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Lengvi Užkandžiai, Kava, hįį3 spauda ir zmo- 
pusryčiai-pietos-VAKAREft'lv0 patirti, kokis 
AISKRYMAS gamintas namie ii geissjį. elgesys SU kitų 
riauslx bravoru. Parengimams priimt)fcįmingais Žmonė-

Juozas Ciiį
495 Grand Street, . jų auka buvo ir

^^.zįstamų, artimųjų 
—-rėkia mus žinios 

lietuvius, kurie 
ncentracijos sto- 
ikietijoje.

‘ baisybių kaltinin- 
^fyaldyti: vieni žuvo 

sukurtam praga- 
Dėikia teismo.

bus (kad Europoje žiau- 
imonių niekinimas 
su nacių galybės

ilgiausių metų ir geros svei
katos.

Parapijos draugijos nuta
rė susirinkimų nešaukti, kol 
karščiai praeis. Bet rugpjū
čio mėnesį bus prisidėta prie 
bazaro savo darbu ir auko
mis.

Praeitą savaitę sugrįžo iš 
vokiečių nelaisvės Pranas 
Kepesinskas. Jo tėveliai la
bai džiaugiasi.

Karys Pranas Spirauskas 
parvyko iš Italijos 30 dienų 
atostogų pas savo žmoną.

O.P.

Birželio mėn. pabaigoje 
Kazimieras Budris baigs 
Grover Cleveland High 
School.

Rudenį jis žada eiti į N. Y. 
Universitetą mokytis elekt
ros inžinieriaus kurso.

Liet. Auditorijos Seimas 
bus šeštadienį, birželio 23 d., 
Lietuvių Piliečių Klubo salėj, 
30-39 56 Drive, Maspeth, N. 
Y. 8 vai. vakare.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 

309-11 Fifth Ave.
New York 16, N, Y.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė 
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7 -1896
<«-c-»xx«o®o3K

g STagg 2-1454

* F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų ii- 
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimų ir kt darbus.

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.
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JAPONŲ GENEROLAI ŽUDOSI
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Pate, kad eina didžiu

li ulių, latvių ir estų 
konceiiš Baltijos valsty- 
Sfc
niais, pakankamai liudi- 
tafa-ie yra papasako- 
MaU trėmimai reiškia: 
niais,fekurdą ir mirtį.
tafcų propaganda te
kelta kad visus jų ne- 
sidedU darbus išorinis 

propagandos ap- 
=iiko tartum kokio- 

Dijėmis.
iati Amerikos spau
gais pakelia daug 

Geng-.dėl skriaudos vie- 
teiaĘ--?ui, užmiršta 

., beteisių Rusijoje.

Slidininkų balso ne- 
^itildyti. Ir skriau
di likti neišgirstos.
J$, amerikiečių karei- 

jms teko susidurti 
fe, pasakoja apie ki- 

496 Gslykus, negu raudo- 
yiaganda įrodinėja.

--^rikiečiai, kurie jau 
šti iš kariuomenės 

pi nevaržo militarinė 
U®, rašo savo atsimi-

Okinawa. — Antradienį 
buvo rasti lavonai Okinawos 
japonų karinių jėgų vado 
gen. Ušijimos ir jo štabo vir
šininko.

Abu jie buvo nusižudę ha- 
rakiri būdu. Jiedu buvo nu
tarę persiskrosti birželio 21 
d. savo paskutinėje tvirtovė
je, salos požemiuose.

Japonų belaisviai papasa
kojo tų žudynių vaizdą. Bir
želio 21 d. abu generolai vi
rėjui įsakė patiekti ypatin
gus pietus iš ryžių, mėsos, 
žuvies, pyragaičių, daržovių 
ir arbatos. Sargybiniams bu
vo pasakyta, kad jie daugiau 
nereikalingi.

Vėliau abu generolai, ap
sirengę pilna uniforma, su 
visais medaliais, su nužibin
tais batais išėjo iš požemio, 
lydimi štabo narių ir padė
jėjų. Ant žemės buvo padėti 
patiesalai.

Tada Ušijimos adjutantas 
prisiartino prie abiejų gene
rolų, kurie jau buvo atsi
klaupę, ir padėjo du peilius, 
įvyniotus į audeklą. Abu ge
nerolai atsisagstė drabužius 
ir suvarė peilius sau į vidu
rius. Tuo pat momentu Uši
jimos adjutantas smogė jam 
kardu per kaklą. Už akimir
kos tuo pat būdu mirė ir jo 
štabo viršininkas.

Amerikiečiai rado abiejų 
generolų kapus.

Iš viso japonai per Okina
wos mūšius neteko arti 110,- 
000 žmonių. Saloje ir japonų 
belaisvių buvo paimta daug

daugiau, negu kur nors kitur 
ligšiol.

Amerikiečių nuostoliai per 
Okinawos mūšius irgi buvo 
stambūs.

Iškyla Dardanelų 
Klausimas

Londonas. — čia kalbama, 
kad Rusijos vyriausybė savo 
atsakyme turkams pereitą 
savaitę iškėlė Dardanelų 
sąsiaurio klausimą, reikalau
dama sau parankios vietos to 
sąsiaurio priežiūroje.

Dardanelų sąsiaurio tarp
tautinė padėtis buvo nusta
tyta Montreux sutartyje. Da
bar Rusija stengsis išgauti 
tos sutarties pertvarkymą 
sau palankia prasme.

Koks yra tikslus rusų pla
nas šiuo klausimu, nėra ži
noma. Bet manoma, jog jie 
nori, kad sąsiaurį adminis
truotų tarptautinė komisija, 
kurioje rusai turėtų aiškią 
vadovybę arba, blogesniu 
veju, kad sąsiauris būtų 
suvaržymų atidarytas 
siems laivams.

Jau seni laikai, kai Rusi
ja vis veržiasi prie Dardane
lų, bet jos troškimai vis ne
įvykdavo.

Atrodo, kad dabar šis 
klausimas bus iškeltas trijų 
didžiųjų susitikime.

at- 
be 
vi-

Bėga Nuo Rusų

San Francisco Konferencija Baigėsi
---------- y------
BENDRADARBIAMS

Kadangi kitą trečiadienį 
yra liepos 4 diena, tai „Ame
rika”, kuri paprastai išeina 
trečiadieniais, bus išspaus
dinta antradienį, liepos 3 d.

Visi raštai tam numeriui 
turi būti gauti pirmadienį.

Mūsų bendradarbius pra
šom savo raštus paštu išsiųs
ti šeštadienį, o vietos žinias 
pristatyti pirmadienį.

Red.

Prezid. Trumanas

Kansas City. — Iš San 
Francisco prezid. Trumanas 
atskrido čionai, pakeliui į sa
vo gimtinę vietą Independ
ence, Missouri valstijoje.

Iš čionai prezidentas grįš 
į šalies sostinę, kur ruošis 
trijų didžiųjų susitikimui 
Berlyno apylinkėse.

Būdamas savo gimtinėj, 
prezidentas padarė svarbų 
pranešimą — vieną iš reikš
mingiausių jo prezidentavi
mo metu.

Kunigų Vienybės 
Seimas

Kunigų Vienybės Centro 
sekretorius kun. P. Lekešis 
kreipėsi į Brooklyn© vysku
pą Th. M. Molloy, prašyda
mas sutikimo Kunigų Vieny
bės seimą šaukti jo diecezi
jos ribose.

Brooklyno vyskupas atsa
kė, kad jis sutikimą duoda, 
laimina seimą ir linki jam 
pasisekimo. Jei tik aplinky
bės leis, vysk. Molloy pats 
pasižadėjo dalyvauti Kunigų 
Vienybės seime.

Tas seimas įvyks rugpiū- 
čio 8 d. Columbus Council 
viešbuty, Brooklyn, Prospect 
Park W. 1.

PALIKO KAINŲ 
KONTROLĘ

Birželio 22 d. Federalė 
valdžia buvo sumanius pa
naikinti kainų kontrolės ko
misiją (OPA), bet po apsvar
stymo palikta dar šešiems 
mėnesiams.

DIDELI TRĖMIMAI IŠ LIETUVOS

jveek” nurodo, kad 
siminimai priešta- 

jifikutiniams rusų in- 
’ >s pranešimams, jog

Europos tautos 
Raunonąją Armiją, 

flo išvaduotoją.”
_ jiminimai yra pilni 

j^tsitikimų, kaip rusai 
u civiliniais gyven-

n ^nkijoje ir Vokieti- 

lniau jie daro ir Lie- 
Tefl&n toliau eina tautos 
patinas.

* © *
Lietuvoj, Estijoj ir 

varomas vis dides- 
®*iimas, užtenka mesti 
c jšalių laikraščius, kur 
Wjiau maskvinių var- 
0^odo-

■ipažįsta ir Amerikos 
^Neseniai New Yorko 
L-sjj paskelbė: „Planuo- 
^ilino gyventojų skai-

Įidinti nuo 150,000 ligi 
Tai bus įvykdyta 

lijos keliu. Kad jau 
■>ma, matyti iš fakto, 

rJijos radijas vis daž- 
ini asmenis su rusiš- 
iavardėmis”.
karą Estijoje buvo 

Jg milijonas
surinkus ir visus 

ytus estus, l-- 
>epadidinsi

gyvento-

tautos 
pusantro

hi jos kraštai yra skau- 
ysinami. Lietuviui, la- 
' estui ne tik nėra lais- 

Ljrt ir vietos savo tėvy-

įf • * © *
.jhrint to, kai kurios 

’ ,os įstaigos Amerikoj 
^savotiškas žinias apie 
-js kraštus ir apie ta-

riamas Sovietų geradarybes 
ten.

To neišvengia ir OWI. 
Skaitant OWI leidžiamą 
„Baltic News Bulletin” susi
daro vaizdas, kad Rusija 
Baltijos kraštams tik gero 
linki.

Birželio 18 dienos biulete
ny randam tokias geradary
bes, kaip — „Latvių atstaty
mo išlaidos pakeliamos So
vietų Sąjungos”, „Sovietai 
skiria dideles sumas atstaty
mui Baltijos valstybėse.”

Kas iš tikrųjų dedasi Balti
jos kraštuose, OWI neprane
ša; paduoda tik tai, kas Ma
skvai patinka. Bet to niekas 
nelaiko informacija, tik gud
ria propaganda.

Šioji tendencija pastebima 
ne nuo šiandien. Pavyzdžiui, 
radijo tarnyba į Europą lie
tuviškų vietų vardus dažnai 
paduodavo surusintus. Ro
dos, būtų užtekę tik pasižiū
rėti į geografijos draugijos 
žemėlapį su lietuviškais var
dais. Bet ne — kam nors ten 
surusinti lietuviški vietovar
džiai geriau patiko.

Kada OWI pasakys, jog 
Rusija turi atstatyti didžiau
sią dalyką: laisvę Lietuvai ir 
kitoms nuskriautoms tau
toms?

★ © ★

Nepaisant tų visų skriau
dų, neteisybių, užmiršimo ir 
padėties kreivo nušvietimo, 
lietuvių tauta kovoja dėl lais
vės ir kreipia savo žvilgsnį 
į pasaulį, ieškodama teisy
bės.

Su dideliu dvasios nusiže
minimu turėtume perskaity
ti tos go vejančios Lietuvos 
balsą, pasiekusį mus: tai 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto atsišaukimas 
iš Europos.

Jį skaitytojas ras antrame 
šio laikraščio puslapy.

Kaip kilniai skamba tie žo
džiai: „Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas svei
kina jus, Broliai ir Sesers, 

: išvargintos ir kovojančios 
lietuvių tautos vardu”.

Weimaras. — Kalbama, 
kad netrukus Vokietijoje 
amerikiečiai plačiu ruožu pa
sitrauksią ligi anksčiau nu
matytos ribos, toliau į vaka
rus.

Į jų vietas, kurias jie bu
vo užėmę karo ugnyje, turi 
ateiti rusai.

Civilinių gyventojų tarpe 
jaučiamas didelis nerimas 
ten, kur turėsianti užeiti ru
sų kariuomenė. Kiti jau 
traukiasi į tas sritis, kurias 
kontroliuos amerikiečiai.

Buchenwaldo stovykloje, 
kurioje yra išskirstomi len
kai, 10,000 lenkų specialiais 
traukiniais išvažiavo vakarų 
link. Tik 3,000 jų sutiko lauk
ti rusų ateinant.

Stokholmas (LAIC). — 
Apytikriais apskaičiavimais, 
vien iš Latvijos iki š. m. ge
gužės mėn. galo į Sibirą bu
vo išdeportuota apie 170,000 
latvių. Deportavimo metodai 
nepasikeitė; žmonės suima
mi nakčia, šeimos suskaldo
mos, vaikučiai atiduodami į 
specialius auklėjimo namus, 
kur iš jų bus auklėjami šim- 
tanuošimtiniai komunistai. 
Ne mažiau radikaliai ata
kuojamas ir tikybinis gyve
nimas. Nuo karo nukentėju
sių bažnyčių neleidžiama re
montuoti, kaip ir Muravjo
vo koriko laikais. Per visą 
kraštą eina beatodairinės 
rekvizicijos. Atimama pas
kutiniai gyvuliai, grūdai ir 
t.t. Sėklų neturėdami, ūki
ninkai negalėjo užsėti lau
kus. Prie slenksčio stovi be
siartinančio bado šmėkla.

Tomis pačiomis žiniomis 
iš Lietuvos jau išdeportuota 
200,000 žmonių. Deportuoja
mi visi, neatsižvelgiant į už
siėmimą ir amžių — nuo 14 
iki 70 metų. Apie 20% suda
ro moterys. Tikybinis gyve
nimas visiškai nuslopintas. 
Bet kokios bažnytinės apei
gos uždraustos.

Planui

MILAŠIAUS KNYGOS PASISEKIMAS
Šveicarų aktoriaus Paul 

Pasquier ansamblis insceni
zavo rašytojo Milašiaus vei
kalą „Miguel Manara”.

Veikalas jau buvo staty
tas Ženevoje, Lozanoje, Fri
burge, Neuchatelyje ir kituo
se Šveicarijos miestuose, vi
sur susilaukdamas didelio 
pasisekimo. Balandžio mėn. 
„Miguel Manara” buvo rodo
mas Berno miesto teatre.

O. V. Milašius buvo lietu
vių kilmės poetas, gimęs is
torinėj Lietuvoj ir rašęs 
prancūzų kalba. Jis daug yra 
padėjęs Lietuvai ir kurį lai
ką buvo Lietuvos pasiunti
niu Paryžiuje. Milašius mirė 
1939 metais ir palaidotas 
Prancūzijoje.

Dvi jo knygos, „Miguel Ma
nara” ir „Poemos”, yra iš
verstos į lietuvių kalbą. Apie 
jį lietuviškai yra plati Dr. 
J. Griniaus studija.

Pats Milašius yra išvertęs 
į prancūzų kalbą porą lietu
vių pasakų rinkinių.

KAIP VALDYS BERLYNĄ
Berlynas padalintas į tris 

dalis, kurias valdys anglai, 
amerikiečiai ir rusai.

Amerkiečams teko ma- 
žausia dalis.

Patriarchas Atvyks
Amerikon

Maskva. — Rusų ortodok
sų bažnyčios patriarchas 
Aleksiejus gavo Amerikos 
vizą ir netrukus čion aplan
kys rusų ortodoksų bažny
čias.

Manoma, kad patriarchas 
Aleksiejus mėgins sujungti 
įvairias rusų artodoksų sro
ves.

Simla. — Pasitarimuose 
tarp vicekaraliaus maršalo 
Wavelio ir Indijos vadų pas
tarieji pasisakė pritarią nau
jam planui sudaryti centro 
vyriausybę bemaž visai In
dijai.

Pagal anglų pasiūlytą pla
ną, toje vyriausybėj beveik 
visi nariai būtų patys indai, 
išskyrus dvi vietas, kurios 
yra surištos su krašto apsau
ga.

Šį projektą prieš kiek lai
ko pasiūlė anglai. Einant 
nauju planu, indai savo kraš
te turėtų daug daugiau tei
sių. Bet šiuo žingsniu dar 
jie negautų nei dominijų tei
sių nei visiškos nepriklauso
mybės.

Pasitarimai eina toliau mi
nėto plano įvykdymui.

San Francisco. — Antra
dienį San Francisco Jungti
nių Tautų Konferencija po 
devynių savaičių darbo buvo 
baigta.

Jos tikslas buvo sudaryti 
tarptautinės organizacijos 
čarterį. Tas čarteris buvo 
pasirašytas antradienį. Ligi 
paskutinės dienos dar buvo 
likę neišaiškintų klausimų 
ir nuomonių skirtumo. Dele
gacijų nariai dirbo ligi vė
lios nakties ir dar iš ryto, kad 
galėtų patenkinti prezidento 
Trumano prašymą — konfe
renciją baigti nustatytu lai
ku.

Konferencija buvo uždary
ta 8:29 vai. New Yorko lai
ku. Valstybės Sekretorius 
Stettinius po prezidento kal
bos pranešė: „Jungtinių Tau
tų konferencija uždaroma.”

Paskutinėmis dienomis dė
mesio centre stovėjo prezi
dento Trumano atvykimas į 
San Francisco ir jo kalba.

Trumanas į Aukso Vartų 
miestą atvyko iš Washingto- 
no valstijos, kur jis keletą 
dienų ilsėjosi. Pakeliui jis 
matėsi su Pacifiko laivyno 
vadu admirolu Nimitzu ir pa
sakė reikšmingą kalbą pa
brėždamas, kad ateity Ame
riką valdys veteranai.

Prezidento kalba, uždarant 
San Francisco konferenciją, 
buvo svarbi ir vedama aukš
tų idealų.

Pirmiausia prezidentas 
pažymėjo, kad konferencijos 
nariai šiuo čarteriu laimėjo 
pergalę prieš karą. „Jeigu 
mes būtume šį čarterį turė
ję prieš kelerius metus ir 
ypač norą juo pasinaudoti, 
tai milijonai, kurie šiandien 
žuvę, būtų gyvi. Jeigu mes 
nepajėgsim juo pasinaudoti 
ateity, milijonai šiandien gy
vų žmonių tikrai žus,” kal
bėjo prezidentas.

Toliau jis nurodė, kad nau
jas čarteris yra pirmas žings
nis į patvarią taiką. Su lai
ku čarteris, kaip pati Ame
rikos konstitucija buvo pra
plėsta, bus didinamas ir ge
rinamas. Naujos pasaulio są
lygos reikalaus pertvarky
mų.

Dar daug visokių klausi
mų iškils. Tai sunkūs ir pai
nūs klausimai, liečią valsty
bių sienas, Vokietijos kon
trolę, taikos patvarkymus, 
karo nusikaltėlių teisimą, re
paracijas, valdymosi formas 
Europos kraštuose. Yra dar 
ir daugiau problemų. Bet 
vieningumo dvasia padėjo 
daugel problemų išspręsti 
kare, ta pati dvasia pagelbės 
išspręsti pasilikusius klausi
mus, jeigu tik bus laikomasi 
savų principų ir tikslų.

Vienoj savo kalbos vietoj 
prezidentas pabrėžė: „Visi 
mes turim pripažinti, kad, 
nepaisant kaip didelė bebū
tų mūsų jėga, mes turime 
atsisakyti nuo leidimo visa
dos elgtis pagal savo įgei
džius. Jokia tauta, jokia re
gionalinė grupė negali tikė
tis kokių specialių privilegi
jų, kurios kenktų kitai tau
tai... Iš šio konflikto iškilo 
galingos militarinės valsty
bės, dabar pilnai 
ir apginkluotos 
jos neturi teisės 
pasauliui... Jėga 
turi būti vartojamos ne ka
rams kariauti, bet laikyti pa
saulį taikoje... Savo pačių 
pavyzdžiu stipriosios pasau
lio tautos turėtų rodyti ke
lią tarptautiniam teisingu
mui. Teisingumo principas 
yra kertinis šio čarterio ak
muo. Tas principas yra va
dovaujanti dvasia, kuri turi 
būti įvykdyta — ne vien tik 
žodžiais, bet ir nuolatiniais 
konkrečiais geros valios 
veiksmais.”

Prezidentas Trumanas pa
brėžė, kad čarterį jis pats 
pristatys Amerikos Senatui 
patvirtinti. Tai jis padarys 
ateinantį pirmadienį.

Daugumos vadas Barkley 
pareiškė įsitikinimą, kad se
natas naują čarterį patvir
tins apie rugpiūčio 15 d. Jei
gu gerai seksis, čarteris ga
li būti patvirtintas ir anks
čiau.

Senato užsienių reikalų 
komisija čarterį svarstys 
apie dvi savaites. Tiek pat 
laiko užtruks ir diskusijos 
pačiam Senate.

prirengtos 
karui. Bet 
dominuoti 
ir galybė

SMŪGIS PO SMŪGIO JAPONAMS
------------------------------------------------------------ <s>

NAUJA INVAZIJA

NAUJA VYRIAUSYBĖ
OLANDIJOJ

Haga. — Karalienė Vil
helmina naują Olandijos vy
riausybę pavedė sudaryti 
profesoriui Schnermerbor- 
nui.

Naujas olandų premjeras 
buvo šalies požemio kovoto
jų vadas.

JAPONAI APSUPTI 
LUZONE

Manila. — Amerikiečių 
kariuomenė ir Filipinų parti
zanai yra apsupę Luzono sa
loje 20,000 japonų į pietus 
nuo Apari.

New Yorkas. — Amerikos 
komunistai vėl keičia kailį. 
Ligšiol jie buvo sustabdę sa
vo revoliucinę programą ir 
tarpais net nepašykštėdavo 
palankaus žodžio kapitalis
tams.

Dabar jie vėl grįžta į re
voliucinės programos dienas. 
Pirmas konkretus žygis šia 
linkme buvo tas, kad Brow- 
deris buvo atstatytas nuo 
komunistų vadovavimo šioje 
šalyje. Esą, jo vestoji poli
tika esanti nesuderinama su 
daugumos komunistų orga
nizacijos narių nuomone.

Naujai komunistų linkmei 
nustatyti šaukiamas jų kon
gresas liepos 26 d. New Yor
ke.

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Washingtonas. — Tokijo 
radijas pereitą naktį užsimi
nė, kad nauja Amerikos ka
riuomenės invazija gresia 
šiaurinės Riukų salų daliai, 
tik 180 mylių nuo Japonijos 
pagrindinių salų.

Invazijos laivynas iš maž
daug 200 transporto vienetų, 
šarvuočių, naikintuvų ir vie
no kovos laivo buvo pastebė
tas plaukiant pagal Okina- 
wą, — taip pranešė japonų 
radijas. Kiti pranešimai sa
kė, kad amerikiečių kariuo
menė jau bandė išlipti pu
siaukelėj tarp Okinawos ir 
pačios Japonijos.

Japonų laikraščiai rašo, 
kad amerikiečiai, matyti, 
Okinawos salą ruošia kaip 
bazę invazijai į pačią Japo
niją. Jų nuomone, tokiai in
vazijai reikėtų apie milijono 
žmonių. Užtai amerikiečiai 
nori pagelbinių bazių, kad 
galėtų sutalpinti visus savo 
karius prieš paskutinį smū
gį Japonijos saloms.

Amerikos vadovybė ligšiol 
dar nepatvirtino šių žinių 
apie naują invaziją.

Guamas. — Antradienį 
amerikiečių lėktuvai puolė 
Japonijos gazolino įrengi
mus.

Dvylika valandų prieš tai 
Japonija patyrė bene di
džiausią oro ataką. Ameri
kiečių oro tvirtovės, iš viso 
500, buvo nuskridę prie Hon- 
šu ir ten naikino įvairius ka
ro fabrikus. Bombų buvo nu
mesta 3,000 tonų.

Minėtos gazolino valyklos 
jau anksčiau buvo pultos iš 
oro. Matyt, jau tada joms 
buvo pusėtinai pakenkta, nes 
antru kartu priešlėktuvinis 
gynimasis buvo silpnokas.

Šiose atakose amerikiečiai 
neteko penkių savo galingų
jų lėktuvų.

Truputį anksčiau labai 
stipriai buvo pulta Formosos 
sala, esanti Kinijos pašonėje.

Pačioje Kinijoje kinų ka
riuomenė varosi Šanchajaus 
link.

AUSTRALAI LAIMI 
BORNEO SALOJE

Manila. — Australų karei
viai antradienį užėmė Miri, 
kuris seniau buvo svarbus 
anglų centras pačioje alie
jaus laukų širdyje.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

BROLIAI IR SESERS!
Lietuvių tauta, pirmosios bolševikų okupacijos žiau

riai prievartauta ir naikinta, Hitlerio Vokietijos ketverius 
metus plėšta ir varginta, vėl Sovietų okupuota. Mūsų tau
tos dalis, bolševikinio siaubo vejama, krauju plūstančia šir
dimi paliko savąjį kraštą ir svetur gyvena vargo dienas. 
Apie 350 tūkstančių lietuvių įvykiai išbloškė į Vokietiją, 
tik keli šimtai tegalėjo pasiekti Švediją. Ką dabar gauna 
pakelti Lietuva bolševikų okupantų naguose, tebūtų lietu
vių tautos tragedijos pradžia, jei mūsų kraštas liktų ilgam 
metui Sovietų okupuotas.

Mes neištvertume nesuklupę likimo mums skirtam var
gų kely, jei kiekvieno lietuvio širdy neberusentų negęstan
čios vilties liepsna — vilties j mūsų laisvą, nepriklausomą, 
šviesią ateitį. Nors ir smurtininkų mindžiojami, mes dar ti
kim, kad Vakarų demokratija, sudorojusi hitlerinę Vokie
tiją, nesustos pusiaukely ir užtikrins visoms laisvę mylin
čioms tautoms, didelėms ir mažoms, teisę laisvai kurti ir 
tvarkyti savo gyvenimą. Tik iš Vakarų mes laukiame pa
galbos savo kovoje dėl laisvos, nepriklausomos, demokra
tiniais pagrindais atkurtos Lietuvos.

Bet šiuo momentu lietuvių tautos padėtis yra neįsi
vaizduojamai skaudi ir sunki, šio karo kruvinų įvykių bū
vyje Lietuvos reikalas lyg ir pradeda būti antraeilis ir re
čiau minimas. To reikalo nutylėjimas lemiamose pasaulio 
viršūnėse, kur svarstomi kiti panašūs klausimai, skausmu 
varsto kiekvieno lietuvio širdį.

Mes nenorime pasiduoti nevilčiai. Lietuvių tauta te
bėra kupina užgrūdyto pasiryžimo kovoti dėl savo laisvės 
iki galutinio laimėjimo. Bet kaip tik šiuo lemiamu momentu 
mums yra reikalinga galingųjų demokratijų pagalba, rei
kalinga pažadinti jų sąžinę ir gerą valią, kad neduotų įvyk
ti dangaus keršto šaukiančiai neteisybei.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, visą laiką 
budįs Lietuvos reikalų sargyboje, vadovaudamas lietuvių 
tautos kovai su jos mirtiniais priešais, — ir šiuo laiku daro 
viską, kas tik galima, kad žadintų didžiųjų demokratijų 
vyriausybėse ir visuomenėje gyvą ir veiklų susidomėjimą 
mūsų ateitimi. Mus gaivina Didžiojo J.A.V. Prezidento 
Franklino D. Roosevelto atminimas ir jo paliktasis politi
nis testamentas, žadąs žmonijai geresnę ateitį. Mes tikime, 
kad su velionies Roosevelto vardu susijęs Atlanto Charteris 
ir jo proklamuotoji žodžio laisvė, laisvė savaip garbinti Pa
saulio Kūrėją, laisvė nuo skurdo ir laisvė nuo baimės, — 
o tatai teįmanoma tik savoj nepriklausomoj valstybėj, — 
bus taikoma ir lietuvių tautai.

Pati lietuvių tauta Tėvynėje, prislėgta pergalės apsvai
ginto bolševizmo letenos, ir toliau veda žūtbūtinę partizani
nę kovą su okupantu. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas žino, kad ir didžioji mūsų išeivija Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, nuolat gyvendama Tėvynės vargais ir jos 
siekimais, visą laiką yra veikli kovojančių lietuvių dalyvė. 
Bet dabar mes gyvename lemiamos reikšmės valandą.

Broliai ir Seserys! Padvigubinkit ir patrigubinkit savo 
pastangas. Per savo organizacijas, savo susirinkimuose, 
masinėmis peticijomis šaukitės J. A. Valstybių Prezidento 
ir vyriausybės pagalbos suvereninei demokratinei Lietuvai 
atstatyti. Nepailsdami kelkite mūsų reikalą plačioje Ame
rikos visuomenėje ir jos spaudoje. Darykite visus galimus 
žygius demokratinėse sąjunginėse valstybėse ir jų vyriau
sybėse, kad ir jos paremtų bolševikų užimtą Lietuvą. Mums 
artėja dvyliktoji valanda. Darniai, vieningai, atidedami į 
šalį tarpusavius ginčus, įtempkime visas mūsų jėgas laisvai 
Tėvynei atgauti.

Ir dar vienu skaudžiu reikalu Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kreipiasi į jus, Broliai ir Sesers. Pa
dėkite vargan patekusiems tautiečiams. Pakankamai var
go yra pačioje Lietuvoje, bet ten jį „globoja” Sovietų če
kistas, neprileisdamas prie jo nieko, net pagalbos ranką 
tiesiančio. Bet dar skaudesnė yra padėtis tų, kurie, bėg
dami nuo bolševikinio maro, atsidūrė svetur, ypač alkstan
čio j e ir skurstančioje Vokietijoje. Daugelis jų, kelyje ar 
Vokietijos miestus bombarduojant, netekę paskutinio ry
šulio, per pusmetį nusidėvėję iki skarmalų, priversti dairy
tis kasdienio duonos kąsnio, dažnai nustoję sveikatos, to
liau neištvers, jei laiku nebus jiems ištiesta pagalbos ran
ka.

Dešimteriopai skaudesnė yra padėtis tųjų, kurie tik 
dabar, Vakarų kariuomenėms parbloškus hitlerinę Vokie
tiją, išėjo laisvėn iš kalėjimų ir baudžiamųjų stovyklų. Iš
ėjo nors džiaugsmu nušvitusiais veidais, dažnai žiūrėję mir
čiai į akis, bet išbadėję, iškankinti, liguisti ar galutinai nu
silpę, visai nudriskę. Jų neužmirškite. Ir skubėkite su pa
galba, nes Evangelijos žodžiais, kas greit duoda, dvigubai 
duoda. Esame visko reikalingi: maisto, drabužių, apavo, 
baltinių, vaistų ir pinigo.

Nesibijokit, kad jūsų mylinčios širdies duota ir čia at
siųsta auka bus netinkamai sunaudota. Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas dabar yra J. Amerikos V. ka
riuomenės užimtoj Vokietijos daly. Jam darbe padėti yra 
pakviestos dvi lietuviškos organizacijos: Lietuvos Raudona
sis Kryžius ir Lietuvių Sąjunga. Mes esame tikri, kad są
jungininkų karinė vadovybė, įvertindama lietuvių tautos 
įnašą į kovą su priespauda ir tiranija, rems Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto ir šių lietuviškųjų organiza
cijų veiklą.

Suimami
1941 m. birželio 14 d. vi

soj Lietuvoj prasidėjo areš
tai. Duodavo 10-20 minučių 
susidėti daiktams ir vežda
vo į paruoštus traukinius, 
kur susodindavo po 60 žmo
nių į prekinį vagoną: vyrus, 
moteris ir vaikus kartu.

Vagono langeliai buvo su 
grotomis; durys uždarytos. 
Po trijų dienų traukinys pa
judėjo.

Atvežė mus į Naująją Vi
leiką, kur prasidėjo skirsty
mas: atskyrė vyrus nuo šei
mų. Sunku aprašyti, kas dė
josi! Kartais jėga išstumda
vo vyrą iš vagono ir perkel
davo į kitą. Visur buvo gir
dėti verksmas ir dejavimas.

Patekau į vagoną su užra
šu „A”, kaip paskui sužino
jau, skirtą į darbo stovyklą; 
buvo mūsų 59 asmenys, — 
troškumas neapsakomas.

Birželio 21 d. traukinys ne
paprastu greitumu nuvažia
vo į nežinomą mums kraštą.

Vaizdas Rusijoj
Pravažiavus sieną, pro 

plyšius sekėm sovietų apy
linkes ir jų gyvenimą. Kai
mai buvo tušti, namai su
griuvę, visur vargas ir ne
turtas. Laukai blogai apdirb
ti, daugelis visai apžėlę ir, 
matyti, neapdirbami nuo 
daugel metų.

Valgyti sriubos gavom pir
mą kartą Smolenske, devin
tą dieną nuo įsėdimo į trau
kinį. Vandens gaudavom du 
kartus per dieną, po labai 
mažą kiekį. Tad apie prau- 
simąsi nebuvo nė kalbos.

Pravažiavus Smolenską, 
gaudavom 400 gramų duonos 
ir 2 kibiru sriubos kasdien. 
Kelionės metu darydavo po 
kelis sykius patikrinimą. 
Ieškodami bėglių, apžiūrėda
vo net sienas ir stogus.

Darbo stovykloj
Atvykus į darbo stovyklą, 

Krasnojarskij kraj, Kanskij 
rajon, stotis Resety, liepė iš
lipti iš vagonų. Prasidėjo 
kiekvieno tremtinio krata ir 
visų daiktų, kaip laikrodžių, 
pinigų, dokumentų, laiškų ir 
net šliūbinių žiedų atiminė
jimas. žmones nurengdavo 
iki nuogumo.

Visi buvom nuvargę nuo 
kelionės, alkani ir neišmie
goję; nuo birželio 14 d. ligi 
liepos 7 d. nebuvom apleidę 
nė karto vagono, visi vos be- 
pastovėjom ant kojų.

Buvo duotos 2 dienos poil
siui, kol suorganizavo briga
das ir prasidėjo darbas. Kel- 
davom 5 vai. ryto, pusry
čiams gaudavom virinto van
dens ir 400 gr. duonos vi
sai dienai.

6 vai. stodavom rikiuotėn 
patikrinimui, suskirstydavo 
brigadomis po 30-40 žmonių 
ir veždavo darbovietėn.

Darbovietei pasiekti reikė
davo 1 vai. laiko. Darbas bu
vo kirsti medžius ir sudėti į 
metrus. Norma, kurią turė
davom atlikti, buvo tokia di
delė, kad pajėgdavom išpil
dyti tiktai 30-ąją dalį.

Nuo 13 vai. iki 14 vai. tu
rėdavom pertrauką. Po to 
tęsdavom darbą iki 8 valan
dos.

Į stovyklą grįždavom 9 
vai. Ten mūsų laukė vakarie
nė; žuvies sriuba, pabaltin
ta miltais. Kas pora žodžių 
buvo girdimi baisiausi rusiš
ki keiksmai.

Šaudymas ir ligos
Darbo metu būdavom ap

supti kareivių, su užtaisytais 
šautuvais; jei tik kas neiš- 
pildydavo mažiausio paliepi
mo ar atsitolindavo pora 
žingsnių nuo savo darbo gru
pės, be perspėjimo šaudė.

Dažnai girdėdavom tokius 
šūvius ir gerai žinodavom, 
ką tai reiškia: vienu draugu 
mažiau šiame pasaulyje.

Netrukus prasidėjo ligos. 
Pirmas mirė Panevėžio apsk. 
ūkininkas Sakalauskas. No
rėjom palaidoti prie stovyk
los, bet neleido. Išvežė šį į 
taigą, įmetė į duobę ir pri
dengė šakomis: „Tegul šu- 
nes ir vilkai paėda mėsos”.

Stovint rikiuotėje, žmonės 
pradėjo alpti. Pakeldavo juos 
buožėmis.

Uodų ir visokių musių bu
vo tiek daug, kad nuo sukan- 
džiojimų nebuvo matyti svei
kos vietos kūne: rankos ir 
veidas būdavo sukandžioti, o 
kai kuriems taip ištindavo 
veidas, kad nematydavai 
akių.

Naktį barakuose pasiro
dydavo blakės, nuo kurių 
taip pat nepaprastai kanki
nomės.

Guoliui turėjom taip ma
žai vietos, kad miegodavom 
ant šono.

Visus apėmė baisus nusi
minimas.

Lietuviai
Šioje stovykloje buvo keli 

tūkstančiai lietuvių, tarp jų 
keli ministerial: berods, tei
singumo min. Šilingas, susi
siekimo ir kiti, kurių pavar
džių nebeatsimenu. Kadangi 
jie buvo vyresnio amžiaus, 
tai jų į darbus miške nesiųs- 
davo, o palikdavo stovyklo
je takams šluoti, grindims 
plauti, išeinamosioms vie
toms valyti, indams plauti ir 
t. t.

Prie manęs miegojo vienas 
generolas; iš pradžių jaunas 
ir energingas, mums išva
žiuojant iš stovyklos, jis bu
vo visai sunykęs. Prižadėjau 
jam papasakoti jo šeimai 
apie paskutines jo gyvenimo 
valandas.

Kaip pasirodė, jisai nesu
klydo ir puikiai nujautė ar
tėjantį galą, nes buvo išvež
tas į tardymą, iš kurio jau 
nebegrįžo.

Kartu su mumis buvo taip 
pat Pik. Kaunas — Vilniaus 
miesto komendantas, Korma- 
nas — Raseinių apskr. vir
šininkas, be to, labai daug 
kitų apskr. viršininkų, kari
ninkų, policininkų.

Su lietuviais bolševikai el
gėsi blogiau, kaip su lenkais, 
kurių buvo apie šimtas. Dau
gelis lietuvių nemokėjo ru
siškai. Bolševikai vadindavo 
juos „smetonininkais, krau- 
jageriais, buržujais”.

Su mumis buvo taip pat 
keli žydai iš Lietuvos. Su 
jais bolševikai elgėsi taip 
pat žiauriai ir juos engdavo 
kiekvienam žingsny.

Žiaurios scenos
Būdavo tokių scenų, jog 

žiūrint į jas, sunku buvo ti
kėti, kad gyvenam dvidešim
tam amžiuje. Jei sovietų ka
rys pamatydavo pas ką nors 
ant kaklo kryželį ar šventą 
paveiksliuką, tai tuojau jį 
nutraukdavo.

Atmenu, kaip vienas senu
kas su ašaromis prašė pa
likti jam kryželį, bet sovietų 
karys taip smarkiai patrau-

kė už grandinėlės, kad net 
kraujas iš kaklo pasipylė.

Kokia desperacija senuko 
veide: ši scena padarė mums 
tokio įspūdžio, kad ilgą laiką 
negalėjom jos užmiršti.

Moterų stovykla
Kelis kilometrus nuo mūsų 

buvo moterų darbo stovyk
la. Laimingu būdu mano 
žmona pateko ir dirbo ten 
kartu su kitomis lietuvaitė
mis. Darbas buvo toks pat, 
kaip ir mūsų, toks pat ir val
gis. Su kai kuriomis moteri
mis buvo ir vaikai. Po kelių 
mėnesių juos betgi atplėšė 
nuo motinų ir išvežė. Viena 
motina dėl to net iš proto iš
ėjo.

Įvykiai, kurie atsitikdavo 
stovyklose įsivaizduotini tik 
tiems, kurie yra buvę Rusi
joj ir matę visą bolševikų 
žvėriškumą ir cinizmą. Kas 
vieną kartą yra buvęs Rusi
joj, tas ten niekad savo no
ru nebegrįš, nes bevelys mir
tį, negu tą „rojų”.

Kada mane vadinamosios 
„amnestijos” dėka paleido, 
turėjau palaukti dar pora 
mėnesių, kol išlaisvins mano 
žmoną.

Apsigyvenau kolchoze, ke
lis kilometrus nuo stovyklos, 
tad galėjau ir toliau sekti 
jos gyvenimą.

Tenai prasidėjo apklausi
nėjimai ir nuteisimai: 8-10 
metų į darbo stovyklą.

Visi atrodė kaip šmėklos, 
veiduose buvo matyti bega
linis liūdesys ir rezignacija.

Dar sunkiau
Kiek vėliau sutikau kelis 

lenkus, kurie papasakojo, 
kad stovykloje žiemą gyve
nimas pasidarė dar sunkes
nis, ir mirtingumas pasiekė 
negirdėto skaičiaus.

Niekas negalėdavo išpildy
ti nustatytos normos ir to
dėl labai blogai maitinosi, 
nes nuo normos atlikimo pri
klausė maisto kiekis.

Jei jų tarpe būtų buvę 
„stachanovcai”, tai vietoj 
400 gramų duonos būtų gavę 
600 gramų ir tariamai ge
resnės sriubos, be to, 300 gr. 
cukraus per mėnesį.

Per visą mūsų ten buvimo 
laiką neturėjom nė vienos 
dienos laisvos. Apie savo 
šeimas nieko nežinojom.

Palikęs stovyklą, prie 
Kansko sutikau šeimas iš 
Latvijos. Vėliau Kirgizijoje 
sutikau daug žydų iš Lietu
vos, kurie svajojo grįžti į 
Lietuvą, — į laisvą ir nepri
klausomą.

Turiu pažymėti, kad visi 
tie žmonės turėjo nešti tas 
visas kančias be jokio jiems 
nurodyto nusikaltimo.

Kodėl pasaulis tyli?

irKaro Taupymo Bonai 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

Amerikos lietuviai visais Lietuvai kritiškais momen
tais visuomet mokėjo parodyti didžiausio pasiryžimo ir 
dosnumo. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ne
abejoja, kad ir šiuo Lietuvai lemiamu metu jūs, Broliai ir 
Sesers, visa siela suprasit ir atjausit visų mūsų milžinišką 
atsakomybę prieš mūsų tautos ateitį ir kiekvienas atliksite 
savo pareigą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina 
jus, Broliai ir Sesers, išvargintos ir kovojančios lietuvių 
tautos vardu.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
1945 m. gegužės mėnuo.

LAIŠKAI IŠ EUROPOS>,jog 
-------- - £* sa- 
Centralinis Komitetas mas^0, 
Berlyne, generalinis sk^His Jogaj- 
buvusios Austrijos teigtą 
jai — Vienoje ir antroj te- 
skyriai — mažesniuose numesti, 
tuose, kur tik buvo dič^, Žemai- 
lietuvių skaičius. ^Kęstučio 

Innsbrucko lietuvių \ buvo labai 
gėlių komitetas buvo iLjviį; taigi 
tas šių metų pradžioje" įjoti, kad 
gi, jam nebuvo laiko vėjini ta 
menės veikloje daug nuo ku- 
reikšti. Suruošęs vasarį jepasiim- 
d. minėjimą, komitetasjfors nei 
nes, frontui artėjant, d^ tokio 
ma valdybos narių išviję jogai- 
j°------------------------------^ryti kalė-

Dabar, karui pasib^jįus ten 
turime naują komitetą.^galo bū
rin įeina kun. Gureckasz; Vytautas, 
tas visuomeninkas ir mer. . 
mas labdarybės dirvoje^, Buvo . 
buotojas iš Vienos.
veikimas irgi problra ’ 
kas, nes dabar leidinį v, . . 
veikti tik tiems komite^“0 /T, i 
kurie grynai rūpinasi ’ 
gėlių grąžinimu tėvynėj Į?

Lietuvių šelpimo reik?! . .
Karo pabėgėliai visu^e,,Jau‘ 

buvo, yra ir bus paš^®. J° 
reikalingi. Pas mus,’ j į k nehnks- 
visais, tai bent dalimi tarp Vy- 
gėlių tenka susirūpinti^11^ bu- 
kui bėgant šelptinų as2Šju0^^e’ 
skaičius ne mažės, bet Skausmai, 
augs. kriste krito

Girdėjome, jog dosniais paskui 
merikiečiai žada mūsų jo tėvo, kurį 
gelius paremti. Kiti net į* vėl širdį 
ta tvirtinti, jog ta paa Jogailos 
jau kelyje, arba sūkįįsodukartu, 
kur neutraliame krašttįkartu į ka- 
laukiama kompetetingijfoksmiiida- 
ganizacijų, kurios ant įjjvo lokius 
pečių pasiimtų kebliu Lietuvos 
skirstymo naštą.

Taigi pabėgėliai laukiu j myljj0 
jurio brolių tiesiamos /įp ne. 
rankos, bet dar labiau,.’ Z n.j: 
kia tos dienos, kada gl{au.' 
giniai galės su jais pasi^ buv0 1 
ti laiškais ir pasiguosti • •

(Bus daugiau) etss tos mei- , 
Matas Mlf'”™"- 

ee: suprato 
Tirolis, 1945 m. balandžiu jo ne- 

________ s tėvą, nužu-
& baigti gy- 

PAIEŠKOMI ASMENfmj, taip
--------- sygiui kare 

Ambrozaitis, Izidoriuj sav0 
nūs Juozo, kilęs iš Petka, q tiek 
kaimo, Skaudvilės v., turėjo! 
gės apskr., 1931 metaisį paįaryti 
kęsis Lietuvoje ir prieš š^ Lietuvai! 
rą gyvenęs New Yorke^^us’ 

Ambrozaitytė, Petro^^g.
kilusi iš Petkaičių ka^ 
Skaudvilės valse. is, būtu lie- 

Gilusevičius, Jonas, .^į
iš Doškomų kaimo, D;^A ..
vas.įlaus-... .. ®Biti su Giluseviciutė, Nastė,
si iš Doškonių kaimo. ’ 

Igoris, Tamm, jU(®Ona nega-
prieš karą gyvenęs 511 'T101
Avė., E. St. Louis, Ill. ^.jibu- 
yra žinia iš sūnaus AnAŪIS™usi- 
Igorio. Baikštienei

Kiselienė, Elena, angli įprastai, su 
pasivadinusi Helen Kese1 ir besikal- 
Kisel, gyvenusi New Pilelė staiga 
ledphia, Pa. Ji 1925-1927 kojij, tar
tų laikotarpyj su motina 
kėši Lietuvoje. iįį reįįja

Kongelis, Juozas, prieš q ^reičiau- 
rą gyvenęs ir gal tebėgu teve 
nąs Čikagoje. ^mano

Kyras, Mykolas, pries^^. 
karą gyvenęs Čikagoje,

Lapinskas, Aleksand^___
išvykęs į Jungt. Am. Vali 
bes prieš 1914 metus ir 
venęs Lawrence, Kansa 
South Carolina valstijoj 

Mackevičienė (Mackewi> 
prieš ištekant 
Petronė, iki 1929 metų su 
ru, sūnum Simonu ir 
ria Nartase gyvenusi 
troit,, Mich., Brandon

Manikai, Juozas ir 
kilę iš Žiliškių km., 
vai., Panevėžio apskr.

Ieškomieji ar apie juos 
nantieji maloniai prašomi 
siliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

arba
Consulate of Lithuania 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, Ill.

(Iš mano prisiminimų)
1. Lietuviai Vokietijoje")
Apskaičiuojama, kad šio 

pasaulinio karo metu dau
giau kaip 300,000 lietuvių 
prievartos ar susidėjusių ap
linkybių dėka atsidūrė už 
savo Tėvynės ribų. Ištrem
tieji Rusijon šin skaičiun ne
įeina.

Artėjančio fronto netikė
tai išstumti iš savo namų, 
be jokios tvarkos, be iš anks
to numatyto plano jie, kaip 
Grigo bitės, išsisklaidė po 
„Didžiojo Reicho” plotus, 
apsistodami ten, kur surado 
sau pastogę pasislėpti nuo 
rudens darganų, arba iš kur 
neturėjo galimybės toliau 
keliauti.

Kai kur jie surado gana 
gausius būrius Lietuvos jau
nimo, jau anksčiau nacių čia 
atgabento vergijon. Bet da
bar tie vergai buvo laimin
gesni, palyginus juos su pa
bėgėliais, nes turėjo šiokį to
kį maistą ir, svarbiausia, kur 
prisiglausti. Bet daugiausia 
pabėgėlių buvo apsistoję Rei
cho didmiesčiuose, arčiau ry
tų sienos.

Rusų frontui veržiantis 
Vokietijos gilumon, mūsų 
pabėgėliai buvo išjudinti iš 
apsistojimo vietų ir turėjo 
traukti dar toliau į vakarus. 
Iš šiaurinės Vokietijos jie 
daugiausia pasuko Danijos 
kryptimi, į derlingas Balti
jos pajūrio provincijas, o iš 
pietinės — išsiskaildė po Ba
variją arba siauru Inn upės 
slėniu slinko Šveicarijos link, 
kelyje užkliūdami gausiuose 
Tirolio miesteliuose, žodžiu, 
kiekvienas nešdinosi ten, kur 
jam išrodė bus patogiausia 
sulaukti įkyrėjusio karo pa
baigos.

Atvykęs Tirolio sostinėn, 
Innsbruckan, pereitų metų 
pabaigoje, radau šioje apy
linkėje apsistojusių apie 120 
lietuvių. Vėliau jų skaičius 
pašoko iki 150. Karui bai
giantis, daug lietuvių iš čia 
išvyko, kai pajuto, jog pa
skutinysis Mirties Šokio ak
tas ruošiamasi suvaidinti 
Alpių kalnuose; bet dar dau
giau atvyko bėgančiųjų iš 
Vienos, taip kad šiuo metu 
čia priskaitoma apie 200 
žmonių.

Organizacijos
Jokių organizacijų tremti

niams ir pabėgėliams Vokie
tijoje nebuvo leista. Tik vė
liau kai kurios tautos gavo 
teisę turėti informacinio po
būdžio komitetus. Lietuvių

*) Rašau atskiru straipsnių laiškų 
formoje, nes šiuo metu taip yra pa
togiausia, bet iš jų visų skaitytojas 
sudarys sau pilną vaizdą, kaip mes 
gyvenome pasaulinio sukrėtimo me
tu. Neturėdamas kitų laikraščių ad
resų, negaliu tiesiai jiems pasiųsti, 
todėl prašau šiuos laiškus persispaus
dinti ištisai ar dalimis, kiek ras nau
dinga savo skaitytojų žiniai. — M. M.

LIETUVIŲ DIENOS GARBES RĖMĖJAI
Lieoos 8 d. įvyks šešioliktoji New Yorko Apylinkes Lietuvių 

Diena. Jos vienas svarbiųjų tikslų — paremti savo apylinkės lai
kraštį, todėl Lietuvių Dienos Komitetas tikisi, kad “Amerikos” 
skaitytojai bus patys pirmieji Lietuvių Dienos Rėmėjų skaičiuje.

čia norime su giliu dėkingumu pranešti vardus asmenų, jau 
įstojusių į Lietuvių Dienos Garbės Rėmėjų eiles ir paskyrusių 
savo didesnę ar mažesnę dovaną. Tikime, jų gražiu pavyzdžiu pa
seks daugybė “Amerikos” bičiulių.

M. Varnis, Brooklyn, N. Y................
St. Valašinas, Brooklyn, N. Y.............
Br. Starkienė, Los Angeles, Cal......
VI. Saunor, Rochester, N. Y...........
Mrs. T. Lapinskas, Brooklyn, N. Y. ...
P. Mažeika, White Plains, N. Y.........
P. Franceson, Brooklyn, N. Y.............
Geo. Kondrat, No. Adams, Mass......

Chase, Brooklyn, N. Y.................
Mikolaitis, Brooklyn, N. Y..........
Meskonis, Carney, Mich...............
Dutkus, Maywood, N. J.................

Eva Masonis, Brooklyn, N. Y.............
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn.....
Barbara Yurkus, New York, N. Y.....
J. Tamošaitis, Chester, Pa.................
Z. Close, Ridgewood, N. Y.................
J. Skarulienė, Brooklyn, N. Y..........
K. Sirutavičius, Brooklyn, N. Y.........
Pr. Stumbrienė, Brooklyn, N. Y.........
Stanley Ruginis, Brooklyp, N. Y......
Mrs. A. Minkus, Jersey City, N. J.....
F. Rimkus, Rochester, N. Y..............

(Bus daugiau)

M.
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L. D. Komitetas

Marija Pečkau 
arba

Šatrijos Rag 
Marija Pečkausk 

-1930) yra viena 
jų lietuvių rašytoj

Nieks nepažins — 
su!

Vytautas nustet 
į mergaitę.

— Ką tu kalbi! 
kad man ir pasise 
ti, bet kas bus su 
pagalvojai?

— žinau, kunig 
atsakė mergelė. - 
mane... Bet tai n 
tik tu būtumei 1: 
esu paprasta, men' 
tė, nieks nepajus 
ties, o tavo mirti 
tuvai nelaimė... 
gaikšti, išklausyk 
dimo!

— Negaliu aš 
kios aukos! — ats 
tas sujaudintas.

' — Priimk, kuni 
meldė mergaitė.— 

' patarnauti tėvyne 
’ taip malonu numi 

tuvos! Tu jai tie' 
darysi išsivadavęs 

j, ■ ° man prie to pris
^9 dėl nenori, kad ir 

čiau gera Lietuva 
Lietuvą, turi mar 
syti!

Ir tol meldė, ko; 
čiuodama, tol ka 
Vytautas sutiko 
auką.

Apsivilko Vytai 
bais, apsirišo g; 
skepeta ir išėjo su 
tiene. Buvo jau ve 
kas iš sargų nepi 
gaikščio. Laiming 
pilies ir išbėgęs i 
nuvažiavo jisai į 
naitį, mozūrų 
kur Jogaila nebe 

' nieko padaryti.
0 karžygė mer 

vilkusi Vytauto 
siliko kalėjime 
Stengėsi ji kuo ii; 
gaudinėti sargus, 
gaikštis turėtų h 
tuvos išbėgti ir 
slėpti. Ir taip g( 
laikytis, jog tikta 
ną tepažino, kad 
gaikščio būta. J< 
tverdamas apm; 
narsią mergelę j

Tos karžygės r 
ka nenuėjo veltu 
tapo garsingiausi 

i dvyrių ir daugia 
padarė Lietuvai.

Šatri



t

o

^^^io-June 29, 1945_______________________

LAIŠKAIJšEt|MERGELE KARŽYgė
AMERIKA

DĖL PABĖGĖLIŲ IR TREMTINIŲ

3

(Iš mano prisiminimų)
1. Lietuviai Vokietijoje*)

Apskaičiuojama, kad šio 
pasaulinio karo metu dau
giau kaip 300,000 lietuvių 
prievartos ar susidėjusių ap
linkybių dėka atsidūrė už 
savo Tėvynės ribų. Ištrem
tieji Rusijon šin skaičiun ne
įeina.

Artėjančio fronto netikė
jų tai išstumti iš savo namų,
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be jokios tvarkos, be iš anks-1 
to numatyto plano jie, kaip ; 
Grigo bitės, išsisklaidė po; 
„Didžiojo Reicho” plotus, 
apsistodami ten, kur surado 
sau pastogę pasislėpti nuo 
rudens darganų, arba iš kur 
neturėjo galimybės toliau 
keliauti. .

Kai kur jie surado gana 
gausius būrius Lietuvos jau
nimo, jau anksčiau nacių čia 
atgabento vergijon. Bet da
bar tie vergai buvo laimin
gesni, palyginus juos su pa
bėgėliais, nes turėjo šiokį to
kį maistą ir, svarbiausia, kur 
prisiglausti. Bet daugiausia* 
pabėgėlių buvo apsistoję Rei-1 
cho didmiesčiuose, arčiau ry-1 
tų sienos. I

Rusų frontui veržiantis Į 
Vokietijos gilumon, mūsų* 
pabėgėliai buvo išjudinti iš1 
apsistojimo vietų ir turėjo 
traukti dar toliau į vakarus. 
Iš šiaurinės Vokietijos jie 
daugiausia pasuko Danijos 
kryptimi, į derlingas Balti
jos pajūrio provincijas, o iš 
pietinės — išsiskaildė po Ba
variją arba siauru Inn upės 
slėniu slinko Šveicarijos link, 
kelyje užkliūdami gausiuose 
Tirolio miesteliuose, žodžiu, 
kiekvienas nešdinosi ten, kur 
jam išrodė bus patogiausia 
sulaukti įkyrėjusio karo pa
baigos.

Atvykęs Tirolio sostinėn, 
Innsbruckan, pereitų metų 
pabaigoje, radau šioje apy
linkėje apsistojusių apie 120

išsako priežodis, jog 
uv^.s žmogus sulig sa- 
jaįjt kitus blogai mąsto. 
gįyį1 kunigaikštis Jogai- 
tUdj. pats iš kitų valdžią 
lįj^ztat manė kitus te- 

. ■ nuo sosto numesti, fe,
,£?ė Kęstutis, Žemai- 
toVaikštis, ir Kęstučio 

Bytautas, buvo labai 
jįjzisų lietuvių; taigi 
Jr'pradėjo bijoti, kad 
^pasinaudodami ta 
^lumestų jo nuo ku- 

sosto ir nepasiim- 
. ^'valdžios. Nors nei 

J0, nei Vytautas tokio 
D^kai neturėjo, Jogai- 

tonniodu uždaryti kalė- 
^feitutį netrukus ten 
hs a Tokio pat galo bū- 

tikęs ir Vytautas, 
tattįenos Lietuvos mer- 
veiiČĮsišventimas. Buvo

veifc?a,s sėdėjo Krėvos 
^gaila leido Vytauto 
Smigaikštienei Onai, 
littetkarčiais vyrą ka- 
Visados ji ateidavo 

bBiylima tarnaite, jau- 
reiiįaite. Liūdni buvo 
visjųkymai ir nelinks- 
gėlhjfcilbėjimai tarp Vy- 
kilpnos. Vytautas bu- 
shįįnęs, tarsi juodų de- 
aug-. austas. Skausmai, 
fijzūnai, kriste krito 

1 neįves vienas paskui 
gelį- neteko tėvo, kurį 

ilgėjo; čia vėl širdį 
1 jau į pažinus Jogailos 
'^„šaugo juodu kartu, 
i jj^avaikiu, kartu į ka- 

kartu linksminda-
i L ;u mušdavo lokius 
m1 tamsiose Lietuvos 
lį

j^Įis labai jį mylėjo 
Į^iieko bloga jam ne- 
įį^t dar visada padė- 

• galėdamas. Skau- 
skaudu jam buvo 
jog žmogus, kurį 

jra vertas tos mei- 
■aliau, ir savasis li
es baisus: suprato

lietuvių. Vėliau jų skaičius ® jog Jogaila jo ne-

ivimo 
zienos 

savo 
m.

prie 
įas iš 
izijoje 
Lietu- 
rįžti į 
nepri-

d visi 
jti tas 
jiems

pašoko iki 150. Karui bai
giantis, daug lietuvių iš čia 
išvyko, kai pajuto, jog pa
skutinysis Mirties Šokio ak
tas ruošiamasi suvaidinti 
Alpių kalnuose; bet dar dau
giau atvyko bėgančiųjų iš 
Vienos, taip kad šiuo metu 
čia priskaitoma apie 200 
žmonių.

Organizacijos
Jokių organizacijų tremti

niams ir pabėgėliams Vokie
tijoje nebuvo leista. Tik vė
liau kai kurios tautos gavo 
teisę turėti informacinio po
būdžio komitetus. Lietuvių

anai ir 
is gin- 
sideda- 
os sau- 
lUlį, už

*) Rašau atskirų straipsnių laišku 
formoje, nes šiuo metu taip yra pa
togiausia, bet iš jų visų skaitytojas 
sudarys sau pilną vaizdą, kaip mes 
gyvenome pasaulinio sukrėtimo me
tu. Neturėdamas kitų laikraščių ad
resų, negaliu tiesiai jiems pasiusti 
todėl prašau šiuos laiškus persispaus
dinti ištisai ar dalimis, kiek ras nau
dinga savo skaitytojų žiniai. - M.M.

mžudęs tėvą, nužu- 
Ir reikės baigti gy- 

pįį taip baisiai, taip 
ne karžygiui kare 

pinkais, bet savo 
^žudytam... O tiek 
^umanymų turėjo! 

• norėjo padaryti 
L.ylėtajai Lietuvai! 
Liuveikęs kryžeivius, 
^nus lietuvių neprie- 

būtų toli praplė- 
Svos ribas, būtų lie- 
^itim pasirūpinęs... 
„Ifa ko reikia išsiža- 
Baa atsisveikinti su 
^zajonėmis!
.^.kštienė Ona nega- 

a up paguosti vyro: 
■;ar skaudžiau, ji bu- 

P^augiau nusiminusi, 
i^ykį kunigaikštienei 
JJJjaip paprastai, su 
^arnaite ir besikal- 
^yru, mergelė staiga 

•pautui po kojų, tar-

įinigaikšti

iNOS GARBĖS RĖMĖJAI
ešioliktoji New Yorko Apylinkės Lietmijl 
iųjų tikslų — paremti savo apylinkės lai; 
)ienos Komitetas tikisi, kad “Amerikos 
rmieji Lietuvių Dienos Rėmėjų skaičiuje, 

i dėkingumu pranešti vardus asmenų, jau 
?nos Garbės Rėmėjų eiles ir paskyrusi! 
ę dovaną. Tikime, jų gražiu pavyzdžiu pa
ts” bičiulių.

lsy.nigaikšti, reikia 
T»ėgti kuo greičiau- 
(Xila nužudys tave, 
**utį! Apsivilk mano 
išeik su kunigaikš- 
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Marija Pečkauskaitė, 
arba 

Šatrijos Ragana
Marija Pečkauskaitė (1877 

-1930) yra viena iš žymių
jų lietuvių rašytojų.

nustebęs žiūrėjo

kalbi! Gal būti, 
pasisektų išbėg-

kol 
jos

rū-

Nieks nepažins — jau tam
su!

Vytautas 
į mergaitę.

— Ką tu 
kad man ir
ti, bet kas bus su tavim? Ar 
pagalvojai?

— Žinau, kunigaikšti! — 
atsakė mergelė. — Nužudys 
mane... Bet tai niekis, kad 
tik tu būtumei laisvas. Aš 
esu paprasta, menka mergai
tė, nieks nepajus mano mir
ties, o tavo mirtis bus Lie
tuvai nelaimė... Bėk, kuni
gaikšti, išklausyk mano mel
dimo!

— Negaliu aš priimti to
kios aukos! — atsakė Vytau
tas sujaudintas.

— Priimk, kunigaikšti! — 
meldė mergaitė.—Ir aš noriu 
patarnauti tėvynei! Man bus 
taip malonu numirti dėl Lie
tuvos! Tu jai tiek gera pa
darysi išsivadavęs! Leisk ir 
man prie to prisidėti... Ko
dėl nenori, kad ir aš padary
čiau gera Lietuvai? Jei myli 
Lietuvą, turi manęs paklau
syti!

Ir tol meldė, kojas jam bu
čiuodama, tol kalbėjo, 
Vytautas sutiko priimti 
auką.

Apsivilko Vytautas jo
bais, apsirišo galvą balta 
skepeta ir išėjo su kunigaikš
tiene. Buvo jau vakaras, nie
kas iš sargų nepažino kuni
gaikščio. Laimingai išėjęs iš 
pilies ir išbėgęs iš Lietuvos, 
nuvažiavo jisai į savo gimi
naitį, mozūrų kungaikštį, 
kur Jogaila nebegalėjo jam 
nieko padaryti.

O karžygė mergaitė, apsi
vilkusi Vytauto rūbais, pa
siliko kalėjime jo vietoje. 
Stengėsi ji kuo ilgiausiai ap
gaudinėti sargus, kad kuni
gaikštis turėtų laiko iš Lie
tuvos išbėgti ir gerai pasi
slėpti. Ir taip gerai mokėjo 
laikytis, jog tiktai trečią die
ną tepažino, kad tai ne kuni
gaikščio būta. Jogaila, nesi
tverdamas apmaudu, liepė 
narsią mergelę pakarti.

Tos karžygės mergelės au
ka nenuėjo veltui: Vytautas 
tapo garsingiausias mūsų di
dvyrių ir daugiausia naudos 
padarė Lietuvai.

Šatrijos Ragana

BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVIAI!

iš

Amerikos Lietuvių
Komisija, kurios 

veiks Lith. Amer. 
Social Service Bu-

riko j e. Tiems, kurie turi ga
limybės čia atvykti, mes 
stengsimės padėti susitvar
kyti formalumus. Tai yra tik 
dalis įvairių darbų, kuriuos 
Biuras stengsis dirbti. Sa
vaime aišku, darbas priklau
sys nuo padėties reikalavimų 
ir nuo veikimo galimybių.

Mūsų visuomenė, kuri vi
sada parodo savo jautrumą 
lietuviškais ir žmoniškumo 
reikalais, čia turės progos 
pasireikšti. Tegu pajus mū
sų vargo broliai ir seserys, 
kad yra kas juos atjaučia, 
jais rūpinasi. Lietuvis, kad 
ir nustojęs savo tėvynės, tur
to, artimųjų keliaudamas iš 
vietos į vietą po klaikųjų pa
saulį, vis tiek žino kur eiti, 
ko imtis, į ką kreiptis.

Visi mes ar mūsų tėvai, 
kadaise atsisveikindami Lie
tuvoje su namiškiais, tarėme 
sudiev ir žadėjome jų neuž
miršti. Atėjo sunki bandymų 
valanda: neužmirškime ir pa
dėkime savo tautiečiams.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Tremtinių Reikalams 
Komisija:

Jonas V. Grinius, pirm.
Adv. W. Laukaitis, vicepirm. 
Elena Devenienė, sekret.
A. Gabaliauskienė ir 
Adv. K. R. Jurgėla, nariai

Patikrintomis žiniomis 
Europos, lietuvių tremtinių 
ir karo aukų skaičius ten sie
kia kelis šimtų tūkstančių 
asmenų.

Visai natūralu, kad mūsų 
visuomenė jau seniai rūpi
nasi gelbėti tai, kas dar yra 
galima išgelbėti. Tremtinių 
šelpime — aprūpinimo mais
tu ir drapanomis — reika
lais gražiai rūpinasi BALF. 
Teisinę ir paieškojimų pagal
bą stengiasi teikti naujai įs
teigtoji 
Tarybos 
raštinė 
Council,
reau vardu, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

Jau dabar kasdien gauna
mi pluoštai telegramų, laiš
kų, paklausimų ir prašymų 
apginti tremtinių teisinę pa
dėtį, surasti gimines, arba 
pagelbėti Amerikon atvykti. 
Naujai įsteigtoji • komisija 
stengsis savo darbą išplėsti 
per savo padalinius — sky
rius po visas mūsų kolonijas.

Komisija savo darbe vado
vausis lietuvybės ir artimo 
pagalbos dėsniais, ir jos ar
timiausieji uždaviniai bus 
šie: 
1. Sutvarkyti tremtinių teisi

nę padėtį;
Rasti jiems saugias apsi

gyvenimo vietas;
Aprūpinti jų kultūrinius 
ir moralinius reikalus, 
tiesiogiai ir per orga
nizacijas, kurių žinioje 
daugumas tremtinių yra.

Komisija mato platų dar
bą pačios mūsų visuomenės 
tarpe. Jau patsai didelis skai
čius Lietuvos tremtinių pa
sako, kiek mes jų tarpe tu
rime sau artimųjų, giminių, 
draugų ir kaimynų.

Todėl komisija rinks visas 
informacijas apie tremtinius 
ir jų padėtį. Biure veiks pa
ieškojimų ir patarnavimų 
skyrius, kurie patarnaus 
tremtiniams susirasti savo mu uuuyua, amu lb 
gimines savitarpyje ir Ame-lį minėtus kraštus.

2.

3.

LAIŠKAI Į NORVEGIJĄ IR 
DANIJĄ

Nuo šiol pašto tarnyba į 
Norvegiją ir Daniją praple
čiama, priimant laiškus ir 
laiškinius pakietus (Letter 
packages), nesunkesnius 
kaip 4 svarai 6 uncijos. Taip 
pat siunčiami ir spaudiniai 
ligi vieno svaro.

Mokestis už siuntimą yra 
toks, koks buvo seniau, prieš 
pašto susisiekimą nutrau
kiant su anais kraštais.

Minėtuos laiškiniuos pa- 
kietuos gali būti siunčiamos 
ir prekės.

Registruoti laiškai, pinigų 
perlaidos, oro paštas ir pre
kių tarnyba šiuo tarpu neina

Visi Lietuviai Tėvai Maloniai Prašomi Savo 
Vaikus Leisti Mokytis į 

MARIANAPOLIO HIGH SCHOOL

Tai vienintelė mokykla lietuviams berniukams šiame 
krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išleidusi 
daugiau kaip 1,100 mokinių.

Marianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drauge 
turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rūpestingai 
Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokykla 
(High School) ir dveji kolegijos metai (Junior College).

Mokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną.
Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo vai

kus į Marianapolio High School ar Kolegiją. Kuriems 
arčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, 
gauti papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:

REGISTRAR,
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.

Marianapolio Kolegijos Rūmai

Vytautas
K<XX<8OX<K KBOJ w

Parašė SIMAS SUŽEEDELIS |

(Tęsinys)
Iš šio laiško matome, kaip vyko Vytau

tui žygiuoti per tolimus rusų kraštus. Vi
sur jis buvo iškilmingai sutinkamas ir ap
dovanojamas. Nė vienas rusų kunigaikš
tis, kurį jis sutiko pakeliui, jam nepasi
priešino. Lengvai jis būtų užėmęs ir Mask
vą, jei būtų norėjęs. „Mes būtume atvy
kę pas mūsų dukterį, didžiąją Maskvos 
kunigaikštienę, — rašė pats Vytautas, — 
jei būtum norėję pasukti iš kelio tris die
nas”. Bet jo duktė Sofija jau anksčiau tė
vą pasitiko ir prašė globti ją ir jos sūnelį. 
Vytautas, tur būt, nenorėdamas savo duk
ters ir sūnaičio skriausti, paliko dešinėje 
Maskvą ir nužygiavo toliau į rytus. Jis pa
siekė net totorių žemes — Aukso Ordos 
valstybę, kuri taip pat buvo didelėj Vy
tauto įtakoj.

Totoriai kitados buvo Vytautą ties 
V'orksla nuveikę, bet dabar patys lenkėsi 
jo galybei. Juos valdė Vytauto remiami 
jų kunigaikščiai, chanai. „Machmetas, ku
rį aš pasodinau į sostą ir kurio sūnūs pas 
mane viešėjo, — rašė Vytautas kryžiuo
čiams, — yra galingiausias ir visą kraštą 
laiko stipriai savo rankoje”. Jis teikė Vy
tautui pagalbos kariaujant, ant totoriškų 
pinigų kaldino Vytauto ženklus. Vadinasi, 
totoriai laikė Vytautą tarytum aukščiau
siu savo viešpačiu. Jie mielai stodavo į 
Vytauto pulkus arba atsikeldavo pas jį 
gyventi. „Pas mus, — rašė Vytautas, — 
atvyko daug totorių, kuriems karai jau 
įkyrėjo ir kurie, pasidavę mūsų tvarkai, 
ieško mūsų žemėje taikingo ir ramaus gy
venimo”. Vytautas juos priimdavo ir ap
gyvendindavo Lietuvoje arba rusų kraš
te. Čia jie pramokdavo dirbti žemę ir pa
likdavo klusnūs Vytauto valdiniai. Dar ir 
šiandien jų palikuonys gyvena Vilniaus, 
Trakų, Kaišiadorių, Gardino ir kitose apy
linkėse. Kai Vytautui kas prikišdavo, kad 
su jais draugauja, jis atsakydavęs, jog 
„švelnumu galima numaldyti patys žiau
riausieji žvėrys”. Iš tikro, per totorių že
mes galėdavo laisviausiai keliauti kiekvie
nas, kas turėdavo su savim kokį nors Vy
tauto ženklą. Antai, vienas Anglijos pa
siuntinys, gavęs Vytauto kepurę, — mat, 
totoriai nemokėjo rašto skaityti, — be 
jokių kliūčių nukeliavo į totorių valdomas 
žemes, aplankė Krimą ir sveikutėlis grįžo 
atgal, žodžiu sakant, šie puslaukiniai žmo
nės, kurie dar neseniai karu grėsė beveik 
visai Europai, su Vytautu dabar gražiau
siai sugyveno. Jis sugebėjo padaryti juos 
gerais savo talkininkais.

Nuvykęs iki totorių valdomų žemių, Vy
tautas su savo palydovais pasuko atgal. 
Beveik tuo pat keliu, kuriuo jis nuėjo net 
už Maskvos, dabar grįžo į Smolenską. Čia 
jis sėdo į laivus ir Dniepro upe nusiyrė į 
Kijevą. Tris savaites jis plaukė srauniuo
ju Dniepru, kol priplaukė šią senąją Rusų 
sostinę, kuri kitados pasidavė Algirdui be 
jokio mūšio. Vytautas džiaugėsi turėda
mas ją savo rankose. „Kijevas, — sakė 
jis, — nuo senų senovės yra visos Rusijos 
galva”. Ir ši galva Vytauto klausė kaip 
savo viešpaties, kaip Rusijos žemių kara
liaus. Jis daug kartų per Kijevą keliavo, 
bet visų šauniausiai dabar, grįždamas iš 
tolimos kelionės. Kijevas matė didelius 
Vytauto palydovų būrius ir nemaža ka
riuomenės. Visi išlipo į krantą ir drauge 
su Vytautu nukeliavo į Lenkijos pasienį, 
į pietus. Aplankęs šiuos kraštus, Vytautas 
pasuko į Lietuvą ir per Gardiną sugrįžo į 
savo sostinę į Trakus. Tuo ir pasibaigė 
didžioji jo kelionė.

Aplankęs Rusiją, Vytautas turėjo kuo 
pasidžiaugti: nei Gediminas, nei Algirdas 
nebuvo čia taip įsigalėję, kaip buvo įsiga
lėjęs jis. Galima sakyti, jis buvo tikras 
Rusijos valdovas. Tai pripažįsta net patys 
rusai. Vienas jų rašytojas (Karamzinas) 
sako, kad Vytautas jo tėvynei „buvo pavo
jingesnis už Gediminą ir Algirdą, nes savo 
laimėjimais susiaurino Rusijos sienas... 
Rusija, be abejo, būtų žuvusi, jeigu Vytau
to palikonys būtų turėję Vytauto protą ir 
savigarbą”. Tačiau lietuviai nebeturėjo ki
to tokio vyro, kuris būtų sugebėjęs valdy
ti tokius didžiulius Rusijos plotus. Vytau
tui mirus, Rusijos žemės atskilo nuo Lie
tuvos ir susispietė aplink Maskvą, kuri 
paskui tapo pavojingu Lietuvos priešu.

Patį Vytauto vardą rusų tauta dar il
gai minėjo. Net po pusantro šimto metų 
Rusijoj galima buvo aptikti daug tiltų, 
pylimų, tvirtovių, kalnelių ir kitokių vie
tų, kurios buvo vadinamos Vytauto var
du. Visa tai liudija, kad Rusijoje Vytautas 
buvo labai įsistiprinęs.

Didysis
Jo Darbai

LIETUVOS PAŽANGA VYTAUTO 
LAIKAIS

Nenuilstamai kovodamas ir dirbdamas, 
Vytautas sulaukė senatvės. Jis buvo jau 
apie 80 metų amžiaus, kai paskutinį kar
tą parvyko iš rusų krašto. Balti plaukai, 
rasit, dengė jo galvą, o vargą ir rūpesčių 
įrėžtos raukšlės vagojo jo veidą. Tačiau 
jo senatvė buvo šviesi ir garbinga. Per 
36 viešpatavimo metus jis pats plačiai iš
garsėjo ir savo tėvynei daug gero padarė.

Lietuvos valstybė, kuriai jis paaukojo 
geriausias savo jėgas bei išmintį, buvo 
tikrai didelė ir galinga. Jos sienos ėjo nuo 
šiaurės Baltijos iki pietinių Juodųjų ma
rių. Tai sudarė apie milijoną ketvirtainių 
kilometrų, nes apėmė ne tiktai Lietuvą, 
bet ir didžiuosius Rusijos plotus. Trys žy
mios mūsų laikų sostinės — Varšuva, Ry
ga ir Maskva — buvo prie pat Lietuvos 
valstybės sienų, o plačiai išsišakojusios 
Nemuno ir Dniepro upės vingiavo per Vy
tauto valdomus kraštus. Nė vienas kitas 
didysis Lietuvos kunigaikštis niekada ne
buvo jų tiek daug valdęs. Neveltui Vytau
tas išdidžiai gyrėsi kryžiuočių magistrui: 
„Štai kokia didelė yra mano valstybė!” 
Tai buvo, iš tikro, didžiausio Lietuvos įsi
galėjimo laikai.

Lietuva nebeturėjo dabar nė tokių prie
šų, kurie būtų galėję jai karu grėsti. Vy
tautas visus juos buvo aptildęs. Savo iš
didžias galvas lenkė jam kryžiuočiai, ka- 
lavininkai, rusai ir tolimi totoriai. Galė
jai laisvai keliauti iš vieno jos galo į ki
tą — žiaurus priešas nepastodavo tau ke
lio. Visos Lietuvos žemės, be Klaipėdos 
krašto, buvo laisvos. Jas jungė tvirta Vy
tauto Didžiojo valdžia ir griežta tvarka. 
Į jo amžiaus galą Lietuvoj buvo visai ra
mu.

Vytautui viešpataujant žymiai pakilo ir 
Lietuvos gerovė. Karų nuvarginti ūkiai ir 
sumenkusios sodybos pamažu atsigavo. 
Vytautas kiek galėdamas valstiečius rė
mė ir globojo. Bet ypač įsigalėjo Lietuvos 
bajorai, kuriems buvo duota daugiau lais
vės. Jie galėjo laisvai valdyti savo žemes 
ir spręsti valstybės reikalus. Taip susida
rė pastovesnis bajorų luomas, be kurio 
didysis Lietuvos kunigaikštis paskui ne
galėdavo apsieiti. Vytautas savo bajorams 
ir apsukresniems valstiečiams dalijo dar 
naujų žemių, kad tie geriau įsikurtų ir 
praturstų. Daug jų apsigyveno Žemaičiuo
se ir Sūdavoj, kur dėl nuolatinių karų bu
vo daug ištuštėjusių, negyvenamų plotų. 
Taip pat nemaža lietuvių įsikūrė rusų 
krašte, kur gyvendavo Vytauto paskirti 
vietininkai. Vytautui, mat, rūpėjo, kad jo 
valstybė būtų tankiai gyvenama ir galėtų 
duoti daugiau kariuomenės.

Pats Vytautas taip pat buvo didelis 
žemvaldys. Lietuvoj ir Rusijoj jam pri
klausė labai dideli dvarai, kuriuos prižiū
rėjo jo skiriami vietininkai. Dvaruose dau
giausia būdavo auginama javų ir gyvulių, 
ypač arklių. Mat, jie buvo labai reikalingi 
Vytauto kariuomenei. Nors bajorai eida
vo į karą su savo arkliais, bet Vytautui 
visada jų prireikdavo. Be to, iš didžiųjų 
savo dvarų Vytautas gaudavo ir šiaipjau 
nemažų įeigų. Iš jų jis galėdavo samdyti 
kariuomenę, pirkti ginklų ir aprūpinti ki
tus reikalus.

Vytautas taip pat ugdė ir stiprino Lie
tuvos miestus. Abi Lietuvos sostinės — 
Vilnius ir Trakai — buvo nuolat jo globo
jamos ir remiamos. Kai 1418 metais Vil
nius smarkiai apdegė, jis padėjo jį atsta
tyti. Dar daugiau jis rūpindavosi Trakais, 
kur nuolat gyveno, čia jis dažniausiai pri
imdavo svetimų šalių pasiuntinius, kėlė 
žymesnes vaišes laikė daug kariuomenės. 
Trakuose jis turėjo ir nedidelį žvėrynėlį, 
kur buvo laikomi retesni Lietuvos girių 
žvėrys. Vytautas taip pat rūpinosi Kaunu, 
Gardinu, Ašmena, Krėva ir kitais dides
niais bei mažesniais miestais. Iš mažesnių
jų miestelių Vytautas daug padėdavo Ve
liuonai ir Medininkams. Mat, Veliuonoje 
jis dažnai susitikdavo su kryžiuočiais, o 
Medininkuose gyveno Žemaičių vyskupas. 
Medininkai, dabartiniai Varniai, tada bu
vo visos Žemaitijos centras. Greitai augo 
ir tie miesteliai, kur Vytautas buvo pasta
tydinęs bažnyčias, nes aplink jas telkėsi 
daugiau žmonių. Didesniems miestams Vy
tautas davė daugiau laisvės, kad jie ge
riau augtų ir klestėtų. Jie galėjo beveik 
visai nepriklausomai tvarkyti savo reika
lus.

Augant miestams juose kaskart dau
giau atsirasdavo pirklių ir amatininkų. 
Kaip kitados Gediminas, taip dabar Vy
tautas kviesdavosi jų net iš kitų kraštų.

(Bus daugiau)
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KĄ VEIKIA LIETUVIAI GAVO DAKTARO LAIPSNĮ

Dažniausiai kartojamas 
žodis šiandien ar nebus „7- 
oji Karo Bonų Paskola”.

Jau baigiamas 7 Karo bo
nų vajus. Philadelphijiečiai 
šiame vajuje turi pasiryžę 
išplatinti karo bonų už 75 
milijonus dolerių, kad nu
pirktų su tais pinigais lėk
tuvnešį laivą „Valley Forge”.

Paskelbta, kad dar trūks
ta 24 milijonų. Visi įtempė 
jėgas, kad tai pasisektų.

Lietuviai prisideda prie to 
vajaus visomis savo išgalė
mis. Jau padaryta keletą vie
šų susirinkimų ir vajų, bet 
karo bonų pirkimas ir agi- 
tavimas už jų pirkimą eina 
be perstojimo.

Darbininkai perka bonų 
savo darbo 
ekstra karo 
atsisako.

Geriausia
ga už karo bonų pirkimą yra 
per lietuviškų radijų progra
mas. P. Antanas Dzikas nuo-

vietose, bet ir 
bonų pirkti ne-

agitavimo įstai-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. DEW. 5136

Laisni uotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Pliiladelphia, Pa.

WA

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
i (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktj

■AWAVAV.'

lat gražiai ir sumaniai para
gina per savo dvi radijo pro
gramas trečiadieniais ir šeš
tadieniais. Nors jis pats ne
parduoda karo bonų, bet jo 
paraginti klausytojai dažnai 
perka karo bonų lietuvių 
banke ar kitose vietose.

P.P. Antanaitienė varo 
ypatingą karo bonų vajų ir 
pati patarnauja pirkėjams, 
parūpindama karo bonus. Ji 
nori pasiekti milijono dole
rio karo bonų išpardavimo.

Tai bus gražus laimėjimas, 
kad vienas asmuo galės pa
siekti tokio didelio laimėji
mo ir parduoti tiek karo bo
nų. Ji didelę savo programos 
dalį pašvenčia karo bonų pir
kėjams garsinti, pagerbti. Be 
to, daug jai atima laiko par
duodant karo bonus.

Nemaža darbuojasi karo 
bonų pardavinėjimo lauke ir 
Šv. Kazimiero parapijos ka
ro bonų pardavinėjimo Ko
mitetas, kuris prie parapijos 
bažnyčios parduoda karo bo
nus ir ženklus taip uoliai jau 
treti metai. Jos jau pardavė 
labai gražią sumą. Vėliausiu 
laiku jų komitetas gavo jau
nesnių pagelbininkių. Visos 
sutartinai dirbdamos, jos 
naudingai atlieka tą darbą 
ir pabaigoj galės pasidžiaug
ti savo ištvermės ir pasiau
kojimo atliktais darbais.

Yra dar ir pavienių asme
nų, kurie tyliai ir niekam ne
žinomai dirba, kad daugiau 
karo bonų žmonės pirktų. 
Nors jų vardai gal nebus nie
kur paminėti, bet jie atlieka 
patrijotinį darbą.

Bet ar nedidžiausia vertė 
tinka tiems karo bonų pirkė
jams, kurie nuolat perka ka
ro bonus ir taip greitina 
baigti tą nelaimingą karą.

Jonas J. Laskas birželio 18 
dieną gavo Medicinos dakta
ro laipsnį Pennsylvanijos 
universitete.

Jis mokslą baigė per su
trumpintą laiką, nes karo 
metu taip reikėjo daryti. Jis 
jau nuo pradžios mokslo yra 
laivyno tarnyboj. Iškilmės 
buvo Irvin auditorijoje. Ten 
po daktarato suteikimo bai
gusieji buvo pakelti į lei
tenanto laipsnį.

Dabar naujas daktaras tu
rės praktikuotis ligoninėj, 
Navy ir St. Agnes.

Sveikiname naują lietuvį 
profesionalą ir linkime sėk
mingos veiklos žmonių svei
katos lauke.

LIETUVIS Į ITALIJĄ

Coast Guard Lt. Jonas Ma- 
cionis, 404 S. Sterling Rd., 
atsižymėjęs sportininkas, 
ypač geras plaukikas ir ke
lių rekordų plaukime pada
rytojas, šiomis dienomis iš
keltas į Italiją krauti sprogs
tamųjų medžiagą.

Jis tą darbą dirbo ir netu
rėjo jokių nelaimių, todėl iš
siųstas to svarbaus darbo at
likti į Italiją.

SUGRĮŽO KARYS

giasi priimti katalikų tikėji
mą.

Elzbieta Zambert, 205 Ger- 
ritte St. ištekėjo už nekata- 
liko jūrininko Juozapo Ma
haffey.

AUKOTOJAI LIETUVOS GELBĖJI
MO REIKALAMS PER AMERIKOS 

LIETUVIU TARYBA

LIETUVIS RINKIMUOSE

Birželio 19 dieną buvo pir
mieji rinkimai miesto valdi
ninkams. Lietuvis William 
Paschall ėjo respublikonų są
raše ir gavo dešimtį tūkstan
čių su viršum balsų magis
trato kandidatūrai laimėti.

Visi 8 išrinkti respb. su 
100 tūkstančių su viršum 
balsų. Tai lietuvių kandida
tui reikėjo dar apie 110 tūks
tančių balsų laimėti rinki
mus.

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Vincas Krėvė

Žmogžudys
----------*----------

Bobulė metė trupinus žolę, atsikėlė nuo suolo, šluosto 
prijuoste rankas, pati nešinodama, kam tai daro.

— Tai tu, galvažudys, ją užmušei?
— Die ne, bobule! Aš tik akmenučiu paleidau, aš 

visai nenore jau

čia striūbaudamas, kaip mokėjo, išpasakojo Petru
kas bobulei visa, kas atsitiko, kaip jie vakar, užvakar 
ir kasdien vaikė kiaulę iš bulbių, kaip veltui 
kasdien prašė Kalpoką, kad pririštų kiaulei branktą, 
kaip juos Pliauga nupylė...

— Bėgsiu dabar į motulę namo. Man vis tiek dabar 
čia negyventi: užmuš Kalpokas ir algą dar už kiaulę vi
są paims.

Bobulė nė kiek nesigaili Petruko. Jisai žinomas gal
važudys. Anądien nurinko kiaušinius iš gūštų, vakar 
gi apskynė pačias geriausias aguonų galveles. Tiesa, 
išsigynė, jog tai ne jis, bet jos jau neapgaus. Nors 
pikta bobulė, vis dėlto bijo, kad jisai namo nepabėg
tų. Ką darysi, likęs be piemenio šiuo metu pusiau va
saros? Kur imsi kitą? O šitie ištvirkėliai, jiems kas? 
Metė ir nuėjo...

Todėl bobulė įkalbinėja, ramina Petruką.
— Kas, vaikei, tavo algą jam dabar duos! Užmu

šei kiaulę — ima ją paibelis, kad tik niekas nematė. 
Ko brankto nepririšo!

— Niekas nematė... tik gal Mikas...
— Tu gerai prigrasyk Mikui, kad ant jo suversi visą’ 

bėdą, jei jisai kam nors prasitars. Maža kas galėjo 
ją užmušti, radęs bulbėse.

Bobulė nutildė Petruką, dargi ir užkąsti jam davė 
rūkštaus pieno ir, įdėjus duonkrepšin du agurku, kaip 
jaučiu, nusiuntė vėl laukan į kiaules.

IŠ ŠVEICARIJOS SPAUDOS įfONDENTŲ PRA\

SUVAŽINĖJO LIETUVIU
KĄ

Pasižymėjęs karys Vincas 
Jurgaitis, 219 Mifflin St., su
grįžo iš Europos su didžiuo
ju karių transportu. Jis tuoj 
buvo nusiųstas į išskirstymo 
vietą ir iš ten paleistas atos
togų.

Karys Jurgaitis Vokieti
joj atliko didžius karinius 
žygius ir gavo medalių už 
atsižymėjimą.

Sveikiname jaunuolį, lai
mingai vėl su savaisiais esan
tį.

Linkime visuomet laimėti 
ir niekuomet nepralaimėti.

Pasisekimo!

Birželio 18 dieną įvyko di
delė nelaimė; jaunas lietu
viukas 3 metų Stan. Križi- 
nauskas iš 208 Golf Rd., pa
teko po automobiliu. Mašina 
negailestingai pervažiavo 
vaikutį.

Sužeistas tuoj nuvežtas li
goninėn. Dar yra vilties, kad 
berniukas pasveiks. Jis laukė 
autobuso su savo motina, kai 
staiga pasprūdo po važiavu
siu automobiliu. Važiavusis 
matyti nematė, kol motina 
sukliko.

Pirma jie gyveno Pt. 
Breeze sekcijoj. Linkime ber
niukui greit ir visai pasveik
ti.

IŠSIKELIA NEW YORKAN

Milukai, 322 Reed St., šio
mis dienomis išsikelia į New 
York gyventi, kur gavo nau
ją darbą.

Jie yra atvykę iš Lietu
vos. Pasisekimo naujoje gy
venimo vietoj, ir linkėtina 
nepamiršti philadelphijiečių, 
kur išgyventa apie 6 metus.

IŠTEKĖJO VEIKĖJA

Šv. Kazimiero parapijos 
choristė, karo bonų pardavė
ja ir šiaip veikli parapijietė 
Agnes Stankutė, 106 Watkin 
St., birželio 14 dieną susituo
kė su lietuviu Albertu Bal- 
čaičiu, 218 Tasker St.

Jų vestuvės įvyko su iškil
mingomis mišiomis sumos 
metu, dalyvaujant daugybei 
žmonių, chorui gražiai gie
dant, visiems besidžiaugint, 
kad lietuviai su lietuvaitėmis 
sudaro šeimas.

Albertas Balčaitis tarnau
ja US laivyne. Per kelerius 
metus jis užsitarnavo pa
aukštinimo ir yra Pt. oficie- 
rius.

Choras, sodalės ir kitos 
draugijos sveikino savo ben
dradarbę ir linkėjo laimin
go šeimos gyvenimo.

Dabartiniu metu jiedu ga
vo atostogų ir galės pagy
venti drauge, kol jaunavedis 
turės vėl išeiti savo tarny
bon.

ANTROS JUNGTUVES
LAUKIA PARVYKSTANT

Bigenių šeimyna laukia 
savo sūnaus Mikolo Bigenio 
sugrįžtant iš Europos, kur 
jis ištarnavo apie 3 metus.

Jis jau parašė laišką, kad 
parvykstąs ir kad greit su- 
grįšiąs į civilinį gyvenimą. 
Jaunuolis dirbo su vyčiais, 
Federacijoj. Tai jaunas biz- 
nieris-graboris.

Elena Januškevičiūtė, 140 
McClellan St., buvo susituo
kusi su Charles Wellbrock, 
1941 m. balandžio 21 dien. 
Jiedu susilaukė ir sūnaus, 
bet jos pirmasis vyras mirė 
laivyne 1942 m. rugsėjo 30.

Dabar našlė vėl ištekėjo. 
Pirmasis jos vyras katali
kas, bet antrasis nekatalikas 
ir nekrikščionis, bet jis ren

Po $25.00
Adolfas Daukas, "Dainos” Choras.

Po $20.00
William Paschall.

Po $10.00
Jonas Grinius, Petras Mikolėnas.

b Po $5.00
Barbora Lembutiene, Marijona Mi- 

kelaitienė, Elena čebatorienė, Mr. & 
Mrs. Zavadzkas, Mr. & Mrs. B. Se- 
cevičius, Mrs. Sliurinis, Vincas Zup- 
kauskas, Kun. V. Martusevičius, Kun. 
Ign. Valančiūnas, Antanas Jotautas, 
Jonas Gaižauskas, M. Januškevičius, 
Mr. & Mrs. Valantiejus.

Po $2.00
Mr. & Mrs. Burba, Mrs. Psaugals- 

kiene, Mrs. Aukštikalnis, X asmuo,
K. Augunas, Mrs. Taliušienė, B. Lem- 
butienė, J. Gaidys, Y Asmuo $2.50.

Po $1.00
Mrs. H. Krantis, Mrs. A. Traun, 

P. Daukas, Mrs. Domeikis, Mrs. Che- 
leden, Miss. B. Ginkevičius, Mrs. G. 
Roman, Mrs. J. Lazdausky, Miss. J. 
Briedis, Miss. E. Lazdauskis, Mrs. J. 
Gregory, Mrs. Zvigaitis, Mrs. Davi- 
donis, Mrs. Tunaitis, Miss R. Varze- 
vičiūte, Mrs. A. Murza, Mrs. A. Che- 
leden, Mrs. A. Jakštis, Tony’s Cafee,
J. Rimgaudiene, Mrs. S. Elitzky, Pet
ras Pušinskas, Elena Milukienė, Mrs. 
Statkus, Mrs. Seilienė, Mrs. Pūkas, 
Marijona Rimkienė, O. Krisčiūnienė, 
Monika Varnas, Mrs. Barčienė, O. 
Williams, Saparauskas, E. Tribuliene, 
M. Arlauskienė, B. Areskevičius, M. 
Mažeika, Paulauskienė, S. Kateivaitė,
M. S. Gokas, M. Bigenis, Sungaila, 
E. Verpecinskienė, K. šilvinskas, K. 
Ramoškienė, K. Kincuvienė, K. Kni- 
ciunas, J. Jablonskas, A. Butikis, L. 
Kundrotas, E. Stalbienė, M. Butkus,
N. Balčaitis, Mrs. Arkuzovski, Mrs. 
Talačkienė, Mrs. Tylienė, Mrs. J. Ber
notas, Mrs. J. Gvarzdis, Mrs. A. Bels
kis, A. Cerkutowska, K. Vaznis, K. 
Vaitekūnas, M. Peldūnas, J. Byla, 
Mrs. M. Yanick, O. Nuturienė, E. Lau
rinaitis, Simkūnienė, Sodaitienė, Bel- 
vičienė, EI. Kavalauskaitė, J. Jan
kauskas, P. Stankevičius, Miss E. Ba- 
bula, Kristopaitis, A. Dzikas, A. če- 
batorius, E. Zemkienė, T. Salva, W. 
Krewel, Mrs. Mocey, E. Nevardaus- 
kas, A. čirikas, O. Tamošaitis, J. Kis
sel, A. Bingelis, P. Kisielius, A. Zmi- 
jewski, P. Janeliūnas, P. šauklis, J. 
Smolukas, Z. Peciukevičius, Z. Pa- 
kalnienė, M. Grigaitis, K. Jakelaus- 
kas, Mrs. Williams, A. Jurgaitis, E. 
Vaitekūnas, A. Kucienė, A. Betakis,
L. Macionis, M. Brugis, M. Norkus, 
Mrs. Kudzinas, J. Jakimavičius, A. 
Lazdauskas, Skrupskienė, M. Savic
kienė, Bulovą, O. Balčiūnienė, N. Mi- 
lienė, O. Juškienė, K. Silvinskienė,
M. Poškevičienė, P. Utkus, A. Mažei
kienė, Stragauskienė, Z. Pakalnis, 
Svaicaitis, A. Ozalas, J. Austrocius, 
A. Zarosas, Venckus, Griganavičius, 
M. Strelčiūnas, K. Baltrukonis, Mrs. 
Alsienė, J. Urba, Mrs. Tutkus, M. Ra- 
jauskas, Mrs. Vitkūnas, Mrs. Rąžulis, 
Mrs. Nienius, Mrs. Pečikonis, V. 
Draugelis, Mrs. Trukomas, Žemaitai
tis, Miss T. Misiūnas, Kazlusciūnienė, 
Brucienė, M. šepailienė, J. Rimdeikie- 
nė, M. Pikuitis, O. Freitikienė, Mrs. 
Plesmas, Mrs. Ozelis, Mrs. B. Mar
kūnas, Mrs. Berkowski, Mrs. Kla- 
molienė, Mrs. Kareiva, Paulsuskienė, 
Petronis, J. Navickas, Zaikus, A. Ta- 
močiūnienė, S. Kaulakienė, M. Kava
liauskienė, J. Steponavičienė, J. Pe- 
ledžius, P. Timinskienė, S. Timinskas, 
S. Bulskis, A. Augustis, P. Remeiza, 
V. Narkis, Z. Padorytė, S. šimkunienė,
K. Maculis, M. Wittkamp, J. Armo-

Šveicarų spauda savo pra
nešimuose iš Stockholmo ra
šo apie Maskvos vyriausy
bės dedamas pastangas, kad 
į Švediją išsigelbėję pabėgė
liai iš Pabalčio grįžtų į oku
puotuosius kraštus. Laikraš
čiai pastebi, kad švedų vy
riausybė leidusi į Stockhol- 
mą atvykusiai Sovietų komi
sijai lankyti Pabalčio pabė
gėlių stovyklas, bet komisi
ją lydįs švedų užsienių reika
lų ministerijos valdininkas.

„Neue Zuercher Zeitung” 
korespondentas rašo, jog 
švedų vyriausybė nemananti 
versti, kad pabėgėliai išvyk
tų iš Švedijos.

„Die Tat” cituoja švedų 
laikraščius, pasak kurių Pa
balčio pabėgėlių likimas su
darąs švedų įstaigoms daug 
rūpesčių. Švedų komunistų 
spauda pravardžiuojanti pa
bėgėlius „fašistais”.

Tenka patirti, kad Prancū-

nienė, A. Daniusevičienė, Mrs. & Mr. 
Pupis, Zukaitienė, Mrs. Alekna, V. 
Baranauskas, Mrs. Palilonis, R. Grub- 
liauskaitė, Paškevičius, Mrs. Karpis, 
Mrs. Bouldin, Mrs. Navickas, Mr. & 
Mrs. Staas, B. Zuzumienė, Mr. & 
Mrs. J. Stanislovaitis, Pl. Plevienė, 
Kalinauskienė, E. Macijauskas, U. 
Stasiūnienė, Šimaitienė, Kamaraus
kienė, P. Sidabrienė.

Keletas aukotojų pavardžių nebuvo 
galima išskaityti. Keletas aukojo ir 
nedavė savo vardo ir keletas aukojo 
mažiau kaip $1.00.

Visiems aukotojams Amerikos Lie
tuvių Taryba, Philadelphijos skyrius 
karštai dėkoja. Mes Įvertiname kiek
viena centų. Tamstų auka yra didelė 
parama lietuvių reikalams ginti.

ALTPS Valdyba

Birželio 24 d. mirė Elzbie
ta Urbonienė, 66 metų am
žiaus. Palaidota Šv. Kryžiaus
kapinėse po pamaldų šv. Jur
gio bažnyčioje.

Birželio 17 d. mirė Juozas 
Valančius, 55 metų amžiaus. 
Palaidotas U. S. Kareivių ka
pinėse po pamaldų Šv. An
driejaus bažnyčioje.

Visų jų laidotuvių apeigas 
aprūpino J. Kavaliauskas.

turi pakelti daug vargo, ntf 
rusai stengiasi juos išgaben fl) III. 
ti Sovietų Rusijon. Keli lieT 
tuviai pabėgėliai buvo pade/'. Iietllviai 
ti į stovyklas kartu su Soviet U 
tų piliečiais, su kuriais juoi^Iaukč dviejų 
norėta prievarta pasiųsti Scį/jetuvių: tai R. 
vietų Rusijon. Tokion pade'.£. Montvilas, 
tin atsidūrę lietuviai jau yri Jss K. Jan- 
šaukęsi Amerikos lietuvių 1915 m. Chi- 
pagalbos, prašydami, kad būįtėvai perei
tų daroma žygių atitinkamąįn jis ir pra
se įstaigose. ^mokslus, ku-

,,Basler Nachrichten” pa;^s’' ^°"
skelbė vedamąjį straipsnį? ^naC?.!n°’ 
pavadintą „Pabalčio klausi^ a0VlclJ”e 
mas — Europos klausimas’-;- 
Straipsnyj e išsamiai negrįš unlversite' 
nėjamas Amerikos Jungtiniais??' 
Valstybių valstybės pasekrc,^ kolegiją 
torio Grew pareiškimas, ka^n' cla 
Amerikos vyriausybė nepraši 
pažįsta Pabalčio okupacijoijfaier?1^ &a"

Pasak autoriaus, rusų vali10, ^,sav0 
džios pasielgimas su Pabalk P1"6!0 
čio valstybėmis vaizdžiai apt ^aU , sy,lu 
budina Kremliaus nusistatyk sav^trasty 
mą visos Europos atžvilgiuętraipsmų.

Nors Maskvos vyriausyb^e^c an(^ 

stengiasi įtikinti pasaulį, jo>'; , . 
ji laikosi pasirašytųjų sutari ^causkas 
čių, tačau ji 1940 metais aii-^ į. 
kiai sulaužė sutartis, kuriami®!. '™' 
ji pati privertė Pabaltį pas^l0™0? į11' 
rašyti. bažnyčioj bir-

Grew pareiškimas turi dj- L^us 
džiausią reikšmę ne tikt#- 
Pabalčio valstybėms, bet i-— 
visai Europai. Tuo Amerika Montvilas 
dar kartą patvirtino, kad ^est Baden se- 
nepripažįsta smurto ir vigj&na, Indiana- 
teritorialinių aneksijų, pampas Joseph E. 
siektų smurto priemonėmis suteikė kuni- 
Pabalčio valstybės Grew pi^us jaunam, 
reiškime mato aukštą tarj-j Edmundui 
tautinę moralę, kuria tega-

buotoja ponia 
darbo sušilau

Giminės, di 
tami užjaučia 
džioj nelaimė; 
sveikatos.

Bridgep
Praeitose ] 

rios buvo s 
Fondo, į šalp 
šė šie nariai 
V. Kazlauska 
kas, A. Strut 
bonavičienė, i 
Padalskienė, 
Višniauskieni 
Kalpokas, J. 
Ramanauskas 
D. Grajauski

Dabartiniu 
skyrius turi ;

Manau, ka 
narių, nes tai 
blausių ir gi 
pagelbėti Li 
liams šelpti.

Atminkime 
lietuviai ne t 
darbu.

Lietuvių k 
po kito grįžt

Iki šiam 1 
lonija, gali i 
minga, nes 
žeistų karių 
visai mažai.

Lietuvių k; 
onijos buvc 
apie penki š 
rodos, yra ti 
turi iki šio la 
vių, rodos, bi

būti pastoviai paremtas tarškalo metų, 
tautinis sugyvenimas. Am<jj į šv. 
rika teikia vilčių ne tiktUj bažnyčią, 
Pabalčio valstybėms, bet birželio 24 
visam pasauliui. Po Grew Pfoimingųjų mi- 
reiškimo galima tikėtis, ka 
Europoje ateis taikos ^1.^^1915 
nė, be hegemonijos ir 5^^^. 
smurto-____________________ ^mokyklą. '

TeL Ste 3208 ^e, baigęs
issvklą, jis Įsto- 

JONAS DAUNIS eiti) novicijatą,
i

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas aXavieruni- 
ždnnati, Lojolos 

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

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str. Philadelpliia,

» išpilas praleido 
s seminarijoje. 
fZadją „Church 
'iLitimania".

Į11 dieną įvyko
Šalpos Fon-

— Skubinkis, vaikei, greičiau. Matai, debesys kelia
si. Ten Mikas vienas išsigąs ir suleis kiaules kur ja- 
vuosna.

Petrukas jau ramus, eidamas pro sodžių pliauškino 
botagu ir, mėtydamas akmenais, kirkė šunis.

Iš vakarų kėlėsi aukštyn mėlynas debesys, ir toli 
lyg po žeme kur, graudė.

Debesys visai jau buvo užgulęs, kada Petrukas grį
žo į kiaules.

Saulė dar nepasislėpė po debesiu, bet jisai greitai 
slinko, užimdamas kiaurą padangę, mėlynas, tirštas, 
kaip siena. Graudė vis smarkiau. Tuo uždūmė iš vaka
rų šaltas ir drėgnas vėjas.

Mikas varinėjo kiaules, verkdamas visa gerkle. Ji
sai labai bijojo griausmo, o dar būdamas vienui vienas 
tarpu laukų. Mikas skubino nusivaryti kiaules arčiau 
sodžiaus, bet kiaulės jo nelabai klausė, iš vieno šono 
pavers, pavarys j sodžių, kitam krašte jos vėl nukrito 
senon vieton.

— Udžiu namo, udžiu namo, udžiu — ū!... — mėgino 
Mikas lėktinti, bet kiaulės, neprijunkusios tokiu metu 
namo bėgti, nė nevengė jo udžiudžiavimo.

Mikas, pamatęs dabar Petruką, labai nusidžiaugė, 
lyg diena jam giedriau prašvito, bet vis dėlto gerai jam 
išplūdo. Petrukas nors kaltas neliko, tačiau veikiai 
susitaikė ir neiškentęs visa papasakojo Mikui, kuris 
jau ir be to žinojo.

— Tik tu, Mikai, žiūrėk, niekam nesakyk.
— Žinoma, nesakysiu, — tvirtai atsakė Mikas. Jis 

tikrai manė niekam nesakysiąs.
— Kai sužinos, kad kiaulės nėra, suversim bėdą ant 

Pliaugos. Gal dar kas ir matė, kaip jisai vaikė ją iš 
bulbių. Pasakysim, kad jisai ir užmušė.

Mikas buvo labai linksmas, kad juodu taip atker
šys nelabajam Pliaugai, nuo kurio botago ringį ant 
pečių dar ir dabar jautė. Tai susipeš juodu su Kalpo
ku... Mikas net nusijuokė, kai pamanė, kaip smarkiai

Kalpokas nubars Pliaugą, o maž dar ir ausin kirs ar 
teisman paduos...

Dabar abu greitai nusivarė kiaules net į pat sodžių.

Tuoj papūtė šaltas vėjas, pakėlė dulkes, perkūnas 
sugriaudė taip trenksmai, kad net gyvuliai ir tie nusi
gando. Saulė pasislėpė, bet žvilgterėjo dar kartą, antrą, 
praskleidus debesius, lyg atsisveikindama su pasauliu, 
ir pranyko. Tamsu ir gūdu pasidarė...

Krito vienas lašas, antras, ir pliūpterėjo lietus, kaip 
iš kibiro.

Piemenys greitai suvarė kiaules sodžiaus gatvėn ir 
patys nubėgo žimkelio pirkelėn, kuri stovėjo pačiam 
sodžiaus gale. Kai tik šiupterėjo lietūs, kiaulės žvieg
damos visos nubėgo namo.

Bangos veikiai praslinko; tuoj skaudus lietus nu
stojo, nustojo ir griaudę... Tik toli kur dar ūžė, bet 
jau rytuose... Debesiai praskriedo, ir lijo tik retas 
lietukas.

Piemenys išlindo iš žimkelio ir, taškydami purvy
ną, ėjo vidukele, kur dar bėgo upeliai, ir eidami rinko 
geležukes.

Žvairių namas stovėjo arčiau. Mikas gi gyveno pa
čiam sodžiaus gale.

— Jei tu nors žodį išsižiosi, vis tiek negyvensi... — 
grasė atsiskirdamas Petrukas.

Kada Mikas ėjo pro Kalpoko kiemą, matė, kaip Kal
pokienė, pasikaišiojus aukščiau klupščių, viena ran
ka maišė lovyje kiaulėmis žolę, kita mušė kiaules per 
snukius, atsigindama, kad nelįstų be laiko.

Mikas, patsai nežinodamas dėl ko, atsistojo ties var
tais.

— Chy — i! — juokėsi jisai: — teta, chy — chi — 
chi...

Kalpokienė dirstelėjo į jį.
— Ko dabar tu šypsai, kas čia tave juokina....
— O jūs kiaulės, teta, nėra... Žvairių Petrukas ją 

užmušė!...

-- --- ------- . — ■'takios prakal
ti. sbuvo gana šil-

Tuoj grjzo is laukų ir visi seimininkai. Koks gi dai (
bas lauke po lietaus, kada javai kaip vanduo. Surii^ Jį. : 
pėdan šlapias avižas ar grikius, tai pėde ir sušus, niekį sa' 
nilpiq likimu sve-
liūlia.

— Tai tu, galvažudy, Kalpoko kiaulę užmušei: -'Jm° aras^U0‘
užsipuolė barti Petruką žvairių Monika, septynioliko., , 
metų mergina. ^0 Šalpos

Petrukas net krūptelėjo, išgirdęs. Nejaugi bobulį~e'. PHstate 
pasakė? Ar gal kas nors matė... flWtį.Potu-

— Kas tau sakė?... — klausia jisai bailiai. uM*i
— Kas sakė! Dar klausia. Kalpokienė ant viso so'^uy0 rim-

džiaus keikia. J R širdžių,
Vaikas visai nusigando. Jau kad Kalpokienė žinoį'1™ ir Ue- 

neužsiginsi. R
— Die, ne aš... — jau visai silpnai dar ginasi pri-

trukas. \ «naujų narių.
— Vai, išgarbuos tau Kalpokas kailį, pamatysi, gal 7"

važudy! įi Juozas, ir
— Pasislėpk, vaikei, — prabylojo bobulė: — Kalpc?Plaukė ma-

kas ateina. Tur būt, Mikas papliauškino. sūnaus
šilko ku-Vaikas, išsprukęs iš pirkios, kaip ritynė, palindo 

nekočios, kur stovėjo priemenės kampe. 7
Kabalksterėjo durys, ir priemenėn įėjo Kalpokas^ 

Vaikas tupi už nekočios ir tik girdi, kaip tvaksi širdis^^ 
O ji plaka taip garsiai, kad gal visoje priemenėje ^Egipte, Silezi- 
dėti. Kad nore tasai nevidonas Kalpokas neišgirstų^ įį 
Primuš dar, iš čia nė neištrūksi. Vaikas ranka gniau-^ 
žia krūtinę, užsitojojęs, kad nekvėpuotų; tik širdis ne^ 
siliauna tvaksėjus. Kas bus, jei išgirs...

Bet Kalpokas nieko nenugirdo ir nuėjo pirkion. ^Des visi prisi- 
Kai tik durys užsidarė, vaikas vienu matu išlindo gražią ir pa

ir iš priemenės strimagalve nubėgo kluonan. Dabartį lietuvių 
jau jisai nieko nebebijo. Kad Kalpokas ir pamatytwiiyfetanI į įa. 
jį, vis tiek nepasivys ir nepasigaus... lilonu girdėti

— Kur jūsų piemuo? — klausia Kalpokas, nen gražiai lietu-
ėmęs dar kepurės. rašant laiš-

(Bus daugiau)

Taip buvc 
Kas bus toli; 
čiau paskelbs 
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Šveicarų spauda savo pra
simuose iš Stockholmo ra- 
• apie Maskvos vyriausy- 
is dedamas pastangas, kad 
Švediją išsigelbėję pabėgė
li iš Pabalčio grįžtų į oku- 
lotuosius kraštus. Laikraš- 
ai pastebi, kad švedų vy- 
lausybė leidusi į Stockhol- 
lą atvykusiai Sovietų komi- 
ijai lankyti Pabalčio pabė-1 
ėlių stovyklas, bet komisi- 
ą lydįs švedų užsienių reika- 
ų ministerijos valdininkas.

„Neue Zuercher Zeitung” 
mrespondentas rašo,' jog 
švedų vyriausybė nemananti 
versti, kad pabėgėliai išvyk
tų iš Švedijos.

„Die Tat” cituoja švedi| iiėjmįetroit^nU^Aite- 
laikraščius, pasak kuriu Pa- v*-’ .unlverslte 

balčio pabėgėlių likimas su- 
darąs švedų įstaigoms daug Amerikilini„vst|n 
rūpesčių, švedų komunistų patekėsi 
spauda pravardžiuojanti pa- w ir energiją ga- 
.begelius „fašistais . -

Tenka patirti, kad Prancū-

Respondentų pranešimai 
rusai 
ti Šovini ____ _
pjįero, III. 
tlĮStO^ ’ 
tų pilkį- --------
norėta^ kunigai lietuviai 
vietų Šį susilaukė dviejų 

■in ataugų lietuvių: tai R. 
šaukęsi įs ir E. Montvilas, 
pagalbu įtini undas K. Jau
tų davime 1915 m. Chi- 
se įsakui jo tėvai persi- 

nj.ro. Ten jis ir pra- 
.’Tuosius mokslus, ku- 8l*'bai sekėsi. Jis to- 
Pav^i šv. Ignaco mo- 

'Užuitų novicijate

buotoja ponia Gvildienė prie 
darbo susilaužė ranką.

Giminės, draugės ir pažįs
tami užjaučia jai šioj skau
džioj nelaimėj ir linki greitos 
sveikatos. M.

šių studijų jis grį-

Ir čia

Newark, N. J LAIŠKAI REDAKCIJAI DEL VIENYBES
i VIETOS ŽINIOSGerbiamoji Redakcija,Parapijos piknikas

Šventos Trejybės lietuvių 
parapijos piknikas įvyksta 
liepos mėnesio 1 dieną Lin- 
dene, N. J. Lithuanian Liber
ty Park, 340 Mitchell Ave.

Važiavimas yra patogus iš 
visų aplinkinių miestų į Lin- 
deną. Iš Newarko busas 62 
eina kas pusvalandis, trauki
nys P.R.R. 1:20 ir 3:50 po
piet.

Iš kitų miestų galima va
žiuoti visais keliais ir išlipti 
prie Wood Ave. Iš ten reikia 
paeiti keli blokai į patį vi
durį miesto, kur minėtoj gat
vėj yra pikniko vieta.

Pikniko pradžia 1 vai. po 
pietų. Baigsis vėlokai vaka
re. Piknike bus gėrimų, vi
sokių užkandžių, šokiams 
yra paimtas orkestras.

Kas tik atvyks į pikniką, 
bus pilnai patenkintas ir pa
simatys su įvairiais savo pa
žįstamais.

Klebonas kun. I. Kelmelis 
kviečia visus New Jersey ir 
kitų miestų lietuvius parem
ti minėtą parapijos pikniką.

ganizacijos dirba vienam 
tikslui, tai, rodos, kaip tik 
jų yra užduotis vieningai 
veikti.

Ir tai galima siekti, tik rei
kia gerų norų, pasišventimo 
ir pasigailėjimo mūsų nelai
mingai tėvynei Lietuvai.

Visuomenė ilgai nepakęs 
susiskaldymų. Jau kai kurio
se kolonijose yra kalbama 
sušaukti visų Amerikos lie
tuvių kongresą vieningumo 
klausime. Tas gal sudarytų 
dar daugiau nemalonumų.

Todėl aš tikiu, kad jūsų 
pareiškimas, kaip ir kokiu 
būdu būtų tinkamiausia su
jungti visus bendrai veiklai, 
turės daug reikšmės ir vi
suomenės pritarimo.

Gerų pasekmių!
Dr. M. J. Colney

Man teko perskaityti Ame
rikos straipsnį apie suderin
tą veiklą, kur yra apgailes
taujama tai, kad mūsų čia, 
Amerikoje, veikėjai tautie
čiai už Lietuvos laisvę kovo
ja iki šiol paskyriui.

Taip, taip! būtinai reikia, 
kad mūsų veikėjai vadai, 
taip iš Lietuvos Vadavimo 
Sąjungos pusės, kaip ir iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sueitų kuo veikiausiai krū
von, nes dabar kiekviena va
landėlė yra labai svarbi, ir 
nuodugniai vieningumo rei
kalą apkalbėtų ir išspręstų. 
„Amerikos” redakcijai už tą 
straipsnį tariu širdingiausią 
ačiū.

Ir dar sakau: jei įvyks šis 
pageidaujamas veikėjų susi
vienijimas, arba nors vienų 
kitiems, reikale prigelbėji- 
mas, tai ne tik kad daugelių 
eilinių veikėjų dvasią pakels, 
bet galutinai Lietuvos vada
vimo byla laimės! Nors mū
sų, lietuvių, ir nedaug yra, 
bet tai mažmožis, kadangi di
dybė glūdi ne kiekybėje, bet 
kokybėje.

Su pagarba
Kazys Vidikauskas 

Philadelphia, Pa.

Dekanozovas kalbėjo tik
tai dviem dienom prieš rin
kimus, bet savo kalboje jis 
nieko neužsiminė apie Lietu
vos nepriklausomybės naiki
nimą, nieko jis nepasakė apie 
josios suverininių teisių 
trempimą, bet palinkėjo lais
vai gyvuoti. Z-kas

LAIŠKAS BROOKLYNO 
KRIAUČIAMS

Kaip rusų komunistai elgėsi 
Lietuvoj 1940 metais.

Okupantai ir jiems tarnau
ją kvislingai nė vienu žodžiu 
neprasižiojo apie rinkimus į 
„liaudies seimą”, kol naujas 
rinkimų įstatymas nebuvo 
sufabrikuotas.

O kai įstatymas jau buvo 
paruoštas, kai pinklės Lietu
vos gyventojams buvo pasta
tytos, tai tada visomis jėgo
mis jie metėsi agituoti, kad 
tiktai didesnis žmonių skai
čius dalyvautų „rinkimuose”. 
Ne tiktai patys ministerial, 
iš Rusijos atvaryti agitpro- 
pai, Raudonosios Armijos 
generolai ir lietuviški komu
nistai važinėjo į mitingus, 
bet jie vartojo ginkluotas jė
gas valstiečiams ir darbinin
kams į mitingus varyti.

Vienas toks nepaprastas 
mitingas įvyko Kaune, liepos 
11 dieną, šiame mitinge pa
sakė kalbėjo kvislingas Pa
leckis ir žemės ministeris 
Mickis. Tribūnon buvo atva
ryti valstiečiai, darbininkai 
ir kompartijos agentai.

Visa tai, žinoma, įdomu, 
bet įdomiausia yra ta aplin
kybė, kad valstiečiai su dar
bininkais iš mitingo aikštės 
buvo nuvaryti tiesiai prie 
Sovietų atstovybės, kur juos 
pasitiko pats Dekanozovas, 
Sovietų užsienio komisaro 
pavaduotojas.

Dekanozovas, žinoma, ap
sidžiaugė „Lietuvos liaudies” 
sveikinimais, jis padėkojo už 
reiškiamą padėką Sovietų 
Sąjungos vadams, ir neapsi
ėjo be patarimų.

Dekanozovas pats pradė
jo agituoti žmones balsuoti 
už „Darbo Lietuvos Sąjun
gą”. šiuo atveju Dekanozo
vas buvo atviresnis už visus 
lietuviškus kvislingus. Jis 
nekalbėjo apie „Kauno vi
suomenės kandidatų staty
mą”, aiškiai pasakė, kad juos 
parinko minėta sąjunga.

Bet įdomiausias Dekano
zovo kalbos žodis buvo pats 
paskutinis. Savo kalbą jis 
baigė: „Tegyvuoja laisvoji 
Lietuva”.

Jis aiškiai žinojo, kad Lie
tuva neteko laisvės, jis jau 
žinojo apie Sovietų valdžios 
planus prijungti Lietuvą prie 
Rusijos, o šito dalyko nedrį
so sakyti rinkimų išvakarėj.

Bridgeport, Conn.
Praeitose prakalbose, ku

rios buvo suregtos šalpos 
Fondo, į šalpos skyrių įsira
šė šie nariai: kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas, Ig. Strutins- 
kas, A. Strutinskienė, O. Ur
bonavičienė, P. Vaznienė, M. 
Padalskienė, M. Lukas, A. 
Višniauskienė, A. Sabas, F. 
Kalpokas, J. Bacevičius, Al. 
Ramanauskas, J. Janušaitis, 
D. Grajauskienė.

Dabartiniu laiku mūsų 
skyrius turi apie 50 narių.

Manau, kad dar padaugės 
narių, nes tai vienas iš svar
biausių ir gražiausių darbų 
pagelbėti Lietuvos pabėgė
liams šelpti.

Atminkime, kad mes esam 
lietuviai ne tik žodžiu, bet ir 
darbu.

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS
Brooklynietis Vytautas 

Lapšys gavo laišką iš savo 
brolio Jono, kurį naciai bu
vo išvarę į Vokietiją dar
bams. Ir antras jo brolis yra 
Vokietijoje.

Jonas Lapšys rašo:
„Praėjusiais metais liepos 

mėn., kai vokiečiai traukėsi 
iš Lietuvos, paėmė ir mane 
prie darbų. Turėjau palikti 
savo žmoną, penkerių metų 
dukrelę, mamytę ir kitus. Ta
da dar buvo visi sveiki ir gy
vi. Dabar nieko nežinau apie 
juos ir jie nieko nežino apie 
mane:

„Juozas (brolis) irgi yra 
čia, Vokietijoje, su savo žmo
na ir sūnum. Jis nuo manęs 
gyvena apie 100 mylių tolu
mo.

„Vokietijoje yra daug lie
tuvių... Mes visi džiaugiamės 
dabar, kad amerikiečiai mus 
išvadavo ir kad vieną kartą 
padarys tvarką Europoj.

„Daug mes sunkumų per
gyvenome per tuos penkerius 
karo metus, ir mūsų tėvynė 
Lietuva labai nukentėjo... 
Nežinau, koks likimas bus 
mūsų lietuvių, esančių čia, 
Vokietijoj, ir kas bus su mū
sų Lietuva.

„Lauksim labai nuo Tavęs 
žinios. Sudiev.

Tavo brolis Jonas”

REDAKCIJOS PASTABA
džiospe iš to, kad savo 
žiovautu jis pradėjo ra- 
būdinaįai. Jau du sykiu 
mą jėzuitų savaitrašty 

Non į jo straipsnių.
stengia* „Homiletic and 
ji Review”.
^(jį.as Jančauskas 
kiai įtintas į kunigus 
ipah!n kolegijoj birže- 

uos jo mišios bu
ri ano bažnyčioj bir- 
te Kun. A. Linkus 
FlWiks1^-
visait ■ . .. . ..^pndas J. Montvilas 
Depjįj.3 West Baden se- 
terite ^diana, Indiana- 

Joseph E.
Pabaik suteiae kuni- 
Tntinimus jaunam, 
/“tuviui Edmundui I taUtĖĮ! į

’ ^Fikių mokslo metų, 
““vilas grįžo į šv. 
“frapijos bažnyčią, 
^““ašauti birželio 24 

iškilmingųjų mi
rsite
Wtunigas gimė 1915 
Mi k;ro, III. čia jis lan- 
sirt.nę mokyklą.

pašaukimą dirbti 
ynuogyne, baigęs 

Tel Ste 3208 nokyklą, jis įsto-
JONAS D<zouitų

T . , • i • n.iokėsi Xavier uni-LietUVlS GraboriU8'Diiįncinnati) Lojolos
1025 MT. VEBNON8t,ratf uosiug trejus me. 

________________ _ ontvilas praleido 
en seminari j oje.

nienė, A. Daniusevičienė, Mrs. & Mr. ] 
Pupis, Zukaitienė, Mrs. Alekna, V. 
Baranauskas, Mrs. Palilonis, R. Grub- 
liauskaitė, Paškevičius, Mrs. Karpis, 
Mrs. Bouldin, Mrs. Navickas, Mr. & 
Mrs. Staas, B. Zuzumienė, Mr. & 
Mrs. J. Stanislovaitis, Pl. Plevienė, 
Kalinauskienė, E. Macijauskas, U. 
Stasiūnienė, Šimaitienė, Kamaraus
kienė, P. Sidabrienė.

Keletas aukotojų pavardžių nebuvo 
galima išskaityti. Keletas aukojo ir 
nedavė savo vardo ir keletas aukojo 
mažiau kaip $1.00.

Visiems aukotojams Amerikos Lie- 
■ tuvių Taryba, Philadelphijos skyrius

s, karštai dėkoja. Mes įvertiname klek- 
s. vieną centą. Tamstą auka yra didelė
r- ! 
s- 
K.
a, 
u- 
»1-
n- 
!a-

parama lietuviu reikalams ginti.
ALTPS Valdyte
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Birželio 24 d. mirė Elzbie-' 
ta Urbonienė, 66 metų am
žiaus. Palaidota Šv. Kryžiaus 
kapinėse po pamaldų Šv. Jur
gio bažnyčioje.

Birželio 17 d. mirė Juozas 
Valančius, 55 metų amžiaus. 
Palaidotas U. S. Kareivių ka
pinėse po pamaldų Šv. An
driejaus bažnyčioje.

Visų jų laidotuvių apeigas 
aprūpino J. Kavaliauskas.

Tel. REgent 8434 ertaciją „Church

RICHMOND GWn Lithuania’’- 
wholesale 8®aven, Conn.

Savininkai Lietuviai^.
PERKAME ČIA-IllM 17 dieną įvyko 

3304 -16 Richmond Str. tuvių šalpos Fon-
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Lietuvių karių jau vienas 
po kito grįžta į namus.

Iki šiam laikui mūsų 
lonija, gali sakyti, dar 
minga, nes žuvusių ar
žeistų karių iš mūsų tarpo 
visai mažai.

Lietuvių karių iš mūsų ko
lonijos buvo išėjusių n gal 
apie penki šimtai. Sužeistų, 
rodos, yra trys, žuvusių ke
turi iki šio laiko. Karo belais
vių, rodos, buvo penki.

Taip buvo iki šio laiko. 
Kas bus toliau, apie tai pla
čiau paskelbsime.

Vestuvės
Vėl suskambėjo vestuvių 

varpai vyčių 29 kuopoj. Ge
gužės 20 d. kuopos narys 
Teodoras Sugis susituokė su 
Ch. Kershaw.

Birželio 10 d. kita kuopos 
narė, Loreta Nemanytė, iš
tekėjo už Lt. Petro Jankaus
ko iš Kearny, N. J.

Birželio 17 d. vėl suskam
bėjo varpai. Šį sykį du kuo
pos nariu, Eleonora Verbai- 
tė ir Lt. Teodoras Barkaus
kas, susituokė šv. Trejybės 
bažnyčioje.

Sveikinimai visiems jau
navedžiams.

Gerbiamoji Redakcija,

New Britam, Conn
Piknikas

Birželio 17 d. įvyko didelis 
parapijos jubiliejinis pikni
kas. Daug žmonių atsilankė, 
o ypač iš senesnių parapijie
čių.

Diena 
ginimų 
linksma

Matas Bartnikas, išvaduo
tas iš vokiečių nelaisvės, grį
žo namo, gavęs 60 dienų atos
togas. Bartnikas yra vytis.

Sveikinam grįžusį! F. V.

Bayonne, N. J

buvo graži, pamar- 
įvairių, nuotaika 

ir pelnas nemažas.

Išėjo knyga
Jubiliejaus graži knyga 

jau išleista ir parapijiečiai 
džiaugiasi šiuo darbu. Joje 
yra daug ir įvairių paveiks
lų, parapijos istorija ir kitų 
aprašymų lietuvių ir anglų 
kalba.

Kiekvienas parapijoj pri
valėtų turėti knygą savo na
muose.

—'ras buvo gana šil- 
fl/ien susirinko bū- 

širdies lietuvių 
Tuo j grįžo iš laukų ir vsH bei pasitarti sa

bas lauke po lietaus, kaiF sesių likimu sve- 
pėdan šlapias avižas ar rėmimo kraštuo- 
nueis.

— Tai tu, galvažudyje, vietinio šalpos 
užsipuolė barti Petnto^štininkė, pristatė 
metų mergina. >n4 Valaitį. Po tu- 

Petrukas net krūptelėp'^os jis atsakė į 
pasakė? Ar gal ta kurie bu™ rjm‘ 

-Kastausakė’.-®,sTSera širdžių, 
-Kas sakė! Dar ttš’ Imtuvai ir he- 

... , . roves.džiaus keikia. „ r •Vaikas visai «i*’’°? skyrlaus Pri‘ 
vaiKas visai nu< aza nau.ų nanų. 

neužsiginsi. ______
— Die, ne aš..-j® 17 Juozas ir 

trukas. „ „ūkai susilaukė ma- 
— Vai, išgarbuos tau^į0 myiįmo sūnaus 

važudy! dvardo šilko, ku-
— Pasislėpk, vaikd."^ metų grįžo iš ka- 

kas ateina. Tur būt,^3 iš Italijos.
Vaikas, išspruktai^5 ,®ilkas ?aly™vo 

nekočios, kur sWėj< ^tynese Afn- 
j.pj, Egipte, Silezi- 

Kabalksterėjo durys* joj. jįs buvo ap- 
Vaikas tupi už nekooft „nedaliais už savo 
O ji plaka taip garsiai^lus>
dėti. Kad nors tasai ^giminės ir drau- 
Primuš dar, iš čia nė ^si, nes visi prisi- 
žia krūtinę, užsitojojęSi^rdo gražią ir pa
siliauna tvaksėjus. K^arbuotę lietuvių 

Bet Kalpokas niekok išvykstant į ka- 
Kai tik durys ai*’. Malon.u .®i,rdoti 

. .. . gražiai lietu-
lr 1S. P™““ ir rašant laiž
iau jisai meto tėveliams.
jį, vis tiek nepasivys11 ,______

Kur jūsų piemuo onijos gera dar- 
ėmęs dar kepurės.

Birželio 24 d. mūsų mote
rų draugija St. Andrew’s 
Guild linksmai praleido die
ną Stanley Quarters Park 
drauge su savo vyrais.

Šis jų metinis išvažiavimas 
paprastai įvyksta Tėvų Die
noj, ir jauni mūsų parapijos 
tėvai bei vyrai džiaugiasi, 
kad draugija ir jų nepamirš
ta.

Ši draugija gražiai veikia 
mūsų parapijoj. Linkim jai 
stiprėti ir toliau augti.

Kareivių Motinų draugija 
vis tiek gražiai veikia ir dar
buojasi, nors karas ir suma
žėjo savo smarkumu.

Kiekvienas kareivis, kuris 
parvažiuoja namo, gauna pi
niginę dovaną. Mišios užpra
šytos už žuvusius ir dar te- 
bekariaujančius. Narės nuo- 

I širdžiai remia laikraštėlį, ku
ris siunčiamas visiems ka
riuomenėj tarnaujantiems.

Yra parvykęs iš seminari
jos atostogoms klierikas P. 
Pranskus, kuris netrukus gal 
susilauks šventinimų į kuni
gus Šv. Marijos seminarijoj, 
Baltimore, Md.

Piknikas
Birželio 24 d. parapijos 

piknikas pasisekė. Buvo su
sirinkę kokia 400 žmonių. Ki
ti jų atvažiavo iš aplinkinių 
miestų.

Buvo atsilankę kun. J. šeš
tokas, kun. P. Aukštikalnis, 
S. J., kun. Dr. J. Starkus, 
kun. J. Dambrauskas, M.I.C., 
kun. Dr. Pocius, Dr. V. Ke- 
mežis

Pirmą dovaną laimėjo 
Paplowski, 315 Boulward, 
antrą — Kalanta, trečią — 
Ona Dimitis, 153 Avė. E, 
ketvirtą St. Lotoša, 38 W. 
46 St. Visi jie yra iš Bayon
ne.

„Amerika” neseniai pa
skelbė svarbų pareiškimą 
vieningos veiklos klausime.

Jūsų nuoširdus, atviras ir 
teisingas pareiškimas negali 
būti praleistas neatsiliepus.

Kodėl negalima susitarti 
bendrai veikti dėl mūsų tė
vynės labo? Kame priežastis 
tos visos nesantaikos? Tie
sa, priežasčių gali būtų daug 
galima surasti, bet jei tas 
visas priežastis ramiai ap- 
svarstytume, tai gal suras
tume, kad tai niekas kita, 
kaip tik smulkmenos, kurios 
neturėtų būti maišomos Lie
tuvos bylos veikloje.

Suprantama, sujungti vi
sus bendrai veiklai nėra taip 
lengva. Bet galima. Kadangi 
mes turime Amerikos Lietu
vių Tarybą ir Lietuvai Va
duoti Sąjungą, ir abi šios or

M.

AUKA AL TARYBAI

LRKF 33 skyrius, Worces
ter, Mass, prisiuntė per kun. 
K. Vasį $125 auką Am. Liet. 
Tarybai.

Klebonas kun. M. Kemė
šis buvo pagrindinis kalbė
tojas per mokslo metų bai
gimo dieną Public School 
No 5.

Birželio 12 d. buvo palai
dotas kūdikis Bobertas Bo- 
bico. Jo motina yra lietuvė.

Paterson, N. J.
Šį sekmadienį, liepos 1 d., 

įvyks CYO (Parapijos Jau
nimo Draugijos) smagus iš- 
važiavimas-piknikas, Par- 
mellis Paviljone.

Visi maloniai kviečiami at
silankyti ir paremti jaunimo 
veiklą.

Liepos 8 d. toje pačioje vie
toje įvyks B ALF 86-to sky
riaus piknikas.

pirmininkas. Kaip motina, 
taip ir sūnus gan stiprūs: ki
tą savaitę tikisi apleisti li
goninę.

Akių, Nosies ir Gerklių li
goninėje kenčia Ieva Ratke
vičienė. Jai padaryta opera
cija kairei akiai.

Maryland© Universiteto li
goninėje sunkiam padėjime 
yra Marijona Jaudigienė. Ji 
ten nuvežta, trūkus jos aklai 
žarnutei. Nežinia, ar gydyto
jai pajėgs ją atgriebti ar ne.

Mercy ligoninėje vis dar 
tebevargsta Juozas Dura. 
Jau kelintas mėnuo, kai jis 
ten guli ir viltis pasveikti 
menka, tačiau turi kentėti, 
iki Dievas pašauks pas save.

Įvairios žinios
Gauta liūdna žinia parapi

joj, kad mūsų vyresniosios 
Sesutės Annuncijatos broliu
kas Paulius, 26 metų am
žiaus, mirė Chicagoje birže
lio 24 d.

Už Pauliaus vėlę bus at
našauta daug Šv. Mišių.

Baltimore, Md
Mūsų ligoniai

Šv. Agnietės ligoninėje yra 
Ona Kisielienė. Jai padary
ta operacija. Ligonė linksma: 
jaučiasi gerai ir laukia die
nos, kai bus valia jai grįžti 
namo.

Toj pačioj ligoninėje yra 
Kisielienės duktė Pazneikie- 
nė. Ji džiaugiasi susilaukusi 
sūnaus. Naujagimio tėvas 
yra Švč. Vardo dr-jos vice-

Kun. Antanas Dubinskas 
grįžo iš savo metinių reko
lekcijų šeštadienį, birželio 23 
d. Liepos 1 d. jis išvyksta 
atostogų mėnesiui. Kun. Dr. 
Mendelis išvyko pirmadienį. 
Grįš penktadienio vakarą, 
nes šeštadienį atnašaus ves
tuvių mišias Evelynai česna- 
vičiūtei ir Pranui Grabovs- 
kiui.

Prapešta kad liepos mėn. 
antra rinkliava bažnyčioje 
per visas mišias bus renka
ma apmokėti mūsų para
pijos 7 jaunuolių mokslui ir 
butui šv. Karolio Seminari
joj. Kurią dieną tie jaunuo
liai tikisi būti kunigais.

Per paskutinius posėdžius 
New Yorke birželio 13 d. Lie
tuvių Taryba dar sykį svars
tė vieningos veiklos klausi
mą ir šia prasme pasisakė 
palankiai, kaip jau ir anks
čiau yra padariusi.

Čia pakartojame ALT pa
reiškimą: Amerikos Lietuvių 
Taryba susikūrė kaipo įvyk
dytos vienybės padaras ir vi
suomet buvo ir yra pasiry
žusi priimti bendram darbui, 
savo įstatų ir tikslų prasmė
je, visas iki šiol už ALT ribų 
stovinčias organizacijas.

ALT tikslų ir įstatų antra
me skyriuje pažymima, kad 
ALT susidaro iš atstovų nuo 
Amerikos lietuvių organiza
cijų, kurios yra lojalios JAV, 
kurios stovi už demokratinės 
Lietuvos atstatymą ir kurios 
pripažįsta ir vykdo demokra
tinius principus savo veiki
me.

Ligšiol ALT savo veikimu 
apėmė didžiąją Amerikos lie
tuvių visuomenės dalį ir pla
čiausiai pasireiškė savo dar
bų našumu. Antra vertus, 
ligšiolinis jos veikimas yra 
įvairių grupių suderintų pa
stangų vaisius. Už jos ribų 
yra pasilikusi LVS ir jos ša
lininkai. Kai LVS pripa
žįsta anksčiau nurodytus 
Lietuvos laisvės ir demokra
tinio veikimo principus, tai 
teorijoje jai nėra jokių kliū
čių išvien veikti su ALT.

Antras dalykas yra prak
tika. Visokį smulkesni sume
timai turėtų pasitraukti į ša
lį prieš didžiausiąjį reikalą 
— laisvos Lietuvos bylą.

Mūsų nuomone, tam daly
kui daug padėtų įkyrios ir 
smulkios asmeninių užsipul
dinėjimų akcijos sustabdy
mas. Tų užsipuldinėjimų ir 
pagiežos negali pamiršti vie
nas ar du laikraščiai, ir jų 
metodas mums kaip tik dar 
primena kažkokius nevisai 
demokratinius praeities atsi
rūgimus.

Šiaip ar taip, ALT kaip 
praeityje, taip ir dabar lai
ko atviras duris visiems, ku
rie nori prisidėti prie ligšio
linės šio organizmo vieningos 
veiklos ir kuriems širdyje 
tėvynės Lietuvos laisvė yra 
artimesnė už kažkokį taria
mai gudrų politikavimą ar 
kitus sumetimus. Geros va
lios lietuviams tetenka tą 
vienybę papildyti ir atbaigti.

Atsiminkime: čia liečia
mas pasitarnavimas ne keno 
didybės ar asmeniškumo am
bicijoms, bet pačiam aukš
čiausiajam reikalui — Lietu
vos laisvės kovai.

CHORAS PER RADIJĄ
Ateinantį šeštadienį, bir

želio 30 d., per J. Stuko radi
jo programą bus Šv. Brigitos 
parapijos choras iš Westbu
ry, L. I. Choras yra iš 30 bal
sų. Giedos religines giesmes.

IEŠKO RADZEVIČIAUS
Vienas asmuo iš Iowa val

stijos paieško Juozo Radzevi
čiaus, išvykusio iš Dotnuvos 
1905 ar 1906 metais. Mano
ma, kad jis gyvena kur nors 
Brooklyne.

Žinantieji prašomi praneš
ti „Amerikos” administraci
jai.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

ORO PAŠTAS MEKSIKON

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—BaLsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Brooklyn© pašto viršinin

kas praneša, kad nuo birželio 
11 d. laiškai ligi pusės un
cijos svorio oro paštu eis 
Meksikon po 8 centus. Lig
šiol buvo 10 et.

Į Kanalo zoną, Centrinę 
Ameriką ir Pietinę Ameriką 
jau nuo balandžio 1 dienos 
veikia sumažintos oro pašto 
kainos laiškams.

Tel. NEwtown 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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NEW YORKO APYLINKES

Lietuviu Diena
SEKMADIENĮ

Liepos-July 8, 1945
KLASČIAUS PARKE ir SALEJE
MASPETH IR BETTS AVĖS, MASPETH, N. Y.

PARKAS ATDARAS NUO 12 VAL.

PROGRAMOJE: tautiški šokiai, lietuviška muzika, Angelų Karalienės par. mišrus 
benas, geras orkestras, smagus pasilinksminimas, malonios pažintys.

Visi New Yorko apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į šią svarbiausią 
vasaros pramogą.

Visi lietuviai mielai laukiami.
Rengimo KOMITETAS

LIETUVIŲ DIENA

Lietuvių Diena jau čia 
pat. Brooklyn© ir apylinkių 
lietuviai rengiasi prie tos vi
sų geros valios lietuvių šven
tės ir žada pripildyti didžiu
lį Klasčiaus parką.

Katalikų visuomenė dau
giausia ta diena rūpinasi, 
nes nuo jos pasisekimo pri
klauso daugiau paramos mū
sų katalikiškam savaitraš
čiui „Amerikai”.

Taigi, visi lietuviai katali
kai, ne tik iš Didžiojo New 
Yorko, bet New Jersey ir 
Conn. valstijų kviečiami 
liepos 8 dieną nepatingėti — 
atvykti į Maspethą, į Lietu
vių Dieną.

Programa bus įvairi: bus 
žaidimų ir dainų. Gros Ange
lų Karalienės parap. benas. 
Bus šokiai ir kitokį pagra
žinimai. Bus ir laimėjimų.

Visi esate kviečiami į Lie
tuvių Dieną liepos 8 d.

Aukotojo pavardės nega
lim pasakyti: prašė, kad ne
skelbtume.

Didelis ačiū šiam uoliam 
lietuviškosios spaudos rėmė
jui!

A dm.

SVARBUS SIUVĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

APSKRITIES FEDERACI
JOS SUSIRINKIMAS

New Yorko apskrities Fe
deracijos skyriaus susirinki
mas šaukiamas šį ketvirta
dienį, birželio 28 d.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Susirinkimas įvyks Apreiški
mo parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Tarp kitų dalykų bus A. Vai
čiulaičio neilga paskaita.

Birželio-June 29 dieną, šį 
penktadienį, yra šaukiamas 
siuvėjų susirinkimas.

Susirinkimo pradžia 8 vai. 
vakaro Labor Lyceum salė
je, Willoughby Ave.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Jame bus renkamas 
delegatas ir pusė visos val
dybos.

Visi siuvėjai ir siuvėjos 
yra prašomi kuo daugiau 
ateiti į šį susirinkimą.

Tegul nė vienas kriaučių 
nelieka neįvykdęs savo pa
reigos: jis turi dalyvauti 
svarbiuose nutarimuose ir 
atnešti savo balsą už tikrus 
lietuviškus kandidatus.

Paraginkite ir atsiveskite 
siuvėjus ir siuvėjas.

Nė vienas siuvėjas neliki- 
te neatsilankę šin susirinki
mam

Kriaučius

ORO PAŠTAS EUROPON

„AMERIKAI” $30 AUKA

Vienas didelis spaudos rė
mėjas „Amerikai” atsiuntė 
30 dolerių auką iš Chicagos.

Drauge pažymėjo, kad 
mūsų laikraščiu jis džiaugia
si ir su dideliu nekantrumu 
jo laukia kas savaitė.

Pradėjo veikti oro pašto 
tarnyba į Belgiją, Daniją, 
Prancūziją, Norvegiją ir 
Šveicariją.

Už pusę uncijos svorio rei
kia mokėti 30 centų. Laiškai 
negali būti sunkesni kaip dvi 
uncijos, Olandijon gi — vie
na uncija.

Jau priimami paprasti 
laiškai ir neiliustruoti atvi
rukai į Jugoslaviją.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:3.0 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

KETVIRTADIENIAIS 7:30

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

Maspetho Žinios
— Seselės Pranciškietės 

šiemet praleis vasarą Maspe- 
the. Atvyks dar kelios lan
kyti vasarinių kursų Šv. Jo
no universitete.

— Birželio 24 d. kun. P. 
Lekešis apkrikštijo Juozo ir 
Sofijos Baršauskų dukrą 
Blanche Louise; taipgi Ru
dolfo ir Eileen Bieleckų duk
rą Iloną Moniką.

— Altoriaus vaikai su mo
kyklos vaikučiais turėjo iš
važiavimą — pirmadienį.

— Visi maspethiečiai ruo
šiasi Lietuvių Dienai liepos 8 
d. Klasčiaus Parke.

— Šią vasarą parapija ar 
draugijos neturės jokių pik
nikų išskyrus parapijos va
sarinį bazarą parapijos dar
že rugp. 11-20 dienomis.

Lietuvių Auditorijos Sei
mas įvyko birželio 23 d., Lie
tuvių Piliečių klubo salėj, 
60-39 56 Drive, Maspeth, 
N. Y.

Šėrininkų dalyvavo apie 
100.

Seime nutarta daryti vajų 
Šerų pardavinėjimui per še
šis mėnesius.

Nauji direktoriai išrinkti 
trejiems metams S. Siaučiu- 
lis, F. Kepežinskas, S. Rače- 
lis, F. Petrulis, C. Petrauskas 
ir VI. Zabielskis.

Visų šėrininkų ūpas buvo 
geras, ir visi turi vilties, kad 
karui baigusis, pradėsim sta
tyti Lietuvių salę.

Kap. Alek. Navickas pe
reitą savaitę išvažiavo į Chi
cago, Ill. šešiems mėnesiams, 
kur jis ims specialų kursą 
aukštesnėj aviacijos mokyk
loj. _____

Lietuvių Piliečių klubo su
sirinkime buvo nutarta da
lyvauti Lietuvių Dienoje lie
pos 8 d. Klasčiaus parke.

Šv. Vincento dr-jos mišios 
bus laikomos birželio 8 d., 11 
vai. ryte, Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioj, Mas
peth, N. Y.

Visi nariai prašomi susi
rinkti 10:30 ryte VI. Zabiels- 
kio salėj ir iš ten eisime in 
corpore į bažnyčią.

Antanų, Jonų, Petrų ir Po
vilų, Marijonų ir Onų pasi
linksminimo vakaras bus šį 
šeštadienį, birželio 30 d. Klu
bo salėj, 60-39 56 Drive.

Visus draugus ir pažįsta
mus prašome atsilankyti. 
Įžanga veltui. Rengėjai.

Mūsą Apylinkėje
• Kun. M. Urbonavičius, 

Šv. Rašto profesorius Hins
dale klierikų seminarijoje, 
grįždamas po atostogų na
mo, buvo pakeliui trumpai 
sustojęs New Yorke.

® S. Degulis, kuris karinės 
vadovybės yra pasiųstas stu
dijuoti medicinos į Cornell 
universitetą, pereitos savai
tės gale grįžo 10 dienų atos
togų.

• Kun. J. Primskis birže
lio 29 d. atvyksta gyventi 
New Yorke.

• Rūta Jasvinaitė, „Ame
rikos” skaitytojų duktė, įs
tojo karinėn tarnybon kaip 
slaugė. Birželio 29 dieną ji 
baigia apmankštymo mokslą 
Camp Dix, N. J.

• Marijona Kižytė jau su
grįžo iš San Francisco.

• Milukas su šeima iš Phi- 
ladelphijos šiomis dienomis 
persikelia gyventi New Yor- 
kan.

® Kun. J. švagždys pereitą 
savaitę buvo atvažiavęs į 
mūsų apylinkę iš Brockton, 
Mass.

• J. Stukas savo radijo 
programos pikniką rengs 
rugsėjo 9 d. Lindene.

® P. Vaškas po operacijos 
jau taisosi, bet vis dar te
bėra daktaro priežiūroj.

• Kun. Masiulis ligi rug
pjūčio 1 d. yra išvykęs atos
togų.

• J. Valaitis šį sekmadie
nį, liepos 1 d., bus Hartforde, 
kur parapijos salėje 3 vai. 
kalbės BALF šaukiamam su
sirinkime.

• Kun. K. Malakauskas 
šiuo metu yra išvažiavęs 
atostogų.

Angelų Karalienės 
Parapija

f ———

Šį sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Narės prašomos 
dalyvauti kartu.

Katekizacija parapijos 
vaikučių vasaros metui už
daryta. Sesutės Pranciškie
tės išvyko atostogų.

LRKSA 134 kuopos susi
rinkimas bus šį sekmadienį, 
tuoj po sumos, parapijos sa
lėje. Visi norintieji prisira
šyti prie šios apdraudos or
ganizacijos prašomi ateiti į 
susirinkimą.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas įvyks šį 
pirmadienį, liepos 2 d., tuoj 
po vakarinių pamaldų para
pijos salėje.

Mūsų parapijos draugijos 
jau pradėjo rengtis prie Lie
tuvių Dienos, Klasčiaus par
ke. Sako, kad moterų ir vy
rų draugijos atvyks iki vie
nam, nes tikisi, kad mūsų pa
rapijos jaunuoliai — benas— 
pasirodys gražiai, kaip pasi- 
sodė birželio 3 dieną šv. Var
do draugijų šventėje, Ebbets 
Field, Brooklyne, kur gavo 
pagyrimą.

STEIGS LIETUVIŠKĄ FI
LATELIJOS KLUBĄ

DARBAS KAVINĖJ
LĖKTUVŲ STOTYJE

BUS GIRLS 
COUNTER MEN 
STOREKEEPERS 

HANDY WORKERS
Gera Alga 

Valgis už dyką 
Pastovus Darbas

Aplikantas turi būti 
Amerikos pilietis

Kreipkitės tuojau šiuo adresu:

American Export 
Airlines

MARINE BASE 
LaGUARDIA FIELD

UŽRAŠYK BONUS 
LietnviŲ Komitete
Septintojoj Karo Paskoloj 

New Yorko valstijos lietuvių 
kvotai nustatyta $1,152,000. 
Už tiek mes turime per šią 
paskolą išpirkti ir lietuvių 
komitete užsirašyti Karo Bo
nų.

Nors vajus jau gerokai 
įpusėjęs, bet mūsų kvota dar 
nepilna. Reikia dar gerokos 
sumos. Todėl šiuo raginame 
visus New Yorko didmiesčio 
ir visos valstijos lietuvius 
Karo Bonų pirkti kuo dau
giausia ir juos užsirašyti 
mūsų komitete.

Laiške ar atvirlaišky pa
žymėkite, kiek jūsų pirktas 
Karo Bonas kainuoja, pasi
rašykite pavardę ir adresą 
ir pasiųskite sekretoriui se
kamu adresu: Mr. J. B. Lauč- 
ka, 222 So. 9-th St., Brook
lyn 11, N. Y.

Jūsų bonai bus užregis
truoti valdžioje, ir už tai vi
si New Yorko lietuviai gaus 
kreditą.

New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komitetas.

Apreiškimo 
Parapija 1

Piknikas
Sužinota, kad mūsų para

pijos metinis piknikas šiemet 
bus liepos 22 dieną, Klas- 
čiaus-Clinton Park, Maspeth.

Draugijos ir nariai jau 
pradėjo rengtis ir rūpintis 
kandidatais į naują karališ
ką šeimą. Jau galima dabar 
pasirinkti sau patinkamus 
kandidatus ir už juos rinkti 
balsus. Balsus galima įteikti 
kunigams arba į parapijos 
raštinę.

Prašome visų parapijiečių 
pikniko dieną sau pasižymė
ti, neturėti jokių užsiėmimų, 
bet dalyvauti piknike, nes la
bai būna gražu sykį per me
tus visiems sueiti į vieną 
vietą ir linksmai praleisti 
laiką po žaliais medeliais.

Šį sekmadienį, liepos 1 d., 
tuoj po sumos, įvyks Šv. Var
do draugijos vyrų trumpas 
susirinkimas, į kurį prašomi 
visi draugijos vyrai. Trum
pai pasitarsim apie draugi
jos reikalus.

Liepos 8 d., 8 vai. mišių 
metu, Šv. Vardo draugijos 
vyrai eis bendrai prie Šv. Ko
munijos. Prašomi visi drau
gijos nariai dalyvauti.
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

J. P. GINKUS „ VIOLETA PRANOKUS
495 0^118^ AD.JEZAVITAS Muzikos Vedėja

EV.T7142 ' Pranešhnų Dlrcktorius EVergreen 8-3626

New Yorko parkų komisi- 
jonierius Moses planuoja po 
karo pradėti gražinti New 
Yorko miestą. Tam tikslui 
yra manoma išleisti apie 800 
milijonų dol. ir duoti da.?bą 
tarp 240,000 ir 450,000 dar
bininkų.

Brooklyn© lietuvių grupė 
kreipias į apylinkės ir kitų 
miestų lietuvius, kurie domi
si filatelijos arba pašto ženk
lų rinkimo sritimi, ir prane
ša, kad stengiamasi įsteigti 
lietuvišką filatelijos klubą.

Pirmas susirinkimas įvyks 
Lietuvių gimnastikų klube 
168 Marcy Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Kurie domisi šiuo reikalu, 
yra prašomi parašyti atviru
tę Petrui Butkui nurodytu 
adresu. Jiems bus pranešta 
susirinkimo data. Tam susi
rinkime bus renkama valdy
ba ir iškelta svarbių klausi
mų apie klubo veikimą.

į Sumanytojai

Išnuomojami
4 kambariai antrame aukšte. 
Šviesūs, gražiai aplaikomi, pa
togūs gyventi. Lietuvių apgy
ventas namas.

Renda tik $18.00.
Kreipkitės į janitorių:

65 Ten Eyck St.
Brooklyn 6. N. Y.

REIKIA DARBININKŲ
Reikalinga darbininkų (vyrų ir 

moterų) kriaučių dirbtuvėje — Fl- 
NIšERIŲ. 1-nos merginos tikietukus 
segti; 1-nos merginos beistyt cuff’sus. 
1-nos merginos prie Felling Mašinos- 
Lewes. Taipgi priimsime vyrus, mo
teris ar merginas mokintis siuvimo 
ant Singer Sewing mašinos, mokėsi
me po 60c j valandą. Reikia 1-no 
kriaučiaus laininkų beistyt ir apačių 
daryti; 1-no operatorio prie mašinos, 
pečių daryti (back joining); 1-no ope
ratorio prie Hoffman mašinos, arm
holes creaser. Dėl daugiau informa
cijų, prašome kreiptis pas

S. M. KARVELIS
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-2494

( AMERIKOS LIETUVIŲ K

/Į LIKŲ VISUOMENINIO
J KULTŪRINIO GYVENI

/ SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIJ

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 — 10 ryto
1-2 po pietų P
6 — 8 vakare |UU 

Šventadieniais susitarus *

Tel. EVergreen 7 - 6868 i
VALANDOS: t#®185,
9 —12 ryte
1 — 8 vakare (

Penktadieniais uždaryta

Entered as Second-Class matte 
Office at Brooklyn, N. Y. und

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinktipri- 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš L 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE'^' , .

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N?

jau'

New York, N.p^H 
_ _ _ _ _ _ _ ^prastu ’

Parapijos parengurf^.
Ateinantį sekmadieny vietoje 

pos 1 d., parapijos sat 
vyksta mūsų parapijoj vals- 
rengimas.

Pradžia 6 vai. vakarienei- 
įdomi programa. Gros ( 
orkestras. • (

Pelnas eina bažnyčioj įa. 
žinimui.

Visus prašome atšilau fotų di- 
- - - - - - - - - - inėrami-

Pereitą sekmadienį įjaagre- 
12-toji kuopa turėjo i;

ŽUVO 500 DARBINI^

Užsidegus Čilėje vari5®?“ 
sykloms, žuvo virš 50C. įJ 
bininkų požemiuose. 511

Pereitą sekmadienį prieš 9 
vai. mišias buvo išdalinti dip
lomai mūsų mokyklos gradu- 
antams.

Mokslo metų baigimo pro
grama įvyko mokyklos 
Įėję 7 vai. vakare.

sa-

perAteinantį sekmadienį 
visas mišias bus daroma mū
sų bažnyčioje ekstra kolekta 
mūsų mokyklos palaikymui.

VAJUS ŠV. JONO UNIVER
SITETUI

Šv. Jono Universitetas, šie
met švęsdamas savo deiman
tinį jubiliejų, varo vajų su
rinkti vienam milijonui do
lerių.

Šiam vajui savo sutikimą 
yra davęs Brooklyno vysku
pas Thomas E. Molloy, ku
ris yra ir vajaus komiteto 
garbės pirmininkas.

Numatyta suma yra reika
linga universitetui praplėsti 
ir jo naujiems namams pa
statyti.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area
309-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

i įneri- 
įjSaVOl 
.įįpos ket-

AMERIKIEČIA

d metų
PARDUODAM ištikima 

x _ jin širdyje Gen, pigus, patogus 1
Gerose vietose. Patam? , , 
teisingas. s *

. , . j AmerikosApdraudžia viską, kas , . , - 
prašo. Apdraudžiu (insuri“ °
žmones.

Kreipkitės: Ąjenema-
t i t _ M KT61“Joseph Vastun^tj^.
Real Estate Insuranr3?8'^’1’

496 Grand St., Brooklyn, 811
Tel. EVergreen 7-16^ 

_____________________ r pačių pa-

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7 -1896
3803883

g STagg 2-1454
| F. GRAŽYS ir SŪNUS I 
įį KONTRAKTORIAI
y Atlieka mūrinių namų sienų iš- $ 
M lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 
& vių cementavimą ir kt. darbus.
I 293 MAUJER ST., |
$ BROOKLYN 6, N. Y.

Paryžius. — Paga 
tesnį susitarimą Ve 
sostinė Berlynas yr 
lyta į keturias dalis 
skyrium valdys rus 
lai, amerikiečiai ir pr 

Amerikos okupac 
riuomenė jau pasiek 
ną ir antradienį bei t 
nę užėmė paskirtas

Taip pat atvyko 
kanadiečių ir pranci 
niai.

Kariuomenę lydė 
200 korespondentų.

Rusų kariuomenė 
pu pajudėjo tolyn į 
ir užėmė tas Vokie
lis, kurias buvo n 
amerikiečiai, bet ki 
toje buvo numatyto 
ti rusams tvarkyti.

Rusai įėjo į Magd 
kitus miestus Saks 
Tiuringene. Gyvent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 pasaulio

Clement A. Vok^5
(VOKETAITIS) „
Advokatas

i teo laime-
41-40 — 74t h St re
Jackson Heights,

NEwtown 9 - 5972 Ru'
, ai svetimas

Rusija

Saugok Savo A^S
i ilk Nesi- 

Teikiamas geriausias a teisės, tei- 
patikrinimas, prižiūrė jii^ p^. 
AKINIAI prieinamiausi 
kainomis pagal jų rūšis*,

Si ištaiga Įsteigta prieš 40 nŠtio Lietu-

Stenger & Stengtą patį, 
rusai 

OPTOMETRISTAS — OPTIl A 5 slastams, 
394-398 Broadway, Brooklyn, ' XJvietU įj.

■ ==aahy Even-'
LIETUVIŠKA į“

ALUDĖJ“
Karšti Užkandžiai šalyje

KASDIEN
Patogi Vieta Užėjim^. .

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKlMAty 

visokiu oeniMV

JUOZAS ZEID4W™i
rūkalus.411 Grand Streep

Brooklyn, N. Y. at.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH K R U C Mnti tik 
FOTOGRAFAIS’ 

65 - 23 GRAND AVEN^t^irta už- 
Maspeth, N. Y. ^|®iliberališ- 

- - - - - - - - - — persekioja

FOTOGRAFAIS
65 - 23 GRAND A

buvęs fašistas, kuri 
rė dabar uoliu kone 

Rusija Rumunijc 
minį gyvenimą pas 
kią padėtį, kad i 
virstų Rusijos et 
sistemos dalimi.

Demokratinės 
partijos pirminink 
pareiškė: „Vieniui 
tumas tarp vokiške 
siškosios okupacijc 
vokiečiai buvo čia 
rėjom diktatorių 
Dabar vietoj Antį 
rim Višinskį”.

Atsimintina, ka 
šinskis jau yra sei 
rius — jis 1940 m( 
jo Baltijos valstyl 

Leigh White ra: 
nescu dienomis žm 
no, bijodami nak 

. tų, kuriuos vykdi 
■ Gvardija, šiandiei 

na, bijodami nakti 
niriuos vykdo Pi 
cija, padedama N1 
siškojo Vidaus Sa 
misariato”.

* • i
Visiems tiems 

yra duotas paties 
laiminimas. Kai 
atvyko Rusijon s 
munistų dominu* 
riausybės ir kai 
karalius norėjo p 
tus žmones, Višir 
kė, jog jis pats v 
Stalino instrukcį 
tas raštu.

galyje ten Višinskis pagr 
karalius nesutiks 
parinktu premj 
Višinskis, negalė 
tuoti tolesnės 
mybės Rumunij;

Iš tikrųjų ta 
mybė tėra popif 
munijoi vias^-x
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