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Rašo Vincas Juronis

VLIKo pirminiūkas prel. 
M. Krupavičius, turėjo senai 
atvažiuoti Amerikon, tik kaž
kokia ranka, vilkina. Visi ti
kėjomės turėti svečią Katali
kų Kongrese Chicagoje. Pa
aiškinta, kad prezidento rin
kimai sutrukdė. Koks skirtu
mas būtų buvęs ar tas ar ki
tas prezidentas būtų išrink
tas, tik mūsų Saliamonai ga
lėtų išaiškinti, kiek Krupavi
čiaus atvykimas būtų rinki
mus nulėmęs... Laukėme sau
sio 6 d, o dabar pranešta, 
kad p. žadeikio prašymu, tik 
sausio 26 d. jis bus welcome. 
Iš viso atrodo, kad kažkas jo 
nenori...

direktoriatan buvo 
du dipukai: p. Ras- 
p. Barčiauskas. Pa
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Balfo 
išrinkti 
tenis ir 
aiškėjo, kad direktoriais gali 
būti tik Amerikos piliečiai. 
Tad jie bus pamainyti. Emig
racijos komisija, sunkiai ve
žamas vežimas. Nėra pinigų 
ir nėra žmonių. Pasirodo, mes 
mokam didelius darbus atlik
ti svetimais pinigas. Didelius 
darbus užsimojam kitų pasi
aukojimu. Pagrindinis reika
las dideliems darbams: susi
klausymas, vienas kito pa
gerbimas, drausmė. “Ketur
kampių” žmonių švaistyma- 
sis, blokavimasis, srovių in
teresų gynimas, netarnauja 
bendram gėriui. Visą dėmesį 
ir visas jėgas nukreipkime į 
BALFo vajų!

Katalikų visuomenė atliks 
savo pareigą. BALFo direk- 
toriate katalikai turi ketvir
tadalį, tad tikriausiai dėsime 
Irisas pastangas savo ketvirt- 
'alį sudėti. Aišku, kad “no 

taxation without representa
tion.” Būkime tikri demokra
tai. Jei nesudėtume visų už
simotų sumų, tai “lets do our 
best.” Nuosekliai laukiame ir 
kitų srovių talkos. Užsimoki
me visi gauti šiemet iš kiek
vieno lietuvio, jauno ar seno, 
vieną dolerį BALFui. Visą 
sumą tikrai surinksime.

Įvairiausas rinkliavas da
rome, bet naminiai reikalai 
pirmoje vietoje. BALFą ir 
Tarybą remkime, tik pirme
nybė, tai savi katalikiški rei
kalai. Jei mes būsim stiprūs, 
bus kam ir BALFą ir Tary
bą remti. “Katalikų Centro” 
namai, mums pirmiausiai rei
kalingi. Jau pradžia padary
ta. Sekime kunigus ir pasau
liečius, kurie įgijo šėrus. Su
stiprinkime cehtrą Brookly- 
ne. Ne aukos prašome, kaip 
sakė prel. Balkūnas, bet sau
gaus pinigų indėlio. Galime 
pradėti nuo penkinės. Šis rei
kalas yra mūsų visų, o ne tik 
kelių.

amerikietis lietuvis 
garantuoti giminai- 
atvažiavimą tik dėl

Tūlas 
atsisakė 
čiui DP 
to, kad aplikacija ėjo per Ka
talikų Centrą. Katalikai gi
minaitį vistik atvežė “unde- 
signated” skaičiuje. Giminai
tis atvykęs nesutiko pasilik
ti duotame bute ir darbe. Jis 
nuvyko pas “užsispyrėlį” 
amerikietį, šis bus bene pir
mas įvykis, kuris lietuviams 
gali kenkti imigracijai... Kal
bant šiuo klausimu, klausia
me, kodėl BALFas visas ap
likacijas siunčia į NCWC?

BALFas privalo naudotis 
ir kitų agentūrų patarnavi
mu. Mes norime, kad NCWC 
darytų griežtą skryningą. Nė 
vienas lietuvis neprivalo jaus 
ti prievartą, kad jis turi at
vykti Amerikon tik per ka
talikus. Church World Servi
ce ir International Relief and 
Rescue Committee tiek pat 
gerai patarnaus lietuviams,

Čia matome Vilniaus Katedrą, kurioje palaidoti Didieji Lietuvos Kuni
gaikščiai ir šv. Kazimieras. Ką tik suėjo 150 metų, kai mirė šios gražios 
Katedros statytojas Laurynas Stoka-Jucevičius (1753-1798).

Apsaugoti ūkį nuo 
depresijos

PREZIDENTO TRUMANO PROGRAMA Atvyksta žymūs
svečiai

G. MARSHALL-D. ACHESON
Valstybės sekretorius ge- pareiškė, kad sovietai trukdo 

nerolas Marshallis atsistaty- tarptautinį bendrajlarbiavi- 
dino, o į jo vietą Valstybės mą ir pasaulio atstatymą. Jis 
Sekretorium prezidentas pa- primetė sovietams sūlaužy- 
skyrė Dean Aeheson. Gen. mą sutarčių ir apkaltino juos 
Marshallis yra 68 metų am- stovint skersai kelio pasaulio 

1 taikai. Aeheson padėjo išvys
tyti Trumano doktriną ir 
Marshallio planą, prisidėju
sius prie raudonosios lovines 
užtvenkime artimuose rytuo
se ir Vakarų Europoje.

Linkiu palaimint^
1949 metu

37 kartus pertraukė kalbą
Gruodžio 5 d. susirinko 81- 

masis Kongresas, kuriame 
prezidentas Trumanas per
skaitė savo deklaraciją, pa
vadintą “Unijos padėtis.” 
Šioje savo kalboje preziden
tas apibrėžė dabartinę JAV 
ekonominę, socialinę, politinę 
ir militarinę padėtį. Padarė 
didelių pasiūlymų šiai padė
čiai gerinti ir prašė savo de
mokratiškąjį Kongresą, kaip 
galima greičiau primti jo 
siūlomą programą ‘T— 
Deal,” kuri toli prašoksta 

zidento kalba buvo 37 kartus1 Prezidentas pakartotinai

krašto geovę. žvilgterėję į 
savo kraštą, — tęsė preziden
tas, “pastebėsime, kad pas 
mus yra daug silpnų vietų., . .
Mes kenčiam dėl aukštų kai-i P1.1’?111!1“ . s’ e * TTlrir.
nų, mūsų atlyginimų minimu
mai per žemi, mūsų produk
cija nepajėgia patenkinti pa

Sausio mėnesį Amerikon 
atvyksta Vyriausiojo Lietu- 

I vos Išlaisvinimo Komiteto 
—i—-_i—, buvęs Žemės 

i Ūkio Ministeris ir Lietuvos 
i 1922 m. žemės Reformos au
torius, prelatas Mykolas Kru 

AXVMU>JVW1Ui MUUVUXkllXLX • V •

reikalavimų, smulkūs preky-, Paviclus ,ir Vyriausios Tary- 
bininkai prispausti aidžiųjų, bos pirmininkas p. Vadas Si- 

*• — aziKa us-Kcis.
Šie aukšti svečiai bus Ame

rikos Lietuvių Tarybos žinio
je ir, po vasario 16 d. aplan
kys įvairias kolonijas su pra
kalbomis. Prelatas Krupavi
čius pirmąją kalbą pasakys 

'vasario 13 d. Webster Hall,

monopolių, mūsų ūkininkai 
stovi vis dar prieš nežinomą 
ateitį. Mūsų pagrindinis už
davinys, apsaugoti mūsų ūkį 

“Fair nuo depresijos.”
Militariniai siūlymai

Visiems skaitlingiems ma
no prieteliams, Kristaus Gi
mimo ir Naujų Metų švenčių 
proga mane prisiminusiems, 
reiškiu nuoširdžią. padėką ir* 
linkiu Viešpaties palaimintų 
1949 metų.

*

t Vysk. V. Brizgys

žiaus. Kaip žinoma, jam ką 
tik padaryta operacija, iš
pjautas inkstas. Šita ir buvo 
jo pasitraukimo priežastis. 
Prezidentas Trumanas, kuris 
turėjo patenkinti jo atsista
tydinimo prašymą, pareiškė: 
“Mano manymu, G. Marshal
lis yra didis vyras šių laikų. 
Tai yra nepakeičiamas vyras. ----- — . _. --------
Bet aš negaliu, versdamas jį; laikraščiai paskelbė rusų ži- 
likti Valstybės Sekretorium,1 nių agentūros Tasso “ihfojį 
imtis atsakomybės dėl jo 
sveikatos.”

G. Marshallio įpėdinis Dean 
Aeheson yra 13 metų jaunes
nis už savo pirmtakūną. Iš 
profesijos —advokatas. Kaip 
advokatas, jis sudarydavo AtuiAouia yxa, nau imuiuų 
$50,000 per metus. Tuo tarpu Į reikalavimus patenkintų, kad 
Valstybės Sekretoriaus meti- atlyginimai per nelyg žemi, 
nė alga yra $15,000. Bet pre- kad smulkioji pramonė didie- sustatyti žmonių puikūs au- 
zidento kvietimui jis pasida- siems monopoliams paauko- tomobiliai, kad vidutinio dar- 
vė, pasiėmė Valstybės Sekre- ' 
toriaus pareigas.

D. Aeheson anksčiau buvo 
6 metus Vastybės pasekreto
rium. Pasekretorium jis bu
vo prie Hull, Stettinius, Byr
nes ir Marshall.

TASSAS “INFORMUOJA” i
-tF

Gruodžio 7 d. visi Maskvos trūksta, pagaminti nepajė
gia, medžiagas jų kapitalis
tai nroanolrnliiinio .'J’.iiirSlr

pertraukta griausmingais 
pritarimo plojimais.

Ūkiniai siūlymai
Kad galima būtų įvykdyti 

mūsų programą, mes turime 
pakelti mokesčius, valstybės 
pajamas, dar keturiais bili
jonais dolerių. Pagrindinis ši
tų mokesčių taikinys turės 
būti akcinės bendrovės. Dide
lę dalį šitų mokesčių turės 
padengti paveldėjami ir do
vanojami turtai. Prezidentas 
pareikalavo ypatingų įgalio
jimų kainų ir atlyginimų kon
trolei; įgaliojimų statybai

priminė reguliaraus rekrūtą- New Yorke, gi p. Sidzikaus- 
vimo ir karinio apmokymo ‘ •
reikalą. Jis taip pat pabrėžė, 
kad kraštui būtų pavojinga 
užmiršti, 1_____ _______
netikėtinumų ir galimumų i 
laikus dabar gyvename. Mū-; 
sų militarinis pajėgumas tu
ri atitikti mūsų įsipareigoji- j 
mus ir mums istorijos pasau
lyje skirtą misiją.

kas vyks Chicągon.
Prakalbų maršrutą Rytuo- 

kokfuV neaiškius se tvarkys LAIC, gi nuo Cle-

Užsienio politikos 
nekeis

maciją ’ Apie prezidento Tru- 
mano kalbą. Štai Tasso žo
džiai: “Pereidamas prie kon
krečių faktų, ponas Truma- 
nas turėjo prisipažinti, kad 
Amerikos produkcija nepa
kankama yra, kad žmonių

pranešė. Net gerokai perte
kęs Amerikos pilietis vargiai 
ar besupras šitos “informaci
jos” tikrą esmę.

velando į Vakarus — ALT 
centras. Numatoma, kad ry
tinėse valstybėse svečiai už
truks ligi kovo mėn. pabai- 

jgos. Todėl, ALT skyriai ir 
I kolonijų veikėjai prašomi jau 
I dabar susisiekti su atitinka
momis ALT įstaigomis (sek
retoriatu arba LAIC) ir pa- 

| gelbėti suorganizuoti prakal- 
l bų maršrutą. Maršrutas su
taps su ALT vajumi Lietuvos 
išlaisvinimo veiklai paremti.Su Marshalliu iš Valstybės 

p.ase^- 
Tai 

iingi, krašto gerovę kelianti ' Wall Street bankierius, kuris

plieno ir kihy^abrikų, tkuri$ Jį?
pasirodys gyvybiniai reika-' retorts Robert Lovett.

ir įgaliojimų remti žemės ūkį, 
I jeigu tai bus reikalinga, kraš- 

‘ ..Ką gi, prezidentas tokiais maitinimą reguliuojant, 
žodžiais kalbėjo. O kad Ame- Ivestl eksporto kontrolę.
rikos visų miestų visose gat
vėse viens prie kito tankiai

Socialiniai siūlymai
Prezidentas reikalauja aišr 

kesnio ir didesnio soicalinio
111 W llkz k/k/1X CX IIIkJ JkzCVC* LAUV' L V/XXX <7 X1X CLX , IkCXVl V XVXIAUXXXXVZ VXCXX — a « v. J • • «

ta, kad ūkininkai į ateitį žiū- bininko šeima jau nepasiten- v™“ įg
risu nepasitikėjimu,'kad dau kiną vienu automobiliu, beti"1””0’0™" 
-------------- ----------------- J~’-;sūnus, o ne retai ir duktė,

Sovietu pučasilgai išbuvo Marshallio padė
jėju. Į jo vietą paskirtas biu
džeto direktorius James E. 
Webb, kuris yra tik 42 metų 
amžiaus. Nauji valstybės vy
rai savo pareigas pradės sau
sio mėn. 20 d.

Paskyrimai turės būti Se- Kreuzberge, amerikonų zono- 
nato patvirtinti. Atsiliepimai 
apie naujus paskyrimus Ka
pitelyje yra gana geri. At
skirų senatorių pasisakymai 
taip pat teigiami.

Sovietų pučas, kaip jį pa
vadino Amerikos karinė val
džia Berlyne, mėgintas su
ruošti Berlyno priemiestyje

je, vokiečių policijos buvp vi
siškai niekais paverstas. Ber
lyno komunistai, sovietų in
spiruoti, rengė “rinkimų” su
sirinkimą vienoje Berlyno 
stoties, esančios amerikonų 
zonoje, salėje. Bet Vakarų 
zonų vokiečių policija, laiku 

Sausio 17 d. į Bostoną at- informuota apie šį susirinki- 
plaukia laivas su tremtiniais, jną, ketvirtį valandos prieš, 
kurių tarpe yra virš 40 lietuylužėmė salę ir tuo sutrukdė 
vių. N komunistų ketinimus.

j čiausiems gyventojų sluoks
niams. Per septyneris metus 
pastatyti vieną milijoną nau
jų butų. Suteikti stipresnę 
federalinę pagelbą mokyk
loms. Aiškiau ir stipriau su
reguliuoti įstatyminę piliečių

gumas nepajėgūs yra moder-ii____ , _________ _  _____
niška civilizacija pasinaudo-j turi atskirus automobilius, 
ti, kad kai kurios žaliavos ’—J--------- —-----
kaž kur dingsta, kad yra di
deli trūkumai elektros jėgos, 
kad 5 milijonai šeimų gyve- dentas susirūpinęs, kad tie 
na skurdžiuose butuose.” j

Ir baigia savo “informaci-| . . v. 
ją” Tassas taip: “Iš reikalą- nieko ?ezin.°’ + _ .
vimo įvesti privalomą milita- mano, a ir e,pssv 
rinį apmokymą yra aišku, j us’ aiP ^ra" 

patavimo ir atskirų tautų ne
priklausom vbiu sunaikinimo 
politiką ir toliau tęsti nori.”

Šitokios “informacijos” es
mę ir tikslą tesupranta tik 
politbiuras, kuris pašo. Užui
tam, nieko nežinančiam, griu
vėsiuose. zemliankose ir bai
siame skurde gyvenančiam tai jie skandalą kelia, tai esą, 
sovietų piliečiui, aišku, yra kėsinimąsis, tai karo kursty- 
didelė paguoda, kad ot, Ame- mas. Šita “moralė” teprime- 
rikoje ir gi žmonės labai na pasauliui, su kuo jis šian- 
prastai gyvena, jiems visko dien reikalą turi.

kurtų gamyklos iš tikrųjų ne
pajėgia patenkinti tų kolosa- 
linių pareikalavimų, o prezi- ATVYKSTA LIETUVIAI

žurnalistų paklaustas, pre- 
adentas Trumanas pareiškė, ka(J Al£erika pasaulini0 vieš. 
Irori aalrmTAVin no įmitimo a Jkad sekretorių pakeitimas 
jokiu būdu nereiškia Ameri
kos užsienio politikos' kurso 
keitimo. Prezidentas pabrė
žė, kad jis pasiėmė visą at
sakomybę už Marshallio įves
tą užsienio politikos kursą ir 
kad D. Acheson prie to kur
so paliks.

Šia proga pravartu žvilg
terti į D. Acheson politinių 
pažiūrų vystymąsi. Jam bū
nant pasekretorium, jo drau
gai kaltino jį, kad jis per 
daug šviesiai žiūri į drau
gystę su sovietais. Jis buvo 
rooseveltinės politikos šali
ninkas —• tikėjo, kad su so
vietais ir po karo bus galima 
draugystė. Bet kai jis giliau 
pažino sovietų užmačias ir 
ypač jų moralę, perėjo griež- 
ton antikomunistinėn pusėn.

1947 m. birželio 15 d. gar
sioje kalboje aštriais žodžiais 
jis pasmerkė rusų politiką ir

i pareikalavimai būtų paten-! apsaugą. Atšaukti Taft-Hart- 
1 kinti, rusų pilietis apie tai įstatymą, o atstatyti 

o amerikonas Wagneno įstatymą Pratęsti 
• nuomos priežiūrą. Prapiesti 

Bankų kredito kontrolę. Ap- 
""štai“ kuo'naudojasi Krem-1 san«?‘’ smulkųsias įmones 
liaus despotai, mulkindafni ™° “U Pf?apau-
pasauli. Kai jie laiko milijo
nines armijas, kai jie sunaiki
nę daugybės tautų nepriklau
somybes, o kai kur baigia 
naikint net pačias tautas, tai 
viskas gerai. Bet kai Ameri
ka, jų grąsinama, nori įsives
ti pas save karinį apmokymą,

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ

ITALIJA NUGALI SKURDĄ

kiek ir NCWC. Tremtyje per
daug girdisi nusiskundimų 
Katalikų.Jvfisija. Patartume 
nepasitenkinusiems išbandyti 
kitas agentūras. Saviesiems 
gi sakome: daugiau kantry
bės su NCWC, nes mums 
naudingiausias ir tikriausias' 
kelias Amerikon.

dos. Uždrausti linčo teismus. 
Uždrausti rasinį, nacionalinį 
ar religinį prioritetą. Suly
ginti visų gyventojų teises. 
Apsaugoti darbininkų teisė
tus reikalavimus streikų ke
liu iš vienos pusės, ir viešojo 
pobūdžio krašto darbo sritis 
nuo streikų pavojų, iš kitos 
pusės.
, Politiniai siūlymai

Užsienio politikos gaires 
apibrėždamas, prezidentas 
pabrėžė, kad mes su Marshal
lio planu savo draugiškumo 
politiką pradėjome lotynų 
Amerikos kraštuose ir Jung
tinių Tautų ribose. Mes tuo 
sulaužėme nacionalistines 
kliūtis, kurios iki šol trukdė 
ūkinį tautų augimą ir soica- 
linį pažangumą. Mes esame 
griežtai nusistatę laikyti lig
šiolinio kurso užsienio politi
koje, tęsė prezidentas. Mes 
įsitikinę, kad ateis laikas, 
kada tarptautinio bendradar
biavimo imsis ir tie, kurie 
šiandieną jį trukdo arba pa
laidoti nori.

Perėjęs prie vidaus politi
kos, Trumanas reikalavo vi-

Amerikos padedama, Itali- ta javais — už 75 mil. dol., 
ja dideliu šuoliu žengia iš po to seka: medvilnės — 46 
skurdo ir bado užtvaros, ku-’mil. dol., anglies ir kitokio 
rion ją įstūmė aklas fašizmo kuro — 46 mil dol., žibalo ir 
režimas. Tik Amerikos di-Įjo gaminių — 35 mil. dol., 
džiulė parama ir ryžtingo' įvairiausių mašinų — už 22 
minister©, pirmininko, krikš
čionių demokratų vado, Dr. 
Gasperi veikla žada Italijos 
žmonėms šviesesnę ateitį.

Amerikos parama Italijai 
plaukia nuo pat karo užbai
gos. Pagal vadinamą Mar
shall© planą, per šiuos iždo 
metus (iki liepos 1 d.) Itali- _______ ____„___ _______ _______ _____ _ _____ _ „
ja gaus iš Amerikos sau rei- iškeliavimas į užsienį yra su- j sus Kongreso narius bendra- 
kalingiausių prekių už 601 mažėjęs, nes trūksta pinigi- ’ daribauti ir remti vyriausy- 
mil. dolerių. Daugiausia gau- nių išteklių. ibės pastangas, norint pakelti

mil. dol.
Didele našta Italijos vy

riausybei yra stambus bedar
bių skaičius. Beveik du mili
jonai darbingų italų neturi 
darbo. Nedarbui prašalinti, 
stengiamasi išplėsti užsienio 
prekybai naudingą gamybą 
ir didinti emigraciją. Italų

i bes pastangas, norint pakelti

• Respublikonai pirmiausia puola Trumano mokesčių 
rinkimo siūlomą sistemą.

• Gubernatorius Devvey ilgame savo atsišaukime ašt
riai kritikuoja Trumano paskelbtą programą.

• Izraelio karinės pajėgos peržengė Egipto sieną ir 
įžygiavo apie 30 mylių gilyn.

• Anglai susirūpinę žydų žygiu į Egiptą. Jie grąsina 
žydams Saugumo Taryba ir karinėm represijom.

• Paskutinės žinios sako, kad Izraelis savo žygiavimą 
į Egipto žemę sulaikė.

• Blokada beveik visai paraližavo Berlyno fabrikus.
• Ruhro krašte, Bbhumo mieste, vokiečių darbininkai 

pasipriešino anglams prieš jų fabrikų mašinų išvežimą. 
Anglai ketina kariška jėga pasipriešinimą palaužti.

• Nuo 1945 m. vidurio iki šiol iš amerikonų zonos Vo
kietijoje išvyko į Palestiną 25,000 žydų.

• Amerikonai ketina savo zonoje Vokietijoje panaikin
ti greit karo cenzūrą spaudai.

• Didžiulis laivas “Queen Mary,” pakliuvęs į audros 
sūkurį Prancūzijos pakraščiuose, tapo užstumtas ant sek
lumos. Pašaukti vilkikai jį nutempė į jūrą.

• Iš New Jersey valdiško arsenalo pavogti ginklai ras
ti ant Meksikos laivo, stovinčio St. Francisco uoste.

• Jungtinės Valstybės formaliai pripažino naują Ko
rėjos vyriausybę.

• Šių metų Rusijos eksportas Jugoslavijon sumažina
mas iki .% dalies. Tuo norima priversti nusilenkti Stalinui.

• Hawaii salose pradėjo veikti ugniakalnis Manna
Loa. Iš jo kraterio veržiasi lava, kuri kelia_baimės apylin
kės gyventojams. ' /

• Pietinės Korėjos pakraščiuose atsilanko sovietų sub- 
marinai ir signalais kursto vietos komunistus prie sukilimo.

• Vasario ir kovo mėnesiais kariuomenėn užregistruo
ti naujokai nebus ašukiami, kadangi užtektinai yra sava
norių. V

i ■ -
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Kam nuoširdžiai rūpi lietu- turėkime vilties, liks ten lie- Bažnyčia gali atskirti vedu- 
vių religinė padėtis tremty- tuvybės žibiniu ilgiems lai- siuosius nuo bendro gyveni- 
je, tas gali būti tikras, kad ir kams. . mo, palikdama kai kurias
Delegatūrą uždarius, tikin- Į Romoje yra paprotys, kad pareigas, bet be teisės į kitą 
čiųjų dvasiniai reikalai nenu- šv. Tėvas, baigiantis mokslo moterystę. Tam tikromis są- 
kentės. Lietuviai katalikai metams, suteikia audiencijas lygomis gali Bažnyčia nu- 
tremtyje turi pakankamą studentų kolegijoms. 1946 traukti tik sudarytą, bet ne- 

. skaičių savo kunigų ir tris j m. sekminių pirmą dieną to- panaudotą moterystę, bet tai 
kurie, T-i ’ ’ * ” " ........................................

Alfonsas Giedraitis

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

SVEČIŲ BELAUKIANT

visomis kią audienciją gavo Lietuvių būna labai retai, ir, be to, tai 
- pirmoji iš visų yra ne paties popiežiaus už- 

mis rūpinosi savo tautiečių [kolegijų. Tai buvo jaudinan- davinys, bet vad. Kongrega- 
tis momentas, kai Kristaus cijos (Šv. Offisui, S. Sacra- 
Vietininkas teikėsi su kiek- mentorum, Tribunal S. Ro- 
vienu asmeniškai pasikalbėti, manae Rotae). Apie šiuos da- 
pasiteirauti apie namiškius lykus “Vienybės” bendradar- 
ir paguosti savo jautria kai- bis turėtų žinot. Tada neiš- 
ba, sakydamas, kad iš visų kraipytų tiesos.

’ Via n Jvrnn (<iiiaii •Jrn rvrntn nli i "Dn It-

reikalais iki šol, ir kurie, nė
ra abejonės/ rūpinsis ir to
liau.

Piktu atsimokama
O kaltinti Šv Tėvą dėl ne- SdKyaamas» Kaa is visų Kraipytų tiesos.

palankumo lietuviams yra ne- bandymU “jūsM vargstanti. Be to, krenta į akį nepa- 
teisinga ir įžulu. Jei Maskva tivynė isels SV™ ir W- nes Pra^ P- Railos arogancija: 
It- -irw ocrnnfoi „iaoir, ninVinn j tokios didžios dorovės ir kul- tik atvykęs į Ameriką, tų pa- 

__ ---------- ----- ---------------- —Y” i,: —: : V Pptrn Tnpdini tai nplrp itūros tauta negali būti bedie- čių lietuvių pastangomis,prel. M. Krupavičius ir Vykdomosios Tarybos Pirmininkas, šv. Petro Jpedini,^tai neke vių sunaikinta „ kaię svetys atsisėdęs ALT
’ Pastaruoju metu, sumažė- posėdy, ir jau kandžioja ta- 
jus iš BALFo gaunamai pa- me posėdyje dalyvaujančius 
ramai, lietuviai pasauliečiai atstovus. Tai ne tik žurnalis- 
studentai Romoje vargu be- tinio, betnr žmogiško manda- 

prantama. Pulti žmogų, ku-: ?aletli ^stl savo studijas, jei gurno trukumas.
ris savo didele išmintimi, tak A neparemtų popiežius, 
tu ir drąsa iš visų pastarųjų 
niekų pakrikimo išėjo kaip 
vienintelis pasaulio morali
nis autoritetas (juk popie
žius nacionalsocializmą, fa
šizmą ir komunizmą dar ta
da pasmerkė, kai nevienas ir 
mūsiškių tuos “izmus” gar
bino) neatrodo išmintinga. 
Jei tokia Anglija yra pripa
žinusi de facto Sovietų Rusi
joj padarytą Lietuvos okupa
ciją, jei daugelis Europos ir 
Pietų Amerikos valstybių 
yra uždariusios mūsų atsto
vybes, net išmetusios juos iš 
butų, Šv. Sostas tuo tarpu 
niekad nepripažino Lietuvos

Laikraščiai praneša, kad šį mėnesį į Ameriką atvyks-
ta Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas, Įr j°^ agentai ^visaip niekina: 
p__ __ ____c_______ ________72 ’ 2 2 J' “J“ ““ ~~7
V. Sidzikauskas. Belaukiant aukštų svečių, Amerikos lie- nusistebėjimo, bet kai ši- 
tuviui pravartu išgirsti smulkiau apie tas institucijas, taip ima elgtis žmonės, kurie 
kurioms šie žmonės, kurių štai laukiame pas save, vado- kovoja prieš komunizmą ir 
vauja. siekia visų lietuvių vienybės,

' Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, arba su-, tai yra daugiau negu nesu- 
, trumpintai VLIK, yra gimęs tėvynėje, kai ją iš Rytų 1940 n"u' .........

m. užgriuvo raudonoji lava. Tai organizacija, apimanti vi
sas krašto partijas, išskyrus komunistus ir fašistus, kurie, 
susidėję su svetimais — vieni su rusais, kiti su vokiečiais 
— ir buvo didžiausi VLIKo priešai. Nuo pat užgimimo iki 
šiol VLIKas yra pagrindinė — rezistencinė organizacija, 
jungianti savyje visas krašto patriotines jėgas ir kovojan
ti dėl Lietuvos visiškos nepriklausomybės.

Pirmųjų dviejų okupacijų — 1940-41 m. bolševikų oku
pacijos ir 1941-44 m. nacių okupacijos — metu pati VLIKo 
vadovybė veikė pačioje Lietuvoje, o trečiosios, dabartinės, 

" okupacijos metu ji veikia už Lietuvos ribų. Abiejų pirmųjų 
okupacijų metu daug VLIKo narių yra žuvę, pakliuvus 
okupantų — NKVD ir Gestapo — naguose. Daug jų palai
dota šaltajame Sibire ir niauriuose Štuthofo miškuose. Bet 
lietuvis nenustoja ir nenustos kovojęs dėl savo tėvynės lais
vės. žuvusiųjų vietoje stojo kiti — kova eina tolyn, kol tė
vynė vėl laisva bus.

Nacizmui galą gavus, o bolševizmui sustojus ir atsi- 
. tverus save geležine uždanga, VLIKas išvystė savo veiklą 

laisvajame vakariniame pasaulyje. Čia jis prganizavo lais
vojo pasaulio dėmesį į mūsų tautos naikinimą. Daugybe 
memorandumų, interpeliacijų, demaršų jis pirštu pakiša
mai rodė ir rodo pasauliui, ką daro baisus okupantas su 
maža, nekalta tauta, norėdamas ją visai sunaikinti. Jeigu 
šiandieną pasaulio sąžinė pradeda būti nerami dėl nekaltų 
mažų Pabaltės tautų baisaus likimo, tai didžiausias nuo
pelnas ir čia yrą VLIKo. Reikalui pribrendus, buvo sukur
ta Vykdomoji Taryba, kuri vykdo ekzekutyvias funkcijas, 
yra, tarytum, ministerių kabinetas. .

- Didžiausias lietuvių tautos atramos punktas yra ir bus 
A. Jungt. Valstybės, jose gyvenanti didelė mūsų tautos da- 

_lis-. S.taį- tautos institucijų Vafi&i
atvyksta čia. jife atvyksta supažindinti čia gyvenančius sa
vo tautiečius su mūsų tautos dabartine padėtimi, su VLIKo 
ir visos tautos siekimais ir gauti pritarimo bei paramos ši
tiems siekimams vykdyti.

Amerikos lietuvis, tiek daug padėjęs pirmosios nepri
klausomybės kūrimui, tiek daug prisidėjęs prie dabartinės 
kovos dėl tautos išlaisvinimo, laukia čia savo tautos vadų. 
Laukia išgirsti apie mūsų tautos siekimus. Jis parems mū
sų tautos vadų pastangas, kaip rėmė jas ir iki šiol. Ranka 
rankon į didį tautos vadavimo darbą!

Dr. A. Jukna

Kun. Dr. K. Babrungas

KAM PASITARNAUSIME?
PrieŠŲ netruko legatūrą. Jas uždarė ne tik 

lietuviams, bet ir latviams, 
Veiklos prieš Bažnyčią kroatams ir kt. Bažnyčios įs- 

niekad netrūko ir netrūks, tatymai (kanonas 216, para- 
nes jau Jos Įkūrėją — Jėzų grafas 4) paprastai leidžia 
Kristų pranašas pavadino steigti tik teritorialines pa
kenkiu kuriam bus priešta- rapijas, kurias tvarko vietos 
raujama” (Lc. 2,34). Sun- vyskupas, ordinaru vadina- 
kus yra tiesos kelias į žmo-[mas. Ir tik, išimtinais atve- 
nes, nelengvas jis buvo ir jais (nebent kur būtų įsise

nėjimo teisė), leidžiamos per
sonalinės parapijos, kaip ir 
buvo Vokietijoje ir Austrijo
je tremtiniams per tris me
tus. Per tą-laiką yra įvykę 
daug pasikeitimų: nemaža 
tremtinių jau yra imigravę, 
dar daugiau jų ruošiasi, ir 
šią juridiniai nenormalią pa
dėtį Vatikanas pakeitė, at
šaukdamas savo Delegatams 
duotus įgaliojimus. Po to, ti
kinčiųjų dvasinių reikalų 
tvarkymas automatiškai per
ėjo vietos vyskupų jurisdik
cijom

“Susirūpinimas”
Tokia yra teisinė ir fakti

nė šio klausimo padėtis. Bet 
kiek visokių įtarinėjimų ir 
“neteisybių” čia surado mi
nėtų laikraščių redakcijos 
bendradarbiai! Popiežius pa
sielgęs neteisingai, skriau- 
džiąs lietuvius ir t.t. Jau pats 
“susirūpinimas” tais daly
kais, atrodo, keistas ir įtar
tinas, jei jis ateina iš tų žmo
nių pusės,, kurie nei tikėjimo

Kristaus Bažnyčiai. Iš tiesų, 
juk mažai ramių valandų tė
ra turėjęs Šv. Petro Laivas. 
Iš kurios pusės jis nebuvo 
puolamas ir kurios priemo
nės nėra buvusios prieš jį pa
vartotos ? Tikinčio žmogaus 
tai nestebina. Taip buvo, taip 
yra ir taip bus iki “laiko pil
nybės.” Nors katalikai šitaip 
galvoja apie tuos dalykus, 
tačiau vieno dalyko jie gali 
ir turi reikalauti, kad toje 
idėjų kovoje nebūtų perženg
tos teisingumo ir padorumo 
ribos, kitaip sakant, jie nega
li tylėti, jei prieš juos nukrei
piami melas, neteisybė, kar
tais net šmeižtai. Tos mintys 
man atėjo į galvą paskaičius 
kai kuriuos Amerikos lietu
vių laikraščius ir brooklyniš- 
kę “Vienybę,” kuri pradėjo 
talpinti straipsnių ir žinių, 
nukreiptų prieš Bažnyčią ir 
tikinčiuosius.

Teisirie pusė
Prabėgom paminėtini keli 

tos spaudos įsismaginimai. 
Štai, nuo šių metų pradžios 
Šv. Sostas Vokietijoje ir 
Austrijoj panaikino savo De-

Ne atogrąžų palmėse, 
Ne svetimam pusiasaly 
Tik vakaro psalmėse 
Ramybę rasime.

Ir taip, lyg toje legendoje,— 
Lyg jūros dugne
Laisvės varpo nuskendusio,’— 
Savęs ieškosime . . ’.

GELBEKIM LIETUVIŲ TAUTA 
NUO PRAŽŪTIES!

i Tautiečiai! Šaukite susirin
kimus, įgaliokite aukų rinkė
jus, renkite prakalbas ir pra
mogas, skirkite aukų iš orga
nizacijų iždų, dėkite visas pa
stangas, kad vienas šimtas 
(tūkstančių dolerių per kelis 
mėnesius būtų sudėtas! Te- 
nelieka nė vieno Amerikos 
lietuvio, nė vienos lietuvių 

I organizacijos, kuri neparem- 
iš kitatikių viršūnių, bolševikų-okupantų Vilniuje kalo svarbumu. : tų savo darbu ir auka šio va-

leidžiamos “Tiesos” ir paduo-| Dosnūs Amerikos lietuviai A.!-
da ją kaip specialų praneši- ir organizacijos jau daug yra 
mą, be jokių komentarų, prie sudėję aukų Lietuvos nepri-

Kiti pajėgia įvertinti
Amerikos prezidentas Tru- 

manas laiko prie šv. Sosto 
specialų savo pasiuntinį My
ron Tailorą ir jo neatšaukia, 
nežiūrint visokeriopų spaudi
mų 
Daugiau negu 30 valstybių 
turi prie Vatikano savo mi- 
nisterius. Neseniai Romoje 
lankėsi Pasaulinės Žydų Or- 

! ganizacijos delegatai ir dėko
jo popiežiui už jo darbus pa
saulio taikai ir žydų gelbė
jimui iš nacių bei karo sun
kumų, tuo tarpu mūsiškiai 
randa reikalinga ir galima

Lietuviai, Lietuvės! i
Amerikos Lietuvių Taryba 

šiuo skelbia nuo š. m. vasario 
mėn. 1 d. naują Lietuvos Gel
bėjimo Vajų. Nusistatyta yra 

Dar noriu paminėti vieną surinkti vieną šimtą tūkstan- i 
“Vienybės” paduotą tame pa- čių dolerių iš Jungt. Ameri- 
čiame numeryje žinutę apie kos Valstybėse gyvenančių 
tai, kad Lietuvoje vienas ku- lietuvių ir organizacijų. Tai 
nigas metęs kunigystę. Šią nedidelė suma, palyginti su 
žinelę “Vienybė” paėmė iš gausia lietuvių išeivija ir rei-

Pri tarimas?

gelbės lietuvių tautą nuo pra
žūties, ji atneš Lietuvai lais- 

antraštės net klaustuko ženk- klausomybės atstatymui, bet „ . ,. .
lo nepridedama! O šventas, reikia jų dar daugiau prade-! .Aukas Pašoma siųsti ir 
paprastume! Įdomu, kodėl to-(tam darbui tęsti iki laimingo Yiaais fei a]als Kreiptis į 
kio autoriteto bolševikinė' galo. Mūsų tėvų kraštas-Lie- Lithuanian American ^n' 
“Tiesa” įsigijo “Vienybėje”.tuva vis dar tebėra Sovietų Inc- 1739 So. Halsted St., 
ir ar ilgai ji lietuviams teiks diktatoriaus pavergtas, žmo- ,r1^.0 .’ * ,lr J.,v*ejos 
tas “Tiesos” tiesas? Kurie iš nės kenčia sunkią priespau-[AA sk^Flus komitetus, 
pirmosios okupacijos metų dą ir skurdą. Kaskart ateina ' Salin žiaurusis Sovietų dik 
pažįstame bolševikinę san- [ vis baisesnių žinių apie nau-. taŲ°nUs 1S Lietuvos.- - 1 Tegyvuoja laisva, demok

ratinė Lietuvos Respublika!
ALT Vykd. Komitetas:

L. šimutis, prezidentas 
Ant. A. Olis, viceprez. 
Dr. P. Grigaitis, sekr.
M. Vaidyla, iždininkas
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užgrobimo ir neišmetė mūsų svaidyti į šv. Tėvą paniekos 
krašto atstovo iš Vatikano, j įr šmeižtų akmenis. Tiesa, 
O dėl popiežiaus prielanku- tai yra “jų dalykas,” bet rei- tvarką, rimtai norime suabe- i jus okupanto užsimojimus vi- 
mo Lietuvai, Dieve duok, kįa abejoti, ar tuomi pasitar-.joti dėl visų “Tiesos” prane-■ siškai išnaikinti lietuvių tau-, 
kad iš visur mes sulauktume naujama lietuvybei ir tiesai, Šimų teisingumo, lygiai ir tą. Ir tai vien todėl, kad ji 
jo tiek, kiek iš Šventojo Sos- nors ir dangstomas! tikinčių- dėl šito. Jei komunistai mo-1 nori būti laisva, nebevergau
to. Kuri kita valstybė šian- jų reikalų gynėjų skraiste, 
dien nemokamai duoda lietu-, 
viams naudotis savo radijo 
siųstuvu, kaip tai daro Vati
kanas?

Popiežius suteikė L..— - . „ . ,
Yarns' net dvisavaitines 
dijo valandėles (šeštadieniais meryje (Nr. 1, 1949. I. 7) . 
ir sekmadieniais) ir tuo būdu Viennme iš jų: “Kam rinksi- 
davė galimybę, kad lietuviš- 5^ milijonus dolerių?” p. 
kas žodis gali pasiekti ir Vo- ” 
kieti jos lageriuose vargstan
čius ir Tėvynėje kenčiančius 
ir Sibiro šalčiuose naikina
mus tautiečius. Tiesa, tų lie
tuviškų valandėlių metu Mas
kvos vergai, regis, Budapeš
te, paleidžia kaukiančius apa
ratus, kad negalėtų girdėti 
pranešimų, bet, yra žinių, 
kad nevisada jiems tas “kil
nus” darbas pavyksta, ir mū
sų broliai, kad ir ne be sun
kumų, vistik gali šį tą nu
girsti. Jie, ypač Lietuvoj, la
bai brangina tas lietuviškas 
Vatikano radijo valandėles, 
nes tai bėra tikras nemeluo
tas lietuviškas žodis per ra
diją. Vilniaus bolševikinio 
radijo melų lietuviai nebe- 
perneša.

Daug padėjo
Jei šiandien Romos univer

sitetuose ir aukštosiose mo
kyklose gali tęsti mokslą 
apie 50 lietuvių kunigų ir 
klierikų, jei jie ten turi savo 
pastogę — šv. Kazimiero Ko
legiją — jei Italijos universi
tetuose gali mokytis apie 30 
lietuvių pasauliečių (ir jiems 
Romoje yra bendrabutis), tai 
dėl to, kad pats Šv. Tėvas lie
tuviams rodo ypatingo prie
lankumo. Jis teikia ne tik mo
ralinę, bet ir materialinę pa
ramą. Kai 1945 m. rudenį bū
relis lietuvių, leistų iš Vokie
tijos, atvyko Romon, jie for
maliai atsidūrė gatvėje — ne- jų, nes BALFas atsisakęs pa
turėjo nei pastogės, nei ko dėti jos rūpimam asmeniui 
pavalgyti. Ir tik asmenišku (vadinasi, ne tai “katalikei”), 
Šv. Tėvo rūpesčiu jie rado kad ji prieš keliolika metų 
prieglaudą ir išlaikymą. Di- divorsavosi, bet nepasirūpi- 
delių nuopelnų čia turi ir no religinio divorso užtvirti- 
Amerikos lietuviai katalikai, nimo iš paties popiežiaus”

kėjo išgauti mirtį atnešusių iti svetimiems, pati tvarkyti 
Norima padėti? prisipažinimų iš Bucharino, I savo reikalus.

. Radeko,Putnos, UbarevičiausĮ Mūsų tėvai, broliai ir sese- Kiek hems ponams rupi įr kitų> jei 1940-1941 metais rys veda nelygią, bet ryžtin- 
tikejimo gerove, matosi ir is Spau<joje pasirodydavo Lietu-[gą kovą su žiauriu okupantu, 

lietu- Poros straipsnių, tilpusių nįekiną mūsų patrijotų1 jie nesigaili savo sveikatos ir 
pareiškimai, tai kodėl pana-1 gyvybės. Bet jie vieni nepa- 
šiai negalėjo atsitikti ir sujjėgia prieš Sovietų armiją ir 
kun. Ragausko pareiškimu? policijos būrius atsispirti. Jų'

Br. Raila, nė vienos dienos 
negyvenęs DP lagery, tiesiai 
iš Paryžiaus į Ameriką atvy
kęs, dedasi geriausiai iš visų 
suprantąs lagerių gyvenimą 
ir pyksta, kad katalikiškoji, jokių^rezervų ’ 
NCWC šalpos organizacija; NeatrodO) kad tuomi būtų 
savo paramą teikia tik kata- isidedama ie Lietuvos 
likams. Ar p. Raila savo ak-l lbijimo’ ir tautinės vieny- 
cija ir sugestijomis pries bės stiprinimo, o tie dalykai 
ItS, bangūs yra ir “Vieny-

m bei.”

I

Laišl 
žmoni J 
reikalol 
trokštJ 
ti. Be 1 
yra iri 
šaltini J 
orinio I 
visi pa] 
darė nl

Štai.l 
džiulė I 
iškęsti I 
mis nei 
“Ameril 
vis dėltl 
— mūs! 
nes did 
mėje. i.j 
sius vii 
kampini 
dūs lai] 
po vien 
siu ir p] 
Šurnai.

Rašo I 
Z. U. iš I 
antrų rrl 
je. Kaip! 
vui, teka 
fcrencijJ 
gybę pal 
listų, nl 
miausiuj 
tus. Eil 
žurnalisų 
bendraut 
lionėse, I 
pati Pral 
Prietelišl 
iš to pan 
turi geri 
ir užsida

Sveikina Amerikos

Lietuvos Respublikos Vyk' 
O pagaliau, jei Ragauskas ir [akys yra nukreiptos į laisvą domoji Taryba sveikina 
tikrai būtų metęs kunigystę, [Vakarų pasaulį, pirmoje eilė- Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
koks iš to laimėjimas irje jie tikisi mūsų — Ameri- visus Amerikos lietuvius:

_____________ Otri______1 • M J • !i A • _   11 _ •   1 T Tv.LJ «džiaugsmas “Vienybei,” jei 
ji randa reikalinga dėti net 
specialų pranešimą, ir tai be

daugiau nusipelnys lietuvy
bei, negu BALFas iki šiol
yra padaręs? Kam tiek triukš Net Šliupas nusivylė
mo dėl kelių moterystę su
laužiusių, anot p. Railos, 
“moterėlių,”? Juk jų yra, pa
lyginti, visai mažas nuošim
tis. Pagaliau, juk ir iš trem
tinių sumetimų išeinant ne
reikėtų propaguoti šeimų ar
dytojų!

O kad NCWC savo paramą
teikia katalikams pirmoje ei- Po rūpesčiu nemažai buvo įsi- 
lėje, dėl to nereikėtų labai 
pykti, kaip katalikai nepyks
ta ant tų organizacijų, ku
rios iš Paryžiaus pasikvietė 
į Ameriką p. Railą, o ne, sa
kysim, kun. prof. Ylą, kuris ėmėsi Lietuvos

O pastangos tikinčuosius 
atitraukti nuo Bažnyčios ir 
plėsti laisvamanybę, po skau
džių devynerių pastarųjų me
tų pergyvenimų, vargu gali 
būti tautiška veikla laiko-

kos lietuvių pagelbos ir pa-1 Vykdomosios Tarybos na- 
ramos. Mes, šios didžiosios rių ir savo vardu linkiu Ame- 
Pasaulio demokratijos laisvi
piliečiai, galime ir turime domajam Komitetui ir vi- 
veikti savo krašto vyriausy- visiems ALT nariams ir vi- 
bę, reikalaudami neatidėlio- siems Jungtinių Amerikos 
jant imtis energingų žygių (Valstybėse gyvenantiems lie- 
liofiįvin hiiifnc na Lininiui Su- tuviams lankiu ir maloniu

rikos Lietuvių Tarybos Vyk-

h

lietuvių tautos nakinimui su
stabdyti ir Lietuvos Nepri
klausomybei atstatyti. Vasa
rio 16-sios Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo die
ną ir kitomis progomis pa
reiškime šį savo vieningą po
litinį reikalavimą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
jau daugelį metų vadovauja 
šioms Jungt. Amerikos Vals-

I mos. Nepriklausomybės lai- gyvenančių hetuvių
'kais Lietuvoje Dr. Jono Sliu pastangoms jungdama visas 
' po rūpesčiu nemažai buvo įsi-1 Patnotmes lietuvių sroves ir 
steigę Laisvamanių Etinės. 0,7an.saei,as s.am darbu.. 
Draugijos skyrių, bet kai,| 
pirmojo bolševikmečio dieno
mis, daugelis tos draugijos 
veikėjų, net ištisi skyriai, 

s duobkasių 
buvo kankinamas keliose na-] darbo, tai Dr. šliupas atsi- 
cių koncentracinėse stovyk
lose.

Arogancija
Bet negalima praeiti pro 

vieną minėtame straipsny iš
keltą “gudrybę,” kur kalba
ma, kad viena “katalikė mo
teris” turėjusi kreiptis į 
“laisvamanišką” organizaci-

sakė iš tos draugijos garbės 
pirmininkų. Rašančam šias 
eilutes vokiečių okupacijos 
metu — 1943 metų vasarą— 
Palangoje teko plačiau apie 
tai išsikalbėti su pačiu Dr. 
Šliupu, kuris neslėpdavo sa
vo nusivylimo ir sielvarto dėl 
laisvamanių nubėgimo pas 
komunistus, taip pat nesisar- 
matydavo pripažinti pagar
bos Kat. Bažnyčiai už jos re
zistenciją.

NORI ATPIGINTI 
ELEKTRĄ

________________ , K___  x , New Yorko Public Service 
ypač klebonai — prel. J. Bal-j (M. P.). Savo žiniomis apie Commission įsakė Edison 
kūnas, kun. N. Pakalnis, kun. tuos dalykus p. Raila negali Electric Co. dešimčia nuošim- 
A. > Brička, kun. Mendelis, didžiuotis. Kiekvienas kata-, čių atpiginti elektrą nuo sau- 
kun. Juras ir kiti — kurie di- likas žino, kad tikinčiųjų šio 10 dienos. Tas atpigini- 
deliu nuoširdumu rėmė sa-1 moterystė yra nesuardoma, mas miestui sutaupys 21 mi- 

vxxxv,j.xxxw vo jaunuosius brolius. Po vie- ir civilinių divorsų Bačnyčia Ii joną dolerių į metus.
nei tikinčiųjų reikalams nėra nerių įnamiavimo metų, lie- ! nepripažįsta. Nė kalbos nega- Bet tuo pačiu metu norima 
pratę rodyti nei reikiamo su- tuviai Romoje jau turėjo sa-, Ii būti, kad popiežius juos pabranginti vartojimą dujų 
nrafinnn, nei prielankumo, vą lietuvišką pastogę, kuri, '“užtvirtintų”! Tiesa, kad (gas).pratimo,

j ALT Vykd. Komiteto ir na
rių delegacijos, atsilankyda- 
mos pas aukščiausius šios ša
lies pareigūnus, įteikdamos 
memorandumus, nuolatos 
jiems primena mūsų nusista
tymą ir reikalavimą. ALT iš
laikomas Informacijos Cent
ras informuoja pasaulį apie 
Lietuvos padėtį ir atsklei
džia tikrąjį Sovietų veidą bei 
jų planus. Visa tai reikalau
ja lėšų. Ne mažiau mūsų fi
nansinės paramos yra reiga- 
lingi Europoje veikią Lietu
vos politiniai veiksmai — 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Vykd. Taryba, 
su kuriais ALT visą laiką ko
operuoja ir juos remia.

Amerikos Lietuvių Tary
bos akcija susilaukia vis di
desnio krašto Vyriausybės 
pritarimo ir įvertinimo, vi
suomenė ir spauda vis dau
giau reiškia susidomėjimo 
Lietuvos padėtimi. Bet tuo 
mes negalime pasitenkinti, 
Lietuvos išlaisvinimo darbas 
ir kova turi būti toliau tęsia
ma, kol faktina Lietuvos Ne
priklausomybė bus atstaty
ta.

tuviams jaukių ir malonių, 
kiek gyvenamose sąlygose 
tatai įmanoma, Kalėdų šven
čių ir laimingų Naujų Metų.

Tęskime su tokiu pat ryž
tingumu, kaip ligi šiol, mūsų 
kenčiančios Tėvynės išlaisvi
nimo darbą ir gaivinkime vil
tį-, kad ateinančiais 1949 me
tais laisvės aušra nušvies 
Lietuvos padangę ir suburs 
po visą pasaulį išblaškytus 
mūsų tautos sūnus ir dukras 
savo valstybei atkurti.

V. Sidzikauskas, 
Vykd. Tarybos Pirmin.

vyriausybė
V. S. Semionov, rusų kari

nės valdžios Berlyne politinis 
patarėjas Maskvos pakeltas į 
“nepaprastą įgaliotinį” poli
tiniams reikalams rusų zono
je. Tai nepaprastas poaukš- 
tis, iš kurio Amerikos aukš
ti pareigūnai Berlyne daro 
išvadą, kad šis asmuo yra 
paskirtas sukurti vokiečių 
komunistinę vyriausybę rytų 
Vokietijai.

Amerikos pareigūnai Ber
lyne neabejoja, kad rusai no
ri užbėgti Vakarams už akių 
ir, pirm begu pasibaigs Bo
nos pasitarimai dėl vakarų 
Vokietijos konstitucijos ir 
vyriausybės, jie suorganizuos 
rytų Vokietijoje sepa'ratinę 
sovietinę valstybę, su komu
nistine marionetine vyriau
sybe priešaky. Kiekvieną Va
karų Sąjungininkų padarytą 
žygį vakarų Vokietijoje iš 
paskos sekė atitinkami rusų 
žygiai rytų Vokietijoje.
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ORO PAŠTU Iš VISO PASAULIO...
(Laiškų ištraukos)

Laiškai — yra, tarytum, dės Šamo Gordijaus mazgas, 
žmonių sielų dalelytės. Ne be todėl dabar daugiau įdomau-1 
reikalo jų visi taip laukia ir jamės Kinijos gyvenimu. Ži

noma, i

te susirin- 
ikų rinkė
ms ir pra- 
ų iš orga- 

* visas pa- 
,s šimtas 
per kelis 
etas! Te- 
Amerikos 
s lietuvių 
neparem- 
ka šio va- 
j auka iš- 
l nuo pra- 
uvai lais-

reikalo jų visi taip laukia ir: 
trokšta kuo daugiau sulauk
ti. Be kita ko, laiškai, dargi, 
yra ir puikus įvairių žinių 
šaltinis. Ypač prie nūdienio 
orinio pašto susisiekimo, kai 
visi pasaulio kampeliai pasi
darė netolimi.

Štai, prieš mano akis di
džiulė laiškų krūva. Negaliu 
iškęsti jų minčių ištrauko
mis nepasidalinęs ir su Gerb. 
“Amerikos” skaitytojais. Tai, 
vis dėlto, yra žodžiai lietuvių 
— mūsų brolių, kurie, Tėvy
nės didžios nelaimės pasek
mėje, išblaškyti po tolimiau
sius viso žemės rutulio už
kampius. Tebūna man atlai
dūs laiškų autoriai, kad jų 
po vieną kitą mintį nuvog
siu ir patieksiu platesnei vie
šumai.

cho stovyklos guodžia: “Ką stud. J. R. iš Bonnos (Brit. Į 
reiškia svetima šalis ir nau- zona), nusakęs Vokietijoj 
ja kalba — aš pats, ilgus egzistuojančios Lietuvių buv. 
metus užsienyje gyvenęs, ge- Politinių Kalinių Sąjungos 
rai suprantu. Tik kantrybės ” ’ ii—•- s
ir ištvermės! šio laiko kentė
jimai, tautų Apaštalo žo- 
džiais, negali lygintis su bu
simąja garbe, kuri bus mu- 

ne jos" amžinuoju ka-imyse aPreikšta- Sulauksime
ru, bet įvairiais fenomenais, lr ”es gražesnio rytojaus.

veiklą, baigia laišką tokiais 
jaudinančiais žodžiais: “Kol 
galėsime — krutėsime Tėviš
kėlei, idant nušluostytume 
nuo Jos veido priešo užtėkš- 
tą purvą”... '

RUSAI TARIASI SU SOVIETŲ 
PAVERGTOMIS TAUTOMIS

Imigracija Kanadon 
. 1947 m.
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Rašo lietuvis žurnalistas 
Z. U. iš Paryžiaus: “Jau pus
antrų metų gyvenu Paryžiu
je. Kaip USA spaudos atsto
vui, teko dalyvauti ir UN kon 
ferencijoje, kur mačiau dau
gybę pasaulinio garso žurna
listų, nekalbant apie žino
miausius šių dienų diploma
tus. Buvo maloni proga su 
žurnalistais susipažinti, pa
bendrauti, ypač gausiose ke
lionėse, kurias organizavo 
pati Prancūzijos vyriausybė. 
Prieteliškai kalbant, visi jie 
iš to paties molio-drėbti, tik 
turi geresnes sąlygas dirbti 
ir užsidarbiauti, negu mes.”

rikos

kos Vyk" 
sveikina 

?arybą ir 
ivius: 
ybos na
riu Ame- 
3os Vyk- 
i ir vi
as ir vi- 
tmerikos 
iems lie- 
nalonių, 
sąlygose 
dų šven- 
ų Metų, 
pat ryž- 
ol, mūsų 
išlaisvi- 
rime vilr 
.949 me- 
nušvies 
suburs 

taškytus 
• dukras 
ti.
causkas, 
Pirmin.

i jos

sų kari- 
politinis 
įkeltas į 
tį” poli
sų zono- 
poaukš- 
>s aukš
le daro 
tuo yra 
zokiečių 
bę rytų

ai Ber
ašai no- 
už akių 
igs Bo- 
vakarų 
ijos ir 
anizuos 
kratinę 

komu- 
vyriau- 
sną Va- 
idarytą 
joje iš 
ai rusų 
e.

ten pasitaikančiais. Turėjau 
vieną anglišką knygą, kurio
je apie tuos reiškinius apra
šyta. Ten. esą, yra žmonių, 
gimusių viena akimi, arba to
kiu stipriu balsu, kad už 4 
kilometrų girdėti ir t.t. Ten 
rašyta ir apie vieną žydelį 
(yra jo ir atvaizdas), kuris 
ten laikomas dideliu filosofu 
ir išminčių. Charakteringa, 
kad knygoj pažymėta, jog 
tas žydelis kilęs iš Lietuvos
sostinės Vilniaus. Tas išmin-i 
čius teigia, kad jeigu kinai , 
sustotų gretomis po keturis, 
tai būtų tokia ilga juosta, jog 
ji apjuostų visą žemės rutu
lį... Pas mus vėl pradėjo la
biau kalbėti apie karą, nes 
su rusais reikalai eina vis 
blogyn. Nežinom ką sekantis 
pavasaris atneš...

Mano parapija vis mažėja, 
vis skirstosi, nelyginant tie 
paukšteliai iš lizdo. Kas sa
vaitę išleidžiu po didesnį ar 
mažesnį būrelį. Gausiausi iš
vykimai į Australiją ir Kana
dą. Į JAV — labai lėtai ju
da. Aš .pats ,tuo tarpu, nie
kur nejudu, pakol kitus išlei
siu. Juk taip klebonui ir pri
tinka, ar ne? Šventose Ber
nelių Mišiose mielai prisimin
siu Jus Viešpatyje.”

Balsas iš M. Gladbach (Vo
kietija, Angį. zona). J. S. 
skundžiasi: “Mano brolis Po
vilas, vis dėlto, man nerašo. 
Nors p. V. teigia, kad jis ma
no laiškus, rašytus per Urug 
vajaus lietuvių draugijas, y- 
ra gavęs. Galbūt, jis man ne
rašo kaip pabėgusiam nuo 
“liaudies teismo,” nes ten, 
Pietų Amerikoj, lietuviški 
komunistėliai veda propagan 
dą, kad į tremtinių laiškus 
visai nebūtų atsakoma”...

Tremtinys A D. iš Erlan- 
geno (Bavarijoj) rašo: “Iki 
šiol mums emigracija dar te-

Tremtinio P. T. iš Bam
bergo (Vokietijoj) sielos 
kamputis: “Pas mus žmonių uk tolimaslr nįasiekia- 
sumažėjo. Jie skirstosi po vi
sokiausius pasviečius. Dari 
liekame tik tie, kurie neturi
me progų išvykti. Čia nebe
girdėti lietuviškų dainų, ku
rios gaivino išvargusią pabė
gėlio sielą. Daug kas mūsų 
gyvenime pasikeitė, tik pri
siminimai ir vargai pasiliko 
tie patys”..

I UU1 <X LXA. UMXXXXXCX XX XX^pCXOXt/XYXCX 
Ima laimė. Tikimės, kad atei
nančių metų bėgyje mūsų li
kimas irgi išsispręs, nes vis 
žada ir žada emigraciją su
aktyvinti.”

Kitas prietelius V. L. iš 
Dillingeno (Vokietijoj) rašo: 
“Šiuo metu emigracija veik 
visai sustojusi, matyt, šven
čių nuotaikos veikia, todėl vi
sa kita — atidedama į šalį. 
Gal po Naujų Metų pagyvės. 
Į USA, nors ir turinčių do
kumentus, taip pat neveža, 
arba, jeigu ir veža, labai silp
nai. Sako, vienas iš amerikie
čių žurnalistų, lankiusių DP 
stovyklas, pradėjo labai pul
ti Pabaltiečius didžiojoj 
Amerikos spaudoj. Jis, ma
tyt, turi tikslą... Bendrai, 
mums labai nusibodo tas Dė-

Ir dar vienas “dipukas” 
Dr. B. R. iš Stuttgarto džiau
giasi: “Vis dėlto turime vil
čių išvažiuoti į JAV. Mūsų 
gerasis pusbrolis Joseph Sa
butis atsiuntė darbo ir buto 
■garantijas. Gavome raštą ir 
iš Washingtono Vyriausios 
Biliaus Vykdymo Komisijos.

Labai jau nusibodo toks 
čigoniškas gyvenimas, o ir 
gyventi sunku. Po pinigų re
formos — visi pasidarė tikri 
skurdžiai.. Stovyklose jaučia
mas tikras pinigų badas. Vir
si veržiasi į darbus, o tų dar
bų taipogi nėra. Jeigu kas ir 
dirba — gauna skandalingai 
mažus atlyginimus.”

Kun. Dr. V. E. iš Garmis-

^VARPAS
Aloyzas Baronas

Bet jis nenorėjo tikėti, kad ji neatvyks vien todėl, 
kad jam gera jos laukti. Jis nesuprato, kodėl tik dabar 
tepamatė tai, koks nuostabus, žėrintis ir malonus yra 
laukimas artimo ir brangaus. Jis vaikščiojo neramus 
po savo kambarį ir žinojo, kad ji neatvažiuos, bet jau
tė malonumą laukti. Ir jis negalėjo sekančią naktį 
miegoti, vis jam rūpėjo, kaip ją pasitiks, ką sakys ir 
kur ją nuves. Jis anksti atsikėlė ir jo, nuotaika buvo 
šventiškesnė, negu anksčiau visomis šventėmis, ir ba
tus jis valė ilgai, lyg rengdamasis eiti į anų šviesiųjų 
vaikystės pasakų karalių rūmus spręsti galvosūkio, 
už kurį pažadėta karalaitė, ir rūbus jis ilgai valė ir 
trynė šepečiu. Ir jam atrodė, kad labai gera laukti, 
nors ir labai abejojant, ar tas laukiamasis atvažiuos. 
Bet jam užteko žinojimo, kad ji galvoja apie jį, einan
tį į stotį, ir nedrąsiai jaučiasi vien dėl savo lengvabū
diško pažado.

O gal kartais ji galvoja atvažiuoti? Bet viltis, kuri 
prikelia žmogų iš mirties patalo, kuri susmukdo ir iš
mintingųjų ateities atramą, nepaleido jo nė vienai mi
nutei. O jis žinojo, kad didelių namų didesnis griuvi
mas ir neišsipildžiusios vilties tuštuma yra baisi ir ne- 
pakeliaftia. Bet jis išėjo į stotį ir laukė jos. Ir žmonės 
stoviniavo priestoty laukdami, ir jis jautėsi lygus 
jiems, nes jie atėjo kažko brangaus ieškoti, rasti. Jie 

'visi norėjo, kad traukinys kuo greičiau ateitų ir rū
pesčių pilnais veidais klausinėjo tarnautojų, kada at
eis traukinys. Tik-jis vienas nenorėjo greitai sulaukti.

Ne, jis galvojo, kad daug kartų jis galėjo turėti ši
tokią šventę, nesuskaitomą daugybę kartų galėjo lauk

J. B. iš Bambergo baigia 
kalėdinį laišką šiais žodžiais: 
“Gimęs Kūdikėlis teatneša 
dvasioje nuvargintam pasau
liui taiką ir ramybę, o mūsų 
mielai Tėviškei, paplūdusiai 
kraujuose, tesuteikia laisvės 
rytojų”...

Kitas kunigas A. T., gyve-l 
nąs jau Kanadoje, Kamloops 
(Brit. Columbia) ir dirbąs 
paprastą darbą, siunčia tokį 
jautrų kalėdinį sveikinimą:

“Tylųjį ir šventąjį Kūčių 
Vakarą palaimintoji Kūdikė
lio duona tegul jungia mus 
visus skambančių varpelių 
aidais — draugystės, vieny
bės ir meilės ryšiais, vesda
ma mus prie vargingos pra- 
kartėlės”...

Iš Montrealo, vienas inte
lektualas, tarp kita ko, rašo: 
“Toronte gyvenimas, atrodo, 

Igana gyvas ir lietuvių kolo- 
Įnija nemaža. Tik ten, pas jus, 
1 gal daugiau rietenų. Bent 
taip atrodo pasiskaičius 
amerikonišką lietuvių spau
dą, ypač “Naujienas.” O gal 
tik jų pačių “karingumas” 
taip atvaizduoja? (Tikrai jų 
pačių — P. A.). Pas mus ty
liau, taip bent ligi išol bu
vo”...

Inž. L. P. iš Bambergo ra
šo; “Iš australiečių (lietuvių 
ten išvykusių P. A.) laikas 
nuo laiko gauname žinių. 
Vieni giria gyvenimą, kiti 
peikia, bet, vis dėlto, atrodo, 
kad ten sąlygos gyventi ga
na palankios. Aišku, yra ir 
ten minusų: klimatas, gyva
tės ir pan. Bet kur tu, žmo
gau, rasi kaip buvo namie— 
Lietuvoj ?”

Mūsų specialistai puikiau
siai įsikūrė Kolumbijoj. Pa v., 
agr. Grigaliūnas — yra di
delio dvaro administrato
rium, gauna padorią algą ir 
dar 20% nuo gryno pelno. 
Mano prietelius inž. Rimgai
la — po trijų mėnesių darbo 
betono išdirbinių fabrike — 
kur buvo pradžioje kaip brai
žytojas, dabar paskirtas to 
fabriko direktorium. Turi 
puikų butą, valdišką automo
bilį ir, be geros algos, dar 
gauna taipogi nuošimtį nuo 
pelno. Gyvena Bogotoje, kur 
klimatas, jo tvirtinimu, yra 
panašus kaip Lietuvoj rug
sėjo mėnesį. Mat, Bogota — 
yra 2,600 metrų aukščiau jū
ros. žinoma, ne visiems ten 
taip gerai: nekvalifikuotiems 
darbininkams — žymiai net 
blogiau negu kituose kraš
tuose. Pav., Naumavičių šei
ma (ūkininkai) dirba sun
kiai ir gerokai vargsta.”

Dar vienas geras priete- 
lius, buvęs nacių KZ kalinys,

Belgijoje leidžiamas buvęs ] pirmasis uždavinys būsiąs su 
Anderso kariuomenės orga
nas, Orzel Bialy, įdėjo Povi
lo Dunino korespondenciją iš 
Miuncheno. Korespondentas 
pažymi, kad iš New Yorko 
Vokietijon nuvykęs “Socia- 
lističeskij Viestnik” ir “The 
New Leader” redakcijų na
rys, Dr. David J. Dallin, ta
rėsi su sovietų pagrobtų tau
tų atstovais.

Pasitaręs per dvi savaites 
su rusų senosios ir naujosios 
emigracijos atstovais, Dr. 
Dullin pastebėjo “vieningos 
ir nedalomos Rusijos” tenden 
cijas ir po to pradėjo vesti 
pasikalbėjimus su atskirų 
tautybių atstovais.

Po dviejų savaičių pasikal-

OTTAWA (LAIC) — Ka
syklų ir Resursų Departa
mentas paskelbė imigracijos 
davinius iš 1947 metų. Pagal 
tautybes, daugiausiai atvyko 
anglų — 14,800. ■ Anglus pa
pildė 2,117 airių, 5,87 škotai 
ir 484 velšiai. Betgi virš 40,- 
000 ateivių buvo iš kitų kraš
tų: 7,427 olandai, 6,870 len-

kviesti greičiausiai Kerens- 
kiui vadovaujant, tikras tau
tines atstovybes padoriuose, 
demokratiškuose rinkimuo
se, tvarkomuose iš Krem
liaus. Atstovaujamų tautų 
labo sumetimais, jų atstovai 
emigracijoje privalo jau da
bar susitarti paremti tokią'kai, 5,636 ukrainiečiai, 4,418 
superdemokratinę valdžią | žydai, 2,269 jugoslavai, 2,103 
Kremliuje ir pareikšti Vaka- ■ lietuviai, 1,804 italai, 1,411 
rų valstybėms, kad jie nieko latviai, 964 rusai, 794 estai, 
j---- 1——- 'irį į

Mažiausius vienetus suda
rė — po 2 asmeniu — japo
nai ir islandiečiai, bei po 1 
persą ir turką.

daugiau netrokšta, kaip su
kurti tik tokią Visrusijos 
valdžią, žinoma, tik laikinai.

Kilo taipgi klausimas, ką 
p. Dalinas galvoja apie Bal
tijos valstybių reikalą. Pasi
rodė, kad išuo reikalu nėra 
reikalo maskvinei centrinei Atplauks laivai

bėjimų, jis užmezgė ryšį ir • valdžiai apvaldyti chaosą jų 
turėjo eilę pasimatymų su > teritorijoje, ši p. Dalino pa- 
Kaukazo, ukrainiečių, kazo- (žiūra buvo rišama su faktu,

Anglijoje gyvenąs (Castle 
Donington) J. K. rašo: “Hos- 
telyje esame apie 50 lietuvių. 
Buvo kilęs sumanymas su
ruošti bendras Kūčias, bet, iš 
praeitų metų patyrimo, yra 
žinoma, kad Hostelio vado- 
vadovybė neduos sutikimo to
kiam pobūviui. Todėl 14 as
menų susitarėme padaryti 
slaptas Kūčias, nors kukliau
siomis sąlygomis. Iš spinte
lių žadame improvizuoti sta
lus, suolų vietoje — iš vie
nos pusės bus išilgai susta
tytos lovos, o antroj pusėj—

kų, baltgudžių ir kt. soicalis-1 
tų atstovais. Iš paviršiaus, 
buvo labai liberališkas. Aiš
ku, senosios Rusijos žemėse 
gyvenančios tautos turinčios 
tikrą natūralią teisę apsi
spręsti, netgi visai atsiskir
ti, nors, natūralu, toks atsi
skyrimas iš jų pusės būtų 
klaida. Kada gi galima pa
galvoti apie tikrąjį apsi
sprendimą? Tiktai po eilės 
metų, pasibaigus eventua
liems ateities karo veiks
mams, kai bus apstabdytas 
chaosas. Blogiausia esą su 
tuo chaosu, nes netgi jei Ru
sija bus nugalėta, laimėju
sioji valstybė, ar laimėjusios 
valstybės, jukgi neokupuos 
ištiso krašto, baugiausiai — 
pasiliks kel. įgulų: Archan
gelske, Leningrade, Maskvoj,

kad Jungtinės Valstybės ligi 
šiol nepripažino Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos užgrobimo. 
P. Dalinas nerasdavo paten
kinamo atsakymo klausimui 
— kodėl, pav. ukrainiečiai, 
gruzinai ar kazokai galį būti 
mažiau tikę chaosui suval
dyti.

Gautomis žiniomis su trem 
tiniais atplauks šie laivai:

Sausio 17 d. laivu 
Flasher į Bostoną.

Sausio 21 d. laivu 
Jumper į Bostoną.

Sausio 25 d. laivu 
Tiger į Bostoną.

Sausio 29 d. laivu Obark į 
New Yorką.

Sausio 30 d. laivu Marine 
Marlin į New Yorką.

Marine

Marine

Marine

LAIC

Platinkite “AMERIKĄ

KVIEČIAME
Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.

ištrauksim tuščius stalčius. Odesoje, Batumei Rostove iri 
Staltiesės vietoje — užtie- tuo baigsis. Krašte bus tus- 
sim lovos paklode. Maistui Dezertyrų ir paprastų 
gal gausime silkių, duonos, | PleslkU gaujos siaus po’ kai- 
“Volran » orhoMo TrnHimnin I ^US, degins, ZUdyS, pleSlkaUS 

ir t.t. .
Ponas Dalinas nešykštėjo 

žodžių, spalvingai vaizduoda
mas perspektyvą nelaimių, 
kokios užkrisiančios ant So
vietų žemių. Kas gi galės su
valdyti sunkiais momentais? 
Jukgi nebus tautinių valdžių, 
nes jų negalima sudaryti de
mokratiškais rinkimais, o 
jeigu tokios valdžios “sauva- 
liškai” susikurtų, tai tuo at
veju galį atsitikti, kad jų 
antsyk keli susikursią, kazo
kai susikivirčys su ukrainie
čiais, armėnai su gruzinais, 
ir t.t., ir t.t.

Ar nebūtų paprasčiau to
kiose sąlygose pasiremti tu
rimąją Sovietų Sąjungos 
schema, sukurti centralinę 

j vyriausybę Maskvoje, kurios

“keksų,” arbatos. Tradicinių 
lietuviškų šližikų visai netu
rėsime, užtat plotkelės yra 
jau gautos. Tai tokios bus 
mūsų Kūčios šiame užkampy, 
be artimųjų ir prietelių!”

Iš Argentinos (Buenos Ai
res) V. V., tarp kita ko, ra
šo : “Argentinoje ekonomiš
kai aš negaliu skųstis. Mora
liškai — Kanada ar šiaurės 
Amerika — būtų įdomesni 
kraštai. Pietų amerikietis 
skaitosi tik su ispanu ir ita
lu. Ne lotynų kilmės žmonių 
jie nemėgsta.”

Australijoje suglaudęs 
sparnus J. L. (Bathurst sto
vykloje) rašo: “Jau sulaukė-, 
me šviežių vaisių, kaip: vyš- j 
nių, slyvų, aprikosų ir kt. 
Kažkaip neįprasta, kai prisi- bet nieko nepadarysi — su 
meni, kad gruodžio mėnuo, o gamtos “tradicijomis” reikia 
čia švieži vaisiai, šilta. Na, sutikti”...

ti ir lydėti brangų žmogų į stotį ir į šimtus kitų vie
tų, bet jis buvo užkliuvęs ir sustojęs. Kaž kur ties 
krūvomis knygų, ties žinojimo šaltiniu, kuris vadino
si mokslu ir ilgai prie jo sėdėjo, netikėdamas, kad yra 
kitų gražių ir vertų rasti vietų. Jis stovėjo stoty ir 
nelaukdamas laukė traukinio. Visi kiti laukė, bet jis 
žinojo, kad traukinys ir kitų telaukdamas ateis.

Bet taip gera kažko tikėtis. Nes ir visos dienos yra 
kažkam tikėjimas, kažkam, kas ateis nesuprantamai 
geras ir nuostabus j tavo kiemą ir sustos ties pravi
romis kambario durimis. O juk žinai, kad viskas slen
ka ta pačia vaga, nepakeičiama ir neišjudinama, eina, 
kaip traukinys tais pačiais bėgiais, neiškrypdamas iš 
geležimi apriboto kelio. Bet laukimas gražina dienas ir 
duoda prasmės gyvenimui. Juk visi puikiausiai žino, 
kad niekas nepasikeis, kaip nepasikeitė anos dešim
tys metų, kurias gyveno jų tėvai, o jei ir pasikeis, tai 
niekada jų naudai. O jie vis laukė kažkokios dienos, 
kaip jis dabar traukinio, kuris turėjo atnešti laimę ir 
pavasarinį džiaugsmą. Ir gera laukti.

Pagaliau atėjo traukinys ir jo išrdis plakė, kaip 
niekada anksčiau, galbūt kažkas norėjo įsitikinti kiek 
kartų ir kaip ilgai ji gali daužytis, išklydus iš norma
laus laikrodžio tiksėjimo. Jis žiūrėjo toli pro minią ir 
matė čia pat prieš save, jos aukštoka šviesių plaukų 
garbana turėjo matytis pro žmones iš toli.

Praėjo daug pro šalį, bet ir viltis jį vis laikė pri
rišusi prie priestočio tvorelės. Praėjo daugiau kaip pu
sė žmonių ir didelė dalis su juo laukusių bučiavosi ir 
paiminėjo iš atvažiavusių rankų sunkius lagaminus. 
Praėjo daugiau kaip, trys ketvirtadaliai ir jis beliko 
laukti su mažu berniuku, kuris tikrai nežinojo, kuriuo 
traukiniu atvažiuos motina. Jis pavydėjo tam berniu
kui to nežinojimo, nes jam būtų proga dar kartą ateiti 
ir tikėtis “o galt”. O gal kartais ji atvažiuos, gal ji 
apsigalvojo, juk jis iš tikrųjų vertas dėmesio ir pagar
bos.

44 AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
metams kainuoja tik

Užsienyje .................
$3.00
$3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

44 Amerika”
417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 

numerius susipažinimui

Praėjo visi, ir priestotis liko tuščia. Kaip širdis. Ar 
jis tikėjo, kad ji neatvyko? Ne, yra pasauly viltis. Yra 
magiškas žodis, prikeliąs ligonius iš mirusiųjų patalo 
ir motinai nušluostantis ašaras net ir tada, kai šimtai 
ženklų rodo, kad sūnus nebegali grįžti. Taip, ji vertė 
jį dar vis jieškoti jos, nes jis juk galėjo nepamatyti, 
ir galėjo nepastebėta praeiti pro ašlį. Paskui stoty pa
sidarė dar tuščiau, o jos nebuvo. Jis žinojo, kad jos 
negalėjo būti, bet vis dar laukė. Jam patiko laukti.

Ne, jis mąstė, kad daug dienų prasėdėjo be pras
mės, todėl be prasmės jis turi laukti čia stoty kito 
žmogaus, kurio jis nemokėjo anksičau ieškoti ir kurį 
jis dabar norėtų vadinti laime. Paskui jis grįžo iš sto
ties staiga pavargęs, lyg tikrai būtų grįžęs iš tolimos 
kelionės. Ir jo rūbai atrodė susiglamžę, ir batai dulki
ni, ir veidas apneštas suodžių traukinio, kuris jam nie
ko neatvežė. Ne, bet jis nebuvo palūžęs visai. Jis ži
nojo, kad yra dar daugiau pasauly moterų, nors šiuo 
momentu tik ją vieną tematė ir težinojo. Visos kitos 
ėjo pro ašlį, kaip seniau, nepastebimos ir neužkliūvan- 
čios. Jis vertė save ieškoti priežasties, kas jį sustabdė 
ties ana moterimi ir nerado.

Bet jis laikėsi tvirtai, kaip paskutinis pavasario ledo 
gabalas pievoje, vienos minties, kad ji parašys laišką. 
Juk ji turi parašyti. Ne, bet ji nerašė ir, kai laiškane
šys išversdavo į jo laiškų dėžutę laiškus, jis ieškodavo 
tik vieno vardo ir vieno voko ir, kai jo nebūdavo, jis 
tingėdavo kitus laiškus beskaityti. Vėliau jis jai para
šė ir tada pasijuto galutinai pražaidęs. Buvo kova, ku
rią jis dešimtis kartų skaitė bereikalingą, galutinai 
pralaimėtą. Ir tas pralaimėjimas, kaip sniego griūtis, 
užgulė jį ir jis nebegalėjo atleisti sau, kad jis tiek daug 
suprasdamas ir žinodamas, negalėjo turėti žmogaus, 
su kuriuo kiti nereikšmingi žmonės buvo draugais. Tiek 
maža jis tevertas. ' '

Ir ši mintis persekiojo jį dau gdienų, kaip prakeiki
mas, ir jis negalėjo jos atsikratyti. Visa, ką jis buvo

pasiekęs, buvo sunkiai pasiekiama ir reikšminga, bet 
čia ši nereikšminga smulkmena buvo jam dabar bran
gi ir nepasiekiama. Jis pradėjo niekur neiti iš namų, ir 
nesuprantamas slogutis jį vertė niekuo nesirūpinti. Jis 
gulėdavo per dienų dienas, kaip ligonis lovoje ir mąs
tydavo, kur yra gyvenimo prasmė. Ne, kvaila būtų 
tvirtinti, kad tos moters nepasisekimas jį sugniuždė. 
Ne, tai buvo tik pagirndas, o jį sugniuždė nebetikėji- 
mas • savimi.

—Ko aš vertas? — klausdavo jis savęs, žiūrėdamas 
į lubas, kurios buvo milijonus kartų matytos ir kurių 
mažiausią dėmę jis žinojo.

—Taip, žinau, kad yra pasauly moterų geresnių ir 
puikesniu už ją, bet tai dar blogiau. Taip, dar blo
giau, nes jei nepasiekiama ši — anos dar labiau.

Šis kelintas mėnuo, kaip senis sėdėjo namuose, sun
kiai galvodamas, kaip išspręsti šį amžiną klausimą, 
kankinusį jį geras pusmetis ir pastatytą jos lūpomis: 
“Tu, sėdėdamas prie knygų, pasilikai nuo gyvenimo.” 
Argi tik todėl jis pasiliko nuo gyvenimo, kai su kiek
vienu asmeniu būdavo perdaug atviras ir be intrygos 
pasakydavo visa iš karto. Jis nežinojo absoliučiai, to
dėl ir šis nežinojimas sėdėjo jo mintyse, kaip švinas, 
sunkus ir neišudinamas.

—Ji turi man parašyti, — mąstė jis ir tai paliko tik 
mąstymas, kadangi'ji buvo jį užmiršusi, laiškų iš viso 
nerašė, o gal rašė, bet kažkam kitam.

Ir kartą, kai jis buvo daug šitų dienų praleidęs su 
dideliu rūpesčiu nevertam reikalui, atėjo pas jį jaunys
tės dienų draugas, įsiveržė kaip juokas į kambarį ir, 
rodos, sienos prašviesėjo ir jis pats nuno to beniško 
juoko, kaip nuo jaunystės šilumos, paraudo.

—Tai ką, sakai, gyveni šitaip? — pradėjo jis ir ne
galima buvo suprasti, panieka ar užuojauta skambėjo 
jo balse.

(Bus daugiau)
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IŠ VISUR IR APIE VISKĄ

18 metą kalėjimo 
už $2.24
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NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

Jiems taip pat reikia duot, karo veteranų komandos la
nes kurie neduoda, tai ir jie bai gerai varosi. Praeitais 
pasielgia kitaip. Jiems taip metais viena lietuvių koman- J „„x,.„;.. 1 _ x____x___ :__ x_VI. laiškas. Dabar noriu pat nepasakysi, kad neturiu 
ar panašiai.parašyti plačiau apie partiza

nus. Kaip lietuvius kas pa- 
skundžia, kas jis toks, iš kur 
jis, tai to ir užteko. Todėl 
lietuviai, bijodami būti vie
toje, ar kur į kitą miestą ar 
kaimą pasprukti, kadangi vi
sur pilna šnipų ir milicinin
kų, kurie dokumentus tikri
na, priversti trauktis į miš-, 
kus. Tuo nežmoniškai ir pa-1 
didėjo partizanų skaičius. Vi
si sako šitaip: “Geriau gy
venti ir mirti Lietuvos miške, 
nekaip Sibire.” Pilni miškai 
partizanų, o jų veikla dide
lė. Jie neapsileidžia su ru-' 
sais, kad rusai ir siunčia net 
iki 10 mašinų su milicinin
kais ir kareiviais partizanų 
gaudyti. Partizanai kai pasi-' 
tempia, tai žemė sudreba, oi 
milicininkai ir kareiviai kren
ta, kaip kopūstai. Grįžta iš 21 
jų tik dalelė. Tuo tarpu par
tizanai jau žymiai daugiau 
ginklų turi. Partizanai susi
tvarko be vargo, žinoma, su 
kariuomene partizanus išnai
kint būtų nepersunkiausia, 
tiek jų nėra, kad jie galėtų 
prieš kariuomenę atsilaikyti. 
Bet rusai šito daryti nenori 
— negali vien dėl propagan
dos, paniekos. Jeigu jie ka
riuomenę užtrauktų partiza
nų išnaikinimui, tai tikriau
siai kiltų pilietinis karas. O 
tuo tarpu kad rusai propa- 
ganduoja užsieniui, kaip mes 
jais patenkinti ir jiems dė
kingi už mums suteiktą tik- 
rą “laisvę,? “talką,” už išva-1 bet už tat sausio 8 d. tas pa
davimą iš vokiškųjų grobikų radas buvo padarytas ir gra- 
ir t.t., tai jie šito ir negali žiame ore atrodė labai gražus 
vien dėl to parodyti, kad jie ir įvairus. Galybė gražiausių 
tiek daug priešų' tr^,Ų^i^-orke8tr^’ margaspalvių uni- 
atseit jais, mes taip “paten- " 
kinti.”

Taip, tikra tiesa, kad jie 
mus išvadavo-išlaisvino, nes 
mes palikom be nieko: be na
mų, be duonos, be darbo, be 
laisvės, — išlaisvino nuo vis
ko. Be išlaisvinimo, jie dar 
mums dovanojo — ubago laz
dą su terba. Tik gaila, kad 
visi vienokias dovanas gavo 
ir visiems vienokią “laisvę” 
suteikė, nes niekas nieko ne
turi ir negali nieko į terbą 
įdėti. Kadangi visi taip tur
tingi, tai krašte tik vagystės 
ir plėšikavimai siaučia. Ži
noma, šitą daro tik rusai, nes 
jie taip pripratę ir per am
žius buvus kaip išalkusių vil
kų gauja, tai ir dabar nepri
sotinama.

Neužtenka, kad rusai kai- ■ sporto lietuvių labiausia mė- 
mus ir miestus apiplėšia, beĮgiamos — tai bowling ir 
jų dar į kaimus ateina ir par- krepšinis. Bowling dalyvauja 
tizanai, prašydami maisto, labai daug lietuvių ir ypač

da net prie čempionato priė
jo, tik paskutines rungtynes 
pralaimėjo — tai buvo Šv. 
Andriejaus Veteranų ir visos 
parapijos komanda.

Jau keli metai, kaip Šv. 
Kazimiero parap. krepšinin
kų komandos gana gerai lai
kosi. Jie netoli čempionato 
buvo porą metų, šiais metais 
krepšiniui vadovauja jaunas 
ir energingas vadas, p. Chas. 
Bagočius, kurs pats gražiai 
žaidžia krepšinį ir rengia sa
vo dvi komandas. Jie daly
vauja katalikiškų organiza
cijų jaunimo turnamente. Lig 
šiol mūsų lietuviškai koman
dai sekėsi labai gerai, nes jie 
laimėjo visas rungtynes.

Kiek netikėtas susitikimas 
buvo sausio 6 dieną su galin-

Iš Internacionalio Instituto 
veiklos

Šis Institutas rūpinasi pa
gelbėti visiems žmonėms, 
įvairių tautybių, kurie tik 
yra čia atvykę iš kitų šalių. 
Jis nori, kad visi susigyven
tų su Amerikos nauju gyve
nimu ir jį suprastų. Todėl 
Institute turi įvairių tauty
bių susipažinimo vakarus ir 
t.t. Vėliausias jų darbas yra 
sudeginti, savo skolų rastus. 
Tuo tikslu dirba komisija su 
pirmininku p. C. Cheleden. 
Jie mano, kad $6,000 skola 
bus sunaikinta pavasario me
tiniame susirinkime. 
Institutas turi įdomų Forum _ ~ ,
_ diskusijų programą. TaiP;fa Sv. Sakramento parapijos 
neseniai diskusijų tema buvo' ko”anda- «le kreP.s1.- 
- Prietarai. Vedėju buvo “”k.a! PradeJ,° labal Se.r?1.1.r 
prof. V. Hansen. Sausio 3 d. aikesi, bet vėliau negalėjo is* 
buvo diskutuojama “Kinijos laikytipnes labaistipnusbe- 
ateitis.’’Vasario 6 d. bus įdo- velk Pro^ionalus žaidėjus, 
mios ir svarbios diskusijos— 
‘Berlynas.’ Prie Instituto yra 
organizuojama kelios tautiš-laauS. °™.iu szu-tumu. jau- 
kų šokių grupes. Čia ir lietu-lnesnleP llrala'n'eJ° ™ taa' 
viai susiburia ir pasimoko 
savo tautiškų šokių ir paro
do juos kitiems. Lietuvių Mo
terų Taryba prie Instituto ro
do gražią savo veiklą.

Abi mūsų komandos pralai
mėjo. Tiesa, pralaimėjo per
daug dideliu skirtumu. Jau-

Tel. Sto 3208

f

Naujų Metų paradas
Philadelphijos garsusis pa

radas per Naujus Metus ne
galėjo įvykti dėl blogo oro,

įkais, o vyresnieji net 40 taš
kų. Mūsiškiai sportininkai 
nenusimena ir laukia kito žai
dimo, kai galės sumušti savo 
priešininkus panašiu skirtu
mu. Kaip krepšinio žinovai 
sako, šv. Kazimiero parap- 
jos krepšinio komanda yra 
gana stipri ir pavojinga vi
soms kitoms komandoms. Pa
sisekimo!

formų, margėte margėjo. Tai 
buvo tikrai ko pasižiūrėti. 
Buvo daug juokdarių, senų ir 
jaunų. Pav., vienas berniu
kas tik 3 metų amžiaus — 
Francis McIntire ten žygia
vo. Paradas užtruko nuo an
kstyvo ryto ligi popiet. Pa
radas buvo priimtas ir apdo
vanotas prizais prie City 
Hali.

Lietuviai sportininkai
Nuo seno Philadelphijos 

lietuviai būdavo geri sporti
ninkai. Čia turėdavo garse
nybių kaip p. Macionis, ku
ris buvo išsiųstas į Lietuvą— 
į olimpijadą. Vietoj irgi at
sirasdavo įvairių rūšių spor
to mėgėjų ar ir profesionalų. 
Dabartiniu laiku dvi rūšys

JONAS DAUN1S
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

44AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI

ir kiti spaudos darbai

44 A m e r i k a ”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N.

b) UN atstovas Palestinai 
— Count Bernadotte;

I c) Egipto premjeras — 
Nokrashy Pasha.

apy- “Priversti” numirti: 
gau-, a) Čekoslovakijos premje- 
daž- ras — Masaryk;

b) Čekoslovakijos preziden 
tas — Benes;

c) A. Zdanovas, kuris visų 
buvo skaitomas Stalino įpė
diniu.

NEUŽMIRŠK PADĖTI TREMTINIUI i
1

1 Koni

1930 metais Chicagos 
linkėję pradėjo siautėti 
ja jaunų vagilių, kurie 
nais įsilaužimais ir smulkio- j 
mis vagystėmis -sukėlė gy
ventojų nerimą, o policijai 
uždavė daug darbo. Taigi Illi
nois valstijos legislatūra, gy
ventojų prašoma, tiems vagi
liams išleido specialiai sun
kias bausmes.

Tokia sunki bausmė teko ir 
jaunam Cecil Wright, daly
vavusiam vaistinės apiplėši
me, kur paimta už $2.43 paš
to ženklų. i

Nors Wright gynėsi neda-ijįs gjm§ Batavia, N. Y., 1842 
lyvavęs apiplėšime ir tuo metais paprastai seni žmo- 
metu buvęs uz 90 mylių nuo n§s m§gSta duoti patarimus 
tos vietos, remiantis liūdi-. norintiems ilgai gyventi. Tai-; 
ninku parodymais, jis buvo !gį įr McLean savo receptą 
nuteistas kalėti nuo 1 metų patiekė jį aplankiusiam laik- 
iki gyvos galvos ir uzdary- i raščio korespondentui.

kalėjime. | gtaį recepto svarbiau-
1939 metais, kai jis buvo;si į punktai: 

čia paleistas, kaip pavyzdin-1 
gas kalinys, federalinis teis
mas jam pridėjo dar 15 me
tų ir pasiuntė į Ft. Laven- 
worth, Kansas, paskui į Al
catraz prie San. Francisco.

Teisėtai ar neteisėtai pa
kliuvai kalėjiman, bet turi 
jame pasilikti, nes galva sie
nos nepramuši. Taigi ir minė
tas Wright pasidavė savo li
kimui, bet pasistengė kalėji
mo laiką paversti savo nau
dai. Jis per laiškus studijavo 
teisę ir baigė advokato kvo
timus.

Kaip advokatas jis labai 
pasižymėjo gindamas kitų

Šimtamečio pata
rimas

Owen McLean, gyvenantis 
Chicagoje, per Kalėdas minė- j 

!jo savo 106-tąjį gimtadienį.

1) Norėdami sulaukti ma
no amžiaus, nebijokit darbo 
ir pasistenkit visada būti už
imtas.

2) Vengkit rūpesčių.
3) Niekada nepersivalgy- 

kit.

J. Valaitis jau 
Europoj

Prieš pat Kalėdas susirin
ko BALF valdybos nariai, su 
pirmininku kun. Dr. J. Kon
čium priešaky, įstaigos tar
nautojai ir keli artimi BALF

kalinių reikalus ir parašė, žmonės į BALFo patalpas 
jiems virš 600 prašymų. Tie 
prašymai buvę taip išmintin
gai suredaguoti, kad teismas 
turėjo daug darbo juos be- 
svarstydamas.

Taigi prokuroras Karesh 
pasirūpino Wrightą išleisti, 
laisvėn, kad jo paties galva 
galėtų pasilsėti nuo tų peti- pasiekė Prancūziją, kur ap- 
cijų.

Mirė ir palaidota
A. a. Barbora Lembutienė, 

1307 E. Moyamensing Avė., 
neilgai sirgusi, mirė sausio 
4 dieną šv. Agnieškos ligo
ninėj. Velionė gyvendama bu
vo labai labdaringos širdies. 
Ji iš savo geros širdies glo
bojo keletą našlaičių, šelpė 
savo artimuosius gimines 
Lietuvoj, o dabar rūpinosi ir 
gelbėjo tremtinius. Taip ji iš 
savo sutaupų padarė afidei- 
vitus pp. Gintalų šeimai, kam 
barių garantijas Banėnų šei
mai ir pavieniams. Ji troško, 
kad jie atvykę turėtų kurj 
pradėti gyventi. Be to, ji vi-! 
są laiką daug aukavo labda- Į 
rybės tikslams. Siuntė siun- ' 
tinius į Europą ir norėjo, j 
kad jos sutaupos eitų tam 
pačiam geram tikslui. Iškil
mingai palaidota sausio 8 d. kaukę — aparatą, kuris tą 

----------- 'mūsų iškvėpuojamą šilumą 
Mokys anglų kalbos I surinktų į tam tikrą indą ir, 

Lietuviai, kurie neseniai reikalui esant, ją panaudotų 
atvyko iš Europos ir norėtų i kūno apšildymui.
greit ir gerai išmokti anglų! Tas aparatas turės didelės j 

i kalbos, tai prašomi tuoj re- reikšmės poliarių kraštų gy- j 
! gistruotis Šv. Kazimiero pa- ventojams ir aviatoriams, 
rapijos klebonijoj. Pamokos skraidantiems aukštai ore. I 
prasidės sausio 18 dieną, 7 | 

l vai. vakare. Mokys lietuviš-' 
kai moką mokytojai.

Konservuos žmo
gaus šilumą

Žmogaus organizmas pa
gamina gana didoką kiekį ši
lumos, kurios užtektų jo kū
no apšildymui net žiemos me
tu, jei ta šiluma nebūtų iš- 

| eikvojama bereikalingai. Ap- 
i skaičiuojama, kad 40 nuo- 
išmčių organizmo pagamina- 
i mos šilumos žmogus, kvėpuo
damas, paleidžia į orą. Taigi 
|Marylando Universitetas da- 
|bar konstruktuoja specialę

Mus sveikina iš
ŽymiŲ žmonių 
mirtys 1948 m.

kur įvyko labai jauki atsi
sveikinimo arbatėlė, išlei- 
dižant J. Valaitį į Vokietiją. 
Jis išvyko kaip BALFo įga
liotinis lietuvių tremtinių i 
imigracijos į USA reikalams.!

Šiandieną turime jau žinių, Į 
kad p. J. Valaitis laimingai ,

lankys ten esančius lietu
vius. Iš Prancūzijos greit iš
vyks į Vokietiją, kur imsis 
darbo, organizuodamas lietu
vių tremtinių imigracijos į 
Ameriką reikalus. Tikimės, 
kad p. Valaitis daug padės 
nelaimingiems mūsų tautie
čiams tremtyje. Pasirodo, 
kad nuo esančių ten atsto
vų, Amerikos piliečių, tos ar 
kitos tautybės reikalai labai 
daug priklauso, žydai, pav., 
ten turi apie 300 savo atsto
vų iš čia. Lenkai taip pat ne
maža. Štai kur paslaptis, ko
dėl anoms tautybėms geriau 
sekasi.

Skaitykit ir platinkite sa-1 
vaitraštį “Ameriką.”

4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, Ill. Tel. YArds-7-1121 
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius j visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesuranda
mas, pinigai grąžinami. Pristatymas trunka tarp IL’-t^pienų. 
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą siuntinio 
numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai pa
kuojami' Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siun
čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuo
laida.
Siuntinys No. 1 — $7.60

sv. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių 
sv. salami dešras 
sv. (be 2 ozs.) kenoto bekono 
dėžute (400 gr.) margarino

2
2
2

i

Siuntinys Nr. 3 — $7.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino

1 sv. kiaulienos mėsos

Siunntinys Nr.
2

2
2
1

5 — $5.50
sv. rūkytų lašinių
sv. marmalado
sv. pupelių kavos
sv. cukraus
sv. margarino

Siuntinys Nr. 8 — $2.95
4'- sv. cukraus 
51- sv. kvietinių miltų
Siuntinys Nr. 10 — $6.80 

s v. 
sv. 
sv. 
sv.

2
2

1

rūkytų lašiinų 
kiaulinių taukų 
margarino 
pupelių kavos 

sv. šokolado

Siuntinys Nr. 12 — $5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 14 — $6.40
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. cukraus
sv. marmelado
sv. kiaulienos mėsos 
gabalai tualet. muilo

2
2
2
1
1
2

P

i 
l 
!

Siuntinys Nr. 19 — $9.95
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. marmelado
sv. degintos kavos

. cukraus

'4
i 2
2
2
4
4'2
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21 — $6.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 22 — $5.25 
5/sv. grynų kiaulinių taukų 
f (tik Vokietijos Br. ir US Zonas 

ir eina 3-4 savaites)

Siuntinys Nr. 23 — $6.10
5 sv. rūkytu lašinių
5 sv. pupelių kavos

Siuntinys Nr. 24 — $11.80
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. pupelių kavos
sv. marmelado
sv. sūrio 40% riebumo

3
2
5
2
2

a.

už 
už 
b.

už 
' už

PINIGAI
Pervedami Vokietijon, išskyrus 

rust) zona:
§5.00—DM 50.00
§8.50—DM 100.00
Parduodami vokiečių 
banknotai.

§4.50—DM 50.00
$8.00—DM 100.00

RŪBAI
A. VYRIŠKAS KOSTIUMAS

3 u jardų vilnonės medžiagos su visais priedais (100% Virginijos 
vilna) $23.95.

B. MOTERIŠKAS KOSTIUMAS
2% jardų vilnonės medžiagos su visais priedais (100% Virginijos 
vilna) $21.95.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
.Moderniška laidojimo įstaiga. — , 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. I

Pakeleivingiems suteikiama I 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

RUBBER STAMPSį^:
MAM-TO-OKPą

Dl-

Tn BEckman 3-6828

!

J. šneideraitis ir A. Andriukaitis 
Praneškit—Prisiusim Katalogą Dykai

i

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

1 Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(insurance), malonėkite kreiptis že
miau pažymėtu antrašu, kur Jums 

i maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

STANDARD’S
50-tas Good Will Vajus

Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje atsiuntė 
“Amerikai” oro paštu sveiki
nimą sekančio turinio:

Minint Jums taip svarbias 
ir reikšmingas “Amerikos” 
15 metų gyvavimo’ sukaktu
ves, linkime, kad Tamstos re
daguojamas giliai patrijoti- 
nis “Amerikos” laikraštis su
jungtų ne tik šiaurės ir Pietų 
Ameriką, bet ir visam pasau
ly gyvenančius lietuvius ben
drai, šventai kovai už Lietu
vos Laisvę ir Nepriklausomy
bę. Valio “Amerika”! Ilgiau
sių metų!

J. Gilvydis,
Lietuvai Išlaisvinti Centro 

Argentinoje Sekretorius.

! —Parodyk dosnumą, nepa
gailėk dienos uždarbio trem
tinių sušelpimui per BALF. •

Pereitais metais su šiuo 
pasauliu atsikyrė keli labai 
žymūs žmonės. Vieni jų mirė 
savo mirčia, kiti tapo nužu
dyti arba, kaip sakoma, pri
versti numirti. Savo mirčia 
mirusieji yra šie:

a) Generolas Pershing, 
Amerikos ginkluotų jėgų vir
šininkas pirmame pasaulinia
me kare;

b) Charles Hughes, buvęs 
Aukščiausiojo Teismo teisė
jas ir kandidatas į J. Valst. 
prezidentus;

c) buvęs Italijos karalius, 
Viktoras-Emanuelis.

d) buvęs Bulgarijos kara
lius, Ferdinandas;

e) buvusiųjų Amerikos 
prezidentų našlės: Mary Har
rison ir Mrs. Theodore Roo
sevelt.

Nužudyti:
a) Indijos atgimimo vadas 

— Gandhi;

Su 2 Ventiliatoriais
• $139.00

Iki 50 ketv. Pėdų

D

Mes jums duosim visiškai 
NAUJ4 STOG£ 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..................................... g 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų. Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

• $150.00 !

H atem 
sio 9(1.1 
salėje fl 
komp. fl 
minint fl 
menės fl 
-'5 metų!

Minėjfl 
garbes fl 
J. Valarfl 
minga fl 
sirinko fl 
rių tarpfl 
.stijos pal 
nigų ir fl 
nes profl 
J. W. Jfl

Sveiki! 
miesto nfl 
kun. J. fl 
nas Amtfl 
laba (p. I 
kun. Drfl 
Kazlausk! 
tuvių klfl 
R. ForeJ 
vas Don I 
galiūnas,I 
Juozas Bl 
rybos nal 
piliečių 
Matas, jfl 
bertas AĮ 
vietinių r 
(adv. Ma! 
nė, N. fl 
nauskienfl 
Stankevifl 
nė, Kašėfl 
Fortier, į 
nauskas, I 
teikta įvfl

Svekinil 
buvo Nfl 
prel. J. I 
Juras, kcl 
P. Daužvl 
naitis, L.l 
žys, komi 
čius ir A| 

JJetuvoš I 
flarėjtis J.I 
fpirm. J. 1

Muzikai 
puošalu bl 
lys ir Nfl 
joms akoil 
jošius, da 
Britain, C| 
rui dirigal 
sūnus. I

Visiems! 
padėkojo I 
jis trumJ 
praeities 1 
visu save! 
liau būti ai 
katalikų į 
dirbti, atll 
eigas Dietl 
tuvių taut]

Komp. Į 
metų suit 
sutapo sul 
nimo, dari! 
koje sukai 
čiai, page] 
visuomenil 
plačios vi 
Vietos spa 
vietos kori 
paminėti, I 
biųjų orgl 
bės atsiuni 
mų telegra 

Komp. J 
kėši ir tebl 
gine par. 
choro vadi 
Federacijo 
BALF. A 
Vyčiuose i 
jis dirba 
nuotaika, j 
entuziazmu 
sus bendra 
ugnele.

Ilgiausiu 
Dievo pala 
giam bičių! 
viui, uolia 
kui!

“Amt

U Ž U

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

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

Barborai 
visai jos š| 
mos a. a. 1 
kienės mii 
jungos 24 
lią užuojati

j
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Komp. Al. Aleksio 
pagerbtuvės

Waterbury, Conn. — Sau
sio 9 d. čia Šv. Juozapo par. 
salėje įspūdingai pagerbtas 
komp. Aleksandras Aleksis, 
minint jo muzikos ir visuo
menės veiklos Waterburyje 
25 metų sukaktį.

Minėjimo komitetas, kurio 
garbės pirm, buvo kleb. kun. 
J. Valantiejus, surengė iškil
mingą vakarienę, kurion su
sirinko per 500 asmenų, ku
rių tarpe buvo miesto ir val
stijos pareigūnai, gausiai ku
nigų ir pasauliečių. Vakarie
nės programos vedėju buvo 
J. W. Jenušaitis.

Sveikinmo kalbas pasakė 
miesto majoras Snyder, kleb. 
kun. J. Valantiejus, prel. Jo
nas Ambotas, kun. Dr. L. Tu- 
laba (p. Aleksio giminaitis), 
kun. Dr. Jagminas, kun. J. 
Kazlauskas (Connecticut lie
tuvių klebonų vardu), senat. 
R. Forester, valstijos atsto
vas Don Mahoney, Juozas O. 
galiūnas, adv. K. R. Jurgėla, 
Juozas B. Laučka, miesto ta
rybos narys Kolbeck, vietos 
piliečių klubo pirm. Jonas 
Matas, jubiliato sūnus Nor
bertas Aleksis ir šešiolikos 
vietinių draugijų atstovai 
(adv. Matusevičius, Sopranie- 
nė, N. Meškevičienė, Kali
nauskienė, Girdzijauskienė, 
Stankevičienė, Barkauskie
nė, Kašėtaitė, D. Gudiškytė, 
Fortier, Janavičiūtė, Kali
nauskas, M. Andrikytė). Su
teikta įvairių dovanų.

Svekinusųjų raštu tarpe 
buvo Ministeris žadeikis, 
prel. J. Balkūnas, kun. Pr. 
Juras, konsulai J. Budrys ir 
P. Daužvardis, kun. J. Simo
naitis, L. šimutis, A. Knei- 
žys, kompozitoriai J. Žilevi
čius ir A. Pocius, M. Zujus, 
Lietuvos Pasiuntinybės pa- 
tarėjąj? J. Kajeckas, L. Vyčių 
rpirm. J, Boley ir kiti.

Muzikalinės programos pa
puošalu buvo artisčių B. Dar- 
lys ir M. Kižytės duetas, 
joms akompanavo Vyt. Mari- 
jošius, dabar gyvenąs New 
Britain, Conn. Parapijos cho
rui dirigavo kompozitoriaus 
sūnus.

Visiems labai nuoširdžiai 
padėkojo komp. Al. Aleksis; 
jis trumpai peržvelgė savo 
praeities veiklą ir pasižadėjo 
visu savo pajėgumu ir to
liau būti arti su savo lietuvių 
katalikų visuomene, daug 
dirbti, atlikdamas savo par
eigas Dievui, Amerikai ir lie
tuvių tautai.

Komp. Aleksio darbo 25 
metų sukakties minėjimas 
sutapo su jo 35 metų gyve
nimo, darbo ir veiklos Ameri
koje sukaktimi. Waterburie- 
čiai, pagerbdami savo uolų 
visuomenininką, atkreipė 
plačios visuomenės dėmesį. 
Vietos spauda paskyrė daug 
vietos komp. Aleksio veiklai 
paminėti, o mūsų visų svar
biųjų organizacijų vadovy
bės atsiuntė glėbius sveikini
mų telegramomis ir laiškais.

Komp. Aleksio veikla reiš
kėsi ir tebesireiškia jo tiesio
gine par. vargonininko ir 
choro vado pareigose, L. K. 
Federacijos, Susivienyme, 
BALF, A .L. Tarybos, Liet. 
Vyčiuose ir daug kitų. Visur 
jis dirba nuoširdžiai, gera 
nuotaika, jauna dvasia, savo 
entuziazmu uždegdamas vi
sus bendradarbius kūrybine 
ugnele.

Ilgiausių metų, gausios 
Dievo palaimos mūsų bran
giam bičiuliui, karštam lietu
viui, uoliam visuomeninin
kui!

“Amerikos” Pranešėjas

Philadelphia, Pa.
Šv. Andriejaus parapijos 

jubiliejus
Šiemet sukanka 25 metai kai 

įsikūrė Šv. Andriejaus lietuvių 
parapija. Turi gražią bažnyčią, 
didelę mokyklą, koplyčią, sese
rim mokytojom namus. Be 
džiaugsmo, turime prisipažinti, 
kad dar yra $85,000 skolos. Kaip 
sakoma: “skola ne rona, neuž- 
gys.” Todėl, švenčiant Sidabrinį 
Jubiliejų, per visą 1949 metą 
bus rengiami įvairūs parengimai 
ir ekstra kolektos, pasižadėjimai 
skolos sumažinimui, bent $25,- 
000. Per pereitus dvejus metus 
skolos atmokėta $20,000. Tam! 
vajui yra sudarytas tinkamas 
komitetas po vadovyste mūsų 
darbščių kunigų.

Mūsų gerb. kunigai lankys pa- 
rapijonų namus ir užrašinės au
kas ir pasižadėjimus skolos su-i 
mažinimui, šaunus šv. Andrie
jaus parap. 25 m. jubiliejaus pa
minėjimas įvyks” vasario 20 d. 
Apie tai bus plačiau paskelbta. 
Bus išleista šios parapijos isto
rijos knygutė su profesionalų ir 
verslininkų garsinimias ir svei
kinimais.

Vos išgirdus apie parapijos va
jų užbrėžtos sumos skolos atmo- 
kėjimui, pirmieji aukavo ir pasi
žadėjo aukoti, po: $100 — Mr. 
& Mrs. Chas. J. Roman, Mr. W. 
Talūnas su šeima, Mr. & Mrs. 
Jos. Biekša, Mr & Mrs. Jos. Sta- 
delnikas, Mr. & Mrs. Pr. Pūkas. 
Po $50. — Mr. & Mrs. Alex. 
Lukas, Magd. Žilonienė, Amelia 
Pukaitė.

Taigi, ačiū Dievui, vajus pra
sidėjo. Kas pažadėtos sumos iš 
karto neišgali aukoti, gali da
limis tai atlikti. Bus kas sekma
dienį priimama tam tikruose vo
keliuose aukos su pažymėjimu , 
aukotojo vardo. Kiekvieno auko
tojo vardas, pavardė ir auka bus 
užrašoma į tam tikrą skolos su
mažinimo vajaus knygą, ir gale 
metų bus atspausta apyskaita. 
Tai kiekvienas galės matyti, 
kiek kas prie to švento darbo 
prisidėjo.

Šių Kalėdų kolekta buvo di
džiausia parapijos istorijoje. Va
lio Andriejiečiai! Čia visą laiką 
klebonauja kun. J. čepukaitis, o 
vikarai: kun. L. Pečiukevičius ir 
kun. Jonas Gibas. F. P.

Tremtinių nuoširdi globėja p. 
Pranė Lapienė Kalėdų šventėse 
suruošė puikius pietus, į kuriuos 
pasikvietė ne ką kitą, o Stony 
Brook apylinkėje gyvenančius ir 
dirbančius buv. tremtinius. Ele
gantiškai gražiuose jos namuo
se,’ įvairiaspalvėm šviesom žai
džiant tar Kalėdų eglutės šakų, 
jaukiai ir nuotaikingai prabėgo 
keletas gražių valandų. P. Lapie
nė ir visa jos šeima ypatingai 
maloniai priėmė savo svečius, su _ . v
teikdama jiems tikro, kalėdinio,suose musll tautiškuose pa-

LIETUVIŲ LEGIJONAS, I Nuteisimų šiais metais buvo 
DARIAUS-GIRĖNO POSTAS! 1,532, o praeitais—1,553, tai-

Mūsų didmiesty — New 
Yorke per daugelį metų gy
vuoja Lietuvių Legijono pos
tas, susidedąs iš buvusių ka
rių, kaip Amerikos kariuo
menės taip ir Lietuvos. Ši 
organizacija savo laiku buvo 
gana gyva ir veikli, vadovau
jama adv. Kosto Jurgėlos. Vi-

rengimuose Postas dalyvau
davo su savo vėliavomis.

Šiuo laiku postas kiek ap
silpo, reikia jam naujų jėgų, 
todėl kviečiame visus tauti
niai nusiteikusius įstoti į mū
sų postą. Posto susirinkimai 
laikomi kas antrą trečiadie
nio vakarą kiekvieno mėne
sio pas A. Povilanską, 158 
Grand St., Brooklyne. Sekan
tis posto šių metų susirinki- 

i xa.xau <xP-,mas. bus trečiadienio vak.,
sigauna, nes darbo ieškotojų la- sausi° 12 d.
bai daug privažiuoja, tat gal tik ■ Dabartinė posto valdyba:

dižaugsmo. Svečių tarpe buvo ir 
iš Chicagos “Draugo” redakto
riaus pavaduotojas p. Savaitis.

Miami, Fla
Apie darbus

žiemos laiku daugelis 
žiuoja į Miami, turėdami minty
je gauti darbą: per žiemą pa
dirbėti, o pavasarį važiuoti at- j 
gal į šiaurę. Tačiau didžiuma ap-.

atva-

vienas iš dešimts turi progą gau
ti darbą.

Mes tik tiems lietuviams pa
tariant važiuoti čia dirbti, kurie 
tikrai žino, kad gaus darbą.

, Floridietis

Elizabeth, N. J

Vadas — Petras Mikalaus
kas, padėjėjai: A. Povilans- 
kas, Pr. Venis. Adjutantas— 
V. Vyšnius, ukvedis — V. Ku
ras, teisėjas — adv. K. Jur
gėla, kapelionas — P. Kubi
lius, inspektorius — Kaz. Ši
manskis, tvarkdarys — J. 
Gudelis.

Lietuvis mokina kitataučius
Amerikos lietuviams gerai pa

žįstamas ir gerbiamas muzikas 
Jonas Čižauskas yra pakviestas 
Alexian Brothers Hospital bro
liukams dėstyti vargonų bei baž
nytinės muzikos meną. Mūsų 
gerb. J. Čižauską pakvietė rek
torius Rev. Br. Urban. Pamokos 
jau prasidėjo.

Pasirodo, kad ne tik mes, 
Amerikos lietuviai įvertiname 
mūsų mylimųjų artistų Marijo
nos ir Jono čižausko meninius 
gabumus, bet ir kitataučiai juos 
įvertina ir kviečia, kad juos pa
mokyti.

NEPRIKLAUSOMYBES 
TRAUKINYS SUGRĮŽO

Prieš šešiolika mėnesių iš 
Philadelphijos išvažiavo nepa
prastas traukinys, kelionei po 
Jungtines Valstybes. Tas trau
kinys buvo pavadintas “Free
dom Train,” nes jame buvo su
krauti labai savrbūs dokumen
tai iš šio krašto nepriklausomy
bės kovų. To muziejaus ant ra
tų sumanytojai turėjo tikslą 
platesnes mases supažindinti su 
šio krašto istorijos svarbesniais Į 
epizodais ir žmonėse sukelti pa- 
trijotizmą. -

Sausio 8 dieną minėtas trau
kinys sugrįžo atgal į Philadel- 
phiją, pervažiavęs visus 48 šta
tus ir padaręs 35,000 mylių ke
lią. Traukinys buvo sustojęs 324 
miestuose ir jo vežamų ekspo
natų pasižiūrėti atsilankė 3,800,- 
000 žmonių.

UŽUOJAUTA

Barborai Adomaitienei ir 
visai jos šeimai dėl jų myli
mos a. a. Kunigundos Žilins
kienės mirties, Moterų Są
jungos 24 kuopš, reiškia gi
lią užuojautą.

LIETUVIŠKOS KŪČIOS

M. Vencevičienės (Brun- 
dzienės mamytės) namuose, 
Brooklyne buv surengtos lie
tuviškos kūčios. Ant kiekvie
nos lėkštės buvo plotkelės, 
po staltiese padėta šieno, ku
rį vėliau sudegino, nes nėra 
čia jį kam sušerti. Į tas kū- 
čias suvažiavo jos dukters, 
žentai, sūnūs, marčios ir anū
kai, viso virš 15 žmonių. Į 
čia gimusius tas darė daug 
įspūdžio ir klausinėjo, ką tai 
reiškia. Kažin ar daug tokių 
kūčių Amerikoje rengiama?

gi, nuteista šiemet irgi tru
putį mažiau.

— American Telephone 
and Telegraph Co. praneši
mu, šių Kalėdų metu pasiek
tas telefonu pasikalbėjimų 
rekordinis skaičius. Dešimt 
procentų pasikalbėjimų už
registruota daugiau, negu 
pernai.

—Marie Hagen, 19 metų 
mergaitė, 116 W. 71st St., at
sisukus virtuvėje gaso kraną, 
nusinuodijo. Policija nustatė, 
kad tai nelaimingos meilės 
rezultatas.

—Policija suėmė brookly- 
nietį R. Carney ir žmoną, nes 
jie^ savo penkis vaikus tiek 
numaitinę ir nuauklėję buvo, 
kad šie vos begalėjo paeiti. 
Vaikai padėti į prieglaudą.

—C. V. Jacksonui, kuris 
pranešė, esą banditas apiplė
šė ir liepė vienmarškiniam I 
per šaltį vežti jį 50 myl., poli
cija pranešė, kad apiplėšimas 
yra jo, Jacksono, suvaidin
tas, kad pasidalinus $2,000 
iš maudyklos kasos su savo 
dviem draugais. Jaksonui 
teks užtai atsakyti teisme.

—Kalėdų švenčių metu, 
neskaitant Naujų Metų, di
džiojo ftew Yorko apylinkė
je buvo 395 didesnės nelai
mės, iš kurių 276 žmonių au
kos. Daugiausia — susisieki
mo nenlaimės.

—Brooklynietis W. Best 
karo metu buvo US armijoje 
ir su kitais laisvino kanki
nius iš garsaus vokiečių ka- 
ceto — Buchenwald. Išgelbė
tųjų tarpe buvo jaunas len
kas — J. Gutermann. Treji 
su viršum metų praėjo nuo 
to laiko. O per šias Kalėdas 
“Marine Marlin” laivu anas 
vaikinas, dabar jau 19 metų, 
atvyko į W. Best šeimą, ku
ri jį įsūnino.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

J

Rochester, N. Y
Sušelpė ligonį

Šv. Jurgio draugija išrinko du 
kolektorius parinkti Kalėdoms 
aukų ilgamečiu! ligoniui Gude- 
levičiui. Surinkta $283.70. Gude- 
levičiai nuoširdžiai dėkoja drau
gijai ir visiems Rochesterio ge
raširdžiams lietuviams, kad jo 
nepamiršta.

Kolektoriai:
J. Baranauskas, 

M. Wentis

New York, N. Y.
Šimto metų parapijos sukaktis

New Yorko šv. Stepono pa
rapija tik ką šventė 100 metų 
gyvavimo sukaktį. Ši parapija 
randasi E. 28th St., tarp 3rd ir, 
Lexington Ave., New Yorke. Ji 
skaitoma viena iš didžiausių šia
me mieste parapijų, turinti 25 
tūkstančius parapijiečių. Klebo
navo visa eilė , vyskupų ir net 
paskutinis miręs New Yorko 
Kardinolas Hayes. Šį bažnyčia 
labai turtinga daugybe brangių 
paveikslų.

Malonu šia proga priminti, 
kad čia jau penktas metas kaip 
sėkmingai vikarauja lietuvis ku
nigas, Boleslovas Liubauskas. 
Minėtose iškilmėse kun. Liubaus- 
kui buvo pavesta sutvarkyti pro
cesiją. Jis savo užduotį puikiai 
atliko. R.

New Haven. Conn.

—Vienos New Yorko tur
kiškosios maudyklos sargas 
C. V. Jackson pranešė polici
jai tokį nuotykį. Pačią šal
čiausią šios žiemos naktį, ku
ri, kaip žinome, buvo Kalėdų 
metu, apie 4 vai. naktį atvy
ko “išsimaudyti” apie 30 me
tų vyras. Vyras vonioj užtru
ko 2 valandas. Išėjęs iš vo
nios, atkišo ponui Jacksonui 
į panosę revolverį ir liepė at
rakinti kasą. Iš čia paėmė 
$400, įvairių auksinių daik
tų. Bet svarbiausia p. Jack
sonui buvo tai, kad “išsi- 
prausęs” ponas pareikalavo 
jį savu automobiliu vežti apie 
50 mylių į užmiestį. Jackso- 
inas vežė 10 laipsnių šalytje 
vienmarškinis ir tik su bal
tom kelnėm. Banditas vieno
je kryžkelėje išlipo ir sargą 
su automobiliu paleido.

—Kings County teismas 
praneša, kad šiais pereitais

LIET. VYČIAI RENGIA 
ŠOKIUS

Šį šeštadienį, sausio 15 d.,1 
Švento Jurgio parapijos salėj, I 
Lietuvos Vyčių 41 kuopa ren-, 
gia linksmus šokius, šokiai j 
prasidės 8:30 vai. vakare. Į 
šokius įėjimas tik $1.00. Vi
si kviečiami atsilankyti ir 
paremti lietuvišką jaunimą.

Šv. Jurgio pobažnytinė sa
lė- raridasi 207 York Street, 
Central Brooklyne.

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-921#
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

I
I

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis1
(Armakauskas) i

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Pel. NEwton 9-4464

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

I
Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
. (ŠS

Laisniuo

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
V NEMOKAMAI
w 84 - 02 Jamaica Avenue, 
/ Brooklyn, N. Y.

Šaunus BALF kortavimo 
vakaras

Gruodžio 12 d., pastangomis 
visų šios kolonijos lietuvių mo
terų ir merginų, kurias pasikvie
tė sau į talką BALF vietinio 
skyriaus pirmininkė įvyko ašu- 
nus kalėdinis kortavimo vaka
ras^ parapijos svetainėje, į kurį į metais kriminalinių bylų bu- 
atsilankė skaitlingai geros šir-Į vo mažiau, negu 1947 metais, 
dies lietuvių ir lietuvaičių. Visi r
atsilankę buvo maloniai pavai
šinti skaniais mūsų lietuvaičių 
paaukotais ir keptais tortais, sau 
sainiais, kavute ir kitais gardu
mynais.

Gauta brangių dovanų, kurios 
buvo išleistos laimėjimui ir atne
šė gražaus pelno šiam parengi
mui. Taipgi susilaukta ir pini
ginių aukų. Taigi, vardu BALF 
vietinio skyriaus širdingai ačiū 
visiems ir /visoms, kurie aukavo 
tortus, vyną, kavą ir įvairias do
vanėles. Taipgi kurie prisidėjo 
piniginėms dovanoms. Ačiū kle
bonui už skelbimą šios pramogė
lės. Širdingai dėkoju visoms, lie- dalis yra tremtiniai. Jie beveik 
tuvaitėms, kurios maloniai dirbo 
ir pagelbėjo surengti šį parengi
mą. Ačių visiems, kurie atsilan
kė ir prisidėjo prie šio vakaro 
pasisekimo.

Kalėdas praleidom jaukiai
Nors oras buvo labai šaltas, 

bet skaitlingai parapijiečiai su
sirinko Piemenėlių Mišioms, ku
rios buvo iškilmingos, atnašau-

PADĖKA
Mane, atvykusį iš tremties, 

parėmusiems materiališkai, 
leidžiant pailsėti Brooklyne, 
pp. Eugenijai ir Pranui Liau
gaudams, dail. Vladui Vijei- 
kiui ir Jonui Galminui, reiš
kiu nuoširdžiausią padėką.

Alfonsas Giedraitis

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street

zimiero parapijos choras labai 
gražia giedojo mišias ir'Kalėdų 
giesmes. Klebonas pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą ir 
nuoširdžiai pasveikino visus pa
rapijiečius ir geros valios lietu
vius. M.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Pavieniam asmeniui. Apšildo 

mi. 2 blokai nnuo Jamaica Ave. 
Atsišaukti pas batsiuvį Praną 
Šuipį, 306 Union Avė., arba 
1095 Halsey St., Basemente, nuo 

iki 9 vai. vakarais.7

Sudbury, Canada
Sudbury apylinkė garsi nike

lio gamyba. Dėl nikelio gamy
bos išaugęs ir pats Sudbury 
miestas. Mieste ir apylinkėje gy
vena per 200 lietuvių. Didesnė

NAUJOS DAINOS
Muz. K. žižiūnas ką tik išlei

do dvi mišram chorui dainas:
1) ‘Tėvynei” ir Žagrę ir Dainą.
2) “Už Tėvynę”!
Abidvi dainos yra labai gra

žios ir patriotiškos. Jos labai tin
ka “16 Vasario” programai.

Reikalaukite pas: K. žižiūnas, 
6387 Dės Erables Street,

Montreal 36, Canada

Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME 1DC.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

visi dirba kasyklose arba nike
lio fabrikuose. Sveikam ir nese
nam patekti čia dirbti yra ne
sunku, ypač vasaros metu. At
vykti čia tremtiniams dirbti pa
gal darbo sutartis — nėra gali
mybės, nes, firma darbo jėga ne
suinteresuota. Už tai tremtiniai 
patys deda pastangas atsikvies
ti iš Vokietijos savo gimines bei 

---- ------- ----------__________  artimuosius. Kai kurie iš seniau 
jamos klebono kun. A. Gradec- ‘ gyveną lietuviai čia gana gerai 
ko. Jam asistavo kun. A. Žana- įsitaisę.
vičius ir kun. Bischoff, šv. Ka-1 J. v.

Ne jo valgis
A. C. King, vadinamas 

“medicine man,” demonstra
vo miniai žmonių vaistus nuo 
gyvatės įkandimo ir užtikri
no butinį išgydymą.

Su savim jis turėjo didelę 
gyvatę (rattle snake). Gyva
tė, pasižiūrėjus į vaistų bute
liuką, įkando jam į žandą. I

King buvo nuvežtas į ligo- i 
ninę. Daktarai liepė jam imti 
jo paties vaistų.-

—Aš ne toks kvailas,— at
sakė King. Tik duokite man 
greitesnę, pagelbą.

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

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

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737



A M E Rl K A Sausio-January 14, 1949

Iš ‘Amerikos’ sukak- Mūsų Apylinkėje 
ties minėjimo 1

Maspetho Žinios
Su šiuo pasauliu atsiskyrus 

Sausio 8 d. “Amerikos” pa- kalų vedėjas, tarnybos reika- . parapijos atskaita. 1948 me- mano my1™ajai zmonai, Ma-
talpose įvyko susirinkimas lais lankėsi Connecticut vals-Į tuose parapijos pajamų bu- riP.?nai. as ®V1CJ.U ®1- u °®.e_"
“Amerikos” 15 metų Sukak-, tijoje, kur ta proga dalyvavo vo $43,756.02 ir išlaidų $32,- vucenei> širdingą aciu

a a576.85. Dabar parapija turi Ylsiems’ kune m,a^ “ano
statybos fonde $54,864.59. ,sen?ai musų nubudimo va- 
Skolų visai nėra. i andoįe P.arode tiek daug mei-

-Katalikų Veteranų pos-,1^’ nuojautos ir draugau
tas nutarė duoti kraujo Ve-: 
teranų sąskaitom 10 narių Dėkoju kunigams: N. Pa
duos kraujo. Ligoti lietuviai kalnini, W. Masiuliui, M^ Ą., 
veteranai gali šiuo krauju Kruzui ir J. Buikiui už at- 
naudotis. I laikytas gedulo mišias. Dėko-

—Vyčių 25 metų sukakties Ju graboriui J. Garšvai už 
šokiai šeštadienį buvo pasek- malonų ir mandagų patarna- 
mingi. Daug vyčių suvažiavo Dėkoju muz. Kloniui 
sukaktį paminėti. Parapijos už giedojimą ir grojimą per 
salė buvo pilna.

—Metinis Altoriaus drau
gijos susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, sausio 16 d., pa
rapijos salėje, 4:30 vai. p. p.

—Šv. Vardo šventė praėjo 
pakilusia nuotaika. Sausio 9 
d. ryte, 8 vai. prel. J. Balkū-

i • J. B. Laučka, NCWC rei-

ties Minėjimo Rengimo Ko- ir komp. A. Aleksio sukakties 
miteto. Susirinko gražus dar- minėjime Waterbury.
buotojų būrelis ir gyvai svar
stė savo laikraščio rėmimo 
reikalus.' Išklausyta ir vien
balsiai priimta minėjimo ren
gėjų plati medžiaginė ir mo
ralinė apyskaita ir plačiai 
kalbėta apie nustatymą pla
no tolimesniam veikimui, 
kaip tai surengimui bazaro, 
koncerto ir Lietuvių Dienos.

• L. Grigonis, “Amerikos” 
.didis prietelius Rio de Jenei- 
Įre, atsiuntė mums gerą čekį 
lir linkėjimus.
j • Apreiškimo parapijos sa
li Įėję įvyko ALT susirinkimas, 
(kuriame išrinkta Amerikos 
: lietuvių kongresui rengti ko
mitetas ir VLIKo vadams su-

Susirinkimas vyko pakel- tikti komisija.
toje nuotaikoje. Jam pirmi • M. Wentis, iš Rochester,
ninkavo uolus mūs darbuoto-j N. Y., užsimokėjo savo pre- 
•___ t-» •» r____a.__' niiYYinrofo ir nrzaolrA uAmpri-jas P. Montvila.

Kun. N. Pakalniui, daugiau 
šiai prisidėjusiam prie minė
jimo pasisekimo, vienbalsiai 
nutarta padėkoti. Tai atlikti 
pavesta redaktoriui Dr. A. 
šerkšnui.

44Amerikos” Vajus

numeratą ir užsakė “Ameri
ką” tremtinei Milinaitei, ku
ri atvyko į Kanadą.

• Angelų parapijos choras 
ruošiasi dideliam metiniam 
koncertui ir iškilmėms, kuris 
įvyks vasario 20 d., šv. Sta- 

Dalyvis nislovo par. salėje, Green- 
I poite, Driggs ir Newell St. Bi-

—Sekmadienį buvo išduota

manams, Miklasevičiams, pp. 
Stelmokams, Brusokams, Sta 
siams ir visiems kitiems, ku
rių vardų dabar negaliu atsi
minti, kurie dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse. Dėkoju ft 
už užsakytas mišias ir gėles, a

Jonas Lukoševičius į ¥ 
ir Šeima 9

mo. Atitaisymas

; Tel. EVergreen 4 - 7142
į SALDAINIŲ PALOCIUS

GURIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai Kava, Arbata. Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai KREIPKITĖS

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

Dūliuos
•Jau laik
Ambasai

Tikrai M

iš spaudi 
k u yra be v

Pereitame numeryje įvyko. 
nemaloni klaida: po straips-: 
niu “Lietuviams dar reikia Į 
20,000 garantijų!”, vietoje) 
straipsnio autorės A. Deve- 
nienės parašo, pakliuvo Dr. 
kun. J. Končiaus parašas. Už 
šią nemalonę, spaustuvėje 
įvykusią klaidą, abu palies
tuosius asmenis atsiprašome.

—: Beltaire Florist :—

Ameriką a 
vietintųjų 
Kaip 
dien

| mišias. Dėkoju kun. Kruzui 
už palydėjimą į šv. Jono ka
pus. Dėkoju broliui Juozui 
Lukoševičiui ir seseriai An
gelei Grigaliauskienei, Mr. ir 
Mrs. Pranckams, St. K. Lu
kui ir jo šeimai, iš Brookly-

~ 'no, Mrs. Misevich, Paškevi-
nas atlaikė šv. mišias ir tarė čiams, Stiklaičiams, Pilko- mus A. Povilanską, W. Ku- 
trumpą žodį. Prie Komunijos .mams iš Pennsylvanijos, Ser-^rą ir kitus lietuvius ligo- 
priėjo virš 150 narių. Po mi- lbentams,Butkams, Griškams, ninėj. Pažadėjo pasimelsti už

BROOKLYN 20, N. Y. 

(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

G762 FOURTH AVE.

įkuj 
n’.ur 
adoi

stangas ka 
mą, nebūtų 
broliai Eu| 
Nuo energi) 
nome, visad

Prel. J. Balkūnas aplankė

I poite, uriggs ir INeWeil OL. £51- VX1S lianų. mi- _ . _ , ’ .1 i J -I X • 10įlietai jau dabar parduodami, šių visi suėjo pusryčiauti pa- Vitkams, Zebudams, Vitkevi-j mus, kad pasveiktume ir par- |
• A. Povilanskas, mūsų di- raPĖj°s salėje. Bevalgant kai- ciams> Tamasauskams, Vii- grįžtume į namus. g

delis rėmėjas, būdamas ir Ii-, bas pasakė prel. Balkūnas, kanaUl 
goninėje, prisiminė “Ameri-1 assemblyman Karus, p~ Wick 
ką” ir Švenčių proga pasky
rė dovaną.

• O. Petrulionienė, “Ame
rikos” prietelka, grįžo iš li
goninės ,kur jai buvo pada
ryta operacija. Sveiksta na
muose. Linkime jai pasveik
ti. •

• J. Jakimavičius, ilgame
tis “Amerikos” skaitytojas 
ir rėmėjas, švenčių proga ap
lankė mūsų įstaigą ir užsi
mokėjo 2 metams prenume
ratą.

Visi Kviečiami j Kirpyklų
Was 
keli

Pereitame numery minėjo
me apie prasidėjusį “Ameri
kos” vajų, šiame gi numery
je jau galime pasidžiaugti di
desniais to vajaus rezulta
tais, nes mūsų bičiuliai ne 
juokais pasiryžo pasidarbuo
ti savo laikraščio naudai.

Štai faktai:
L. Grigonis, uolus mūsų rė

mėjas iš Brazilijos rašo: 
“Siunčiu $20.00 ‘Amerikos’ 
prenumeratai šiems metams. 
Jei truks, dar pridėsiu.”

Kun. J. Jusevičius iš Oma
ha, Nebraska, prisiuntė pre
numeratą už 20 “Amerikos” 
egzempliorių.

Kun. V. Karalevičius iš 
Bayonne, N. J., prisiuntė 3 
naujas prenumeratorius.

Antanas Zupka iš Water
town, Conn., užsimokėjo pre
numeratą už 3 metus.

VI. Barauskąs iš Brookly- 
m -*-!'njokėjo' prenumeratą 
i —£us. "77 -----' tonnešta, kad draugija per per

eitus metus išleido $304.00, 
mupirkdama bažnyčiai įvai- I • V - 1 • _ • 1

kanauskams, Slėgiams, Kati-! Ačiū mielam Prelatui!
naras, Radzevičiams, Oster- A. Povilanskas GRANDVIEW BARBER SHOP

Apreiškimo 
Parapija

Šv.

•no
U^A'*oT* —v - W

C. Skaruliene is ’Wooaha-. 
ven, L. I., užsimokėjo prenu 
meratą už 2 metus.

Sausio 7 d. vakare po 
Valandos pamaldų įvyko Mal 
dos Apaštalavimo draugijos 

įsi rinkimas. Pra

Linder, Sworm, Impoliteri, 
Kelmelis, Veteranų koman- 
dierius Chassas ir kiti. Nau
joji valdyba buvo prisaikdin
ta. Pastebėtina, kad daug 
naujų narių yra dabartinėje 
valdyboje.

—Apie tuzinas tremtinių 
šeimų įsirašė į parapiją. Ma
lonu, kad pamažu jie ir į pa
rapijinį veikimą stoja. Mums 
reikia naujos gyvybės ,ir tai 
lietuviškos.

—Sausio 11 d. palaidotas 
Stanislovas Žemaitis, pirmo 
karo veteranas.

—Virš 30 šeimų išpildė ap
likacijas butui ir darbams 
dėl tremtinių. Tai tikrai dide
lis skaičius mažai parapijai. 
Dar bus daugiau. Nuoširdžiai 
dirba kun. J. čekavičius ir 
prel. Balkūnas.

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
Švenčių proga savo paramą “Amerikai prisiuntė se

kantieji asmenys: 
Prof. Dr. P. Padalskis, Detroit ........
Mrs. F. Pažusis, Maspeth .....................
VI. Rupeika, Brooklyn .........................
Mary Schultz, Arlington, N. J............
K. Poderys, Brooklyn.............................
Magd. Kazlauskienė, Brooklyn.............
Mrs. Martha Skirmunt, Brooklyn ....
Vyt. Lapšys, Brooklyn .........................
P. Lenkauskas, Brooklyn .....................
Mikas Budėnas, Maspeth .....................
M. Brangaitienė, Brooklyn .................
Alena Vaitekūnienė, Brooklyn.............

Už paramą nuoširdžiai dėkojame.

Kuri randasi patogioje vietoje
K

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

10.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Administracija

D. VVhitecavage, Savininkas

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Didžiojo -New Yorko lietu- 
c - xxxvvxxo. , . - vviU namU savininkų organi-

Kun. M. J. Kazėnas iš Pitts-1,7?^ Pat!_^į‘ ?acjj°s m£tinis susirinkimas,
burgh, Pa., užsimokėjo pre
numeratą už 2 metus.

Aleksandras 1
Elizabeth, N. J., 
meravo “Ameriką” 2 metams.! 

Albina Zima iš Meridan, 
Conn., užsimokėjo prenume
ratą už 2 metus.

P. Lenkauskas iš Brookly- 
no užsimokėjo prenumeratą 
2 metams.

--------------------------------------- ?

Clement A. Voket j 
(VOKET ATTIS) 

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972
i__________________________ i

PARDAVIMUI
I 

Highland Park: 2 šeimų, mūrinis,: 
| atskiras namas; 14 kambarių, garažai. , 

Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atski-1

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALATNA BUIVIDAI, Savininkai

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

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarų

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

Tel. Gramercy 7-9765

N

dioji valdyba buvo perrinkta įvyks trečiadienį, sausio 19 i
| ir šiems metams: pirm.—Ona a., 1949, “Leader Observer” |___________ ;____________

žemaitis iš Butkienė rastin--°na 8nieš-’svetainėje, 80-30 Jamaica( PARDUODAMA 
užsiprenu- |kiene ir kasinmke—Ona šar‘!Ave-> Woodhavene, prie Fo-Į

’ ’’2 metams J kaitė’ Sekm€s tolimesniems rest Parkway stoties, šiame'. X X ax XX „ ooiaxxxv Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie- 
:darbams! Isusirinkime bus renkama vai siuū kambarius mūrinis namas.

—Sausio 9 d. Webster Hall^dyba ir direktoriatas.' Visi i ^aįna $12,500.
New Yorke įvyko puikus mū-) nariai yra kviečiami būtinai i 
sų parapijos choro koncer- {dalyvauti. Prasidės 8 vai. va
tas. Choras puikiai užimpo- ’ 
navo klausytojus, dainos mė-

' Visiems jiems nuoširdžiai ^us> ku5il|_buY? Prisirink§ 
e u vmImci /-JiHrriiiln ci r» I zi Mnnmi I

dėkojame. i pilna didžiulė salė. Manau, J. 
.Stukas neapsiriko, pavadin- 
; damas mūsų parapijos chorą, i 
'muz. P. Sako vadovaujamą,1 
i geriausiu choru visoje Ame- 
I riko j e lietuvių chorų tarpe.

kare.
J. P. Mačiulis, pirm.
Adv. ei. Voket, sekr.

“Amerikos” administraci
ja nuoširdžiai dėkoja visiems. Sveikiname ir linkime, kad ir 
pasidarbavusiems 15 metų, toliau burtų New Yorko apy- 
sukaktį minint. j linkės lietuvius dainorius

Dėkui moterims — O. Sije-, Prie lietuviškos dainos.
vičienei, O. Panatauskienei,' ----- =
U. Šarkauskienei ir Paulaus-; prįe įvairių patarnavimų Ša
kienei — už gražų bufeto pa- leje.
ruošimą ir mandagų svečių į - — - -
pavaišinimą.

Dėkui vyrams—K. Baltru-!bei Lukų kepykla, atpiginto- 
šaičiui, P. Montvilai, ?' .......................................’
kolaičiui, E. Tumasoniui, -V. fetui produktus.
Pukui, M. Ražanauskui, S.1 Lietuviškas ačiū priklauso 
Lukoševičiui, A. Bačinskui, ir visiems piniginiai parėmu- 
Ad. Nadzeikai, K. Dobrovols- siems šios sukakties minėji- 
kiui ir kitiems, kurių vardai mą.
nepriduoti — už uolų darbą “Ameirkos” Administr.

| Padėkos užsitarnauja ir 
Šimanskio mėsos krautuvė,

M. Mi- mis kainomis suteikusieji bu-

LIETUVIŲ TREMTINIŲ |- 
DR-JOS NEW YORKE 

SUSIRINKIMAS
Sausio 23 d. 3 vai. popiet, 

Apreiškimo parapijos salėje,!| 
Havemeyer ir No. 5th Sts.J 
Brooklyne, šaukiamas visuo
tinis Lietuvių Tremtinių 
Draugijos susirinkimas. Ja
me bus padaryti pranešimai 
ąpie Lietuvos laisvinimo pa
dėtį ir apie imigracijos į USA 
eigą.

Kviečiami susirinkime da- ! 
lyvauti visi New Yorke ir 
apylinkėse gyveną tremtiniai, 
ir ypač paskiausiai atvykę.

LTD Valdyba

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

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

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

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

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.

Visi turi tuščius fliorus.

B. ZINIS
LAISNTUOTAS REAL ESTATE IR

INSURANCE
499 GRAND ST. 361 UNION AVE., 

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

Turime visokių namų (vairiose mies
to dalyse už prieinamas kaians.

PRANAS ŠUIPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDICINE BENDROVE
Siunčia maisto ir drabužių pakietus į Europą

Bendrovė turi jau gatavus maisto pakietus, kuriuos galima užsakyti 
iš U. S. A. ir Kanados per paštą. Bendrovė nesinaudoja tarpininkais, 
tad gavėjai už jos pakietus nieko nemoka. (
’ NO. 1—$6.50
2sv. cukraus
1 sv.
1 sv. bekono
1 sv. kiaul. mėsos
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. pieno miltelių
1 sv. pieno šokolado
NO. 2—$10.00
5sv.
2sv.
2 sv.
5 sv. kiaul. taukų
2sv. bekono
2 sv. kond. pieno
2 gab. tual. muilo

kavos ar kakao

Širdingai dėkojame

Telefonas- EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
53-82 "2nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas-—Nemokamai!

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Mirus mylimai žmonai ir 
dukrai Connie Žilinskienei - 
Bindokaitei, reiškiame šir
dingiausią padėką visiems, 
kurie mus prijautė mūsų ne
laimėje. Dėkojame gerb. ku
nigams, patarnavusiems lai
dotuvėse, ypač kleb. kun. J. 
Aleksiūnui už velionės apibū
dinimą bažnyčioje. Dėkojam 
visiems už užprašytas mišias, 

. gėles, ir už atsilankymą ir, 
i palydėjimą į kapines. Visiems 
I giminėms ir pažįstamiems, i 
I Dėkingi esame graboriui J. 
! Garšvai už simpatingą patar-' 
navimą ir nuoširdumą.

Giliai liūdėdami,
Vyras Jonas Žilinskas, 

. Motina — Barbora 
Adomaitienė,

cukraus 
kavos 
kiaul. mėsos

NO. 3—$4.60
2 sv. cukraus ar miltų
2 sv. kavos
1 sv. kakao
3 sv. kiaul. taukų
NO. 4—$6.00
4 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkyto bekono
1 kv. valg. aliejaus
NO.
5 sv.
4 sv.
NO.
10 sv. kiaul. taukų

5— $5.60 
kavos 
kakao
6— $5.50

SEA-GULL SHIPPING CO.
Vedėjas M. ANUSKA

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

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

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

Tautinių marginių rankų audykla.

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

Tel. EV 8-2954

į Stephen Bredesjr. į
ADVOKATAS t *197 Havemeyer Street

Brooklyn 11, N. Y.
į Tel. EVergreen 7-9394

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plasterlavinią, šaligat
viu cementavimą Ir kt. darbus.

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

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL 

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

pas ZEIDAT’S 
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

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

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

Yra 
tę net 
nuo kurių I 
tautos politl 
tautinėje sc| 
vyrai — Mal 
— buvo misi 
tų tokiame I 
tautų reikall 
kią savo nu! 
misų nedarė! 
mūsų kraštą 
tas, įvykdyti 
to aktas. Dad 
klausti naul 
vyrų, kad iii 
okupuotos ni 
tį. Girdėti, I 
vyrai rengia! 
ną. Reikia ml 
klausimą paj

Europoje 
bendruomene 

i Iorganų yra

K emigrud
Vis: Visur

- tautos

5 esi u kelkimfl 
Tokių Ambal 
me. Štai “Cll 
įsidėjęs eilės I 
tinių su prof.l 
mušiu prieš! 
Clevelando įni 
f i jas ir šviesi! 
jų aprašymą! 
kad prof. Dal 
zistencinis k| 
nacius Lietuvi 
nacių kacetuol 
karjerą savo 1 
velande. Prod 
“Cleveland Pla 
kraštyje yra d 
sakymą W. 
kuris buvo sd 
lęs išvietintųjl 
Ameriką. Iš tik 
ambasadoriai p

Vienas mūl 
laikraštukas ra 
mokslininkas. I 
Urey siūlo ola 
bausti mirčia I 
Indonezijos ua 
lymas teisinga 
jis ne visiems 1 
mūsų komunisil 
laikraštukai čiJ 
pasiūlė Kreml 
kurie hitleriška 
kiją ir mažą 1 
metais, o taip 
Estiją, Latvija 
nubausti mirčij 
pilnai užsitarm 
profesorius šita 
sę irgi užmiršęs

Tas pats mal 
raštukas rašo. d 
tu, kai švietimo I 
versitetai “aptd 
garbės laipsnis 
kurie tačiaus 1 
Tkrai koktu! žiu 
tai tikras nemoH 
je iš mokyklų vi 
mestas, kaip nes 
nenorįs mokytis 
turi dabar titulrj 
Jo medalių jau 
turn ant didžiau' 
Ir tik dėl to. ka 
lingas. Tai dar k
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