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Kirminas jau įsimetęs 
Ir mus jie klausinėja 
Jie mums rašo 
Dar viena ištrauka 
Dar dėl naujakurių

,YN, N. Y.

A. Bimba savo kolumnoje 
rašo; “Susimildami, draugai! 
Vienas draugas man rašo ir 
sako, kad jis kalbasi su nau
jakuriais ir jie tvirtiną, kad... 
Bimba Lietuvoje išbuvęs tik 
porą trumpų dienelių ir ne
matęs jos po šio karo. Kitas 
rašo ir skundžiasi, kad ir jis 
turįs bėdos tuo pačiu reika
lu. Susimildami, draugai, ne- 
aikvokite brangaus laiko to
kioms diskusijoms su tokiais 
žmonėmis.” Taigi, jų supuvu
siame organizme kirminas į- 
simetęs, jis juos sugrauš. Nu
sikaltimai ir melas juos pai
nioja, jie blaškosi.

Mes labai dažnai susilau
kiame pas save redakcijoje 
svečių, senų Amerikos lietu
vių, kurie užeina specialiai 
klausinėti, ar tiesa, kad Lie
tuvoje prie bolševikų nėra, 
kaip Bimba - Mizara mums 
sako. Jie su dideliu dėmesio 
įtempimu klausosi, kai jiems 
kalbi apie tai, kaip ištikrujų 
ten yra. Ypatingai jiems, bu
vusiems Lietuvos ūkininkų 
vaikams, yra įdomu sužinoti 
tikrą tiesa apie kolkozus. Vie
nas iš tokių svečių, apie 60 
metų vyras, per 40 m. gvve- 
nąs Amerikoje, gerai supra
tęs kolkozavimo tikslą, pa
reiškė: “Aš taip ir maniau. 
Negi visi Lietuvos ūkininkai 
galėję būtų išeiti iš proto, 
kad jie būtu patys prašėsi to 
skurdo, kurį jiems atnešė kol-, 
kozai. Aišku, juos jėga rusai
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SVEIKINIMAS LIETUVIŲ TAUTAI
Visuotinasis Amerikos Lie

tuvių Kongresas pasiuntė per 
Vyriausį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą sveikinimą Lie
tuvos žmonėms. Sveikinime 
yra išreikšta, kad viso pasau
lio lietuvių— pradedant tėvy
nėje dar tebegyvenančius, ei
nant per Sibiro lietuvius iki 
visų laisvajame pasaulyje gy
venančiųjų — visų aspiraci
jos šiandieną tos pačios: lais
va ir nepriklausooma Lietu
va. Sveikinime Amerikos lie
tuviai užjaučia ir guodžia 
kenčiančius savo brolius ir 
patikina juos, kad Amerikos 
lietuviai, kaip laisvos, demo
kratinės valstybės piliečiai De Gaulle kritikuo ja 
gins jų ir Lietuvos bylą iki J
jie ir Lietuva bus vėl laisvi.

Sveikinimas išsiųstas Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi-! 
teto pirmininkui į Europą.

Mirė kun. K. Stri
maitis

Anglija pripažįsta 
Kinijos komunistinę 

vyriausybę Laisvės ir Teisingumo!
Albany, N. Y. lietuvių pa

rapijos klebonas kun. K. Stri
maitis mirė praeitą trečia
dienį. Palaidotas lapkričio 12 
dieną.

Kun. K. Strimaitis atvyke 
į Ameriką 1913 m., kun. Jone 
Kasakaičio kviečiamas. Ku
nigavo Scrantono vyskupijoj 
ir Albany. Į kunigus įšven
tintas 1909 m. Seinuose. Bu
vo didelis patriotas, lietuvy
bės ir katalikybės gynėjas.

Kaip pranešama iš diplo
matinių sluoksniu, anglai nu
sistatę pripažinti Kinijos ko
munistinę vyriausybę. Ameri
ka tam nesipriešina. Pripaži
nimas būsiąs paskelbtas šių 
metų pabaigoje, šis reikalas 
buvęs aptartas trijų užsienių 
ministeriu Paryžiuje.

Anglijos pripažinimas yra . , , , - ,
naseka Singapūro pasitari- 2°£s; J?lankymas
mų, kur buvo susirinkę ang- ’'°
lų diplomatai Tolimuose Ry
tuose. Po šios konferencijos 
britų diplomatai patarė savo 
vyriausvbei pozitvviai laiky
tis kinų komunistinės vyriau
sybės atžvilgiu.

JAV Valstybės Sek
retorius Bonnoje
Valstybės sekretorius Dean 

Achesonas, nuvykęs iš Pary
žiaus į Vokietiją, aplankė ir 
naują vakarų Vokietijos vy- 
riausvbę Bonnoje. Tai pirmas

Švedai gudravo j a
Pagal Marshallio planą 

Švedija iki šiol yra gavusi 
$63,289,000 pašalpos. Šiomis 
dienomis ECA paskyrė Šve
dijai $410,000.

Tačiau Švedijos vyriausybė 
šiomis dienomis atsisakė leis
ti patikrinti atitinkamai Mar
shallio plano komisijai, kam 
tie pinigai krašte yra varto
jami. Mat, Švediją paskuti-

į kolkozus grūda, nusavinda-į niUjU dešimtmečių bėgyje li
rai ne tik ju ūkius, bet ir jų įimas Yra ypatingai glostęs, 
asmenį, padarydami jį ver-

Bimba, žinoma, nenustebs, 
kai mes jam pasakysime, kad 
tie "draugai” ir mums rašo. 
Štai keletas sakinių iš laiš
ko, kurio rašysena rodo žmo
gų esant paprastą darbinin
ką: "Gerb. Tamsta, aš skai
čiau jūsų laikrašty dėl tų 
teismu palyginimą ir paklau
simą Bimbovui ir Mizarovui. 
Geras ir svarbus klausimas, 
bet jie neatsakvs, nes jie ne
turi ką atsakvti, jie patys ži
no, kad bolševikai piauna ir 
karia tuos, kurie nepalankūs 
jų partijai ir kad jų kaip 
žmogžudžiu negalima paly
ginti su laisvais žmonėmis... 
Aš visa tai suprantu iš “Lais
vės,” kurią jie man siuntinė
ja jau 8 metai be pinigų ir 
neprašus.”

Ji dėl to užmiršo netik žmo
niškumą, išduodant budeliam 
Pabaltės politinius pabėgė
lius, bet ir paprastą logišką 
tvarką, kad tie, kas duoda pi
nigus,"turi žinotL'ka’nr tiepi- 
nigai sunaudojami.

Sovietai apie Leh- 
mano laimėjimą

Sovietų armijos organas 
Vokietijoj “Toegliche Runds
chau” parašė, kad Lehmano 
laimėjimas New Yorke yra 
naujas smūgis “karo kursty
tojams.” Lehmanas laimėjo 
dėl to, kad jis buvo F. D. 
Roosevelto draugas, sako so
vietų laikraštis. Savo laimėji
mu Lehmanas nušlavė nuo 
politinio paviršiaus J. Dulles, 
“karo kurstytoją Nr. 1.”

PREZIDENTO TRUMANO LAIŠKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESUI

Gen. Ch. de Gaulle žurna
listams pareiškė, kad Ameri
ka ir Anglija varo klaidingą 
politika Vokietijos atžvilgiu. 
Jis kalbėjo prieš demontažo 
sustabdymą ir MarshaUio

nuo karo pabaigos.
I Sekretorius su vokiečių 
prezidentu ir ministeriu pir
mininku aptarė demontažo ir 
Marshallio pagelbos Vokieti
jai klausimus. Taip pat ap
tarta okupacinės kariuome
nės dar palikimo Vokietijoje 
klausimas.

Achesonas Berlyne
Nauias vidaus rei- ' 
kalu sekretorius

Prezidentas Trumanas pri
ėmė atsistatvdinimą vidaus

plano per didele naaelbą Vo- reikalu sekretoriaus J. Krug. 
kietijai. Prancūziia bijo atei- Jo vietoje paskvrė nauju sek- 
tyje naujos vokiečių agresi
jos.

Man yra labai malonu pasiųsti savo sveikinimą ir ge
riausius linkėjimus jums, kurie susirinkote New Yorke 
Amerikos Lietuvių Kongreso posėdžiams, ir tiems ameri
kiečiams visame krašte, kuriuos jūs atstovaujate.

Tenka jus pasveikinti su indėliu, kurį jūs įdėjote mū
sų demokratijai, ir su jūsų troškimu, kad jūsų giminės už 
jūrų galėtų džiaugtis laisvos tautos gėrybėmis, privilegijo
mis ir prievolėmis, kurias mes Jungtinėse Valstybėse taip 
mielai branginame.

Nepaisant, kad šiame pasaulyje esama tokių, kurie jė
gą ir galybę stato aukščiau laisvės ir teisingumo, aš pasi
tikiu pasaulio žmonėmis, aš tikiu, kad vyrai ir moterys, 
tokie kaip jūs ir aš, gali laimėti teisingą taiką visam pa 
šauliui, paremtą laisvės ir teisingumo dėsniais, ir kad s; 
Dievo pagelba mes laimėsime šį siekinį.

Aš žinau, kad jūs gyvenate tuo pačiu tikėjimu ir kad 
jūs bendradarbiausite su jūsų vyriausybe, kad pagelbėjus 
paversti tai tikrove.

Nuoširdžiai jūsų,
Harry S. Truman

Geležinkeliais važia
vimas pabrangintas

Krašto rvtu nrovinciiu ge
ležinkeliu važiavimo kainos 
pakeltos 12%. šitos naujos 
kainos įsigalios ateinančia 
savaite. Jos galios v’soms ge
ležinkeliu kompanijoms, ir 
bus ivestos i rvtus nuo Mis
sissippi ir i šiaure nuo Poto- 98% iuvnalavu e’^a su juo iš 
mac, inimant ir Ohio. 'vien prieš kominformą. 
------------------------------- ;----------------------------------------------

retorium O. Chapman, kurs 
pradės savo pareigas gruo
džio 1 dieną.

Chapman vra 53 m. am- 
žaius, jau I6V2 metu dirba 
vidaus reikalu sekretoriate, 
nuo 1946 m. buvo pasekreto- 
riu.

J. A. Krug atsistatvdinima 
prez’dentas priėmė su apgai
lestavimu.

—.Tn^nsaviios Tito pareiš
kė nrieš kapas dienas, kad

Sovietai vėl suėmė 
du amerikonus

POPIEŽIAUS KALIA

Valstvbės sekretorius D. 
Achesonas susitiko Berlvne 
su sovietu vvriausiu komisa
ru Vokietiiai gen. Churkovu 
ir kitais aukštais sovietu par
eigūnais. Tai įvyko priėmi
me. kurs buvo surengtas D.! Popiežius Romoje pasakė ir žmoniškas, turi turėti l is- 
Achesonui Berlvne. Priėmi- kalbą žmogaus teisių klausi- vę, pagarbą ir individual’ i e 
me dalvvavo daug uniformuo- mu. Jis pirmiausia pabrėžė, apsaugą, pareiškė šventasis 

kad šių dienų totalitariniai Tėvas, bet totalitariniai rc- 
i režimai yra išniekinę objek- žimai su tuo nesiskaito, visa 

tyvinę teisę. Jie nesiskaito tai gyvenime jie paniekina ir 
su žmogaus laisve ir su jo žmogų pavergia, 
invidualvbe, o partijos ir re-j Valstvbinis absobutizm 
žimo reikalams žmogų pa-'yra ne kas kita, kam svdie- 
vergia su kūnu ir dvasia. Tuo vinimas pačios valstybės pt>- 
būdu žmogų jie stengiasi nu- reiškė popiežius, 
žmoginti.

Žinovus, kuris prieš D’evą bet tiesa ir teisė paims viršų, 
’ ir prieš žmones versti išpildo'— bm^S snvo kalba Romos 
' šavd pŠitemT s* kuris Kūri
kimas, garbingas, tvarkingas dy.

tu karininku visų keturių 
sektorių. Achesonas sveikino 
sovietu vadus ir “draugišku
mo” ženklan gėrė tostus.

Coplonaitės proce
sas prasidėjo

as

Klaidingi 
pranašai stovi ten prie varno

Vienas senas Amerikos lie
tuvis mums rašo: “Mano 
draugas, su kuriuo dar iš 
Lietuvos drauge atvažiavom, 
kuris yra Bimbos sugadintas, 
man dažnai įgrūda “Laisvę.” 
Bet aš prenumeruoju dar 
keturis saviškius laikraščius, 
tai sugebu rasti melus ir bim- 
biniame. Aš girdėjau prakal
bas Bimbos, kai parvažiavo 
iš Lietuvos. Jis sakė ten ne
rado niekur maudynės kaip 
Amerike. Kai žmonės ėmė jį 
giliau klausti, jis ėmė maišy
tis ir supratome, kad jis me
luoja. Taip yra ir jo laikraš
tyje... Net saldu, kai jūsų 
laikraštis taip aiškiai iškeli? 
jų suktus darbelius.” Tai ma
tote, žmonės klausinėja. Be- 
klausinėdami, jie baigia išsi
aiškinti.

Mūsų atvvkėliai iš trem
ties atbko nėr penkeris me
tus milžinišką misija, žmoni
jai besiaiškinant, kad už ge
ležinės uždangos taip nėra, 
kaip Kremlius ir jo agentū
ros sako. Jie triuškina šiame 
krašte lietuviu tame sauje
lės išdaviku susistatvtas sa
vo asmeniško biznio pilis. .Tie 
stato sufanatizuotu ir mulki
namu lietuviu sąmonėje klau
stukus: kodėl jie paliko vis
ką ir bėgo kaip stovi svetur, 
masėmis bėgo, bėgo vyrai,

Kolumbijoje tem
piasi

Iš Bogotos pranešama, kad 
Kolumbijoje, sąryšy su kru
vinais susirėmimais ir karo 
stovio įvedimu, valdžia išlei
do naujus griežtus patvarky
mus. Karo teismams duotos 
per didelės teisės. Geru ženk-, 
lu žmonės laiko svaiginamųjų 
gėrimų uždraudimą šiam me
tui.

GAVO TIKRĄ VARDĄ

Kardinolas Snellmanas at
mesdamas “Ukrainos užsien 
reik, ministerio” Manuilskio 
nareiškima, jog jis davęs 
kard. Mindszentv 30 000 dol 
pareiškė, jog tai yra charak
teringas “Belzebubo pasekė
jo pareiškimas.”

moters ir vaikai, jauni ir se
ni, sveiki ir ligo'niai, bėgo ir 
dabar tebebėga iš po bolševi
ku, kur tiktai dar galima be- 
pabėgti. Šimtai tūkstančiu 
pabėgėliu išvvko iš vakari’ 
Vokietijos i laisvus kraštus 
bet pabėgėliu stovyklos dar 
pilnesnes: čekai, vengrai, vo
kiečiai — masėmis bėga į va
karus. O tai rodo, kad už ge
ležinės uždangos kažkas ne
gera.

Visuotinasis Amerikos Lie
tuvių Kongresas tarė žodį dėl 
Mažosios Lietuvos. Atskiroje 
rezoliucijoje pabrėžė, kad Ma
žosios Lietuvos Taryba šiuo 
metu dirba su Lietuvos lais
vinimo organais drauge, sie
kiant sujungti Mažąją Lietu
vą su metropolija. Rezoliuci
joje išreikštas protestas 
prieš Potsdamo sutartį, kur 
Mažoji Lietuva yra perleista 
sovietams. Laisvasis pasaulis 
prašomas užstoti, atitaisant 
šią skriaudą Lietuvai.

Toliau rezoliucijoje prašo
ma atitinkamas pasaulio in
stitucijas, kad Mažosios Lie
tuvos žmonės, esą tremtyje 
vakarų Vokietijoje, būtų 
traktuojami Lietuvos žmonė
mis, duodant jiems DP teises, 
o ne Vokietijos piliečiais, 
kaip kad iki šiol kai kur buvo žeminiame fabrike. Tokiu lėk- 
daroma. ’tuvų būsią pagaminta 500.

Amerikos įstaigos Berlyne 
patvirtino, kad du ameriko
nai kareiviai rusų policijos 
Berlyne pereitą pirmadienį 
buvo suimti. Vokiečiai gyven
tojai amerikonams patvirti
no, kad sovietai tuos du ame
rikonus suėmė prie Fridrich- 
strase geležinkelio stoties. 
Amerikonai paprašė sovietus 
tuos kereivius paleisti, bet 
šias eilutes rašant atsakymo 
dar nebuvo.

Tuose pačiuose teismo rū- 
muose New Yorke.
teisiami 11 komunistu vadu, 
vėl prasidėjo brooklynietės 
Cnnionaitės ir rusu agento 
Guh’čevo hvla, kur jie kari
nami noreię išvogti USA 
slantus dokumentus ir juos 
perduoti sovietu vvriausvbei.

Cnnlonaitė. kaip žinome, 
iau buvo W'1shinnrfOrio teis
mo pripažinta kai^a ir nuteis
ta nuo 40 mėn. iki 10 metu 
kalenimo, hei- už $z10 000 už
statą iš kalėjimo paleista.

Grąsina jurininku 
streikas

ŠIĄ SAVAITĘ

—Iš Stockholmo praneša
ma, kad švedai paskelbė be- 
baigią greičiausį pasauly 
diusen lėktuvą Saab-29. Jis 
baigiamas viename švedų po-

Valstybės taikinimo komi
tetas pranešė, kad stovime 
jūrininkų streiko išvakarėse. 
Šias, eilutes rašant, streikas 
dar nebuvo prasidėjęs, bet 
laukiama, kad jis prasidės 
trečiadienįo rytą. Streikui 
rengiasi rytų pakraščio jūri
ninkai.

Taip kūrėsi Nepriklausoma Lietuva. Prekybos ir Pramonės Rūmai Kaune.

, • J. L. Lewis lapkričio 9 d. atšaukė angliakasių streiką,
užsitęsusį 52 d. Bet jis pabrėžė, kad jeigu per 3 savaites ne 
bus pasirašyta sutartis su cechų savininkais, jis vėl pradės 
streiką.

• A. Cadogan, anglų delegatas JAV, atsakydamas į ru
sų atstovo pareiškimą dėl atominės energijos tarptautinės 
kontrolės, pareiškė: “J. Malik kalba dėl atominės energi
jos yra įžūlūs akiplėšiškumas.’.’

• Sovietų propaganda pradėjo skelbti, kad jie su pa
gelba atominės energijos pietvakarių Rusijoje taiso milži
nišką užtvanką, kuri bus panaudota “taikos tikslams.”

• Stassen pareiškė spaudos atstovams Washingtone, 
kad respublikonų partija, jeigu ji nenori visai sugriūti, tu
ri reformuotis iš vidaus ir prisitaikyti daugiau liaudies tar
nybai.

• New Yorko mayoras O’Dwyer per rinkimus vėl į ma- 
yorus gavo rekordinį skaičių balsų: 1,264,600, kai tuo tar
pu N. Morris gavo 956,170, o komunistų atstovas 356,423.

• Sovietai pradėjo intensyvią propagandą, kad jie “iš
veda” iš rytų Vokietijos savo kariuomenę. Tai daroma 
užtušuoti tokiems dalykams, kaip Rokosovskio paskyri
mui ir panašiai.

• Mažosios partijos rytų Vokietijoje, kurios iki šiol dėl 
akių dar laikomos, pareiškė viešai savo nepasitenkinimą 
dėl sovietinės ūkio sistemos įvedimo.

• Rytų Vokietijos “vyriausybė” buvusiems naciams 
grąžino oficailiai valstybines teises ir nustojo juos perse
kioti. Kitaip sakant, dėvėję rudus marškinius, dabar užsi- 
lės raudonus.

• Vakarų sąjungininkai pavėlino vakarų Vokietijos vy- 
iausybei steigti užsieniuose savo konsularines ir prekybi- 
les atstovybes.

<• M. van Waggoner, kuris dvejis metus buvo TTS gu
bernatorium Bavarijoje, grįžęs į Washingtoną, pareiškė, 
kad Vokietijos fabrikų išmontavimas reikia sustabdyti.

• American Association for a Democratic Germany 
teikė D. Achesonui pareiškimą, kur siūloma revizuoti va
karų sąjungininkų politika Vokietijoje, pasistengiant Vo- 
aetiją tuoj įvesti į pasaulio tautų bendruomenę.

• S. Meryn, Amerikos ambasados tarnautojas Prago-
įl, ie, kurį prieš tris savaites komunistai buvo suėmę, paleis

iąs ir grįžo į Ameriką.
• Cap. J. Crommelin, kuris laivyno ginče buvo užėmęs 

ištrią liniją ir gavęs už tai namų arešto, nežiūrint į visą, 
gavo stiprų papeikimą iš naujos laivyno vadovybės ir iš
vengė karo teismo. Crommelin perėjo į kontraadmirolo 
Murray štabą San Francisco.

• Kardinolas Preysing, Berlvno arkivyskupas, papra
šė prancūzų aukštąjį komisarą, kad jis neleistų išmontuo
ti prancūzų zonoje esančio Berlyne Borsig fabriko, kuris 
gamina mašinas Berlyno apšvietimui ir apšildymui.



V

2

0 0
LEIDŽIA LIETUVIŲ 

UNIVERSALIS BIURAS, INC. 
KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ... ...........  3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ........... 1.60
Užsienyje metams ....................... 3.50
Užsienyje pusmečiui ................... 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą

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

Kotryna Grigaitytė
Išdykęs Rudenėli
Ak, mielas rudenėli, 
koksai išdykęs tu,— 
sau švilpauji su vėju 
po gelstančiu lapu.

O kas paukščius išbaidė, 
nutildė dainą jų,— 
išdykęs rudenėli, 
tai tu, tai tu!

Lapkričio 18, 1949

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

PASAULIO KONVULSIJOS

O kas gėlėms palangėj 
sutaršė galveles,— 
išdykęs rudenėli, 
tu glamonėja! jas...

: Dešimt metų, kai pasaulis neturi ramybės. Kas žinc 
ar jis nusiramins per ateinantį dešimt metų? Davinių tai 
tuo tarpu jokių dar neturime. Ginklavimasis, strateginių 
punktų stiprinimas, diplomatinė šių dienų kova — visa ve
da į dar didesnę painiavą, į dar didesnę desperaciją.

Pasaulį į tas konvulsijas įstūmė nedidelė grupė nu
sikaltėlių. Ta nusikaltėlių grupė pirmiausia susidarė Krem
liuje. Vėliau jie iššaukė iš padugnių į paviršių politinę nu
sikaltėlių gaują Italijoje, o dar vėliau — Vokietijoje. Keis
ta-gyvenimo eiga paskutiniuosius nušlavė nuo žemės vei
do, o pirmieji ir toliau laiko pasaulį konvulsijose.

Žmonija siaubingai bijo vėl naujo pasaulinio karo. D 
gyvos praeito karo išžudytojo jaunimo motinos, vaikai d: 
laukia grįžtančių iš karo tėvų, kurie jau niekad jiems n 
begrįš, dar nenudžiūvusios nuo motinų ir vaikų skruosi 
ašaros, o Kremliaus “generalisimus” su savo daugybe “ma 
šalų” rengia vėl skerdynes. Tik dabar jau tokias, kur ne
vieno smūgio turės žūti ne dešimtys ir šimtai, bet šimt 
tūkstančių, nes jie giriasi turį jau atominę bombą.

.. .. Ant kieno gyvybių kėsinasi Kremliaus nusikaltėli
gauja? Ant svetimų, nekaltų žmonių, kurių vardu, jien 
visai nenorint, jie kalba. Vienas bolševikinis pareigūne 
Lietuvoje 1941 m. pasakė: mes būsime Berlyne, Paryžiuj 
ir Londone, nežiūrint, kad ir penkiasdešimt milijonų žmi 
riių reikės tam paaukoti. Vienas bolševikinis maršalas n< 

,,'iseniai pareiškė, kad jie ateinančiame kare gali ir pusę rai 
dbnosios armijos paaukoti, jeigu tik to reikės.

Apie kieno gyvybes šitie išsigimėliai čia šneka? Žinc 
‘•ma, apie svetimas, ne savas! Per dvidešimt milijonų gyvi 

bių Kremlius paaukojo praeitam kare, ir ką už tai šiandie 
ną tai sąjungai priklausančios tautos turi? Skurdą, nelais 
vę ir baimę! “Generalisimus” su “maršalais”, tiesa, jon;

.•> sako, kad “mes stovime prie Elbės, Šanchajaus.” Na, c 
“fuehreris” ar nestovėjo prie Biskajos, prie Volgos ir pri< 
Egipto sienų? Tačiau iš ten jis turėjo netik grįžti, bet i. 
galą už tai gauti.

Po visų tų bandymų ir žygių karui išvengti, Amerika 
ir kitos laisvos tautos įsitikino, kad reikia rengtis karui su 
sovietais. Šie tada šaukia visam pasauliui — Amerika ren- 

..giasi karui. Vadinasi, Amerikai rengtis agresorių sulaiky- 
j ti yra tai nusikaltimas, o sovietams viešai rengtis agresi

jai — dorybė. Gerai, kad pasaulis visą jų taktiką ir meto
dus jau puikiai?pdJįMta. , i ’

Ak, mielas rudenėli, 
širdies tu tykai vis... 
slapčia žengi su meile 
pro užsklęstas duris

RAPORTAŽAS IŠ EUROPOS
Rašo A. VYTENIS

Ima maistą su devyniais krepšiais. Nedirba, bet 
ima dirbančio normas. Rašteliai amerikoniškose kiše
nėse. Lagerio užkulisiuose. DP ir nuodai. Lenkų re- 
patrijantai. Varšuvoje “valo.” Ypatingo režimo kalė
jimai.” Vokiečių gydytojai — atpirkimo ožiai. Jugo
slavijoje jau karas.

Kad suprasti lagerio gvve- Kuri čia mama norės peiktis. 
■mą neužtenka pravažiuo- kad jos vaikelis ne visą nor
int užeiti į vieną-kitą lagerį, mą parnešė.
'orint suvokti DP nuotai-
as, reikia pastovėti eilėje 
rie maisto dalinimo, padir- pas gandu skleidėjus, jūs iš- 
eti kartu miške, palūkėti la- girsite tokių naujienų: “Pra-
erio ambulatorijos priean- 
vje. Tik arčiau susigyvenus 
itirsi užkulisus.
Maistas nuolatinė dienos 

’ma. štai, stovi eilėj moterė- 
ė su devvniais krepšiukais, 
ad atsiimti savaitei skirtą 
aimos normą. —Devvni krep 
’ūkai — tai ir maisto daug 
- pasakvs pirmą žvilgsni 
aetęs praeivis. Bet moterėlei 

■ vieną įpila kelias saujas 
’'•’min. i kita švara pupų 
'TJNRROS laikais 10% su ak
meniukais, visai tokios P” t 
palvos, kaip pupos), j trečia 

— saują cukraus, sūrio 62.5 
gramo, porą kąsniu sviesto.

JIS TAI PATS PERGYVENO
Pasikalbėjimas su ūkininku J. Luku

—o—
Jei įsigysite pasitikėjimo

puolė bačka sviesto, aš pats 
mačiau.” “Kugelis jau seniai 
nedirba, bet vis dar ima dir
bančiojo normą.” Antai vėl: 
“Kaip čia išeina, kad paliegė
lis gauna ir dirbančio ir ser
gančio, taigi dvi padidintas 
maisto normas.” Arba: “Re
vizijos komisija nieko nera
do, nes sandėlio vedėtas vai
šino juos amerikoniškais 
konservais, beto ir žirniu jie 
prisipylė pilnas kišenes.” Tai 
vėl: “Aš sakau, kad nerinkti 
į komitetą Kumpio, nes iis ir

emigracijos dokumentus ir, 
kada jis jau stovėjo ant 
slenksčio, jis pasiūlė liekan
tiems... nuodų. —“Aš juos ir
gi prieš du mėnesius gavau 
dovanų. Jie pakankamai stip
rūs ir veikia be skausmo. 
Čia norma septynių asmenų 
šeimai. Tai tam atvejui kai 
pajudės geležinė uždanga ir 
kai nepatrauksi vežimuko...” 

—o— 
Augustdorfo stovyklon iš 

įvairių kalėjimų surinkę an
glai atgabeno 48 kriminali
nius nusikaltėlius, kurie pa
reiškė norą repatrijuoti į so
vietų Lenkiją. Mat, šiaip jie 
turėtų atsėdėti teismo jiems 
uždėtas bausmes už padary
tus įvairius nusikaltimus. 
Tad jie apsisprendė, kad 
jiems geriau važiuoti “pla- 
čiojon tėvynėn.” O kol jų do
kumentai bus sutvarkyti, 
juos laikinai apgyvendino 
šioje stovykloje. Čia jie tik
rai bolševikiškai pasireiškė: 
būriais po keletą, atlenktais 
peiliais vaikščiojo lagerio 
gatvėmis ir užkabinėjo žmo
nes. Vieną mokytoją supiaus- 
tė net taip, kad tas turėjo 
būti į ligoninę paguldytas. 
Pabūgę žmonės užsidarinėjo 
duris ir langinyčias. užsidarė 
ir lagerio krautuvėlės. Atsi
kreipus į anglus pagelbos, jie 
paaiškino, kad tie repatrijan- 
tai priklauso bolševiku repat- 
riacinei komisijai; kaip į 
šiuos buvo kreiptasi, jie pa
aiškino, kad jie nesiims jokių 
žvgių, o už nusikaltimus, pa- galint tinkamai atlikti jų še: 
darvtus lagervje, jie būsią 
teisiami tėvynėje. Tik šiems 
kriminaliniams 
tėliams išvažiavus, grįžo į la
gerį ramybė. 

—o—
Varšuvoje taip pat įstaigų 

valymas. Kaip praneša “Sven 
ska Dagbladet,” bolševikai iš 
tarnybos paleido 150 aukš
tesnių tarnautojų iš lenkų 
užsienių reikalų njinisterijos. 
Šitam valymui davė pagrin-j

Atsišaukimas kata
likėms moterims

Motina žmoni jos 
progreso kėlėja £

C
f-a p

Mieloji Tautiete:
Tarptaut. Katal. Moterų 

Unijos vadovybė kreipiasi į 
mus lietuves, prašydama 
duomenų tarptautiniam Mo
tinų Kongresui, kurs įvyks 
1950 m. birželio 7-12 d. Pary
žiuje.

Atsakymas pageidaujamas 
iš kiekvienos lietuvės moti
nos ir moters.

Atsakymą prašome prisiųs
ti lapkričio mėnesio bėgyje 
šiuo adresu: Dr. Ag. Šidlaus
kas, 443 Cumberland St., Ot
tawa, Ontario, Canada.

Kongreso paruošimui rei
kalingas įvairių kompetetin- 
gų asmenų bendradarbiavi
mas. Todėl pageidaujama:

Iš juristų: Kokią atsako
mybę duoda motinai šeimos 
ekonomijoje krašto įstaty
mai ir papročiai.

Iš sociologių ir ekonomistų:
— Suteikti bendrus statisti
nius davinius reikalingus 
Kongreso darbams.— Patiek
ti šeimos išteklių elementus
— Kokią dalį pasiima tautos 
biudžetas iš šeimos biudžeto

Iš motinų: — Jų rolės eko 
nominėje veikloje įvertini 
mas. — Kokias priemone'’ 
siūlytu, kad užtikrintu moti 
noms šeimos židinio lygsva

vIš socialinių ir higienos 
institucijų: — Motinoms re

mos užduoties, kuriuo būr- 
Lai atsiliepia iš dalies į pač: 
šeimą, iš dabes į visuomene

Iš architektu ir pramon" 
ninku: — Kokie projektai ; 
galimybės pramatomi motin 
įamu ruošos ir šeimos gvvc 
nimo darbams nalengvinti.

Iš moterų dalwaujančine
viešajame gvvenime: — Kab 
vra atstovaujama motrt 

i viešose ir pusiau viešose inr 
Įtitucijose. kurios turi įtak^- 

Jtaio gauna iš Amerikos siun-Įdą Protokolo skyriaus vedė-!1 ekonomini gvvemma? —K- 
tiniu”...' I jo atsisakymas grįžti Lenki-!tos institucijos duoda motin’

Tokios maždaug užkulisi- jon iš Šveicarijos. Šie valv-1 Serovei. netrukdant jos sa
nsa temos, žinoma, tik tam v0 nareigose?

maišta paimti ateina mamos 
pasiustas koks neklaužada 
berniokas, tai jis ir nuryia 
visus- skanėstus iš karto. Ir 
sūrį, ir marmaledą, ir cukrų.

nusikaltė-

nes temos, žinoma, tik tarp maj buvo atlikti be užsienių 
prieteliu. Dažnai dar prides: reikalų ministerio Modze- 
“Bet tik susimildamas apie lewski žinios.- 
tai niekam nesakvk. ne<s ko __o_
gero man atims Paršaičio! 
šeimos maisto norma, kuria
aš jau antras mėnuo io vardu rešte kominformo tribunolas

1,000 mirties sprendimų 
per penkis mėnesius. Bucha-

Iš jaunu in: — Kokia ju pa
tirtis ir kokios pastabos dė) 
priemonių, kad jauna merga'- 
tė būtu geriau paruošta už
imti savo vietą ekonominia
me gyvenime.

Pasaulinio motinų sąjūdžio 
Tarptautinis Kongresas, ku
riam ruošiamasi Paryžiuje 
1950 m., yra Tarptautinių 
Kongresų, įvykusių 1933 m.. 
1937 m., 1939 m. ir 1947 m., 
tąsa. Kongresai šaukiami 
šiuo šūkiu: “Motina žmoni
jos progreso kėlėja.” Nuo 
1937 m. Kongreso, kuriame 
buvo susirinkusios 37 tautų 
delegatės, pripažintas Tarp
tautinės Dokumentacijos Cen 
tro reikalingumas, tai ryšio 
ir informacijos palaikymui.

Tarptautinis dokumentaci
jos centras palaiko ir apjun
gia visas nacionalinių mote
rų organizacijų vadovių pa
stangas, turinčias objektu 
įvairaus pobūdžio socialines 
problemas, tikslu padaryti 
kiekvieno krašto motinas 
tikromis žmonijos progreso 

J kėlėjomis.
Pasaulinis moterų sąjūdis 

(MMM — Mouvement Mon
dial des Meres) savo organi
zacinį pobūdį aptarė prieš du 
metus. Dabar jis įeina į ONU 
kaip “Organisation non Gou- 
vernementale” (ONG), B sta
tuto pagrindu.

Šiuo tarpu Pasaulinis Mo
tinos Sąjūdis (MMM), savo 
vadovybės iniciatyva ir savo 
■■autinių sekcijų pavelba, ruo
šiasi ketvirtam “Motina žmo
nijos Progreso Kėlėja” kon
gresui.

Darbų tvarkos tema: “Mo
tina ekonominiame gyveni
me.” Ekonominio gyvenimo 
sąvokon imamos tiek šeimos, 

jtiek krašto biudžetą liečian
čios skaitlinės.

I Dažnai ekonominės lyg- 
' švaros išlaikyme yra užmirš
tamos motinos, tikrosios šei
mos židinio ekonomės. Tuo 
nepripažįstama daug tikrųjų 
ekonominio gyvenimo verty
bių. šis turtas įvertinamas 
bent dalinai tik tuomet, kai 
dėl kokių nors priežasčių mo
tinos yra pašalinamos iš šei
mos židinio; niekas neabejo
ja, kad panašūs atvejai tiek 
šeimai, tiek visuomenei la
bai brangiai atsieina.

Ateinančio Kongreso už
duotis ir yra nušviesti šį — 
ekonominį — požvilgį namų 
ruošos ir šeimos gyvenimo, 
pasėkoj tą motinos vaidme
nį tautiniame ir tarptautinia
me gyvenime.

Anketų daviniais paremtų 
studijų šviesoj bus galima 
bandyti surasti kelių refor
moms, kurios kas kart geriau 
atsakytų “Motinos žmonijos 
progreso kėlėjos” užduočiai.
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atliekąs savo pareigas sta- 
____________  Kai praneša

I “Die Welt” nuo šių metų ge- 
I gūžės mėnesio pradžios Bu- 

Tnip pat prie užkulisiniu karešto tribunolas padarė 
priedų priklauso ir adresai, virš 1.000 sprendimų politi- 
kurie randami Amerikon lie
tuviu suaukotuose rūbuose. 
Tai tikri vertingos loterijos 
bilietai! Jie skirstomi i kele
tą kategorijų: Jei tik pUkas 
adresas, be prierašu — ma
žesnės vertės. bet jei dar pri
dėta — “katras ši rūbą Brau
site, parašvkite, tai dar mes tingo režimo kalėjimai” šiuos 
kuo padėsim.” — tai jau tik- propagandinius įstatymus 
ra branrenvbe.
net ir paskutinius centus, ga-i 
Ii drąsiai pirkti pašto ženk
lą ir rašvti laišką. O tada ga
li skaičiuoti jau ir dienas... 
“Žinovai” sako, kad jei ad
resas be jokio prierašo—maž-

—Tai manai, kad bolševi-Prieš pora savaičių į Brook 
lyną atvyko iš tremties Jo- kai tik turtinguosius naiki
nąs Lukas su šeima. J. Lu
kas, eilinio Lietuvos ūkinin- turtas, jiems svarbu tu pats: 
ko sūnus, 1911 metais buvo j darai tai, ką sakau — leidžiu 
atvykęs į JAV, kur išgyveno Į tau gyventi, nedarai — tau 
10 metų. Sunkiai dirbęs fizi- i neleisiu gyventi. Dėl to sovie- 
nį darbą, per tuos 10 m. susi- j tijoje ir “daro visi” taip, kaip 
taupė ir grįžęs į Lietuvą, jau; Kremliui reikia. Jie Lietuvo- 
į Nepriklausomą, nusipirko je juk sunaikino net pačius 

, ūkelį, kuriame per 23 metus vargingiausius, kurie tik ne
dirbo ir išaugino šeimą. Po pasidavė jiems. Mano ūkelis 
to 1944 m. turėjo palikti vis- buvo žemiau 30 ha.
ką ir bėgti, kad tik netektų Į 
vėl susitikti su rytų raudo
naisiais, kuriuos teko pergy
venti 1910-1941 m.

Mūsii korespondentui teko 
pasikalbėti su šiuo žmogumi. 
Norime čia įdomesnes vietas 
patiekti ir savo skaityto
jams. Ponas J. Lukas atsakė 
į šiuos klausimus:

—Kodėl jūs bėgote iš savo 
krašto? /
. -r—Todėl, kad aš 1940-1941
metais gyvenau po bolševi
kais ir mačiau jų darbus. 

’Tamsta būtum pergyvenęs 
i tik 1941 m. birželio 14-15 die- 
cnas ir tai būtum jau niekada 
nesiryžęs daugiau pasilikti 
po bolševikais.

—Iš jūsų kaimo išvežė ta
da?

, \ j—Taip. Ir iš apylinkės kai
mų. Tie vaizdai, kuriuos aš 
tomis dienomis mačiau ir per
gyvenau. mane stūmė iš Lie- 

•*' tuvos 1944 m., kad tik netek
tu daugiau su jais susitikti. 
Nors aš ir mano šeima supra
tome, kad einame i froonto 
ugni, į badą, bet ėjome, su 
viltimi — gal pasieksime 
amerikonus.

—Gal Tamsta buvai stam
bus ūkininkas, dėl to pavo
jaus daugiau buvo?

na? Jiems nėra svarbu tavo

—Ar jūsų apylinkėje dar 
nebuvo kolkozų 1940-41 m.?

—Buvo tik rengiamasi 
tam.

—Aktyviai politikoje nie
kada nedalyvavau, nes netu
rėjau tam nei palinkimo, nei 
laiko, nei kitų sąlygų. Bet 
bolševikų režimo negali pa
nešti nei vienas žmogus, kurs 
tik yra moralės besilaikąs. 
Daleiskime, kad jie man būtu 
ir nieko nedarę, tai vistiek 
aš negaliu po jais gyventi, 
matvdamas ir jausdamas, ką 
jie daro iš viso, su kitais 
žmonėmis.

—Iš Lietuvos pasitraukėte 
1944 m. tik maža dalis, o ki
ti gi liko — kaip jie manė?

—Jeigu 1944 m., besiarti
nant prie Lietuvos raudona-

—Kam, jūsų manymu, jie jai armijai, būtii galėjusi pa
varo ūkininkus į kolkozus? įsitraukti kokiu nors būdu vi-

—Tam, kad nusavinus žmo-1 sa Lietuva, tai jie visi iki na
gų su kūnu ir su dvasia ir da- skirtinio būtu pasitraukę. Ne-I 
nūs su juo ką tik nori. Sovie- sistebekrte. kai as jums prie d kag trečias ]a;mį o kaį 
tų Sąjungoje žmogus nieko to pridėsiu: net ir tie, kūne yra’ ierašag _ iš triiu du 
savo neturi — net jo gyvybė pirmosios okupacijos metu Į 
nėra jo nuosavybė: ji, gyvy
bė, yra taip pat partijos nuo
savybė. žinoma, sunku visa 
tai suprasti laisvojo pasaulio 
žmogui. Kas gi, bolševizmo 
režime nebuvęs, gali tikėti, 
sakysim kad paprastas en
kavedistas gali savo nuožiū
ra užmušti žmogų, be jokio 
teismo, be jokios atsakomy
bės, dar pakėlimą už tai gau
nant, jeigu tai buvo padary
ta “partijai ir režimui apsau
goti.” Ir daug daug kitu da
lykų iš tu baisybių laisvojo 
pasaulio žmogus negali įsi
vaizduoti nei tikėti. Bolševiz
mo režimą reikia pergyventi, 
tada tik jį gali pilnai perim
ti. ./

—Ar tamstai teko dalvvau- 
ti Nenriklausomos Lietuvos 
politiniame gyvenime, j 
dėl to daugiau pavojaus bu-įkurti, 
vo iš bolševikų puses? |

komunistavo. Bet žmonės ne- ‘ 
sirvžo traukt’s. nes kiekvie-’ 
nam buvo aišku, kad besi
traukiant maža viltieę beiš- 
likti. žmonės neapsiriko: di
desne nusė iš pajudėjusių ne
pasiekė sąjungininkų.

—Kaip jaučiatės Ameriko
je?

—Laimė, kad brolis neva
žiavo tada su manim į Lietu
vą — pas jį dabar atvykau 
su šeima. Pradėsiu naujai gy
venimą vėl, kaip prieš 38 me- : 
tus. žinoma, man kiek leng
viau ta prasme, kad šis kraš- 
lac* noram'oa anminBa Tiorzicr-

nėse bvlose. išnešdamas re
zoliucijas: “Ypatingo režimo 
kalėjimas,” kas netiesiogi-! 
niai, bet visai tikrai, reiškia' 
baisią kankinio mirtį. Mat, 
pagal “istatvmus,” Sovietu 
Sąjungoje mirties bausmė 
panaikinta. Tad ikurti “Ypa-

—Estę, atvvkusią prieš sa
vaitę kaip DP j New Yorką, 
prie kurios prisikabino kita 
tuo laivu važiavusi DP, pa
reiškusi pretenzijas prie es
tės berniuko, iš Ellis Island 
paleido laisvėn.

Matulai

Sukrapštęs lengvai apeina.
—o—

Bolševikai rado išeitį. Dėl 
blogų gyvenimo sąlygų ir

sudarytų efekto, kaip skelbia 
“Europa-Kurier,” bolševikai 
dabar ruošia prieš vokiečių 
belaisvius - gydytojus viešą 
parodomąjį teismo procesą. 
Taigi, vokiečių gydytojai, ku
rie belaisvėje dar badu ne
mirę, bus dabar atpirkimo 
ožys.

Katalikių Lvgu Uni

atsišaukimas—o—
į,j/ vxx | Jugoslavijoje jau kovoja...

nuo bado Sovietų Sąjungoje vokiečiai prieš vokiečius! Pa- __ _
išmirė milijonai vokiečių be- siųstus prie Jugoslavijos sie-|gų Unijos pirmininkė Steen-

Tarptautinės Katalikių Ly-

Kat. Sp 
gai ir g 
tingai si 
iliustriu 
rinių 
knyga.

—\ L1 
Krupa vi

folijoje, 
darbo V.

—Ta r j

ja ir lie

į resai dažnai priveda prie nuo
latinių nuoširdžiu susiraši
nėjimų, pasikeičiama foto
grafijomis, net darbo ir buto 
garantijos išrūpinamos.

O jūs mieli mūsų tautiečiai 
Amerikoje ir kituose kraš
tuose! Kiek daug jūs paro
dote saviškiams lietuviško 
dosnumo ir geros širdies. 
Kiek daug pas -jus pasiauko
jimo ir artimo meiles! Tai ne 
tik didelė materialinė para
ma, bet svarbi ir moralinė 
paguoda.

Lagerio užkulisiuos jūs ga- 
tas nenaujas, giminės, pažis-jlite rasti ir tikrų pesimistų, 
tami. Bet tiems, kurie viską, Tokių būrelvje išgirsite: 
ką per gyvenimėlį uždirbo, I “Karas neišvengiamas. Ar 
palikę, kaip ir aš, atvyko pir-! jau turi rankinį vežimėlį.

laisvių. Karui pasibaigus bol- nos vokiečius - liaudies mili- 
ševikai buvo paskelbę, kad cininkus ir buvusius belais- 
jie turi 3.5 milijono vokiečių vius — kalnų šaulius, bolše- 

visada garantuotįj Tokie ad- belaisvių, o pagal susitarimą vikai slaptai permeta į Jugo- 
su vakaraiSi visi belaisviai slavija sabotažo aktams vvk- 
iki 1948 metų pabaigos ture- dvti. Tokiu sabotažo grupių, 
jo būti paleisti. Vakarai, pil- kaip praneša “Die Welt,” jau 
dvdami susitarimą, visus be- pasirodė Jugoslavijos valdo- 
laisvius paleido. Bolševikai moję Mazedonijoje. Prieš tas 
gi i vakarų užklausimus ne- kominformo brigadas T’to 
siaiškindami belaisvių palei- pastatė antikominformo bri-, 
dimą delsė. Iš už geležinės gadas. kurios taip pat susi- 
uždangos viešumą pasiekė deda iš buvusiu vokiečių be- 
šiurpios žinios, kad lageriuo- laisvių. Vokiečiams, esan- 
se kasdieną miršta tūkstan-! tiems kominformo brigadose,

berghe - Engeringh kviečia 
lietuves prisidėti prie Unijos 
iniciatyvos melstis ir atgai
lauti už religinio persekioji
mo aukas anapus geležinių 
grotų.

Palikdama kiekvienai lais
vę šiuo atveju. Unija skati
na mus, pavyzdžiui, ketvirtį 
valandos i dieną skirti ado
racijai bažnyčioje ir vieną 
diena savaitėje atgailai, ge
riausiai šeštadienį, nes tai 
atatinka šv. Panelės norams, 
pareikštiems per Jos pasiro
dymą Fatimoj.

Sekant Tarpt. Kat. Moterų

kreipia p 
tiniai am 
priemonė

—Ateit 
koje kuilį

pamatas 
čių bendr 
čių eenti 
•Juoząit is 
kalba.

ti penkioli 
tuvių pags 
kimusi su 
tūkstančii.

— I JA

čiai belaisvių! Bolševikams pasiduot belaisvėn nėra pras- 
buvo parankiau išmarinti be- mes. nes jie vistiek būtu su- 
laisvius Rusijoje, ne kad leis- šaudyti. Bet Tito antikomin- 
ti juos namo, nes šie pažinę formo brigadų vokiečiai taip Unijos norus buvo taip pat 
Rusijos gyvenimą ir parva-jpat būtų tuoj sušaudvti jei i pasiustas protestas lietuvių 
žiavę i tėvynę būtų bloga pro-, kovoje parodytų bent ma- katalikių moterų vardu prieš 
paganda komunizmui. D51 šio žiausio nedrausmingumo. To- laužymą žmogaus Teisių 
nežmoniško elgesio. Vokieti-j dėl tarp tų grupių vvksta at- Chartos paragraf. 18, kur

. . J*(joje kilo didelis susijaudini- kakliausios kovos iki pasku- pripažįstama kiekvienam as-
mu kart i ši kraštą, kurie ne- Juk bolševikai tikrai užeis. Imas. Bolševikai iki šiol slė- tinio vyro. Tokiu būdu vieni meniui teisė į minties, sąži- 

’ “ ’ i “savanoriš- nes ir religinę laisvę, šis pro- 
buvo nukreiptas į J. 
Generalinę Konferen-

turi nei giminių, nei pažįsta- Kuria kryptimi bėgsi? Ar su- pę masinius mirimus, dabar vokiečiai miršta
gal mų — jiems bus sunku įsi- talpinsi visus vaikus į veži- paskelbė, kad tai tiesa, bet kai” už Stalina, kiti už Tito, testas 

---- * Imėli?” Vienam tokiam peši- už tai esą kalti vokiečiu be- Abeji tačiau už “taiką ir žmo Tautų 
I--------------------------- E. S. mietui pasisekė sutvarkyti laisviai - gydytojai. Kad tai nijos gerovę. i ei ją.
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1$ VISUR Į ĮVAIRIOS PASTABOS
[ Rašo S. Ąžuolaitis

tardo kalną

—Įvykusį New Yorke Am.
Lietuvių Kongresą telegrama 
pasveikino ir Australijos lie
tuviai, jungdamiesi bendrai 
kovai už tėvynę ir jos laisvę. 

—Amerikoj esantieji prie 
parapijų lietuvių chorai da
bartiniu laiku smarkiai padi
dėjo ir tobulėja, įstojus į juos 
naujai atvykusioms lietu
viams.

—Cleveland, O. darbštus 
Šv. Jurgio parap. asistentas 
kun. Balys Ivanauskas, lapk
ričio 13 d. šventė savo kuni
gystės dešimties metų sukak
tį.

—VI. Motiekaitis, gyvenan
tis 8832 Kimbery Ct., Detroi
te, sėkmingai verčiasi piano 
stygų derintojo darbu. Pianų 
derinimą jis atlieka greitai ir 
sąžiningai.

—Chicagoj kun. A. Lin- 
kaus rūpesčiu šv. Kryžiaus 
parapijoje atsigaivino Liet. 
Vyčiii 13-ji kuopa, kuriai 
dvasios vadu paskirtas žino
mas jaunimo tarpe veikėjas 
kun. A. Zakarauskas.

—Liet. Vyčių Chicagoj ap-l priėjo prie tribunolo, 
skritis šaukia metinį seimelį negrė įėjo pas teisėją ir pa- 
lapkr. 19 ir 20 d.

—Didž. Britanijos lietuviai nų, kurį prašo sušaudyti, 
stengiasi įsigyti savo spaus-! - T’_ J"~
tuvę ir spausdinti lietuviškus liudininkai, 
laikraščius ir knygas. Jau rodydama į 
yra šiek tiek pinigų surink- tu negrus.

Teisėjas 
liudininkus, 
kada buvo 
liudininkai, nusikaltėlis mal- 
daujančiom akim žiūrėjo į 
savo motiną, kurios žvilgsny 
spindėjo neapykanta ir pa
gieža. Teisėjas, pagaliau, 
kreipėsi į senę:

—Tamsta tvirtini,
tamstos sūnus yra žmogėd
ra. Pasakyk, kada jis pradė
jo valgyti žmogieną? Ar iš 
pat jaunystės?

—Ne, — tvirtai ir trumpai 
atsakė negrė.

—Kalbėk tamsta plačiau ir 
aiškiau, — pastebėjo jai tei
sėjas. — Nebijok manęs, nes 
aš tamstai nieko blogo nepa
darysiu.

—Šitas 
—aiškino 
maitinasi 
jis rijo vyrus, aš jam nieko 
nesakiau; tevalgo. Bet dabar 
jis jau pradėjo valgyti ir mo
teris, ir aš negaliu jo ilgiau 
pas save laikyti.

Į teisėjo klausimą, kodėl 
senė negrė pirma galėjo lai
kyti jį ir nepranešė teismui, 
atsakė:

—Todėl, kad už kiekvieną 
suvalgytą žmoną aš turiu su
mokėti jos vyrui nuostolius.

tarnai JAV, šmeižę per savo 
laikraščius lietuvius tremti
nius, jrodinėję, kad tai yra 
tik iš “buržujų” klasės žmo
nės, dabar nutilo, kaip kuolą, 
prariję. Mat, tremtiniai čia 
įrodė, kad tai buvo netiesa, 
ką šie apie juos rašė.

Motina prašė, kad jos 
sūnų sušaudytu

žymus Afrikos tautų tyri
nėtojas, rašytojas Fogje, sa
vo knygoj “Ekvatorinė Afri
ka” aprašo įvykį, kuris paro-; 
do, su kokiais keistais nuo- j 
tykiais tenka susidurti euro
piečių teismams Afrikos pa
dangėje.

Pas prancūzų teisėją kartą 
atvyko keista vietinių gyven
tojų demonstracija.

Minios prieky atžygiavo 
sena negrė ir vedė už virvės 
pririštą didelį vaikiną, kurio 
veide buvo žymu išgąstis ir 
išsiblaškymas. Apie 30 juo
daodžių sekė paskum. Minia 

i—x—---- , senė

Politinis burbulas
Paskutiniais laikais pasau

lio spaudoje pasirodė žinių, 
kad pagaliau jau ir Rusijos 
bolševikai pasigamino atomi
nę bombą ir ją jau išsprog
dino. Kaip iš spaudos yra ži
noma, .Rusijos komunistai 
jau nebe pirmą bombą su
sprogdino. Jie savo gamintas 
atomines bombas sprogdina 
su pagelba elektros vielų. 
Paskui per savo spaudą gi
riasi, kad ir jie jau moka 
atomines bombas sprogdinti.

Ruonis perplaukė Anglų 
Kanalą

Niekad dar nebuvo 
mėgėjų Anglų Kanalą 
plaukti, kaip šiemet, 
niems iš jų pavyko jį 
plaukti, o kitiems ne. Nese
niai anglų spauda paskelbė, 
kad spalių 9 d. 18 mėnesių 
senumo Kalifornijos ruonis 
(seal), vardu Pierre Cilion, 
perplaukė Anglų Kanalą per 
keturias valandas ir 54 min., 
sumušdamas visų kanalo 
plaukikų' greitumo rekordus. 
Bet vos tik jis pasiekė Ang
lijos krantą netoli Dover, 
tuoj kuo skubiausia jis buvo 
įkeltas į laivelį ir nuvežtas at
gal į Prancūziją, kad išven
gus britų policijos arešto, 
kuri grasino suareštuoti ruo
nį ir jo trenerį už peržengi
mą tam tikro britų įstatymo, 
kuris liečia treniruotus gy- 

1 —Pierre menadžerius

tiek 
per- 
Vie- 
per-

reiškė, kad atvedė savo sū-

—Jis yra žmogėdra, štai 
— pasakė senė, 
atvykusius kar-

ta.
—Adelaidės mieste, Aust

ralijoj, lietuviai sudarė vai
dintojų ratelį. Jau turėjo ir 
vaidinimą. Režisorius P. Rū
tenis, dekoratorius A. Mar
čiulionis.

—Sydney, Australijoj, Ka
talikų Centro patalpose lietu
viai įsteigė savo lietuvišką 
mokyklą, kuri veikia sekma
dieniais.

—Toronte, Kanadoje, lietu
viai įsteigė Kanados Lietuvių 
Katal. Kultūros draugiją, ku
rios tikslas yra išleisti kata
likišką lietuvišką laikraštį, 
įsigyti spaustuvę ir leisti lie
tuviškas knygas ir kitus 
spausdinius.

—Vadovaujant kun. Dr. K.- 
Matulaičiui su lietuviškos 
knygos bičiulių pagelba, Liet. 
Kat. Spaudos Dr-ja skonin
gai ir gražiai išleido, rūpes
tingai suredaguotą ir gausiai 
iliustruotą Dr. J. Balio isto
rinių Lietuvos padavimų 
knygą.

—VLIKo pirmin. prel. M. 
Krupavičius, kurį laiką gy
dęsis vienoje vokiečių sana
torijoje, dabar vėl sėdi prie 
darbo VLIKo “sostinėje.”

—Tarptaut. Moterų Paro
doj New Yorke, kur dalyvau
ja ir lietuvės moterys, ypa
tingą lankytojų dėmesį at
kreipia p. Tamošaitienės tau
tiniai audiniai ir jiems austi1 
priemonės.

—Ateitininkų S-gos Ameri- j 
koje konferencijoj, kuri įvy
ko New Yorke, buvo padėtas 
pamatas Ateitininkų ir Vy- ; 
čių bendradarbiavimui. Vy
čių centro pirmininkas P. 
Juozaitis tuo reikalu pasakė 
kalbą.

—Į JAV jau baigia važiuo
ti penkioliktas tūkstantis lie
tuvių pagal DP įstatymą. Ti
kimasi sulaukti iš viso 20-24 
tūkstančių.

—Į JAV atvykę iš trem
ties lietuviai pradžioje turi 
sunkumų su darbais ir butais, 
ypač su butais. Bet laikui bė
gant, vietinių lietuvių pade
dami, susitvarko. Lengviau 
įsikurti nevedusiems, arba 
vedusiems ir esantiems dar 
be vaikų.

—Į JAV atvykusios naujų 
lietuvių masės baigia sužlug
dyti Maskvai parsidavusiųjį; 
lietuviu, kurie save komunis
tais laiko, reikalus: žmonės, 
kurie iki šiol jų klausė, iš sa
vo artimųjų patyrę tikrą tie
są apie bolševikų darbus, pa
sitraukia nuo tų parsidavė
lių.

—Lietuviškieji Maskvos

ėmė klausinėti 
Per visą laiką, 
apklausinėjami

kad

šlykštus gyvulys, 
ji, — jau seniai 
žmogiena. Bet kol

Vėl naujas išradimas
Pasibaigus antram karui, 

labai padaugėjus šeimoms ir 
esant per kelius metus nu
trauktai šioje šalyje namų 
statybai, visoje šalyje pasi
darė gyvenamųjų namų dide
lis trūkumas. Mūrininkai, pa
sinaudodami savo srityje, 
specialistų trūkumu ir esant I vuiius. 
labai dideliam pareikalavi- pareiškė, kad tas jūrų ruo
niui patyrusių statybos dar-'nis tą kanalą per kokias 
bininkų, pradėjo reikalauti 
labai didelių atlyginimų už 
savo darbą (vietomis net po 
$3.50 į valandą), ir, negauda
mi ko nori, jie išėjo streikuo
ti, ir nekuriose vietose jie 
streikuoja jau net po pusę 
metų ir daugiau. Tie dalykai 
privedė prie to, kad atsirado 
galvojančių žmonių, kurie iš
rado ir plytoms į sienas krau
ti — mūryti tam tikrą maši
ną, su kurios pagelba, naudo
jant ir mažesnį darbininkų 
skaičių, galima pigesne kaina 
ir daugiau darbo atlikti.

Neseniai Huntington Kole
gijoje Montgomery, Alabama 
valstijoje, pirmą kartą ko
kiems penkiems tūkstančiams 
valdžios oficialų, daugybei 
architektų ir namų statymo 
rangovams buvo viešai paro
dyta mūrinimo mašina, su 
kuria vienas asmuo per 8 va
landas gali į sieną sumūryti 
nuo dviejų iki trijų tūkstan
čių plytų.

Naudojantis šia mašina, 
namų statytojai galės per 
metus sutaupyti apie šimtą 
milijonų dolerių pinigų, skai
tant po 36 centus sutaupų 
kiekvienai ketv. pėdai mūro.

Nebus stebėtina, po pa
skelbimo viešai spaudoje apie 
šį išradimą, jei išgirsime Ru
sijos komunistų pasigyrimą, 
kad rusai šią mašiną yra jau 
prieš šimtą metų išradę, tik 
jos nevartoja, nes rusai myli 
geriau zemliankose gyventi, 
negu mūriniuose namuose, 
kurie yra kapitalistų išmis- 
las.

dvi valandas laiko perplauk
ti, plaukdamas vidutiniu 
greitumu po 20 mylių per va
landą.

Gražus pavyzdis
Kartą šį rudenį Jung. Tau

tų namuose, Flushing Mea
dow, L. I., N. Y. į atstovų 
poilsio salę įėjo kaž koks ne
pažįstamas, atvykęs iš buvu
sios Italijos kolonijos, mo- 
sulmonas ir paklausė salės 
užveizdą, ar neturi jis atski
ro kambarėlio, kur jis galėtų 
truputį užėjęs pasimelsti ir 
pagarbinti Dievą. Nustebęs 
užveizdą jam pasakė, kadan
gi čia susirenka visokių tikė
jimų žmonės, tai tokio atski
ro kambario neturi. “Bet aš 
ieškau vietelės, kur galėčiau 
pasimelsti ir pagarbinti Die
vą,” prisispyręs kalbėjo sve
tys. Užveizdą jam pradėjo 
aiškinti, kad New Yorke yra 
statomi nauji Jung. Tautų 
namai, kuriuose bus įrengta 
ir tam reikalui atskira kop
lyčia. Besiklausydamas už- 
veizdos kalbos, svetys apsi
dairė aplink ir, atsiprašęs, 
nuėjo į telefono būdelę, užsi
darė duris ir, tris kartus pa
lenkęs savo turbanuotą gal
vą ton pusėn, kur jo many
mu yra Mekka, atsiklaupė 
būdelėje ir meldėsi, dėkoda
mas Dievui už suteiktas vi
sokias gerybes ir malones 
ir New Yorko telefono kom
panijai, už pastatymą čia te
lefono būdelės, kurioje šis 
galėjo pasimelsti.

Amerikos Legiono Lietuvių Memorial Posto vykdomasis komitetas, kuriam 
dovaujant lapkričio 27 d. ruošiamas grandiozinis koncertas - balius.

Pirmoje eilėje iš kairės dešinėn sėdi: A. Nassau — adjutantas, J. Macukas — vice 
komandierius, adv. K. Vokietaitis — komandierius, Aleks. Vasiliauskas — vice koman- 
dierius, J. Garšva, Jr. — kasininkas.

Stovi antroj eilej, iš kairės į dešinę: adv. Fr. Alexis — posto advokatas, T. Mike- 
liūnas — reikalų vedėjas, St. Steinis — posto Sergeant-at-Arms, P. Vance — posto is- ' 
torikas, G. Vedegys — reikalų vedėjas.

va-

S. Gotardo tunelį praėjo 
pirmasis traukinys 1881 m. 
birželio 1 d. Tunelį pradėjo 
statyti inž. Jules Favre, prieš 
tai pagarsėjęs sumanumu 
tiesiant geležinkelius. 1871 m. 
lapkričio 3 d. buvo paskelb
tos varžytynės tuneliui kasti. 
Iš viso pasaulio buvo atsiųs
ta tik septyni pasiūlymai, iš 
kurių tinkamiausias buvo 
pripažintas inž. J. Favre pro
jektas. • Savo pasiūlyme jis 
ėmėsi viso atsakingumo už 
darbą, laidavo gerą darbo at
likimą, padėdamas 8 milijo
nus frankų užstato, ir, be to, 
jo pasiūlymas buvo 12 mili
jonų frankų pigesnis už ki
tus.

1871 m. rugpiūčio mėn. S. 
Gotardo geležinkelio bendro
vė pasirašė su juo sutartį. 
Dar ir dabar yra stebimasi, 
kaip galėjo Favre pasirašyti 
taip sau nenaudingą sutartį. 
Jis buvo atsakingas už visa, 
net už gamtos katastrofas. 
Teisybė, sutarty buvo numa

nyta, kad jei darbą jis baigs 
anksčiau, tai už kiekvieną 
paankstinimo dieną gaus po 
5,000 frankų. Bet jei pavė
luotų, tai po tiek pat turi mo
kėti už kiekvieną pavėluotą 

; dieną. Jei būtų pavėluota 
daugiau kaip 6 mėnesiai, tai 
tada kasdieninė pabauda bū
tų pakalta lig 10,000 frankų, 
o jei būtų pavėluota daugiau 
kaip metai, tai turėjo žūti jo 
8 milijonai frankų užstato.

Pasirašydamas tokią su
tartį, Favre tikėjo, kad dar
bas bus lengvesnis, negu ma
noma, nes buvo patobulėję 
žemės gręžimo mašinos ir 
vietoj parako buvo pradėtas 
naudoti dinamitas. Taip pat 
manė, kad geologiniu atžvil
giu gręžiamojo kalno sudėtis 
nėra sunki. Tačiau visu kuo 
teko nusivilti, nes praktikoj 
visa pasirodė kitaip.

Pagal sutartį tunelis turėt 
jo būti prakastas per 8 me
tus. 1872 m. spalių 23 d. bu-; s 
vo pradėtas darbas, kartu iš į 1 
pietų ir šiaurės pusės. Tačiau i | 
ligi tų metų pabaigos tunelio s 
buvo prakasta tik apie 20 Į < 
yardų. Gręžiamosios mašinos *

kasančios grupės, vasario 29 
d., valdžios atstovams daly
vaujant, buvo padarytas pas
kutinis sprogimas. Prd pra
muštą skylę buvo paduotas 
blekinėj dėžėj inž. Favre at
vaizdas.

Kaip tiksliai buvo atlikti 
matavimai ir vedamas dar
bas, galima spręsti iš to, kad 
esant tunelio ilgiui virš 16 
tūkstančilj yardų, susitikus 
abiem grupėm kalno vidury, 
paaiškėjo, kad apsirikta tik 
2 coliais į aukštį ir nukryp
tą į šalį iš kairės į dešinę 17 
coliais! Matavo vokiečių in
žinierius Koppe.

Darbas buvo atliktas 1 ai- 
ku, kaip kad buvo numatyta 
sutarty. S. Gotardo tunelis 
žymiai sutrumpino kelią Ita
lijon.

NERŪKYKITE LOVOJE

Yra žmonių, kurie turi blo
gą paprotį — rūkyti gulėda
mi lovoje. Tokį paprotį tu
rėjo vienas Brooklyno italas. 
Berūkydamas jis užmigo, nuo 
cigaretės kilęs gaisras netik 
padegė namą, bet ir patį tiek 
apdegino, kad nuvežtas į li
goninę mirė.
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Prieš Kalėdas išeina laikraštis vaikams

pasirodė silpnos ir netinka
mos. Darbininkai neišlaiky
davo ir vietoj dviejų pamai
nų po 12 valandų, turėjo 
dirbti trys pamainos po 8 va
landas. Tunelio pradžioj tuoj 
buvo sutiktas galingas van
dens šaltinis, pro kurį praei
ti reikėjo daug darbo. Nuga
lėjus šaltinį1, buvo susidurta 
su molio sluoksniu, kurs, kal
no spaudžiamas, nuolat grė
sė užlieti tunelį.

Lygiai dvejus metus teko 
kovoti su tuo molio sluoks
niu, turėjusiu apie 55 yardus 
pločio, kol pavyko jį pramuš
ti ir užmūryti. Juo toliau bu
vo einama į kalną, juo didė
jo karštis, pasiekdamas 38° 
šilimos. Darbininkai nuolat 
sirgo tuneline liga. Kai jie iš
eidavo po darbo iš tunelio, 
tai atrodydavo kaip vaikščio-i 
ją lavonai.

Dinamito sandėliai sprogo 
5 kartus per visą laiką. Ta
čiau Favre nenusiminė. Die
ną ir naktį būdavo jis tunely, 
prižiūrėdamas darbus. Jis ra
mindavo ir drąsindavo darbi
ninkus, sakydamas, kad vis- 
tiek Gotardą jie nugalėsią. 
Gotardo kalnas iš tiesų buvo 
nugalėtas, bet Favre tos die
nos nesulaukė. 1879 m. liepos 
19 d. jis atėjo į tunelį su 
dviem kitais draugais inžinie
riais. Jis viską apžiūrėjo ir 
juokėsi iš draugų, kad jie ne
gali pakęsti dinamito garų. 
Grįžtant, jis ėmė skųstis 
skausmais ir padavė lempą 
savo draugui Stockalperiui, ■ 
sakydamas, “Mielas drauge, ; 
paimk mano lempą, aš tuo- ; 
jau ateisiu.” Jis atsiliko tru- ; 
pūtį užpakaly ir po 5 minutų ; 
jį rado tunely negyvą, atsi- ; 
rėmusį į u61ą ir nuleidusį gal- ; 
vą ant krūtinės. ;

1880 m. vasario 28 d. Vidu- ; 
ry kalno susitiko abi tunelį !

Leidžia *
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS |

Redaguoja *
Vytė Nemunėlis |

EGLUTĖJE bendradarbiauja žymiausi vaikų rašytojai, dai- J
lininkai, pedagogai-aukletojai. J

EGLUTĖ eis kas mėnuo 32 pusi., iliustruota.
Prenumerata: Amerikoje metams $3.00, kitur — $3.50. B 

Mokykloms, grupėms ir platintojams už 10 apmokėtų pre- S 
numeratų viena duodama dovanų. J

Adresas: B. Brazdžionis, 107 Concord Steet, Lawrence, J 
Mass. S•

Užsisakykite iš anksto! , S

Kviečiame užsisakyti

AMERIKOS LIETUVIŲ

KALENDORIŲ
1950 METAMS

x Kalendorius jau spausdinamas ir bus gatavas g 
| apie lapkričio pabaigą. Jį leidžia “Amerika.” |

g Kalendoriuje, be kiekvienam reikalingų žinių-in- | 
S formacijų, rasite svarbių straipsnių svarbiais mūsų šių | 
| dienų klausimais, kuriuos sutiko parašyti žymiausi mū- £ 
| sų visuomenininkai ir literatai. g

Kalendorius bus apie 100 puslapių knyga, ’ |

Kadangi iš anksto sunku yra nustatyti, kiek eg- x 
| zempliorių spausdinti, šiuomi kreipiamės į savo skaity- x 
| tojus ir bičiulius, prašydami jau dabar savo užsaky- x 
| mus prisiųsti. |
I Kalendorių gaus visi “Amerikos” prenumeratoriai, X 

kurie prisidės prie jo išleidimo, pasiųsdami ne mažiau $ 
| 50 centų. X
| Kas užsisakys nemažiau 4 egzempliorių, bus sk-ai- | 
$ tomas bendraleidėju ir jo vardas tilps Kalendoriuje $ 
| RĖMĖJŲ sąraše. X

f Užsakymus ir pinigus siųskite: X
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Milijoninis “elgetos” Paslaptingi lėktuvai 
palikimas ] žvalgo sovietus

311 i'i

Į Londono priemiesčio se
nelių prieglaudą atėjo apiply
šęs kokių 80-8p metų amžiaus 
elgeta ir pasiprašė, kad leis
tų jam čia pabaigti savo die
nas, nes nieko jis neturįs, 
kas juo pasirūpintų. Prie
glaudos vadovybė elgetą pri
ėmė. Elgeta buvo inteligen
tiškas senelis, tačiau apie sa
ve jis mažai ką tepasakojo. 
Prieglaudoj jį laikė, kaip ir 
visus kitus — gražiai, rūpes
tingai prižiūrėdami.

Praslinkus dviem savai
tėm, elgetą aplankė kažko
kie du valdininkai. Elgeta su 
jais apie kažką ilgai tarėsi. 
Po to elgeta pradėjo silpnėti 
ir galų gale nusilpo tiek, kad 
jo mirtimi niekas jau nebe- 
abejojo. Prieš pačią mirtį jis 
pasišaukė patį prieglaudos 
direktorių ir jam pareiškė, 
kad viską, ką turįs, palieka 
prieglaudai. Direktorius iš 
tokio elgetos geraširdiškumo 
tik nusišypsojo, nes šis turė
jo tik glėbį senų skudurų.

Neužilgo elgeta mirė. Pa
laidojus, staiga į prieglauda 
atėjo tie du valdininkai, ku
rie anksčiau buvo pas elge
tą, ir pareiškė, kad mirusis 
prieglaudos naudai paliko vi
są savo turtą — tris milijo
nus šešis šimtus tūkstančių 
dolerių. Nustebusiam direk
toriui jie perskaitė elgetos 
testamentą. Pasirodo, kad jo 
būta turtingo žmogaus, ap
vilto giminių. Giminės senat
vėje jį paniekinę. Prieš mir
tį jis apsimetęs elgeta ir at
ėjęs į prieglaudą, norėdamas 
patirti, kaip yra užlaikomi 
čia bejėgiai seneliai elgetos.

Įsitikinęs, kad čia jais rūpi
namasi, kaip savo tėvais, jis 
susižavėjo ir atsidėkodamas 
paliko šiai labdaringai įstai
gai savo visą turtą.

Prancūzų laikraščiai, pra
nešę apie sovietų atominės 
bombos sprogimą, paskelbė 
naują sensaciją. Būk tai, vi
sai neseniai greičiausi ame
rikiečių karo aviacijos lėktu
vai nepaprastu greičiu pasi
leido už sovietų atominių 
ginklų fabrikų Turkestane. 
Spėjama, kad jie atskrido per 
Iraną iš amerikiečių karo 
aviacijos bazių Barhein salo
je, Persų įlankoje, norint 
gauti šių įrengimų tikslias 
nuotraukas.

Majoras Silovas, raudono
sios armijos desertyras, šiuo 
metu esąs Prancūzijoje nepa
sakė, ar sovietai suskubo im
tis prieš įsiveržėlius kokių 
priemonių, šis majoras buvo 
pirmasis Vakarus perspėjęs, 
jog ir sovietai jau sprogdina 
atomą, ką neseniai patvirti
no ir prez. Trumanas.

Tins kartus mirė

Buvo verta bandyti

Sausio 5 d., 1948 m. Dal- 
’as ligoninėje (Texas) mirė 
Dovidas Parker, kuriam mir
ties metrika buvo išrašyta 
let tris kartus.

Pirmu kart Parkeris buvo 
naskelbtas mirusiu 1915 m., 
kai jis su vežimu nukrito nuo 
tilto ir “užsimušė.” Jis atgi
jo graboriaus įstaigoje prieš 
pat palaidojimą ir tuo būdu 
sugadino graboriui biznį.

Antru kartu Parkeris buvo 
paskelbtas mirusiu, kai pa
skendo Oklahoma ežere ir po 
vandeniu išbuvo 13 minučių. 
Jis atgijo tik dėka gerų savo 
draugų, kurie, nepaisydami 
policijos pareiškimo, visą pus 
valandį jį lamdė, kol atgaivi
no.

Trečiu kart Parkeris mirė 
1948 metais, sulaukęs 84 me
tų amžiaus. Šį kartą iš numi- . 
rusių atsikelti jam niekas ne
pagelbėjo.

j E TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS |

L

7. 10. 1897 —

11. 1924 —
5. 8. 1923,

8. 1906

DP Camp “Accu” Hanover, Germany, 
British zone

Miliauskas Marija — 17. 2. 1921 
(našlė) — siuvėja; Juozas — 15. 11. 
1941, Romualdas — 14. 7. 1946, Tere
sė — 21. 11. 1942, Marija — 30. 3. 
1940.

Gubienė Konstancija — 28. 10. 
1884 (motina).

Miliauskas Ignatius — 4. 4. 1923— 
geležinkelietis; Stefanija — 11. 2. 1925 
Jonas — 14. 11. 1945, Dalia — 12. 6. 
1948.

Levušienė Angela — 1893 (uošvė).
Bendikas Marija — 22. 10. 1904 

(našlė) — siuvėja; Aldona — 9. 7. 
1939 Irena — 2. 4. 1943, Vincas — 1. 
1. 1941

DP Camp Clausthal-Harz, Camp 
“Wilno,” Germany, British zone 
šilkaitis Klemensas — 7. 9. 1924— 

technikas; Angelė — 26. 4. 1926, Kris
tina — 25. 1. 1947.

Girnius Antanas — 26. 5. 1921.

’ prieš 6 metus Vilniuje vokie- ’ 
čiai atskyrė nuo jos vaiką, 
kuris tada buvo 3 metų. Tė
vas žuvęs kacete, jai pasise
kę išlikti ir štai dabar, po 6 
me£ų, ji surado vaiką. Ji pa
žįstanti, nes berniukas esąs 
visai panašus į tėvą. Ji yra 
žydų tautybės.

Estė ginčijo, kad vaikas 
jos ir kad čia yra užpuolimas 
per nesusipratimą. Išlipus 
New Yorko uoste, apspito 
žurnalistai ir fotografai. Ry
tojaus dieną abi motinos ir 
vaikas buvo perleisti per 
New Yorko laikraščius. Po 
to juos visus tris nugabeno 
į Ellis Island, kur tiriamas 
reikalas.

Komunistams nepa- 
siseke prigauti

Kasenkina tapo 
katalike

Ju-

au-

----------------------------------------------------------------------

♦ 
♦ 
I

Marija viską gali pas Dievą! :
i

Jei spaudžia vargas,
,. • graužia rūpestis,

f
sielojiesi Lietuvos ir

t 
žmonijos nelaime, tai

t

kreipkis j Mariją.

i’

1942 m. Venezueloj viena
me paupyje rasta deimantų. 
Į tą paupį prisirinko daugy
bė norinčių praturtėti. Lobių 
ieškotojų taype buvo žmonių, 
kurie čia atvyko pametę ge
rą darba. Ju tarpe buvo ir 
Raphael Salano.

Žmonės dirbo gana sunkiai, 
sukaupę visas jėgas, bet nie
ko nerado. Nuo akmenų var
tymo suplyšo jų rūbai, pūs
lėmis nuėjo rankos, bet jie 
neketino savo darbo mesti. 
Tik Rafaeliui Solanui pritrū
ko kantrvb5s ir jis savo drau
gams pareiškė:

—Aš visa baigiu! Pamany
kite, išverčiau jau 999.999 ak
menis ir nieko neradau...

Išversk dar vieną akmenį, 
tai bus gražesnė skaitlinė — 
visas milijonas! — juokavo 
jo draugai.

—Jei jums taip patinka, 
galiu dar vieną išversti, bet 
ne daugiau. — nusivylusiu 
balsu pareiškė Rafaelis.

Jis išvertė dar vieną akme
nį ir jame rado deimantą, už 
kurį New Yorko auksakalis 
jam sumokėjo $200,000.

Rengiasi galimam 
pavojui

Turėdama prieš akis pus
trečio milijono vyrų raudoną 
armiją, 600,000 vyrų su 14-16 
tūkstančių lėktuvų raudoną 
aviaciją bei moderniausią 
pasauly, vokiečių pav. laivų 
ginkluotą raudonąjį laivyną, 
amerikiečiai ruošiasi netikė
tinumams.

Gen. Bradley pareiškė: 
“Mūsų armija yra pilnu tem
pu perginkluojama, kartu jai 
einant okupacijos pajėgų 
pareigas. Aviacija didinama 
tiek kokybe, kiek skaičiumi. 
O laivvnas neturi sau lygaus 
pasaulyje.”

IR TINGINYS KAI KADA 
REIKALINGAS

“Susimaiše protas”

Vieno automobilių fabriko 
direktorius kartą pasakė:

—Kai aš susiduriu su pai
niu klausimu ir nesurandu 
būdo, kaip lengviau jį išspręs
ti. prie to darbo aš paskiriu 
didžiausį tinginį. Jis suranda 
būdą, kaip lengviausia tą 
darbą atlikti. Paskui jo išra
dimą mes naudojame visame 
fabrike.

PRAŠO GARANTIJŲ

Lithuanian DP Camp, Spakenberg 
Germany, British zone

Rudaitis Kasparas, gimęs 7. 8. 1909 
— darbininkas; Albina — 10. 10. 21, 
Vitalija — 4. 9. 1940, Ona — 10. 5. 
1945, Bronius — 9. 4. 1947. <•

Skabeikis Juozas —
ūkininkas; Jadvyga — 13. 6. 1906, 
Juozas — 29. 4. 1929, Gediminas — 
13. 8. 1939, Algimantas — 27, 2. 1931.

šilimaitis Pranas — 19.
ūkininkas; Liudvika — 
Juozas — 7. 5. 1947.

Vištartas Jonas — 19.
ūkininkas; Stasė — 3. 12. 1910, An
gelė — 2. 8. 1938.

Kulikauskas Emilija — 3. 5. 1868.
Stankevičius Pranas — 18. 2. 1910— 

ūkininkas; Angelė — 6. 6. 1910, Kos- 
tantina — 11. 2. 1935, Eleonora — 9. 
11. 1938.

Naujokas Justinas — 22. 1. 1910— 
ūkininkas; Pranė — 22. 1. 1905, Al
gimantas — 1938, Gediminas — 6. 12. 
1939, Vytautas — 23. 6. 1945.

Kažemėkaitytė Juzė — 23. 2. 1902
— šeimininkė.

Bakšys Pranas — 8. 5. 1909—bat
siuves; Ona — 18. 9. 1909, Danutė — 
20. 2. 1933, Ramutis — 4. 1. 1939, Bi
rutė — 18. 11. 1948.

Janavičius Arturas — 4. 8. 1894—, 
daržininkas; Julė — 28. 2. 1902, 
lė-Reda — 13. 12. 1940.

Levinas Jonas — 15. 2. 1897 — 
dėjas; Antanas — 15. 3. 1932.

Rasčius Jonas — 20. 6. 1898—dar
bininkas; Benedikta — 3. 5. 1904, Vy
tautas — 7. 11. 1932, Kristina — 15. 
12. 1936.

Šukys Aleksandras — 22. 2. 1905— 
ūkininkas; Ona — 10. 11. 1910, Irena
— 1. 2. 1935, Aleksas — 9. 3. 1941.

Lazdauskas Juozas — 16. 7. 1904— 
ūkininkas; Agota — 7. 11. 1918, Be
nediktas — 2. 1. 1940, Elena — 22. 
5. 1945, Ladislovas — 19. 11. 1946.

Vitas-Viliūnas Vaclovas — 5. 4. 1899
— elektromonteris; Stasė — 15. 2. 
1903, Edvardas — 24. 5. 1928.

Pacas Romanas — 9. 8. 1896—ma
lūnininkas; Ona — 15. 5. 1899.

Maila Jonas — 7. 6. 1879—ūkininkas
Maila Magdalena — 15. 3. 1895.
Maila Albinas — 28. 9. 1919, Danu

tė — 21. 10. 1932.
Matusevičius Antanas — 20. 8. 1899 

—- ūkininkas; Eugenija — 5. 4. 1895.
Veliuonas Mykolas — 2. 9. 1907 — 

siuvėjas; Mikalina — 26. 10. 1907, Al
girdas — 7. 8. 1946, Janina — 12. 8. 
1935, Danutė — 6. 2. 1942, Vijoleta— 
9. 11. 1945. -

Budininkas Juozas — 15. 7. 1893— 
ūkininkas; Marcelė — 15. 12. 1893, 
Pranas — 17. 12. 1922.

Vokenis Veronika — 15. 4. 1891 — 
našlė, ūkininkė; Stefanija — 1. 8. 
1933, Vanda — 7. 12. 1939.

Senkus Magdalena — 22. 2. 1904— 
našlė, siuvėja; Irena — 15. 4. 1934, 
Jurgis — 24. 10. 1936.

Žideikis Apolonija — 22. 1. 1911— 
našlė, darbininke; Malvina — 2. 10. 
1939.

Vasilaitis Julė — 16. 2. 1911 (našlė)
— darbininkė; Marija — 24. 2. 1936, 
Jadvyga — 29. 5. 1939, Bronius — 20. 
3. 1941, Feliksas — 15. 6. 1933.

Savickas Marija — 4. 3. 1860 (naš
lė) — darbininokė; Irena — 9. 6. 
1933 (anūkė).

Markauskas Marija — 16. 12. 1917 
(našlė) — darbininkė; Janina — 22. 
1946.

Lidka Marija — 30. 9. 1916 (naš
lė) — darbininkė; Rūta — 22. 8. 1938, 
Dalia — 6. 8. 1944, Algimantas — 16. 
11. 1946.

Janulevičius Marija — 15. 10. 1917 
(našlė) — darbininke; Ireniejus — 21. 
6. 1946, Vida — 16. 11. 1943.

Eidukas Stasė — 7. 5. 1907 (našlė)
— darbininkė; Algirdas — 5. 3. 1939, ' 
Romanas — 7. 7. 1943.

Brazaitis Agota — 7. 1. 1913 (naš
lė) — šeimininkė; Darius — 6: 10. ;

Oksana Kasenkina, rusų 
mokytoja, kuri 1948 m. vasa
ra, iššokdama pro rusų kon
sulato langą New Yorke bu
vo susižalojusi, išgijusi nu
vyko pas graikų - katalikų šv. 
Jurgio bažnyčios kunigą Ho- 
rišny. Kaip ji dabar išspaus
dintoje savo autobiografijoje 
“Leap to Freedom” pareiškė, 
jos tikslas buvo grįžti į sa
vo protėvių, katalikų Bažny
čią. Savo nusistatymą ji pa
teisina įsitikinimu, kad Rusi
jos pravoslavų bažnyčia tapo 
sovietų policijos įrankiu. No
rėdamas paremti savo įtaką 
Europos rytuose, Stalinas 
matė, kad jis gali sėkmingai 
veikti pravoslavų bažnyčioje 
— tik įsigydamas kaimiečių 
palankumą. Todėl rusų pra
voslavų bažnyčia pasistengė 
įkvėpti komunizmo įtaką hie
rarchijai, esant patriarchui 
Aleksiejui. Ta bažnyčia nu
stojo dabar tikrojo charakte
rio. “Aš gyvenu tvirta vilti? 
mi, kad krikščionija kartą 
susijungs ir imsis tikrų rim
tų žygių panaikinti komuniz
mą,” sako O. Kasenkina.

O. Kasenkina gimė 1896 m. 
pamaldžioje kazokų šeimoje. 
Ji ir jos šeima buvo visuomet 
bolševikų priešai. Jos vyras 
buvo suimtas slaptosios poli
cijos ir ji jo niekuomet nebe
matė. Jos sūnus Olegas žuvo 
kare 1945 m. Kasenkina buvo 
paskirta biologijos mokytoja 
sovietų atstovybės vaikams 
pirma Washingtone, paskui 
New Yorke.

Buvusi mokytoja O. Kasen
kina negalėjo nepriminti sa
vo veikale ir mokyklos tvar
kos, kurioje jai teko dirbti. 
Sovietų aukštųjų valdininkų 
vaikai buvo nemandagūs, ne
drausmingi. Mokiniai ir val
dininkai turėjo kits kitą šni
pinėti. Biologijos mokslas tu
rėjo būti dėstomas pagal bol
ševikų ideologiją. Kol O. Ka
senkina gyveno dar Rusijoje, 
jai buvo skelbiama, kad dar
bininkai Amerikoje gauną to
kį atlyginimą, jog galį tik nu-

Syracuse (N. Y.) universi
tete profesoriauja visame pa
saulyje išgarsėjęs jugoslavas 
skulptorius I. Mestrovic. Jis 
išbėgo iš savo tėvynės 1945 
m., kai Jugoslavijoje valdžią 
pasigrobė teroristų gaujos 
vadas, Stalino partijos auk
lėtinis Tito. Kaip visi žinome, 
šis Balkanų diktatorius per
nai susipyko su savo didžiuo
ju mokytoju Kremliuje ir 
Stalinas pasiryžęs jį sulikvi- 
duoti. Tačiau Tito ir toliau 
tebėra toks pat raudonas.

Jis nutarė parsivilioti na
mo anąjį garsų skulptorių, 
kuris būdamas čia Ameriko
je yra gyvas liudininkas apie 
komunistų darbelius Jugosla
vijoje. Daug kartų Tito am
basadorius kvietė Mestrovi- 
cų grįžti ir jam žadėjo rojaus 
gyvenimą. Paskutinėmis die
nomis jam buvo pasiūlyta 
grižti visai privačiu būdu, ne 
viešai, kaip diplomatai sako, 
— incognito. Mestrovic neiš
kentė ir atsakė viešai:

“Aš gerai žinau, kas ma
nęs laukia komunistinės dik
tatūros smaugiamoje mano 
tėvvnėje. Aš kentėjau italų 
fašistų kalėjime ir aš dau
giau nenoriu būti raudonųjų 
fašistų kalinamas. Mano daug 
draugų yra Tito kalėjimuose 
ir aš nenoriu sulaukti jų liki
mo. Aš grišiu į Jugoslaviją l 
incognito tik tuomet, kai Ti
to bus išvykęs incognito į 
Maskvą.’’

KALENDORIUS — 
geriausia dovana

1935, Eleonora — 23. 8. 1941, Bernar- sįpįrkti degtinės SAVO skur- on o itm r .

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn, 
laikoma Novena j ,

i

Nekaltai Pradėtąją Mariją
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 17 dieną.
Norėdami įsijungti į šią Noveną, siųskite 

savo intencijas šiuo adresu:
♦ 

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

t
Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia sa- | 

vo intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia šią [ 
Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje. £ 

$KGpti—----- -----------------------------------------------------——------- --

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai 

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765 A 
f

Telefonas: EVergreen 7-7411

496

KLEEN KOL COAL CO.
LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.

ANGLYS, COKE ir ALIEJUS
OFISAS:

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!

Kai žmogui susimaišo pro
tas, jis pradeda niekus kal
bėti — tai visi žino. Bet, kad 
kartais protas susimaišo ir 
televizijos aparatui, žino tik 
Buffalo, N. Y. gyventojai, 
kurie žiūrėjo televiziją per
duodamų ristynių.

Kai vienas ristikas žemėn 
persibloškęs savo oponentą 
laužė jam pirštus, tas iš (saugumo jausmą, kokį ka- 
skausmo ne savu balsu šau- 
kė. Bet iš televizijos aparato vo 
ėjo gana švelnus balsas:not linijos, Tas “nenažeidžia- 
“Darling, I love you.” Imnmo” jausmas gali būti fa-

Pasirodo. kad š’s balsas čia tabakas renkantis mūsų 
prasiskverbė iš filmos, kuri krašto sfvnimuisi. kad kartu 
buvo transliuojama per kitą būtu išsaugota mūsų civili- 
kanalą. izacija nuo sunaikinimo.”

PERSPĖJA AMERIKIEČIUS

Adm. Kinkaidas, laivvno 
pajėgu Rytų jūrose šefas 
pareiškė, jog “strateginio 
bombardavimo reikšmės per
vertinimas, ypatingai jį re
miant atominėmis bombomis, 
išvedė žmonėse klaidingą

-|daise turėjo prancūzai už sa- 
. j “nenugalimosios” Megi-

das — 20. 3. 1933.
Akelaitis Morta — 27. 7. 1922 (naš

lė) — šeimininkė; Irena — 14. 2. 
1943.

Armalis Meladija — 24. 5. 1899 
(našlė) — šeimininkė; Juzė —. 19. 3. 
1933.

Lacys Ona — 14. 10. 1914 (našlė)
— šeimininkė; Pranas — 20. 2. 1936, 
Adolfas — 11. 2. 1942, Alma — 27. 
2. 1940, Regina — 22. 2. 1947.

Cicėnas Elena — 8. 19. 1912 (naš
lė) — šeimininkė; Edvardas 16. 2. 
1930, Antanas — 29. 4. 1934.

Narbutas Stefanija — 28. 6. 1916 
(našlė) — šeimininkė; Nijolė — 15. 
6. 1936, Jūratė — 8. 6. 1938.

Tijūnaitis Rapolas — 13. 4. 1908,— 
prekybininkas; Olga — žmona, Ru
dolfas — 12. 12. 1940, Henrikas — 
28. 3. 1942, Bronius — 23. 9. 1943.

Kasputis Elena — 18. 7. 1923 —dar
bininkė; Liucija — 25. 12. 1947.

Grybas Marija — 8. 9. 1924,—šei
mininkė; Teresė — 27. 11. 1945.

Gurinskas Magdalena —- 26. 11. 
1927 — darbininkė; Virginija — 21. 
10. 1946, Ladislovas — 18. 3. 1948.

Alseika Petronė — 13. 9. 1926 — 
darbininkė; Vijolė — 17. 2. 1947.

Žilėnas Kazys — 13. 10. 1901—ūki
ninkas.

Matusevičius Jurgis —- 25. 3. 1916
— prekybininkas. ,

dui paskandinti.
Matydama Amerikos vals

tybių tvarkingą gyvenimą ir 
laisvę, jos mintyje kilo klau
simas, ar klausvti visų kon
sulate melagysčių, ar pabėg
ti? Kaip žinome, ji metė bol
ševikų lizdą.

Dr. J. Januškevičius

Kova dėl Vilniaus 
vaiko

Praeitos savaitės ketvirta
dienio transportu atvvkę lie
tuviai tremtiniai iš Vokieti
jos į New Yorką papasakojo 
labai graudu romantiška įvy
ki laive. Laivu Gen. Muire 
važiavo viena estė su 9 me
tu sūnumi abu DP. Apie 
vidurį Atlanto prieina prie 
motinos apyjaunė moteris ir 
puola prie berniuko — tai 
mano sūnus, sako. Kilo gin
čas ir triukšmas. Nenažista- 

Ima moteris ėmė aiškinti, kad

Artinasi Kalėdų šventės.1 
Per • jas kiekvienas rūpinasi 
atnaujinti ryšius su savo pa
žįstamais, pasiųsdamas jiems 
atminčiai bent mažą dovanė
lę.

Negali būti geresnės ir pi
gesnės dovanos, kaip geras 
kalendorius, 
žįstamiems 
metus.

Tą gerai 
skaitytojai ir todėl jų užsa-Į 
kvmai 1950 metų Amerikos 
Lietuvių Kalendoriui nuolat, 
plaukia. j

Šiomis dienomis Mrs. M. 
Stropienė iš Brooklvno mums 
rašo: “Siunčiu $2.00 ir pra-j 
šau man prisiųsti 4 egz. Ame- 
rikos Lietuvių Kalendoriaus. 
Turiu daug pažįstamų ir ka
lendorius bus jiems geriausia 
dovana.”

Patartina ir kitiems pasek
ti jos pavyzdžiu.

Kas iš anksto užsisakys 
bent kelis kalendoriaus eg
zempliorius, jo vardas tilps 
kalendoriaus prenumeratorių 
skvriuje.

Taigi prašome savo užsa
kymus prisiųsti, nes nedaug 
liko laiko. Kalendorius išeis 
iš spaudos š. m. gruodžio mė
nesio pradžioje. i

“AMERIKA”
. 417 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y. |

kuris Jūsų pa
tarnaus ištisus

supranta mūsų

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

ir

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 

Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: E V 4-3049

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

I
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KLAUSYKITE •
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w. f
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS ■

429 Walnut St, Newark 5, N. J. f 
TeL MArket 2-5360 ■
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KORESPONDENCIJOS

Philadelphia, Pa
—Šv. Andriejaus parap. Soda- 

liečių draugija, vadovaujant jų 
dvasios vadui kun. Jonui Gibui, 
surengė šaunų parengimą, pava
dintą “Vakaruškos.” Pelnas ju
biliejaus fondui. Parapijiečių ir 
svečių priėjo pilna svetainė. Gro
jo šaunus orkestras.

Akompanuojant p. V. Kaman-' 
tauskui, Lietuvos Operos solistė 
p-lė Juzė Augaitytė gražiai pa
dainavo tris daineles. Lietuvių 
tautinių šokių grupė dailiai pa
šoko tris lietuviškus šokius. Su
sirinkusieji gėrėjosi šokikų lanks 
čiu miklumu ir daug jiems plo
jo. Tautiškų šokių aiškintoju 
buvo p. Gavėnas. Prie užkan
džių jaunos, gražios sodalietės, 
pasipuošusios tautiškais drabu
žiais, lietuviškomis spalvomis, 
rūtų vainikėliais, patarnavo sve
čiams prie stalų.

Sodaliečių draugija širdingai 
dėkoia aukavusiems įvairiais 
daiktais, produktais, taipgi pri- 
sidėiusiems pasidarbavimu ir 
talentu, ir visiems iš arti ir to
liau atsilankiusiems, padarant 
vakarą sėkmingu.

Pranešėjas

Bayoiine, N. J,

Harrison-Kearny,

—J. Stuko lietuviško radijo 
“Rūtos” organizacija kviečia vi
sus į didelį kalakutų ir obuolių 
balių, kurį rengia sekmad., lap
kričio 20 d., Liet. Pol. Klubo sa
lėj, 134 Schuyler Ave. Meninė 
programos dalis prasidės 4:30 
vai. popiet. Po programos bus 
šokiai. Programoje dalyvauja: 
vietinės parapijos moterų soda- 
licijos choras, vad. Seselių Pran- 
ciškiečių, solistė Genovaitė Ma- 
roziūtė, naujakurių mišrus cho
ras iš Linden, N. J., vad. muz. J. 
Čižausko, solistė Ona Zubavičie- 
nė, Radijo merginų kvartetas, 
vad. L. Stuko, Radijo taut, šokių 
ansamblis, vad. L. Stilsonaitės.

Atvykę į šį parengimą, kaip 
ir į visus p. Stuko radijo paren
gimus, nesigailėsite.

Vietinis

Omaha, Nebr.
bu-—Petras Adomonis, kuris 

vo mokytojas Lietuvoje, skaitė 
paskaitą Nebraskos mokytojų 
suvažiavime spalių 28 d. Moky
tojas Adomonis apibūdino mo
kyklų sistemą ir pareiškė, kad 
su laisvų tautų pagelba jis tiki
si vėl mokytojauti Lietuvoje. 
Tremtinių jaunimas šoko tau
tiškus šokius ir dainavo. Ponia 
Ribokienė rodė savo rankų dar
bą. Ji buvo tautiniais rūbais ap
sirengusi ir darė didelio įspū
džio mokytojams. Po susirinki
mo mokytojai reiškė norą ma
tyti daugiau tokių įdomių eks- 
nonatų, palinksminimų ir girdė
ti tokių paskaitų.

—Jau susilaukėm apie 200 
tremtinių. Jie dirba po visą 
Omahos miestą ligoninėse, krau
tuvėse ir kitur. Tremtiniai ge
riausiai mvli dirbti skerdvklo- 
se. Mat, tenai mažai valandų 
dirbama, bet gerai mokama. Kai 
kurie gauna po $1.50 i valandą. 
Skerdvklose dirba Druktenis. 
Narevičius, S. Bondzevičius, A. 
Binkis, Jonas Kavaliauskas, Pr. 
Kavaliauskas, Nelsas su sūnu
mi, Juodžemis, Mockus, Antanė
lis, J. Radvinauskas ir kiti. Prie

—įvairių draugijų atstovai iš 
Bavonnės dalyvavo lapkričio 4-6 
dienomis Lietuvių Kongrese New 
Yorke. Be atstovų šiaip nema
žas skaičius dalyvavo pamaldo
se už Lietuvą šv. Patriko bazi
likoje sekmadienį. Vieno dalyko 
dalyviai negalėjo suprasti, bū
tent, kodėl pamaldose nedalyva
vo kardinolas Snellmanas? Juk 
Kongreso rengėjai pakartotinai 
per spaudą ir žodžiu, net ir iš
vakarėse, skelbė, kad jis daly
vaus ir vis dėlto jo nebuvo.

—Nors kitur rudens drabužių 
vajus mūsų tremtiniams tik da
bar prasidėjo, bet Bayonnėj jau 
pasibaigė. Į BALFo sandėlį nu
gabenta valdišku sunkvežimiu 
933 svarai drabužių, suaukotų 
ne tik mūsų parapijiečių, bet ir 
kitataučių.

—Mūsų parapijos Vyčių 67 
kuopos nariai nusitarė įsigyti ; 
Lietuvos Vyčių konstituciją ir ją ____________________ ____
studijuoti. Kiekvienam nariui ją statybos dirba Pocevičius ir Po- 
turint, tikimasi geresnio kuopos žėla. Kaninėse dirba Jaudegis. 
veikimo. Knygelės jau užsaky- Malūne dirba Kiršpila ir Preik- 
tos. Be to, nutarta bandyti su- šaitis. Koženauskas gavo darbą 
sirinkimus turėti ne 2 kartus į prie Watson transportacijos, o 
mėnesi, bet vieną kartą. Tuo 
manoma susilaukti didesnio na
rių skaičiaus susirinkimuose. Ar 
pavyks, netolima ateitis narodvs.

—.Tau galutinai nustatvta da
ta lietuviškam vakarėliui, bū
tent. a+einančių metų sausio 22 
dieną. Programa bus įvairi. Ren
gėjai — parapijos choras.

—Mūsų parapijos katalikai 
Veteranai rengia šokius lapkri
čio 19 d. paraniios salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti.

—Iškilmingoji 9 dienų novena 
prieš Svč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventę mūsų parapi
joje prasidės lankr. 30 d. ir baig
sis gruodžio 8 d. Kasdien pamal
dos bus 6 kartus: 1 — lietuviš
kai, ir 5 — angliškai. Pamoks
lus sakvti nakviestas misiionie- 
rius pasijonistas Tėvas Gevaldas. 
C. P. Koresp.

Dr. Petrikonis patarnauja ligo
niams Mercy ligoninėje.

—Po ilgos ligos mirė Kazys 
Alukonis. Jis ilgai gyveno Oma- 
hoje ir buvo mūsų parapijos 
nuoširdus rėmėjas. Taip pat dar 
faunas mirė Pranas Akromis. 
Jis paliko tėvą Vladą, pačią ir 
tris mažus vaikučius. Jo laido
tuvės buvo nepaprastai didelės.

Vietinis

Los Angeles, Calif

Boston. Mass
p.p.Lankričio 20 d., 3:30 val. 

M’uiicinal salėje, E. Broadway. 
So. Bostone, jwks “Darbinin
ko” metinis parengimas. Koncer
tinę nrogramos dalį išnildys Šv. 
Kazimiero parap. choro vyrų 
grunė. vad. mnz. J. Tamulionio. 
Jis turi naruošęs gražų ir įdomų 
repertuarą.

Antra programos dali išnildys 
Grafas magikAs Vvt. Jnrgėla— 
Count Magic iš New Yorko. Jis 
rodvs savo įdomius magiškus 
šnosus visą valandą. Kas ii ma
tė rodant magHą, buvo tiesiog 
suhinnotizuoti Taigi, nenraleiskj- 
te progos, atėjite i ši puikų pa
rengimą. kur maloniai ir geroje 
nuotaikoie nraleis’te laiką, Įžan
ga tik $1.20 su taksais.

zavusi Liet. Taut, šokių grupė, 
vad. Locijos Zaikienės, gauna 
labai daug kvietimų svetimtau
čiams išpildyti programas. Spa
lių 8-9 d. Tarpt, instituto ruoš
tame International Day kas va
karą dėl daugybės publikos tu
rėjo po du kartu pasirodyti su 
lietuviškais šokiais. Spalių 20 d. 
šokėjai pildė programą didžiulėj 

’ Glendale auditorijoj United Na- 
’ tions Day proga, o špalių 24 d. 
! lietuviai pirmą kartą turėjo pro

gos pasirodyti per KTLA tele
vizijos stotį. Reguliarių Square 
Dance programų vedėjas pa
kvietė lietuvius pademonstruoti 
lietuviškus šokius, iš kurių daug 
ką amerikiečiai yra pasisavinę. 
Spalių 29 d. mūsų grupė pasiro
dė Santa Ana, Calif. Communi
ty Chest Drive proga. Vietos vi
suomenė pirmą kartą matė šo
kant lietuviškus šokius. Lapkr.
5 d. Liet. Taut, šokių grupė su- je, nesijaučiame saugūs, ne- mąsi į gynimosi korpusą, ku- 
rengė savo naudai vakarą. Pa- saugūs net daugiau nei anks- ris organizuojamas tam at- 
tys grupės nariai parašė veika-' čiau. Bet mes tariamės esą vėjui, jeigu kiltų atominis 
lėlį “Subatvakaris Lietuvoje,” 
nupiešė dekoracijas, pasisiuvo 
tinkamus kostiumus. Gražiai pa
sirodė Rūta Kilmonytė savo ak
robatika ir vaidyba. Akordionu 
šokiams groja neseniai iš Euro
pos atvykęs VI. Muchla. Vaka
ras buvo ruoštas Tarpt. Institu
to patalpose, kurias šokėjai ne
mokamai gauna praktikoms ir 
parengimams.

—Tik ką pasirod. lankr. mėn. 
“Kalifornijos Lietuvyje” telpa 
šie strainsniai: “1 
iu kapus?” “Ar kariuomenė kal
ta?” — St. Raštikis, 
skirti nutautėjimą nuo suameri- 
konėiimo” — konsulas J. Biels
kis. “Dr. V. Kudirka” — S. Raš
tikis, “Sovietiškas didvyris” — 
N. L., “Soviet Denortations in 
Lithuania.” “Patriotic Hvmn,” 
“Aboard the Kualoa.” ir kiti. Be 
to plati vietos lietuvių veikimo 
anžvalga, puikios iliustraciios, 
eilėraščiai. “Kalif. Liet.” leidžia
mas Los Angeles, Calif., 9204 S. 
Broadway. Prenumerata visame 
pasaulvie — $2.00 metams. Su- 
sinažinimui keletą numerių pa
siunčiama nemokamai.

—Snalių 9 d. Kat. draugijų 
vadovybės posėdyje nutarta 
steigti Ateitininkų kuona. Tam 
išrinkta komisiia iš J. Viteno, I. 
Truskauskaitės ir A. Skiriaus.

K. M.

SVEIKINIMAS ATEITININKAMS
(Atsiųstas Ateitininkų Konferencijai New Yorke)

Jus, susirinkusius draugėn, da moralinį kapitalą pakel- 
■ noriu pasveikinti. I tomis galvomis grįžti į tėvy-
' Pasveikinti, kaip keleivius ln«..irt ^biausia, ramiomis 
1 iš sudužusio laivo; laimingai fazinėmis paspausti rank, 

pasiekusius krantą ir besišil- ‘?n ūkusiems ir kovojau- 
dančius prie susikurtos ugne-1 
lės. Ten jaučiatės esą laisvės 
krašte, ir bolševikinis perse
kiojimas jums yra pasibai
gęs. Tačiau, manau, tik ten 
jūs pajaučiate, kad tai ne tė
viškės ugnelė. Tenykštės lai
svės spinduliuose iš tolo jūsų 
širdis labiau pajaučia, kaip 
žiauriai buvo išgesintas jūsų 
namų židinys ir kokioj tam
sioj nelaisvėje yra skandina
ma tėvynė.

tiems.
Mane pasiekė žinios, kad 

ateitininkai Amerikoje šiuo' 
keliu eina. Džiaugiuosi už 
jus, ir, Dieve, jums padėk iš-i 
tesėti.

Prof. J. Brazaitis

Anglai įkūrė gynimo 
korpusą

j Anglų spauda paskelbė sa- 
Mes, dar pasilikę Europo-1 vanoriškų civilių registravi-

laimingesni, kad tebejaučia- puolimas ant Anglijos.- 
me po kojų sausumą, kuri su-| Tas savanorių korpusas, 
sisiekia su mūsų gimtąja že- kaip žinoma, parlamento bu
me. Mes tebealsuojame at- vo pripažintas dar vasarą, 
mosfera, kuri yra pripildyta Kokio didumo ir apimties jis
aidų ir vizijų iš paliktosios 
tėvynės. Mums ataidi sumišę 
garsai kulkosvydžių ir grana
tų, garsai partizanų himno ir 
giesmės su staigiu trenksmu. 
Tai miško broliai Survila, 
Vaidila, Grafas, šermukšnis, 
Anbo ir’Montvila susisprog-

bus, nepranešama.

INŽINIERIAMS, ARCHI
TEKTAMS IR TECHNI

KAMS

Pranešama, kad Draugijos

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštj “AMERIKĄ”!

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

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ‘a 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerik >je, 
bet ir visame pasaulyje.

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikoj 
numerius susipažinimui

417 Grand Street

9?

Brooklyn 11, N. Y.

—Spalių 30 d. Kat. Federaci
jos skyrius suruošė Kristaus Ka
raliaus šventę. Kat. organizaci
jų nariai iš ryto priėjo šv. Ko
munijos, o kun. J. Kučinskas ir 
kun. L. Jankauskas pasakė 
šventei pritaikytus pamokslus. 
Po pamaldų įvyko šventės pro
grama. Kalbas pasakė kun. J. 
Kučinskas ir F. Kudirka. Meni
nę dalį išpildė solo dainomis B. 
Janušauskienė ir vaikučių cho
relis, vedamas Ražutienės. Va
karo vedėjas buvo Federacijos 
pirm. V. Kazlauskas.

Rugs. 16 ir 23 d. įvykęs Šv 
Kazimiero parap. bazaras ir lo
terija praėjo' sėkmingai ir davė 
naujos bažnyčios fondui $1,500 
pelno. Dabar parapija ruošiasi 
savo metiniam didžiuliui koncer
tui, kuris įvyks lapkričio 20 d.

—Liet. Vyčiai per metus su
ruošia po keletą parengimų. 
Spalių 30 d.' jie turėjo šokius, 
kurių pelną paskyrė naujos baž
nyčios statybos fondui. Šokiai 
pavyko puikiai. Bendrai, Vyčiai 
gyvai veikia. Jiems jau antri 
metai vadovauja chicagietis 
adv. Juozas Petraitis- (Peters).

—Tik prieš metus susiorgani-

Kas aplankys Įdino, kad gyvi nepatektų, narių susirinkimas įvvks š. 
---- = Nustebę dvasios akimis įžiū- m. lapkričio 19 d. (šeštadie- 

rim į Raišupio šešis didvy- nį) 8 vai. vakare J. Lugaus- 
rius, kurie, pusę dienos gynę- ko svetainėje, 426 So. 5th St., 
si, su paskutiniojo gyvybe 
nusinešė ir 67 priešų gyvy
bes. Savo širdyse mes nusi
lenkiame prieš tą šeimos au
ką tėvynei, kada miško bro
lio Lakūno galva nusviro 
prie įkaitusio kulkosvydžio ir 
jį paskutinėmis pastangomis 
ėmėsi pavaduoti prie to gin
klo jo ištikimoji gyvenimo 
draugė, nors jos kojos jau įju- 
vo priešo kulkų nukirstos.

Jų aukos akivaizdoje tokie 
menki ir niekingi atrodo mo
tyvai, dėl kurių mes čia susi
kivirčijame; tokie nusikaltė
liški plepalai, kurtais mes ne-į 
būtus dalykus vieni prieš ki
tus pučiame. Taip, ir mes e- 
same daug nukentėję. Tačiau 
jų ir mūsų auka man atrodo 
pana“1,! nuPiešti>- sa7*nemokamat*
ją “AUKĄ.," kurioje viena | Taipgi praSome atsiliepti, 
auka baltais durnais kyla i'k Porėt prisidėti prie 
aukštybes, kita auka juodais .<Amerikos.. išplatinimo savo 
durnais nepramusus zvaigz-’ Unk5je 
dzių ribos, grąžtą žemyn nuo- J J °

“Reikia

SPORTAS

Brooklyne (važiuoti Broad
way Line iki Hewes Station).

Visi inžinieriai, architek
tai ir technikai kviečiami da
lyvauti.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
Valdyba £ 161 No. 6th Street 

N
TeL EVergreen 8-9220

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų
6—8 vakare

šventadieniais susitarus

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris ligonei 

prižiūrėti. Kreiptis j Aušros 
Vartų parapijos kleboniją, 
32 Dominick St., New Yorke.

“Amerika” nemo
kamai •

Visiems iš tremties atvy
kusioms, kurie prisius savo 
adresą, iki Naujų 1950 metų 
“Ameriką” siuntinėsime vi-

Dabar didžiajame New 
Yorke ypatingai gausu įvai
rių lietuviškų parengimų — 
tik spėk visur lankytis. Rasi- dydama kas gyva. Jų baltoji 
rinkti tikrai yra iš ko, bet au^a turi kilti iki Viešpaties 
lapkričio 24 d., Dėkų Dieną, |v.ejdo- Duok, Dieve, kad mū- 
visi lietuviai žino tik vieną siškė nenuodytų musų sir- 
parengimą. Tą dieną bus * J
krepšinio rungtynės tarp Lie-1 
tuvos Vyčių (Apreiškimo pa-i 
rap.) ir Atletų Klubo. Ta 
bus pirmasis jėgų išbandy
mas tarp Amerikoj gimusių 
lietuvių krepšininkų ir nese
niai atvykusių iš Europos. 
Rungtynės bus Klasčiaus 
Clinton Hall, Maspėthe, Betts - _ v
ir Maspeth Avės. Pradžia 5 Mūsų tad uždavinys stoti a- 
val po pietų . vangarde tų, kurie kovoja

Liet. Atletų Klubo koman- vardan lietuvybės išlaikymo.; ė-

Prieš keturiasdešimts me
tų ateitininkai atėjo į gyve
nimą, kad užtvenktu bedievy
bės bangą, plintančią į Lie
tuvą. Jie stojo avangarde ko
vos vardan katalikiškos Lie
tuvos.

Šiandien plinta'lietuvybės 
išnaikinimo ir nykimo banga.

& 9

Tel. Market 2-5172

Matthew A* Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

vai. po pietų. vangarde tų, kurie kovoja

da bus sudaryta veik iš vien Lietuvybę išlaikyti emigraci-
tremtinių: broliai Andruliai, 
Bagdonas, broliai Biručiai, 
Čerkeliūnas, Lauraitis, Mi
kulskis. broliai Norkai, Osta
pas ir du amerikiečiai lietu
viai: Bužonskas ir Narbutas.

Apreišk. parapijos Vyčiai 
komplektuoja pajėgiausius 
vietos lietuvių žaidikus. Nu
matoma, kad tai bus dvieju 
stiprių komandų susikirti
mas. ir žiūrovai galės stebė
ti itemptą žaidimą.

Po rungtynių bus trumpa 
meninė programa. kur pasi
reikš tautiniu šokiu p-rnnė. 
vad. panelės Bichnevičiūtės. 
ir vvru oktetas “Aidai,” vad. 
J. Galmino. Paskui bus šo
kiai, gros Nakties Pelėdų or
kestras.

Tikietai pigiau grvbu —tik 
75 centai. Salė didelė ir lau
kiama daug žiūrovų, o tokio 
sportinio parengimo praleisti 
niekas nenori — visais ke
liais lietuviai tranks į Klas- 
čiaus salę.

—o—
Lapkr, 11 d. Liet.. Atl. KL

joie, lietuvvbę atgaivinti 
tarp tų brolių, kur ji blėsta 
— tai šios dienos misija at
eitininkams. Kova už Lietuvą 
ir lietuvišką Lietuvą, už lie
tuviškai galvojantį ir jau
čianti tautietį turėtų būti pa
guodžiančia ir įprasminančia 
šiaurės žvaigžde tarp jūsų 
sunkių darbų dėl kasdieninės 
duonos kąsnio.

Šitokia misija įprasmina 
mūsų čia atsiradimą, įpras
mina kasdienius vargus, duo-

krepšinio komanda turėjo 
draugiškas rungtynes su 
Greenpointo YMCA Elks ko
manda. Lietuviai laimėjo 50- 
38. Buvo žaidžiama mažoj sa
lėj ir dėl to nebuvo galima 
parodyti geresnio krepšinio.

Lapkr. 19 d. lietuviai žai
džia tolesnes YMCA League 
pirmenybių rungtynes. Pra
džia 9:45 vai. vakare. Vieta— 
YMCA namai (Marcy Ave. ir 
So. 9th St., Brooklyne).

Tel. POPlar 4110

0.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo {staiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
L&Uniuotae

LIETUVIS GRABORIUS 
Penu* ir New Jersey valstijese
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes 

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

1

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVenrreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE, 
(Prieš Armory)

»1. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

a 423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

'Tel. STagg 2-5043

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

■ra

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN 6, N. Y.
EVergreen 7-4774

Matthew P. Ballas i 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
i (Šalinskas)
’ Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

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

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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APYLINKĖ J E
• Kun. J. Kasakaitis, šv. I • Kun. K. Paulionis, vienas 

Kazimiero parapijos Pittsto- iš “Amerikos” steigėjų, žino- 
ne klebonas, šiomis dienomis mas lietuvybės gynėjas ir 

skleidėjas Amerikos lietuvių 
tarpe, savo atostogas pralei
do Angelų Karalienės para
pijoje Brooklyne.

• Mrs. U. Podžius iš Brook- 
lyno užsakė “Ameriką” vie
niems metams Marijai Bazi- 
lauskas iš Detroito.

• Kun. kanauninkas Igna
tavičius, lietuvių kolegijos 
Romoje vicerektorius, paly
dėjęs lietuvius tremtinius į 
Chille, 
užsuko 
šiomis 
Romą.

Dovanų vakaras

lapkričio 20 d., sekmadienį, | DIDYSIS KONCERTAS IR ŠOKIAI 
parapijos salėje rengia puikų *• 
dovanų vakarą. Dovanoms

X

lankėsi Brooklyne ir aplankė 
mūsų redakciją.

• St. Santvaras, lankyda
masis Brooklyne, aplankė ir 
mūsų redakciją. Dabar gyve
na Stony Brook, L. I.

• ^r°f* K. Banaitis galuti
na,! įsikūrė Brooklyne, kur įs
teigė muzikos studiją, į ku
rią priima mokinius teorijai, 
harmonijos ir kompozicijos 
mokytis. Einamas ir piano 
kursas. Kreiptis: 310 Chaun
cey St., Brooklyne.

• Prel. J. Balkūnas grįžo iš 
kelionės po pietines valstijas, 
kur buvo išvykęs ten apgy
vendintų mūsų tremtinių pa
dėtį tirti.

• Kun. J. Bakšys, Roches
ter, N. Y. lietuvių parapijos 
klebonas, “Amerikos” didelis 
rėmėjas, atsiuntė mums savo 
patarimų, kaip sustiprinti 
mūsų savaitraštį.

• Pp. Vaičiulaičiai Scran- 
tone susilaukė dukrelės. Vai
čiulaitis yra žymus rašyto
jas, buvęs “Amerikos” re
daktorius, dabar profesoriau
ja Scrantono universitete.

• Marius Katiliškis, žino
mas rašytojas jaunosios kar
tos, atvyko į Ameriką ir ap
sistojo pas gimines Brookly
ne.

• Dr. V. A. Dambrava, 
A. L. R. K. Susivienijimo or
ganizatorius, apvažiavęs 
daug lietuvių kolonijų, pradė
jo narių verbavimą New Yor
ke ir jo apylinkėse.

• M. Baltaduonienė gyve
nanti Bronx, N. Y., “Ameri
kos” skaitytoja, turėjo sun
kią operaciją, po kurios da
bar jau sveiksta. Guli Bronx.unuugio, uu. ouuuo, —— jvuao 
Hospital. ir Jurgis, ir duktė Marijona;

• Pijus ir Frances šalins-'dvi seserys — Viktorija Vir-
kai (Shalins) buvo pagerbti į bickienė, gyvenanti Bay City, 
šaunia puota lapkr. 12 d. jų -----
vedvbinio gyvenimo 40 metų 
sukakties proga. Pagerbtuves 
suruošė ju, sūnus Juozas, 
marti, duktė ir žentas, o svei
kinimu programą vvkusiai 
pravedė ilgametis Vilniaus 
advokatas Vincas Aušrotas, 
Šalinskams giminingas dypu- 
kas.

• Dr. A. Garmus su šeima 
atvyko iš tremties ir apsisto
jo pas Dr. V. Paprocką 
Brooklvne.

• Ig. Ožalas atvvko iš 
tremties ir kuriasi Brookly
ne.

• K. Čenliauskas. dar visai 
neseniai atwkes iš tremties, 
ansistoies B^noklyne, užsisa
kė “Ameriką.”

bus gražių dalykų. Kviečiame 
visų gausiai atsilankyti. Pra
džia 5 vai. po pietų.

Apreiškimo 
Parapija

ARBATĖLE SU PAMAR- 
GINIMAIS

X 
X 
X

I
X 
X 
X 
X

X

grįždamas į Italiją, 
į New Yorką, iš kur 
dienomis išvyksta į

Angelų Karalienes 
Parapija

Mire
Lapkr. 5 d mirė a. a. Mari

jona Strogienė - Arlauskaitė, 
sulaukusi 67 m. amž. Velionė 
buvo uoli “Amerikos” skaity
toja ir veikli Moterų Sąjun
gos 24 kuopos narė, priklau
susi prie organizacijos nuo 
jos įsikūrimo pradžios.

Laidotuvės buvo labai iš
kilmingos. Prie didžiojo alto
riaus mišias laikė pats klebo
nas, kun. J. Aleksiūnas. Jam 
asistavo kun. A. Masaitis ir 
kun. Pikturna. Prie šoninių 
altorių mišias laikė kun. P. 
Lekešis ir kun. K. Paulonis. 
Laidotuvėmis rūpinosi Juozo 
Garšvos graborystės įstaiga. 
Palaidota Šv. Trejybės kapi
nėse.

Nuliūdime liko vyra Jurgis 
. Struogis, du sūnūs, — Jonas

Michigan, ir Ona Kriston, gy
venanti Škotijoj; keturi anū
kai — Teresė, Robertas, Bar
bora ir Virginija, ir dvi mar
čios — Elena ir Nellie.

Velionės vaikai nuoširdžiai 
dėkoja klebonui ir kitiems 
kunigams, taip pat varg. Dul
kei už gražias laidojimo apei
gas. Dėkui taip pat J. Garš
vai už gražu patarnavimą, o 
giminėms ir pažįstamiems už 
atsilankymą į laidotuves.

Dar šiais metais gegužės 
19 dieną velionė su savo vyru 
Jurgiu apvaikščiojo 50 metų 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Amžiną atilsį duok miru
siai, Viešpatie.

h 
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Vilniaus Aušros Vartų Parapijos x x X X
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X
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Lapkričio-Nov. 17, 18, 19 ir 20 d.d

PARAPIJOS SALEJE
570 Broom Street New Y<
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BAZARAS ATDARAS KASDIEN 2

s 
NUO 7 VAL. VAKARO J

* 5J * X

(
EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lwgvl Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriauaiaa parirlnkimas 
ATSKRYMAS gamintai namie 11 geriauilo* Ksetonoo, ALUS M go- 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRElPKmS:

Juozas Ginkus
| 495 Grand^Street^

Lapkričio - Nov. 27 d., 4 vai. popiet 
LOST BATALION HALL

93-29 Queens Blvd., Elmhurst, N. Y.
Independent Subway, Woodnaven Boulevard Stotis

I
X 
X

J x

S

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos arbatėlė su pamargini- 
mais įvyks lapkričio 20 die
ną, sekmadienį, 4 vai. po pie
tų parapijos salėje.

ATEITININKAMS
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PROGRAMA IŠPILDYS:

BARBARA DARLYS, Chicago Civic Operos solistė
VLADAS IVANAUSKAS, Kauno Operos solistas
STASYS LIEPAS, Vilniaus Operos solistas
ALEKO VASILIAUSKO vedamas Lithuanian Memorial

Posto Kvartetas
TADAS SADLAUSKAS, žymus amerikietis lietuvis 

pianistas
ALFA LIEPINAS, Kauno baleto artistas
Dr. ŽUKAUSKIENĖS Tautinių šokėjų Grupė
Angelų Karai, parap. DRUM CORP, kun. Masaitis vad.
JEZAVITO ir VEDEGIO orkestrai gros šokiams nuo 7 v.

žavinti ir jaudinanti programa. Didžiausia pramoga šį se
zoną New Yorke. RENGIA

x

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

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

AD. JEZAVITAS V. UBAREVIOIUS
Muziko* Dir. Praneiimų Dir.

i. P. GINKUS 
Dlrektorioa
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New Yorko Ateitininkų
Jaunimo kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 24 d., ketvir- * Moterų Vienybė ir Amer. Legiono Lietuvių Memorial Postas Į 
tadienį (Thanksgiving Day),I 
5 vai. vak. Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyne.

Visiems kuopos nariams - 
studentams ir moksleiviams 
ateitininkams dalyvavimas 
būtinas. Maloniai kviečiami i 
atsilankyti ir svečiai.

Tuoj po susirinkimo (apie
7 vai.) ten pat bus pasilinks
minimas.

Florist :—
BROOKLYN 20, N. Y. 

SHoreroad 8-9330

Valdyba

Įdomi programa

Lapkričio-Nov. 20 d., sek
madienį, 2 vai. popiet ir 6 vai. 
vakare Didžiojoj Lietuviu 
Dailės parodoj, New York 
Hall of Science, Broadway at 
44th St., New Yorke, progra
mą atliks Liet Radio Drau-1 
gija, vad. direktoriaus Juozo 
Ginkaus, kurioje dalyvaus; I

Lietuvos Operos solistai: 
Vincė Jonuškaitė ir Vladas 
Ivanauskas. Operetės solistė 
Rožė Mainelytė ir kiti solis
tai: V. Tamkiūtė-Pranckienė, 
Aleksas Vasiliauskas, Kos
tas Ostrauskas. Taip pat V.

J

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire

6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)

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

Jos. Zeidat, Jr<

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
■Nebrangiausia—ir—Geriausia- *3ėi

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

44Amerikos” Balius
i._________

“Amerikos” Balius, kuris

Tri. ST 2-3108

A. ir E. POVILANSKĮ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

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

Clement A. Voket
(VOKET AHTS)

ADVOKATAS

G

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

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

John W. Ansell
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Te?
WO 2-3497 NE 9 5681
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“ _------- --- r t ■ AmeriKos rsanus, Kuris
Įvyks sekmadienį, sausio 8

Harmonijos Ansamblis ir An- J 
gėlų parap. choro solistė A.
Kižienė; pianistas Aleksas 
Mozorinskas ir kitos meninės 
pajėgos.

Kalbės Lietuvos konsulato 
attache Anicetas Simutis ir 
prof. Klaud.

Visus maloniai kviečia Ra
dio Draugijos dir. Juozas 
Ginkus, muzikalinės dalies 
vedėjas Adomas Jezavitas ir 
pranešėjai — Charles Marma 
ir Vitalis Žukauskas.

Į koncertą jokių įžangos 
mokesčių nereikės. Kas turi 
parodos tikietą, to visiškai 
pakanka.

Juozas P. Ginkus

dieną, 1950 m., šv. Stanislovo 
parap. erdviose salėse Green- 
pointe, Brooklyne, žada su
traukti daugiau publikos, ne
gu kuris iš pirmesnių mūsų 
parengimų. Jame ruošiasi da
lyvauti beveik visi mūsų bi
čiuliai, kaip vietiniai, taip ir 
iš tremties atvykusieji.

• Programos išpildyme daly
vaus geriausios vietinės ir 
“dypukų”' meninės jėgos. 
Apie juos plačiau bus rašo
ma vėlesniuose “Amerikos” 
numeriuose.

Po programos bus šokiai.

L. R. KAT. FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

MOTERŲ VIENYBĖS IR 
LEGIONO PRAMOGA Svarbus Katalikų Federa

cijos New Yorko apskrities 
susirinkimas bus lapkričio 25 
dieną, penktadienį, 7:30 vai. 
vakare, Apreiškimo parapijos 
salėje, No. 5th ir Havemeyer 
Sts., Brooklyne.

Liet. Memorial postas yra 
grynai lietuvių kilmės vete
ranų postas, prie kurio spie
čiasi geriausios lietuvių ame
rikonų jėgos. Jiems padeda 
Moterų Vienybė.

Šį mėnesį 27 d., 4 vai. po 
pietų, legionieriai ir moterys 
rengia klasini koncertą ir šo
kius, didžiulėj Los Batalion 
salėj, 93-29 Queens Boule-, 
vard, Elmhurst, N. Y. Priva- 
žiuojoma Independent Sub
way. Išlipti Woodhaven Blvd, 
stotvje. Bus debiutas lietuviu 
kilmės legionierių užsimoji
mo veikti, šia proga turėtu ir 
rengėjai pasitikėti, kad bus 
New Yorko ir apvlinkiu lietu
viu paremti tūkstantiniu atsi- 
lankvmu. Tai būtu graži dė
kingumo ir kraštui loyalumo 
demonstracija.

Meno programą išn’Mva 
meno žvaigždės, pirmaeiliai 
artistai, talentai, žvmūs so
listai. Bus du pamainomis 
groja orkestrai — Jezavito ir 
Vedėki o. Dovanom išstatytas 
televizijos aparatas.

Rezervacijų ir informacijų 
reikalu kreiptis i Ix^ono b”-' 
veinę Tautininku Klube, 337j $13,500. Tuščias flioras. Telefo- 
Unioon Avė., Brooklyne. Inas: HY 7-4173.

NAMŲ SAVININKAMS

Lietuvių namų savininkų— 
Brooklyn and Queens Home 
Owners, Inc. narių įdomus su
sirinkimas ivyks penktadienį, 
lapkričio (Nov.) 18 d. 8 vai. 
vakare, Leader Observer sa
lėje, 80-30 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Šiame susirinkime nariai 
turės erera progą pasimatyti 
ir pasikalbėt su savo organi
zacijos raštininku, gryžusiu 
iš anapus “geležinės uždan
gos.’’

Valdyba

PIGIAI PARSIDUODA

Ridgewoode naujas 3 aukštų, 
2 šeimoms mūrinis namas su vi
sais patogumais: automatiškas 
gaso šildymas, vanduo, garažas, 
blinds, storm screens — tik už

JERSEY PORK
428 Grand St., Brooklyn, N.

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

KLAUSYKITE!

Kiekvieną sekmadienį, 1:30 
vai. po pietų, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va- 
land. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą. Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

i m a i
WILLIAMSBURGE

Tuščias flioras su 
maudynės, 3 šeimom, 
kambarių ir maudynėm, 3 blokai nuo 
subway — $4,750.

8 šeimynų su 40 kambarių, maudy
nės. — $11,500.

8 šeimynų, mūrinis, kampinis, box 
kambariai, garažas.
RICHMOND HILL

2 šeimynų, 10 kambarių, štymas, 
garažas — $9,750.

2 šeimynų, mūrinis, atskirai staty
tas, aliejum šildomas, garažas.

Turime visokių tuščių namų Brook
lyne, Queens ir Nassau. Taip pat ir 
naujų.

4 kambariais, 
mūrinis su 14

Z I N I S
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

Tel. EV 4-3487 
Tel. RE 9-1506

Namai—Apdrauda
J. P. . M A C H U L I S
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. VI 7-1896

Skaitykit Ir platinkite 
jvaitraštį “Ameriką,”

sa

41-40 — 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259

RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

\ STacc 2-1464

V F. GRAŽYS ir SŪNUS
r KONTRAKTORIAI
į Atliek* mūriniu namu (lenq H- 
A lyginimu, plasterisvim*, 4*Ug»t- 
į viu eementarim* ir kt. darbu*.
i 2»S MAUJEK 8T,
į BROOKLYN 4, N. T.

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y.
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Siūlo Geriausių Firmų

GEN ERAL ELECTRIC^ 
REFRIGERATOR

MODEL NG ;

r NOW ONLY 1189-75
AS LITTLE AS

$2.oo PER WEEK
AFTER DOWN 

. PAYMENT!

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniij ir aliejum šildomi/ PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
tead mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą ....
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