aukščiausias Teis
mas 5 balsais prieš 5 nutarė japonų prašymą patenkinti.

• Pereitą sekmadienį sąjungininkų zonose Berlyne bu
vo balsavimas. Virš 85 nuošimčių vokiečių pasisakė prieš 
bolševikus. Tas balsavimas komunistams sudavė netikėtai 
didelį smūgį.

imtis sekančių priemonių jį 
nuo Bažnyčios atitraukti:

1. Šmeižti ir kompromituo
ti dvasiškiją ir 
įkvėpti nepasitikėjimą savo 
dvasios vadais.

2. Atkalbinėti juos nuo 
bažnyčių lankymo ir tikybi
nių pareigų pildymo.

3. Tik pastebėjus jų nuo 
bažnyčios atšalimą, patrauk
ti į savo eiles ir padaryti ti
kybos priešais.

Tuo tikslu komunistų par
tija Amerikoje savo nariams 
liepia rašytis į tikybines or-

žmonėms “Tass” apie Berlyno 
rinkimus

Ir ką reiškia tos nevisada 
išmiegotos erdaktoriaus nak
tys, ką reiškia kad iš 100 bu
vusių ant galvos plaukų be- 
redaktoriaujant bepaliko jų 
tik 27, jei tų rūpestėlių rezul
tate galima buvo siųsti “Ame 
riką,” kaip laukiamą svečią, 
į tūkstančius namų! Kas gali 
būti gražesnio už jausmą, 
kad sėjamas grūdas neša vai
sių ir kad mūsų parašytos 
mintys “Amerikoje” jungė į 
vieną didelę vienminčių, ko
votojų šeimą tūkstančius ge
riausių Amerikos lietuvių, muose kraštuose. Tačiau ne 
kurių nuolankiu tarnu teko .visi žinome, jog kova prieš 
būti ir man, kaip buvusiam Dievą ir Bažnyčią eina ir pas 
jūsų redaktoriui. j mus, Jungtinėse Valstybėse.

• * • .Skirtumas tik tas, kad čia
jie nedrįsta atvirai veikti ir 
savo pragarišką kovą veda 
aplinkiniais keliais.

Labai įdomių faktų tuo 
klausimu mums duoda nese
niai Kongreso tam tikros ko
misijos išleistoji knygelė 
“100 klausimu, kuriuos kiek
vienas turėtii žinoti apie ko
munizmą ir religiją.” Tenai 
randame tokių komunistų iš
leistų obalsių: “Tu negali bū
ti geru komunistu ir drauge 
tikėti į Dievą,” nes “Tikyba 
yra komunizmo priešas No. 
1.” Todėl “Norėdamas turėti 
ramų gyvenimą komunistų 
eilėse, privalai paneigti Die
vo buvimą.”

Bet, kadangi tokiu atviru 
tikybos pasmerkimu daug 
narių savo partijai negausi, 
ypač savo bučiun neįtrauksi

Bet nebuvo gal atsitikimo, 
kad vieną ir tą patį laivą, per 
visas jo keliones, vestų vie
nas ir tas pats kapitonas. 
Kapitonai keičiasi ir tas yra 
normalu. Vietoj senų ateina 
nauji ir geresni. Taip ir 
“Amerikos” vairas šiandien 
įduotas į kitas rankas ir kai 
tas naujas “Amerikos” kapi
tonas — red. Dr. A. šerkšnas, 
šio laikraščio garbingos su
kakties proga, maloniai pa
siūlė čia parašyti savo įspū
džius, man norisi pasidžiaug
ti iš visos širdies, kad mūsų 
miela “Amerika” liko šviesi, 
kultūringa, drąsi, jaunatviš
ka ir žengia pirmyn, žinoda
ma, kur eina, ko siekia ir 
koks jos yra didysis tikslas 
tarnyboje Lietuvai ir švie-

ie liūdni pranašai su- siam krikščionybės idealui. 
Skaitytojai atsiliepė ir Į Ilgiausių metų mūsų mielai žmogaus, kurio tikėjimas yra 
ai gausiai. Ištisus 41 “Amerikai”! 'tyras, nepažeistas, reikia

Maskvos žinių agentūra 
“Tassas” pirmadienį pastebi, 
kad esą Berlyne vakariečiai 
įvykdė rinkimus jėgos pagel- 
ba. Rusai sako, kad tą dieną 
Berlyne buvo sustiprinta po
licijos ir kariuomenės pajė
gos.

Tai labai charakteringas
ganizacijas, parapijas ir, pa- bruožas rusams: jeigu kas

:sirado žmonių, kurie 
da sakė:—
, Lukaševičiau, 

dalykus sumįslijai.
norius, nepažįsti ame- 
ir pamatysi, kad nei

čia

Stotis WE^Algyvas zm°gus neatsi-

TreadįStotis

429 Waln^®

ėmus į savo rankas jų valdy
bą, demoralizuoti tikinčiuo
sius.

Gale nurodoma, jog kaiku- 
riose protestonų tikybinėse 
organizacijose komunistai 
yra tiek įsigalėję, jog turi iš
sirinkę komunistuojančius 
parapijų dvasininkus.

Katalikai turėfų tą komu
nistų taktiką gerai įsidėmėti 
ir nuo tos jų pražūtingos ak
cijos pasisaugoti.

laimi rinkimus, tai jie skel
bia, kad laimėjo jėgos pagel- 
ba. Mat, jie kitaip galvoti ne
gali, nes pas juos tik taip da
roma. Kuo pats kvepia, tuo 
ir kitą tepa.

PRAŠO PASIGAILĖTI
1 Ji 
j

Japonų karo kaltininkai, 
nuteisti mirti, padavė malo
nės prašymą Amerikos Aukš
čiausiam Teismui. Kol bus 
gautas teismo atsakymas, jų 
pakorimą MacArthur atidė
jo-

Lašas

—Izraelio valstybė padavė 
prašymą įstoti į UN.

"F
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

TRUMPA “AMERIKOS” ISTORIJA

PIRMIEJI DU PENKMEČIAI
"Garsui” išsikėlus iš Brooklyn©, Didžiojo New Yorko 

lietuvių katalikiškoji visuomenė liko be savo spausdinto 
žodžio. Dėl to buvo susirūpinę veikėjai ir veiklūs kunigai. 
Ypatingai tuo buvo susirūpinę kun. N. Pakalnis, kun. J. Bal- 
kūnas, kun. J. Simonaitis ir kiti. Kun. J. Balkūnas susitarė 
su Bostono "Darbininku” ir ten įvedė Rytinių Valstybių 
Žinių skyrių. Tačiau toks skyrius visų reikalų negalėjo ap
imti. Juo buvo galima pasitenkinti tik laikinai, kol savas 
vietinis laikraštis pasirodys.

Visų akys buvo nukreiptos į Kunigų Vienybės Rytų 
Provinciją, kuri koordinavo visą apylinkės katalikų organi
zacijų veikimą ir kuri buvo vienintelė viltis pinigiškai pa
ramai sukelti. Aš tada buvau tik iš Lietuvos atvykęs ir 
tuoj prisidėjau prie "konspiracijos” perorganizuojant "Vy
tauto” spaustuvę į Lietuvių Universalį Biurą, kurio vedėjo 
pareigoms buvau pakviestas. Iš spaustuvės perėmėm kele
tą sunešiotų rankinių raidžių rinkinių ir mažą presą pla
katams spausdint. Taigi, be stambių piniginių "dovanų” 
lakraščio leidir buvo tik gražus sapnas... Taip ne vienas 
ir iš veikėjų bu išsitarę.

Karščiuoti: buvo kaip, reikėjo rimtai galvoti, kaip
keletos užsispyrt ,i svajones įkūnyti. Ypatingos paramos 
susilaukta iš parrpijų ir katalikiškų draugijų spaudos dar
bais. Tas pagelbėk sulopyti senas skyles ir įsigyti keletą 
reikalingų spaustuvei įrankių bei raidžių. Pradėta rūpintis 
fondo sukėlimu spaustuvei įrengti, kad laikraštį būtų gali
ma išleisti. Sudarius smulkmenišką sąmatą, kad ir apne
šiotus įrankius perkant, reikėjo per 6,800 dolerių. Su to
kiu projektu kreiptasi į Kun. Viennybės Rytų Provinciją. 
Bet šis projektas ir sekantis, žymiai susiaurintas, buvo iš
spręstas neigiamai... •

Bet kunigai N. Pakalnis ir J. Balkūnas buvo užsispy
rę ir taip svarbaus reikalo nemanė vėjais paleisti. Laikinai 
jie aptilo, bet privačiai verbavo savo draugus paramai. Kun. 
J. Balkūnas pasiūlė man sudaryti planą su mažiausiais rei
kalavimais, kad kaip nors būtų padaryta pradžia, įtrau
kiant skeptikus į darbą. Iš anksto paruoštą ir provincijos 
valdybai patiektą projektą referuoti buvau pašauktas į 
provincijos posėdį, įvykusį kun. J. Balkūno klebonijoje, kur 
planas buvo priįmtas ir nutarta laikraštį leisti. Buvo pa
skirta komisija iš kunigų J. Balkūno, N. Pakalnio ir J. Si
monaičio, kurie turėjo atlikti mašinų pirkimą. Kunigai su
tiko išmokėti dvi svarbiausias mašinas, būtent, intertypą ir 
knyginį presą, kurios buvo nupirktos už, berods $1,700. 
Mašinos buvo smarkiai sudėvėtos ir, perkėlus į naują vietą, 
jų operavimas reikalavo geležinio užsispyrimo, kad bent 
kokių rezultatų būtų pasiekta. Raidžių trūko, mašinos stri
go, o laikraštis turėjo išeit nustatytą dieną... Vieną pusę 
baigiant spausdinti, presas visai atsisakė tarnauti ir liku
sią dalį teko kitur spausdinti.

Buvo užsimota pirmojo numerio spausdinti 4,000 kopi
jų, bet bespausdinant apsistota ant pusės to skaičiaus; iš
platinta dar mažiau... Ir iš gautų komentarų įsitikinom, 
kad ir taip perdaug jojo išplatinom... Buvo tai labai prastai 
paruoštas ir blogą įspūdį darantis pirmasis "Amerikos” 
inumeris, pasirodęs 1933 m. gruodžio 1 d. Ir vos trejetas 
asmenų pilnai žinojo, kad tuose taip mizernuose šešiuose 
puslapiuose buvo išlieta daug prakaito, įdėta daug pas
tangų ir pasišventimo tų žmonių, kurie, verkiančio reikalo 
skatinami, sutiko plikomis galvomis sieną pradaužti, ir tai 
jie atliko... .

Bet 1936 m. rudenį "Amerikai” nušvito nauja gadynė. 
Čia su Dr. J. Leimonu pavasarį atvykęs, specialus Pavasa-

Nuo tų metų sausio 1 d. iki gegužės pradžios artimiau
siu redakcijos bendradarbiu buvo rašytojas Antanas Vai
čiulaitis, kurs nuo gegužės mėn. perėmė "Amerikos” reda
gavimą. Redaktoriaus pareigose A. Vaičiulaitis išbuvo iki 

i 1947 m. sausio 15 d., kai jis buvo pakviestas profesorium 
lį Scrantono universitetą.

Nuo 1947 m. sausio 15 d. iki tų metų liepos 18 d. “Ame- 
300 likos” redagavimas buvo pavestas redakcinei komisijai, o 
1.60 redaktoriaus pareigas ėjo Balys P. Laučka.

1947 m. liepos vidury "Amerikos” leidimas laikinai su
trukdytas dėl visai ne nuo jos priklausančių aplinkybių. 
"Amerikos” patalpų nuosavybė (222 So. 9th St.) perėjo į 
naujas rankas, kurios nepasižymėjo draugiškumu "Ameri
kai.” Jie per teismą užėmė "Amerikos” patalpas.

"Amerikos” bičiuliai ir leidėjų vadovybė nenuleido 
rankų. Imtasi visų priemonių surasti tinkamas patalpas, ku
rių ieškota jau nuo 1946 metų rudens. Deja, nebuvo lengva 
savo pasiryžimus įvykdyti. Išsinuomoti tinkamoje vietoje 
taip ir nepavyko. Reikėjo pirkti namas.

Kunigų ir veiklių pasauliečių rūpesčiu, sudarytas Lie
tuvių Katalikų Centras, kurio vadovybė nupirko 417 Grand 
Street, Brooklyn©, nuosavybę, 4 aukštų namą. Namas nu- 
pirktas rugpiūčio gale, bet į laikraščiui leisti būtinai reika
lingas patalpas buvo galima įsikelti tik 1948 m. sausio ga-

Vyskupas V. Brizgys ir BALFO pirmin. kun. Dr. J. B.
Končius pasitinka tremtinio S. Lūšio šeimą, atvykusią iš 

uu6ao muvv ^xiioxox vxxx u. u i O xxx. &cx anflliu 10 d
le. Ir vėl reikėjo teismo, bet šį kartą "Amerikos” bičiuliai, PPM 
laimėjo ir po pusės metų debesuotos padėties "Amerika” 
vėl pradėjo lankyti savo ištikimus draugus.

Straipsnelio rėmai neleidžia čia plačiau apie šį laiko
tarpį pasisakyti. Tačiau reikia nors trumpai pažymėti, kad 
"Amerikai” naujo namo parūpinimui ir, iš viso, jos "atsi
kėlimui” daugiausia širdies ir darbo įdėjo kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Balkūnas ir Kazys Krušinskas. Jie patys nenustojo 
vilties ir kitiems teikė entuziazmo. Jų darbas nenuėjo vel
tui. 1948 m. vasario mėn. "Amerika” vėl pradėjo eiti.

Nauju "Amerikos” redaktorium pakivestas Leonardas 
Žitkevičius. Jis "Ameriką” redagavo iki šių metų birželio 
1 d. Nuo birželio 1 d. iki lapkričio 12 d. "Amerikos” redak
torium buvo Dr. Henrikas Lukaševičius, kurs per trumpą 
laiką buvo labai suartėjęs su skaitytojais.

Nuo šių metų lapkričio 12 d. "Amerikos” redaktorium 
yra Dr. Antanas šerkšnas, kuriam teko užbaigti "Ameri
kos” trečiąjį penkmetį ir pradėti ketvirtąjį.

"Amerikos” administratoriais pačioje pradžioje buvo 
Kazys P. Vilniškis ir Juozas P. Mačiulis. Kaziui Vilniškiu! 
iki 1936 m. spalių 17 d. teko nemažą laiką būti ir redakto
rium ir administratorium.

K. Vilniškis buvo administratorium iki 1937 m. rug- 
rėjo 1 d.

D. J. Averka "Amerikos” administratoriaus pareigas 
ėjo nuo 1937 m. rugsėjo 1 d. iki 1946 m. spalių m. 1 d. Nuo 
tada administratorium yra Matas Milukas.

Nuo pat įsikūrimo, "Amerika” turėjo daug bendradar
bių, kurie turtino laikraštį savo straipsniais, eilėraščiais ir 
korespondencijomis. Turėjo ji ir uolių savo platintojų.

Pavarčius "Amerikos” puslapius ir jos redakcijos stal-

nieku ypatingu nesiskiria iš nuolat blogėja, tuo tarpu vo- 
kitų panašių stovyklų. Sto-. kiečiams duodamas maistas 
vykioje visą laiką gyvena gerėja. Jei mums būtų duo- 
1000 su viršum tremtinių. Vi-1 darni tokios pat rūšies ir to- 
si jie lietuviai. Kitų tautų kio pat įvairumo produktai, 
tremtinių pas mus nėra, kokie duodami vokiečiams, 
Mums tenka garbė savo sto
vykloje nuolat turėti ir abu
du mūsų tremtinius vysku
pus — J. E. vysk. Brizgį ir 
J. E. vysk. V. Padolskį. Vie
na tremtinių dalis gyvena 
mažuose, mediniuose, nejau
kiuose barakėliuose, kita da
lis apgyvendinta senoje, dar 
iš viduramžių, apleistoje pi
lyje. Barakuose ir pilyje tu
rime po vieną bendrą virtu
vę, kur verdama pusryčiams 
kava ir pietums sriuba. Ret
karčiais sriuba duodama ir 
vakarienei, šiaip gi vakarie
nei duodamas tik karštas 
vanduo.

Kalorijos vietoje maisto
Mūsų maisto davinys vie

nai dienai susideda iš 2000 
„ v . kalorijų. Teoriškai galima 

čius, praleidžiant slapyvardes, galima čia pažymėti, kad būtų įuo pasitenkinti, tačiau 
artimiausiais "Amerikos” bendradarbiais buvo: prel. Jonas praktikoje tie 2000 kalorijų 
Balkūnas, Ant. Vaičiulaitis, prel. Dr. K. Urbonavičius, kun.1 SU(]ar0 visais atžvilgiais 
Pranas M. Juras, Marija Aukštaitė, kun. Dr. J. Starkus, a. ^aug blogesnį maistą negu 
a. Julius Baniulis, a. a. Jurgis Tumasonis, kun. Dr. J. B.1 
Končius, Eleonora Bartkevičiūtė, Stasys Lukoševičius, Ka
zys P. Vilniškis, Dr. A. Kučas, Dr. Pranas Padalskis, kun. 
J. Kasakaitis, Kazys J. Krušinskas, kun. N. Pakalnis, Dr. 
J. Aleksandravičius, adv. Kostas Jurgėla, A. Simutis, Vyt. 
Stašinskas, a. a. kun. J. Kuras, Dr. H. Lukaševičius, kap. 
Petras Jurgėla, Kazys Čibiras, kun. F. E. Norbutas, kun. 
Pr. Strakauskas, a. a. kun. Dr. J. Navickas, kun. Dr. J. 
Prunskis, kun. M. Krupavičius, kun. Stasys Raila, kun. K. 
Paulonis, Balys P. Laučka, kun. J. Kidykas, Danielius J. 
Averka, Ant. J. Mažeika, kun. Dr. A. Rakauskas, komp. J. 
Žilevičius, Dr. Pr. Bagdonavičius, K. Vidikauskas, kun. M. 
Kėm zis, kun. J. A. Karalius, J. P. Mačiulis, Pranė Lapie
nė, P. Montvila, Juozas Boley, kun. J. Pakalniškis, kun. J. 
čekavičius.

Uoliausi korespondentai čia pamininėtini (kiek atmin
tis leidžia): Jonas Karalius (Baltimore), Ant. Žiemys, V. 
J. Apanavičius, J. Čiapas (Rochester), Al. Ivaška, Pr. Raz- 
vadauskas (Boston), V. Kudirka (Norwood), A. Stanišaus- 
kas (Bridgeport), M. Jokubaitė (New Haven), B. Mičiūnie- 
nė (New Britain), komp. Al. Aleksis, Dr. M. J. Colney, M. 
Andrikytė (Waterbury), a. a. K. Dryža (Philadelphia), J. 
Stasilionis (Kearny), M. Pavalkienė, St. Markevičius (Eli
zabeth), a. a. St. Subatienė, O. Petrulienė, O. Sijevičienė, A.

rininkų atstovas, • tik ką baigęs Lietuvos Universitete tei-Į Pažęreckienė, M. Brangaitienė, muz. J. Brundza, Pranas 
šių mokslūs Juozas B. Laučka, pakalbintas, sutiko "Ame- Milas, a. a. Vincas Daubaras, J. Terebeizienė, J. Paulaus- 
riką” redaguoti. Prieš išvykdamas į Lietuvą, Juozas dirbo kienė, S. Cerebiejus, EI. Matulionytė, J. Zembrauskaitė, 
"Darbininko” redakcijoj, todėl jau gerai žinojo, kokią gol- Eug. Karpiūtė, muz. Pr. Dulkė, muz. A. Visminas, 
gotą išeivijos spaudos darbininkai turi išeiti, o ypač su i J. B. Laučka
jaunu laikraščiu. Tačiau Juozas to nebijojo, nes jo idealiz-' _____________________ —________________________________
mas ir noras pasiaukoti lietuviškam darbui yra Juozo į-' 
gimta dorybė. Savo organizaciniu patyrimu, žurnalistiš
kais sugebėjimais ir visuomenininko savybėmis, naujas re
daktorius "Ameriką” pakėlė į mūsų išeivijos laikraščių vir
šūnes.

Man tada belijo laikraščio administravimas, taigi, dar
bo sąlygos žymi 
vargęs, išsisėmę 
Laimei nusišyps 
Dirbęs "Darbininko” spaustuvėj, Bostono vyčių ir visos 
lietuviškos visuorr cnės energingas veikėjas Danielius J. ■ 
Averka sutiko užh^’ "Amerikos” administratoriaus narei-!

Pagerėjo. Tačiau jaučiaus smarkiai pa
lau j am darbui reikėjo naujo žmogaus.

, "Amerika” praturtėjo nauja jėga.

Geros Širdies Tautiečiams Amerikoje
Gen. St. Raštikis

Buv. Lietuvos Kariuomenės Vadas

Tremtyje

Lietuviai tremtiniai, dabar 
gyveną Vokietijoje, yra labai 
dėkingi savo broliams ir se- 

Averka sutiko užiriC "Amerikos” administratoriaus parei-; serims Amerikoje už jų pa- 
gas, kurias jis perėmė 1937 m. rugsėjo 1 d. Atvykęs Brook-1 triotiškumą ir tautinį solida- 
lynan jis tuojau įkinkė savo energiją naujam darbui. Sian-,rūmą, už jų dideles pastan- 
dien "Amerika” gali džiaugtis gana patogiomis, erdviomis gas ir žygius grąžinti Lietu- 
patalpopiis, naujutėliu intertypu, nauju automatiniu presu (vai svetimųjų iš jos pagrob- 
ir daugybe spaustuvės pagerinimų. Tai vis "Amerikos” šta-' tą laisvę ir nepriklausomybę 
bo gražaus, sutartino darbo vaisiai. | ir už jų didelę medžiaginę ir

Kazys P. Vilniškis, moralinę paramą, kurią esa- 
-------- įme patyrę iš jų per trejis 

TREČIASIS PENKMETIS ’ sunkius tremties metus. Mes
i labai gerai žinome, kaip sun- 

"Amerikos” treciasis penkmetis pradėtas 1943 m. gruo- ku ir nemalonu yra prašyti 
džio 12 d. iškilminga vakariene. Ta proga susilaukta daug1 paramos iš kitų. Taip pat ge- 
sveikinimų iš artimų ir tolimų vietų. Visi linkėjo "Ameri-.raĮ suprantame, kaip nuota
kai” iškilmingai gyvuoti ir atlikti savo uždavinius. tiniai prašymai’gali nusibos- 

"Amerikos” redaktorium iki 1945 m. gegužės mėnesio ti net geriausiam gerada- 
buvo Juozas B. Laučka, kurs nuo 1945 m. sausio 1 d. buvo1 riui, ir padaryti jo gerą ir 
pakviestas Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo rei-. jautrią širdį mažiau atjau- 
kalų vedėju. čiančia. Ir jei vis dėlto mū-

sų vadovaujančios ir šalpos 
organizacijos, jų vadovybės 
ir pavieniai atsakingi parei
gūnai, išbandę ir dar tebe
bandydami visus kitus ke
lius ir šalpos šaltinius, drįs
ta ir vėl kreiptis į savo bro
lius ir seseris Amerikoje, tai 
iš to galima padaryti išvadą, 
kad mūsų tremtinių vargai 
ir nelaimės vis dar nesibai
gia, kad nematyti jų pabai
gos, ir pagaliau, kad tie var
gai ne mažėja, bet didėja.

Savo tvirtinimus pailiust
ruosiu pavyzdžiais iš vienos 
lietuvių stovyklos, esančios 
Vokietijojej, amerikiečių 
no j e.

zo-

Scheinfelde
Prie mažo (apie 2000 gy

ventojų) Scheinfeldo mieste
lio esanti,tremtinių stovykla

6) per visą tą laiką Liet. 
Raud. Kryž. Scheinfeldo sky
rius buvo suorganizavęs net 
251.932.01 RM. ir 4.073 UNR- 
RAos dol. pajamų (UNRRA 
dol. buvo 1946 m. stovyklų 
pinigai, 1 doleris—15 RM.).

7) per tą laiką buvo pada
ręs 232,509.26 RM. ir 4,073 
UNRRAos dol. išlaidų.

Sveikatos padėtis baisi
Reikia pabrėžti, kad bevei 

visos šios sumos buvo surin 
ktos iš pačių tremtinių. Da 
bar, po vokiečių valiutos re 
formos, šis didelis savišal 
pos darbas beveik visai su
stojo, nes nėra pinigų net j 
pradžiai. Dabar teks vėl vis 
ką organizuoti iš naujo, 
reikalas tokiam darbui nesu 
mažėjo, bet dar padidėjo, 
nes tremtinių vargas, jų svei

Hr;
Novena

Šv. Jurgio pai a i. 
jiečiai atliko nove 
tą Marijos Pra 

bveną vedė misioni 
igas Aukštikalnis, 

aldose dalyvavo 
aičius tikinčiųjų 
gė prie šventės.

I — vsu dviem tūkstančiais kalori
jų galima būtų patenkina
mai maitintis. Mums reikia 
maisto, ne kalorijų!

Be pinigų
Iš šalies dasipirkti maisto 

mažai kas tegali, nes neturi 
pinigų. Mūsų piniginė būklė 
ypatingai pablogėjo po valiu
tos reformos Vokietijoje. 
Kad yra mūsų tarpe žmonių, 
visai neturinčių pinigų, rodo 
toks pavyzdys. Dar prieš pi
nigų reformą, kada dar nie
kas nežinojo, kas ir kiek ga
lės iškeisti pinigų, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Schein
feldo skyrius buvo paskelbęs, 
kad visi tie, kurie visai netu
ri pinigų, paimtų iš Raudono
jo Kryžiaus po 60 markių pa
šalpos, nes buvo žinių, kad 
tokia suma būsianti iškeista 
į naujas vokiškas markes. Ir 
atsirado net 101 šeima, visai 
neturėję pinigų, ir atėjo atsi
imti pažadėtas pašalpas. 
Jiems buvo iš viso išmokėta 
6,060 RM. Tiek tremtinių šei
mų buvo be pinigų iki valiu
tos reformos.

Įvedus naują valiutą, tokių 
žmonių skaičius dar labiau 
padidėjo. Dabar geriau gyve
na tik stovykloje dirbantieji 
tremtiniai, nes jiems moka
mos, kai kuriems net gan pa
dorios, algos, jie gauna dar 
papildomą maistą ir rūkalų. 
Bet tokių laimingesnių trem
tinių stovykloje yra tik apie 
100, o visi kiti, apie 1000, ne
gauna nei darbo, nei algos, 
nei papildomo maisto, nei rū
kalų. Ir tai ne todėl, kad jie 
nenorėtų dirbti. Ne, jie nori 
darbo, bet to darbo nėra, ir 
jie jo negauna.
Paraližavo savišalpos darbą

Pinigų reforma paraližavo 
ir mūsų pačių suorganizuotą 
savišalpos darbą, kuris reiš
kėsi per Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus skyrius tremtinių 
stovyklose. Kokį milžinišką 
savišalpos darbą yra atlikę 
kai kurie Lietuvos Raudono- 

duona iš įvairių J° Kryž. skyriai ^matyti kad

tik apie 
yra dėl

davinys
Juk, pa

gauna vietiniai gyventojai 
vokiečiai, kurių oficialus die
nos davinys siekia 
1600 kalorijų. Taip 
dviejų priežasčių:

1) Mūsų maisto 
yra neracionalus,
vyzdžiui, šiaudai taip pat tu
ri kalorijų, ir galima būtų 
kasdien duoti žmogui suval
gyti 2000 kalorijų šiaudų. 
Bet ar toks žmogus ilgai gy
ventų? Tas pats yra ir su 
mūsų maistu. Jis yra nera
cionaliai sudėtas, jame trūks
ta tų maisto dalių, kurių 
žmogui ypatingai reikia, pa
vyzdžiui, riebalų ir vitaminų. 
Mūs atstovai jau daug kartų 
yra kėlę šį reikalą įvairiose 
IRO įstaigose, net IRO cent
re Genevoje, tačiau visi tie 
žygiai iki šiol nieko nepadė
jo-

2) Mums duodami du tūks
tančiai kalorijų neturi tiek 
vertės dar ir todėl, kad IRO 
per voikečių įstaigas duoda 
tremtiniams pačios blogiau
sios rūšies maisto produk
tus, kurių vokiečiai savo tau
tiečiams niekada net nedrįs
tų duoti: < 
miltų atmatų ir iš dalies iš iš šių pavyzdžių: 
kukurūzinių miltų, sūris daž
niausiai visai supuvęs ir ne-įfeldo skyrius per trejis savo 
valgomas, bulvės supuvusios veiklos metus, nuo 1945 m. 
(o jos sudaro labai didelį . birželio 21 d. iki 1948 m. bir- 
nuošimtį kalorijų mūsų mais- želio 21 d.,
to davinio), cukrus ne bal
tas, bet tamsiai rudas ir ne-' turintiems tautiečiams šelpti 
valytas, kurio vokiečiai visai buvo surinkęs aukų 149,631.- 
nevalgo. Paskiausiu laiku , 52 RM.

2) našlaičiams ir be tėvų 
gyvenantiems Liet. Gimnaz. 
mokiniams kiekvieną mėnesį 
jnokedavo iš viso nuo 700 iki 
10Q0 RM.

3) nepasiturintiems ligo-

Liet. Raud. Kryž. Schein-

1) savo stovyklos nepasi-

nevalgo. Paskiausiu 
pradėjo davinėti net druską j 
ne valgomą, bet tamsią, gy
vulinę. Sviestas (suaugę la
bai retai jį gauna) nešvie- 
žias ir dažnai sugedęs. Kada 
neseniai mūsų stovykla atsi
sakė priimti tokį supuvusį. niams išdavė iš savo vaisti- 
sviestą, iš IRO įstaigos Ans-1 nes veltui vaistų už 2,437.15 
bache buvo gautas įsakymas (RM.
— supuvusias vietas iš svies
to išimti, ir sviestą išdalinti J nepasiturinčių tautiečių gy- 

x.__-------------- 1 —x_- t__ ūymą vokiečių ligoninėse —
16,004 RM.

5) paramos reikalingiems 
tautiečiams išdavė net 1,785 
pašalpas, iš viso 109,785.20 
RM.

gyventojams suvalgyti. Įsa
kymas turėjo būti įvykdytas: 
sviestas buvo išdalintas (tik 
nesuvalgytas).

Reikia pabrėžti, kad IRO 
duodamas maisto davinys

4) apmokėjo sąskaitas už

Klebono gimtadi 
Lapkr. 28 d. par; 
rganizavo maloni 
gavo gerb. klebon 

Tlienio paminėjimą. 
11CJ5 L£ CįJLJLJL LJL1JL1V d-L Jl^ JJVCl. « *v 1
kata ir sunki jų medžiagini®38 ^uvo lsvyk§' 
būklė eina vis blogyn. Štai|^ ą-
pav., buvo patikrinta vis . .
mūsų stovyklos gyventoj||Prlz^.ir s
sveikata džiovos atžvilgiu, i ®31S Akėjimais . 

 

buvo rasta 80 tautiečių tuie^: Tikrai jaukia 
rinčių daugiau ar mažiau ak 
tyvią plaučių džiovą. Jų tar 
pe buvo 30 vaikų, šiuo meti 
iš mūsų stovyklos gyventoji

džiovininkų sanatorijose gy į Card Party pav; 
dosi net 27 žmonės. 1947 ra iaji Susirinko daug 
buvo pasverta 200 asmenų .yįsi turėjo malonų 
Iš jų šimtui trūko svorio i 
viso 600 kg., tai yra kiekvie 
nam asmeniui 600: 100 — 
kg. 1948 metais iš 10 pasvei 
tų suaugusių trūko svori judingai padaryti. 
80-čiai — 560 kg. arba kiel pagerinimai b:

. a.
jie padarė netikė

Metinis parengi]
Lapkr. 21 d. įvyki

Rengėjos sunkiai 
ir už tat gavo gra 

o.
Pagerinimai bažny

vienam žmogui iki normalat, vienuolyno ap: 
svorio trūko 650 : 80 — 7 kj ajp paį darbuojam 
Šiais metai (iki birželio mėi klebonijoje apšildo 
1 d. ) buvo gydyta ligoni prįe pagerįn 
ligoninėse: _ ja priskaityti ir nu
stovyklos ligoninėje .... 28naujų kortom 
kitose ligoninėse ..........51 ži įsigyta
sanatorijose .............  ^^nrinkta skelbimai 1

1

Iš viso .............. 125 ži
Šiais metais birželio mėi 

. d. ligoninių buvo: 
stovyklos ligoninėje .... 7 ži 
kitose ligoninėse ...... _
sanarijose (Nuernbergo,

Ambergo) .......... 27 ž

46 ZI irinkta skelbimai, 1 
TTT ėti ant staliukų ir 

kitiems pagerinin 
Kun. Vincentas Až 

_. ir po operacijos g, 
l. jvena šv. Jurgio ]

inijoje. Jam ir kit 
ilima gražiai pralei 
ikį — prie televizi

. 77Z to, kurs ką tik

Šie daviniai rodo, kad st 
vykioje yra nemaža, kur 
sveikata yra nepalenkiu 
ir kuriuos turime ne tik g 
dyti, bet ir šelpti. Tačiau ( 
ištikusio sąryšy su vokiei btas mokinių ; 
valiutos reforma smūgio, 1 nema-a

Winn 0 5 r 1T Q X C

S.

Parapijos nv 
miai padidėję

či

ki 
ki 
s 

išnaudotas, nė į oi 
ilio nebėra, kuri

griovusio visą mūs savitar 
nę pagelbą, mes patys nes 
lime padėti tiems savo ta 
tiečiams, kuriems mūsų { 
šalpa iki šiol buvo teikiau! buvo išvykus C 
ir kuriems ji yra ir toliau r 
kalinga.

Netekome dvasinių ginki
Blogėja ne tik mūsų m 

džiaginė, bet ir dvasinė b 
kultūrinė būklė. Piniginė : 
forma Vokietijoje padarė 
delį smūgį visai mūsų kul 
rinei veiklai. Daugumas n 
sų studentų jau turėjo n 
traukti savo mokslą, past Utalnotas Penna ir Nei 
kėjo mūsų laikraščių ir ki 
gų leidimas, sumažėjo ir 
nigingų skaitytojų skaiču 
Teatrai, chorai ir kitos n 
nininkų grupės dėl brangu) 
jau negali gastroliuoti po s 
vykias, o be pinigų like tre 
tiniai taip pat negali pai 
naudoti kultūringomis p 
mogomis.

Scheinfeldo lietuvių trei 
tinių stovykloje Liet. Ra’ 
Kryž. 
trejis 
zavęs 
čiams 
certų, 2 spektaklius vaikais 
ir 3 lietuvių literatūros 5 
karus, taigi iš viso net 
kultūrinių pramogų. Tos p 
mogos davė Raud. Kry: 
32,184.49 RM. pelno. Visi 
pinigai nuėjo tiems patiei 
tautiečiams šelpti.

Be medžiaginės nauc 
stovyklos gyventojai pas 
mė iš tų pramogų daug 
dvasinių bei moralinių jė 
kurios mūsų tremties gyv 
mo sąlygose yra ne maž 
reikalingos ir naudingos, 
gu medžiaginis tvirtumai 
atsparumas. Po valiutos

(Pabaiga'4-me pusi.)

Buvo Chicagc
Adelė Lukas praei

įlyvavo savo gi 
idotuvėse. Ji pirmą 
avo nuvykusi ir ’

M. DEW 5136

Jos. Kavalau!
LIETUVIS GRABO

valstijose

Nuliūdimo valandoje į 
šauktis prie mane

1601-03 So. 2nd
Philadelphia, Ps

. Tel. Sto 3208

vietinis skyrius 
metus buvo suorga 
savo stovyklos tau 
12 spektaklių, 13 k

JO]
Lietuvis Gri

1025 MT. VERN(

Neužmii
AID OVERSEAS
JD OVERSEAS, INC.

išskyrus SSSR. Siui 
grąžinami siunti 

čeki ar pinigu 
jMERIUS IR JU KAI 
r10*®, o užsakymai iš 

yra agrikultūros ir

Pavieniams asmeniu 
Maida.

j SIUNTINYS Nr. 1—$7. 
, sy. 3_ozs. kiaulinių tau 
2 y- rūkytų lašinių
2 “Jy salami dešros

(be 2 ozs.) bei 
. 2 ozs. marge
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Novena 1
Įurgio pait) ijos para- įstaigomis. Sako, kad phila- pamaldos buvo šv. Kazimie-

] Chicagos lietuvių veikimu ir' gėris pp. Shellus. Iškilmingos

1 atliko noveną į Ne
-arijos Prasidėjimą. 
Įvedė misionierius ku- 
įukštikalnis, jėzuitas, 
bse dalyvavo nemažas 
I tikinčiųjų ir prisi- 
rie šventės.

delphijiečiai gali daug ko pa
simokyti iš chicagiečių veiki-
mo.

Prašo našlaitės
V. Rutkauskai, 342

iš nuolat blogėja, tuo tarpu vo- pav., • 
o-1 kiečiams duodamas maistas mg 
la gerėja. Jei mums būtų duo- sveihd 
H- darni tokios pat rūšies ir to- buvo j 
tų kio pat įvairumo produktai, 
’a. L 
:o- 
>u- 
:u- 
ir 

ie
na 
1U- 
ia- 
lar 
Pi- 
tu- 
tu- 
ms 
,et- 
ir 

rie
tas

kokie duodami vokiečiams, 
su dviem tūkstančiais kalori
jų galima būtų patenkina
mai maitintis. Mums reikia 
maisto, ne kalorijų!

i
Be pinigų

Iš šalies dasipirkti maisto 
mažai kas tegali, nes neturi 
pinigų. Mūsų piniginė būklė 
ypatingai pablogėjo po valiu
tos reformos Vokietijoje. 
Kad yra mūsų tarpe žmonių, 
visai neturinčių pinigų, rodo

o
vi e- 
)00 
ma 
:iau 
rijų 
iais

Ojai 
die- 
įpie 
dėl

mys 
pa- 

; tu- 
ūtų 
tval- 
udų.
gy- 
su

lera- 
ūks- 
urių 
pa

tinų, 
artų 
riose 
2ent- 

tie
)adė-

bono gimtadienis
r. 28 d. parapijietės 
izavo malonų ir jau- 
gerb. klebono gimta- 

baminėjimą. Kai kle- 
)uvo išvykęs pamal- 
z savo a. a. tėvelius, 
iadarė netikėtumą — 
ir pasitiko su sveiki- 
[r likėjimais jo gimta- 
rikrai jaukiai viskas

tinis parengimas *
f. 21 d. įvykusi meti- 

došiP Party pavyko gra- 
[sirinko daug žmonių 
Sūrėjo malonų vakarė- 
Įėjos sunkiai darbavo- 
ftat gavo gražaus pel-

W 
svoe:

toks pavyzdys. Dar prieš pi
nigų reformą, kada dar nie
kas nežinojo, kas ir kiek ga
lės iškeisti pinigų, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Schein- 
feldo skyrius buvo paskelbęs, 
kad visi tie, kurie visai netu
ri pinigų, paimtų iš Raudono
jo Kryžiaus po 60 markių pa
šalpos, nes buvo žinių, kad

tinimai bažnyčioje vėl 
tai padaryti, šį kartą 
[agerinimai bažnyčios 
puolyno apšildymui, 
at darbuojamasi, kad 
talijoje apšildymas pa- 
ĮPrie pagerinimų rei- 
skaityti ir nupirkimą 
naujų kortoms žaisti 
u. Jų įsigyta net 100. 
ta skelbimai, kurie su- 
t staliukų ir dar atli
kus pagerinimams.
ĮVincentas Ažukas da- 
| operacijos gydosi ir 
I šv. Jurgio par. kle- 
fe. Jam ir kitiems čia 
Įgražiai praleisti liuos- 
L prie televizijos apa- 
rurs ką tik

PP-
Wharton St., padavė prašy
mą, kad paimtų lietuvaitę 
našlaitę savo globon. Mano, 
kad jie greit gaus. Ponia 
Kazlaučikūnienė jau gavo 
našlaitę. Ji gyvena Camden. 
Bendrai, lietuviai labiau ir 
labiau atjaučia tremtinius.

ro par. bažnyčioje. Vietos ve
teranai gražiai pasimeldė ir 
palydėjo savo kovos draugą 
laidojimo vieton. O kaip troš
ko a. a. velionio motinėlė ma
tyti savo sūnų čia palaidotą, 
kur jis ir buvo palaidotas.

Komunistų vadas mokėjo už sabotažus
(Mūsų specialaus korespondento Švedijoje)

Policijos raportas
Iš Švedijos policijos rapor

tų, dabar prieinamų visuo
menei, aiškėja, kad komunis
tų partijos vadovybė siųsda
vo pinigus už daromus kraš
te sabotažus, švedų laikraš
čiai stebisi, kodėl tada nebu
vo patrauktas atsakomybėn 
komunistų vadas Švedijoje 
Linderot.

Policijos raportas remiasi 
buvusio komunistų parlamen
to nario Roberto Samuelsso- 
no prisipažinimu.

Pinigai paštu
Iš pradžių šis mėgino išsi- 

Iš kairės į dešinę: Kardinolas F. Spellman, B ALF pirm, sukinėti, bet policijai įrodant

tokia suma būsianti iškeista stsrj 
į naujas vokiškas markes. Ir 
atsirado net 101 šeima, visai 
neturėję pinigų, ir atėjo atsi
imti pažadėtas pašalpas. 
Jiems buvo iš viso išmokėta 
6,060 RM. Tiek tremtinių šei- šd 
mų buvo be pinigų iki valiu- vjkH 

tos reformos.
Įvedus naują valiutą, tokių ii A 

žmonių skaičius dar labiau W 
padidėjo. Dabar geriau gyve- W 
na tik stovykloje dirbantieji vL 
tremtiniai, nes jiems moka- j 
mos, kai kuriems netganpa- ^ 
dorios, algos, jie gauna dar chieason
papildomą maistą ir rūkalų. imina^t§s
Bet tokių laimingesnių trem- įLgse irnfa s kį ten 
tinių stovykloje yra tik apie^|uvyku ? ir ; gerįjOsi 

100, o visi kiti, apie 1000, ne- 
gauna nei darbo, nei algos, d 
nei papildomo maisto, nei rū- J 
kalų. Ir tai ne todėl, kad jie 
nenorėtų dirbti. Ne, jie nori J 
darbo, bet to darbo nėra, ir J 
jie jo negauna. U

Paraližavo savišalpos darbą
Pinigų reforjma paraližavo J 

ir mūsų pačių suorganizuotą 
savišalpos darbą, kuris reis- ■ J 
kėši per Lietuvos Raudonojo eu 
Kryžiaus skyrius tremW 

' stovyklose. Kokį milžinišką

Svarbus susirinkimas
Philadelphijos lietuviai la

bai uoliai rengiasi sukelti ke
lias dešimtis tūkstančių do
lerių tremtinių reikalams. 
Vienas svarbių susirinkimų 
buvo gruodžio 3 d., lietuvių 
klube, 928 E. Moyamensing 
Avė. Ten priimtas bendras 
planas daryti didelę loteriją 
ir sukelti reikalingą sumą pi
nigų. Mat, tokiu keliu bus ga
lima gauti nemažai pagelbos 
iš nelietuvių. Tam sumany
mui uoliai dirba BALE pir- 
min. p. adv. C. Cheleden ir 
p. A. Kaniušis ir kiti valdy
bos nariai. Planas paskelbtas 
sekantis: Visas miestas bus 
išdalytas į 10 vienetų-dist- 
riktų. Kiekvienas gaus po 300 
laimėjimų knygučių. Užtat 
uždės po $300. Kai visas par
duos, tai ir visus pinigus sau 
atsiims. Bus leidžiama loteri- 
jon daug brangiij dalykų — 
automobilis, radijų, televizi
ja ir t.t. Manoma pasiekti 
kiekvieną lietuvį, o vėliau 
lankyti miestą ir platinti lai
mėjimo bilietus. Tai tikrai 
geras sumanymas.

Gausiai dalyvavo 
I 

Gruodžio 4 d. žemaičių šei
ma, 2812 Cantrell St. ir jų gi- j 
minės labai gausiai dalyvavo 
savo a. a. Antaninos Žemai
tienės mirties metinėse suka
ktuvėse. Jos vyras ir namiš- kun. Dr. J. Končius ir Lietuvos Generalinis Konsulas J. Bu-1 faktą po fakto, Samuelssonas 
kiai pasimeldė, o paskui bu-1 drys kalbasi belaukdami atvykstančio pirmojo tremtinių, nurodė Linderotą, kaipo ge- 
vo susirinkę pas našlį. Tai transporto spalių 30 d. New Yorko uoste. Iriausiai žinantį Lulea sabo-
gražus draugiškos užuojau-' ........ tažninkų veikimą, Samuelsso-
jautos ženklas. l • nas Pasipažino taip pat, kadjautos ženklas.

Apie Vysk. Brizgį
Vietinio lenkų savaitraščio 

— “Gwiazdos”. redakcija nu
sistačiusi įsidėti Vysk. Briz- 
gio atvaizdą ir eiliuotą pa
sveikinimą.

Dienrašty — “Nowiny Pol- 
skie,” leidžiamame Milwau
kee, 19-tą lapkričio, jau tilpo 
pranešimas apie Vysk. Briz
gi© atvykimą Amerikon. Ten 
sakoma, kad jis čia žada dar
buotis dėl Lietuvos nepri
klausomybės. K. V.

mes, ir kiekvienam iš jų savo 
paties medžiaginė gerovė la
biau rūpi, negu tremtinių 
vargai ir nelaimės.

—Prancūzijoje vėl atgyja 
automobilių gamyba. Spalių 
mėnesį apyvarton paleista 
18,562 naujos mašinos.

čia įtaisy-

<la šiemet 
kiekvienas 

■i užimtas 
okio kam-

bijos m'
(padidėja
!os kamb
Įdotas, nė
nebėra, kurs nebūtų

| mokinių Mokykloj 
ūemaža pagerinimų.

Buvo Chicago j
2 Lukas praeitą savai-
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Kavai auskas
S GRABORIUS

GEROS ŠIRDIES
TAUTIEČIAMS
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

Tėvynės tragedija
Visi mes, o ypatingai tie iš 

mūsų, kurių tėvai, vaikai, 
broliai, seserys ar bičiuliai 
vargsta kitoje dar žiauresnė
je tremtyje — Sibire, labai 
dažnai minime juos ir gerai 
žinome, kad mūsų būklė yra 
vis dėlto geresnė, negu anų 
nelaimingųjų. Bet,jie yra ne 
tik tremtyje, o ir vergijoje, 
todėl jiems nevalia net kal
bėti apie save, tuo tarpu mes 
esame laisvojo pasaulio daly
je ir dar turime teisę kalbėti. 
Todėl atvirai ir sakome, kas 
mums skaudu, ir ką mes jau
čiame.

Taip yra ne tik pas mus, 
bet ir kitose tremtinių sto
vyklose, kai kur net blogiau.

—Javoje sutriuškintas ko
munistų sukilimas, kuriame 
žuvo 400 Sovietų šalininkai.

IEŠKOMA
Anelė Vitkauskienė, gimimo 

Šlapkauskaitė, gyvenus Kaune ir 
Virbaly, dabar gyvena Kemp
ten, P. O. Box 229, Lithuanian 
Camp, ieško Amerikoje Andriaus 
Mickevičiaus arba jo giminių. 
Andrius Mickevičius yra brolis 
Marijonos Šlapkauskienės - Mic
kevičiūtės.

jis 1939 m. atvykęs į Stock- 
holmą buvo užsukęs pas Lin
derotą išreikalauti 260 kro
nų, kurias jis buvo išmokė
jęs avanso Cederiui už jam 
pavestą slaptą uždavinį. Pi
nigai atėjo paštu iš komunis
tų partijos postgirokonto.

Atsimena kari brolį
A. a. kario Vincento Nek- 

rašiaus sesuo Veronika labai 
gražiai atsimena savo brolį, 
žuvusį karį. Gruodžio 4 die
ną buvo paminėtos jo meti
nės pamaldomis. Ji kasmet 
atsimena savo žuvusį broliu
ką karį.

Palaidojo kareivį
Gruodžio 4 d., Šv. Kryžiaus

tūks- 
tiek 
IRO 

jodą 
pau- 
>duk-:B v y 
) tau- savišalpos darbą yra atliKę J 
jdrįs- kai kurie Lietuvos Raudono- U 
'airių j0 Kryž. skyriai^ matyti kad J 

tęs iš 
j daž- 
ir nė
jusios 
didelį
mais- želio 21 d., Įįf/1
i bal- 1) savo stovyklos nepa®W 
ir ne- Į turintiems tautiečiams šelpti 
visai buvo surinkęs aukų 149,631-- 
laiku '52 RM. _

ruską 
4, gy- 
gę la- 
lešvie-
Kada 

i atsi
buvusį 
5 Ans- 
<ymas 
svies- 
dalinti' nepasiturinčių tautiečių 
. Įsa-|dymą vokiečių ligoninėse 
dytas: 16,004 RM. 
s (tik

ir iš šių pavyzdžių:
Liet. Raud. Kryž. Scbeh'U 

feldo skyrius per trejis savo, 
Veiklos metus, nuo 1945 

birželio 21 d. iki 1948 m-

1) savo stovyklos nepasi-

2) našlaičiams ir be tėv?^ 
gyvenantiems Liet. 
mokiniams kiekvieną mėnesi 
mokėdavo iš viso nuo 700 
10Q0 RM.

3) nepasiturintiems lig0, 
niams išdavė iš savo vaistu 
nės veltui vaistų už 2,4371® 
RM.

4) apmokėjo sąskaitas M

iotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Idlmo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

11 - OS So. 2nd St,
Philadelphia, Pa,

Tel. Sto 3208

inigų pasiimti. Cederis skųs
davosi, kad labai sunku rū
pintis sprogstamąja medžia
ga, ypač neturint geros pa
talpos kur padėti.

Bet jie neatsimena
1941 m. tardant Linderotą, 

šis pareiškė, kad nei jis, nei 
komunistų partija nieko ben
dro su sabotažų vykdymu ne
turėjo. Samuelssoną jis pa
žįstąs, bet kad jis su juo bū
tų kalbėjęs apie Cederį, tą jis 
visai paneigė, tą vardą jis 
sužinojęs tik bylai prasidė
jus. Linderotas neprisiminė, 
kad šis su Samuelssonu būtų 
kalbėjęs ir apie kokius nors 
išmokėjimus, Samuelssonas 
sumaišęs jį gal būt su kokiu 
nors kitu pareigūnu. Linde
rotas visai nieko neatsimenąs 
apie 260 kronų išmokėjimą.

Kominterno pirštai
Paklausus bendrai apie ko

munistų sabotažinį veikimą, 
Samuelssonas tardant pareiš
kė, kad panaudoti sabotažą 
kaipo kovos priemonę, jo ma
nymu, buvo įsakyta komin
terno vykdomojo komiteto. 
Šiuo atžvilgiu partijos vado
vybė Švedijoje neturėjo nie
ko kito daryti, kaip tik vyk
dyti nutarimą pagal komin
terno direktyvas.

Norvegijos “Jonas kriš- 
tytojas”

Samuelssonas buvo tada 
Lulea darbo komunos pirmi
ninku ir kasininku. Jis daly
vavo paskiriant Cederį tiems 
nelegaliems uždaviniams. Sa
muelssonas kartu pareiškė, 
kad pas jį atsilankė norve
gas, kurio pavardės jis neži
nojo, bet iš fotografijos at
pažino jį esant Martin Hjel- 
men. Sabotažninkų sluoks
niuose Hjelmen buvo vadina
mas “Jonu Krikštytoju,” nes 
jis atlikdavo paruošiamuo
sius darbus. Šis Hjelmen at
vykęs sakė, kad turįs reko
mendacijas iš partijos vado
vybės Stockholme ir ieškąs 
patikimo žmogaus savo slap
tiems uždaviniams. Tokiems 
uždaviniams ir buvo patikė
tas Cederis, kuris paskui at
silankė pas Samuelssoną pi-

MONTEVIDEO
Pamaldos už Lietuvos 

ministrą
Montevideo lietuviai kata

likai gedulingomis mišiomis 
lapkričio 14 d. prisiminė a. a. 
Dr. Jurgį Šaulį, mirusį Švei
carijoje. Pamaldose dalyvavo 
Lietuvos ministras P. Ameri
kai Dr. K. Graužinis su šei
ma ir Pasiuntinybės bendra
darbiais. Atsilankė ir kitų 
lietuvių gausesnis būrys. Ve- 
lionies nunopelnus Lietuvos 
nepriklausomybei savo pa- 
moksliniame žodyje nušvietė 
kun. St. Grigaliūnas.

Rep.

IEŠKO
Ieškau savo giminių, Mykolo 

Milašiaus ir Nikodemo Juršėno. 
Amerikon atvyko prieš Didįjį 
Karą ir gyveno New Yorke, vė
liau Chicagoje. Taipgi ieškau 
Mykolą, sūnų Karanato, Milašių 
ir Gaidelius, kilusius iš Švenčio
nių

formos, mes netekome šitų 
dvasinių ginklų.

Pirkliška emigracija
O tų moralinių ginklų 

mums labai ir labri reikia. 
Visus mus be galo slegia mū- . . ...
sų Tėvynės tragedija, nyki i^-ies gyvenimo aplinkybių ir 
stovyklos aplinkuma ir visai, jūroje ir apsiniauku- 
nežinoma mūsų pačių ateitis.! si°Je m^slĮ V.^mo. Padapgėje 
Įvairių nekultūringų ir kul- _sv^ec^a viena sviesi
turingų kraštų misijos vis i žvaigždė — tai musų brolių 
dar atrenka iš mūsų tarpo Pr seserU veikla Amerikoje, 
emigracijai pačius gražiau-! Mes labai gerai žinome, kiek 
sius, sveikiausius, raumenin- gero Jūs jau esate mums pa- 
giausius, nesivaržydamos ar- darę ir dar darote. Su dideliu 
dyti net mūsų šeimų. Emig-! dizaugsmu girdime, kad jūsų 
racijos komisijos labai daž- Į visų bendromis jėgomis suor- 
nai, įvairiausiais suktais bū-, 5anizu°tas2el„vŽ‘ 

nia’m darbui mes linkime ge
riausios kloties ir našiausių 
vaisių. |

Būtų labai pageidaujama, j 
kad tremtinių problema būtų 
greiičau ir radikaliai išspręs
ta, kad dabartinės stovyklos 
būtų greičiau likviduotos. 
Tai turėjo būti jau seniai pa
daryta. Tačiau, kol dar tai 
neįvykdyta, yra labai sveikin
tina kiekviena graži iniciaty
va ir kiekvienas kilnus su
manymas, prisidedąs prie 
tremtinių medžiaginės ir mo
ralinės būklės pagerinimo.

Garbė jums už jūsų sieloji- 
mąsi savo Tautos ir jos trem
tinių reikalais! Mes tvirtai 
tikime, kad ateis laikas, ka
da išsilaisvinusi lietuvių tau
ta ir mes, buvę tremtiniai, 
atsilyginshne ir atsidėkosim 
jums taip, kaip tai gali pa-, 
daryti garbingos ir laisvos 
tautos broliai ir seserys ki
tiems savo broliams ir sese- ■ 
rims už jų pastangas.

Garbė jums, broliai!
Visi šių nepalankių trem-

_ / , 11CL1, £ V d 11 IdUOldlįj OUIYLCL1O M U i ~

kapinėse palaidotas Vladas jais ir neleistinomis priemo-, naują aukų vajų. Siam kil-
Paulauskas, kuris žuvo karo nėmis pasinaudodami, nustu- 
metu nuo bombų. Jo laidotu- mįa mus į užpakalį arba net 
vėmis rūpinosi sesuo ir švo- įr vįsai į šalį.

Vokiečių aplinkuma taip 
pat nepalanki mums. Mes 
esame labai dėkingi UNRRA 
ir IRO ir ypatingai toms tau
toms ir jų vyriausybėms, ku
rios tas dvi organizacijas su
kūrė ir visą laiką jas finan
suoja. Juk iki šiol žmonijos 
istorija dar nežinojo tokių 
didelių tarptautinių organi
zacijų karo pabėgėliams ir 
politiniams emigrantams glo
boti ir šelpti.

Tačiau ir čia negali mūs 
raminančiai veikti šių mūs 

' globojančių įstaigų kai ku- 
rie pavyzdžiai, rodą, kad gre
ta labai daugelio idealistų ir 
geradarių, atjaučiančių mūsų 
nelaimę ir besistengiančių 
mums padėti, atsiranda ir 
tokių, kurie mūs visai nesu
pranta arba nenori suprasti, 

■ nes mūsų didžiausias priešas 
yra jiems artimesnis, negu

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

JONAS DAUNIS 
etų vis Graborius - Balsamuotojas 
025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

> OVERSEAS, INC., 4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, III.
OVERSEAS, INC. siunčia maisto siuntinius j visas 4 Vokietijos zonas ir kitus Europos kraš- 
įšskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimų. Jei adresatas nesurandamas, 
ai grąžinami siuntėjui. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų, žiūrint j kur siuntinys eina, 
lami čekį ar pinigų orderį AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IK GAVĖJO ADRESĄ, PAKIETU 

jjuiERIUS IR JU KAINAS. AID OVERSEAS, INC. maisto siuntiniai pakuojami Europos sandū- 
|e, o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL-SPECIAL DELIVERY. Maisto paruoši- 
į,yra agrikultūros ir sveikatos departamentų priežiūroje.

organizacijoms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių duodamaJ (Pavieniams asmenims ar 
■ Ikida.

d
5) paramos reikalingie^ 

tautiečiams išdavė net 15®® 
TRO pašalpas, iš viso 109,785.20

piTINYS Nr. 1—$7.60 
3 ozs. kiaulinių taukų 
?rūkytų lašinių 
■salami dešros
(be 2 ozs.) k'- bekono 
2 ozs. marg.

2
2
2
2
1

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

4
2
2
1

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

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

14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

2 
2 
2
i 
i
2

2
2
2
2
1

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

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

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

2
2
2

apskrities.
B. Milašius, 

(13-b) Memmingen 
DP Camp Airport

Bl. 7, Room 44
U. S. Zone, Germany

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

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

2
2
i
4 „____ _

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

2
2 
2
2
1

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

SIUNTINYS Nr. 12—$5.95
2 sv.
2 sv.
3 sv.
2 sv.

rūkytų lašinių
3 ozs. kiaulinių taukų 
kavos
3 ozs. cukraus.

50-tas Good Will Vajus

Su 2 Ventiliatoriais
• $139.00

Iki 50 ketv. Pėdų

• $150.00

Mes jums duosim visiškai 
NAUJ4 STOG4 IR INSULIUOSIM 
JŪSŲ NAMž UŽ
Pilnai Garantuota

Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už............................................................g 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų žvyro Stogai biskį aukščiau
Mes jums duosim INSULIUOTAS 
PLYTŲ ŠONINES Pasirinkimas Spalvų UŽ 
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų
Mes Šingeliais apdengsim jūsų STOG^ 
UŽ TAIP pigiai kaip........................ - . . $ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant 

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

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

i 
i 
i 
i 

,2 
2

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

1/2 sv. kakavos
1 dėžutė kond. grietinės.

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

2
2
1
2
1
2

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

1
1
1
1
1
2

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

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

sv. rūkytų lašinių 
sv. 2 ozs. margarino 

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

sv.

sv.

i 
i 
i 
i 
i 
4

SIUNTINYS Nr. 17—$5.45 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

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

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

2
2
2
2
2
4
4
2

SIUNTINYS Nr. 29—$780
4 sv. 7 ozs. margarino 1

sv. 7 ozs. cukraus 
sv. kavos

„ sv. 5 ozs. miežinių kruopų
2 sv. presuoto marmelado 

sv. kvietinių miltų.
__________ _____ _ kainos siuntiniams į Vokietiją; 

siunčiant į kitus kraštus reikia pridėti 40 centų už kiekvieną 
siuntini specialioms išlaidoms padengti.

i 
i 
i 
i 
i 
2 
2

2 ozs. kiaulinių taukų
2 ozs. margarino 

presuoto marmelado 
degintos kavos
2 ozs. miežinių kruopų

sv. 3 ozs. sūrio 
sv. 3 ozs. cukraus.

PASTABA, čia nustatytos

4
4 
3
2
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MILŽINŲ RUNGTYNES LIETUVOJE
(Tęsinys)

Po pietų Ambo, šarvas ir 
Čempionas išsiveda po sky
rių taktiniams pratimams. 
Uosis ir aš einava tikrinti 
sargybų. Išklampoję stovyk
lą supančias samanomis per
augusias klampynes, visus 
sargybinius radę budriai ei
nant savąsias pareigas, susi- 
metam į Rymanto palapinę. 
Nespėjus nei “apsišilti,” pa
sigirsta stovyklos budėtojo 
komanda raportui:

—Stivykla baigt... Ramiai!
Greit susitvarkom unifor

mas ir verčiamės iš palapi
nės sutikti apygardos vadui 
ir jo adjutantui.

Apygardos vadas — Žve
jys, ir adjutantas — Naktis, 
priėmė raportą ir šiek tiek 
užkandę, apžiūri stovyklą ir 
tuoj pat “valdžios” palapi
nėj pradeda su rinktinių va
dais ataskaitinį pasikalbėji
mą už praėjusius tris mėne
sius...

Staiga rytiniame stovyk
los rajone nuaidi automato 
serija. Jai atsako kelios kitos 
ir netrukus užverda tikras 
pragaras. Iš pirmo sargybos 
posto atbėgęs sargybinis Do
leris raportuoja, kad už po
ros šimtų metrų pastebėjęs 
keliasdešimt rusų; kautynės 
vykstančios su 3-čiuoju kur
santų skyriumi.

Panašių puolimų senai bu
vo laukta ir jiems buvom pa
sirengę. Visa stovykla buvo 
suskirstyta į 5 kautynių sky
rius: I, II ir III sudarė kur
santai, IV — sargybų būrys 
ir V — ūkio būrys. Kiekvie
nas skyrius turėjo išsikasęs 
savus apkasus, kuriuose tu
rėjo išsilaikyti tol, kol sto
vykla nebus paruošta evaka- 
vimui. Ilgiau laikytis, kaip ir 
paprastai, nesirengėm, nes, 
priešui papildant jėgas, gali
ma išbaigti amuniciją ir tu
rėti pernelyg didelius nuo
stolius. Kiekvienose kautynė
se mūsų tikslas yra suduoti 
staigų smūgį priešui, pada
rant jam kiek galint dides-

Ipo.” Dabar jo judesiai pri
klauso nuo ruskių “malonės.” 
I ir II skyriai tuoj pat įsi
traukė į kautynes, talkinda
mi II-jam atsipalaiduoti.

Dešiniajame sparne prie
šas atsiranda pavojingoj ar
tumoj — jo “bliūdas” prade
da dudenti išilgai palapinių. 
Sargybų būrys gauna įsaky
mą atsiimti dešiniam sparne 
prarastus ar žadamus pra
rasti III skyriaus apkasus— 
juos praradus grėsė prarasti 
ir visą stovyklos rajoną. Bū
rio vado Sargo komanda nu
stelbia automatinių ginklų 
triukšmą:

—Sargybų būriui saujoj 
veržtis į III skyriaus pozici
jas!... Sargas pats pirmas 
metasi pirmyn. Nuo jo neat- 
silikdamas leidžia seriją po 
serijos sargybinis Jūrelė iš 
vokiško “pragaro” (vokiečių 
pėstininkų kulkosvaidžio), 
atlikdamas staigius perbėgi
mus. Tačiau prakeikimas! — 
Jūrelė pašoko perbėgimui ir 
staiga, netekęs lygsvaros 
krenta aukštielninkas. Jo 
“mylimoji”—“pragaras” pri
slegia jį.

—Jūrelė sužeistas!...—pa
sigirsta jo balsas.

Prie kulkosvydžio pribėga 
Sargas. Jūrelė išsitraukia 
“zviozdą” (rusišką pistole
tą) ir kairiąja ranka spaus
damas perskrostą krūtinę 
šliaužia užpakalin. Pakanka 
mai atsitraukęs, atsiremia į 
pušį ir sėdas. Trys sargybų 
būrio kovotojai jau pasiekia 
III skyriaus apkasus ir gra
natomis ištaško spėjusius su
lįsti ivanus. Prie pat apkasų, 
priešo-automato serijos per
vertas, ant savo kulkosvy
džio nusvyra būrio vadas 
Sargas. Kulkosvydį perima 
nr. 2 — kovotojas Daina. 
Sargybų būrys įsitvirtina ap
kasuose. Stovyklos dešinia
jame sparne padėtis atstaty
ta...

I, II ir III kautynių sky
riai tuo pat metu atsipalai

duoja nuo priešo. I ir II sky
riai užima savus apkasus, o 
trečiasis — sargybų būrio, 
ūkio būrys, kurio rajone prie
šas iš viso nepuola, gauna į- 
sakymą užimti į vakarus nuo 
stovyklos esantį spindį ir jį 
išlaikyti, kol pasitraukiant 
visi skyriai jį peržengs.

Ivanų puolimas nesiliauja. 
Aklai vykdydami savo “na- 
čelninko” pernelyg negudrią 
komandą — “vperiod!”, jie 
atstatę durtuvus stačiomis 
bėga ant mūsų automatų... ir 
vienas po kito krenta šalia 
kartu puolančių dresiruotų 
šunų. Tikra šienapiūtė!...

Automatų kalenimą per
skrodžia kursų vadovo Ry
manto šauksmas:

—Vyrai, aš sužeistas!... 
Patankinti ugnį!...—dvi prie
šo kulipkos perskrodė jam 
kaklą ir dešiniąją ranką.

Tuo pat metu kairiajame 
sparne per giliai prasiveržu- 
sios priešo grupės kryžma 
ugnimi perkerta II kautynių 
skyriaus kovotoją — Geleži
nio Vilko rinktinės žvalgybos 
skyriaus viršininką Tautvy
dą...

Kautynių vadą išvedus iš 
rikiuotės, vyrai nepasimeta. 
Sutankinta ugnis skinte ski
na vis dar beatodairos besi- 
artinannčius ivanus. Tuo pat 
metu stovykloje skubiai 
tvarkom dokumentus ir ruo
šiamės greitam evakavimui- 
si. Pirmasis skyrius gauna 
įsakymą trauktis tarp “kla
sės” ir “virtuvės” esančiu 
kloniu.

Po pusvalandžio pragariš
ko triukšmo priešo ugnis 
pradeda silpnėti — didesnė 
jo dalis, apie 37 vyrai, guli 
prieš mūsų apkasus be gyvy
bės ženklų. Likusieji gyvi ir 
sužeistieji pradeda panikoje 
trauktis.

Kautynės laimėtos! Visi 
kovotojai padalinami trimis 
grupėmis ir išsidėstę saujo
mis skubiai ištraukia savais 
keliais, nes tęsti kursus toliau 
čia neįmanoma — rytoj tik
riausiai ivanai grįš ir puls iš
tisais batalijonais.

Foto LAIC
Priima raportą

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

iORESPOND

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS
Kad apniko bėdos tai neži- Pliumpi, tris paras, dabar 

nau, kaip iš jų beišsikapsty- jau esi gudrus, tai ir ginkis.

Panaikinimas T. H. įstatymo 
nuskriaus darbininkus

Mūs darbininkų didžiuma 
visai nėra to įstatymo matę 
ar jo skaitę, ir visai nežino, 
kas jis per vienas yra. Jie 
apie tą įstatymą tik tiek ži
no, kiek jiems susirinkime 
unijų “bosai” paaiškino; o tą 
įstatymą jie paaiškino taip, 
kaip jie norėjo ir jiems pati
ko. Daug darbininkų dar ir 
dabar tiki, kad tas įstatymas 
tik darbdavių reikalus ap
saugo ir yra nukreiptas prieš 
darbininkus, kas yra netiesa. 
Daug darbininkų visai neži
no, kad tas įstatymas apsau-

uz

kelis

siu. Jau neužtenka to, kad, 
pakliuvęs į lietuvių bolševikų 
pikniką, įsivėliau į bolševikų 
pinkles, kaip musė voratink
ly, tris dienas ir tris naktis 
džėloje išsėdėjau, bet dar ir 
vienas rimtas Pliumpio skai
tytojas prikaišioja, kad 
Pliumpis prastas katalikas, 
nes sapnininkus skaito, ir 
dar ne bet kokius sapninin
kus, o per Jakavičių Rygoje 
išleistus, kur net apie bolše
vikus ir enkavedistus para
šyta. Redaktorius nuo savęs 
irgi už veža: sėdėjai džėloj,

Pasitraukimas vyksta be 
didesnių nuotykių. Tik prie 
vieno kaimo Uosio ir mano 
grupė “užlipa” ant kažkokio 
ivanų pasaluojančio dalinio, 
kuris, gavęs porą gerų seri
jų, pasitraukia iš kelio, neiš
drįsdamas stoti į kautynes.

Saulei siunčiant paskuti
nius spindulius, vėl visa sto-

nius nuostolius, ir pasitrauk
ti, kol neatvyks didesnės 
priešo pajėgos. Kautynėms 
vadovautų buvo pasiėmęs 
pats kursų vadovas Kyman
tas.

Šį kartą priešas, apie 60 
vyrų apimtyje, išsidėstęs tri
mis grupėmis, puola stovyk
lą iš pietų, rytų ir šiaurės. 
Jam pavyko gana arti nepa
stebėtam prie stovyklos pri- 
slinkti. Nelaimei, puolimo 
pradžioje stovyklos dešinia
jame sparne visiškai nebu
vo mūsų pajėgų — ten esan
čius apkasus kaip tik turėjo 
ginti III skyrius, ant kurio 
priešas pirmiausiai ir “užli-

Foto LAIC
Darbas “raštinėje”

vykia susiburia aikštėje, 
voj tėvų žemėj neturėdami 
net miško tankmėj nuosavos 
žemės kovoj kritusių bro
lių kapams supilti, nei ra
maus kampelio savoms žaiz
doms perrišti, susikaupiam 
vakarinei maldai, su dar di
desniu ryžtumu spausdami 
“meilužes,” paskęstam liūde
sy, prisimindami prieš kelias 
valandas iš mūsų tarpo iš
plėštus geriausius kovos 
draugus — Tautvydą ir Sar-

Jei jūsų širdys dėl to susi
graudeno, tai tik galiu pasa- 

, kyti ačiū, bet prašau nenusi- 
| minti, žemaitį taip lengvai 
i nepaklosi. Senovės laikais, 
i kai žemaičiai valdė ne tik že- 
!maitiją ir visą Lietuvą, bet 
dar ir Gudiją ir net Ukrainą, 
tai žemaičių kunigaikštis 
Kęstutis pasakė: kas bus, kas 
nebus, bet žemaitis nepražus. 
Taigi, nežus ir Pliumpis, duos 
visiems apsisukdamas, bet 
maskoliams ir jų tarnams 
Amerikoje už vis labiau^

O dabar dėl to mielo “A- 
merikos” skaitytojo, kuris 
duoda garo Pliumpiui už sap
nininkų skaitymą. Pliumpis 
niekam nepatarė sapnininkų 

(Skaityt, o jeigu jam pakišo 
I sapnininką viena gera kai- 
minka, tai čia irgi nieko blo
go nematau, ypatingai kad 
tas sapnininkas taip gražiai 

' apie bolševikus nurašo. O 
dabar kas dėl to, kad ten apie

Sa- bolševikus

gą-
Nakties šešėliams prade

dant gaubti nurimusį mišką 
vėl rengiamės žygiui, minti
mis kartodami duotos prie
saikos žodžius — atkakliai 
tęsti kovą už tiesos ir teisin
gumo triumfą žemėje ir už 
žmogaus teises, apie kurias 
tiek daug pasaulyje prikal
bėta ir tebekalbama, kurias 
mes vis dar savu krauju pir
kti privalome... Ir lig šiol dar 
neišpirkome...

Daumantas

ir enkavedistus 
parašyta, tai buvau nulėkęs 
dar kartą į tą sapnininką 
žvilgterti ir pamačiau, kad į 
jį daug naujų puslapių įkli
juota. Vadinas, viršelis se
nas, bet sapnų ištlumočiji- 
mas vėliausios mados, nes 
sapnininkas nuolat dapildo- 
mas. Jei jau ką reikėtų kal
tinti, tai tą mano kaiminką, 
kuri į tuos sapnus baisiai ti
ki ir jei jau ką susapnavo, 
tai taip ir laukia, kada išsi-
pildys.

Bendrai paėmus, tai tas 
skaitytojas labai atlaidus 
žmogus — jis tik prie sapni
ninko teprikibo, o tuo tarpu 
didesnių piktybių nepamatė. 
Tik prisiminkit, kaip mano 
visos nelaimės prasidėjo, kai 
aš Grandstryčiu ėjau ištroš
kęs, o velniūkštis į ausį: ei, 
Pliumpi, tavo gerklė išdžiū
vus kaip tošis, nutrokši jei 
neužpilsi giiįtarinio alučio, o 
lietuviškos dešros kaip kve
pia... Na, šiūr, ir Pliumpis

tik padrykt į karčiamą pa
klausęs velniūkščio balso. 
Bet ir čia negana vieno alu
čio ir dešros porcijos. Plium
pis susipažino su tokiu bol- 
ševikuojančiu Čarliu, su ku
riuo ant linksmos pažinties 
tik pylė ir pylė kol galų gale 
nesusitarė su ta visa bolše
vikiška kompanija į bolševi
kišką lietuvių pikniką va
žiuoti. čia tai patys didžiausi 
Pliumpio griekai, o sapninin
ko skaitymas tai tik to viso 
pasekmė. Kad jūsų Pliumpis 
per neapsižiūrėjimą į bolše
vikų pikniką pateko, tai tas 
tik skaitytojams į gerą gali 
išeiti, nes prisiskaitę Plium
pio nelaimių, jie patys galės 
jų išvengti.

Ar atsimenat tą žemaičių 
Vyskupą Valančių, kurį že
maičiai Valančauskiu vadin
davo? Kiek jis baikų yra pri
rašęs ir kaip jį už tą žemai
čiai mylėjo, žinoma, Plium
pis rašo savo viernus nuoty
kius, kad ir kiti galėtų ma
tyti, kas atsitinka susidėjus 
su lietuviais bolševikais. 
Pliumpis įkrito į bolševikiš
ką marmalynę, tai kitiems 
skaitant jo vargus net juo
kas ima. Bet jeigu Pliumpis 
būtų visiškai padorus vyras, 
prie karčiamos neitų arčiau 
mylios, o nuo bolševikiškų 
piknikų laikytųsi bent dešim
tį mylių, pamatęs sapninin
ką tuojau jį sudegintų (jei 
ta kaįminka už tą akių jam 
neiškabintų). Bet apie ką 
jis galėtų rašyti, tai iš ko 
broliai žemaiteliai juoktųsi? 
Redaktoriui irgi nepatiktų, 
kai jo skaitytojai vaikščiotų 
su tokiais surūgusiais vei
dais, kaip bolševikų pikni- 
kieriai po to, kai Dėdės Šamo 
agentai juos nufotografavo.

Manau, kad po šito išsiaiš
kinimo būsime su tuo mielu 
“Amerikos” ir taipgi Plium
pio skaitytoju susitaikę.

goja jų teises ir užtikrina 
jiems darbus. Atšaukimas to 
įstatymo vėl suteiks unijų 
“bosams” laisvas rankas ir 
vėl jie taip elgsis su darbi
ninkais, kaip jiems patiks ir 
kaip jie norės, ir skriaus 
juos, kaip kad jie skriaudė 
juos per daugelį metų.

Darbininkai balsavo
T. H. Įstatymą

Prieš rinkimus per
mėnesius New Yorko mieste, 
kur yra labai daug įvairių 
rūšių darbininkų, unijų vadai 
varė labai didelę tarp darbi
ninkų propagandą, raginda
mi juos vien tik už demokra
tus ir progresyvius balsuoti. 
Tuo tikslu jie šaukė unijistų 
darbininkų susirinkimus ir 
dalino jiems literatūrą, kur 
buvo labai smarkiai puolami 
republikonai ir dievinami de
mokratai bei kiti progresy
viai. Visa unijos spauda buvo 
ir dar dabar yra pilna melų 
ir šmeižtų ir nukreipta prieš 
republikonus.

Praėjus rinkimams, pačia
me New Yorke, kur, beveik, 
visi balsuotojai yra darbinin
kų klasės žmonės, rinkimus 
laimėjo republikonai, kas 
reiškia, kad darbininkai bal
savo už Taft-Hartley įstaty
mą. Tas pats buvo ir kituose 
didelių industrijų miestuose. 
Šį kartą demokratai laimėjo 
tik dėl to, kad ūkininkai, bi
jodami netekti subsidijų, ku
rias jiems demokratų val
džia, už nepriauginimą javų 
ar gyvulių jau kelinti metai 
moka, balsavo už demokra
tus. O dabar unijų “bosai” 
skelbia melus, kad darbinin
kai išrinko demokratus ir rei
kalauja T. H. įstatymo at
šaukimo.

FARMERIAMS PATA
RIMAS

Trejybės parapijos b 
ruodžįo 4 d. atvežta 
apsireiškusios Švč. 1 

[arijos stovyla. Stovy 
jer visą Novenos laik; 
ižio 11 d.
foveną gyvai veda T 
gis, pranciškonas. Ke 
girinko daug žmonių, 
iv. Jurgio salėje j 
r vietos skyriaus nari 
omas. Nutarta sukelti 
iniams. Visų aukojus 
/daugiau pavardes n 
skelbti spaudoje. Sudž 
jja, kuri rūpinsis su: 
stantiems tremtiniam;

iekmadienį įvyks kort 
takaras BALF naudai 
bus po pietų šv. Ji

New York

Washington. — Specialus 
biuras, vadovaujamas Dr. 
Lowry Nelson, Minesotos 
Universiteto profesoriaus, iš
leido knygutę, kurioje atsi
šaukia į Amerikos farme- 
rius, kad savo pajamas ge
riau sunaudotų išmokslini
mui savo vaikų, negu pirki
mui žemės.

Biuras pareiškia, kad far- 
merių pajamos dabar yra pa
kilusios 3V2 kartų daugiau, 
negu jos buvo 1939 metais.

anksto visus nunoširc 
ame į nepaprastą koi 
balių, kurį rengia Br 
Apreiškimo parap. ch 
Stuko Lietuviškas Ra 
iadijo Tautinių šokių 
Js, sausio-Jan. 9 d., 1 
adienį, Webster Hall, 
[th St., arti 3rd Ave 
Yorke. Programoje: 
garsusis Apreiškimo p 
Choras, vadovaujant i 
tai. Taip pat bus solo, 

' rartetų ir t.t. šoks J. 
' adijo Tautinių Šokių 
' š, vadovaujant L. St 
' . Bus pašokta graž 
• ilčių, vyrų, vaikučių 
1 tautiški šokiai. Iškiln 

ėliavos ceremonijas ai 
muota Lietuvių Veter:

' ja iš Newarko.
' pramos pradžia 4 vai. 

Nuo 8-tos vai. šoki? 
’. Thomas lietuviškas 
s. įžanga, įskaitant t 
1.25. Rezervuotos vietc 
Ruoškitės dalyvauti š 
forko ir New Jersey li< 
eno šventėje, ir užkvie 

. m draugus. —Reng

Elizabeth, N. J

—Italų jūrininkai atsisakė 
plukdyti Rusijon laivus, ku
riuos taikos sutartimi Itali
ja turėjo atiduoti sovietams.

hi pažiba ir kitataučių

■y mylimieji muzikai-ai 
irijona ir Jonas čižaus 
r tebespindi muzikos m 
ate. štai pereito men 
mj Elizabethe švč. šin 
učių parapija buvo sui 
iiaulį bažnytinį konce 
įnės muzikos progr< 
[ti buvo pakviesta įžyi 
a artistai. Ir kaip malt 
iii tarp kitataučių įžyi 
musų tautiečiai Čižaus 
i garbingą vietą!

Ig. šeinius

BADAS
I.

Ir šiandien mes žvejojam. Visas ežeras pilnas žmo
nių. Iš toli, iš kitų kaimų ateina. Ištisi būriai, su tink
lais, su dvibradžiais. Moterys, vaikai braidžioja pa- 
krančiais ir žvejoja sietais.

Dieną ir naktį nebrenda žmonės iš vandens. Vanduo 
dumblinas, užterštas maurais, o mes vis tiek laukiam, 
kad dar kam pasiseks sugauti žuvis.

Traukiam valkšnį po valkšnės, o kuly vis tas pats 
dumblas, jau kiek kartų įkliuvę maurai.

Vakar per visą dieną niekas nerado nė vienos žuvies. 
Buvo tylu, netarta nė žodžio, ir vis dėlto sutemus nie
kas negrįžo namo.

Kažin, ar dar miega kas? Visų akys raudonos, už- 
purtusios. Atrodo, kad jos visados pusiau miega, žiūri 
tik į vandenį, į šviesą ir negali visiškai užsimerkti.

Šiandien apie vidudienį pasitaikė trys senos lydekos. 
Darbas bematant sustojo ežere. Ir vyrai, nuleidę ran
kas, brido ton vieton.

Lydekos blaškėsi kulyje lėtai, žiopčiojo uždusdamos. 
žmonės žiūrėjo į jas.

Labai nesidžiaugė nei tie, kurių tinklan jos įkliuvo, 
nepavydėjom nei mes, stovėdami aplinkui.

Nė nepastebėjom, kaip, po truputį piaustydami, visi 
pasidalijom ir čia pat suvalgėm.

Ir vėl, viską pamiršę, toliau žvejojam. Gal ir dar 
kaip sugausim.

II.
Namie, kas būtų galima įdėti burnon, nieko daugiau 

neliko. Vakar mama peršlavė svirne aruodus, — nie
ko nerado.

Tėvas iš pat anksto miške. Ieško ten medžiuose kem
pinių. Mama prisiminė, kad jas išvirus galima valgyti.

Tik tėvas vis dar negrįžta. Gal būt, kad kiti jau se
niau žinojo ir viską išrinko.

Aš ir sesuo ieškojom sode pernykščių obuolių. Kar
tą aš buvau radęs vieną sudžiūvusį, šakų tankmėje. 
Šiandien taip pat radau vieną, tik labai mažą.

Kas gerai, radom pernykščių slyvų. Buvo gardžios. 
Kelias rieškučias pririnkom patvory.

Gaila, kad šiemet neauga dilgynės ir dobilai. Jų ir 
šaknis sušutinus buvo galima valgyt. Dabar jų niekur 
nėra. Kitą žolę ir valgo kiti, tik kažin kodėl labai grei
tai miršta. O! kad dar būtų žievės ant obelų.

Rytą mūsų kaimas matė laukais pralekiantį arklį. 
Gaudė, gaudė, bet arklys ištrūko. Iš kur jis buvo, nie
kas nežino.

Ore jau niekados nepasirodo paukštis. Jei dar kur 
pamatysi vieversį ar varną, tai slankioja stačiai žeme. 
Gal dar yra ir kitų paukščių, tik kur jie laikos, niekas 
nematė.

m.
Mano sesuo rytą užmigo ir daugiau neprisikėlė.
Aš dabar bijau būti namie, kad neužmigčiau. Pasto

viu kur prisišliejęs, jaučiu, kad mane pradeda duobėn 
traukti, ir vėl toliau einu.

Mama su tėvu ne taip bijo miego. Jie dar ir paeina 
greičiau nei mes kiti. -

Bet nei mama, nei tėvas neverkė, kai sesuo neprisi
kėlė. Mes dabar tik matom vienas kitą, daugiau nieko. 
Rodos, ir svetimi, ir savi tie patys.

Aš eisiu laukuosna. Tik ne pamiškėn, ne paupin. 
Ten tuojau apima miegas.

Laukų dabar niekas nedirba. Jei kur daiktais ir auga 
vasarojus ar rugiai, niekas nelaukia, kad jie būtų plau
tini.

Dangus vis raudonas, ir vėjas nepučia. N. vieno 
debesėlio, tik ore lyg dūmų pilna.

Aš einu, taip nubosta vaikščioti. Nieko, nieko neno
riu, tik bijau, kad neužmigčiau.

Vienoj pievoj susitikau piemenį. Jis vaikščiojo ratu 
ir galva nusviręs ieškojo ko. Neklausiau, pats pasisakė,

kad ieško duonos. Pernai ganydamas kažin kur ją pa
metė.

Jau leidžias saulė. Visa tokia raudona. Grįžtu namo.
Kai saulė leidžias, kaime renkas žmonės. Vieni šne

ka, pasakojas. Kiti visą laiką tyli. Bet vis dėlto visi 
spiečiasi būrin.

IV.
Aš valgyt visai nenoriu, ne, tik bijau, kad neužmig

čiau. Miegas tiek traukia...
Tur būt, buvo gerai, kai žmogus turėjo ko valgyt. 

Ko norėjo, beveik viską galėjo gauti, žmonės tada ga
lėjo greitai vaikščioti. Mergiotės, rodos, dainuodavo, 
pindamos vainikus.

Dabar tylu. Niekas nevažiuoja, neina. Niekur nie
kas nesiskubina.

Dabar žmonės ne valgyt ieško, tik bijo užmigti. Kai 
tik nepasisergsti, jau neprisikelia.

Klaidinėja žmonės laukais, vis po vieną. Slapstos nuo 
miego. Jau ir vienas kito vengia susitikti.

Atėjo žinia, kad kažin kas atveš daug valgyt. — 
Jei būtų toks valgis, kad miego nenorėtum!

Dangus vis raudonas, saulė daros dar raudonesnė. 
Ore jau, rodos, skraido juodi paukščiai.

Šiandien nusileis saulė, ir rytoj kažin ar patekės.
Negaliu ilgiau atsispirti... Neneša kojos, nepakeliu 

rankos.
Eisiu kiek primigti...

Į tave, sočiai ir ramiai gyvenantį Amerikos lietuvi, 
yra nukreiptos alkanos jų akys. Tavo vargo broliai ži
no, kad tu neatsisakysi ištiesti pagelbos ranką ir šian
dien pat pasiusi auką. Vokietijoje vargstantiems bro
liams lietuviams. Aukas siųskite per BALF.

Tavo širdis bus dar linksmesnė, kai žinosi, kad esi 
pradžiuginęs savo dovanomis tremtyje šąlantį ir alks
tantį lietuvį. BALFas rūpinasi tremtinių šelpimu. Siųs
kit aukas tuojau: 105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

aisijaudinom kai išgird

S. Stanevičius
ffiauskus duetu gied 
šbttės “Justus et Palm

AITVARAI

Prie sraunios upės, pagal ąžuolyną seną, 
Vienkiemy daugel metų žemaitis gyveno, 
Nebuvo ten aplinkui nė jokio kaimyno, 
Kurio būtų taip didi ir graži šeimyna:

-Pilni tvartai galvijų, javai netelp klėty — 
Nerasi laimingesnio visame pasviety.
Buvo garsas aplinkui, ir visi žinojo, 
Jog namus to žemaičio aitvaras dabojo.

Kaip jis lakstė patrobiais, ne vienas tai matė, 
Ir, nutūpęs ant stogo, ką parnešęs kratė.
Juk ir stogų žirgeliai nuspardyti buvo, 
Ir artimiems kaimynams šiens ir javai žuvo.

Ant to garso pas žmogų atėjęs urėdas.
“Ar tu,” sako, “neturi gėdos
Aitvarą pas save laikyti —
Kaimynams vis žalą daryti!”

Atsakė žmogus, dvasioj juokdamosi savo: 
“Mano aitvarai neapgavo
Nė vieno kaimyno,
O daugiui ir gero padarė.”

Į tai žodį urėdas tarė:
“Parodyk tu man aitvarus savo.” 
Tuojau žmogus urėdą už rankos pagavo 
Ir vedė į paklėtį,

Kur buvo žagrės, dalgiai ir kirviai sudėti: 
“Šitai,” sako, “aitvarai, kurie visa gera 
Gyvenime daro.”

aavomės, kai p. Čižausl 
vargonais išpildė Serin 

aio ir Mossenetės pas 
asto veikalus.
□reję į viens kitą ir ga 
iami tarėme sau: Te 
Tai mūsų garbingieji 
L Jie ir šiandien mu 
samų tarpe, lyg Šver 
vabalėliai švytruoja, ž; 
Kitataučiai žino mūsų 
1 tautybę, anot jų — 
4 muzikos meno tūzai 
b ponia Marijona Čižai 
kitataučių (amerikon 

1 Klubo suruoštam vai 
ijo paskaitą. Jos tema l 
apie lietuvių liaudies n 
®o, mūsų tautos darbi

Linden, N. J.

Didelė nelaimė

sičio 20 d. įvyko didi 
■bilio nelaimė, kurioje z 
5vis Jonas Buzūnas, 
amžiaus ir liko labai s 
i J. Budris, kuris paguld 
iabeth ligoninėje. Mir 
'aną atilsį, sveikstančia 
keikti jo draugai.

S.
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SPONDENTŲ PRANEŠIMAI JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Panaikinimas T. H. įstatymo 

nuskriaus darbininkus

Mūs darbininkų didžiuma 
visai nėra to įstatymo matę 
ar jo skaitę, ir visai nežino, 
kas jis per vienas yra. Jie 
apie tą įstatymą tik tiek ži
no, kiek jiems susirinkime 
unijų “bosai” paaiškino; o tą 
įstatymą jie paaiškino taip, 
kaip jie norėjo ir jiems pati
ko. Daug darbininkų dar ir 
dabar tiki, kad tas įstatymas 
tik darbdavių reikalus ap
saugo ir yra nukreiptas prieš 
darbininkus, kas yra netiesa. 
Daug darbininkų visai neži
no, kad tas įstatymas apsau-

ark, N. J
įbes parapijos bažny- 
t> 4 d. atvežta Fati- 
nškusios švč. Pane- 
Istovyla. Stovyla iš- 
| Novenos laiką, iki 
|d.
B gyvai veda Tėvas 
ranciškonas. Kasdie- 
> daug žmonių.
Įirgio salėje įvyko 
>s skyriaus narių su- 
Nutarta sukelti aukų 
s. Visų aukojusių 5 
[iau pavardes nutar- 
į spaudoje. Sudaryta 
įiri rūpinsis surasti 
|ms tremtiniams bu-

Harrison-Kearny, JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav

Maspetho lietuvių parapijos 40 metų sukakties minėjimo vakarienės svečiai — J. 
E. Vysk. V. Brizgys, prel. J. Balkūnas, kun. Dr. Končius ir k.

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

tik padrykt į karčiamą pa
klausęs velniūkščio balso. 
Bet ir čia negana vieno alu
čio ir dešros porcijos. Plium
pis susipažino su tokiu bol- 
ševikuojančiu Čarliu, su ku
riuo ant linksmos pažinties 
tik pylė ir pylė kol galų gale 
nesusitarė su ta visa bolše
vikiška kompanija į bolševi
kišką lietuvių pikniką va
žiuoti. Čia tai patys didžiausi 
Pliumpio griekai, o sapninin
ko skaitymas tai tik to viso 
pasekmė. Kad jūsų Pliumpis 
per neapsižiūrėjimą į bolše
vikų pikniką pateko, tai tas 
tik skaitytojams į gerą gali 
išeiti, nes prisiskaitę Plium
pio nelaimių, jie patys galės 
jų išvengti.

Ar atsimenat tą žemaičių 
Vyskupą Valančių, kurį že
maičiai Valančauskiu vadin
davo ? Kiek jis baikų yra pri-

ienį įvyks kortų lo- 
s BALF naudai. Lo
to pietų šv. Jurgio

York

J rašęs ir kaip jį už tą žemai-
i čiai mylėjo, žinoma, Plium-

kaifcl
> pis rašo savo vienius nuoty- 
r kius, kad ir kiti galėtų ma- 
į tyti, kas atsitinka susidėjus 
■ su lietuviais bolševikais.

Pliumpis įkrito į bolševikiš
ką marmalynę, tai kitiems 

: skaitant jo vargus net juo
kas ima. Bet jeigu Pliumpis 
būtų visiškai padorus vyras, 
prie karčiamos neitų arčiau 
mylios, o nuo bolševikiškų: 
piknikų laikytųsi bent dešim
tį mylių, pamatęs sapninin
ką tuojau jį sudegintų (jei 
ta kaiminka už tą akių jam 
neiškabintų). Bet apie ką 
jis galėtų rašyti, tai iš ko 
broliai žemaiteliai juoktųsi? 
Redaktoriui irgi nepatiktų, 
kai jo skaitytojai vaikščiotų 
su tokiais surūgusiais vei
dais, kaip bolševikų pikni- 
neriai po to, kai Dėdės Šamo 
agentai juos nufotografavo.

Manau, kad po šito išsiaiš
kinimo būsime su tuo mielu 
“Amerikos” ir taipgi Plium
pio skaitytoju susitaikę.
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Lapkr. 28 d., Liet. Politinio 
Klubo salėje, įvyko 25 m. vedy
bų sukakties minėjimas, vienos 
pavyzdingiausių šios kolonijos 
porų, Jurgio ir Marės Katilių. 
Parengimo šeimininkai buvo Si- 
manas ir Ona Gudai, iš West 
Orange. Buvo arti 150 svečių.! 
Sceną puošė p. Gudienės ranka * 
padarytas sidabro raidėmis tin-į 
karnas parašas.

Jurgis Katilius gimė Marijam-1 
polėje ir Amerikon atvyko 1907,
m. Apsigyveno Kearny ir nuo :---- ----------------------- :■____ - —
1918 m. su S. Gudu turi busus dimų išrūpinimą ir visą baro tuvių (tremtinių) susirinki- 
So. Orange _Ave. linija, Newar-' pelno paskyrimą tremtiniams 1 mas, kuriame nutarta susi- 
ke. Tokiu budu sueina 30 metų šelpti, Liet. Atletų Klubui ir į organizuoti į atskirą draugi- 
šiai biznio partnerystei. lAng. Kar. parapijos klebonui ją. Susirinkime dalyvavo ke-

Jurgis yra labai pasišventęs kun. Aleksiūnui už leidimą! lios dešimtys buvusių tremti
veikėjas Šv. Vardo draugijoj, 
kuri planuoja pasistatyti $75,000 
salę. Jis, taip pat, nuoširdus di
rektorius vietos Building and 
Loan draugijos ir Liet. Politinio 
Klubo. Be to, jis ir žmona visa
dos dalyvauja kiekviename Baž
nyčios ir Lietuvos labui veiki
me.'

Marė Katilienė gimė Bayonne, 
N. J., šeselskių šeimoje. Jos mo
tina ir dabar ten gyvena. Čia, 
25 metai atgal, kun. žindžius ją 
ir sužiedavo su J. Katilių.

Katiliai pavyzdingai išauklėjo 
dukterį Eleonorą ir sūnų Jurgį. 
Abu baigė vietos High School. 
Duktė dabar sekretoriauja New 
Jersey valstybės ekonominių 
progų departamente. Sūnus lan
ko New Yorko universitetą. Abu 
veikia vietos lietuvių jaunimo 
draugijose. Kaip ir tėvai, nesi- 
šalina savo tautos ir Bažnyčios.

Į minėjimą atvyko svečių ir iš 
toliau: Kaniušiai, iš Philadelphi- 
jos ir Vyt. Sirvydas, iš Rousees 
Point,- N. Y. Vakaro programą 
vedė radio vai. direktorius, J. 
Stukas. Vietos klebonas, L. Vai
cekauskas, sukalbėjęs maldelę 
pasveikino jubiliantus. Po to, 
sveikino artimi giminės ir drau-

o visus nunoširdžiai 
į nepaprastą koncer- 
I kurį rengia Brook- 
|kimo parap. choras 
| Lietuviškas Radijas 
| Tautinių šokių An- 
kisio-Jan. 9 d., 1949, 
, Webster Hall, 119 
L arti 3rd Avenue, 
:e. Programoje: dai-

ląĮrBSis Apreiškimo para- 
difciP8, vadovaujant muz. 
Jį taip pat bus solo, du- 
W:|tų ir t.t. šoks J. Stu-

1 Tautinių šokių An- 
pdovaujant L. Stilso- 
us pašokta gražesni 
| vyrų, vaikučių ir 

nški šokiai. Iškilmin
es ceremonijas atliks 
įta Lietuvių Veteranų 
š Newarko.
bos pradžia 4 vai. po 
o 8-tos vai. šokiams 
homas lietuviškas or- 
žanga, įskaitant tak- 
I Rezervuotos vietos— 
Jškitės dalyvauti šioje 1 
:o ir New Jersey lietu- ‘gai. Ilgesnes kalbas pasakė: adv. 
(šventėje, ir užkvieski-, Paulauskas, Dr. Mickevičius, J.

V. Baltrukonis, S. Gudas ir pats 
jubilijantas.

naudotis salėmis tautinių šo
kių repeticijoms. “Amerikos” 
ir “Vienybės” redakcijoms ir 
J. Stukui už papigintą skel
bimų talpinimą bei garsini
mą.

Bendrą padėką reiškiame 
visoms toms New Yorko lie
tuviškoms organizacijoms, Į me dalyvavo įvairaus am- 
kurios nuoširdžiai talkinin-. žiaus ir skirtingų pažiūrų 
kavo platinant bilietus, o vi
siems atsilankiusiems už ge
rą nuotaiką ir tokį puikų va
karo pasisekimą — tariame 
lietuvišką ačiū.

Piniginė apyskaita bus pa
skelbta, kaip tik bus praves
tas galutinis atsiskaitymas.

Rengėjai

nių.
Draugijos tikslas — padė

ti Voiketijoje vargstantiems 
mūsų tautiečiams.

Susirinkimas praėjo pa- 
pakeltoje nuotaikoje ir labai 
sklandžiai, nežiūrint, kad ja-

tremtiniai.

PADĖKA
metų lapkričio 28 d.

•augus. —Rengėjai

abeth, N. J
iažiba ir kitataučiams

Rep.

IŠ ARGENTINOS

AITVARAI

tylimieji muzikai-artis- 
pna ir Jonas Čižauskai 
įbespindi muzikos meno 
I Štai pereito mėnesio 
Elizabethe Švč. Širdies 
b parapija buvo suruo- 
Įulį bažnytinį koncertą. 
ES muzikos programą 
puvo pakviesta įžymūs 
Įrtistai. Ir kaip malonu, 
Itarp kitataučių įžymy- 
asų tautiečiai čižauskai 
irbingą vietą!
sijaudinom kai išgirdom 
kuskus duetu giedant 
lės “Justus et Paima,” 
yomės, kai p. čižauskas 
Lrgonais išpildė Seringo,
10 ir Mossenetės pasau
kto veikalus.
ėję į viens kitą ir galvą 
ini tarėme sau: Taip,
11 mūsų garbingieji Či- 
L Jie ir šiandien mums 
imu tarpe, lyg švento 
balėliai švytruoja, žyb-

“Amerikos” Redaktorių ir 
visus bendradarbius sveiki
na sukaktuvių proga. Jurgis 
ir Alicia Brazaičiai, brolis— 
10 metų ir sesutė 8 metų.

Sveikintojams dėkojame.

VIETOS ŽINIOS
GRAŽI RADIO PROGRAMA

ŠYPSENOS
Rašanti ponia ginčijosi dėl 

savo knygos su žmogum, ku
ris neturėjo autoriaus gabu
mų.

—Negali tamsta priešintis ( 
— tamsta, kuris neparašei 
nė vienos eilutės, tuo tarpu 
aš pripratus prie plunksnos.

—Žąsis taip pat — kukliai 
atšovė tas.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-8889
VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

TREMTINIŲ SUSIRIN
KIMAS

Lapkričio 28 d. Maspetho 
parapijos salėje įvyko New 
Yorko naujai atvykusių lie-i

Šių
Tautininkų Klube, Brookly- 
ne, Stasys Volskis, Veronika 
Norvaišaitė ir Tautini Klu
bas surengė man labai šaunią 
varduvių puotą, už ką aš 
jiems ir visiems prisidėju
siems ir dalyvavusiems toje 
puotoje tariu labai širdingą 
ačiū.

Malonus svečias
—Aš valgau labai mažai, o 

geriu tiktai vandenį.
—Tai labai įdomu. Be to, 

mes labai džiaugtumėmės, jei 
šiandien vakare turėtume 
tamstą savo svečiu.

Andrius Štreimikis

Užimtos vietos
—Aš sužinojau, kad tu mo

kykloj visada sėdi paskuti
niame suole. Ar tu negali 
gauti kur nors arčiau vietos?

—Ne, tėte, visos vietos už
imtos.

VARDAI AUKOTOJŲ

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Tek EVerffreen 7-6808
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadlenlali uidaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) i

Graborius—Balsamuoto jas

Moderniška Koplyčia

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Prie sraunios upės, H

Vienkiemy daugel metilai

Nebuvo ten aplinkui»P
Kurio būtų taip didi ir P-

-Pilni tvartai galvijų, |tataučiai žino mūsų či- 

lautybę, anot jų — tai 
. muzikos meno tūzai.
■ponia Marijona Čižaus- 
itataučių (amerikonų) 
Klubo suruoštam vaka- 
o paskaitą. Jos tema bu- 
Jie lietuvių liaudies me
ro, mūsų tautos darbuo-

Pereitą šeštadienį, per p. 
J. Ginkaus radio pusvalandį, 
labai gražiai išpildė lietuviš
kas daineles muz. Vedegys, 
Bekeris — gitaristai ir daini
ninkai, ir p. Dirginčius prie 
vargonų. Tai tikrai yra kuo
mi pasigerėti- Čia gimę ir 
augę jauni Jietuviai muzikai, 
bet dalyvauja su lietuviais ir 
linksmina lietuviškomis dai
nomis per radio ir salėse, kur 
jie yra pakviečiami.

Sveikinimais, skelbimais ar Boosteriais prisidėjusių 
prie “Amerikos” Sukakties Knygelės išleidimo:
Kun. I. Kelmelis, Newark, N. J............
K. ir E. Vilniškiai, New Haven, Conn. 
Kun. J. Bastakys, Newark ..................
C. J. Krušinskas, Woodhaven ..............
A. S. Trečiokas, Newark .....................
Geo. Kaminskas, Newark, N. J............
J. Pravilionis, Newark .........................
R. Krakauskienė, Nutley, N. J............
LRKSA 134 kuopa, Brooklyn .............
Kun. J. Pakalniškis, Brooklyn .........
Anelė Tvaskienė, Brooklyn .................
Jonas ir H. Butkus, Brooklyn.............
Vladas Narkūnas, New Haven, Conn. 
Elena Vyzienė, Brooklyn .....................
Matas Kučinskas, Brooklyn .............
Ona Petrulionienė, Brooklyn .............
Ig. Valasiūnas, Brooklyn .....................
Mrs. Romanienė, Brooklyn .................
J. čižauskas, Elizabeth, N. J...............
A. Klimaitis, Bridgeport, Conn. .........
P. Žemaitis, Cleveland, Ohio .............
A. ir E. Streimikiai, Brooklyn.............
E. Klumbinas, Brooklyn .....................

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

“Amerikos” Administracija

10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Čigonas
Įėjęs grįčion čigonas randa 

vieną šeimininkę, bet ta tyli, 
nė vieno jam žodžio nesako.

—Poniute, kodėl nieko ne
kalbi?

—Neturiu apie ką su tams
ta kalbėti.
. —Na, tai bent paklausk: 
“Čigonėli, ar nenori valgyt”?

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Grabo rius—Balsamuotojas

Kvailių išpardavimas
Kaimietis, atvažiavęs į 

miestą, beveik prie kiekvie- 1 
nos krautuvės durų ir langų 
mato didžiausius plakatus su 
įrašu “išpardavimas,” “dide
lis prieššventinis išpardavi
mas.” Praeidamas pro vieną 
tokią krautuvę, mato stovin
tį tarpdury išsipuošusį, ran
komis šonus parėmusį parda
vėją. i

—Ką čia išparduodat? — 
klausia žmogelis.

Krautuvininkas, matyda
mas, kad ūkininkas nebus ge
ru jo pirkėju, aštriai atsako:

—Kvailius!
—O, matyt, daug čia jūsų 

išparduodama, kad tamsta 
tik vienas tepasilikai, — at
sikerta kaimietis ir nužings
niuoja sau toliau. t

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

i< Tel. NEwton 9-4464

RUBBER SIAM

nei. Virginia 7-4499

* F. W. Shalins
\ (Šulinskas)

Lalsniuotas Graborius
l Suteikiam Garbingas
* Laidotuves

; - $150 -
< KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
) NEMOKAMAI
) 84-02 Jamaica Avenue,
* Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Lalsniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc,
LAISNIUOTAS GRABORIUS £

Nerasi laimingesnio ny. 
Buvo garsas aplinko j 
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Kaip jis lakstė patrobiąM 

Ir, nutūpęs ant stogo. 
Juk ir stogų žirgeliai 
Ir artimiems kaimynė

Ant to garso pas žmoguj 

“Ar tu,” sako, “netim^ 
Aitvarą pas save lai^J, 

Kaimynams vis žalą W

Atsakė žmogus, dvasioj P- 

“Mano aitvarai neapga^ 
Nė vieno kaimyno, I 
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Į tai žodį urėdas tart' I 

“Parodyk tu man 
Tuojau žmogusuredą * I 

Ir vedė į paklėtį,

Kur buvo žagrės, I 
“šitai,” sako, “aitvarais i 

Gyvenime daro." ■

nden, N. J
Didelė nelaimė

pčio 20 d. įvyko didelė 
bilio nelaimė, kurioje žu- 
Ivis Jonas Buzūnas, 40 
įnžiaus ir liko labai su- 
I. Budris, kuris paguldy- 
Kabeth ligoninėje. Miru- 
Įžiną atilsį, sveikstančiam 
Sveikti jo draugai.

S. Z.

Tremtinių jaunimas 
širdžiai dėkojame 
prisidėjusiems prie š. m. lap
kričio 21 d. įvykusio Susiar
tinimo Vakaro - Koncerto: 
maloniai sutikusiems pro
gramoje dalyvauti meninin
kams: operos solistei Vincei 
Jonuškaitei-Zaunienei, smui
kininkei Rajauskaitei - Žitke
vičienei, šokėjai Elenai Čiur- 
lytei, pianistei Tamkiūtei- 
Pranskienei, operos solistui 
Jonui Butėnui, pianistui Vyt. 
Bacevičiui, muz. Sakui, pro
gramos vedėjui dailininkui 
Vladui Vijeikiui, J. Cinkui už 
nemokamą vakaro skelbimą 
per radijo pusvalandį bei 
glaudų bendradarbiavimą, p. 

rei- 
lei-

nuo- 
visiems

I

Povilanskams — už visų 
kalingų barui ir bufetui

• ranku audykla

LITBALT COMPANY
Gamina visokius

® MARŠKINIUS
• KAKLARAIŠČIUS
• ŠALIKUS

Audžia LIETUVIŠKUS marginius
Kalėdų, Naujų Metų, vardo ir gimimo dienai turi

PASIRINKIMĄ puikių ŠALIKŲ, 
KAKLARAIŠČIŲ,
LIETUVIŠKŲ JUOSTŲ ir
GALVOS PAPUOŠIMUI JUOSTŲ.

Priima užsakymus 
visokiems rūbams, staltie
sėms, lovatiesėms, lietuviš
kų vėliavų ir kit.

MANDAGUS PATARNAVIMASPIGIOS KAINOS.

20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y
Tel. EV 8-2954

_____
J. Sndderaltis ir A. Andri n kalti* 

PraneiMt—Prialualm K*tal»n Dykai

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7-1896

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

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS t

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

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

A. ir E. POVILANSKŲ
/

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

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



AMERIKA

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI “AMERIKOS” 15 METŲ Tel,

Gruodzio-December 10,19-

ŠTAI KAI

alktf
Sekmadienį, Gruodžio-Dec. 12 dieną

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
ALSKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausiu bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

jba, sakysim...
>rai sako!
ti taip nedaro 
į o patys? 
[bunda sąžine

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

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS VISŲ PARAPIJŲ MENINĖS JĖGOS
DURYS ATSIDARYS 4 VAL. PO PIETŲ. PROGRAMOS PRADŽIA 5 VALANDĄ

Beltaire Florist

MŪSŲ PARENGIMAS ŠĮ SEKMADIENĮ
“Amerikos” 15 metų Sukakties Minėjimas jau šį sek

madienį, gruodžio 12 d., Apreiškimo parapijos salėje, North 
5th ir Havemeyer Sts., Brooklyne.

Minėjimo tvarka bus tokia:
Durys atsidarys 4 vai. po pietų, o 5 valandą prasidės 

programos I dalis.
1. Kalbos.
2. Angelų Karalienės parapijos choras, ved. P. Dulkės.
3. Br. Brundzienės vedama šokikų grupė.
4. Maspetho parapijos choro solistai, vad. A. Visminui.
5. Petrauka ir svečių susipažinimas.
Minėjimo II dalis, į kurią atsilankys J. E. Vyskupas V. 

Brizgys, prasidės 7 vai.
1. Apreiškimo parapijos choras, ved. P. Sako.
2. Br. Brundzienės ved. mažų mergaičių šokikių grupė.
3. Deklamacijos.
4. J. E. Vyskupo Brizgio žodis.
5. Pasivaišinimas.
Visi “Amerikos” skaitytojai ir bičiuliai, kuriems tik ap

linkybės leis, maloniai kviečiami šiame minėjime dalyvauti.
Prie skambios lietuviškos dainos ir gražių prisiminimų 

iš savo 15 metų 1 mdrojo darbo, čia maloniai praleisime va- 
pažinsime.

■iau, tai iki programa prasidės bus pro- 
dešrelę suvalgyti ir po stiklinę gėrime-

karą ir arčiau
Ateikite ai 

gos pasikalbėti, 
lių paimti.

Visus maloni J kviečia,
Rengimo Komisija

SUSIRINKIMAS “Maskvos Balsas” Nežinomi didvyriai

C) 6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330

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

<? galima užsakyti galės Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
/j įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

Mūsų Apylinkėje

LRKSA 145 kp. metinis su
sirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, gruodžio 12 d. tuojaus po 
sumai, Apreiškimo parapijos 
mokyklos kambaryje.

Šiame susirinkime bus ren
kama kuopos valdyba atei
nantiems metams ir pasita
rimai svarbiais Susivienijimo 
ir kuopos reikalais. Visi na
riai yra kviečiami būtinai da
lyvauti.

Valdyba

Ateitininku
Dėmesiui

Rusijos ir jos pagrobtų 
kraštų gyventojus geležinė 
siena atskyrė nuo likusio pa
saulio. Pavergtos tautos ne
žino, kas pas mus dedasi ir 
kaip mūsų gyvenimo sąlygos 
nuolat progresuoja, nes už
sienio spaudos Sovietai ten 
neįleidžia. Komunistų gi 
spauda perpildyta nesąmo
nėmis : peralkusį ir apdrisku
sį pavergtą pilietį ji bando 
įtikinti, kad jis yra laimin
giausias žmogus pasaulyje, 
nes gyvena “darbininkų ro
juje.” Ir užtai jis turįs gar
binti savo viešpatį — Stali
ną, visų tų “gėrybių” davė
ją.

Jung. Valstybės pasiry
žo Sovietų geležinę sieną 

. pralaužti. Per savo radijo 
t stotį “Voice of America,” ku- 
I rios bangų neįstengia sustab
dyti jokie Maskvos draudi
mai, skelbia pavergtoms tau- 

i toms apie Maskvos melus ir 
supažindina klausytojus su 
geresniu darbininko gyveni-

tai 3 do., rašo: “Prašau man 
atnaujinti “Ameriką,” nes tai 
yra labai įdomus laikraštis ir

• J. E. Vyskupas Brizgys aš jį labai myliu skaityti.” 
kalbės šį sekmadienį “Ame
rikos” parengime, Apreiški
mo parap. salėje. Salės durys 
atsidarys 4 vai. popiet.

• Prel. J. Balkonas gruo- jo mums viso gero, 
džio 12 d., 6 vai. vakare kai- ' 
bės Studentų ir Alumnų su
sirinkime Woodrow Wilson 
Foundation salėje, 45 East 
65th St., New Yorke.

• Kun. Juozas Simonaitis, 
Elizabetho par. klebonas, iš
rinktas Kunigų Vienybės Ry
tų Provincijos pirmininku.

•Tėvas Gailiušis, kun. J. 
Bastakio iš Newarko lydi
mas, lankėsi redakcijoje. Tė
vas Gailiušis Trejybės para
pijoje veda Noveną.

• Kun. Kaz. Tumasonis, savininkas, Kalėdų šventėms Šavo giminių Vokietijoje ar
pranciškonas, viešėjo pas sa- turi prisiuvęs ir priaudęs 'Amerikoje. Tuomet laiško 
vo motiną. Jis yra Siena ko- daugybę įvairiaspalvių marš- gavėjas įtraukiamas į juodą- 
legijoje, Londonville, N. Y., kinių, šalikų ir kaklaraiščių, jį sąrašą, kaip kandidatas ke- 
kur dėsto filosofiją. Verta lietuviams užeiti pas iionei į Sibirą. Dar blogiau

• Petro Minkūno. BALF ii 20 Ton Eve.k St.. Brooklv-' ial IoIžl-g

ne, ir pasirinkti jo išdirbinių, [užtinkama kas nors parašy-
Dr. B. Vencius žada jau ne- įa prieš komunistus. Tuomet 

„T • eiti laiško gavėjas suimamas,
1__ ______ Ij priverčiamas
prisipažinti, jog jis šnipinėja 
svetimos valstybės naudai, 
ir po to žiauriausiu būdu jis 
nužudomas.

Taigi susirašinėjimas su 
Lietuvoje gyvenančiais jūsų 
giminėmis ar draugais nie
kam nepatartinas. Visi Lie
tuvon siunčiami jūsų laiškai 
eina per Vilniaus komunistų 
cenzūrą ir yra registruoja
mi. Anksčiau ar vėliau laiško 
gavėjui ji atneš skaudžią ne
laimę.”

• P. žukienė, prieš kelias 
savaites atvykusi iš Vokieti
jos, lankėsi Redakcijoje. Už
sisakė “Ameriką” ir palinkė-

• Mrs. O. Sijevičienė atne
šė prenumeratą naujai “Ame
riką” užsisakančiųjų V. ir M. 
Lukų iš Brooklyno.

• Alena Vaitekūnienė, mū
sų laikraščio rėmėja, šiomis 
dienomis išsiuntė tremti
niams daug pakietukų. Ji yra 
jautrios širdies ir labai jau
dinasi dėl mūsų tautiečių pa
dėties. Tikimasi, kad jos pa
siųsti pakietukai tremtinius 
pasieks Kalėdų šventėms.

Į • Jonas Žukas, Litbtlt Co 
’ n n iri vi i vi Irn n TZ’olS/lll O'UGnCnW C

jsų Brooklyno maf 
laikraštukas sako,

5 asis Vokietijos prezi 
' gbertas buvo dešir 
' jlistas, bet jo sūnus 

jas Ebertas, pasim- 
olitinių tėvo klaidų, 
unistas ir tapo išrin 
anoju Berlyno maj 
lot, kaip atsitinka si 
ir jų vaikais,” — s 

i laikraštukas.
tikrųjų atsitinka: 

ie, Stalinas buvo did 
s savo sūnelio Tito, o 
jų atsitiko? Taip t 

į ir su Fridriku, jeig 
išeitų enkavedGraikijos komunistai, ko

voję prieš vyriausybę, nuola
tos aguna paramos iš kaimy
ninių valstybių — Albanijos, 
Bulgarijos ir Jugoslavijos. 
UN tą sukilėlių rėmimą pa
smerkė ir paskyrė komisiją, 
kuri vietoje ištirtų, kas ir 
kiek sukilėlių remia.

Į komisiją paskirti atsto
vai iš sekančių valstybių: 
Anglijos — 13, Amerikos — 
10, Prancūzijos — 6 ir po 2 
atstovus iš Brazilijos, Meksi
kos, Olandijos ir Kinijos. Tik 
Rusija ir Lenkija atsisakė į 
komisiją įeiti, nes Graikijos 
sukilimas yra jų sukurstytas 
ir remiamas.

Tos komisijos narių darbas 
nėra lengvas, nes visą laiką 
jie turi būti fronto linijose, 
kilnotis iš vienos vietos ki
ton, landžioti po pavojingiau
sius komunistų lizdus ir ste
bėti, iš kur jiems ateina pa- 
gelba.

Dėl tokių vargingų gyveni
mo sąlygų, komisijos narių 
padėtis yra sunki ir labai pa
vojinga, nes labai dažnai jie 
atsiduria priešo ugnin. Daug 
komisijos narių po kelis kar
tus yra sužeisti. Bet jie nuo 
savo pareigų nepasitraukia ir 
kantriai jas eina. Todėl laik
raščių korespondentai, ku
riems tik kelias dienas ar va
landas teko pabuvoti su ko
misijos nariais, juos vadina 
didvyriais, kurių pasaulis ne
žino.

0

B š

10

~s.

ta,

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. Whitecavage, Savininkas

sakysim, Troc 
arinas, Kamenevas, 
jrakis, na, ir daug d 
- juk tai “vieno tė 
ii su ponu Stalinu, c 
jas su jais padarė? 
iė, kaip meitėlius, 
t, atsitinka keistų d: 
i tik tarp tėvų ir va: 
r tarp pačių vaikų • 
7-

sų maskvinių laikrai 
nonės turėtų susimas

New Yorko-apylinkės Atei
tininkų susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, gruodžio 10 d., 
7:30 vai. vak., Aušros Vartų i 
parap. salėje (Broome St.), 
New Yorke, prie Holland tu
nelio.

Susirinkimo garbės svečiu 
bus Jo Ekscelencija vysku
pas Vincentas Brizgys.

■ Visi ateitininkai ir ateiti- 
ninku sąjūdžiui pritariantis; y“ karų“kaulyje8"
ji malonia, prašomi dalyvau-i Nors Amerikos radijQ 
t1- ______________ klausymas komunistų yra

1 smarkiai baudžiamas, klau- 
įx atonaiiua. Štai 

neseniai, “Voice of Ameri- 1 
ca” žinių prisiklausę, Austri-, 
jon į amerikiečių zoną lėktu
vu atskrido du rusų karinin-! 
kai, kuriems įgriso “rojaus” 
gyvenimas.

Sovietai, matydami, kad 
“Voice of America” turi jų 
liaudyje pasisekimo, sumanė 
Amerikai atsikeršyti. Jie įs
teigė “Voice of Moscow” ra
dijo stotį, kuri bando įkalbę- j 
ti amerikiečiams, jog komu
nistų kraštuose gyvenimas i 
yra geresnis, negu pas mus. ;

Ta stotis jau veikia kelin
ta savaitė ir jos klausosi ne 
vienas, tačiau dar niekas ne-' 
siruošia iš čia pas Staliną gražiais kambariais 3 aukštų na- 
bėgti. Nebėga ne tik eiliniai mas, kuriame yra Bar ir Grill, 
komunistėliai, nuo tos kelio- Kaina — $14,500. Galima pirkti 
nes purtosi ir komunistų ly- jr biznį. Kreipkitės pas 
deriai. O tie, kuriuos Dėdė 
Samas nori prievarta iš čia 
išsiųsti, graudžias ašaras lie
ja ir šaukiasi advokatų 
gelbos.

Nepataria Lietuvon Sytojų visgi atsiranda
Rašyti Laišku

Jau daug kartų buvo minė
ta, kad rašyti į Lietuvą savo 
giminėms laiškus yra pavo
jinga, bet ne visi to patari
mo klauso. Taigi pasiklausy
kite, ką apie tai sako prane
šimas, atėjęs iš anapus gele
žinės sienos:

“Sovietų pavergtų kraštų 
gyventojas, kuris turi gimi
nių užsienyje, yra nelaimin
giausias žmogus: komisarų 
akyse jis yra nepatikimas, 
nuolatos sekamas ir už ma
žiaus} dalykėlį žiauriai bau- 
dižamas. Dar nelaimingesnis 

• jis tampa, jei gauna laišką iš

PARDUODAMA
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie

sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

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

East New Yorke kampinis su

Tuomet laiško
gavėjas įtraukiamas į juodą-

kur dėsto filosofiją.
• Petro Minkūno, BALF' jį, 20 Ten Eyck St., Brookly- esti, jei siunčiamam laiške

reikalų vedėjo, šeima iš Cle-' ’ ...... ■■ •
velando persikėlė į Brookly- 
ną, kur pavyko gauti butą.

• Moterų Sąjungos 24 kp. 
iš Angelų Kar. parapijos pri
sidėjo prie “Amerikos” su
kakties minėjimo savo $5.00 
auka, kurią mums pridavė B. 
Adomaitienė.

• Vytautas Milukas, mūsų 
administratoriaus sūnus, šio
mis dienomis išeina karo tar
nybon.

• Mrs. S. Pranckytis, pri- 
siųsdama mums prenumera

laukti rugpiūčio mėn. eiti laiško į_. 
medžioklėn. Dabar nusitaręs kankinimais 
žiemos metu Long Islando 
miškuose paieškoti keturko
jų.

Gera markė ,
—Aš nesuprantu, kaip tam 

sta šį automobilį gali taip pi
giai parduoti. Kurgi tad tam
stos uždarbis?

—Taisyme nuolat gendan
čių mašinų.

Lietu ių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virs ’ mėty 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. JKZAVITAS V. UBAREVIČIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Šelps badaujančius 
arabus

pa

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

J. P. GLNKUS 
Direktorius

4*

Washingtonan buvo atskri
dęs Jungtinių Valst. amba
sadorius Egipte, Griffis. Jo 
atsilankymo tikslas buvo re
feruoti apie katastrofišką 
padėtį pusės milijono išvie- 
tintų Palestinos arabų. Išvyk
damas atgal, Griffis pareiškė 
spaudos atstovams, gavęs U. 
S. vyriausybės sutikimą, jog 
tiems nelaimingiems bus 
teikta greita pagelba.

SU-

KARTAIS IR TAIP 
ATSITINKA

irTarp Philadelphia, Pa.
Camden, N. J. plaukiojus kel
tas susidūrė su besileidžian
čiu žemyn lėktuvu. Laimei, 
niekas iš keleivių nenukentė
jo, tik lėktuvo pilotas išsi
maudė šaltam Welewaro upės 
vandenyje.

Clement A. Voket
(VOKETAHTS)

Advokatas
4 J-40 — 74th Street

v Jackson Heights, N. Y.

a NEwtown 9 - 5972

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

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

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

boję jie stovi, su lai 
ilio darbais. -Laisva je 
įlyje, kai žmonės lais 
aka sau valdžią, tai 
valdžia pasitraukia 
kia savo griekus, 
jų naujai neišrir 

■džiui, Anglijoje 1 
s: ponas Churct 
buvo mandrus vy: 
•rbininkai per rinkii 
jam per nosį, liepė

x o sau pasistatė Att 
- f Churchilis nesigri 
= mių. Taip ir visur į 

ds Sovietų Sąjur 
ią Hitlerio Vokiet 
inio Italiją, FrankoKLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
ANGLYS,

. ’ o
495 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

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

kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

DAvenport 6-0259 ...
^lŲALP H K R Ų C Hc-

**?’•. •' . 3į. t •'

FOTOGRAFAS
‘V?“65 - 23 Grand Avenue 

įgg-; ;Maspetfe WY.>Į;

StephenBredesJr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

Barnių miškas
—Mes tik vieną kartą sa

vo gyvenime esam su žmona 
susipykę. To įvykio atmini
mui pasodinau mažą medelį, 
kurs dabar jau išaugo į dide
lį medį.

—Kaip gaila, kad aš anks
čiau to nedasiprotėjau pada
ryti !

—Na, ir kas?
—Ką tu manai, dabar jau 

turėčiau didžiausią suaugusį 
mišką.

Prijaukintos žuvys
—Vyreli, ar jau ką nors 

sumeškerioj’ai ?
—Ne. Bet už tai baigiu pri

jaukinti žuvis, kurios jau da
bar ėda nuo kabliuko.

f

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

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

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

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

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE
GRAND ST. 861 UNION AVE., 

BROOKLYN, N.
4-3487

499

EV RE 9-1506

patys žmonės, į 
laikrašty mintį, 
pirštas yra pakre 
og mūsų tautos di 
per dešimtmečius s 
JAV, iš kur visų 1 
laimių metais pad 
, stebisi ir piktii 
ad mūsų tiek daug 
vis naujų atvažiui 
'aktas įrodo, kad š 
s pardavinėja kitų 1 
tad patys bagoti bi 
:ems šiandieną atvi 
įten, į kur jie nori, 1 
isi grįžtume. Kodėl 
negrįžta?

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant“ų ir daug mili

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu slėnu iš
lyginimą, plasteriavima, šaligat
viu ccmentavimų ir kt. darbus.

293 MAUJER ST..
BROOKLYN 8, N. Y.

Jos. Zeidat, J r,

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

onių yrą prispausti i 
Pasaulis turėjo iki š 
atimam bendradarb 
daug gražių institu 
tape net — žmoga 
apsaugos komisiją

’ organizacijoje. Šit 
ijos vadovė Roosev 
steko kantrybės, I 
ma į nelaimingų i 
I tautų ir jų žmor 

’ niekinimą. Ji pasii 
T, sesijai paskelbti 

i Žmogaus Teisių A
i Deklaraciją ir pare: 
id, nors totalitarini
ii visokiausiom priem 
leidžia pasiekti žm 
teisingoms informal 
anksčiau ar vėlia 

i pasieks to, ko ji 
i - teisės ir teising

= todo, atbunda žmon

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

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

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

iugis Izraeliui 
iho valstybei suduot; 
smūgis, kai Saugun 

’•atsisakė sušaukti p 
iriame turėjo būti a

Izraelio valstybi 
į J. T. organizac 

^klausimas liko n 
Jas Tarybos sąrys 
hi Palestinos probl 

fStimuosi Paryžiuje.
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