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Vienas mūsų lietuviškas 
maskvinis laikraštukas savo 
kolumnoje užpuolė vieną 
clevelandiškės “Dirvos” ben-’ 
dradarbį, kuris savo atsimi
nimuose apie bolševikų-nacių 
karo pradžią 1941 m. pasisa
kė, kad jis ir jo draugai ta
da, Lietuvoje, labai džiaugė
si ir laukė vokiečių. Šitas 
laikraštukas anų atsiminimų 
rašytoją vadina tautos išsigi
mėliu, šliužiu, kuris laukė sa
vo tautos priešų nacių. 
Dabar tektų pastatyti klausi
mą: kuo šitų skambių kalti
nimų žmonės save turėtų va
dinti, būdami toje rolėje, ku
rioje jie dabar yra mūsų tau
tos baisiausių priešų — ru-' 
siškųjų bolševikų atžvilgiu? 
Ne šliužiai?
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Iš daugelio Amerikos lietu
vių kolonijų gaunami prane
šimai liudija, kad atvykę iš 
tremties mūsų broliai lietu
viai greit įsijungia į lietuviš
kąjį darbą, padeda kelti lie
tuvybę savųjų tarpe. Tai yra 
puikus atsidėkojimas Ameri
kos lietuviams už jų pastan
gas padėti būnant tremtyje 
ir atvykti į čia. Bet iš kai ku-'

BALTASIS EŽERAS.
Tai viena gražiausių vietų 

Vilniaus krašte.

BALTIJOS TAUTŲ LIKIMAS TURI 
MUMS RŪPĖTI

“Die Tat,” šveicarų dien
raštis, platų, ELTOS pateik- 

rių vietų tenka nugirsti ir at- tais duomenimis pagrįstą 
virkščiai, kad atvykėliai ne-' pranešimą apie .dabartinę

George Washington Į 
gimtadienis Turi Būti Ištirta

Antradienį visą Amerikos -------------- :------------------
tauta šventė savo didžiojo Lietuviu Dienos
Jurgio Washingtono gimimo I Y
dieną. Jurgis Washingtonas 
gimė prieš 217 metų, o mirė 
prieš 150 metų.

J. Washingtonas buvo visų 
karo pajėgų vyriausiasis va
das Amerikos išsilaisvinimo 
iš anglų karo metu. Paskui, 
laimėjus karą, jis buvo iš
rinktas pirmuoju Amerikos 

i prezidentu. Prie jo. buvo ku- 
riama valstybė, leidžiami 
pirmieji įstatymai. Jęjšmin- 
tis ir darbai Amerikos gyve
nime jaučiama ir dabar. Jis 
yra' likęs JAV- didvyriu vi
siems amžiams. ... ____ _

SOVIETU VERGIJA

Pirmas posėdis

Įima, nuleisti rankų ir liautis 
priminus pasauliui tragingą 
tų kraštų likimą. Tautų lais
vė nedaloma. Baltijos valsty-~ 7 * j CVlASŽOAAAACį VAUfUUil UXlly TV VXlXUa UUXU1JVQ V C*10 Ujr

rangūs yra lietuvybės dirvo- Lietuvos padėtį, 1948 metų’ bėse vyksta ne vien kariškai 
-iz-» m 4-ni A Imri Ii '________ i*? . -< _1 ____J_________ ! —__ S — __.12X1__ 1 ________2 ’ ____ • 'i___je. Tas tai Amerikos lietuviui gruodžio 19 d. vedamojo vie- 
noaiinronf omo A firirlriiaioni ' x _ •_____ i IV 22 HTnesuprantama. Atvykusieji 
turi būti naujas kraujas mū
sų lietuviškame gyvenime.

ALT ir B ALF vajai eina su 
didžiausiu įtempimu. Iš cen
tro kalbėtojai kas sekmadie
nį vyksta į įvairias lietuvių 
kolonijas. Atvykę iš Europos 
mūsų laisvės kovų vadai kal
ba beveik kasdieną įvairiose 
kolonijose. Amerikos lietu
viai kaupia sava jėgas dėl 
savo tautos ateities. Vadavi
mo ir šalpos darbams deda
ma ne tik šimtai, bet tūks
tančiai aukų. Amerikos lietu
viai su nepaprastu atsidėji
mu seka pasaulio įvykių vys
tymąsi ir mūsų tautos padė
tį tų įvykių arenoje. Jie- ži
no, kad su tuščia kišene nie
ko nenuveiksi. Dėl to ir au
koja.

toj paskelbė antrašte “Lietu
va — rusų kariuomenės tel
kimo sritis.” Cituojam kai 
kuriuos paties laikraščio pa
sisakymus:.

“Vadovaują politikai ne
mėgsta, jeigu pradedama 
kalbėti apie Baltijos valsty
bių problemą. Rusai tyli: 
jiem tas klausimas jau baig
tas ir jau nebediskutuoja- 
mas. Amerikiečiai ir britai 
trina rankas arba abejingai mas, 
truktelia pečiais. Yra svar
besnių pasaulio politikos 
klausimų... Ir vis dėlto nega-

politinis įjungimas į Sovietų 
Sąjungą; tai, kas ten vyks
ta, priklauso nusikaltimų 
prieš žmoniškumą kategori
jai;.. Mes gyvenam ‘taikoj.’ 
Nesuskaitomos žmonių trage 
dijos, elemantariausių žmo- 
dijos, elementariausių žmo
nių kankinimas nesibaigia. 
Baltijos tautų likimas turi 
mums rūpėti tiek pat, kiek 
nacių laikais 'mus domino če
kų, lenkų ir prancūzų liki-

Nenuilstamai- tūiįm 
plakti žmogaus teisių panie
kinimą, vistiek kur jis bebū
tų?’

MANEVRAI SU ATOMINĖM BOMBOM

Sekmadieniais tenka-lan
kytis įvairiose lietuvių kolo
nijose. Užtinki visokių žmo
nių. Vieni iš jų visus savo 
laisvalaikius yra praleidę sa- 
liūne, kiti — lietuviškose or
ganizacijose, prie lietuviškos 
spaudos. Pirmieji susigriau- 
žę, susikrimtę, veltui gyvenę 
jaučiasi. Kiti šviesiais vei
dais, linksmi, patenkinti. 
Ant jų pečių gula visa lietu
viška veikla. Jie didžiausia 
viltis mūsų tautos ir ateity. 
Tai švyturiai, kurie šviečia 
lietuvybės šviesa.

Šią savaitę prasidėjo JAV 
laivyno manevrai, kuriuose 
pirmu kart panaudotos bus 
operacijos ir su atominėm 
bombom.'- ~

Manevrams laivų junginiai 
išplauks iš rytinių uostų. Ka
ribų jūroje manevrai tęsis 
iki kovo 19 d. Manevrams va
dovauja admirolas W. H. P. 
Blandy. Kaip žinome, admi
rolas Blandy vadovavo 1946

Reiksmingas pa
saukimas

Generolas Eisenhoweris 
prezidento Trumano pašauk
tas pas save pirmuoju pata
rėjų karo reikalams. Be to, 
jam pavesta ir karinių šta
bų viršininkų tarybos pirmi
ninko pareigos. Turint galvo-

Praeitame numeryje buvo
me pranešę, kad Illinois ir 
Massachusetts gubernatoriai 
Vasario 16 d. paskelbė lietu
vių diena savo valstijose. Vė
liau tokias pat lietuvių die
nas skelbiančias proklamaci
jas išleido dar Ohio, Mary
land, Michigan, Connecticut 
ir kitų valstijų gubernato
riai. Tai labai svarbus fak
tas mūsų "tautai, netik Ame
rikos lietuviams. Tai faktas, 
kuris parodo šio krašto nusi
statymą mūsų tautos atžvil
giu.

Praeitą savaitę susirinko 
Izraelio valstybės parlamen
tas posėdžio. Posėdis buvo 
labai graudus. Daug parla
mento atstovų iš susijaudini
mo verkė. Jaudinosi iš 
džiaugsmo. Per 2000 metų 
kovota dėl savos valstybės ir 
tik šiandieną Susilaukta tos 
dienos. -

Posėdyje buvo priimta nau 
jos valstybės konstitucija. 
Po to, buvo išrinktas valsty
bės prezidentu Dr. Ch. Weiz- 
mann, ėjęs tas pareigas lai
kinai nuo anglų išsikrausty
mo iš Palestinos.

Šitas steigiamasis parla
mentas sudarytas iš 120 at
stovų. Dr. Ch. Weizmann ga
vo absoliučia balsų dauguma.

j.-

V. Sidzikausko 
pasisekimai

Vasario mėnesio vidury 
Amerikos atstovas viešai ap
kaltino Sovietų Sąjungą Jun
gtinių Tautų organizacijoje 
dėl vergijos Rusijoje. Jis pa
rėmė Amerikos Darbo Fede
racijos atstovo skundą, ku
riame buvo reikalauta viešai 
ištirti vergų darbo sąlygas 
Rytų Europoje, ir pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungoje dabar 
yra iki 14 milijonų darbo ver
gų, priverstinų sunkiųjų dar
bų stovyklose. Amerikos at
stovas W. L. Tropp reikalavo, 
kad - būtų leista neutraliai 
tarptautinei komisijai šitas 
vergų stovyklas ištirti ir vie
šai . pasauliui pareikšti tikrą 
dalykų padėtį.

MELO NĖRA KO BIJOTI
Jeigu mūsų kaltinimai So

vietų Sąjungai dėl vergijos 
jos krašte yra melas, tai so-

Taip pat visiems yra aišku, 
kad sovietai niekada neleis 
pasauliui šitų jų nusikalti
mo darbų matyti. Nusikalti
mas lieka nusikaltimu, o nu
sikaltėlis —n nusikaltėliu: jis 
savo nusikaltimą nuo pasau
lio akių dengia tol, kol gali. 
Dengia visom savo jėgom iki 
paskutinio kraujo lašo. Pa
saulis matė atsitikimą su 
Hitleriu. Koks tikslas jo bu
vo “laikytis” iki viskas bus 
sunaikinta tautoje? Kad pri
dengus savo nusikaltimus. 
Taip yra ir dabar su Stalinu 
ir jo draugais.

ATITAISOMA NELYGYBE

Mūsų “Amerikos” vajus ei
na gana sėkmingai. Laikraš
čiu domėjimasis labai dide
lis. Iš savo prietelių gauna
me daug praktiškų patarimų, 
tiek dėl finansų pakėlimo, 
tiek ir dėl laikraščio turinio. 
Jiems visiems dėkojame ir 
prašome ir toliau mums pa
dėti. Daug skaitytojų susirū
pinę laiškais klausinėja mus 
apie Telšių Pliumpio likimą 
— bijosi, ar nėra jis kur nu- 
jėdnotas. Pranešame, kad 
jam niekas neatsisiko, jis... 
atostogauja... Floridoje. Taip, 
juk ir jam pailsėti reik. Kai 
tik grįš, ims vėl savo mar- 
nastis rašyti.

VLIKo atstov# pra
kalbti maršrutas
VLIKo pirm. M. Krupavi

čius kalbės Waterbury, Conn, 
vasario 27 d.

Vykd. Tarybos pirm. V. Si
dzikauskas kalbės Philadel
phia, Pa. vasario 27'd.

m. Bikini bandymams su ato- 3e- kad Se_n- Eisenhoweris 
minėm bombom; Jis yra di- Yra Pagarsėjęs karo vadas 
dižausias specialistas atomi- praeitame kare, o taip pat 
nių bombų kare. Admirolas,tal’kad jis yra įsejęs i atsar- 
Blandy yra dabar vyriausias ^,ir ramiai darbuojasi kaip 
JAV karo laivyno vadas At
lante.

Manevruose dalyvaus apie 
120 karo junginių. Jų tarpe 
daug oro laivyno jėgų, 8 pa
prasti povandeniniai laivai, 
6 “Guppy-snorhel” tipo, apie 
35,000 vyrų armija, laivyno 
ir jūrininkų. Manevruose da
lyvauja ir Kanados stiproki 
daliniai.

Pirmadienį’ tūrėjo apleisti ' kad ten nebūtų net po kelis 
rytų pakrašty ūdstus didieji sukilimus įvairiose respubli- 
laivai, prie kurių priklauso ’’ 
lėktuvnešis “Franklin D. Roo 
sevelt” ir kovos laivas “MiS-' 
souri/’ abu po 45,000 tonų 
talpos. Iš Norfolk, Va. ir 
Quonset, R. I. išplaukė kiti 
lėktuvnešiai ir 19 naikintuvų. 
Povandeniniai laivai turėjo 
išplaukti iš New London, Ct.

Manevruose atvyko daly
vauti anglų admirolas Sir R. 
R. McGregor, britų laivyno 
vadas. Jis yra JAV valdžios 
pakviestas svečias. h- 

Atominių "Bambų “išmėty
mas” bus įvykdytas iš P2V' 
Neptun tipo lėktuvų. Kaip ži
nome, jau buvę trys bandy
mai — du Japonijoje ir vie
nas Bikini — buvo įvykdyti 
iš “skraidomųjų tvirtovių” 
B-29. <s.

Columbia universiteto direk
torius, šis prezidento pasi- 
kvietimas yra reikšmingas. 
Sakoma, kad generolas čia 
pašauktas tik laikinai.

V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas sėkmingai vykdo sa
vo uždavinius šiaurinėse val
stijose. Iki šiol jis pasakė 
daug kalbų. Ypatingai su di
deliu pasisekimu jis veikia 
Chicagoje.

V. Sidzikauskas turėjo 
rimtų pasisekimų ir šio kraš
to aukštų valstybės vyrų tarL 
pe. Neseniai jis buvo priim
tas Chicagos. miesto mayoro 
Kennedy, kuris jam palinkė
jo geriausio pasisekimo savo 
tautos darbe. Vėliau jis bu
vo priimtas M. J Flynn, ži
nomo demokratų veikėjo: .. x .

Ateinantį sekmadienį jis J“ 
kalba Philadelphijoje? - - — q

Atsiuntė 500 doleri#Per visą kultūringą pasau
lį eina protestų banga prieš 
kardinolo Mindszenty Nutei
simą. Visi žino, jog jis buvęs 
nuteistas nekaltai, nes “pri
sipažinimas” iš jo buvo iš
gautas prievartos būdu, kurį 
visur praktikuoja komunis
tai.

Vasario 22 dieną didelė tuštis, mes, 17-tas skyrius, 
protesto demonstracija buvo kuogreičiausiai 
New Yorke. Joje dalyvavo 
Kolumbo Vyčiai, patriotinės 
organizacijos ir mokyklinis 
jaunimas.

17 BALFo skyrius, 373 
Centre St., Dorchester 22, 
Mass, per savo iždininką An
taną Matiošką, prisiuntė 
BALFo centrui 500 dolerių. 
Tarp kitkp jis rašo: —^Sužino
ję, kad mūsų centro iždas api-

Pasaulis buvo akilus ir ga
na objektyvus Hitlerio rasi
nės politikos atžvilgiu. Kai 
naciai pasiekė savo siautėji
mo prieš, žmoniškumą aukš-JvJO maūbv jr A C*. X-LXV/ACLO , LUI OV | C ' “ — ———~

vietams nėra ko bijoti leisti i čiausias ribas, pasaulio vie- 
šitas darbo stovyklas ištirti, šoji opinija žemę drebino dėl 
pareiškė Amerikos atstovas 
V. L. Tropp. Atvirkščiai, jie 
patys turėtų būti tuo suinte
resuoti, kad būtų užkirstas 
kelias netiesos plitimui.
i Tame pat posėdy tikra tie
sa išėjo aikštėn. Būtent, So
vietų atstovas prieš šitą JAV 
pasiūlymą šoko kaip įgeltas 
tigras. Pirmiausia, jis iško
vojo Ameriką ir jos atstovą, 
siūlantį Rusijoje ištirti ver-

tiesa, .kad tai juodžiausias

šitų baisybių. Ypatingai, kai 
naciai išvystė savo veiklą 
prieš žydus. Laisvojo pasau
lio laikraščių ir radijo buvo 
suskaityta ir paskelbta tie
siog kiekvienos koncentraci
jos stovyklos vardas ir vie
ta. Tai buvo garbinga ir va
rė daug baimės nusikaltė
liams.

Bet laisvasis pasaulis nu
stebo, kai ta pati viešoji nuo
monė beveik trejis metus po 
šio karo tylėjo apie baisybes

NORI PADIDINT SENAT
VĖS PENSIJAS

Kongrese eina naujo bi- 
liaus svarstymas, kuris pra
plėstų Social Security veiki
mą. Naujas įstatymo projek
tas reikalauja, kad senatvės 
pensija būtų padidinta iki 
$85 - $150 mėnesiui ir kad 
senatvės pensija moterims 
būtų mokama nuo 60 metų 
amžiaus. - • •

siunčiame 
BALFo centrui 500 dol., kad 
jis galėtų tęsti tą kilnų šal
pos darbą vargstantiems tau
tiečiams tremtyje.

Dėkodamas už auką ir pa
ramą BALFo centras džiau
giasi galėsiąs vėl pasiųsti 
naujų siuntų su maistu trem
tiniams.

Kviečiame ir kitus skyrius 
bei organizacijas nepamiršti 
BALFo vykdomo ■ labdaros 
darbo šelpiant tremtinius.

Aukas siųskite neatidėlio
jant-: United Lithuanian Re
lief '"Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Po šito visiems kilo klau
simas: jeigu tai netiesa, jei
gu šmeižtas, tai kodėl bijotis 
dalyką išaiškinti ir duoti pa
saulio viešumon? žinoma, ši
toks klausimas yra tik for
malinio pobūdžio. O tikrąją 
tiesą šiandieną žino kiekvie
nas laisvojo pasaulio žmogus. 
Visiems šiandieną aišku, kas 
darosi Sovietų Sąjungoje ir 
kokias mases žmonių jie ne
kaltai kankina mirtininkų 
koncentracijos stovyklose.

tos nelygybės negalėjo paneš
ti. Tuo. labiau, kad Sovietų 
Sąjungoje nei kiek nemažiau 
koncentracijos stovyklų, per- 
seikojimų ir žudymų, negu 
nacių Vokietijoje buvo.

Bet pagaliau pasaulis pra
deda praregėti. Pradedama ’ 
taikyti tas pat mastas ir bol
ševikams, kaip naciams. Pa
saulis jau pakankamai įsi
žiūrėjo ir įsitikino. Gaila tik, 
kad daug laiko praleista to 
“nematant.” '

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ

SUKILIMAS BOLIVIJOJE
Pietų Amerika — revoliu

cijų kraštas. Nėra tų metų,
ten jau atstatyta ramumas, 
įvestas karo stovis, suimti 
sukilimo organizatoriai.

LENKIJOJ BUS MOBI
LIZACIJA?

koše.
Praeitame savaitgalyje į- 

vyko mėginimas nuversti 
esamą vyriausybę La Paže, 
Bolivijoje. Sukilimas nepasi
sekė. Jis laiku buvo pastebė
tas ir užgniaužtas. Bolivijos 
vyriausybė kaltina Peru vy
riausybę, kuri leido savo 
krašte revoliucionieriams 
rengti sayO planus.

Sukilimą rengė dešiniosios 
partijos prieš kairįjį sparną, 
kuris šiandieną turi Bolivijos 
valdžios vairą. Sukilimas tu
rėjo prasidėti La Paže ir ki
tuose miestuose sugadinus 
elektros tiekimą^ vandentie
kį ir kitus viešus įrengimus. 
Turėjo būti panaudoti bedar
biai.

Iš La Paso pranešama, kad

KARO BAZES

Jungtinių Valstybių aukš-. 
toji kariškoji vadovybė daro 
projektus įrengimui Tripoly?- 
je (Afrikoje) galingos oro 
bazės, iš kur (karo atveju) 
būtų galima bombarduoti So
vietų pramonės centrus.

Mažesnes 3 oro bazes Ame
rika dabar turi arti Tripolio 
sostinės. Prie jų dirba 500 U. 
S. Kareivių įgula ir 700 vie
tinių darbininkų.

Komunistų valdomoje Len
kijoje įsakyta visiems vy
rams nuo 23 iki 49 metųt am
žiaus užsiregistruoti karo ži
nybos įstaigose. Moterims 
nuo 23 iki 36 metų amžiaus, 
turinčioms karišką apmoky
mą, taipgi įsakyta užsiregist
ruoti. r’--r --

—Bulgarų komunistinė vy
riausybė ruošiasi nutraukti 
santykius su visų tikybų baž
nyčiomis.'Po to, beabejo, pra
sidės tikinčiųjų persekioji
mas.

—Dėl lėšų stokos, iki lie
pos 1 d., iš Philadelphijos 
laivų statybos darbų bus at
leista 800 darbininkų.

—JAV bedarbių skaičius 
pasiekė 2,700,000 skaitlinę.

—Rumunijoje įvyko didžiu
lė žydų deminstracija, kurio
je dalyvavo'100,000 žmonių. 
Jie, reikalauja leidinių išvyk
ti į Palestiną. Komunistų, 
“rojuje” niekąs gyventi neno
ri.

—1947-8 metais New Jer
sey štatas išleido kelių tai
symui 31 milijoną dolerių.'

• • Vakarines valstijas tebekantikna sniegas. Kai ku
riose vietose buvo didesnių šalčių. Ypač daug vargo bus 
tose vietose, kur didelės vėtros suvertė sniego kalnus.

• Bulgarijos komunistų suimtųjų iš protestantų kuni
gų byla prasidės vasario 25 d.

• JAV paskolino Izraelio valstybei 35 milijonus dole
rių žemės ūkiui pakelti. Izraelio delegacija derasi dar dėl 
65 milijonų norimos paskolos.

• Prezidentas prašo Kongresą butų nuomos kontrolę 
pratęsti dvejiems metams, o Kongresas nori pratęsti tik 
14 mėnesių.

• Lenkų karo atašė Washingtone paskirtas pulk. H. 
Torunczyk, vietoje gen. Model skio, kuris atsisakė komunis
tams tarnauti.

• Kardinolas Spellmanas, grįžęs iš Havanos, pabrėžė, 
kad jis patiria vis aiškiau, ypač po kard. Mindszenty by
los, jog pasaulis pradeda suprasti komunizmo pavojų.

• Advokatas J. T. Koshler paskirtas laivyno sekreto
riaus pagelbininku.

• Trumanaitė Margareta, prezidento duktė, susilaukė 
25 metus. Vardadienį šventė keleiviniame laive “Ameri
ca,” kuriuo ji plaukia į Angliją su savo motina.

• Šiaurės vokiečių jūros pakraščiais nuo sausio 1 d. 
audrų ir sniego padaryta daug milijonų nuostolių. Sutruk
dyta daug laivų išplaukimui ir atplaukimui.

• Prezidentas Trumanas prašo $5,400,000 Baltųjų Rū
mų pataisymui. Už tokią sumą galima būtų naujus pasta
tyti, bet nenorima istorinio pastato sunaikinti.

• Prezidentas Trumanas pasirašė Senato paskirtiems 
700 lokalinių pašto viršininkų.

• Ispanijoje sušaudyti keturi ispanai, nuteisti už bom
bų etentatą prie falangistų laikraštį.

• Detroite mirė žymus žurnalistas J. D. Haag, sulau
kęs 81 metų.

• Į Ameriką atvyko vokiečių moterų delegacija. Susi
deda iš 7 žinomų vokiečiij veikėjų. Karo valdžios Vokieti
joje leista. I

• Sovietų kareiviai Vokietijoje, Kronach apskrityje, 
pervažiavo su garvežiu rusų-amerikonų zonų linijas, prisi
kabino amerikonų zonoje stovėjusį 31 vagoną ir nusive
žė.
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Vasa

DĖL “VIENO KALBĖTOJO” i STAMBI A. J. MICKAUS 
AUKA

Lauč-! Į ALT atsišaukimą vajaus 
Tys- reikalu pirmasis reagavo mū-

Pereitam mūsų ‘Amerikos’ gai pasipiktino, ne p. 
numeryje buvo pažymėta apie kos pastaba, o p.
New Yorko lietuvių Nepri- liavos įžeidimais. Tiesa, tą sų tautietis A. J. Mickus, 

fklausomybės minėjime vasa- vakarą po programos pora gYv- Houghton, Mich., stam- 
rio 13 d. įvykusį nemalonu- kunigų, asmeniškuose pokal- bia vieno šimto dolerių auka, 
mą, kurį padarė vienas kai- biuose, pasakė, kad p. Lauč-į Tai jau antra jo tokia stam- 
bėtojas. Tas “vienas kalbėto- kai nevertėjo tą pastabą da- 
jas” žengė dar toliau. Savo ryti. Bet jų pasakymų pras- 
redaguojamoje “Vienybėje” mė buvo toli gražu ne tokia, 
jis apvertė tą jo padarytą kurią nusidailino sau “Vie-

Inemalonumą aukštyn kojom nybė.” Jų prasmė buvo: ne- 
ir, norėdamas save išteisinti, verta pirštų kišti į nešvarią 
piktai užpuolė vakaro vedė- vietą, kad neįsiteptum. Tai- 

į ją, kuris dėl jo įžeidžiančių gi, kaip tik p. Tysliavos ne- 
I žodžių turėjo atsiprašyti va- naudai. Jeigu garbės svečio 
'karo svečius. posakį — “kryžium kiaulės
' “Vienybėj” sakoma: “Mat,' nenugalėsi” — išgirdęs, p. 
vienas kalbėtojas pareiškė, Tysliava nepasijuto tuo, ko 
kad kovoje dėl Lietuvos lais- kryžium_ nenugalėsi, tai rei- 

’ vės neužtenka maldų, ir nu- kia stebėtis. Neutralūs žmo- 
■ rodė Bibliją, kurioje taip pat nės šį posakį tik taip supra- 
pasakyta: Akis už akį, dan- to. Taigi, nėra kuo “Vieny
tis už dantį.” Tai grynas me- bei” džiaugtis.
las. Tas “vienas kalbėtojas,” | Dar keli žodžiai dėl gies- 

j taigi, p. Tysliava, ten ant mės — “Marija, Marija,” ku- 
; scenos nebuvo toks džentel- ri buvo tą vakarą choro su
menąs, kaip jis dailina savo giedota ir prieš kurios giedo- 
laikraštyje. Jis i
“tik” kad “neužtenka mai- liką atsistoti. “Vienybė” tuo 
dų,” bet jis maldą, o drauge 
ir tikinčius, tiesiog išjuokė. 
Išjuokė jis ir šventą Raštą, 
toli gražu neapsiribodamas 
tik posakiu “akis už akį, 

, dantis už dantį.” Tegul p. 
' Tysliava nemano, kad kata

likai nesuprato jo kalbos ten
dencijų ir aliuzijų. Tegul jis 

' nemano taip pat, kad ten bu- 
jvo reikalas “tik” vakaro ve
dėjo, kuris jam pastabą pa
darė. Atvirkščiai, vakaro ve- 

paTkaTp miesirdarbininkat ?ėjaS ?av0 visą e!lę 
mažiau tevalgo ir blogiau dė- *en ,?at scenoje atsakyti i p. 
vi,' kaip kad caro laikais. ĮTysbavos užgauliojimus. Gai- 

„ T .. la, kad vakaro vedėjas, neno- Dr. J. Pronskis rMamas drumsti švcntos 
NAUJAI ATVYKĘ ^o°taik°S ‘° Padary“ ne‘ei’ 

LIETUVIAI “Vienybės” posakiai, kad
_______  j “šituo p. Laučkos poelgiu pa- 

Laivu ERNIE PYLE va- sipiktino net kai kurie kuni- 
sario 20 d. į Bostoną atvyko J?1’ įkalbant apie patj gar- 
šie lietuviai:

4- • Va"" 4** * 1 1 * 1 * 1 • •• « »• 1 1 kaip bet kuo kitu, nepaisė ko- Aukzemas, Viktoras, Kons-
ir kiek jų^naiki- unciją, Viktoriją, Alfredas, 

narna. Taip, kad Utley žo- 25 E. Prince St., Philadelphia, 
dziais betariant: | Kaminskaitė Petronėlė,

—Kaip tik tie valstiečiai, 4337 17th Ave., Kenosha, 
kurie turėjo patyrimą, suge-.Wisconsin.
bėjimą ir darbštumą pakelti Klimavičius Juozas, 110 
Rusijos žemės ūkį aukščiau Line St., Sommerville, Mass, 
viduramžių lygmens, buvo' Krampas, Alfonsas, Vale- 
likviduoti. Kolektyvinės far- rija. Christine, 1120 North 

St., Rochester, N. Y.
Gureckas, Mykolas, Elena, 

Mykolas, R F D 1, Nauga
tuck, Conn.

Kolkis, Jurgis, Berta, Ly- 
Žiauriomis priemonėmis į-Jdia, 167 Wade St., Bridge- 

vedimą komunistinių dvarų port, Conn. 
Utley taip apibūdina: j Malinauskas, Ignas, Adol-

—Karas prieš Rusijos kai- fina, Rita, Adas. 241 Lincoln 
miečius buvo daug gyvulis- St., Waterbury, Conn, 
kesnis, kaip karas prieš sve-' Pareigis, Alfonsas, Stefa- 
tįmas tautas, nes kaimiečiai. nija, Alexander, Rd. 1, Box 
buvo beginkliai. Dabartinė 533, Scottville, Mich, 
komunistų karta iš -jaunų I Ragelis Antanas, Macedon, 
dienų sužvėrėjo pravesdami N. Y. 
pogromus prieš kaimiečius. Į Rakauskas Vaclovas, 19 

Viso to padarinys — buvo Highland Ave., Beacon Falls, 
badas pačiose derlingiausio-j Conn, 
se srityse, kaip Ukraina. Ra-' Rimas, Kazys, Agota, ša- 
šytoja Utley pabrėžia, kad runas, Arvydas. 25 George 
tik tokie drąsūs ir garbingi St., Torrington, Conn, 
korespondentai, kaip Eugene' 
Lyons, W. H. Chamberlin, 
M. Muggeridge drįso pasaky
ti tiesą ir už tai buvo iš Ru
sijos išguiti.

Valstiečiai kolchozuose
Į kolchozus suvarytieji kai

miečiai neteko jokio noro 
dirbti:

—Jų darbas kolektyvinėse

3.00
1.80
3.50

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year............... 3.00
In U. S. A. six months ........... 1.60
Other Countries one year .......  3.50

-Other Countries six months .... 1.75
Advertising rates on application

Raitu* ir žinia* Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentam* negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

bi auka, paskirta Lietuvos 
laisvės stiprinimo reikalams. 
Tikėkime, kad ir kiti mūsų 
biznieriai ir veikėjai tuojau 
paseks jo gražiu pavyzdžiu.

ALT Sekretoriatas

PAS MUS VIDUJE
Gera yra pasirūpinti savo artimu. Artimo meilė — tai 

kilniausias žmogaus jausmas. Labdarybė — tai kilniau
sias darbas. Artimo meile, labdarybe rūpinasi kilnūs žmo
nės, kilnios organizacijos, kilnios tautos. Artimo meile ir 
labdarybe yra pasižymėję Amerikos lietuviai. Tai yra įgim
ti lietuvio savumai. Šitie savumai, be to, yra sustiprinti 
garbingos Amerikos tautos, kuri, kaip ir lietuvių tauta, 
niekada neatstumia artimo jo nelaimėje.

Negera tačiau būtų, besirūpinant kitais, užmiršti ar 
apleisti savo reikalus. Nežiūrint, ar tai kalbama apie žmo
gų, apie organizaciją ar apie tautą. Pravartu tad ir mums 
gerai apsidairyti pas save viduje. Apsidairyti, ar mes stip
rėjame. Apsidairyti, ar yra perspektyvos ir toliau stiprėti. 
Ar yra perspektyvos ir toliau garbingai padėti žmogui ir i

Vasario 27 d. jis kalbės Waterbury, Conn., 
o kovo 6 d. —Elizabeth, N. J.

Šiandieną yra niekam nepaslaptis, kad Amerika turi darni kaip kūloką priversti- (Prarastosios Iliuzijos) ji 
aukščiausią gyvenimo standartą. Amerikoje visi yra dar niems darbams. OGPU kari- taip rašo:
sotūs, pakankamai apsirengę ir kitus gyvenimo reikalus ninkas, draugas Babel, kon- j —Stalino socializmo pada- 
pakenčiamai aprūpinę. Tai Amerikos tautos darbštumo ir fiskavo paskutinį miltų mai- riniai yra sumenkėjimas gy- 
sumanumo rezultatai. Vargiai ar kur nors kitur pasaulyje šą. Kai jis išvyko, motina'pa- venimo poaukščio (standar- 
taip rūpestingai ir sąžiningai dirbama, kaip Amerikoje, žvelgė į savo miegančius tris to) Rusijoje ir padidėjimas 
Dirbama — dėl to ir turima. Štai dėl ko Amerika gali ki-J—” — —• ’ -- ' * *............. • •i vaikus prie krosnies. Nebe- mokesčių išlaikymui komu- 
tiems padėti. Amerikoje nekeliamos revoliucijos, neterori- buvo maisto ir nebebuvo vii-' nistiškųjų biurokratų, slap- 
zuojami žmonės, nevaržoma jų laisvė ir iniciatyva, kaip ties ką nors gauti. Ji paėmė tosios policijos ir raudonosios 
kitur. Ten, kitur, dėl to ir skurstamą. Čia gi lajsvas žmo- kirvį ir nužudė visus tris vai- armijos. Pajamos iš mokes- 
_ ‘ ‘ __ ~ . kus kai jie miegojo.gus pajėgė susikurti sau aukštą gyvenimo standartą.

Tačiau Amerikos žmogus ir jos valdžia turi būti labai 
budrūs ir apdairūs Kad tas aukštas gyvenimo standartas 
jų nepražudytų. Patenkintam gyvenimu, ramiai besnūdu- 
ruojant, lengviausia pražūti. Tiesa, yra sakoma, kad revo
liucijas kelia tik alkani. Bet šis dėsnis šiandieną netinka. 
Šiandieną yra tarptautinė institucija, kominternas, dabar j 
persikrikštinęs kominformo vardu, kuris specialiai rūpina-į 
si revoliucijomis. Tai jo tikslas. Tiesa, ši institucija pui
kiai supranta aną dėsnį. Dėl to ji stengiasi pirma padaryti • 
alkanas minias, atimti iš jų duoną, o paskui revoliucijas ,. . .
kelti. Štai kodėl jie, kaip įsiutę tigrli, šoko prie Marshailio PuoIlm“ ,r mbt« 
plano, norintį paperti ūkanas minias. I Y08. PneaP™da, tą užbaigė

. v • • -x- • Sovietų vyriausybe (p. 78).Amerika turi pirmiausia nepaliaujamai eiti pirmyn so- .. . ...
dalinių reformų srity. Gerai apgalvotas, naujom gyvenimo S a inas dygiau ausirupi- 
sąlygom pritaikytas darbo įstatymas, aiškus socialinis ap- nęs savo rezimo 1S ai Ymu’ 
draudimas—į 
to gyvenimą-iprtolifriesnį pajėgumą kitiems pauzei, is čia 
paminėtų poros naujais, formuluotų įstatymų išplauktų 
daugybė gyvenimo sąlygų, mus stiprinančių. Aiškūs san
tykiai tarp darbdavio ir darbininko. Aiški darbininko pa
dėtis ligos ar nelaimės atveju. Aiški senatvės ateitis. San
tykiai tarp nuomininko ir nuomotojo. Tai dalykai, kuriuos 
aiškiai sureguliavus, padėtis gėrėtu ir toliau.

Amerika neprivalo užmerkti akių ir prieš pasaulinę 
.padėtį. Daug kam kyla klausimas, ką aš turiu iš to, kad 
aš dalyvavau pereitame kare? Atsakymas aiškus: ramu
mą nuo rudosios bestijos, kuri grąsino visą pasaulį paverg
ti. Nemanykime, kad Hitleris būtų pasigailėjęs Amerikos 
ir į čia savo pirštų būtų nekišęs. O gal kai kas mano, kad 
Atlantas būtų apsaugojęs? Kodėl Japonijos, pavyzdžiui, 
Pacifikas neapsaugojo? Šiandieną vandenynas ir erdvė nu
stojo apsaugojamosios reikšmės.

Lygiai toks pat atsakymas yra ir tiems, kurie stato 
klausipią, kas mums iš dalyvavimo akcijoje prieš tarptau
tinio bolševizmo pavojų. Nedalyvavimas — gręsia pražūti
mi. Savęs raminimas — “šiandieną man dar nieko” — tai 
nesubrendėlio dalykas. Taip buvo 1938-39 m. su rudąją bai
sybe, kuriai šituo būdu buvo leista daug galvų nukąsti ir 
susigriebta tik tada, kai buvo prieita prie mūsų pačių gal
vos. Tuo pačiu keliu eina ir raudonoji bestija. Ji kanda 
galvą po galvos, ji artinasi prie mūsų galvos. Apdairumo 
tad reikia.

Stalino režimas prilygsta 
totorių ir baudžiavos 

laikams
Stebint tuos faktus net ir 

komunistės Utley širdis ėmė 
niršti ir ji savo knygoje kal
ba:

—Ką pradėjo totorių už-

įčių už duoną sudaro didžiau- Į 
• šią įplaukų šaltinį sovietų vy- 
, riausybei. Valstiečiai, taip

mos neteko žmonių, kurie 
joms būtų sėkmingai vado
vavę.

Pogromai prieš beginklius

Dr. A. Jukna

BUVUSIOJI. KOMUNISTE APIE 
SOVIETŲ ŪKININKUS

—Britų marksiste įsikuria Maskvoje. — Jos tarnyba 
Kominterne. — Apie tris kirviais sukapotus vaikus. — Ko
dėl komunistai sužvėrėję. — Ką žada kolchozai Lietuvai.

Besąlyginėje Stalino 
tarnyboje

Nedaugelis kas taip besą
lyginiai stoja Stalino tarny
bon, kaip tą buvo padariusi 
rašytoja Freda Utley. Angli
jos socialistų tėvų duktė, 
aukštuosius mokslus išėjusi 
Šveicarijos ir Londono uni
versitetuose, po kelionės į 
Maskvą stojo į britų komu
nistų partiją. Ištekėjo už so
vietų atstovybės pareigūno. 
Kaip komintemo kurjeris va
žinėjo į Kiniją ir kitur, paga
liau apsigyveno Maskvoje ir 
dirbo komintemo centre.
Jos kraujas pradėjo šalti...

Gyvendama Rusijoje ji 
pradėjo arčiau stebėti komu
nistinį gyvenimą, kad ir dar 
per raudonus akinius.

—Mano kraujas pradėjo

“AMERIKOS” 
VAJUS

Ir “Dypukai” kviečiami 
talkon

Jau beveik kiekvienoje mū
sų kolonijoje turime daugiau 
ar mažiau iš tremties atvy
kusių mūsų brolių ir sesučių.

Mes jų nekantriai lankėme, 
daug pastangų dėjome, kad 
jie pas mus atvyktų. Sulaukę, 
džiaugiamės, kiek galėdami

nepasakė jimą chorvedis paprašė pub-' pagelbėjome jiems čia įsikur- 
n Irs mol- Ii Iro ofaiafnfi 4 4 Vi įnirki a” tnn 4-i

bės svečią, kuriam dėl to taip 
pat buvo nemalonu,” yra per
dėm iškreipti dalykai. Kuni-

yra pasipiktinusi ir laiko tai 
kažkieno sauvaliavimu. Ar 
“Vienybė” žino, kad ši gies
mė rudosios ir raudonosios 
okupacijos metu Lietuvoje 
sopntaniškai virto antruoju 
tautos himnu, giedamu baž
nyčiose visos bažnyčios kar
tu? Ar “Vienybė” žino, kad 
tų okupacijų metu į bažnyčią 
eidavo net visai netikintieji 
kairieji, dideli patriotai, kad 
atsigaivinus šiais kilniais ir 
galingais lietuviškos giesmės 
žodžiais ir palaikius lietuvy
bę? Jeigu “Vienybė” tai ži
no, tai reikia stebėtis jos lai
kysena mūsų tautos atžvil
giu. Jeigu ji to nežino, reikia 
stebėtis jos aklumu mūsų 
tautos kovų arenoje. Jos “pa
sipiktinimas” šventos mūsų 
tautos giesmės sugiedojimu 
tautos šventės minėjime, iš
duoda jos pačios nusistaty
mą ir siekius.

J. Barkauskas

J. S-is

LIETUVIŲ TAUTOS KOVA PRIEŠ 
SS LEGIJONUS

Ypatingas žiaurumas
Ypatingas vokiečių žiauru

mas pasirodė nuginkluojant 
buvusius Vilniaus krašte vie
tinės rinktinės batalionus. 
Karininkai buvo atskirti nuo 
kareivių, atvežti į Vilnių ir 
uždaryti ligonių kasų rūmų 
seife. Apie 100 kareivių bu
vo sušaudyta. Viename bata
lione buvo sušaudyti šie ka
riai: jaunesnysis puskari
ninkis Ruseckas, grandiniai 
Jonas Sabaliauskas, Aleksas 
Stankevičius ir Antanas Va
siliauskas, ir eiliniai Stasys 
Bakanauskas, Alfonsas Ba- 
reišis, Antanas Dirvelis, Vy
tautas Grybas, Antanas Juo
dis, Vytautas Kymantas, 
Juozas Kurelaitis, Pranas 
Norušis ir Jonas Šileika.

j Gegužės 17 d. Paneriuose, 
Sedlickas, Juozas, Juzefą, ' toje pačioje vietoje, kurank-

šalti, — rašo ji savo neseniai 
išleistoje knygoje “Lost Il
lusion,” pamačius, kaip ne
gailestingai elgiamasi su po
litiniais kaliniais, buvusiais į farmose teatneša tik mini- 
ūkininkais Archangelske, kur mumą pragyvenimo. Kadan- 
jie krovė Sienojus eksportui, gi jisai žino, kad jo vyriau- 
Kai “kūlokų” šeimos tėvas sybė apgaus jį, jei tik galės, 
buvo areštuojamas, atimda-' jis neturi jokio akstino pakel- 
vo visą maistą, iki paskuti- ti žemės našumą, 
nio maišo miltų, žmona ir 
vaikai buvo paliekami mirti 
badu. Kartais motinos pačios 
nužudydavo savo vaikus, kad!suminime nes dabar Lietuvo- 
išgelbėtų juos nuo ligos ir (je kaip tik yra pravedama ko- 
skausmingo bado mirties, lektyvizacija, komunistinių

dvarų steigimas. To vyksmo 
ir kitų Rusijos gyvenimo reiš
kinių stebėjimas komunistę 
Utley taip išgydė kad ji da
bar visą savo talentą skiria 
kovai su raudonaisiais tiro
nais. Apie Stalino sistemą 
savo knygoje “Lost Illusion” hem, Conn.

skausmingo bado mirties. 
Atsitikimas, kurį “Manches
ter Guardian” koresponden
tas M. Muggeridge aprašė, 
yra tipingas, gerai pavaiz
duojąs daugelį tragedijų iš 
tų baisiųjų laikų Rusijoje: 
Kaukaze, kazokų kaimelyje, 
areštavo vieną vyrą, išvež-

Mokesčiai už duoną 
Tuos visus faktus daugiau

Rimkus, Juozas, Marija, 
Zita, Raimundas, Ona, Biru
tė. R D 1, Box 533, Scottvil
le, Mich.

L ~~
Jamrna‘, Romanis? 1147 North sčiau vokiečiai buvo išžudę 
St Rochester N Y .keliasdešimt tūkstančių Vil-

Štanaitis Kazys, 29 Cutler niaus žydU> buv0 sušaudyta 
St Worepqfp 306-ojo bataliono dar 17 ka-

Aleksaitis ’Petras, Foun- rilU jaunesnieji puskarinin- 
tain Rd. 1,-Mason Ct., Mich. ,kai Kazys Bečys- S^asys Ja’

Daugvila, Vaclovas, Zinai- siūnas, Antanas Lukošius ir 
da, Irena. 314 So. 4th Street, Petrauskas; grandiniai Ipoli- 
Brooklyn, N. Y. į tas Aramavičius, Stepas Du-

Dovydėnas, Liudas, Elena, j°tas, Jonas Jonikas, Kazys 
Elena, Liuda, Jonas. R. D. 2, Linauskas ir Stasys Venslau- 
Factorville Pa. ;skas; eiliniai: Vladas Alek-

Jokubauskas, Aleksand- (na> Apolinaras Bugenis, Jo- 
ras, Liucija, Aleksandras, nas Jankauskas,. Jonas Kry- 
Liucija. Lynxville, R. R., Wis. ževičius, Vincas Mačiukas,

Kazlauskas Ign., 69 Irving Petras Padvalskis, Jonas Ta- 
St., Brooklyn, N. Y. mulevičius ir Stasys Vasi-

Mazeitavičius, Ona, Stanis- liauskas.
lava, Joana. 49 Hudson Ave., j I sušaudymo vietą buvo nu- 
Brooklyn, N. Y. vežti iš bataliono kiti 10 ka-
Rauktys, Justinas, Vytautas, rių, kurie turėjo ten dalyvau- 
50 Sterling St, Worcester. ti, kaip liudininkai, ir vėliau

Skruzdis Juozas, 808* Main apie viską papasakoti kitiems 
St., Oakville, Conn. bataliono kariams. Gegužės

Sniečkus Izidorius, Betle- 21 dieną Vilniaus kareivinių 
kieme vokiečiai, išrikiavę

apie 800 nuginkluotų lietuvių 
karių, pasirinko iš jų 12, dau
giausia tamsiaplaukių, ir juos 
Paneriuose taip pat sušaudė. 
Daboklėje sėdėjo 41 karys 
(jie buvo savo vadų nubausti 
už mažus drausmės nusižen
gimus), visi jie susilaukė to
kio pat likimo — buvo sušau
dyti. Suimtiesiems lietuviams 
kariams vokiečiai aiškino, 
kad sušaudytųjų savo draugų 
gyvybėmis lietuviai turį at
pirkti savo kaltę prieš vokie
čius.

Tragedijos pabaiga
Iš visos vietinės rinktinės 

pateko į vokiečių rankas tik 
apie 3,500 vyrų. Visi kiti, su 
ginklais, išsislapstė. Visi su
imtieji buvo sunkvežimiais 
atvežti į Kauną ir sugrūsti 
buvusioje rusų belaisvių sto
vykloje prie 6-to forto ir A. 
Panemunėje. Pakeliui į Kau
ną vienas lietuvis iššoko iš 
sunkvežimio ir pabėgo. Už tai 
buvo paimtas visai nekaltas 
jaunesnysis puskarininkis 
Ruseckas ir čia pat sušaudy
tas.

Kada vokiečių kareiviai 
vengė šaudyti, tai atliko pats 
jų vadas, SS karininnkas. 
Kaune kai kurie karininkai 
buvo paleisti į namus. Kiti 
karininkai ir kareiviai buvo 
suskirstyti kuopomis, ap
rengti vokiečių aviacijos dra
bužiais ir, kaip “savanoriai,” 
su stipria sargyba, išvežti į 
Vokietiją įvairiems darbams 
aerodromuose ir fabrikuose. 
Kai kurie vyrai dar sugebėjo 
pakeliui pabėgti.

Taip pasibaigė vietinės 
rinktinės tragedija — kon
centracijos- stovyklomis, ka
lėjimais, apgaule ir išsiunti
mais.

ti. Todėl dabar jaučiamės tu
rį teisės norėti, kad jie nuo 
mūsų nesišalintų, pasiliktų 
su mumis ir papildytų mūsų 
retėjančias eiles.

“Amerikai” tremtinių rei
kalai visada buvo arti širdies. 
Apie tremtiniams rūpimus 
reikalus ji plačiai rašė kiek
viename savo numeryje, taip, 
kad net daug kieno buvo va
dinama tremtinių laikraščiu. 
Be to, šimtai “Amerikos” nu
merių nemokamai lankė ir 
dabar lanko mūsų tremtinius, 
išsisklaidžiusius po visus pa
saulio kraštus.

Čia atvykusioms “dypu- 
kams” “Amerika” irgi sten
giasi, kiek galėdama pasitar
nauti. Nekurį laiką nemoka
mai “Amerika” yra siuntinė
jama kiekvienam, naujai at
vykusiam, kuris pareiškia no
ro ją skaityti.

Ta “Amerikos” lengvata 
jau naudojasi daugelis Kana- 
don atvykusiųjų. Jų pavyzdį 
turėtų pasekti ir J. Valstybė
se besikurią “dypukai.”

Už šį patarnavimą “Ame
rika” tik vieno prašytų iš sa
vo esamų skaitytojų: kad jie 
savo gyvenamose apylinkėse 
paragintų lietuvius nenutolti 
nuo savos lietuviškos spau
dos.

Šią savaitę vajaus proga 
žymesnė parama gauta iš se
kančių asmenų:

• A. Pažereckienė, mūsų 
uoli rėmėja iš Jamaica, N. Y., 
kuri dabar gydosi ligoninėje, 
prisiuntė savo prenumeratos 
mokestį ir $2.00 auką laik
raščio fondui.

• Antanas Kuzmickas iš 
Brooklyno užsimokėjo savo 
prenumeratą ir $2.00 pasky
rė laikraščio fondui.

• Mrs. A. Stero, mūsų se
na skaitytoja iš Woodhaven, 
N. Y. užsakė “Ameriką” sa
vo giminaičiui Kanadoje ir 
$1.00 paskyrė laikraščio fon
dui.

• Mrs. K. Razmantas, iš 
Richmond Hill, N. Y., besi
lankydama “Amerikos” įstai
goje, užrašė mūsų laikraštį 
savo giminėms Waterbury, 
Conn.

• Anicetas Stoškus iš New
ark, N. J., prisiuntė prenume
ratos $6.00.

• Antanas Jakštas iš So. 
Boston, Mass, prisiuntė $18 
prenumeratos už save ir savo 
brolį.

• Mrs. Mary Zdanavich iš 
Brooklyno atnaujino prenu
meratą 2 metams.

• Juzė Jezelskienė iš Broo
klyno užrašė “Ameriką” sa
vo pažįstamiems į Lewiston, 
Me.

Nauji “Amerikos” skaity
tojai:

Bronius Vigelis, Camden, 
N. J.

Algirdas Januškevičius, 
Riverside, N. J.

V. Kuzmickas, Waterbury, 
Conn.

Visiems, vienu ar kitu bū
du “Ameriką” parėmusiems, 
mes nuoširdžiai dėkojame.

Administracija
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ūkimą vajaus 
} reagavo mū- 
.. J. Mickus, 
Mich., stam- 
dolerių auka. 

d tokia stam- 
irta Lietuvos 
tio reikalams, 
ir kiti mūsų 
ikejai tuojau 
i pavyzdžiu. 
Sekretoriatas
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J. Tautkus

KAIP ATRODYS BUSIMASIS KARAS
su puse metų pakankamai 
parodė, kad tai yra tuščias 
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(Tęsinys)

Užlieja vandeniu
Bet tai dar neviskas—spro

gimai ir kilusi audra taip su
judino vandenis, sukėlė to
kias bangas, kurios daugiau 
panašios į vandens kalnus. 
Štai pradeda viens po kito 
ristis į žemyną mylios ir 
aukštesni vandens kalnai, 
šviesdami kartu į žemyną pa
gautus didžiuosius vandeny
nų laivus, kaip kokius šapus. 
Risdamosios viena po kitos 
milžiniško didumo bangos 
naikina viską, kas dar buvo 
užsilikę nuo bombardavimo 
ir baisios audros, užlieja 
vandeniu didžiulius plotus ir 
paskandina viską, kas dar 
buvo gyvas. Iš vandens kyšo 
kaip salos tik aukštesni kal
nai ir tik juose gal bus užsi
likusi dar kokia gyvybė.

Užpuolėjas laimes
Taip per keliolika valandų 

užpultasis kraštas bus sunai
kintas. Užpuolėjo kraštas ir
gi nukentėjo, bet palygina
mai ne taip daug, kaip už
pultojo. Slaptai pradėjęs ka
rą užpuolėjas išlošė kelias 
valandas laiko ir tatai sutei
kė jam pergalę. Sunaikintą 
kraštą galima bus užimti gal 
tik po kelių metų, kai nusi
ramins audros, išnyks spro
gimų sukeltas radioaktyvu
mas, supus, nebedvoks žmo
nių ir gyvulių lavonai. Sku
bėti nėra ko, nes naujo pasi
priešinimo ten nebėra kam 
organizuoti. Jeigu per ste
buklą užsiliko dar vienas ki
tas žmogus, tai jis grei
čiausia mirs nuo bado ir ligų.

ReiketŲ susiprasti
Prieš šias baisybes buvu

sieji karai su savo ginklais, 
su garsiomis Maginot linijo
mis, Kanalo įtvirtinimais, ži
noma, atrodys tik vaikų "žais
las. Gal šis nupieštas karo 
vaizdas ir ne visai atitiks tik
renybę, bet kad jis bus pana
šus, yra visiškai patikimų ir 
rimtų mokslinių bei prakti
nių duomenų. Netikėjimas 
glūdi tame, kad plačiosios 
žmonių masės dar nesuvokia, 
neįsivaizduoja ir gal per ma
žai kreipia dėmesio, kas yra 
atpalaidota atominė jėga, 
koks milžiniškas jos veiki
mas, koks didelis šuolis pa
darytas žmogaus atradimuo
se. Mokslininkų duodami pa
lyginamieji skaičiai, šauks
mas žmonijai susiprasti, ne
naudoti naujųjų atradimų 
piktam, praeinami žmonių 
negirdomis, kaip eiliniai die
nos įvykiai, kaip paprasta 
propaganda.

Kas gali apsaugoti
Žmoniškumas ? Visa karų 

istorija rodo priešingai ir nė
ra duomenų, kad ateity būtų 
kitaip. Priešistoriniais lai
kais žmonės kariavo su kuo
lais, lazdomis, akmenimis. 
Vėliau išrado saidoką (lan
ką) su vilyčia. Prieš tą gin
klą savo laiku protestuota, 
kaip prieš nežmonišką ir ne- 
ritierišką: negražu ir doram 
karui gėda svaidytis iš tolo 
vilyčiomis, dar užnuodytomis 
ir bijoti sueiti su priešu akis 
į akį. Tačiau lankas buvo 
vartojamas, kol jį pakeitė ge
resnis ginklas.

Išrastas parakas taip pat 
laikytas nežmonišku ginklu, 
darytos net tarptautinės su
tartys, draudžiančios jį var
toti, bet jis vartojamas ir iki 
šių dienų, žmoniškumas taip 
pat nesulaikė nuo pavartoji
mo nežmoniško ginklo — 
nuodingųjų dujų, šiame kare 
jų nevartojo ne dėl žmoniš
kumo, bet kad neapsimokėjo, 
tas ginklas savęs nepateisi
no.

Pirma, kad dujas galima 
gerai pavartoti tik pazicinia- 
me kare įtvirtinimuose, o 
judriame kare jos netinka.

Antra, kad prieš dujas 
greitai surasta gana tobula 
apsauga — dujokaukės, de- 
gazavimo priemonės ir

Trečia, kad dujas pakeitė 
daug tinkamesni, veiksmin
gesni ginklai — tankai ir 
aviacija.

Bendrai tenka pasakyti, 
kad dujos žmonėse sukelia 
tik didelį baubą, apie jas te
kalbama ir šiandien, bet iš- 
tikrųjų jos jau nuėjo istori
jon į karo lauką nebegrįš.

Jau nubrėžta
Taip pat savo laiku buvo 

daug kalbėta ir bandyta 
tarptautinėmis sutartimis 
uždrausti bombarduoti mies
tus ir žudyti civilius gyven
tojus. O šiame kare civilių, 
moterų, vaikų, senelių ir li
gonių aukos beveik prilygo 
fronto karių aukoms. Daug 
baisesnis ir nežmoniškesnis 
atominis ginklas, bet jį jau 
naudojo ir neturim jokių ga
rantijų, kad jis nebus naudo
jamas būsimame kare. Fron
tai jau nubrėžti, rikiuojasi 
karo dalyviai, kalami ginklai. 
Viena pusė jau turi atominį 
ginklą ir jį vis tobulina, o ki
ta pusė neriasi iš kailio, kaip 
sužinoti jo paslaptį ir kaip 
greičiau jį pasigaminti. Bu
simasis karas, visai aišku, 
bus tik atominis karas.

Žmoniškumu, gera valia, 
kaip matome, negalime pasi
kliauti. Tad gal sutartys, 
konferencijos, chartos, dokt
rinos, kilnios idėjos? Jau trys

mas.

Išgelbės...
Nuo ano pavaizduoto bai

saus karo gali išgelbėti tik 
veiksmas — drąsus, griežtas, 
ryžtingas veiksmas, jei reikia 
tai ir preventyvinio karo vei
ksmas. Dabar pats paskuti
nis laikas veikti, kol dar ana 
pusė to baisaus ginklo netu
ri. Dabar karas dar nebūtų 
nei toks baisus nei sunkus. 
Priešingai, dabartinė taika 
yra baisesnė, negu karas, ji 
daugiau žmonių aukų paima, 
negu pareikalautų karas. 
Tam tvirtinimui štai duome
nys:

Bolševizmo bai
sumas

Neapsiriksime pasakę, kad 
Sovietijos tautų kalėjime 90 
nuošimčių žmonių yra prie
šingi kruvinam režimui ir į 
Vakarus žiūri ne kaip į prie
šą, bet kaip į išgelbėtoją. 
Bolševikų pavergtos tautos 
karo nebijo, bet jo laukia, 
kaip trokštanti žuvis lietaus, 
nes bolševizmas yra daug 
kartų baisesnis už karą. Kas 
nepažįsta bolševizmo, tam 
sunku suprasti, kaip žmonės 
gali norėti karo. Bolševizmo 
baisumo negalima žodžiais 
nupasakoti, negalima pavaiz
duoti, kad jo nepažinusiam 
būtų visiškai aišku ir su
prantama. Įsijauskim tik ir 
pabandykim suprasti tokį 
žmogų, kuriam karas, ta bai
si žmonių nelaimė, kurią mes 
ir Dievo prašome atitolinti, 
yra išganymas, vienintelė 
viltis.

Mestę ginklus
Galima įsivaižduoti, kaip 

Rytų tautos dabar sutiktų 
tikrus išgelbėtojus — vaka
riečius. Nė kiek neabejotina, 
kad sovietų karių daugumas 
prie pirmos progos mestų 
ginklus, nekariautų, kaip jie 
nekariavo ir milijonais ėjo į 
nelaisvę pirmaisiais vokiečių 
— bolševikų karo metais. 
Tik vokiečių žiaurus elgima
sis su užimtų kraštų žmonė
mis ir ypač su paimtais be
laisviais, atbaidė nuo pasida
vimo ir pakėlė sovietų kario 
kovos dvasią. Sovietų kariai 
į vakarines zonas tūkstan
čiais desertyruoja jau dabar, 
taikos metu. Bėga ne tik ei
liniai, bet pulkininkai ir gene
rolai.

Ne prieš tautas
Vakarai gi vestų karą ne 

prieš Rytų tautas, bet prieš 
kruvinuosius diktatorius. Pa
vergtos tautos ne tik nesi

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis V

Tik smagenų ir proto 
betrūksta

Lankantis New Yorko Mo
kslo ir Išdirbysčių muzieju
je, tenka labai daug visokių 
naujausiųjų išradimų ir iš
dirbinių pastebėti. Kartą prie 
vienos labai keistos ir sudė
tingos mašinos atsistojęs 
muziejaus užvaizdą aiškina 
susirinkusiems, kad ši maši
na yra viena iš naujausių ir 
įdomiausių mašinų. Ji yra 
dar ir tuo įdomi, kad ji ga
li be pertrūkio dieną ir nak
tį dirbti. Ir už tai nereika
lauja jokio atlyginimo. Jai 
tik vieno dalyko tetrūksta, 
tai smagenų ir proto. Netoli 
stovintis jaunas vyras, ku
ris klausėsi aiškintojo kal
bos, tarė:

—Jei ši Tamstos giriama 
mašina turėtų smagenis ir 
protą, aš neabejoju, kad ji 
taip ilgų valandų nedirbtų ir 
padoraus atlyginimo pareika7 
kalautų. a

—O gal dar manai, kad ji 
panorėtų ir prie unijos pri
klausyti? — tarė užvaizdą.

—Ne! Visai nėra abejonės, 
kad ji nepriklausytų unijai, 
— atsakė klausytojas.

Suktybė neapsimoka
Kas metą tarp sausio mėn. 

pirmos ir kovo mėn. 15 d., 
kiekvienas asmuo, uždirbąs 
per metus $600 ar daugiau, 
privalo suteikti šio krašto 
valdžiai žinias apie savo už
darbį, kiek jis pereitais me
tais turėjo pajamų ir išlaidų, 
ir sumokėti įstatymais nuro
dytus už pajamas valstybi
nius mokesčius.

Nors tie mokesčiai nedide
li ir jie sumokami nurodyta 
įstatymais tvarka, bet dide
lis nuošimtis asmenų paduo
da neteisingas ‘žinias, suklas- 
tuoja savo pajamų arba iš
laidų davinius, kad tik iš
vengti valstybinių mokesčių.

Kaip valstybinis mokesčių 
biuras praneša, iki 1949 me
tų vasario 11 d. už nusižen
gimą prieš šį mokesčių įsta-

tymą, iš 328 asmenų tik 13 
buvo išteisinti, kiti yra bau
džiami. Vadinas, suktybė ne
apsimoka.

i ti yra neorganizuoti ir- jie ne
nori jokiai unijai priklausy
ti, nes nemato iš to sau jo
kios naudos.

Labai bloga tvarka
Amerikoje Amalgameitų 

vyriškų drabužių siuvėjų uni
ja apytikriai turi tik apie 
365,000 narių, ši unija savo 
nariais mažėja. To mažėjimo 
priežastis yra ta, kad į dra
bužių siuvimo darbo sritį 
žmonės nelabai skverbiasi to
dėl, kad ten yra labai bloga 
sistema. Darbo produkcija 
ar štukų skaičius, kurį vie
nas žmogus per dieną turi 
padaryti, yra labai aukštai 

1 ir nežmoniškai įvarytas, o at
lyginimas už štukas yra la
bai mažas. Ten žmogus, no
rėdamas kiek žmoniškesnį 
uždarbį pasidaryti, turi su
kaupęs, įtempęs ir be per
traukos per visą dieną, kiek 
tik jo pajėgos leidžia skubiai 
dirbti, kad reikalaujamą dar-

New Yorkas ruošiasi 
visuotinam kon

gresui
New York (LAIC). — Va

sario 7 d. Apreiškimo parapi
jos salėje įvyko metinis N. 
Y. Lietuvių Tarybos susirin
kimas.

Šių metų valdybon išrinkti 
šie asmenys: Danielius Aver- 
ka, adv. Step. Briedis, Juozas 
Ginkus, Juozas Glaveskas, 
Elena Jurgėlienė, Marijona 
M. Kižytė, Petras Montvila, 
Pranas Narvydas, Bronė Spū- 
dienė, Dr. Ant. šerkšnas, L. 
Šerkšnys, Dr. Aldona Šliu- 
paitė, Juoz. Tysliava, Ona 
Valaitienė ir M. J. Vasil.

New Yorko Taryba priė
mė Amerikos Lietuvių Tary
bos kvietimą atlikti paruo
šiamuosius darbus Am. Liet. 
Visuotinajam Kongresui. Vi
si N. Y. Tarybos nariai su
daro Kongreso Rengimo Ko-

Kiek organizuotų darbininkų
JAV Darbo Departamen

tas paskelbė, kad pereitų me
tų pabaigoj, apytikriai, įvai
riose įmonėse, dirbtuvėse ir 
ūkiuose, buvo suvirš 60 mili
jonų abiejų lyčių darbininkų, 
iš kurių apie 15 milijonų yra 
unijistai, o kiti nepriklauso 
jokiai darbininkų unijai.

Amerikos Darbo Federaci
jai (AFL) priklauso su vir
šum 7 milijonai darbininkų, 
CIO priklauso apie 6 milijo
nai. Neprigulminga unija tu
ri suvirš 2 milijonus narių. 
Tarptautinė mašinistų sąjun
ga turi 624 tūkstančius narių. 
Geležinkelių darbininkų bro- kiek žmoniškesnį atlyginimą.1 sudaryta atskira šio 
lija turi 450 tūkst. narių. Su- ” ’---- 1 *• 15
sisiekimo darbininkų unija 
turi 173 tūkst. narių ir vi
soms kitoms nepriklauso
moms unijoms priklauso apie 
600 tūkst.

Iš visų unijų daugiausia 
narių turi tarptautinė teams- 
terių (vežikų) brolija, bū
tent, 1,062,000 narių ir ji pri
klauso AFY. Kaip matosi iš 
pranešimo, šioje šalyje tik 
apie koks ketvirtadalis dar
bininkų yra organizuoti, o ki-

t i • , . •, x ua.ru xkungresu iveugimu n.o-taeltĮ padarytų ir gautų Dide3niam Jarbo na.
Iriolr ’jmnnic!Irnam arlvonnirna 1 _ ...
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Kadangi ši darbo šaka di- komiteto valdyba: pirm. J.

džiumoje randasi jau žydų 
rankose, tad ir pats darbas 
ten yra jau, beveik, stacha- 
noviškai dirbamas. Taip pat 
reikįa nepamiršti, kad ir 
Amalgameitų unijos visa vy
riausia vadovystė irgi yra 
žydų rankose, tad unija į'tai 
daug dėmesio nekreipia ir ne
sirūpina darbininkų būvį pa
gerinti, bet vietomis dar net 
pagelbsti darbdaviams tokią 
blogą sistemą darbe įvesti.

KVIEČIAME
Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKA”
fa yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
* visada rasi įdomių, haudfrgų pasiskaitymų ir 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

“AMERIKA”
fa yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, ' 

, bet ir visame pasaulyje.

B. Laučka, -vicpirm. V. Ab- 
raitis ir Dr. M. Vinikas, sek. 
adv. K. Jurgėla, ižd. adv. S. 
Briedis. Pakomisijoms pa
rinkta: darbų knygai — J. 
Tysliava, informacijai — Dr. 
A. šerkšnas, butais aprūpini 
mo — P. Montvila, tvarkai 
ir pramogoms — J. Buivydas, 
finansams — A. S. Trečiokas, 
pamaldoms — Msgr. J. Bal- 
kūnas.

Paaiškėjo, kad Visuoti
nam Kongresui data nusta
tyta lapkričio 4 ir 5 dd., tai 
bus penktadienis ir šeštadie
nis, Hotel New Yorker di
džioje salėje. Kotelis rezer
vuos kambarius 700 asme
nų. Lapkričio 5 d. bus ban- 
kietas ir šokiai su pora kal
bėtojų. Šv. Patriko Katedro
je numatoma turėti pamal
das lapkričio 6 d. apie 3 vai. 
popiet.

New Yorko Tarybos veikė
jai didėliu pasiryžimu fer*pa,2- 
sitikėjimu ruošiasi tinkamai 

■ paruošti dirvą Amerikos Lie
tuvių Visuotinam Kongresui.

Vyt Tamulaitis

KUPRIUKO LAIMĖ
(Tęsinys)

Kupriukas vis mažiau valgė. Tik jo akys žibėjo ir 
degė anos tolstančios laimės ugnimi, kuri tokia šviesi 
spindėjo jo juodame varge. Plaktukas vis dažniau ėmė 
kristi iš rankų, vis dažniau lūžo yla. Senasis meistras 
kasdien matė vis labiau bąlantį jo veidą, bet niekada 
nepaklausė, kas taip sunkiai spaudžia jo krūtinę ir 
gnyba širdį. Tik didėjantis kupriuko abejingumas vi
sam kam, ir darbui ir barniui, vedė senąjį kurpių 
iš kantrybės. Jis pasidarė toks griežtas, kad jei tik 
vaikas ką nors ne taip padarydavo, tuoj šokdavo ant 
jo ir daužydavo sunkiu kurpaliu galvą.

—Aš tave išmokysiu — rėkė jis, grieždamas danti
mis. — Jei nepadeda žodis, padės kumštis. Kas gi iš 
tavęs bus, jei galvoje tik vėjai ūžčios? Ar savo kuprą 
užaugęs grauši, jei darbo dirbti neišmoksi?

Neprieštaravo ir nesiskundė kupriukas. Tik ritosi, 
biro didelės ašaros ant nešvaria priejuoste užtiestų ke
lių. Kiekvienas žemėtas batas, kurį ėmė į rankas, buvo 
sulaistytas jo dideliu sielvartu ir kančia.

Pro pilką tolumą pagaliau prasiskverbė pirmieji pa
vasario saulės spinduliai. Kupriukas labai apsidžiaugė, 
ir savo širdyje pajutęs tą mielą šilumą. Pro langą bu
vo dabar galima matyti žmones, vaikščiojančius, gat
vėje. Vieni eidavo su ryšuliais, kiti su duonos kepalė
liais iš kepyklos, o treti, susikabinę rankomis, prabėg
davo gatve garsiai juokdamiesi. Kartais nudardėdavo 
vežimas, prikrautas sunkių maišų, ar pasirodydavo už
klydęs automobilis, lydimas būrio vaikų. Kiekvieną jis 
meiliai sutikdavo pro langą ir palydėdavo akimis. Jis

priešintų, bet talkininkautų 
— tai labai svarbus karo fak
torius, kuris nulemtų karą be 
didesnių mūšių. Perventyvi- 
nis (įspėjamasis) karas bū
tų daugiau panašus į pabaigą 
praeito karo, jame pogrindi
nį vaidmenį vaidintų žemės 
kariuomenė ir aviacija ir gal 
į svarbesnius taškus prireik
tų kelių atominių bombų. Au
kų savo dalį karas, neabejo
tinai, pareikalautų, bet da
bartinė taika, kaip jau mi
nėta, ne mažiau jų paima ir 
grąso baisiu atominiu karu 
visai žmonijai, jeigu bus ir 
toliau ieškoma taikos be ka
ro.

(Bus daugiau)

“AMERIKOS”
■fa šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 

Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKA,” 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:

“Amerika”
417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 
numerius susipažinimui

Kipro Saloje neliko 
žydŲ

Kol žydams buvo suvaržy
tas laisvas įvažiavimas į Pa
lestiną, jie bandydavo ten į- 
važiuoti slaptai. Bet tokius 
slapukus, neturinčius leidi
mo, anglai sulaikydavo ir 
veždavo į Kipro salą Vidurže
mio jūroje.

Dabar, žydams įsteigus sa
vo valstybę, Palestinon įva
žiuoti suvaržymas atšauktas. 
Vasario 11 d. iš Kipro salos 
išvyko paskutinis žydų eša- 
lonas, viso 1,595 žmonių.

—Vengrijos vyriausybėje 
žymiausias ministerių vietas 
užima komunistai, žydų tau
tybės.

džiaugėsi, bent iš tolo galėdamas matyti kitą, aną 
pasaulį, ne tą, kuris buvo čia, užšalusiais langais kur
piaus dirbtuvėlėje.

Nuo stogo ėmė varvėti vis stambesni vandens la
šai, vis labiau tvino patakių grioveliai. Vanduo sruve
no į didžiuosius pavasario vandenis. Kaip buvo malo
nu, kad savo akimis kupriukas galėjo matyti smun
kančias ir kniubančias tas didžiąsias pusnis. Jos paste
bimai gelto, tižo ir nyko, kaip ir ta niūri žiemos pil
kuma, vis labiau paskęsdama skaidriame pavasario 
dangaus mėlynume.

“Kaip bus gražu,” galvojo kupriukas. “Ištrins pa
vasario upės, laužys ir neš ledus. Sužaliuos slėnis švie
siu žalumui o apynėlis namo kertėje apsipils rausvais 
spurgais. Iš žydinčio vyšnių sodo atplauks pavasario 
skambėjimas ir pro atidarą langą liesis vidun gairi
nanti srovė, užliedama ir krūtinę ir širdį...”

Tai kas, kad jis nematys pavasario laukuose, bet už 
tai gyvai jį ten jaus, juo džiaugsis ir gyven... Nors ir 
tada turės sėdėti čia, bet jo širdis vistiek bus tenai, 
apibertame saulės ir šviesos ftiokyklos kieme. Kaip 
ten gražu pavasary! Pertraukų metu susikabina risi 
rankomis ir šoka žalioje pievoje. Kokia skambi daina 
ir koks didelis džiaugsmo klegesys aidi aplinkui. Tik 
jo ten nebus. Tik jo vieno balso neišgirs jau pavasario 
laukai... Ak, neištvers jo širdis, vistiek kada nors iš
bėgs iš čia ir, užsiglaudęs už tvoros stulpo, ilgai žiū
rės į mokyklos kieme žydinčią veją, į baltus akmenė
lius ant’ ano plačiojo tako, vedančio prie tų didelių 
ąžuolinių durų. Jei jis ir nedrįs paliesti jų rankomis, 
tai bent vogčiomis žvilgtels per langą į klasę, kurioje 
kadaise sėdėjo, užsikniaubęs ant suolo džiaugėsi savo 
laime.

Kupriukas svajojo... Jo skaidrios, šviesios mintys su

posi, nardė ir šokinėjo su milijonais nušvitusių dulke
lių, kurios kilo nuo nešvarių grindų į auksinį šviesos 
pluoštą. Jam rodėsi, kad dabar ir plaktukas lengvesnis, 
ir yla aštresnė, ir žili meistro ūsai ne tokie šiurkštūs 
ir piktai pasišiaušę.

Tą dieną senasis kurpius atsikėlė nuo kėdės su skau
dama galva ir tarė:

—Negaliu ilgiau dirbti. Taip gelia smilkinius...
Jis buvo jau beeinąs atsigulti, kaip vidun įėjo mote

riškė, laikydama rankoje mažus batelius.
—Būk toks geras, meistreli, — kreipėsi ji į kurpių, 

— pataisyk juos čia pat Velykos, o mano mergaite 
neturi kuo apsiauti. Puspadėlių reikėtų. Tik žiūrėk! Ir 
kelios skylelės šonuose...

—Jokiu būdu, — išsitiesė kurpius. — Ir dar prieš 
šventes! Jokiu būdu! Kiek gi čia ligi jų. Dvi, trys die
nos. O dar ėmiau ir susirgau, dirbti negaliu. Gal kas 
kitas...

—O gal kaip nors, — maldavo moteriškė, tikro rei
kalo verčiama. — Kaip gi mano mažytė bus basa per 
šventes, — ji žvilgterėjo į kupriuką.

—Koks iš jo darbininkas. Vinies kaip reikiant neį
kala. Mat, daug mažiau turi galvoje proto, kaip savo 
kuproje paikumo... — mėtė piktus žodžius.

—Vistiek paliksiu, — ištarė staiga moteriškė. — Jei 
jūs nepriimsite pataisyti, tai nė kito neprisiprašysiu. 
O gal kartais apsveiksite. Būkite tada toks geras ir 
atsiųskite per vaiką. Negailėsiu atsilygindama. Prieš 
mokyklą gyvenu, Pilies gatvė šeši. Žalias namelis, ne
sunku rasti, iš visų išsiskiria. Sudiev! — ir, padėjusi 
batelius, išėjo.

Senasis kurpius nė žiūrėt nepasižiūrėjo į juos, tik 
sunkiai atsiduso ir išėjo į kitą kambarį.

Kupriukui sužibo akys ir pabalęs veidelis užraudo.

Imti ir pataisyti batelius! Juk geresnė proga greit ne
ateis. Taip lengva dabar būtų gauti leidimą išeiti į 
miestą, pasižvalgyti gatvėse ir atlankyti mokyklą, ku
rios baltą fasadą taip seniai, tik sapne, tematė. Jo net 
rankos ėmė drebėti iš džiaugsmo.

Pasiėmęs mažus batelius, ilgai vartė juos rankose, 
vis nedrįsdamas'pradėti. Nemaža darbo ir sugebėjimo 
reikėjo. Ne tik puspadžių trūko, bet ir visa apačia 
skyrėsi, siūlės buvo apirusios, o dvejose vietose dar ir 
lopyti reikėjo. Atsargiai pradžioje susiuvo vieną siū
lę, paskui pamėgino kitą. Uždėjo lopą, lygiai taip dai
liai, kaip ir senasis kurpius kad dirbo. Sekėsi, nes ži
nojo kaip dygsnyje siūlus sumesti, kur stipriau pa
veržti. žinojo taip pat, išilga ar skersa oda čia geriau 
tiko. Užsigulęs ant mažų batelių taip vikriai juos var
tė rankose, kad miela buvo žiūrėti. Dirbo visą širdį 
atiduodamas, kad tik ko dailiau ir tvirčiau būtų, kad 
tik nieko senasis kurpius negalėtų prikišti. Juk be -jo 
leidimo paėmė darbą į rankas.

Jau buvo vėlu, bet kupriukas dar vis tebesėdėjo 
sulinkęs prie žemo stalelio.

—Ką tu ten kaukši? — staiga sušuko senasis kur
pius iš kito kambario. — Ar tik ne svetimus batus 
gadini! O, tai ausis nulupčiau!

—Aš čia savo... — atsakė jis, vos atgaudamas kva
pą. — Atšoko maniškiui kulnis.

—Toks taisytojas, greičiau basas vaikščios... Bet ne 
mano reikalas. Taisykis, žinokis. Tik pirma patarimo 
pasiklausti reikėjo.

Kupriukas atsargiai vėl pakėlė plaktuką.
—Tik šiukštu nepaimk tų mažųjų batelių. Pirštus 

tuojau numuščiau, — lyg ką nujausdamas, šūktelėjo 
kurpius už lentinės sienos. — Ne tavo nosiai jie patai
syti, — pridėjo. (Bus daugiau)
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Vasario-February 25, 1949
,Vas;

Philadelphijos Žinios
DAUG ŽADANTI JĖGA APIE JUOS LIUDIJA

Įspūdingas paminėjimas
Sekmadienį, vas. 20 d., įvy

ko šv. Andriejaus parapijos 
25 metų sukakties paminėji
mas. Klebonas kun. J. J. Če- 
pukaitis 11 vai. atlaikė iškil
mingas mišias.

Vakare, 6 vai., Armory sa
lėj, įvyko didžiulis bankietas, 
kuriame dalyvavo per 600 
žmonių. Svečių tarpe buvo 
atvykęs iš Brooklyn© prel. J. 
Balkūnas ir visi apylinkės 
klebonai bei vikarai. Vakarą 
vedė kun. J. Bagdonas. Kal
bas pasakė preL J. Balkūnas, 
teisėjas Boyle. Visiems dėko
jo klebonas J. Čepukaitis.

Programą atliko parapijos 
choras. Po vakarienės keli 
šimtai jaunimo gražiai pasi
linksmino.

Pilną minėjimo aprašymą 
įdėsime kitame numeryje.

Iš jurgiečių tarpo
—Užgavėnių vakre, kovo 1 

d., Liet. Muz. salėj įvyks pui
kus bankietas, ruošiamas vie
tinės lietuvių šv. Jurgio pa
rapijos.

—Vietiniame lenkų savait
rašty “Gwiazda” vasario 24 
d. tilpo ilgokas eilėraštis, pa
garbai Lietuvos prezidento a; 
a. Antano Smetonos, proga 5 
metų, nuo jo mirties. Tas 
pats eilėraštis anksčiau tilpo 
ir dienrašty “Nowy Swiat° 
ir dienrašty “Dzienik DIa 
Wszystkich.”

Jurgietis

NEDAŽNAS ATVEJIS
Kąi savo tautai pašvenčia 

visas jėgas žmogus, kurs gi
męs ir augęs savo tautos že
mėje, maitinęsis jos dvasia, 

Rengimo komitetas , ir mokinių artimą susigyve-- ėjęs mokslą jos kalba, tai 
lra/1 trialroe* rrAy’oi fume Č4ai 4h * I x a i— —. — _ _ _i _     j   i _    

žmonių. ] 
uoliai dirba, kad viskas gėrai 
pavyktų.

Paminėjo per rūdiją
Vasario 16 d. gražiai pami

nėjų p. Petronėlė Antanaitie
nė per savo lietuvišką radi
jo programą. IŠ pildyta-ypa
tinga programėlė. Vaidino 
neseniai iš Vokietijos atvykę 
pp. Vytautas ir Bronū Voler- 
tai ir V. Šiurtna.

šventės minėjimai
Lietuviškos katalikiškos 

mokyklos Philadelphijoj .pa
minėjo Lietuvos šventę savo 
klasėse su ypatinga, progra
ma. Buvo lietuviškos dainos, 
himnai ir kalbos. Liet. Vyčių 
3 kuopa paminėjo tą šventę 
vasario 16 d., kai visi Vyčiai 
buvo raginti nešioti lietuviš
kus ženklelius, kalbėti tik lie
tuviškai ir klausė radijo pro
gramos minėjimo. Via. 20 d. 
jie gražiai paminėjo tą šven
tę per savo susirinkimą. Mat, 
Vyčiai tūri savo statute įsi
rašę nepamiršti savo tėvų 
kalbos ir šalies. Vyčiai tikrai 
nepamiršta. Jie gina Lietuvą 
ir lietuvių teisės angliškoj 
spaudoj, labai daug laišką 
parašė įvairiems angliškos 
spaudos leidėjams ir rašyto
jams, kurie minėjo ar gynė 
Lietuvą ir lietuvius.

UefuVoS Nepriklausomybės 
minėjimas

Philadelphiečiai šiemet mi
nės vasario 27 d. gražioj lie
tuvių muzikalinė salėj. Minė- 
juhb programa sudaryta pla
ti ir įvkiri. Svarbiausias kal
bėtojas bus p. V. Sidzikaus
kas, ką tik iš Vokietijos at- 

, vykęs. Be to, bus amerikie
čių kalbėtojų. Meninę prog
ramas dalį atliks net du cho-

* rai, p. Norkaus vadovauja
mas Dainos choras ir ką tik 
pradedąs veikti buvusių DP 
— tremtinių choras. Daly
vius ir šv. Jurgio parapijos 
mbkyklos mokiniai Su savo 
pWgrama. Tremtiniai rengia 
if ypatingą programą — gy
vųjų paveikslų, duetų, tautiš
kų šokių if t.t. šiemet renka
mos aukos bus siunčiamos 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
kad politiniai galėtų varyti 
LietilVos laisvinimo bylą. Ti
kima susilaukti labai daug miršti.

Tol. Sto 3208

huną, štai viena jų ataugtą, nieko nuostabaus, tai natūra- »__ • y j __ j _w
važiavo- Chicagon, ji atrado

Teko kiek arčiau pamatyti 
savo pašaukimą ir stoja vie
nuolynam Visos' draugės iš 
ryto palydi — malda, ir vė
liau ypatingomis atsisveiki-
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viena iš tremtinių našlaičių, lu. Bet kai pasišvenčia tau- 
................... tai žmogus, kuris gimęs ir 

augęs ne savo tautos žemė
je, maitinęsis ne savo tau
tos kultūra, ėjęs mokslus ne 
savo tautos mokykloje ir ne 

_...........savo tėvų kalba, tai jau yra
nimo ceremonijomis. O kiek nekasdieninis dalykas. Tai 
čia širdies ir jautrumo. Vi-j gali atsitikti tik su kilnia, j 
sos kaip viena karstai atsi- šviesia asmenybe. Su žmogų- j 
sveikina, braukia gailesčio a- mi, kuriam brangūs yra jo ( 
šarėlę, duoda linkėjimus. Per- tėvai ir tėvų šalis; o tuo pa- ' 
cnrupna ir QDQPrvo rnnlrvf rvirva 1

Iš Villa Joseph Marie
Neseniai mūsų korespon

dentui teko lankyti šv. Kazi
miero Seserų vedamą akade
miją — Villi Joseph Marie, 
Newtown, Pa. Tai yra viena 
maloniausių ir gražiausių 
vietų Philadelphijos ir apy
linkės lietuviams. nuolat 
lankosi svečių iš višos Ame
rikos ir Europos, jei tik kas 
atvyko, tai tuoj ir Villon va
žiuoja, kad galėtų aplankyti 
jaunimo mokyklą ir auklėji
mo įstaigą, pailsėti} ar susi
pažintų su Amerikos auklė
jimo įstaiga. Maloni kores
pondento staigmena buvo su
sitikti savo buvusią mokinę, 
dabar seselę Aleksandrą, ku
ri tik prieš metus atvyko iš 
Europos ir kuri papasakojo 
didelę savo pergyvenimo Vo
kietijoj koncentracijos sto
vykloj, prie darbų, kaip bė- 
go ir kiek pergyveno. Čia bu
vo ir kita seselė, kuri tik ką 
atvyko iš Europos, dar nesu
spėjo nė savo įspūdžių pa-

JONAS DAUNIS 
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

NAUJIENA
“Amerikos” laikrttščio darbuotojai, norėdami patenkinti <Mu- 

gumos Hettivių pageidavimą, įsteigė į visas pasaulio šalis, išskyrus 
Sovietų Sąjungą, siuntinių persiuntimo skyrių, per kurį kiekvienas 
galės siųsti siuntinius savo giminėms tremtyje.

_ Norint užsakyti siuntinį laišku, reikia aiškiai parašyti savo 
adresą, adresą to, kam nori siųsti ir siuntinio numėrį. Tie, kurie

Jokūbas Stukas

metų

mirė

šarėlę, duoda linkėjimus. Per- tėvai ir tėvų šalis; o tuo pa-' 
gyvena ir seserys mokytojos, čių ir jo, tauta. Vieną tokių1 
ir jos lydi, fotografuoja. 0 mes turime čia Amerikoje, j 
kokia užuojauta ir meilė. . jNewarko, N. J. mieste. Tai KULTŪRINIS KELIAS 

Nors mokosi ir nelietuvai- visiems jau gana žinomas lie-, D .
čių, tačiau yra mokoma lie- tuviškų radijo programų ve- By_danias dar.JJ metų, jis 
tuvių kalba. Ir kai kurios ne dejas Jokūbas Stukas. 1?™^° ■ ,hetuvvl®įas Jacį° 
lietuvaitės taip uoliai stėn-f *lfWC!™ I transliacijas is New Yorko
giasi išmokti lietuviškai ir ATKREIPTINAS DĖMESYS WBNX stoties. Tai nepapras- 
mokosi tos kalbos. Jos turi, Prieš porą savaičių Jokūbo imciatyvos žmogaus žen- 

• lietuviškų knygų ir laikraš- Stuko tėvai savo sūnaus gim- klas-Peveik vaikas būdamas,
- ' ' tiniame Newarke, lietuvių ^riebuesi 3au darb°; Bet

salėje, suruošė gražią vaka- garbiausia tai, kad šitame 
rienę, į kurią susirinko dide- 
lė masė pačių rinktinių vie-! "' 
tos ir apylinkių lietuvių ir 
svetimtaučių amerikonų, ku
rių tarpe — ir pats miesto 
mayoras. Tai buvo Jokūbo 
aukštojo mokslo baigimo 
New Yorko universitete at- 
žymėjimo vakarienė.

Jaunas, Vos 24 metus persi- 
ritęš pilnas energijos,, ga
bumų ir Sumanumo vyrąs, ne
paprastai gražiai kalbąs lie
tuviškai ir angliškai, atkrei
pė ypatingą mūsų dėmesį. 
Dar daugiau susidomėjome 
juo, įsigijusiu aukštojo mo
kslo diplomą, atidariusiu 
sau duris į plačius galimu
mus, kurie jam, kaip ameri
konui, čia stovi prieš akis, ir 
vis dėl to besididžiuojančiu 
tuo, kad jis yra lietuvis, be
kalbančiu yisur su savais tik

lietuVaitės taip uoliai sten
giasi išmokti lietuviškai ir

čių ir visuomet gali išmokti 
lietuviškai. Bet labiausiai 
mėgsta lietuviškas daineles 
ir jas gražiai dainuoja- įvai
riomis progomis. Tai buvo 
prieš pat Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Jos jau bu
vo išmokusios ypatingų dai
nelių. Kai kurios lietuvaitės 
pačios mėgino parašyti savo 
lietuviškas melodijas ir su
kurti dainas. Kai jos pamėgs
ta lietuviškumą, tai ir sten
giasi jį palaikyti ir kitas už
degti lietuviškumu, šįmetinis 
minėjimas turėjo būti ypa
tingas ir gražus. Gal išgirsi
me, kaip joms pavyko pami
nėti tą Lietuvos šventę. Gir
dėti, kad pavasarį žada mer
gaitės įrengti lietuviškus dar
želius, aikšteles su lietuviš
kais ženklais, gal koplytėlę.
Tai būtų gyvas lietuviškumo 
atgaivinimas mergaičių dar
beliuose. Siuvinėjimas, audi-
iHas lietttviskų > juostų, taU- lietuviškai ir bepasižadančiu 
tiškų drabužių irgi duotų visas jėgas ir toliau skirti 
daug naujiiffič mergaitėms lietuvių tautai, jos kultūros 
studentėms. > palaikymui ir kūrimui.

GYVENIMO BĖGIS
Jokūbas Stukas yra gimęs 

1924 m. spalių 8 d. 1938 m. 
su pasiryžimu baigė Oliverio 
pradinę mokyklą, o 1942 — 
Eastside Commercial High 
School. 1942 m. įstojo į ka
riuomenę. ]

_______________.b— 

sveikatai, iš kariuomenės pa- 
siliuosavO. Grįžęs, kurį laiką 
vargonininkavo šv. Trejybės 
bažnyčioje savo gimtajame 
Newarke, o vėliau — kaimy
niniame Harrisone, N. J. 
1945 m. įstojo į New ^orko 
universiteto ekonomikos sky
rių. 1949 m. sausio mėnesį šį 
universitetą baigė ir gavo 
bakalaUriato laipsnį. Dabar 
tūri Valstybės Departamen
to stipendiją, išvykti į Euro
pos universitetus pagilinti 
studijas.__________________ |

Nuoširdi pagelba trem
tiniams

Vasario 12 d. į Phila atvy
ko buvę tremtiniai, Vytautas 
ir Bronė Volertai. Jie apsi
stojo pas p. J. Valavičius, 
1340 S. 2nd St. Ir koks rū
pestingumas ir lietuviška 
meilė parodyta tiems beda
liams. Pp. Valavičiai, jų duk
relė Emilija ir sūnus Juozas 
visomis savo jėgomis sten
giasi įkurdinti naujus gyven
tojus. Jie davė savo namą, 
įrengė su reikalingiausiais 
dalykais. Jiems į talką stojo 
ir kiti, pirmiausiai p. Savic
kienė parodė tikrai retą nuo
širdumą. Ji remia, kviečia 
priimtuvių vakarienės, ren
gia lietuviškus pietus, atneša 
i šsavo krautuvės reikalin
giausių dalykų, pasiūlo pa
skolinti pinigų, kol gaus dar
bą ir pradės gyventi. P. Ona 
Jurgaitienė paaukavo gerą 
Idvą ir Staliukus. Kiti lietu-

jvo, jis jam sekėsi, jis jį iš
vystė iki aukšto laipsnio, ku
rį turime dabar. Išėjimas į 
kariuomenę, šį darbą jam 
pertraukė 1944 m. jis vėl pra
dėjo lietuviškas transliaci
jas iš New Yorko WEVD sto
ties, iš kurios transliuoja ir 
dabar. 1948 m. jis pradėjo 
kultūrines lietuviškas radio 
programas per garsiąją New 
Yorko WGYN - F. M. stotį. 
Šios programos taikomos 
amerikiečiams ir Amerikos 
lietuvių jaunimui. Jis suor
ganizavo per 1,000 narių ra
dio klubą. Suorganizavo mer
gaičių chorą, lietuviškų šokių 
šokėjų grupę.

ATEITIES PLANAI
Jokūbas Stukas, gydytojų 

varomas, kovo mėnesį turi 
vykti poilsiui vieną mėnesį. 
Prie radio jį pavaduos prof. 
Dr. Račkauskas. Grįžęs, nu
sistatęs vėl visas jėgas kon
centruoti lietuviškajai kultū
rai kelti per Amerikos radi
ją. Nusistatęs pasinaudoti 
valstybine stipendija ir tre
jetui mėnesių išvykti į Euro
pą. Aplankys Angliją, Pran
cūziją, Vokietiją ir Italiją. 
Sustiprėjęs fiziniai ir atbai-

, m. išlojo j Kd-; g gave moksliškai, jis pasi- 
Buvo paskirtas žada visas pasišvęsti lietuvių 

tankų batalijone.Susilpnėjus, tautos reikalams. Linkime 
(jam brangiu lietuviškuoju 
keliu laimės ir našumo.

Lenkai, buvę drauge su lie
tuviais bolševikų koncentra
cijos lageriuose, paskui į An- 
derso armiją patekę ir išsi
gelbėję, kalba:

Severno Uralskije Lagera 
Lagpunkt Nr. 47 mirė šie lie
tuviai :

Belošauskas ar Balašaus- 
kas Pranas, mirė 1941 
rugsėjo 24 d.

Daukša Leopoldas,
1941 m. spalių 7 d.

Dzikas Leonas, mokytojas, 
mirė 1942 m. sausio 15'd.

Gokas, mokytojas, mirė
1942 m. sausio 18 d.

Jokutas ar Jakutis Adol- 
pas, prokuroras, mirė 1941 m. 

1 liepos 21 d.
Liaudinskas, mirė 1942 m. 

sausio 20 d.
Luckevičius Mikalojus, ru

sas, mirė 1941 m. lapkr. 21 d.
Makėnas, mirė 1941 metų 

gruodžio 24 d.
Masiukevičius Andrius, mi

rė 1941 m. lapkričio 8 d.
Mataitis Mykolas, teisinin

kas, mirė 1941 m. gruodžio 
tarp 1 ir 7 dd.

Migavičius Juozas iš Bab
tų, mirė 1941 m. lapkr. 15 d.

Podleckis Vytautas, Kau
no chemijos fabrikanto šei
mos narys, mirė 1941 m. rug
sėjo 15 d.

Podleckis Vytautas.
Puskunigis Jonas (sūnus) 

mirė 1941 m. lapkr. 10 d.
Skinderis Antanas iš Šiau

lių, mirė 1941 m. spalių 23 d.
Smetona Adomas, dailinin

kas (Raštikienės brolis), mi
rė 1942 m. sausio 18 d.

Strupas Romas, studentas, 
mirė 1941 m. spalių 25 d. •

Zavadskis ar Zavoskis, mi
rė 1941 m. liepos mėn. tarp 15 
ir 24 dd.

Lagpunkt Nr. 35 tarp 1941 
m. gruodžio ir 1942 m. vasa
rio mirė šie:

Eidrigonis, 
gimnastikos 
Kauno.

Gorinas
Jaskūnas
Kazlauskas
Paulauskas
Rašėnas
Steponaitis

žurnalistas)
Štaupas
Šedis
Tamošiūnas
Vaitkevičius
Žemaitis.
1942 m. vasario 20 d. dar 

gyveno šie:

sportininkas, 
mokytojas iš

(gal Antanas,

sekretorius (gal Aleknavi
čius Tada?).

Andriuškevičius.
Andžiulaitis, buv. ministe- 

ris (Antanas Endziulaitis, 
teisininkas?).

Bačkus Juozas, buv. gusa- 
rų pulko vadas.

Bložė.
Bičiūnas Vytautas, litera

tas ir dailininkas.
Čarneckis (Černiauskas), 

inž.) Voldemaras, buv. minis- 
teris ir pasiuntinys Italijai.

Dovydaitis Pranas, profe
sorius iš Kauno, buv. premje-. 
ras.

Jokantas, Dr., buv. švieti
mo ministeris, autorius.

Ignatavičius, karininkas.
Kalnėnas Jonas.
Kubilius Antanas, teisinin

kas, buv. Klaipėdos guberna
torius.

Karvelis.
Matulevičius.
Mikolajūnas, buv. aukštas 

valdininkas.
Nausėda, buv. radio stoties 

valdininkas.
Noreika, radio stoties val

dininkas, literatas.
Papečkys Juozas, pulkin. 

Valstybės Tarybos narys.
Pranaičiai, broliai, vienas 

buv. mokesčių inspektorius.
Pulkauninkas.
Puskunigis (tėvas).
Sakavičius, buv. saugumo 

valdininkas.
Starkus Zigmas, buv. Vals

tybės kontrolierius, Tarybos 
narys, bankininkas.

Stankus, medicinos Dr.
Sutkus Jonas, generolas.
Šostakas, Darbo Rūmų par 

eigūnas, Socialės Apdraudos 
direkt. išvežtas į Kamčatką.

Verbyla.
Žeglys, vienakojis violinče- 

listas, 1942 m. sausio mėn. 
išleistas apsigyventi arti To- 
bolsko.

Žygelis Jonas, Valstybės 
Kontrolės valdininkas.

Lietuvos piliečiai žydai bu
vo gyvi 1942 m. vasario 20 d.

Davidovičius
Dubovičius, medicinos Dr.
Falk, prekybininkas iš 

Kauno.
Broliai Freimanai
Izraelitas, gelumbės fabri

kantas iš Klaipėdos
Šepsenbaumas, studentas.
Mirė:
Uljamperis šolochas, mirė 

1941 m. rugsėjo 15 d.
Vidukelris Benjaminas,

Sek 
.Juozą 
garbi! 
M Ki 
klausi 
šiose 
didžiu

Wa'

gausia
džia ų

Vaši 
jvyks I 
Laisvė 
svarbia

čius. B 
prašyt 
meldži; 
gelbos 
vaidini 
dėklam 
mai.

Vasaį 
7-to sk 
mas. Pu 
susirinN 
tarimo I 
čių Klu 
taujama 
nedalyv 
je. :

Bi
Liet, 

sario 13 
jo Beer, 
dieną, 1 
New Y<j 
visų lieti 
somybėš 
sukaktie 
radio — 
party iri 
Matyt, j 
reikalus 
kas kitai

Pro

Tel. DEW 5136
viai irgi atjaučia jaunus gy-J
ventojus ir stengiasi surasti Į j Jos. Kavaliauskas 
darbo ir padėti pradėti gy- S

. .. , i---- « LIETUVIS GRABORIUS
Laisnluotas

gus ir buvusius sunkumus ir { Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis pri6 manes

venti. Todėl tie buvę tremti
niai pamiršta savo visus var- 
gut» « uuiuaiuB ouuauiuuB i*j 
šviesiau žiūri į ateitį. Talpi!

dUlV3<Į LVj A.CUI1 I1V11 LT UI 1 LAIMUI 1 1C, K.UI1L? , ,t, ,, , . w
norės Užsakyti ūėpfer laišką, o Asmeniškai atvykę, gūlėš pasirinkt! hėttlViai pasirodė tikrai ~ g e-*
ir kitokias rūšis siuntinių.

Nr. 1 — $9.00
sv. kiaulinių taukų 
šv. rūkytų lašinių 
sv. mėsos 
sv. kavos

Nr. fr- lfcOO
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 šv. cukraus
1 sv. kavos
% sv. kakao
1 sv. Šokolado
2 čahš čbnd. piėho
2 gabalai tubtet. muilo

Nfc 4 -• ¥6.00
10 sv. kiaulinių taukų
5 sv. kvietinių miltų
2 sv. cukraus

ros širdies savo nukentėju 
stems tautiečiams.

Alekna arba Alechna iš. Kauno filantropas, mirė 1941 
Kauno, buv. prof. Biržiškos |m. rugsėjo 22 d.

Atsiuntė paminėti 
knygas

1. Lietuvių tautosakos skai 
tymai — Dr. J. Balys.

2. Sugrįžimas — Vyt. Ta- 
mulaitis.

3. Lietuvių literatūra — 
Pr. Naujokaitis.

4. P. Kiaulėnas — M. Sche
rer.

5. Heorken Shen Judge.
Litauen — Dr. V. Jung-6.

5 fer.
7.

X r x. Xi x!2 rein 
xl M •

Litauischer Liedersch- 
— Dr. V. Jungfer. 

Visos išleista “Patria1 
f; dyklos Vokietijoje.

lei-

MES JUOKIAMĖS

Vasari 
vasario 3 
kun. Šv 
redaktor 
Prisirink 
r i uos sul 
nas kun. 
aukos pa 
ir Am. 1

KAN

3
2
2
2____ _
5 sv. cukraus
5 sv. kvietinių miltų
1 tars t»rid. pieno
2 gabalai tuolet. muilo

Nr. 3 — $7.00
3 sv. kiaulinių taukų
2 šv. rūkytų lašinių
2 sv. cukraus

JI sv. kavos -
2 cans cond. pieno

Be to, mūsų skyrius persiunčia ir pačių atneštus daiktus— 
maistą ir drabužius.

Mūsų siuntiniai ir patarnavimas yra žymiai pigesni už kitų.
Patikrinkite tai patys. Taigi, pasnaudokite mūsų patarnavimu.

. v LITHUANIAN AID COMPANY >
417 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. TeL EV 8-7012

Tautiškų šokėjų grupe
Philadelphijoj yra buvę ke

lios tautiškųjų šokėjų gru
pės, bet nė viena nebuvo ga
na stipri, ypač nebuvo SU vy
rais. Dabar atSitadUs dau
giau buvusių tremtinių ir ge
rai šokių mokytojai p. Guš- 
taitienei, yra organizuojama 
stipri ir gera tokių šokių gru
pė. Pirmas tos grupės pasi
rodymas bus vasario 27 die
ną, per Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą.

X X 
X X 
X 
X 
X X 
X X 
X X 
X 

_ *

FilniŲ artisty algos

—Mėnulis mažesnis už že
mę 50 kartų.

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

•--.—tr.iJitiks"

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo {staiga 

DidelS, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

Įstatymas reikalauja, kad 
stambesnes algas gaunantie
ji asmenys būtų skelbami 
spaudoje. Iš tų skelbimų ma
tyti, kad daugiausia uždirba 
filmų artistai. Štai kaikurių 
uždarbiai:

Humprey Bogart — $467,- 
361.00. •

Bette Davis — $328,000.
Denna Durbin—$323,477.
Betty Grable — tik $299,- 

'333.00.
Žinoma, tiek pinigų į ran- 

■ kas nė vienas jų negavo, nes 
Dėdės Šamo mokesčių ins
pektorius dideles algas gero
kai apkarpo. Taip antai, nuo 
$100,000 jis paima valstybės 
iždui $63,540, o nuo milijono 
— net $840,146.

Neapsimoka
Naktį ima skambinti vie

no daktaro telefonas.
—Kas čia kalba? — klau

sia daktaras.
—Čia Žvirblienė. Žiūrėkite, 

ponas daktare, aš su savo vy
ru grįžau iš baliaus, ir mūsų 
mažasis berniukas, pasirodo, 
prarijęs 10 dolerių.

—Gerai, po 20 minučių at
važiuosiu.

Po penkių minučių vėl 
skambina daktaro telefonas. 
Vėl ponia žvirblienė prie te
lefono.

—Dovanokit, ponas dakta
re, pasirodo kad mažasis iš
dykėlis 10 dol. stalčiuje buvoi 
įkišęs ir mes juos jau rado
me. Pasirodo, jis prarijęs 5 
centus, todėl ir važiuoti 
apsimoka.

Palauks
—Tamsta turi penkiasde

šimt trejus metus ir manai 
vesti aštuoniolikos metų Ja 
nę? Juk ji per jauna!

—Tai tiesa. Tad palauksiu 
dar porą metų, kol ji išaugs...

Greitas arklys
Kauno turguje arklių pir

kėjas, priėjęs prie piliečio, 
laikančio seną sulysusį kuiną, 
pastebi, kad jo arklys nie
kam netikęs.

—Na, na, atsikerta žmoge
lis. Čia, tamsta, ne arklys, 
tik stačiai žaibas. Tik įsivaiz
duok, per valandą jis nuke
liavo 25 mylias traukiniu.

ne-

Pas daktarą
—Tamstos sveikatos 

vis žymiai pagerėjo, — sako 
daktaras ligoniui, *— širdis 
veikia daug normaliau. Tie
sa, tamstos kojos kiek suti
nusios, bet tai niekis, aš dėl 
to nei kiek nesirūpinu.

—Ponas daktare, jei tams
tos kojos būtų sutinusios, tai 
ir aš nei kiek dėl to nesirū
pinčiau.

sto-

Tik bepročių namai
—Žinai, jis beprotiškai my

li ją, o jinai — jį!
—Na, tai jau nebe mote

rystė, tik bepročių namai.

Kas toliau?
Mokykloje mokytoja klau

sia Jurgio:
—Kas toliau: Afrika, ar 

mėnulis ?
—Afrika.
—Kodėl tu taip manai?
—Dėl to, kad visi gal mė

nulį pamatyti, o Afrikos ne.

Pasikalt
Lietuvių

ku i

Visai r 
aš svečiu 
pirminink 
kamantin 

—Aš J 
rodos, jei 
te K. L. 
galima bi 
mą apie

—Su j 
Viską ir 
Tamstą c 
stebęs.

—Ar & 
rusi?

—O, ja 
dešimtinei 
metais iš 
veikti Vilr

—Kokie

bai daug i 
pai. Sąjun 
simą atsa 
riuose Lit 
mą lietuvi 
tikimybę ] 
niams prii 
nę kultūr. 
meną.”

Trumpa: 
vis, pateku 
lietuvišką
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KORESPONDENTU PRANEŠIMAI

Waterbury, Conn
Sekmadienį, vasario 27 d., Šv. 

Juozapo Auditorijos salėj kalbės 
garbingas iš užjūrio svečias prel. 
M Krupavičius, Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime. Be to, 
šiose iškilmėse dalyvaus mūsų 
didžiulis choras.

Waterburio ir apylinkės lietu
viai kviečiami šiame minėjime 
gausiai dalyvauti. Minėjimo pra
džia 7 vai. vakare.

A J. Aleksis,
Waterbury ALT pirm.

ĮVAIRENYBES
Kvotos kolonijoms stalčiai reikia pabarstyti bul- 

J vininic milinio (Irmkmnlu)
Ryšium su šiuo metu vyk

domu ALT vajumi, ALT Vyk- ucuico lengva IOXUXW naiDLU 
'domasis Komitetas nustatė vandeniu: dėmėtas rūbas iš-

viniais miltais (krakmolu).
—Vaisių ir uogų šviežias 

dėmes lengva išimti karštu
tuviu — ištikimu šiam kraštui, 
bet kartu ir savo tėvynei, savai 
kalbai bei religijai.

Dar tunu pažymėti, kad šiuo atskiromis valstybėmis mi- tiesiamas virš indo ir ant dė
mėtu Sąjunga laiko beveik pir- nįmajes kvotas, tikėdamasis, mės pilamas verdantis van- 
maeiliu savo tikslu, kiek galima, ka(j atskiros tų valstybių ko-' duo tol, kol ji išnyksta.

lomjos pačios pasiskirstys: —Drėgni bei krakmolyti 
'numatytas surinkti sumas.(baltiniai prie lygintuvo ne-

pagelbėti tremtiniams, esan
tiems Vokietijoje.

-Būtų labai įdomu iš p. pir- Kvotos tokios“:
. m 0aiifornja — $2,500.

Connecticut — $10,000.
Illinois — $22,000.
(iš jų Chicagai $15,000)
Indiana — $1,000.
Iowa, Kansas, Maine — 

1,000.

mininko išgirsti ką nors apie 
praeitį. Kas per tą laiką yra Są-, 
jungos nuveikta?

—Man truputi nejauku apie 
tai kalbėti. Įvertinti geriausia 
gali tik tas, kuris iš šalies ste
bi. Bendrai, Sąjunga per tą lai-1 
ką yra surengusi daug įvairių r’Maryland _ 2,000. 
minėjimų, paskaitų, kultūrinių 
bei meninių parengimų. Išpla-, 
tinta daug knygų. Duota įvai-, 
rioms kultūrinėms organizaci- ” $1*000^ 
joms žymios piniginės pašalpos. -- '
Jeigu šiandien su lietuviu, pate
kusiu prieš kelioliką metų į šią 
visai nelietuvišką aplinkumą,1 
dar galima susikalbėti lietuviš
kai, yra ne vien kitų bet ir Są
jungos nemažas nuopelnas. Pa
staruoju laiku gana daug padė
ta tremtiniams. Vien per praė
jusius metus įvairiems tremtyje 
esantiems ligoniams, našlai
čiams, seneliams ir šiaip reika
lingiems paramos pasiųsta mais
to ir įvairių reikmenų daugiau, 
negu už $700. žinoma, tai nėra 
kažkas, bet mūsų pajėgumui jau 
yra didelė suma. Tikrumoje, 
nežinau kuri Kanados lietuvių 
organizacija tame klausime yra 
mus pralenkusi.

—Gal perdaug savo smalsu
mu jus, p. pirmininke, varginu, 
bet labai įdomu, kas gali būti 
Sąjungos nariais ir kokios įsto
jimo sąlygos?"'

—Kiekvienas lietuvis, jaučią
sis lietuviškai, nežiūrint kurioje 
Kanados vietoje jis gyventų, 
kiekvienu panorėjimu gali būti 
Sąjungos nariu, nes Sąjunga nė
ra kokia išimtinų grupelė, bet 
masinė visų Kanadoje gyvenan
čių lietuvių bendruomenė. Są
lygos įstoti paprasčiausios: par
duoti savo vardą, pavardę ir ap
simokėti $1. Geriausia naujiems 
nariams įstoti yra visuotinio su
sirinkimo metu, kuris įvyksta 
šių metų vasario 27 d. — tuo
jau po pamaldų, parapijos salė
je.

—Ar neišnaudosiu per daug 
Jūsų, p. pirmininke, atvirumą, 
jei paklausiu, kaip Sąjunga žiū
ri į naujai atvykusius?

—Na, tokiame klausime Są
junga paslapčių neturi. Sąjunga 
visus naujai atvykusius ar at
vykstančius visa širdimi sveiki
na, jais džiaugiasi ir didžiuojasi. 
Naujai atvykusieji yra lyg švie
žias, karštas kraujas, įlietas į 
mūsų jau truputį .nusenusį kū
ną. Jų įsijungimas į mūsų orga
nizacijas, atneš naujos energi
jos, naujų jėgų.

—Kokios Jūs, p. pirmininke, 
nuomonės apie Sąjungos ateitį?

—O, tas kalnas nėra peršoka
mas. Pranašavimo dovanos ne
turiu. Kai kas dar pajėgia nors 

Visai netikėtai Išryškėjo, m nusopiinoH ateiti, d aš. nei to 
aš svečiuojuosi pas K. L. S. PJ nesugebu Bet manau, kad Są- 
pirmininką. Užėjo pagunda “pa- ™“ t,kslas niekuomet nenu- 
kamantinėti.”

—Aš labai atsiprašau, man 
rodos, jei neklystu, Tamsta esa
te K. L. S. pirmininkas. Ar ne
galima būtų vieną kitą klausi
mą apie tai?

—Su didžiausiu malonumu. 
Viską ir apie viską, kas tik 
Tamstą domina, — atsakė nu
stebęs.

—Ar seniai KLS yra įsikū
rusi?

—O, jau šiais metais švęsime 
dešimtmetį! Ji susiformavo 1939 
metais iš tuo metu nustojusios 
veikti Vilniui Vaduoti Sąjungos.

—Kokie jos tikslai?
—čia būtų galima kalbėti la

bai daug ir atsakyti labai trum
pai. Sąjungos statutas į tą klau
simą atsako, taip: “Auklėti na
riuose Lietuvos meilę, prisiriši
mą lietuvių kalbai ir tikybai; iš
tikimybę Kanadai ir demokrati
niams principams. Remti tauti
nę kultūrą, lietuvių spaudą ir 
meną.”

Trumpai, stengtis, kad lietu-Į namų neišeidamas, arba"ne
vis, patekęs į Kanadą, visai ne-.toli nuo jų nueidamas, pada-jkos ir alūno.

limpa, jei karštą lygintuvą 
nutrinam gabalėliu stearino 
(žvakės) ir vėl švariai nutri
namą.

—Sena, kieta mėsa, kai 
verdama su dilgėlių lapais, 
suminkštėja.

Elizabeth, N. J
Vasario 16-tos paminėjimas 

įvyks kovo 6 d., 4 vai. popiet, 
Laisvės salėje. Paaiškėjo, kad 
svarbiuoju kalbėtoju bus garbin
gas svečias, prel. M. Krupavi
čius. Bažnyčioje tą dieną bus už
prašyta suma, kurios metu bus 
meldžiamasi, prašant Dievo pa- 
gelbos atvaduoti Lietuvą. Bus 
vaidinimas, solo dainavimas ir 
deklamacijos. įžanga nemoka
mai.

Massachusetts — 15,000.
Michigan — $5,000.
New Hampshire, Nebras-

New Jersey — 4,000.
New York — 15,000.
Ohio — 4,000.
Pennsylvania — 12,000.
Wisconsin — 3,000.
Kitos valstybės — $2,500.

Neužmirškit padėti 
tremtiniui!

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Uni- 
Ser- 
3 d. 
Nr.

Vasario 15 d. įvyko BALFo 
7-to skyr. mėnesinis susirinki
mas. Pirm. A. Peterienė atidarė 
susirinkimą. Nutarta rengti kor- 
tavimo vakarą kovo 6 d., Pilie
čių Klube, 6 vai. vak. Apgailes
taujama, kad atvykę pabėgėliai 
nedalyvauja lietuviškoje veiklo
je. Koresp.

Bronx, New York
Liet. Demokratų Klubas va

sario 13 d. savo patalpose turė
jo Beer Party. Taį yra tą pačią 
dieną, kai buvo Hotel Capitol, 
New Yorke bendras minėjimas 
visų lietuvių Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 31 metų 
sukakties.’ Klubiečiaį skelbė per 
radio — ateikite visi į klubo beer 
party ir turėsite geriausią laiką., 
Matyt, jie jau pamiršo Lietuvos! 
reikalus — jiems daugiau rūpi 
kas kitas.

USIS garsina VLIKą
Paryžius (LAIC). — 

ted States Information 
vice Paryžiuje vasario 
išsiuntinėjo biuletenį
762 visai Prancūzijos spau
dai ir žinių agentūroms. De
vintame puslapy pranešama 
apie VLIKo pirm. M. Krupa
vičiaus ir Vykd. Tarybos pir- 
min. V. Sidzikausko pasikal
bėjimą su spauda Lietuvos 
Pasiuntinybėje Washingtone 
vasario 1 d.

šešiuose pranešimo para
grafuose, USIS biuletenis su
gebėjo įsprausti pagrindines 
VLIKo pareigūnų mintis ir 
pareiškimus, jų tarpe ir šį: 
“Mes tikimės galėsią sudo
minti Jungtinių Valstybių 
vyriausybę, kad ji imtųsi gin
ti mūsų bylą tarptautiniame 
forume.”

Gale, trumpai, bet pras
mingai apibūdintos “abiejų 
aukštų Lietuvos išlaisvinimo 
sąjūdžio asmenybių” charak
teristikos.

Matęs

Providence, R. I
Vasario 16 d. minėjimas įvyko 

vasario 20 d. Kalbėtojais buvo 
kun. švagždys ir “Amerikos” 

* redaktorius Dr. A. šerkšnas. 
Prisirinko gerokai žmonių, ku
riuos sukvietė parapijos klebo
nas kun. Vaitekūnas. Surinktos 
aukos paskirtos pusiau—BALF 
ir Am. Liet. Tarybai.

KANADOS ŽINIOS
Pasikalbėjimas su Kanados 
Lietuvių Sąjungos pirminin

ku p. Antanu Sakalu

stos savo reikšmės, o lietuviai 
taip pat nenustos savo lietuviš
kumo. Ypač -naujai atvykusieji, 
kurie ir lietuviškumui, ir trem
tinių vargams yra jautrūs, įsto
ję į Sąjungos narius, gali išju
dinti veiklą iki pilno pajėgumo.

Dar daug būtų kas paklausti, 
bet deja, girdžiu, kaip vaišingo
ji ponia Sakalienė iš visų pa
kampių krapšto svečius išgerti 
arbatos. Reikia ir mums užbaig
ti įdomų pasikalbėjimą.

—Dovanokite, p. pirmininke, 
ar galiu pasinaudoti proga ir tą 
pasikalbėjimą patiekti per spau
dą visuomenei? -

Ponas pirmininkas pažiūrėjo 
į mane lyg abejodamas.

—Manau, kad čia nieko blo
go mes nekalbėjome. Pagaliau, 
visuomenės reikalai,, turi būti 
visuomenei žinomi, — užbaigė 
šypsodamąsis. -s

D. P.

—Kiekvienas žmogum iš

ANGLIJOJE SUVALGOMA 
DAUG ARKLIŲ

Anglijos parlamento keli 
atstovai labai susirūpinę, kad 
pas juos gali sumažėti ark
lių skaičius, nes kas metai 
daug jų paskerdžiama mėsai. 
Tik per 4 paskutinius metus 
anglai suvalgė 178,659 ark
lių.,

AID OVERSEAS, Inc., 4851 
S. Ashland Ave., Chicago 9, Ill., 
gauti padėkos laiškai:

j “Džiaugiamės ir dėkojam ga
vę taip ’ reikalingą siuntinėlį, o 
dar labiau džiaugtumėmės su sa
vo keturiais mažyčiais, jeigu kas 
padėtų išvykti į USA. B. Ra
šymas, Eutin, Germany.” Siun
tinį užsakė J. Baranauskas, 3352 
S. Morgan St., Chicago, Ill.

“Labai dėkoju. Gavau tvarkoj. 
Sesuo B. Balčiūnaitė, Garmisch, 
Germany.” Siuntinį užsakė S. 
Balčiūnais, 26-38 St. Long 
Branch, Toronto.

“Daug ačiū. Siuntinį gavau 
tvarkoj. V. Petravičius, Fell
bach, Germany.” Siuntinį užsa
kė dail. P. Kiaulėnas, 7253 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Hl.

“Gavau tvarkoj. Dėkoju Jums 
labai. Dr. K. Aliminas, Klein 
Wittensee, Germany.” Siuntinį 
užsakė Tėvai Jėzuitai, 8101 
Champlain Ave.

“Gautas siuntinys buvo tvar
koj. Ačiū. V. Bakaitienė, Uchte, 
Germany.” Siuntinį užsakė Miss 
A. Rimidaitė, 7120 S. Richmond 
Street.

“Siuntinį gavau. Viskas buvo 
pilnoj tvarkoj. M. 'Žibhiskienė, 
Garmich, Germany.” Siuntinį 
užsakė P. Radomskis, 3740 W. 
65th St., Chicago.

“Ačiū. Siuntinys gautas ge
rsim stovy. A. Buka, Fulda, Ger
many.” Siuntinį užsakė J. Ra- 
čys, 376 Horace St., St. Bonifa
ce, Man., Canada.

(Adv.)

I

BUVĘS NACIS?
Vengrjos teisėjas, kuris 

nuteisė kardinolą Mindszen- 
ty, ištikimai tarnavo ir na
ciams, kuomet tie valdė Ven
griją. Todėl dar kartą pasi
tvirtina, kad naciai ir komu
nistai varo vieną politiką: iš
naikinti silpnesnes tautas ir 
pavergti apsaulį.

ŠEIMININKE, AR ŽINAI,

—Kad nvra^as būtų leng
viau išimti, tai išimta iš kros
nies forma (blėta) apsuka
ma šlapiu rankšluosčiu.

—Ir pastovėjęs pienas ne- 
suverda, jei į jį įdedamas 
žiupsnelis sodos.

—Kisielius nesti tąsus, jei 
sudėjus krakmolą neužvirina
mas, o tik pakaitinamas.

—Sriuba esti skanesnė, jei 
mėsa, žuvis ar daržovės deda
mos į šaltą vandenį. Mėsa 
priešingai: esti skanesnė, 
sultingesnė, jei dedama į ver
dantį vandenį.

—Bulvės esti skanesnės, 
jei dedamos į karštą vande
nį, kurin įdėta druskos, pora 
pipirų ir svogūnas.

—Paukštį (žąsį, antį) len
gviau pešti, kai jis 20-30 mi
nučių pašildomas apyšilčia
me krosnyje.

—Žarnos greičiau išvalo
mos ir nustoja nemalonaus 
kvapo, jei pamerkiamos į 
vandenį, kuriame įdėta drus-

e ~----------  -----uuviuomao, paua-.ros U ŽHIU1U.

lietuvišką aplinkumą, išliktų lie- ro 8 mylias kelio per dieną? ’ —Sunkiai atidarinėjami

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

J.P. MACHUL1S
REAL ESTATE « INSURANCE

8858 85th St, Woodhaven 21, N. Y. 
(Prie Forest Parkway stoties)

TeL Virginia 7-1895

417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

J. taelderattta ir A, Andriukaitis 
Praneškit—Priaiųsim Katalogų Dykai

PRANAS ŠUIPIS
Čeverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue
{ Brooklyn, N. Y.

& s
Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Ė ■a

LIAUDIES ŠOKIAI 
ir paprasti amerikoniški 

.. Square Dancing;
Kas šeštadienio Vakarą 

WYCKOFF GRANGE HALL
Franklin Ave., Wyckoff, N. J.

Šokių Vedėjas
Rod La Farge 

Wyckoff Folk Dance Orkestru 
Lietuviai ypatingai kviečiami

Inc.

NEUŽMIRŠK PADĖTI TREMTINIUI
4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, UI. Tel. YArds 7-1121 
Aid Overseas, Ine. siunčia maisto siuntinius į 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 12-8 dienų. 
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 — >7.80

sv. kiaulinių taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. salami dešros
sv. (be 2 ozs.) kenoto bekono 
džžutS 1400 gr.) margarino

2 
2 
2 
2 
i
Siuntinys No. 8 — >7.40
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 19 — >9.95
4 SV. rūkytu lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos 
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

3"
d
Si

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

ir kiti spaudos darbai

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

' Dr. John Waluk
I 161 No. 6th Street

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

Šventadieniai* susitarus
A

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergraan 7-6898
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

EVergreen 7-4335

Grabeliui Balsamuotojaa

Moderniška Koplyčia

tephen Aromiskis
♦ (Amftikauskas) i

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

A 
ž

A

Tel. STagg 2-5043

§ Matthew P. Railas jį..

660 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

(Bieliauskas)

Laldotuvln Direktorius

Notary Public

Siiinntinyn Nr. 5 — >5.50 
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. marmalado
2 sv. pupelių kavos 

sv. cukraus 
sv. margarino

2

2

Siuntinys No. 6
A. 10 svarų cukraus $2.80
B. 20 svarų cukraus $5.20
Siuntinys No. 7
A. 10 sv. baltų kviet. miltų $3.00
B. 50 sv. kvietinių miltų .... $9.25
Siuntiny* Nr. 8 — >2.95
4% sv. cukraus
5% sv. kvietiniu miltų
Siuntinys Nr. 10 — >6.80

sv. rūkytų lašiinų 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. pupelių kavos 
sv. šokolado

Siuntinys Nr. 21 — >8.70
2 sv. rūkytu lašiniu
2 sv. kiaulinių tauku
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
14 ozš. kondens. pieno
2 gabalai tualet. muilo
SIUNTINYS Nr. 25
A. 8 sv. grynų kiaul. taukų >4.75
B. 12 sv. grynų kiaul. taukų >6.00
C. 15 sv. grynu kiaul. tauku $7.25 

(Tik i Vokietijos US ir Br. zonas n
ir eina apie 4 savaites)

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsunuotojae

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborios
GENERAL INSURANCE AGENT

įTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
Į (šalinskas)
' Laisninotas Graborios

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

2
2
2
2

Siuntinys Nr. 12 — >54)5
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiauliniu taukų
3 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus
Siuntinys Nr. 14 — >6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualet muilo

Siuntinys No. 26 $8.00
2 sv. rūkytų lašiniu 
2 sv. (be 3 ozs.) grynų kiaul. tauk. 
2 sv. (be 2 ozs.) margarino
2 sv. arbatos
1 sv. pupelių kavos
Siuntinys No. 27 — >6.30
3 sv. margarino
4 sv. cukraus
2 sv. arbatos___________
Siuntinys &o. 2š — $5.70
4 sv. cukraus
3 sv. margarino
1 sv. bičių medaus 
1 sv. arbatos
Siuntinys No. 29 — >3.00
5 sv. pupelių kavos
Siuntinys No. 80 — >8.70 
5 sv, degintos kavos
Siuntinys No. 31 —
1 sv. rūkytų lašinių
14 ozs. (400 «r.) kiaul. taukų 
14 ozs. (400 gr.) margarino
2 sv. marmelado
1 sv. pupelių kavos'

4 sv. cukraus
ass

V

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

I

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

5"!

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

Tel. EVergreen 4-9737

r*’-
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Mūsų Apylinkėje Į Maspetho Žinios naitytė . ąusUaukė trečios $](|() auka BALFui 
dukreles, kurią pereitą sek- j 
madienį kun. A. Petrauskas 
įrašė į katalikų šeimos na
rius.-

Vasano-February 25,1949

• Kun, P. Juras lankėsi —Šiomis savaitėmis mirė 
mūsų redakcijoje. Jis išbuvo ir palaidoti buvo: Vasario 10 
New Yorke keletą dienų. d. Ona Norkeliūniene, vasa-

• Dr. J. Leimanas su savo rio 12 d. Edmundas Bruso- 
šeima atvyko į JAV. Dr. Lei- kas ir vasario 14 d. Rozalija 
manas yra buvęs Lietuvos Brusokienė.
Pavasarininkų katalikiško —Sunkiai serga: Adolfas 
jaunimo vyriausias vadas. Čeponis, Donatas Dumčia ir 
Jau metai laiko, kaip Leima- Antonina Pažereckienė. Ne- 
nai dirbo Anglijoje. _ Parsi-' sveikuoja ir Marijona Budri- 

kienė.
—Kun. Pijus A. Lekešis 

ša, kad jos vadovaujamos buvo išvykęs porai savaičių 
Angelų Karalienės Amž. Ro- atostogų.
žančiaus Draugijos bendra
Komunija bus šį sekmadienį 
po 9 vai. mišių.

• J. Ginkaus radio vedamų 
valandų programoje prel. .J. 
Balkūnas skaitė labai turi-

nai dirbo Anglijoje, 
traukė juos kun. P. Juras.

• P. O. Sijevičienė prane-j

—Katalikų veteranų Va- 
, lentine Dance buvo pasek- 
Įmingas. Buvo atsilankęs ir 
Queens County Commander.

—Vasario 26 d. parapijos 
-----------------------  ------  ----- salėje jaunimas turės Con- 
ningą paskaitą, kurią mes fraternity Dance. Bus ir 
gavome ir atspausdinsime trumpa deklamacijų, dainų 
“Amerikoje.”------------------------ir šokių programa.

—Vas. 27 d. Rožančiaus

Angelų Karalienes 
Parapija

KONCERTAS NUSISEK®

Chicagos gyventojas Stan. 
Gudavičia, 7026 S. Rockwell 
St., parėmė BALFo piniginį 
vajų prisiųsdamas 100 dole
rių čekį. Jis rašo: — Nupir
kite kas reikia už tuos pini
gus ir padalykite tiems, ku
rie labiausiai reikalingi pa
šalpos.

Visų šelpiamųjų vardu
Praeitą sekmadienį, Green- (BALFas dėkoja geros šir- 

pointe, fiv. Stanislovo/> para- dies tautiečiui už stambią 
pijos salėje, įvyko Ang.-Ka-• auką ir tuo pačiu patikrina, 
ralienės parapijos choro kon- jkad jo dosnumas nušluostys 
certas ir balius. Viskas pra- j ne vienai tremtinei - motinai 
ėjo, taip sakant, dulkiškai. ašaras..
Mat, muz. P. Dulkė šioje pa- Į Tebūna šis gražus pavyz- 
rapijoje darbuojasi "per ilgus dys paskatinimu visiems 
TYIATIIO IV* “I /“V 210 H Ainy L Al 1 » Virt,metus ir jo vad<?vybeje'isu-' tiems, kurie dar neatliko par- 

'O vonrr+iia lrnr»nAv4iici rJrnnnnr.

"'Amerikoje.”
• St. Lukas-Lukoševičius,

didis “Amerikos” prietelis ir draugija ruošia Užgavėnių 
A. L. R. Katalikų Federaci-1 Balių. Blynų, kugelio, ponč- 
jos New Yorko apskrities kų, šunukų bus begalo daug, 
pirmininkas įtemptai rengia- (Užgavėsime nuo . mėsos ir 
si Federacijos seimeliui, ku-.nuo šokių. Visi kviečiami, 
ris greit įvyks.

• J. Ginkaus radio progra
mas paskutiniu laiku labai 
sustiprino aukštųjų dvasiš-

—Vas. 22 d. P. ir A. Ra- 
žickai minėjo 33 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Va
sario 22 d. J. ir M. Tuskai 

kių skaitytos paskaitos, šio- minėjo 35 metų sukaktį, 
mis radio valandomis labai Į Sveikiname.
domimasi, ypač stipriai buvo —Sausio 31 d. žinoma pa-
paminėta Vasario 16-toji.

• J. B. Laučka, NCWC rei- draugijos • narė — Dorothea 
kalais lankėsi Bostone. Ten -
jis sutiko atvykusį tremtinių mokyklą su : atsižymėjįmu. 
laivą. r ’ _v _ -

rapijos veikėja ir Sodalicijos

A. šlapikaitė baigė vidurinę

Buvo viena iš pirmųjų dešimt
• Prof. Ig. Malinauskas, 30^ studentų, kuri gavo 

žymus Lietuvos pedagogas, 92 5 išlaikant visus ęgzami- 
mokyklinių veikalų autorius, nus- Ąuksmį medalj . gavo 
su šeima atvyko į Ameriką. uz auksciausią nuošimti —99 
Apsistojo pas seserį Water-, chemijos egzaminuose. Rude- 
bury, Conn. nį stos 1 Ohio State Uniyer-

• Dr. V. Slavinskas šiomis 
dienomis lankėsi mūsų Įstai
goje. Dr. su ponia apsigyve
no Brooklyne. Jie neseniai y- 
ra atvykę iš tremties.

• Dailininkas VI. Vijeikis 
šiomis dienomis praleidžia 
daug valaųdų mūsų spaustu
vėje, kur jis prižiūri vienos 
knygos spausdinimą.

• Lietuvių Tremtinių D-jos 
susirinkimas bus kovo 6 die
ną, 3 vai. po pietų, Apreiški
mo parapijos salėje.

sitetą, kame studijuos žur
nalistiką.

Šv. Jurgio Parapija

ŠV. JURGIO 54-TAS 
METINIS BALIUS

Šį šeštadienį, vasario 26 d., 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyne, įvyks
ta šaunus Šv. Jurgio Draugi
jos metinis balius.. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Įėjimas tik 
60c. Lietuviškus ir ameriko
niškus šokius gros du orkest
rai. Visi kviečiami.

—Vasario 10 d. po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė savo na
muose Albinas Vieiys, virš 
60 metų amžiaus. Palaidotas 
su 3-mis šv. Mišiomis vasa
rio 14 d. Nuliūdime paliko 
žmoną, dukterį ir žentą.

—Woodhavene Stela Mi- 
koliūnienė surengė puikų 
gimtadienį savo vienturčiui 
sūneliui, Ričardui, kuriam 
sukako 6 metai. Dieną atsi
lankė jo draugai, o vakare— 
abiejų tėvų mamos, Ričardo 
teta Brundzienė ir kiti gimi
nės bei Mikolūnų draugai. 
Paskutiniam “Amerikos” pa
rengime jaunutes Ričardas 
globojo Lietuvos vėliavą, šo
kant tautinius šokius.

—Kolegijos mokytojas Ta
rnas Jonaitis ir jo žmona Ge-

54-TAS

METINIS BALIUS
Rengiamas ŠV. JURGIO DRAUGYSTES

Įvyks

54-TAS

Šį Šeštadienį, Vasario 26 d., 1949
GRAND PARADISE SALEJE

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havemeyer St.)

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga (su taksais) 60c.
> GROS du a. pavidžio orkestrai

’ Visus širdingai kviečiame dalyvauti šiame baliuje, ku
ris bus didžiausias visoje apylinkėje. Čia turėsit malonių 
susitikimų su savo pažįstamais ir pasivaišinsit skaniais už
kandžiais ir gėrimais. Bus lietuviški ir amerikoniški šokiai

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, mužiką 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-7142 ‘
AD. JEZAVITAS 

Muzikos Dir.
’ J. P. GENRES 

Direktorius
V. UBAREVICIU8 

Pranešimų Dir.

Kartais ir taip 
atsitinka

rengtus koncertus žmonės vis eigos tremtiniams sušelpti, 
gausiai lanko. - - j Aukas siųskite: United

Ir šį kartą .žmonėms -cho- Lithuanian Relief Fund of 
ro koncertas patiko. Buvo su- America, Ine., 105 Grand St., 
dainuota įvairių ir, anQfc pa- Brooklyn 11, N. Y. 
ties p. Dulkės, kitų nedainuo- { 
jamų dainų. Buvo išvardinti, 
ilgamečiai choristai -rdarbuo-' 
tojai, pirmoje vietoje ponia Didelio skausmo ir gilaus 
Ona Ginkienė, p. Kizienė, p. liūdesio valandoje, mirus mū- 
Lašaitė ir kiti. Paskui klebo- sų brangiajai motinai, žmo
nas kun. J. Aleksįūnas,tarė nai,..dukteriai Onai Klasčie- 
kelis žodžius. Jis labai.įverti- nei (Laukaitytei), velionės 
no p. Dulkės darbuotę ir jį artimieji patyrė daug nuo- 
sveikino, linkėdamas jam dar 
daug metų darbuotis su šiuo 
choru. Klebonas taip pat gra
žiai padėkojo ir pagyrė cho
ro narius, paragino nepamir
šti savo tėvų kalbos ir per 
lietuviškas giesmes ir dainas 
plėsti lietuvybę.

Po programos žemutinėje 
salėje vyko užkandžiai ir iš-, lovai, kuo. rsenneLu ir visiems 
sigėrimai. Tik, kaž kodėl šį kitiems kunigams už šv. Mi- 
sykį nesimatė nei kugelio, nei 
blynų, o daug kas tikėjosi jų 
paragauti... šokiams grojo J. 
Navicko orkestras ir visi ga
lėjo linksmai pasišokti.

PADĖKA

Nikelis pašovė žmogų
Mayfield, Ky. — 72 metų 1 

amžiaus prekybininkas, Sam 
Hayden, pabaigęs dienos dar
bą, visada išsiimdavo iš cash 
register pinigus, kad nakties 
metu jų nepasisavintų nepra
šyti svečiai.

Vasario 17 d., imant pini
gus, vienas nikelis (5 centų 
moneta) iškrito jam iš ran-, 
kų ir pataikė'tiesiai ant re
volverio, kuris buvo laikomas 
stalčiuje. Moneta taip smar-, 
kiai.užgavo gaiduką, kad gin- j 
klas iššovė ir kulką suvarė 
šeimininkui į vidurius.

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava. Arbata, Hot Chocolate 

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

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

v
i

INCOME TAX BLANKAS

Gerai Išpildo

J. P. MACHULIS
8656 85th St., Woodhaven, N. Y. 

Tel. VI 7-1896

Hg
Ka
Lid
Su

širdžios užuojautos ir dide
lės paguodos. Klasčių ir Lau
kaičių šeimos reiškia ypatin
gą savo padėką visiems, ku
rie užjautė. Kunigams — 
Mngr. J. Balkūnui, kun. Le- 
kešiui, kun. Kartavičiui, kun. 

| čekavičiui kun. Aleksiūnui, 
įkun. Dambrauskui, kun. Bu- 
! lovai, kun. Bennett ir visiems

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
Kovo 13 d. Angelų Karalie

nės parap‘ Gyvojo Rožan
čiaus draugija rengia laimė
jimų vakarą. Įvyks parapijos 
salėje, So, 4th ir Roebling 
Sts., Brooklyn^. Prasidės 5
vai. popiet Įėjimas 50c.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
Moterų Sąjungos 24 kuopa 

rengia įdomų Laimėjimų Va
karą, sekmadienį, vasario 27 
d. Pradžia 5 vai, vakąre.

Vakaras įvyks Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. Pel
nas eis parapijos naudai.

Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tei. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5689

šias ir, atsilankymą į laido
tuves; ponui J. Garšvai už 
taip gražų , laidotuvių sutvar
kymą, ^visiems giminėms ir 
draugams už, paskutinę pa
garbą, visiems, kurie už Onos 
Klasčienės sielą užprašė šv. 
Mišias,ir visiems, kurie da
lyvavo laidotuvėse, Klasčių 
irf Laukaičių šeimos reiškia 
nuoširdžią padėką.

Liūdinti motiną,
t .. Ona Laukaitienė te >

DIDELĖ BUNCO P ARĖ
. Į ------- -----

Moterų Sąjungos 29 kuo-1 
pa rengia didelį bunco sekma
dienį, kovo 13 d., 4 vai. po
piet, Apreiškimo parap. sa
lėje, parapijos naudai. Kvie- 
čieme visus atsilankyti. Bus 
gražių naudingų dovanų ir 
skanių valgių.

Kviečia Valdyba

MIRĖ KAZIMIERAS 
KRAUJELIS

129 Sheridon Avė., Brook
lyne, vasario 14 d. mirė K. 
Kraujelis. Palaidotas vasario 
18 d. iš Apreiškimo bažny
čios šv. Jono kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinosi J. Garš
va. Velionis buvo kilęs iš Du- 
baro kaimo, Ramygalos par. 
Paliko nuliūdime žmoną Ale
ksandrą, dukterį Oną, žentą 
A. Negeu ir du anūkus; taip 
pat brolius, Juozą, Motiejų ir 
Ignacą su šeimomis, ir kitus 
gimines.

Žmona Aleksandra »

SENATVĖJ SUSILAUKĖ 
SŪNAUS

Iš Helena (Ark.) praneša
ma, kad ten ponia Turley, 
ką tik atšventusi savo 60 me
tų sukaktį, pagimdė sūnų. 
Tai jau šeštas-jos vaikas. Ji 
yra ligoninėje sesuo. Jos vy
ras, 5 metus už ją vyresnis, 
yra barzdaskutis.

PARDAVIMUI
Štyminis pečius 1 šeimos 

apšildymui. Kreipkitės po 6 
,val. vakare. ST 2-1454.

STAIGA MIRĖ
Vasario 11 d., atėjęs į Pi

liečių Klubą, staiga nukrito 
ir mirė Vincas Milukas^ Ve
lionis ilgai 'dirbo pas siuvė
jus. Jis buvo jau per 70 me
tų amžiaus. Palaidotas vasa
rio 15 d. Šv. Jono kapuose. 
Liko žmona ir dvi dukrelės. 
Laidojo J. Garšva.

PARDUODAMA
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie

sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

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

East New Yorke kampinis su 
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

Clement A. Voket
(VOKETAHTS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

PARDAVIMUI IR IŠRENDAVOJIMUI
Turime visokių parduoti ir išrenda- 

voti namų, net ir naujų, Įvairiose 
miesto dalyse už prieinamas kainas. 
Yra ir su tuščiais fliorais.

Turime taip pat lotus, krautuves, 
dirbtuves ir farmas.

B. ZINIS
Laisniuotas Real Estate ir Insurance
499 Grand Street, 861 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EV 4-3487 — RE 9-1506
Turime visokių namų Įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

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

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDICINE BENDROVE
Siunčia maisto ir drabužių pakietus j Europą

Bendrovė turi jau gatavus maisto pakietus, kuriuos galima užsakyti 
iš U. S. A. ir Kanados per paštą. Bendrovė 
tad gavėjai už jos 

1—86.50
■2sv. cukraus 
1 sv. kavos ar kakao 
lsv. bekono 
Isv. kiaul. mėsos 
2sv. kiaul. taukų 
1 sv. pieno miltelių 
lsv. pieno šokolado 
NO. 5—85.60 
5sv. kavos 
4 sv. kakao

NO.
pakietus nieko nemoka.

NO. 2—810.00
5 sv. cukraus
2sv. kavos
2sv.
5sv.
2sv.
2sv. kond. pieno
2 gab. tual. muilo
NO. 6—85.00
10 sv. kiaul. taukų

SEA-GULL SHIPPING CO.
Vedėjas M. ANUSKA

nesinaudoja tarpininkais,

kiaul. mėsos 
kiaul. taukų 
bekono

NO. 8—$4.60
2 sv. cukraus ar miltų
2 sv. kavos
1 sv. kakao
3sv. kiaul. taukų

NO. 4—$6.00
4 sv. kiaul. taukų 
2 sv, rūkyto bekono
1 kv. valg. aliejaus

SUSIRINKIMAS ,
Moterų Sąjungęs 29 kuo

pa vasario 16 d. turėjo mė
nesinį susirinkimą. Tą dieną 
įstojo nauja valdyba. Sveiki
nam visą valdybą ir linkime 
gerų pasekmių. Keletą narių 
dirba nenuilstančiai, kad at
laikyti kuopą. Tai yra garbės 
Vertos moterys ! Ęitas Susi
rinkimas bus labai svarbus. 
Prašom ko daugiau narių su
sirinkti.

Gilios užuojautos reiškia
me Jievai Milukienei dėl jos

• •4* vyro mirties.

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

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

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

Tautinių marginių rankų audykla.

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

Tel. EV 8-2954

AUGUST GUSTAS
FloristBel tai re

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

■

BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

Stephen Bredesjr. i
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

Telefonas: EVergreen 7-7411

Jos. Zeidat, Jr

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

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

| 
|

6762 FOURTH AVE.

(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

Visi Kviečiami į Kirpyklą

489 Grand Street Brooklyn, N. Y. ;
Arti Union Avė.

D. VVhitecavage, Savininkas

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

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

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru

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

Tel. Gramercy 7-9765

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
ANGLYS. COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

ST**K 2-1464

F. GRAŽYS ir SONUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų (ienų iš
lyginimą, piasteriavima, šaligat
vių cernentavlmą ir kt. darbus.

298 MAUJER ST..
BROOKLYN «, N. Y.

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

iiiiiiwiniwiiHiiiimiiiiwnmiMiiumiiiwiiimnwnniniiniiMiiiiiMiiinniiiwiiiiwiiniimiiiiwiiiiBiiiiiwiniBnimiHiBiiit:
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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
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