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’USRYCiAi — pietūs — vakariene. (įeną: tai liepos ket- 
iISKRYMAS gamintas namie iš geriausfoj $ 
iausix bravorų. Parengimams priimami tfe ....T p, T^na kiekvienam pn- 

J U ozas Ginklų p tauta kilo, augo, 
195 Grand Street, savam gyvenimui

greitą sekmadienį prieš 9 
mišias buvo išdalinti dip- 
ii mūsų mokyklos gradu- 
ims.
okslo metų baigimo pro- 
na įvyko mokyklos sa-
7 vai. vakare.

teinantį sekmadienį per 
s mišias bus daroma mū- 
jažnyčioje ekstra kolekta 
ų mokyklos palaikymui.

IUS ŠV. JONO UNIVER
SITETUI

v. Jono Universitetas, šie- 
švęsdamas savo deiman- 
jubiliejų, varo vajų sa

li vienam milijonui do- 
4-
tam vajui savo sutikimą 
davęs Brooklyno vysku- 
Thomas E. Molloy, ku- 

yra ir vajaus komiteto 
bes pirmininkas.
Numatyta suma yra reika- 
a universitetui praplėsti 
o naujiems namams pa
gyti.

Ne«“y?ę- „• ■
učių kovos dienų jau 

ų praėjo. Per tą lai-
Pii^erika nepaprastu 
... u ir energija augo, 
T^ė dabartinę galybę: 

□rh'o pirmoje vietoje 
“®.ulio tautų.
rengimu . .. ,0 a yra pirmoji vals-

, karine pajėga, sa- 
Idom^ turtaiS) savo ener- 
°™.eitimi.

Pelnai ★ • ★

amm’1 i yra pirmaeilė ka- 
Visuspbė, bet šiuo atžvil- 

iriasi nuo kitų di- 
PerėIstybių: ji nėra mi

lžtoji te. Jai svetima agre- 
-sia.

ŽUVOjtįi šiandien kovoja, 
kad buvo užpulta 

Užsifcturėjo sutriuškinti 
syklomii pasaulio gaivalus, 
bimnkv smurtu ir kitų

ray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

les and promotion In greater 
Metropolitan area 

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

ei jūsų namo stogas prakiu- 
, reikia pataisymo, mes esa- 

pasiruošę patarnauti. Joks 
bas nėra per mažas. Mes pa- 
atliekame darbą, turime ruo
nius įrankius. Mūsų darbi- 
kai yra patyrę mechanikai 
Curie patys nori taisyti sto- 
;, mes gaminame ALCALA 
M ROOF COATING. Tam 
■eikia šildymo. Jūs patys ūž
ėsite. Apsaugos nuo vandens, 
; labai pastovus.
saukite: MUrray Hill 4-9561 
>a rašykite: Mr. Kriaucunas, 
)-ll 5 Ave., New York 16, 
w York.
dešimties metų garantija.

[amai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo- 
namus, arba kai reikalinga 
drauda (insurance), malonė- 
e kreiptis žemiau pažymėtu 
trasu, kur Jums maloniai ir 
?ai patarnaus—

J. P. MACHULIS
:eal estate & insurance
6 85th St., Woodhaven 21, N. T.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Iš
lyginimą, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimą ir Irt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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M

Vasara Zarasų krašte Lietuvoje

NAUJIENOS (Ex
1739 SO. HALSTED ST. 

PILSEN STA.
CHICAGO. TT.T,.

Mirė Arkivyskupas 
P. Karevičius

AMERIKIEČIAI ATVYKO Į BERLYNU Vytauto Didžiojo 
Universitete

pimper daugel metų 
pasiliko ištikima 

Jealui savo širdyje 
kraštuose.Gerose«

teisingas;n įprasta sakyti:
. , ..eigiama Amerikos 
. ”;ai ženklas, kad grį- praso. Aje

žmones. ’ _ , .,j:a ne ateityje nema- 
jėgos naudoti krei- 

JoStjtslams. Tą mintį aiš- 
ėžė prezidentas Tru- 
savo kalboje San 

496 Galo mieste.
WAė: „Savo pačių pa- 

stipriosios pasaulio 
urėtų rodyti kelią 

Q^.niam teisingumui”.
(I * * *
to negalima pasaky
mus šio karo laimė-

4^'omų faktų matyti,
. u. tarptautinio teisin-

■asia ir praktika Ru-
jja kiaurai svetimas

=$io 1939 metų Rusija 
varo politiką tokiu 

n griebk ir užimk tiek 
oflPkiek tik gali. Nesi-

1 su jokiais teisės, tei- 
Teiki^ ir žmogiškumo prin- 
patifai'
AKU^ dalykai buvo jau se- 
kainocsomi iš liūdno Lietu- 
^mo-

asirodo, kad tą patį, 
n j su Lietuva, rusai 

ir kitiems kraštams, 
opI0!^idien yra Sovietų ka- 

ė.
tOl.Hj tiai „Saturday Even-

Paryžius. — Pagal anks
tesnį susitarimą Vokietijos 
sostinė Berlynas yra pada
lyta į keturias dalis, kurias 
skyrium valdys rusai, ang
lai, amerikiečiai ir prancūzai.

Amerikos okupacinė ka
riuomenė jau pasiekė Berly
ną ir antradienį bei trečiadie- 
nę užėmė paskirtas vietas.

Taip pat atvyko anglų, 
kanadiečių ir prancūzų 
niai.

Kariuomenę lydėjo 
200 korespondentų.

Rusų kariuomenė tuo tar
pu pajudėjo tolyn į vakarus 
ir užėmė tas Vokietijos da
lis, kurias buvo nukariavę 
amerikiečiai, bet kurios Jal
toje buvo numatytos atiduo
ti rusams tvarkyti.

Rusai įėjo į Magdeburgą ir 
kitus miestus Saksonijoj ir 
Tiuringene. Gyventojai buvo

Rėžinė Sovietų kumš- 
nunijoje”. Straipsnio 

is lankėsi toje šalyje 
Pakoja, kas ten daro-

(pažymi, kad Sovietų 
ma vyriausybė, už- 

h».na valdžią, vartojo 
rną ir kad Sovietų pa- 

jĮjjl.i tiesiogiai kišosi į 
ft jos vidaus reikalus.
•unijos sostinė yra iš- 

™ priešfašistiniais at
ėjimais, bet šalyje ten 
j^ra spaudos ir žodžio 
’ kaip prie nacių.

dali-

apie

kad Rumunija 
ekonominės

Kaimiečių

buvęs fašistas, kuris pasida
rė dabar uoliu komunistu.

Rusija Rumunijos ekono
minį gyvenimą pastatė į to
kią padėtį,
virstų Rusijos 
sistemos dalimi.

★ o

Demokratinės 
partijos pirmininkas Maniu
pareiškė: „Vienintelis skir
tumas tarp vokiškosios ir ru
siškosios okupacijos, kad kai 
vokiečiai buvo čia, mes tu
rėjom diktatorių rumuną. 
Dabar vietoj Antanescu tu
rim Višinskį”.

Atsimintina, kad tas Vi
šinskis jau yra senas grabo- 
rius — jis 1940 metais laido
jo Baltijos valstybes!

Leigh White rašo: „Anto
nescu dienomis žmonės gyve
no, bijodami naktinių areš
tų, kuriuos vykdė Geležinė 
Gvardija. Šiandien jie gyve
na, bijodami naktinių areštų, 
kuriuos vykdo Piliečių Mili
cija, padedama NKVD — ru
siškojo Vidaus Saugumo Ko
misariato”.

ųistų partiją. Kiti lai- 
gjKi buvo prievarta už- 

Įdomu, kad liberališ- 
HyikraScius persekioja

SB

be galo nustebę ir apglušę 
tuo staigiu rusų kariuomenės 
pasirodymu.

Rusai savo užimtoje zono
je turės turtingų žemės ūkio 
plotų ir svarbių pramonės 
centrų, pav., optikos fabri
kus Jenoje, požeminius bom
bų fabrikus Nordhausene ir 
chemijos gaminių dirbtuves 
Leunoj. Tik vargiai ar ga
lės rusai tais fabrikais pasi
naudoti, nes, prieš pasitrauk
dami, amerikiečiai iš ten iš
vežė visus precizijos instru
mentus. Taip pat ir darbi
ninkai specialistai išsikėlė į 
amerikiečių zoną.

Iš pasiekusių žinių maty
ti, kad Vytauto D. universi
teto Kaune rektorius yra 
prof. A. Purenąs, prorekto
riai — Dr. J. Kupčinskas ir 
inž. V. Mošinskis.

fakulteto 
J. Indriū- 
VI. Lašas,

Technologijos 
dekanas yra Dr. 
nas, medicinos — 
statybos — A. Bistrickas, is
torijos-filologijos — A. Ja
nulaitis.

Prodekanų tarpe randame 
V. Klimayičių, B. Abraitį ir 
inž. J. Janickį.

Pranešama, kad Lietuvoje 
mirė buvęs Kauno arkivys
kupas Pranciškus Karevi
čius. Su šiuo pasauliu jis iš
siskyrė gegužės 30 dieną Ma
rijampolėje, kur jis gyveno 
nuo 1926 metų. Palaidotas 
Kauno bazilikos rūsyje bir
želio 3 d.

Velionis arkivyskupas bu
vo gimęs 1861 m. Telšių aps
krityje, žemaičių krašte. Ku
nigu buvo įšventintas 1886 
metais ir buvo paskirtas ku
nigų seminarijos profeso
rium. 1914 metais jis buvo 
pakeltas vyskupu. Netrukus 
kilus pirmajam pasauliniui 
karui, arkiv. P. Karevičius 
uoliai dirbo lietuvių vargui 
palengvinti ir šalies laisvei 
atgauti.

1926 metais, Lietuvoje 
steigiant bažnytinę provinci
ją, arkiv. P. Karevičius pa
prašė šv. Tėvą, kad jį atleis
tų nuo ligšiolinių pareigų. 
Pasitraukęs nuo vyskupijos 
valdymo, velionis įstojo į Tė
vų marijonų vienuolyną ir 
gyveno Marijampolėje ligi 
savo mirties.

Šv. Sostas Nusivylęs
Čarteriu

LIETUVOS PASIENIS BE BAŽNYČIŲ
&

Šią šalį pasiekia vis dau
giau žinių apie Lietuvos su
naikinimą.

Pereitą savaitę Brooklyne 
gautas laiškas iš vieno svar
baus Vilkaviškio vyskupijos 
kunigo, patekusio Vokieti
jon, amerikiečių užimton zo
nom

Jis praneša, kad su juo ton 
pačion vieton buvo išgabenta 
daug kunigų lietuvių.

Pačioje Lietuvoje Vilka
viškio ir Šakių apskrityse 
neliko nė vienos bažnyčios, 
— jos buvo sunaikintos per
nai per mūšius.

Tose vietose be galo nuken
tėjo ir ūkiai. Iš viso bus ten 
išlikę gal tik 15 procentų 
ūkių, — visi kiti buvo sunai
kinti karo ugnyje.

Laišką rašantis 
sako, kad lietuviai 
ir savo bažnyčias
jei tik jų tėvynė būtų laisva.

Drabužius

New Yorkas. — Lietuvos 
pasiuntinys prie šv. Sosto S. 
Girdvainis pranešė, kad Šal
pos Fondo siųsti nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams 
drabužiai buvo gauti Itali
joje.

Toje šalyje yra atsidūrę 
nemaža mūsų tautiečių, ku
riems reikalinga visokeriopa 
parama.

New Yorkas. — „Times” 
korespondentas praneša iš 
Vatikano Miesto, kad Šv. 
Sostas yra apsivylęs nauju 
Jungtinių Tautų čarteriu, ka
dangi jame nors paliečiamas 
tautų apsisprendimas, bet 
nieko neužsimenama apie 
Baltijos valstybių ir Lenki
jos likimą.

Šiaip Vatikanas bendrais 
bruožais pritaria kiekvienam 
žygiui, kuris galėtų garan
tuoti pasaulyje teisingą tai
ką.

Mirė Dr. Natkevičius

PRANEŠIMAS
VISUOMENEI

kunigas 
atstatytų 
ir ūkius,

Kinijos Premjeras 
Maskvoje

Visiems tiems darbams 
yra duotas paties Stalino pa
laiminimas. Kai Višinskis 
atvyko Rusijon sudaryti ko
munistų dominuojamos vy
riausybės ir kai Rumunijos 
karalius norėjo pasirinkti ki
tus žmones, Višinskis pareiš
kė, jog jis pats veikiąs pagal 
Stalino instrukcijas, išdėsty
tas raštu.

Višinskis pagrasino: jeigu 
karalius nesutiks su Maskvos 
parinktu premjeru, tai jis, 
Višinskis, negalėsiąs „garan
tuoti tolesnės nepriklauso
mybės Rumunijai”.

Iš tikrųjų ta nepriklauso
mybė tėra popierinė — Ru
munijoj viešpatauja Maskva.

Maskva. — Į Rusijos sos
tinę atvyko Kinijos ministe- 
ris pirmininkas Soong.

Spėjama, kad kinų ir ru
sų pasitarimai Maskvoje yra 
labai platūs ir gali privesti 
prie pakto tarp abiejų kraš
tų pasirašymo.

Yra nuomonių, kad Kini
jos premjero buvimas Mask
voje prieš trijų didžiųjų su
sivažiavimą gali būti susijęs 
su Sovietų Sąjungos išėjimu 
prieš Japoniją.

Soong Maskvoje buvo su
tiktas labai nuoširdžiai.

Nurodoma, kad po daugel 
metų Kinija dabar pirmą sy
kį vėl yra stiprioj padėty de
rėtis, nes jai ėmė sektis ka
ro frontuose, ir iš Amerikos 
šiandien ji gauna didelę pa
ramą, suteikiančią Kinijai 
naujos jėgos.

Lietuviškoj spaudoj pasi
rodė LAIC žinia, būk aš pa
daręs išsamų apie BALF 
pranešimą Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimui, 
birželio 13 d., New Yorke.

Ši žinia neatitinka tikre
nybei. Amerikos Lietuvių 
Taryba į suvažiavimą manęs 
nekvietė ir nesu tarybos na
rys. Suvažiavime nedalyva
vau ir todėl jokio pranešimo 
apie lietuvius nuo karo nu
kentėjusius nepadariau.

Birželio 10 d. New Yorke 
Pennsylvanijos Kotely j, Ben
dras Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas turėjo direktorių 
susirinkimą ir šiame susirin
kime padariau platų praneši
mą apie BALF veiklą ir apie 
lietuvių nuo karo nukentėju
sių padėtį.

Šia proga pareiškiu, kad 
BALF nieko bendro neturi 
su politinėmis lietuvių orga
nizacijomis. Mūsų organiza
cijos konstitucijoj yra aiš
kiai pasakyta: „This organi
zation shall be strictly non
political and non-sectarian”.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF pirmininkas

New Yorkas. —Gauta ži
nia, kad Europoje mirė Dr. 
Ladas Natkevičius, buvęs 
Lietuvos pasiuntinys Sovietų 
Sąjungai.

Velionis buvo maždaug 50 
metų amžiaus. Jis buvo gi
męs Marijampolės apskrity
je ir savanoriu dalyvavęs 
Lietuvos laisvės kovose. Pa
skui jis perėjo į politiką, bu
vo išrinktas Steigiamojo Sei
mo nariu ir sekretorium.

Perėjęs į diplomatinę tar
nybą, kurį laiką Dr. L. Nat
kevičius dirbo Lietuvos pa
siuntinybėje Paryžiuje, o 
prieš šį jį karą buvo paskir
tas pasiuntiniu į Maskvą. 
Ten jam teko pergyventi vi
sus skaudžiausius Lietuvos 
įvykius, kada Rusija pasikė
sino prieš Lietuvos laisvę.

Prezidentas Pristatė 
Čarterį Senatui

Washingtonas. — Pirma
dienį pats Amerikos prezi
dentas buvo nuvykęs į Sena
tą pristatyti Jungtinių Tau
tų čarterio, kad būtų patvir
tintas.

Iš viso tai labai retas at
sitikimas Amerikos istorijo
je, kad prezidentas pats pa
sirodo prieš Senatą: yra 
Jungtinių Valstybių praeity
je žinomi šeši toki atsitiki
mai. Pirmutinis šiuo keliu 
buvo nuėjęs George Wash
ingtonas 1789 m.

. s*. -.,.. -v fr4--

Washingtonas. — Pereitą 
savaitę Amerikos preziden
tas Trumanas priėmė atsis
tatydinimo prašymą, kurį 
buvo įteikęs ligšiolinis Vals
tybės Sekretorius Stettinius.

Stettinius šiose pareigose 
neišbuvo nė metų. Valstybės 
Sekretorium jis buvo paskir
tas pereitą rudenį, kai dėl 
ligos atsistatydino Hull.

Svarbiausias Stettinius 
darbas buvo San Francisco 
konferencijos paruošimas ir 
pravedimas. Jis tai atliko 
sėkmingai. Bet jau tuoj po 
Roosevelto mirties buvo imta 
kalbėti, kad Stettinius turė
siąs pasitraukti, ypač todėl, 
kad jis pasidarė po dabarti
nio prezidento 
muo valstybėje 
mu. Dabar tuo 
James Bymes.

James Byrnes yra 66 metų 
amžiaus. Jis yra Amerikos 
politikos veteranas. Jis ke
turiasdešimt metų yra išbu
vęs kongrese ir buvo arti
miausias velionies prezidento 
Roosevelto pagelbininkas. 
Be to, jis yra buvęs Aukš
čiausiojo Teismo nariu ir yra 
vienas iš nedaugelio tų žmo
nių, kurie iš pagrindų susipa
žinę su dabartinio karo įvy
kiais ir su Europos padėti
mi. Jis lydėjo Rooseveltą į 
Jaltos konferenciją ir tarna
vo kaip karo pastangų mobi- 
lizatorius. šiose pareigose jojgumo .Taryboje.

sekantis as- 
savo svarbu- 
asminiu yra

žodis buvo lemiamas krašto 
vidaus reikaluose.

Pereitą rudenį Byrnes kan
didatūra buvo minėta į vi
ceprezidentus, bet jis, kaip 
ir Wallace, turėjo pasitrauk
ti, kad būtų galima išlaikyti 
didesnis partijos vieningu
mas.

James Byrnes yra kilęs iš 
katalikų, bet paskui jis atsi
metė nuo katalikybės.

Senatas Byrnes paskyrimą 
patvirtino rekordiniu laiku 
pirmadienį. Vos tik buvo 
gauta jo kandidatūra iš pre
zidentūros, senate visi kiti 
darbai buvo nutraukti. Dau
gumos vadas Barkley tarė: 
„Visi mes pažįstam teisėją 
Byrnes. Jis dirbo su mumis 
per daugel metų, ir visi mes 
žinom jo laimėjimus”.

Po to, nieko nelaukdamas, 
Senatas patvirtino James 
Byrnes nauju Valstybės Se
kretorium.

Po Roosevelto mirties 
Amerikos vyriausybėje jau 
yra penki nauji nariai — 
paštų, teisingumo, darbo, 
agrikultūros ir valstybės se
kretoriai.

Kalbama, kad netrukus ga
li pasitraukti Ickes, kuris 
yra ištarnavęs ilgiau negu 
kuris nors kitas sekretorius 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybėje.

Stettinius buvo paskirtas 
Amerikos atstovu Jungtinių 
Tautų organizacijoje ir Sau-

NAUJI ŽYGIAI BORNEO SALOJE
Tariasi Mažėjų 
TautŲ Žmones

New Yorkas. — Pirmadie
nį, liepos 2 d., New Yorke, 
Waldorf Astoria viešbuty, 
buvo susirinkę mažųjų tau
tų žmonės ieškoti bendros 
veiklos pagrindų.

Buvo išrinkti trys asme
nys — suomis, estas ir lie
tuvis — paruošti čarteriui.

Pasitarime dalyvavo ser
bų, vengrų, slovakų, lenkų, 
latvių, lietuvių, estų ir suo
mių žmonės.

Terese Neumann 
Šelpia Lietuvius

Viena iš nepaprasčiausių 
moterų Europoje yra Teresė 
Neumann iš Konnersreuth, 
Bavarijoje. Jau septyniolika 
metų, kai ji nieko nėra nei 
valgiusi, nei gėrusi. Ji savyje 
pergyvena Kristaus kančią. 
Ji sau jėgos randa komuni
joje, kurią ji kasdien priima 
ir kurioje ji regi gyvą Vieš
patį Jėzų.

Dabar Teresė Neumann 
yra labai užimta, rūpindamo- 
si pabėgėliais, ypač lietuviais 
ir jų vaikais.

Manila. — Paties generolo 
MacArthur vadovybėje aus
tralų kareiviai sekmadienį 
buvo išlaipdinti Balik Papa- 
no ruože, Borneo saloje.

Balik Papanas yra Olandų 
Borneo žibalo valymo cen
tras.

Išlaipdintiems kareiviams 
pasisekė netrukus užimti tri
jų mylių pajūrio plotą ir pa
sistūmėti į krašto gilumą. 
Tačiau juo tolyn salon, juo 
kietesnis darėsi japonų prie
šinimasis.

Viena australų kariuome
nės šaka pasuko prie Sepin- 
gango aerodromo. Mangaro 
aerodromas, netoli Balik Pa- 
pano, pateko į australų ran
kas.

Japonų snaiperiai mėgino 
nušauti gen. MacArthur, 
brendantį per pelkes pirmose 
fronto linijose. Kai jo štabo 
nariai, išgirdę kulkas pro au
sis zvimbiant, supuolė ant 
žemės, generolas stovėjo 
kaip stovėjęs, apžiūrėdamas 
pozicijas.

Luzono saloje, Filipinuose, 
mūšiai baigėsi pereitą savai
tę. Dabar ten medžią j ami 
paskutiniai japonų išsislaps
tę kareiviai.

Daugiau Karo Bonu Dabar Pirksi —• 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

KVIEČIAME LIETUVIŲ DIENON
Šį sekmadienį, liepos 8 d., Klasčiaus parke ir salėje, 

Maspethe, įvyksta šešioliktoji New Yorko apylinkės Lie
tuvių Diena.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia kiekvieną šių žodžių skai
tytoją atsilankyti Lietuvių Dienon.

Šiemet Lietuvių Dienoje kalbės KUN. DR. J. PRUNS- 
KIS.

Nežiūrint, koks bebūtų oras, Lietuvių Diena įvyks. 
Klasčiaus parkas ir salė yra erdvūs: sutalpins ir dideles 
minias.

Visi šį sekmadienį į Lietuvių Dieną!
RENGIMO KOMITETAS
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

NAUJO PASAULIO PAGRINDAI
San Francisco konferencija baigėsi, paskelbdama 

Jungtinių Tautų saugumo organizacijos čarterį.
Pirmiausia čartery nurodomas organizacijos tikslas 

— išlaikyti tarptautinę taiką ir saugumą; plėsti tarp tautų 
draugiškus ryšius, paremtus lygių teisių ir savarankiško 
apsisprendimo principais; spręsti tarptautines ekonomi
nes, socialines, kultūrines ir huinanitarinio pobūdžio pro
blemas, keliant ir skatinant žmogaus teisių gerbimą ir pa
grindines laisves visiems, be rasės, kalbos, lyties ar reli
gijos skirtumo.

Visi naujos organizacijos nariai pasižada savo tarp
tautiniuose santykiuose atsisakyti nuo jėgos ir grasinimų, 
o taip pat nesikišti į kitų šalių grynai vidaus reikalus.

Nariais gali būti visos „taiką mylinčios valstybės”.
Toliau eina numatytos įstaigos.
Pradžioje stovi visuotiniai suvažiavimai, kurių teisės 

nėra per didžiausios.
Visa organizacijos galybė yra sutraukta į Saugumo 

Tarybą, susidedančią iš vienuolikos narių. Nuolatiniai Sau
gumo Tarybos nariai yra Jungtinės Valstybės, Didžioji 
Britanija, Rusija, Kinija ir Prancūzija. Tai yra vadinamie
ji penki didieji. Kitus šešis narius dvejiems metams rinks 
visuotiniai susivažiavimai.

I

Šiai tarybai pavedama rūpintis tarptautinės taikos 
išlaikymu, o penkiems didiesiems suteikiama veto teisė, 
kadangi svarbiausiems nutarimams reikia visų jų balso. 
Tarybos sprendimai yra privalomi visai Jungtinių Tautų 
organizacijai. Šiuo atveju žiūrima ne daugumos principo, 
— visų Jungtinių Tautų nuomonės, — bet mažumos, suves
tos į Saugumo Tarybą. Yra tai nutolimas nuo demokrati
nių principų pačiose organizacijos viršūnėse. Reikale Sau
gumo Tarybai pavedama ir jėgą pavartoti.

Vienu žodžiu, Saugumo Taryba yra daroma naujo pa
saulio diktatorium ir viešpačiu arba, geriau pasakius, tik 
trys didieji — Amerika, Anglija ir Rusija.

Paskelbtasis Čarteris toliau mini Socialinę ir Ekono
minę Tarybą, kuri susidarys iš narių nuo aštuoniolikos 
kraštų ir kuri rūpinsis ekonomine pažanga ir žmonių tei
sių gerbimu įvairiose šalyse. Dar randam Globos Tarybą, 
kuri turėtų atstoti ligšiolinę mandatų sistemą ir saugos 
globojamų tautų socialines, politines ir ekonomines teises 
bei stengsis jas priugdyti prie savarankiškumo laipsnio.

Saugumo Tarybos karinio pobūdžio įsakymus vykdys 
militarinio štabo komitetas, sudarytas iš penkių didžiųjų 
kraštų generalinio štabo viršininkų arba jų atstovų.

Su nauja organizacija yra dar susiejamas tarptautinis 
teismas, darbo organizacija ir kitų, ne taip svarbių įstaigų.

Naujoji organizacija padėjo pamatus pasauliui, ku
riame taika turėtų būti garantuota ir agresija sustabdyta. 
Prieš dvidešimt penkerius metus tai mėgino pasiekti Tau
tų Sąjunga, bet nepajėgė.

Ar šioji Jungtinių Tautų Saugumo organizacija pajėgs 
žmones apsaugoti nuo karų, daugiausia priklausys ne nuo 
paskelbto čarterio, bet nuo geros ar blogos narių valios.

Tuo tarpu didelio entuziazmo čarteris nesukėlė: pa
saulyje esama per daug nusivylimo ir per daug neatitaisy
tos skriaudos, kad būtų galima džiūgauti. Pats čarteris, 
suteikdamas dičkiams veto teisę, drauge užkirto kelią nu
bausti vieną iš didžiųjų, jeigu tas įsigeistų virsti agreso
rium. Išeina, kad didieji savo teises apsisaugojo iš visų 
pusių, bet nerado kelio apsaugoti, jei kuri iš didžiųjų vals
tybių pultų savo silpnesnį kaimyną.

Antra čarterio yda yra toji, kad jame per daug matyti 
dominavimo ar, geriausiu atveju, didžiųjų valstybių pliko 
savanaudiškumo žymių: keli didieji yra nutarę valdyti pa
saulį kaip tinkami, o mažesnės valstybės sprendžiamuose 
dalykuose paliktos be raikšmės; kaip nuolatiniai tarybos 
nariai grieš, taip visi kiti turės šokti.

Trečia čarterio spraga yra toji, kad jame nenumatyta, 
kaip bus atitaisytos tos skriaudos, kurias anksčiau vienas 
iš didžiųjų yra padaręs ir ligšiol neatitaisęs. Toli pavyz
džių nereikia ieškoti: tik atsiminkim Lietuvą.

Pačiame čarteryje esama daug gražių žodžių apie šven
tas pareigas, žmonių teises, teisingumą ir tautų lygybę, 
nesikišimą į kitų vidaus dalykus ir apie reikalą sukurti 
taikos gadynę. Daug tų gražių žodžių skamba liūdnai, nes 
jie griežtai priešingi kai kuriems didžiųjų ligšioliniams 
veiksmams.

Antai, vienoj vietoj sakoma, kad Jungtinės Tautos yra 
pasiryžusios „patvirtinti tikėjimą pagrindinėmis žmonių 
teisėmis, žmogaus asmens kilnumu ir verte, lygiomis vy
rų ir moterų teisėmis, ir lygiomis visų kraštų, didelių ir 
mažų, teisėmis”.

Kai skaitai, tie žodžiai skambėti skamba gražiai. Bet 
kai pažvelgi į likimą eilės nuskriaustų tautų, tarp kurių 
yra ir Lietuva, tie dailūs žodžiai skamba lyg koks pasi
juokimas iš nevienos šalies laisvės ir gražiausių troškimų.

Jeigu iš tikrųjų naujoji organizacija trokšta atnešti 
gražesnį ir teisingesnį pasaulį, tai pirmoj vietoj turi pasi
rūpinti, kad ligšiolinės kruvinos skriaudos būtų atitaisytos.

To nepadarius, naujojo pasaulio sąžinė nebus švari, 
nes daugel žiaurios agresijos aukų būtų paliktos neteisybei 
ir tironijai.

AMERIKA

Rūmai Kaune iš laisvos Lietuvos dienu

SAN FRANCISCO KONFERENCIJOS
PABAIGA

Paskutinė Jungtinių Tautų 
konferencijos sesija, kuri į- 
vyko birželio 26 dieną, San 
Francisco mieste, buvo labai 
iškilminga.

Kaip jau žinome, naujai 
steigiamai pasaulinei organi
zacijai buvo suvažiavę 50 
tautų delegatų. Jie dirbo per 
ištisas 9 savaites, ruošdami 
konstituciją, ši konstitucija 
oficialiai buvo priimta, kaip 
naujos Jungtinių Tautų Or
ganizacijos čarteris.

Čarterio pasirašymas
Veteranų namuose minėtą 

dieną 12 valandą prasidėjo 
Jungtinių Tautų čarterio pa
sirašymas.

Iš viso buvo 153 delegatai, 
kurie pasirašė po čarteriu. 
Jie representavo 50 tautų. 
Pradžioj buvo manyta, kad 
didžiosios valstybės pasira
šys pirma, o kitos — alfabe
tine tvarka. Tačiau parašų 
eilė nebuvo išlaikyta griežta 
alfabetine tvarka.

Pirmiausia pasirašė Kini
ja, paskui Rusija ir Anglija. 
Ketvirtoj vietoj — Prancū
zija, o Amerika kažkokiu 
būdu pateko 38-ton vieton.

Pasirašymo procedūra už
truko 7 valandas su viršum.
Paskutinės sesijos programa

Jau apie 3 vai. po pietų mi
nia buvo susirinkusi prie 
Operos rūmų, kur turėjo į- 
vykti konferencijos baigimo 
aktas. Kariuomenės orkes
tras grojo lauke. Tokiu bū
du žmonėms nepailgo laukti 
ir stebėti atvažiuojančius 
didžponius.

Maždaug 3 valandą ir 30 
minučių po pietų atidarė po
sėdį. šią baigiamąją konfe
rencijos sesiją pravedė Stet- 
tinius. Visą programą sudarė 
vienuolika kalbų.

Pirmas kalbėjo Stettinius.
Jis iškėlė faktą, kad nors 

ir buvo ginčų ir nesutarimų 
kai kuriais klausimais, ta
čiau susitarta ir prieita prie 
išvados.

Stettinius tikisi, kad da
bar, įsteigus pasaulinę orga
nizaciją, visi tarptautiniai 
ginčai bus galima išspręsti 
taikiu būdu. Jo paskutinieji 
žodžiai išreiškė viltį, kad iš
tesėsime įgyvendinti čarte
rio išdėstytus punktus.

Jis pareiškė: „Lai Visaga
lis Dievas nuo šios dienos ir 
per ateinančius mėnesius bei 
metus padeda mums išlaikyti 
tą nepakeičiamą tikslą įgy
vendinti”. O tas tikslas—tei
singumas, kuriuo čarteris 
pamatuotas.

Antruoju buvo pakviestas 
kinų delegatas Dr. Welling
ton Koo. Jis pasakė, kad nau
joji pasaulinė organizacija, 
kooperuodama ir vedama kil
nių tikslų, atneš žmonijai tai
ką ir materialinę gerovę.

Trečias kalbėjo Rusijos 
ambasadorius Gromyko. Jis 
plačiau panagrinėjo Saugu
mo Tarybos reikalingumą ir 
ypač penkių didžiųjų valsty
bių bendradarbiavimą.

Ketvirtas buvo anglų am
basadorius Halifax. Jis pa
reiškė: „Mes negalime saky
ti, kad mūsų darbai yra to
buli, nė negalime garantuoti 
taikos. Tačiau sukūrėme čar
terį, pagal kurį, jei žmonės 
norės, bus galima taikos pa
siekti.”

Prancūzų delegatas Joseph 
Paul-Boncour įdomiai išsi
reiškė, pacituodamas filoso
fo Pascalio žodžius: „Jėga 
be teisingumo — tai tironi
ja; teisingumas be jėgos — 
tai nevykęs pamėgdžioji
mas”.

Vėliau kalbėjo Brazilijos 
delegatas Velloso, Čekoslova
kijos Masarykas, Meksikos 
Padilla, Arabijos kunigaikš
tis Faisal Ibn Abdul Asiz ir 
Pietų Afrikos maršalas Jan 
Christian Smuts.

Paskutinis buvo Amerikos 
Prezidentas Harry Truman.

Presidentas Truman padė
kojo visiems delegatams už 
jų triūsą ir pasidžiaugė, kad 
vis tik konferencija savo 
tikslą pasiekė, nors daug bu
vo «kalbų, kad toks tautų mi
šinys negalės susitarti. Jis 
pabrėžė, kad, nežiūrint ko
kia stipri būtų mūsų pajėga, 
mes neturime pasinaudoti ta 
jėga ir daryti, ką tik mes no
rėtume. Niekas — ar tai tau
ta ir tai tautų grupė — ne
privalo tikėtis, kad turi pri
vilegijų elgtis, kaip nori, 
ypač jei tie veiksmai žalingi 
kitai tautai.

Po Prezidento kalbos su
sirinkimas buvo uždarytas 
apie 5:30 v. vakare.

Užgrojo Amerikos himną, 
ir žmonės pradėjo skirstytis.

Bernice Skirienė
San Francisco, 1945 - VI - 27.

PABĖGĖLIŲ ATSTOVAS 
ANGLIJOJE

Stokholmas (LAIC). — 
Rudolf Penn, buvęs Estijos 
seimo pirmininkas, šiuo metu 
karo pabėgėlis Švedijoje, iš
vyko į Angliją tartis dėl 
tremtinių likimo. Kaip ir lie
tuviai, estų pabėgėliai yra iš
siblaškę po visą Europą.

SOVIETŲ LĖKTUVAI 
MEDŽIOJA

Stokholmas (LAIC). — 
Sovietų lėktuvai paskandino 
ties Gotlando sala tris laivus 
su keliais šimtais Pabalčio 
pabėgėlių. Pranešama, kad 
tai būta civilių pabėgėlių iš 
Ventspilės, ieškojusių išsi
gelbėjimo Švedijoje.

Lietuviai Atbegeliai

Gegužės 10 d. Stokholme 
buvo sušauktas masinis Bal
tijos studentų mitingas. Mi
tinge dalyvavo nemažas 
skaičius ir švedų visuomenės 
veikėjų.

Mitingas buvo sušauktas 
vakarų demokratijų karo 
pergalei paminėti bei primin
ti trijų Baltijos valstybių 
teises į nepriklausomą gyve
nimą. Atitinkamas kalbas 
pasakė Estijos Senato pirmi
ninkas Pukk, buv. latvių už
sienių reikalų ministeris F. 
Cielins ir lietuvių visuome
nės veikėjas — rašytojas I. 
Šeinius. Priimtos rezoliuci
jos buvo išsiuntinėtos eilei 
diplomatinių atstovybių, pir- 
mon eilėn USA ir Britanijos.

Švedijoje gyvenąs žinomas 
visuomenės veikėjas ir rašy
tojas — Ignas Jurkūnas Šei
nius — pradėjo maršrutinį 
paskaitų ciklą apie Lietuvą 
ir Pabaltijį. Paskaitos skai
tomos per visą Švediją.

LAIŠKAI Iš EUROPO(KRAŠTO SUOMIJOJE
(Iš mano prisiminimų)

2. Oi, bulvės, bulvės...
Tuo metu, kai tik stebuk

lu mes išlikome gyvi, karo 
audros nenušluoti nuo žemės 
paviršiaus, rašyti apie tokį 
prozaiškiausią daiktą, kaip 
bulvė, jums, tur būt, išrodys 
daugiau, negu juokinga. Bet 
iš tikrųjų taip nėra. Tik tu
rėkite kantrybės pasiskaity
ti iki galui ir, užtikrinu, sa
vo nuomonę jūs pakeisite, 
pamatę, jog daugelis mūsų 
iki šiol dar pavelka išdžiūvu
sius savo kaulus, tik bulvės 
dėka. Kas su ja nesiskaitė ir 
ją boikotavo, seniai jau ilsi
si po žemele.

Jau karo pradžioje vokie
čiai daug rašė mūsų spaudo
je apie bulvės reikšmę pasau
linių sukrėtimų metu. Di
džiuliais straipsniais jie pie
šė bulvės svarbų vaidmenį 
žmonijos maitinime ir istori
jos faktais nurodinėjo, kada 
ir koks karas buvo laimėtas 
tik jai padedant. O kadangi 
jie buvo užsispyrę šįjį karą 
laimėti, tai ir ragino mus kuo 
daugiausia bulvių sodinti.

Kiek pamenu, amerikiečiai 
bulvei ne labai simpatizuoja, 
nors atvirai jos, kaip iš jų 
krašto kilusio augalo, boiko
tuoti nedrįsta. Mes, Lietuvo
je gyvenusieji, didelės pagar
bos bulvei irgi neteikdavome. 
Pirmąją vietą ant savo stalų 
užleisdami įvairiems keps
niams, kumpiams ir lietuviš
koms dešroms,
maitintoją dažnai nustumda- 
vome į patį stalo galą.

Todėl į vokiečių propogan- 
dą apie bulvę mažai tekrei
pėme dėmesio, jų raginimus 
leidome pro ausis. Bet kai 
raginimas virto griežtu įsa
kymu, net grasinimu baudo
mis, turėjome jam nusileisti 
ir bulvėmis apsodinome ne 
tik tuščius, nesėjamus mies
to sklypus ir skverus, gau
siai jų prikaišiojome patvo
riais ir darželiuose vietoje 
gėlių, bet pagaliau ir šaligat
vius ja padabinome.

tą vargšų

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

W. Zaukus, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. P. Butauskas, Torrington, Conn..........
P. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y................
W. Januškevičius, Philadelphia, Pa.............
Grace Katiles, Brooklyn, N. Y....................
A. Pažereckienė, Maspeth, N. Y..................
Mrs. J. Staškus, Brooklyn, N. Y................
J. Mitchell, Brooklyn, N. Y......................
Mr. A. Nadzeika, Brooklyn, N. Y..................
T. Urbanas, Jamaica, N. Y.......................
Mrs. Anna Paskevitz, Brooklyn, N. Y......
Kščenaitis, Bronx, N. Y..............................
E. Yuškus, Kearny, N. J.............................
B. Adomaitienė, Richmond Hill, N. Y.........
R. Kašėtienė, Brooklyn, N. Y......................
Mr. A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y...............
£)na Baniulienė, Brooklyn, N. Y................
Mrs. M. Pužauskas, Brooklyn, N. Y............
J. Pliauskas, Bayside, N. Y.......................
Ant. Rudaitienė, Brooklyn, N. Y................
Mrs. O. Stagniūnienė, Ridgewood, N. Y.....
Mr. & Mrs. Ignas Bujokas, Ridgewood, N. Y.
Mrs. A. Kurauskas, Brooklyn, N. Y.........
Mrs. A. Urbelis, Brooklyn, N. Y..................
E. Ambrose, Brooklyn, N. Y....................
A. Mazurkevičienė, Mt. Carmel, Pa. ..........
Paul Gakas, Philadelphia, Pa....................
A. Žilinskas, Brooklyn, N. Y.......................
J. Grigas, Brooklyn, N. Y...........................
J. Delionis, Jersey City, N. J.......................
J. Einingis, So. Boston, Mass. .,..................
M. Kučinskas, Brooklyn, N. Y......................
Justina Klant, Brooklyn, N. Y....................
Paul Ikamas, Brooklyn, N. Y.......................
Ben Burbic, Irvington, N. J.......................
J. Grigienė, Richmond Hill, N. Y................
E. Masiulis, Brooklyn, N. Y.......................
Ona Sabestinas, Newark, N. J....................
M. Vizbarienė2 Brooklyn, N. Y....................
Pr. Ražickienė, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. Elena Vaitekūnienė, Brooklyn, N. Y.
E. Bartkevičiūtė, Brooklyn, N. Y.............
B. Jodite, Waterbury, Conn........................
Rev. I. Kelmelis, Newark, N. J...... '..........
J. Miklasevičius, Brooklyn, N. Y................
Mrs. Ann Mitchell, Bayonne, N. J...............
A. Laukaitis, Maspeth, N. Y. .....................
Mrs. V. Kovell, Westfield, N. J...................
Mrs. J. Baranauskas, Newark, N. J............
Mr. P. Zamitka, Brooklyn, N. Y. ................
M. Ligmont, Ozone Park, N. Y. .................

(Bus daugiau)
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L. D. Komitetas

niekaip negaliu užmiršti. 1 
pjvir- jį kaip dabar matau: švi 
0 prie sios akys, gražios, amžin 
tiesių liūdnos. Visados buvo daili 

apsitaisęs. Nors pinigų m 
ža teturėjo, bet pirkdavo t 
gerus ir brangius daiktu 
šilkiniai, gelsvi marškini 
šviesi skrybėlė, gražus ka 
laraištis. Visi jį mylėjo. K 
mietės jam nešdavo kiau 
nių ir kitų dalykų. Bet 
buvo ligonis. Jau tada tu 
jo veidus tokius skaisč 
raudonus — tai džiovos žei 
las. Draugystėj būdavo lin 
mas. Jis nenorėjo, kad 1 

i su juo kentėtų. Tada aš 
. supratau, bet dabar man ;
i ku, kiek jis kentėjo. Jis 
į nojo, kad neilgai gyvens.

čiau to neparodė. Ir m 
juokauti, paerzinti. Vis k] 
sinėdavo apie jaunesni 
mano seserį, sakėsi — ka 
paaugs, tai atvažiuos pas 
ir nusiuntė jai virimo kn 
- juokams.

Nors, bulves so ...įnės- 
dėl to „žiauraus” >■ 
raukėmės ir tyliai, 
kas neišgirstų, nusiK 
me, sulaukę mielo r'^iir 
savo nusistatymą vir^o- 
nuošimčių pakeitėme^ tylu; 
gėda prisipažinti, pAįja 

1 filron cx nmrnvini'n :)̂SUO- 
įsi ne-

Kai žmogus esi vėLjau- 
gerbti tai, ko neke:;jL 0 
protestuoti, ar net ar^j 
ti, bet jei dėl susidėjLį.. 
linkybių savo noru t^..̂j]. 
lenkti žemiau nulio, 
kaip šuo, muilą prarY 
neturėdamas ant kc^™ 
išlieti, desperatiškai i^08

— Skaudi likimo
Ar tai ne ironija, 

rime draugauti išinp' 
bulve tuo metu, kai v Lj 
tuva užversta įvairia* 
Dievo gėrybėmis, 
mus trata traukiniai 
sienin vežamais b^ir!ve’ 
galvijais ir paukščiai ! 
Nemunu stenėdami;^® 1 
garlaiviai, perkrauti ii Maila Talvio valandėlę 
sviesto, kai iš sandė^P r:—-1-- 
verčiami supuvę kiaųMF88' 
supeliję miltai, kurkimai 
mes nepajėgiame išpili® is

Mes žmonės raštinį i* Pa^ 
gebame iš maisto 
išskaityti, kad dar i{$lNe
munas priklauso. NiŠ 
tik dvi savaitės praė?®n1 
mėnesio duonos, drt^da- 
cukraus norma jau si-kėtelia, 
ta. Tai mes žinome ijiirirdus, 
reikalaujame. Bet žfcraituau
tai, kad mūsų virpi Talvio 
aparatan dar nepaklijikai: 
balai, vienas kiaušit^Į... 
litrai nugriebto pieno^ 
tis sūrio ir sviesto' 
du svarai mėsos! Be., 
mes ir kreipiamės p" 
viešpatį — krautuvė - 
ją — patarimo. O jį M1 
autoritetingu žodžiu • 
mums paaiškinti:

1. Kiauliena duoda fl - 
išrinktajai rasei. V.

2. Sviestas — tik J . 
menei.

3. Pienas — vokie 101111J
nims. “ N

4. Kiaušiniai — da™A.
gedo. iiynsbu-

5. Sūris įrašytas
tik dėl įvairumo. sįTūs mir-

6. Mėsa... Kadangi di 
liuose dar neprisirinh^ 
karnos valgyti” mėse350^ 1 
pienos), jos vietoje ;^liavo į. 
arklienos. 3skal-

Tos stipienos ir ar^tarie 
belaukdami mes po (šnjenet 
valandų sto vėdavome torektū- 
krautuvės durų, kartai savo 
są naktį miegodavoif i pastarų
jų (faktas!), bet turėcĖašojže- 
eiti namo tuščiomis ’šsiĮtau- 
mis, jei nemokėdavome kuris 
dagiai pasisveikinti sišanunėse 
krautuvės vedėju, ar ^s šve
dėj ėjoms dirbtinai ntėnįįug 
soti. (Sakau dirbtina^p^į. 
šypsoti, nes tikrai nuc®®^. 
juokas iš mūsų leksikcfy 
niai išgaravo). į

Susidarius tokiai p: 
be išeities, lieka gįmjįjjn 
„šventu dūku ir tabaku^-—! 
gi mes ir rūkėme! .

Prašomi S
iš spekulianto pirktose Leisti Mokytis į 
porcija n“ tTbak'KUO HIGH SCHO 
karienę, žinoma, sul • 
nuos žmona. — ir

Oi, ta vakarienė, KOLEGIJA 
kainuodavo mums nėr

Visą viltį sudėjęs va lietuviams berniukams 
nei, eidamas iš darbo, 1926 metais ir jau yra is 
vo, sužadinti epetitui 
sidairai į krautuvių 1^ Elegijoj studijuodami, vaikai 
kur užrašyta „nur f nepasakoje, gražioje gamtoje, rūpe 
sche” (tik vokiečianfiSiriiniir auklėjami, 
parbėgęs namo alkana^kolegijoj veikia Aukštesnioji M 
vilkas, sušunki žmonai!^ kfllegijos metai (Junior Co

Kas vakarienei? ^prasidės rugsėjo 5 dieną
O ji liūdnai pasižiūri^krieoami jau dabar įrašyti sa 

ve įdubusiomis akimis High School ar Kolegiją. I 
siūlo nuo pusryčių li^Moni užvažiuoti, apžiūrėti n 
surogatų kavos.

Vos nekrenti nuo ap(<įj kreiptis šiuo adres 
sijos. Tik vėliau, kiek 
peikėjęs, pradedi sul REGISTRAR, 
klydęs, visą maitinimos:|lfj0|10p0Įjs College.

(Tęsinys 5 pusi-U Hompson, Conn.

niekeno neverčiam.1' 
laisvu noru.

simąsto:
— Kai dabar išvystu Ii 

vį, rodos, kad ir Kud 
tuoj pamatysiu čia gatvi 
nant.

Ir vėl ji kalba apie s< 
gražias ienas tenai, prii 
miai sruvenančio Nemu

— Buvo vasara, rūgi: 
tė. Iš tolo pasigirdo d 
Mes sėdėjom po ąžuol 
lakštingalėlė taip gr 
,lakštavo. Mes tylėjom

jautėm, kad Kudirka tas 
dėtas melodijas kompc 

' savo sieloj... Bet dėl mu 
mudu kartais ir susigin 
vom: mat, jisai labis 
mėgo Verdi, o aš, ka 
daug to laiko jaunųjų 
vom galvos netekę dėl 

~ ?"■ nerio. Kartais ponia I 
‘m I™' čiūnienė ką nors išgal

, vo Kudirkos nuotaiki 
lengvinti, pralinksmini 
nojau vienas jos eiles 
laukit...

Ji stengiasi atsimi 
paskui deklamuoja:

Jauna katė, pilka 
Juodą uodegą tu:

Ir ji pasako visą ei 
apie pilką katę.

— Išvažiuojant Kr 
nienė mums davė žemi 
ą. Ir dabar ją saugo
Ir atsidusus ji pridt
— žemė iš Lietuvo 
Iš Lietuvos ponai

os dar parsivežė ir k 
minimų — juostų, : 
turi gintaro karolius,' 
prieš aštuonerius me 
vanojo kan. A. Sabali

— Vieną žiurstą i 
jom Sibeliui.

— 0 kur dabar jūs 
sis muzikas?

— Jis gyvena pro’ 
užsidaręs savo viloj

i mes jam padainavoi 
s viškų dainų... Jis y 

parašęs keletą meloc
Perėjom prie s
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J. Aistis

O, LIETUVI
O LIETUVI, argi tu nejausi, 
Kad mus slegia likimo našta? 
Ar ne tavo Lietuva brangiausia 
Šiandie tyso, žemėn parblokšta?

O ji kenčia kruvinoj vergijoj 
Nelaiminga, apleista, deja.
Senos žaizdos nevisai užgijo — 
Šiandie atsivėrus vėl gili nauja...

Argi tavo gailesys nebunda,
Ar neskausta gi dabar širdis, 
Ar tėvynės sielvartingo skundo 
Nė girdėte šiandie negirdi?

Argi tavo taip širdis užšalo
Ir atšipo taip visi jausmai,
Kad nelaimė didelė be galo, 
Kad tėvynės sielvartai skausmai

Tau pradėjo šiandie nerūpėti, 
Lyg jau būtų jie tau svetimi? ...
Nesinori, nesinori ir tikėti, 
Kad jos laime netikėt imi...

Priaugino karžygių-galiūnų, 
Laisvės kelią pasirinko ji...
Ar šiandieną mes, tikrieji sūnūs, 
Jos karčiam likimui būsim abeji?

Tad, lietuvi, kur bebūtum,
Kas bebūtum — privalai ją gint 
Ir neleisti ją, lyg žalią rūtą, 
Piktai kojai mirtinai numint.

Antanas Vaičiulaitis

A1ARIĮ KRAŠTO SUOMIJOJE
• r—wus tarpais smes-

^anas jūros pavir-
tojĮiž Helsinkio, prie

Vytautas Didysis”
Ir Jo Darnai

Dr. Vincas Kudirka

2. Oi, bulvės, bulves...

Tuo metu, kai tik stebuk
lu mes išlikome gyvi, karo 
audros nenušluoti nuo žemės 
paviršiaus, rašyti apie tokį ąžuolų, tarp tiesių 

i & ir vieniša kažkur 
i Ciesoriaus Mikko- 

bis] čia bemaž tylu: 
jįiais pravažiuoja 

ar praeina suo- 
medžių ilsisi ne- 

į^ra — ir mes jau- 
|įį,jos alsavimą. O 
1^‘j saulė pro šakas 
kulius ant žemės— 
išbūtų šventė, poil- 

neveikimo diena.
jų kranto erdvus 

'.r jame nė gyvos 
/'irmiausia pasiro- 
J^uva ir taikiai mus 

atėjusi tarnaitė 
*®Hus, mes galvojam, 

, Nuoliams ne taip 
teikti į jaukius Mai- 
■ s£profesoriaus Mik- 
lS^os, sodus ar sve- 
įlfes jos stogu. Ten, 
ipĖo tako, matom į 
I sekant moterį; jos 
įveįnsūs, o akys taip 
plynos. Mes jai sa- 
mčs} esam, ir kai jinai 
jjjCad čia keleiviai iš 

krašto, kur ji pati 
išįiriasdešimt metų 
ugisi prie gražių Ne- 
(įįątų, ūmai josios 
atemba, ji žiūri į 

lar ko nesuvokda- 
kj rankos skėstelia, 
jįhjtą žinią išgirdus,

savo ruožtu nu- 
kada Maila Talvio 

jjjpyla lietuviškai: 
jjjjj, mieli sveteliai!... 

■fcjir kartoja: 
•j. >tuvos!.... dUF! . .i ur, ponia, mokat 
i“?-?
•P^ida, kai su vyru 
■^’e gyvenom... Bet 
iaEZ sunku man prisi

Jįi mus į vilą, o iš 
•^jnus pasitikęs šuva.
-;ba paukštytės ša- 

^abaryje žiūrim į 
M., į garsiausio jų 

Kivi statulą — 
^kuris lig gyvas bu

omas, net atvaizdo 
SĄiko, išskyrus mir

tie jau padarytąjį...
Ualvio (jos vyro nė- 

liU'Si — automobiliu 
fcą dienų iškeliavo į 
pjgjgilumą) mums kal- 
arižJ.os rašytojus, kurie 
feuvę ar drauge net 

įįiD kūrinių korektū
roj a apie gerus savo

prozaiškiausią daiktą, kaip 
bulvė, jums, tur būt, išrodys 
daugiau, negu juokinga. Bet 
iš tikrųjų taip nėra. Tik tu
rėkite kantrybės pasiskaity
ti iki galui ir, užtikrinu, sa
vo nuomonę jūs pakeisite, 
pamatę, jog daugelis mūsų 
iki šiol dar pavelka išdžiūvu
sius savo kaulus, tik bulvės 
dėka. Kas su ja nesiskaitė ir 
ją boikotavo, seniai jau ilsi
si po žemele.

Jau karo pradžioje vokie
čiai daug rašė mūsų spaudo
je apie bulvės reikšmę pasau
linių sukrėtimų metu. Di
džiuliais straipsniais jie pie
šė bulvės svarbų vaidmenį 
žmonijos maitinime ir istori
jos faktais nurodinėjo, kada 
ir koks karas buvo laimėtas 
tik jai padedant. 0 kadangi 
jie buvo užsispyrę šįjį karą 
laimėti, tai ir ragino mus kuo 
daugiausia bulvių sodinti.

Kiek pamenu, amerikiečiai 
bulvei ne labai simpatizuoja, 
nors atvirai jos, kaip iš jų 
krašto kilusio augalo, boiko
tuoti nedrįsta. Mes, Lietuvo
je gyvenusieji, didelės pagar
bos bulvei irgi neteikdavome. 
Pirmąją vietą ant savo stalų i 
užleisdami įvairiems keps
niams, kumpiams ir lietuviš
koms dešroms, tą vargšų 
maitintoją dažnai nustumda- 
vome į patį stalo galą.

Todėl į vokiečių propogan- 
dą apie bulvę mažai tekrei
pėme dėmesio, jų raginimus 
leidome pro ausis. Bet kai 
raginimas virto griežtu įsa
kymu, net grasinimu baudo
mis, turėjome jam nusileisti 
ir bulvėmis apsodinome ne 

■ tik tuščius, nesėjamus mies
to sklypus ir skverus, gan- 

rūtinį šiai jų prikaišiojome patvo- 
etuvą riais ir darželiuose vietoje 
skai- Į gėlių, bet pagaliau ir šaligat- 

į. vius ja padabinome.
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niekaip negaliu užmiršti. Aš 
jį kaip dabar matau: švie
sios akys, gražios, amžinai 
liūdnos. Visados buvo dailiai 
apsitaisęs. Nors pinigų ma
ža teturėjo, bet pirkdavo tik 
gerus ir brangius daiktus: 
šilkiniai, gelsvi marškiniai, 
šviesi skrybėlė, gražus kak
laraištis. Visi jį mylėjo. Kai
mietės jam nešdavo kiauši
nių ir kitų dalykų. Bet jis 
buvo ligonis. Jau tada turė
jo veidus tokius skaisčiai 
raudonus — tai džiovos ženk
las. Draugystėj būdavo links
mas. Jis nenorėjo, kad kiti 
su juo kentėtų. Tada aš ne
supratau, bet dabar man aiš
ku, kiek jis kentėjo. Jis ži
nojo, kad neilgai gyvens. Ta
čiau to neparodė. Ir mėgo 
juokauti, paerzinti. Vis klau
sinėdavo apie jaunesniąją 
mano seserį, sakėsi — kai ji 
paaugs, tai atvažiuos pas ją, 
ir nusiuntė jai virimo knygą 
— juokams.

Maila Talvio valandėlę su
simąsto :

— Kai dabar išvystu lietu
vį, rodos, kad ir Kudirką 
tuoj pamatysiu čia gatve ei
nant.

Ir vėl ji kalba apie senas, 
gražias dienas tenai, prie ra
miai sruvenančio Nemuno:

— Buvo vasara, rugiapiū- 
tė. Iš tolo pasigirdo daina. 
Mes sėdėjom po ąžuolu, ir 
lakštingalėlė taip gražiai 
lakštavo. Mes tylėjom — ir 
jautėm, kad Kudirka tas gir
dėtas melodijas komponavo 
savo sieloj... Bet dėl muzikos 
mudu kartais ir susiginčyda- 
vom; mat, jisai labiausiai 
mėgo Verdi, o aš, kaip ir 
daug to laiko jaunųjų, bu
vom galvos netekę dėl Wag- 
nerio. Kartais ponia Kriau
čiūnienė ką nors išgalvoda
vo Kudirkos nuotaikai pa
lengvinti, pralinksminti.
nojau vienas jos eiles. Pa
laukit...

Ji stengiasi atsiminti ir 
paskui deklamuoja:

Jauna katė, pilka katė 
Juodą uodegą turėjo...

Ir ji pasako visą eilėraštį 
apie pilką katę.

— Išvažiuojant Kriaučiū
nienė mums davė žemės sau
ją. Ir dabar ją saugoju.

Ir atsidusus ji prideda:
— Žemė iš Lietuvos!...
Iš Lietuvos ponai Mikko- 

los dar parsivežė ir kitų at
minimų — juostų, žiurstų,

ži-

\rOS GARBĖS RĖMĖJAI
©liktoji New Yorko Apylinkės Lietinių 
ių tikslų — paremti savo apylinkės lai- 
nos Komitetas tikisi, kad “Amerikos” 
lieji Lietuvių Dienos Rėmėjų skaičiuje, 
ėkingumu pranešti vardus asmenų, jau 
is Garbės Rėmėjų eiles ir paskyrusių 
lovaną. Tikime, jų gražiu pavyzdžiu pa- 
bičiulių.

dalykų. Kalbamės apie jų li
teratūrą, iškasam įdomių 
smulkmenų apie pačius ra
šytojus. Maila Talvio atsi
mena ir eilėraščius gerųjų 
autorių — ir sujaudinta de
klamavo Koskenniemi iš
traukas. Aš dabar girdžiu 
jos balsą ir atsimenu ano ly
riko žodžius apie dulkę: kai 
mažas jis buvo, toji dulkelė 
mirgėjo ir žaidė jo kambary, 
o paskui, kai jis išklydo į pa
saulį, pro langą jį išlydėjo ir 
toji mažytėlė dulkė! — Ar
ba vėl klausiausi to paties 
poeto epitafijų — ir kokia 
prasminga toji apie kūdikį: 
vos tik jis atėjo į šią žemę ir 
išvydo saulės šviesą — ir jau 
vėl turėjo išnykti į tamsos 
šalį.

— Dabar rašau romaną iš 
Helsinkio praeities.

Mes, prisimindami senas 
dienas ir tolimuosius Nemu
no krantus, kalbėdami apie 
plačią suomių žemę ir josios 
žmones, jau senokai buvom 
palikę kambarį. Pro sodo me
džius ten raibuliavo ir bliz
gėjo tyli jūra, o čia šakose 
šmėstelėjo judrus ir smilus 
gyvulėlis. Maila Talvio pasi
ėmė į ranką maisto ir ėmė 
šaukti:

— Kuri, kuri!
Pušies liemeniu šmiža vo

verė. Ji leidžias žemyn ir nu
šoka ant žemės. Stabtelėjus 
pasižiūri į mus: ar nėra pa
vojaus iš tų nepažįstamųjų? 
Ne.

Tada voverėlė — kuri — 
pribėga prie rankos ir prade
da užkandžiauti.

Nenori Grįžti 
Rusijon

London (LAIC). — Savo 
laiku sąjungininkai išlaisvi
no iš vokiečių nagų daugelį 
tūkstančių buvusių sovieti
nių karių. Belaisviai buvo 
atkelti į Angliją.

Neseniai, pagal susitarimą 
su Sovietų vyriausybe, tie 
belaisviai buvo išgabenti į 
Murmanską. Pakrovimo uos
tuose Anglijoje vyko tragiš
kos scenos. Rusai verkė ir 
maldavo nevežti jų į Rusiją, 
nes ten jų laukia mirtis už 
„pasidavimą”.

Vėliau paaiškėjo, kad Mur
manske visi grįžtantieji be
laisviai buvo pasiųsti į kon
centracijos stovyklas. Ten 
prasidėjo sijojimas ir „valy
mas”, kurio pasekmėje dau
gelis buvo „likviduota”.

Neseniai Anglijon atga
benta nauja rusų belaisvių 
partija.
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įi£is — ir iš pastarų
jų [įio jau nėra šioj že- 
jų(įii nėra ir mūsų tau- 
ępco Kudirkos, kuris 
ėjikais panemunėse 
jjJms Suomijos šve
ntiko nenykstančius 
jįuįjS- Ir rašytoja pasi
ūt stalo, tartum įsi- 
. -ižką tolybėje prieš 
/^susigraudinus sako 
liii^ T7 J' 1 • 1 •Kudirkos niekaip,

turi gintaro karolius, kuriuos 
prieš aštuonerius metus do
vanojo kan. A. Sabaliauskas.

— Vieną žiurstą dovano- 
jom Sibeliui.

— O kur dabar jūsų didy
sis muzikas?

— Jis gyvena provincijoj, 
užsidaręs savo viloj... Tada 
mes jam padainavom lietu
viškų dainų... Jis yra joms 
parašęs keletą melodijų.

Perėjom prie suomiškų

lietuviai Tėvai Maloniai Prašomi Savo gi P
eisfi Vaikus Leisti Mokytis į 
$RIANAPOLIO HIGH SCHOOL 
r; *r

į KOLEGIJA
vienintelė mokykla lietuviams berniukams šiame
Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išleidusi 

^f"iu kaip 1,100 mokinių.

. ^larianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drauge 
progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rūpestingai 
^Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.
?L>Iarianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokykla 
®/.i School) ir dveji kolegijos metai (Junior College). 
sc>iglokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną.
įj^i’ėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo vai- 

, Marianapolio High School ar Kolegiją. Kuriems 
1, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, 

Or papildomų žinių.
veP/isų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:

REGISTRAR,
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.
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Tat buvo nedidelė balta ka
tytė. Nuo lietaus ir purvų 
jos plaukai kabėjo sustyrę ir 
pasišiaušę, o menkas suliesė
jęs kūnelis visas drebėjo nuo 
šalčio ir baimės. Radau aš 
ją lauke, patvory pritūpusią, 
susirietusią, nelaimingą. Ma
ne pamačiusi, ji taip gailes
tingu balsu sukniaukė ir pa
žiūrėjo akimis, kuriose švie
tė ir baimė ir viltis. Ji buvo 
dar visai visai jaunutė, bet 
tokia sudžiūvusi. Gal jie pir
ma norėjo ją įdėti maišiu- 
kan ir, nunešę į upę, įmesti 
vandenin, bet paskui parnešė 
atgal, pametė patvorin, kad 
ji neberastų namų ir nudvės
tų badu (tarp žmonių jau 
nebebuvo jai vietos). Gal jau 
nebe pirmą dieną ji čia išal
kusi ir sušalusi tupi...

Bet kas man darbo? Juk 
ji niekam nereikalinga... Ir 
aš apsidžiaugiau, kaip apsi
džiaugia pamatęs kiškį me
džioklis. O aš juk juo buvau 
apsitaisęs. Ant pečių turėjau 
persidėjęs lanką, rankoj ne
šiau strėles: tariausi esąs 
tikras Amerikos tyrlaukių 
gyventojas, Kuperio aprašy
tas. Nors buvau tik antro
sios klasės mokinys, tačiau 
jaučiausi milžinas esąs, ku
ris, rodės, ir vilkų gaują su
sitikęs neišsigąstų.

O čia buvo tik maža su
džiūvusi katytė...

Atmatavęs dešimtį žings
nių, atsistojau, nusiėmiau 
nuo pečių lanką, įtempiau 
strėlę ir pradėjau taikyti. 
Liūdnomis akimis žiūrėjo į 
mane nelaimingas gyvulėlis,

tarsi klausdamas, ką aš da
rau... ir laukė.

Strėlė sudzimbė ore, ir pa
mačiau, kaip katytė staiga 
pervirto kūlio, skaudžiai 
skaudžiai sukniaukė ir pra
dėjo stirenti kojytėmis...

Kliudžiau. Kaip tikras me
džioklis, prilėkiau artyn, bet 
ūmai pajutau širdyje šaltį ir 
apsistojau nustebęs: katytės 
veidas buvo neapsakomo 
skausmo pervertas, akys pri
merktos; ji iš visos dar li
kusios galios pasistengė at
sistoti ant pirmutinių kojy
čių ir pradėjo šliaužti, vilk
dama žeme savo kūnelį. Kar
tu vilkosi įlindusi jos krūti
nėn strėlė, o iš žaizdos dide
liais juosvais lašais lašėjo 
ant smėlio sukrešėjęs krau
jas.

Nusiminęs, nebežinoda
mas, kas daryti, atžagaria 
ranka numečiau lanką ir 
strėles ir neatsigręždamas 
parlėkiau namo, širdyje jau
čiau skausmą ir sunkumą: 
tarsi didelė našta slėgė krū
tinę.

Tik trečią dieną drįsau iš
eiti laukan: katytė gulėjo 
aukštininka, nebegyva. Čia 
pat prie jos buvo numesti 
lankas ir strėlės. Nutvėręs 
lanką ir strėles, sulaužiau į 
šipulėlius ir toli išmėčiau po 
lauką. Tik nedrįsau išimti 
strėlės, kuri buvo įsisiurbu
si katytės krūtinėn ir dabar 
stypsojo atsikišusi.

Tatai buvo vienatinis ma
no amžyje šūvis. Bet... lai
mingas: aš jį ir ligi šiolei 
tebenešioju savo krūtinėje...

J. Biliūnas

Di Komitete

(Tęsinys)
Bet ir nekviečiami jie mielai į Lietuvą 
traukdavo, nes čia rasdavo pelningo darbo 
ir ramų gyvenimą. Dažniausiai atvykdavo 
vokiečiai, kurie sugavo prekėmis pasklis
davo po visą šalį. Kaune jie turėjo didelius 
prekių sandėlius. Lietuviai daugiausia su 
jais prekiaudavo, vykdami Nemunu į Prū
sus arba Dauguva į Rygą. Tačiau lietu
viai pasiekdavo ir dar tolimesnius kraštus. 
Per raistus ir pelkes jie nuklampodavo į 
Naugardą, Pleskavą, o Dniepro upe nusv
irdavo į Juodąsias marias pas totorių 
pirklius. Iš kitur lietuviai pirkdavo gele
žinius daiktus bei įrankius, įvairius au
deklus, druską ir kitus panašius dalykus, 
o parduodavo vašką, kailius, gintarą, miš
ką.

Vytautas pirklius globojo. Jis darydavo 
sutartis su kitomis valstybėmis, dažniau
siai su kryžiuočiais, kad Lietuvos pirklius 
laisvai įsileistų į savo kraštą. Jei kryžiuo
čiai Vytauto pirklius nuskriausdavo ar nu
žudydavo, tai jis už tai savo priešams ne
dovanodavo, o pirklio šeimą sušelpdavo. 
Be to, kariaudamas jis dažnai tiesdavo 
per miškus ir pelkes kelius, kuriais paskui 
pasinaudodavo pirkliai, nes gerų kelių ta
da nebuvo. Už Vytauto palankumą pirkliai 
jį gerbė ir mylėjo, o jo viešpatavimo lai
kus vadino aukso laikais. Vytautui jie 
teikdavo brangių dovanų: aukso, sidabro, 
gelumbių, brangių kailių. Iš to turtėjo Vy
tauto iždas ir rūmai. Pinigų jam niekada 
netrūkdavo — jis dar paskolydavo jų Jo
gailai.

Be pirklių, Vytautas globojo ir amati
ninkus. Tarp jų buvo daug svetimšalių. 
Jie gamino Vytautui ginklus, liejo patran
kas, bažnyčių varpus, statė bažnyčias ir 
pilis. Prie jo rūmų buvo dar daug rašti
ninkų ir mokytų vyrų, dažnai lenkų, vo
kiečių, čekų ir rusų, kurie įvairiomis kal
bomis rašydavo jam laiškus. Vytautas 
jiems gerai atlygindavo, buvo jiems mei
lus ir nuoširdus. Su juo jie taip sutikdavo 
ir sugyvendavo, kad nenorėdavo Vytauto 
palikti. Net iš Anglijos žmonės siūlyda- 
vosi jam tarnauti.

Vytauto laikais ir patys lietuviai pradė
jo šviestis. Manoma, kad Trakuose ir ki
tur prie įkurtų vienuolynų buvo įsteigtos 
ir pirmosios mokyklos. Bet tikrai žinoma, 
kad jau 1413 metais keli vilniečiai mokėsi 
Krokuvoje, o paskui ir kitose aukštose 
mokyklose. Vytautui valdant buvo para
šytas pirmas Lietuvos metraštis, tartum 
pirmoji lietuvių knyga, tiktai rusų kalba. 
Ji gražiai aprašo didžiausių Lietuvos ku
nigaikščių darbus ir labai išgiria patį Vy
tautą. Vadinasi, ją bus parašęs paties Vy
tauto pasamdytas žmogus.

Tačiau daugiausia Lietuvoje pasikeitė 
religinis gyvenimas. Iki Vytauto Lietuva 
buvo pagonių šalis. Lietuviai garbino šven
tuosius miškus, griaustinį, žvaigždes, se
nolius ir kūreno amžinąją ugnį. Ir dabar 
jie dar nebuvo seno tikėjimo visai pamir
šę. Tačiau tarp mėlynųjų girių viršūnių 
jau spindėjo kryžiai ir skambėjo bažnyčių 
varpai. Daug lietuvių buvo pakrikštyta; 
jie lankė bažnyčias, kurių vienas Vytau
tas, kaip matėm, buvo pastatydinęs apie 
30. Jo remiami vyskupai, kunigai ir vie
nuoliai mokė žmones pažinti tikrąjį Die
vą. Dangaus šviesa vis plačiau ir skaid
riau sklido po visą šalį. Vytautas to pa
siekė ne iš karto. Jis daug dirbo ir trūsė, 
kol savo tėvynę įrašė į Katalikų Bažnyčią.

Kaip matome, Vytautas ne tiktai gynė 
Lietuvą nuo priešų ir toli į rytus nukėlė 
jos sienas, bet ją taip pat švietė, kultūri
no. Jam valdant Lietuva darėsi kaskart 
panašesnė į kitas, labiau apsišvietusias 
Europos valstybes. Anksčiau daug kas 
manydavo ją esant kažkokį tolimą kraš
tą, kur gyvena žiaurūs krikščionių prie
šai. Tačiau dabar mūsų tėvynės ir paties 
Vytauto vardas garsiai nuaidėjo po visą 
Europą. „Per jį mūsų tauta prabilo į vi
są pasaulį — sako Vieštautas — ir istori
joje užėmė garbingą vietą”. Vytautas bu
vo lyginamas su pačiais žymiais pasaulio 
vyrais. Ano meto rašytojas Dlugošas sa
ko, jog „Vytautas užėmė pirmą vietą to 
laiko valdovų tarpe”. Pas jį apsilankydavo 
pasiuntiniai iš Anglijos, Italijos, Vokieti
jos, Danijos ir kitų Europos kraštų. Jo 
patarimų klausė galingas Romos impera
torius Zigmantas, Anglijos karalius Hen
rikas, Lenkijos karalius Jogaila. Konstan
tinopolio imperatorius prašė jo pagelbos 
prieš turkus. Vytautui pagrasius, turkai 
aprimo, čekai Vytautą kvietė savo kara
lium, lenkai ir rusai jį paskelbė savo glo
bėju. Popiežius Vytautą paskyrė savo vie
tininku Lietuvai ir rusų kraštams ir pa
vedė jam globoti Rygos arkivyskupiją. 
Taigi, Vytauto garbė ir galybė aidėjo to

limuose Europos kraštuose. „Jis buvo gar
binamas visose pasaulio dalyse” — sakė 
garsus ano laiko pamokslininkas, Šv. Jo
nas Kantas. Vytautas buvo pasiekęs aukš
čiausią garbės viršūnę. Jis dar gyvas bū
damas laimėjo Didžiojo vardą. Jam trūko 
tik karaliaus vainiko, kuris puoštų didžius 
jo darbus ri pražilusią senelio galvą.

VYTAUTO SUMANYMAS VAINIKUOTIS 
IR JO MIRTIS

Jau baigėsi antras šimtas metų, kai 
Mindaugas buvo gavęs iš popiežiaus ka
raliaus vainiką. Nuo to laiko visi didieji 
Lietuvos kunigaikščiai galėdavo vainikuo
tis, tik reikėdavo jiems apsikrikštyti. Bet 
nei Gediminas, nei Algirdas su Kęstučiu 
nesikrikštijo ir nesivainikavo. Vytautas 
galėjo tai padaryti, nes jis jau seniai buvo 
krikščionis. Vengrijos karalius Zigman
tas prieš Žalgirio mūšį jam buvo net pa
siūlęs karaliaus vainiką, bet Vytautas jo 
siūlymų nepriėmė. Tada jam labiau rūpė
jo savo priešai nugalėti, negu įgyti kara
liaus garbė. Pasinėręs didžios savo vals
tybės reikaluose, jis tuo nesirūpino ir tuo
jau po Žalgirio mūšio. Tiktai sulaukęs ži
los senatvės, Vytautas rimtai pasiryžo ap
sivainikuoti. To reikalavo ne tiktai jo gar
bė, bet ir Lietuvos gerovė, nes karaliaus 
vainikas turėjo atjungti Lietuvą nuo Len
kijos.

Šiuo metu pasitaikė ir gera proga šiam 
reikalui iškilti viešai. Mat, popiežius ir im
peratorius Zigmantas jau nekartą buvo 
raginę Vytautą sukviesti į Lietuvą krikš
čionių valdovus ir pasitarti su jais dėl ka
ro su turkais ir čekais. Turkai tada veržė
si iš Azijos į Europą, grasindami visiems 
krikščionims, o čekai, atskilę nuo Bažny
čios ir karingai nusiteikę, kėlė sąmyšį pa
čioje Europoje. Vytautas, būdamas žymus 
ir galingas Rytų Europos valdovas, galė
jo padėti sudrausti ir vienus, ir antrus. 
Ypač tai rūpėjo Zigmantui, kuriam turkai 
ir čekai labiausiai grėsė. Jis kaip tik su
sitarė su Vytautu sušaukti Lietuvoje di
desnį suvažiavimą (1429 m.), kuriame bū- - 
tų aptarti ne tik šie reikalai, bet ir Vytau
to vainikavimas. Vytautas tada išsiuntinė
jo savo kvieslius į visas šalis, o tarnams 
įsakė parengti svečiams patogius butus 
ir skanius valgius.

Atėjus paskirtam laikui; į Lucką (Uk
rainoj ), kur buvo graži Vytauto pilis, ėmė 
rinktis garbingi svečiai. Pats pirmasis at
vyko Jogaila su karaliene, apsuptas dau
gybės lenkų ponų ir aukštų dvasininkų; 
iš jų žymiausias buvo Krokuvos vysk. 
Zbignievas Olesnickis. Paskui atvažiavo 
Maskvos kunigaikštis, Vytauto dukters 
sūnus, lydimas daugybės mažesnių rusų 
kunigaikščių, stačiatikių dvasininkų, di
dikų ir karių. Atvyko taip pat Naugardo 
ir Pleskavos atstovai. Atsiuntė savo pa
siuntinius popiežius, Danijos ir Švedijos 
karalius Erikas, Bizantijos imperatorius, ' 
vyriausias totorių chanas, kryžiuočiai, ka- 
lavininkai ir daug kitų. Kai visi šie sve
čiai sočiai valgė ir gurkšnojo skanų lietu
višką midutį, gerokai pavėlavęs atvyko 
Vokietijos ir Vengrijos karalius Zigman
tas. Jį atlydėjo Vokietijos kunigaikščiai, 
riteriai ir didikai. Visi anksčiau suvažia
vę svečiai jo labai laukė, nes jis buvo drau
ge ir Romos imperatorius, kuris laikė sa
ve lyg kokiu karalių karalium. Tik jis vie
nas galėjo būti lyginamas su Vytautu sa
vo galybe ir valdžia.

Tiek garbingų svečių, atvykusių iš įvai
rių Europos kraštų, Lietuva dar niekada 
nebuvo mačiusi. Vytautui tai darė didelę 
garbę. Savo svečius jis stengėsi kuo ge
riausiai priimti ir pavaišinti. Per visas 
septynas savaites, kurias jie gyveno Luc
ke, netrūko jiems nei pramogų, nei puo
tų, nei patogumų. Kasdien jie skaniai val
gė, medžiojo, gėrėjosi karių mankštomis 
ir žaidimais. Visi stebėjosi Vytauto pra
banga, šaunumu ir dosnumu: jis stengėsi 
parodyti svečiams visą savo didybę, kaip 
turtingų ir plačių kraštų valdovas. Buvo 
tariamasi taip pat ir apie karą su turkais, 
kurie grūmojo Europai, ir apie atskaluo- 
nis čekus, su kuriais ragino kariauti po
piežius. Jei šie karai būtų kilę, vyriausiu 
kariuomenės vadu buvo numatyta rinkti 
Vytautas, kuris vadovautų ne tik savo, bet 
ir kitų tautų pulkams.

Tačiau šiame suvažiavime greitai viską 
nustelbė iškilęs Vytauto vainikavimo klau
simas. Imperatorius Zigmantas, kaip jau 
pirma buvo numatyta, vaišingam šeimi
ninkui vėl pasiūlė karaliaus vainiką. Vy
tautas šį kartą sutiko jį priimti, tiktai pa
reiškė, kad norėtų tuo reikalu pasitarti su 
Jogaila.

(Bus daugiau)
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Išgirdo Lietuvos balsą
Neseniai pasiekęs Vyriau

siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto balsas negalėjo ne- 
nuaidėti ir Philadelphijos 
lietuviuose.

Juk tai krauju ir ašaromis 
rašytas, tai iš širdies gilu
mos šauktas balsas Tėvynei 
ir visiems lietuviams gelbė
ti. Kaip iš tikrųjų jis nuai
dės, kiek jis giliai pasieks 
visus lietuvius, sunku dabar 
dar pasakyti. Bet jautresnių 
širdžių lietuviškos dūšios jau 
tuoj mėgina daryti ką nors 
realaus.

Ar ne pirmasis, kaip vi
suose lietuvių reikaluose, bu
vo ir čia nepailstamas lietuv
ninkas K. Žemaitis. Jis, vos 
tik perskaitė atsišaukimą, 
jau ir skambina kitiems, kad 
reiktų ką nors tuo reikalu 
daryti ir varyti Lietuvos ir 
lietuvių gelbėjimo darbą, ne
žiūrint, kad ir oras nepato
gus, kad ir atostogų metas 
išblaškė lietuvius.

Juk jie Lietuvoj ir plačia
me pasaulyje tik už gyvybę 
ar mirtį kovoja, tai kodėl 
mums nepajudęti ir vasaros

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA j 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. I

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
PhUadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937 |

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas $
LIETUVIS GRABORIUS i:

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose i į!

Nuliūdimo valandoje prašau lį! 
šauktis prie manes

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

metu ir nelaukti, kol bus per 
vėlu.

Girdėti, kad Lietuvių Ben
dras Komitetas darys tuo 
reikalu savo planus. Kaip 
atsišaukime aiškiai pabrėžta, 
lietuvių ir Lietuvos išsigel
bėjimas yra Amerikos val
džios rankose.

Todėl šiuo metu būtų pats 
naudingiausias dalykas veik
ti geraširdžius amerikiečius. 
Lietuviška akcija tarp nelie
tuvių šiandien yra pati* svar
biausia. O čia mes taip šlu
buojame.

Juk kad ir Philadelphijoj 
neturime lietuvių draugų or
ganizacijos, mes nesugebame 
prieiti prie philadelphijiečių 
— lietuvių ir Lietuvos reika
lais. O čia tiek daug reikš
mingų ir įtakingų asmenų 
turime.

Dėl mūsų informacijos sto
kos, tiek daug mūsų priete- 
lių gera valia nežino, kiek 
lietuviai ir Lietuva kenčia. 
Jie net nežino, kas dabar val
do Lietuvą ir kaip lietuviai 
kankinami ir persekiojami, 
kokia mūsų politika ir t.t.

Štai geriausias kelias pa
informuoti Philadelphijie- 
čius lietuvius svarbiais rei
kalais. Paskelbti, ko mes sie
kiame ir be ko nenurimsime.

Geras kelias būtų prieiti 
amerikiečius per jų religines 
organizacijas, nes tikintieji 
yra jautriausi ir jie gali ne
maža padėti mūsų reikaluo
se.

Surasti būdus, susikalbėti 
tuo reikalu su religinėmis 
grupėmis, jų vadais, būtų 
vienas geriausių būdų laimė
ti lietuviams simpatiją ir tik
rą pagelbą. Juk jei plačioji 
visuomenė bus tuo reikalu 
vieninga ir veikli, tai ir mums 
visiems bus lengviau atsiek
ti savo tikslą.

Laikas jau turėti ir lietu
vių draugų klubą Philadel
phijoj iš žymiųjų amerikie
čių. Darykime, kiek tik gali
me, ir darykime tuoj.

Rasa

tuvais, tai virtas valgis ge
riausių virėjų iš New Orleans 
apie 2000 mylių buvo atvež
tas lėktuvu. Dabar lėktuvai 
skraidys daugiau į pietus. 
Bet jau kasdien bus apie 40 
skridimų.

RENGIASI TEISMUI

Ar nedidžiausia naujeny
bė bus Philadelphijoj šių me
tų lapkričio 10 dieną, šv. Ka
zimiero parapijos salėj.

Kas ten įvyks, tai tik pa
matęs ir girdėjęs galės pa
sakyti ir pasigėrėti.

Neseniai šv. Kazimiero pa
rapijos veikėjai, ypač orga
nizacijų vadai, pirmininkau
jant p. Vladui Januškevičiui, 
nutarė padaryti įdomų teis
mą. Todėl tam teismui ir 
rengiasi. Jau pakviesti teisė
jai, advokatai, kaltintojai ir 
keliolika liudininkų.

Kas bus teisiama ir kaip 
teisiama, tai jau reikia lauk
ti toliau, kol bus iškelta byla.

Dabar Philadelphijiečiai 
tik ir laukia tos nepaprastos 
teismo dienos.

Jei toks pirmas teismas 
pavyks, tai bus galima ir 
daugiau panašių teismų su
organizuoti ir taip patarnau
ti lietuviškai visuomenei ir 
atsiekti naudingų dalykų.

TOLIAU MOKOSI

Panelė Kotryna Baltruko
nytė, 213 Fernon St., pradė
jo toliau mokytis biznio 
mokslo. Ji ką tik baigė aukš
tesniąją mokyklą.

Linkėtina ir toliau žengti 
moksle ne vien toje mokyk
loje, bet ir ilgesnio mokslo 
neapleisti.

Šv. Kazimiero parapijos 
parapijiečiai labai dažnai ir 
šventai atsimena savo para
pijiečius. Jų metinėse, jų 
gimtadieniuose dažnai užpra
šo Šv. Mišių, uždega žvaku
tes ir kitokiu būdu atsimena 
savo brangius mirusiuosius.

Birželio 20 dieną a. a. To
mas Staniukynas, karys Ka
zimieras Staniukynas ir jų 
visa šeimyna atsiminta iškil
mingomis trejomis mišiomis.

Prie visų trijų altorių lai
kytos trejos Šv. Mišios jų 
mirimui atsiminti ir jų sie
loms pagelbėti.

Birželio 26 dieną buvo at
laikytos metinės mišios už a. 
a. Jono Kaulakio sielą, kurs 
pirmasis žuvo, prasidėjus 
šiam karui.

Tą pačią dieną atlaikytos 
egzekvijinės mišios ir už Lt. 
Petrą Mikonį. Jis žuvo ka
riaudamas. Tai buvo jų tėvų 
auka savo sūnui prisiminti.

Birželio 27 dieną buvo eg
zekvijinės mišios už kario 
Walter Paulausko sielą. Mi
šių auką užprašė jo sesuo 
Mrs. Shellus. 30 dienos nuo 
mirties Alfonso Rupšio dve
jos iškilmingos mišios buvo 
birželio 28 dieną.

Liepos 4 dieną trejos iš
kilmingos mišios užprašytos 
už karį Charles Augustin, 
kurs žuvo kare. Jį nuolat 
maldomis ir mišiomis atsi
mena jo našlė p. Augustin.

Mikolienų šeima labai daž
nai atsimena a. a. M. Mikolie- 
nienės sielą. Jos dukterys 
dažnai priima komuniją ir 
meldžiasi už savo motinėlės 
sielą. Ir šv. mišių auka eina 
kas mėnesį ar dažniau.

Motina Bakanauskienė už
prašė už savo sūnų karį Pet
rą Kalvaitį Šv. Mišias liepos 
10 dieną. Tamošiūnienė už
prašė pamaldas už savo sūnų 
ir kitus šeimos narius liepos 
13 dieną.
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SKRAIDYS LĖKTUVAI
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

i
Moderniška laidojimo jstalga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salč. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Šiaurinėj Philadelphijos 
dalyje, N. Phila., atidarytas 
naujas aerodromas, iš kurio 
lėktuvai skris į visą pasau
lį.

Sekmadienį, liepos 1 dieną, 
prasidėjo keleivių vežimas.

Pirmas lėktuvas atskrido 
11:22 prieš pietus ir atvežė 
New Yorko majoro sveikini
mus.

Kad parodytų, kaip nau
dinga ir greita keliauti lėk

Vincas Krėvė

Žmogžudys
--------*---------

— Kam tau mūsų piemuo? — klausia jo Petrienė, 
lyg nieko nežinodama. — Prisėsk, svečias būsi.

— Nui gi tas ištvirkėlis, žmonių išgama, užmušė 
mano kiaulaitę. Kaip inkstas buvo, — sėsdamas ant 
uslano ir nusiėmęs kepurę, skundėsi Kalpokas. — Kad 
jo žemė nenešiotų, to galvažudžio!

— Ar šitą, kur riebi buvo, šitą žilą?
— Taigi, taigi... Kaip penimė buvo.
— žmogau, užmuš tokis gizelis žilą kiaulę!...
— Jau kad sakau, tai sakau. Aš gerai žinau. Patsai 

Juknys mano žmonai sakė... Jau aš jam galvą vis tiek 
nusuksiu, tegu tik pateks mano naguosna.

— Die, dėde, nebaidyk tu mums piemens! — neiš
kentė neįsikišusi kalbon Monika. — Kaip jisai pa
bėgs, jūs gi mums gyvulių neganysit. Ką gi mes tada 
darysime?

— Tiesa, tu nenuporink jo. Kad užmušė, teisman 
skųsk.

— Tegu jį šunes skundžia, ne aš. Ką tu gausi iš to
kio elgetos. Ir žmonės gi dabar, ir samdininkai! Mesk 
žmogus visa ir eik nuo samdininkų, kur tave akys neša.

Ir ėmė čia vienas kitam skųstis, kaip dabar sunku 
ūkininkui, jei savo darbininko neturi. Samdininko da
bai' nė nekliudyk. Tik bėdos sau gausi, ne darbininką. 
Išdyko visi jie, be tvarkos. Tau jisai nuostolį daro, 
arba ir darbuoja, kaip šlapias dega. O tu žodžiu bijok 
jam prasitarti, o ne — metė tave pačioj darby metė j 
ir nuėjo... Ir visa tai padarė toji prakeikta Amerika, 
kad jau ji ten žeme užgriūtų!...

PAKRIKŠTIJO MOKOSI VASARĄ

Jaunavedžiai Pulokai, iš 
Woodyn, Pa., balandžio 23 
dieną susilaukė savo pirmgi- 
mio sūnaus, kuris birželio 27 
dieną ir buvo pakrikštytas 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj Edvardo ir Pranciš
kaus vardais.

Krikštijo tėvo brolis kun. 
Albinas Pulokas, kurs tuo 
tikslu čia buvo atvykęs net 
iš tolimos Lincoln, Nebras
ka. Kai jo brolis tuokėsi, tai 
jis juos palaimino moterys
tės gyvenimui Lincoln, Neb. 
katedroj.

O dabar jis atvažiavo čia 
pakrikštyti savo brolio sū
naus.

Philadelphijos arkivysku
pijoje jau 5 metai, kai veikia 
vasaros mokykla viešųjų 
mokyklų mokiniams.

Po 3 valandas vaikučiai 
susirenka pasimokyti apie 
savo Kūrėją.

Gaila, kad tie vaikučiai 
esti išskirti nuo religinio mo
kymo ir auklėjimo per visą 
laiką. Mokslo metu vaikučiai 
yra ir mokomi visokių nau
dingų darbelių, kad mokslas 
pasidaro naudingas ir įdo
mus.

Guliu aukštininkas, visas 
paskendęs žolėje. Didelė žo
lė. Lyg koksai miškas, aplin
kui manęs nustojęs. Žiūriu 
pro jį pačiu pažemiu, pakrei
pęs galvą. Toli matyti.

Štai smilga, sunkiai pavir
tusi. Visai nugriūtų, kaip vė
jo išrauta pušis, jei nebūtų 
atsirėmusi į storą šakotą do
bilą. Stipriai laiko dobilas; 
net įlinkęs. O ten dvi pievos 
dirsi, artimai susiglaudusi 
tęvais liemenėliais. Tolėliau 
kiek — benykstą žalioje ūka
noje plačiai išsikesnoję kny- 
nai. Vos vos krūpčioja po 
truputį, matyti, ramus vėje
lis siaučia per jų viršūnes, 
skaito jų pribrendusius grū
delius ; laukia, kada, smar
kiai papurtęs seną kmyną, 
nubarstys juos žemėn. O dar 
toliau, į šoną ir aukščiau, tik 
mainosi, tik žvilga, skaisčiai 
žalsva siaura juostelė. Kas 
ten auga ir ar auga kas—ne
žinia, o gal tik taip šviesu? 
Gal prasideda kokios naujos 
karalijos miškas, gal dar di
desnės?..

Va, nuo tolo, nuo tolo atei
na mažutis vabalėlis, o rodo
si, lyg koks didelis lokys. Kai 
eina, net medžiai linksta, net 
šakos siūbuoja. Ateina tie
siai į mane, visai jau nebeto
li. Staiga sustoja ir pakelia 
aukštyn savo smailą snuku
tį. Ūsais kraipo. Nustebo, iš 
kur čia tas kalnas pievoje at
siradęs. Palypėjo ant palin
kusios smilgos, ir žiūri kur 
viršum manęs. O smilga dre
ba. Galvoja gal vabalėlis, 
kaip perlips mane, kalną?...

Ant kitos žolelės lipa mar
ga Dievo karvytė. Lipa taip 
rūpestingai, apeidama apsu
kui. Laukiu jos pasiekiant 
viršūnę. Ne! lipo, lipo ir per
ėjo ant kitos žolelės. Pabuvu
si ant jos truputį, leidžiasi 
žemyn. Nepatiko, ar ne ten 
pataikė, kur ėjo. Nusivylusi 
grįžta.

O čia, štai, visai pagal ma
no ranką, narsiai tempia 
skruzdėlė kažin kokį svarų 
daiktą. Pakrutinau pirštą, ir 
palindo po lapu. Pasislėpė...

Iš krūmų išsirovęs, pūste- 
rėjo smarkesnis vėjelis. Su
švilpė pievos miškai. Paskui 
palinko ir nutilo. Ir staiga 
vėl atsistojo ir dar žemiau 
palinko. Ir švilpė 
vo.

Pabarbeno man 
nusvirusi dirsė,
šaukia keltis ir eiti iš čia. Aš 
nenoriu keltis, nenoriu eiti. 
Keliu dabar akis į dangų. O 
danguje kur-ne-kur klydinė
jo palši debesėliai. Ne visi 
palši. Klydinėja, kuopiasi, tai 
vėl sklaistosi, skirstosi. Ne
sutaria. Va, vienoj vietoj, 
aukštai aukštai įstebėjau nu- 
blankusį mėnulį. Debesėlis

buvo jį apglėbęs: paleido — 
tai ir įstebėjau. Kam jis ro
dosi dieną? Ir dar tuomet, 
kada saulė šviečia! Užtat ir 
išblyškęs toks...

Kodėl toks didelis, toks be
galinis dangus?.. Ir niekur, 
niekur jo galo nėra ir nėra! 
Ir kokia mažutė žemė tose 
erdvėse! O koks aš mažas 
trupinėlis, prilipęs prie že
mės! Ir niekas manęs neįžiū
rės.

Ir lekia, ir sukasi ta žemė, 
ir niekas nežino, kad aš prie 
josios prilipęs...

Ignas šeinius

Šveicarą Spauda
Kovo pabaigoje Šveicarijo

je buvo surengti pilietinio 
auklėjimo kursai, kurių me
tu, be kitų, kalbėjo žinomas 
Zuericho istorikas prof. K. 
Meyer.

Savo paskaitoje profeso
rius išvedė, jog vokiečių ag
resija prieš Rusiją privedė 
prie visos zonos aplink Bal
tijos jūrą okupacijos iš 
Maskvos pusės.

Hegemonija šioje Europos 
dalyje betgi neišvengiamai 
veda prie viešpatavimo viso
je Europoje. Jau dabar aiš
kiai matyti, ko siekia Rusi
ja, būtent, hegemonijos Bal
tijos jūroje, Dardaneluose ir 
Viduržemio jūroje per Suezo 
kanalą.

Kai tik Anglija ir Amerika 
ima varžyti Rusijos hegemo
niją Rytų Europoje, Maskva 
tuoj pat pradeda drumsti 
Graikijoje ir Prancūzijoje.

Laukiama demokratijos 
pergalė Europoje nėra, pa
sak profesoriaus Meyerio, 
pilna, nes Sovietų Rusija nė
ra demokratinė valstybė. Ru
sijoje viešpatauja totalitari
nė diktatūra.

,,Der Bund” vedamajame 
straipsnyje kelia aikštėn At
lanto čarterio dėsnius ir rei
kalauja, kad jie būtų visur 
vienodai taikomi gyvenime.

Laikraštis sako, kad So
vietų Rusijos valdžia neabe-

-LiePO3'JUly6'"ŽĮ PRANEŠIMAI 
įjojamai nusidėjusi čajjP’ <- 
principams, kurie dra 
bet kurias teritori
aneksijas. Atlanto čai ' 
be to, skelbia, jog vJ|L 
tautoms leidžiama laisv 
sisakyti dėl valdymosi,^ 
mos, kurią tautos pasif 
Pabaltyje šis nuostata\oD. 
vo aiškiai sulaužytas,

Zuericho dienraštis j Eėk- 
Tat” kritikuoja Soviet 
sijos vyriausybės už: 
politiką ir ypatingai k^jony 
dėmesį į skelbiamus p: įdaro 
vistinius šūkius. Rusijoj, 
kelis šimtmečius nauc^, 
panslavizmu, siekdam. nu
plėšti savo įtaką užstfi 
ypač Balkanuose. St yjod- 
dabar varo tą pačią po' 
kaip ir Rusijos carai, ^uo-

Šveicarijos socialden;Įlie
tų organas ,,Berner .jM 
wacht” išveda, kad p 
vizmas tėra įrankis Ma,,^- 
politikų rankose. Lygnjjg. 
du kaip carai, taip '^q. 
Kremlius naudojasi 
vizmu, kuris yra vok^Q. 
pangermanizmo painėj j, 
jimas.

Bazelio laikraštis 
nal Zeitung” nagrinėj 
vietų Rusijos užsieniuos 
tiką. Laikraštis yra į 1 
nęs, kad Suomijos 
toks pats likimas, kaip*1 
balčio valstybių. ^ers- 

- - - - - - - - - - - - jsĮttiy.
Berno dienraštis 

Bund” rašo, kad Vais^ 
sluoksniuose reiškiant tos 
džiausio susirūpinimo ( 
talikų likimo Lietuvę^ 
Lenkijoje. Pasak laikinė- 
turima žinių, kad rusųjlia to
gos rengiasi išvežti Sį gausi 
dešimtis tūkstančių gtikai 
Toliau laikraštis rašo f j# ton 
pat likimas gresia dvie 
Ii jonams katalikų Liguisai 
j e”.

„Tribune de Geneve1? ,Pro 
skelbė ilgą straipsnį ap® 
balčio valstybes Liw 
Latviją ir Estiją.

rtapri-
Atpasakojęs Pabaltijį

Kun. A. Jagminas

Argentinoje vyresniuoju 
klebonu — kun. K. Vengrą 
kuris šiuo metu yra Amer 
koje.

Ligšiolinis „Draugo” a 
ministratorius kun. P. čir 
kas skiriamas Mihvauk 
namo vyresniuoju ir klebon

Londone marijonų nan 
vyresniuoju ir klebonu pali 
karnas kun. Dr. K. Matuk

Dr. P. Daužvardis, Liet 
vos konsulas Chicago j e, i 
vyko į Laramie, Wyoming

Ten jį pakvietė univeri 
tetas su paskaitom apie L: 
tuvą. Viena paskaita bus st 
dentams, o kita — visuon 
nei ir profesoriams.

Iš Laramie Dr. P. Dai 
vardis važiuos į San Fre 
cisco ir Los Angeles, k 
taip pat rengiamos prak 
bos. Grįždamas į Chicaį 
pakeliui jis taip pat susi 
ir kalbės Omahoj, Nebr.

Newark, N. J.

ir nerima-

per kaktą 
Tarytum,

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi —
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis 1

DIDELĖ AUDRA
Birželio 28 dienos vakare 

praėjo per Philadelphiją di
delė audra, kuri padarė ne
maža nuostolių, sustabdė 
traukinius.

Ilgai dar jie skundėsi ir pasakojo savo vargus, kei
kė Ameriką ir peikė darbininkus.

— O aš jūs piemenį vis dėlto nukulsiu, ir gerai kai
lį nušutinsiu. Tegu tik užčiupsiu kur nors, — ūmai 
užbaigė Kalpokas, atsikeldamas.

— Die, nebaidyk! Tegu tik išbėgs. Atvarysiu visus 
gyvulius tavo kieman, ir gink patsai.

— Na, nu, pamatysim... Likit vėl gi sveikos,.
Užsimovė kepurę ant ausų ir išėjo pro duris.
Praėjo ketvirtis valandos, lietus nustojo lijęs, debe

siai išsiblaivė, ir saulė vėl prasiskleidė. Dar buvo anks
ti, saulė dar aukštai stovėjo.

— Moniute, bėk, paieškok Petruko. Kur jisai nusi
dėjo. Tegu varo kiaules laukan: dar gi anksti.

Monikė pasikaišė sijoną ir užsimetė skepetą ant 
pečių...

— Dabar jisai užlindo kur, kad jo ir su ugnimi ne- 
besuieškosi...

Už pusės valandos Petrukas jau varė, užsiėmęs nuo 
galo sodžiaus kiaules, pliauškino botagu ir kirkė so
džiaus šunis.

— Vai-vai! Mergos, vaikai, varykit kiaules!
Arti Kalpoko kiemo Petrukas jau nebe taip pliauš

kina botagu, nešūkaloja ir neramiai dairosi.
Štai Kalpokas, nešdamas dalgę ant peties, kopa per 

spragą iš daržo. Pamatęs jį, vaikas ne perkopo, bet 
pervirto per tvorą kitan daržan, ir rituoja jau per 
batvinius, per kopūstus. Nors Kalpokas ir nemanė 
jo vytis, bet Petrukas atsigrįžo tik pas kluonus. Mato, 
Kalpokas stovi pas tvorą ir graso jam pirštu.

— Vis tiek aš tave kur nors sučiupsiu, galvažudy 
tu šiokis!...

— Na na, pagausi, kaipgi, tik lauk.
Ne tokis Petrukas kvailas, kad jį kas pagautų.

tų istoriją, autorius p,^ Birželio 29 d. įvyko i 
kad tos tautos, pareituJurgio draugijos mėnesį 

vyrų susirinkimas nuosa' 
svetainėj.

Susirinkimą atidarė pin 
ninkas S. Augūnas.

Iš raportų paaiškėjo, 1 
nemaža narių serga. Nuta 
visiems išmokėti pašalpos

Dabar draugija nupi: 
karo bonų už 1,000 dolei 
Iš viso draugija yra nupir 
si už 7,000 dol. karo bonų

Draugija narių turi a 
400. Apie 200 jaunimo 
išėję kariuomenėn iš drai 
jos tarpo.

' Valdybą sudaro pirm. 
Augūnas, vicepirm. M. S 

' berdis, nutarimų rašt. J.
kalauskas, iždo globėjas 
Prakapas ir iždo raštinin 
P. Baublis.

Susirinkimo proga b 
pagerbti ir pavaišinti Pe 
- tai buvo jų vardinių di<

pabaigoje atgavusios jįį 
pasiekė nuostabių laim^_

iityčio-Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS 
ai tnni- 

Lietuvis Graborius - Balsamuotojam 
fcinrai 

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA-ąJg 
ptlydi

i Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS
8304 -16 Richmond Str. Philadelplūa, fijačio

Atavo 
aida- 
a jog

* dėjosi

Ir nubrido Petrukas per rasotus daržus, iškopė tik 
sodžiaus gale lig pajuostės šlapias. Ten ir Mikas jau 
atsivarė kiaules. Nė vienos nepraleido Petrukas, sto
vėdamas vidugatvėj, kad nesušertų botagu.

— Kam dar tu jas muši, ištvirkėli! — rėkia ant jo 
iš daržo Martinienė: — ar tu dūšios neturi, ar gal ne
krikštytas,. kad už niekų nieką taip gyvulius kapoji..

Petrukas nė nedirstelėjo ton pusėn, lyg ne jį bara, 
sušėrė kelioms, pačioms aršiausioms, smagiai, kaip 
tik galėjo, kad tos net žviegdtelėjo...

— Tai vaikelis, tai galvažudys! Kad tavęs žemelė 
nenešiotų!... — keikė jį Martinienė. — Ir kam jisai 
taip jas kapoja!...

Pasėjėjęs kelis žingsnius, Petrukas sugriebė akme
nį ii' paleido Rameikos gurbam šuva, tur būti, snaudė, 
ir Petrukas jį labai išgąsdino, nes išsprukęs iš gurbos, 
nubėgo per tvorą daržan. Petrukas palydėjo jį kitu 
akmeniu, bet nepataikė. Kai tik akmuo nupuolė, šu
va per pasodninkus, per kopūstus — pribėgo ir pa
stvėrė jį dantimis, lyg akmuo, o ne Petrukas, kaltas 
buvo jo išgąsčio. Petrukui labai patiko, kad šuva ak
menis gaudo: .jis kitąkart į jį paleido, bet šio šuva jau 
visai nestvėrė, tik lodamas nubėgo į kluoną.

— Va-va, ar neper-rstosi m-mėtęs akmenis! — žag- 
sniodamas bara Petruką Rameika: — Kopūstus išlauž- 
žysi, ar dar lan-langą išdaužžysi!... Nėra tau tėvo pa- 
sturturgaliui iškap-poti...

— Tai tau ir žmones! Akmenio paleisti ir tai ne
galima, kad ant tavęs nerėktų...

— Vai, Mikai, varyk greičiau kiaules, ko snaudi! — 
rėkia Petrukas dabar ant Miko, nors tasai jau ir be to 
bruka jas, kaip galėdamas.

Kiaulės, išėjusios iš gatvės, pakriko laukuose į vi
sas šalis. Petrukas ir Mikas eina sau paskui, varinėja 
jas, mėtydami akmenaičiais. Kuriai pataikys, toji kiek

pasibėgės, uodegą pamatos ir vėl knisinėja sausis-] 
atlytą žemę. Vo- ]

— Tu kam pasakei Kalpokui, kad aš jo kiauto-
mušiau!... — atsiminė Petrukas ir pasivarė anties ne 
kuris paraudonavo, kaip putinas. Jis nebijoj P<lįsimy-1 
tik jam buvo labai nesmagu. iffiejy

— Die, ne aš!... — teisinasi jisai: — kad fihvone 
pagyvenčiau, ne aš...

— Ne tu? O kas gi, kad ne tu!... — ir pllįe, dar 
pliaukšč jį botagu per gunčelę.

— Ar aš žinau, kas!... Tik ne aš... — ginasilįptąjį
net užsiverkęs ir už botago visai nesistveria. Ja^j. 
la, kad išdavė sėbrą... . Sako

Petrukas, nors gerai žino, — bobulė jam vis^^. 
žino — kad Mikas jį išdavė Kalpokui, tačiau 
ir, lyg patikėjęs, nuėjo šalin. Jis dabar visai ntį^ 
tis, nei širsti nenori.

Ir kaip čia būsi užpykęs, kad taip linksma 
smagu, kad taip lengva. Oras tokis gardus, kak 
dusi, lyg duonos su medum kąsnį suvalgai. 
kaip sodely, kur pilnas bičių. Visur, ant lapų, 
lių, net ant sausų rugienų žverbla rasa, tvorų J: 
mens, žiba saulės spinduliuose, lyg pasidabrin^™ 
džiuje rėkia, čirškia, lyg bobos susirinkusios, 
Padangėj blaška visose šalyse vėvei'sių traleliaL u 
Ten ant smeigos galo, kur kybo nuo Rameikos C018 
kluono, tupi kregždė ir rėkia, kiek jai leidžia 
žutė galvelė.

— Niekas taip neėda, kaip šitie piee-menys! U 
ėda, laukan neša — kad jie išpū-ustų!

Petrukas neiškentė ir paleido ją akmeniu, kU 
tarškė kreigan. Kregždė nulėkė. Nieko, atmino 
Petrukas kada nors kitą kart, nebekirkins ji pier

Tokis galvažudys!...
(Bus daugiau)

So. Boston, Mas

Nauji kunigai

Šeštadienį, birželio 30 
[įmigus, buvo įšventinti 

So. Bostono lietuviai į k 
gus: tai Jonas Bernatc 
Alfonsas Janušonis ir F 
las Jakimavičius.

Naujieji kunigai ryto 
dieną turėjo primicijų 
šias.

Kun. Alf. Janušonis i 
pirmąsias mišias laikė 9 
o kun. J. Bernatonis - 
vai. lietuvių parapijos 
nyčioje.

$30.

Lietuvių šventė liepos {

Liepos 4 d. Bostone 
rengta Steigiamojo Seim 
metų sukakties minėjim

Užkviesti — senatorh 
Walsh, Bostono ma; 
Kerrigan, gubernatorius 
bin ir pagrindiniu kalbi
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jį apglėbęs: paleido — 
• įstebėjau. Kam jis ro- 
dieną? Ir dar tuomet, 
saulė šviečia! Užtat ir 

skęs toks...
dėl toks didelis, toks be
is dangus?.. Ir niekur, 
ir jo galo nėra ir nėra! 
okia mažutė žemė tose 
šse! O koks aš mažas 
nelis, prilipęs prie že- 
Ir niekas manęs neįžiū-

lekia, ir sukasi ta žemė, 
ekas nežino, kad aš prie 
•s prilipęs...

Ignas šeinius

veicarų Spauda

Respondentų pranešimai 
be to, 
tautoms '■ '
sisaMVaxro Tll 
mos, kiį U1* 
Pabalto.--------
vo aiškį“1108 Marijonij 

ngregacijoj 
ZueiiA

Tat" bifinis Marijonų Kon- 
fliioo L? vizitatorius Ame- 
Kkun, Dr. K. Rėk- 
dėmJjbvinci3°lu pasiliko 
vistiiii^nčius;
kelis šėmT °u mariįonų 
panalatį8. taryba ,sudar° 
plati J.JafnmaTs- įju-t J- 
L. *hs, kun. J. Vaskas, 
y.c “Bičiūnas, kaip pata- 

K. Stadalninkas
'“torius ir kun. M. Jod- 

Šveit^ninkas.
tų organs namo vyresniuo- 
wacht" įjras kun. A. Miciū- 
vizmastėnu — kun- M- Jod“ 
politikus 
du kaip į Hills namo vyres- 
Kremliiįkirtas kun. A. Jag- 
vizmu, į seminarijos rekto- 
pangerat P- Malinauskas, 
jimas. 3 namo vyresniuo- 

ibonas — kun. J. 
Baidu (įs>

1 nal Zeic_______________
vietų R®’. ,v
* i«u is Europos

t nęs, hi 1
h Kidžia 2 pusi>

□sprendimą suvers- 
B^t jos vienos pečių. 

Bund"iBauPi 3ėSas ir prade- 
sluokĖišeities iš t0 merdė- 
džiadog0- 0 kas ieško’ tas 
talikąi , , . . ,
Leddj.f. tau’ ,ba?al™]an.t’ 
, . Tiiali mintis. Netikėtum r . . v ,. ,neni, jog salia ta-
Selyje-1 siili ,gaksi 
_ ,, ,.sarga tuo metu, kai 
“•'Einasi pažiūrėti tau 
patbfc 
lijonaui e]aukęS( pasitaisai 

• tį, išpūti krūtinę, 
„Trifcikutas, ir bėgi pro 

skelbėjįįikdamas žmonai: 
balčio « suradau! Suradau! 
Latvijai! mano, jog tau pri- 

Atp^iausvyros, bet tu į 
tą istoihaguoji ir išdidžiai 
kad tostatvorį. O bulvė, tar- 
pabaigoįidama tavo intenci- 
pasiekėEįšdidžiai, kaip kara-

uvo pabaigoje šveicarijo- 
iuvo surengti pilietinio 
ėjimo kursai, kurių me- 
oe kitų, kalbėjo žinomas 
richo istorikas prof. K. 
er.
ivo paskaitoje profeso- 
išvedė, jog vokiečių ag- 

ja prieš Rusiją privedė 
visos zonos aplink Bal- 

s jūrą okupacijos iš 
įkvos pusės.
hegemonija šioje Europos 
zje betgi neišvengiamai 
a prie viešpatavimo viso- 
iuropoje. Jau dabar aiš- 
į matyti, ko siekia Rusi- 
būtent, hegemonijos Bal- 
s jūroje, Dardaneluose ir 
uržemio jūroje per Suezo 
lalą.
kai tik Anglija ir Amerika 
i varžyti Rusijos hegemo- 
į Rytų Europoje, Maskva 
j pat pradeda drumsti 
likijoje ir Prancūzijoje, 
jaukiama demokratijos 
■gale Europoje nėra, pa- 
: profesoriaus Meyerio, 
aa, nes Sovietų Rusija ne
demokratinė valstybė. Ru- 
oje viešpatauja totalitari- 
diktatūra.
,Der Bund” vedamajame 
aipsnyje kelia aikštėn At- 
įto čarterio dėsnius ir rei- 
lauja, kad jie būtų visur 
modai taikomi gyvenime. 
Laikraštis sako, kad So- 
jtų Rusijos valdžia neabe-

buduare, guli pa
po velėna ir tyčio- 

Tel. Ste 3208 lv0 trumparegišku-

JONAS DAUMQcija ne įigaį trun- 
t . . . i • n upęs už kasų, savoLietuvis Grabonus-Mą neši iškilmingai

1025 MT. VERNON ST,

Bact Me

Harrison-Kearny,

Kun. A. Jagminas

Argentinoje vyresniuoju ir 
klebonu — kun. K. Vengras, 
kuris šiuo metu yra Ameri
koje.

Ligšiolinis „Draugo” ad
ministratorius kun. P. cini
kas skiriamas Milwaukee 
namo vyresniuoju ir klebonu.

Londone marijonų namo 
vyresniuoju ir klebonu palie
kamas kun. Dr. K. Matulai
tis.

Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas Chicago j e, iš
vyko į Laramie, Wyoming.

Ten jį pakvietė universi
tetas su paskaitom apie Lie
tuvą. Viena paskaita bus stu
dentams, o kita — visuome
nei ir profesoriams.

Iš Larąmie Dr. P. Dauž
vardis važiuos į San Fran
cisco ir Los Angeles, kur 
taip pat rengiamos prakal
bos. Grįždamas į Chicagą, 
pakeliui jis taip pat sustos 
ir kalbės Omahoj, Nebr.

Newark, N. J

Šv.

dalį atlieka tavo 
Tel. REgent 8434 kuris, belaukda-

RICHMOND GR<
WHOLESALE GBOC^alsu.

Savininkai Lietuviai Slaptie dalykai dėjosi 
PERKAME ČIA - REJH1'-3’ kuri badaujančio- 

3304 -16 Richmond Str. ’°Je buY° .^garsėju- 
is ir sočiais valgiais, 

^«^^®^^^^K^^^cJvaizduoti, kas atsi

j tik 
jau 
sto-

it jo 
1 ne- 
ipoji. 
Dara, 
kaip

mele 
jisai

kme- 
audė, 
rbos, 
kitu 

■, šu- 
? pa
eitas 
a ak- 
a jau

žag- 
jlauž- 
o pa-

ii ne-

ii! — 
be to

j vi-

------ -------------------- Anumis, įžengus Vo- 
pasibėgės, uodegą pamatęs ir* kuri vįsą laiką k0- 
atlytą žemę.-----------------alkiu! Bulvę mes ne

— Tu kam pasakei Kalpo&jgome, bet ją įsimy- 
mušiau!... — atsiminė Petruke Svajojome apie ją 
kuris paraudonavo, kaip putini ir sapnuodavome 
tik jam buvo labai nesmagu i.

— Die, ne aš!... — teisindami Vienoje, dar 
pagyvenčiau, ne aš... su ja susitikdavome,

— Ne tu? O kas gi, kad^kę į visų išgirtąjį 
pliaukšč jį botagu per gunėek- os nepablūdome, nie-

— Ar aš žinau, kasl.iV nesurasdami. Sako, 
net užsiverkęs ir už botago rimstanti sniegu paši
lą, kad išdavė sėbrą...' 1 kalnų. Bet ar tai

Petrukas, nors gerai žino, -' priežastis nuo musų 
žino — kad Mikas jį išdardės j4 ne tik gerbe- 
ir, lyg patikėjęs, nuėjo šalin 31 dievinome. Būda- 
tis, nei širsti nenori. \.nors P™’

Ir kaip čia būsi užpykęs^OS1™. bal1^ (kabu" 
smagu, kad taip lengva. OrS^isutinstme buivių 
dusi, lyg duonos su medi<skl^lia*s (lsrfn^ 
, . j , , .iailf neisdrįsdavome , na kaip sodely kur Pdn^.l«ažiuodaėmiesi, valgo- 
Iių, net ant sausų ™g"-)arstę druskele. osiš 
mens, žiba saulfs spind* mū krūtini 
džiuje rėkia, čirškia, lyg* mba ją šlovinantieji 
Padangėj blaška visose salj*
Ten ant smeigos galo, kurkjt,ulvėS; bulvėS) visa 
kluono, tupi kregždė ir rėki* Vntis man0
žutė galvelė. Jūs negerbia, nieko

— Niekas taip neėda, laF neišmano...”
ėda, laukan neša — kad > ( Matas Milukas

Petrukas neiškentė ir pan _ v_ o_ _ , . „ 1945 m. gegužes 30.tarškė kreigan. Kregžde n ° b
Petrukas kada nors kitą kaV' Us daugiau)

Tokis galvažudys!...
(BbM j

Išleistuvės
Birželio 24 d. buvo sureng

tos išleistuvės Juozui Videi- 
kai jo bute 426 John St. Jis 
išeina į kariuomenę. Puotą 
suruošė jo mamytė J. Videi- 
kienė ir senelė A. Aukštakal- 
nienė.

Tarp svečių buvo giminių 
iš Philadelphijos. Krikšto 
motina T. Narauskienė jam 
įteikė piniginę 20 dol. dova
ną. Ir kiti įteikė dovanų nau
jam Dėdės Šamo kariui, lin
kėdami jam laimingai ka
riauti už Ameriką ir tėvų že
mę Lietuvą.

Juozo brolis Jonas jau dve
ji metai tarnauja kariuome
nėje. Jis yra korporalas.

Išleistuvėse dalyvavo ir 
vietinis laikraščių korespon
dentas.

Juozo Videikos mamytė 
svečius priėmė gražiai. Visi 
buvo patenkinti.

Birželio 29 d. įvyko 
Jurgio draugijos mėnesinis 
vyrų susirinkimas nuosavoj 
svetainėj.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas S. Augūnas.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
nemaža narių serga. Nutarta 
visiems išmokėti pašalpos.

Dabar draugija nupirko 
karo bonų už 1,000 dolerių. 
Iš viso draugija yra nupirku
si už 7,000 dol. karo bonų.

Draugija narių turi apie 
400. Apie 200 jaunimo yra 
išėję kariuomenėn iš draugi
jos tarpo.

Valdybą sudaro pirm. S. 
Augūnas, vicepirm. M. Ske- 
berdis, nutarimų rašt. J. Mi
kalauskas, iždo globėjas J. 
Prakapas ir iždo raštininkas 
P. Baublis.

Susirinkimo proga buvo 
pagerbti ir pavaišinti Petrai 
— tai buvo jų vardinių diena.

So. Boston, Mass
Nauji kunigai

šeštadienį, birželio 30 d. į 
kunigus, buvo įšventinti trys 
So. Bostono lietuviai į kuni
gus: tai Jonas Bernatonis, 
Alfonsas Janušonis ir Povi
las Jakimavičius.

Naujieji kunigai rytojaus 
dieną turėjo primicijų mi
šias.

Kun. Alf. Janušonis savo 
pirmąsias mišias laikė 9 vai., 
o kun. J. Bernatonis — 11 
vai. lietuvių parapijos baž
nyčioje.

Atostogose
Birželio 21 d. atostogų 

parvyko buvęs šv. Vardo dr- 
jos raštininkas Juozas Kas
paras. Jau beveik pusė metų, 
kai jis kariuomenėje.

Jis korespondentui papa
sakojo daug naujienų iš savo 
gyvenimo kariuomenėje.

Karys Juozas Kasparas 
buvo labai veiklus lietuvis 
patrijotas. Ir dabar jis atro
do gerai, linksmas. Jo bro
lis Jonas jau antri metai ka
riuomenėje. Abudu buvo pa
rapijos choristai.

Susituokė
Birželio 23 d. susituokė O. 

Adomaitė su Pranu šiužu, či- 
kagiečiu, tarnaujančiu ka
riuomenėje. Susituokė Sopu
lingos Dievo Motinos bažny
čioje.

Serga
Sunkiai serga K. šleikai- 

tienė.
Visi jai linki sveikatos.
Buvo susirgęs ir mūsų ko

lonijos korespondentas. Tuo 
laiku apie mus spaudoje nė 
žinių nebuvo, — niekas ne
pasirūpino spragą užkišti.

Dabar korespondentas jau 
sveiksta namuose.

važiuoti į 
sekmadie-

Maspethe,

Į Lietuvių Dieną
Iš mūsų apylinkės nemaža 

žmonių ruošiasi 
Lietuvių Dieną šį 
nį, liepos 8 d.

Ta diena įvyks 
Klasčiaus parke.

Brooklyne, galite važiuoti 
Flushing Ave. arba Grand 
St. gatviakariu, kuris prive
ža netoli nuo Klasčiaus par
ko.

Išlipti reikia 58 Place, prie 
geležinkelio. Ten ir parkas 
netoli.

Kas kelio gerai nežinotų, 
galite pasiklausti pažįstamų, 
policininko ar konduktorių.

Sužeisti
Sužinota, kad Prancūzijoje 

kelis sykius buvo sužeistas 
B. Jocas. Jau dveji su vir
šum metų, kai jis kariuome
nėje. Dabar jis sveiksta ir 
rašo savo mamytei.

Birželio 24 d. Jankauskie
nės dukrelė iškrito iš antro 
aukšto. Susižeidė, bet nepa
vojingai. Buvo nuvežta į li
goninę.

Lietuvių šventė liepos 4 d.
Liepos 4 d. Bostone su

rengta Steigiamojo Seimo 25 
metų sukakties minėjimas.

Užkviesti — senatorius D. 
Walsh, Bostono majoras 
Kerrigan, gubernatorius To
bin ir pagrindiniu kalbėtoju 
— W. F. Laukaitis.

Newarko žydai, kurie yra 
kilę iš Lietuvos, surinko 1,- 
500 dolerių pirkti drabu
žiams, vaistams ir maistui 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams.

Tą sumą jie surinko birže
lio 26 d. per vadinamąją „ba
do puotą”.

Žinovas

Kun. J. Kuprevičius

Marianapolis

Mus pasiekė naujienos apie 
pakeitimus T. Marijonų kon
gregacijoje.

Marianapolio gyventojams 
labiausiai rūpėjo, kokius 
žmones čion gausime.

Paaiškėjo, kad Marianapo
lio naujas vyresnysis bus 
kun. Juozas Kuprevičius.

Kolegijos rektorium pasi
liko kun. Dr. J. Vaškas. Grį
žęs iš Argentinos kun. J. Ja
kaitis gyvens Marianapoly, 
kaip misijonierius.

Marianapolyje turėsime 
dar šiuos kunigus: J. Mačiu- 
lionį, V. Černių, V. Andriuš- 
ką, J. Dambrauską, A. Igno
tą, J. Petrauską, St. Saplį ir 
J. Skruodenį.

Brolis J. Banys taip pat 
pasilieka Marianapolyje.

Kun. J. Pauliukonis ir kun. 
J. Vaškas po posėdžių jau 
grįžo iš Chicagos.

Nenuostabu
Senas ūkininkas su žmona 

važiavo į miestą vieną gražią 
dieną, tik po lietaus, kurs 
pripildė visas duobes nuo kai
mo ligi miesto. Grįždamas iš 
miesto, ūkininkas sutiko se
ną draugą.

„Tai kaip tau šiandien?” 
linksmai pasveikino.

„Labai gerai, labai gerai,” 
atsakė ūkininkas.

„Kaip žmona?” toliau 
klausė draugas.

„Gerai, gerai,” atsakė ūki
ninkas. „Ji čia netoli,” rody
damas pirštu į vežimo galą.

„Bet jos ten nebėra,” su
šuko draugas.

Senas ūkininkas pakreipęs 
galvą apsidairė. Paskui, lyg 
susimąstęs, sau tarė: „Tai 
tau. Nenuostabu, kad girdė
jau vandenį plekšteliant”.

Waterbury, Conn.

Karių žinios
Karys G. Kalvaitis rašo, 

kad Velykų šventes jis pra
leido Paryžiuje.

Danielius Grish buvo su
grįžęs 14 d. atostogų. Jis 
parvyko iš Pacifiko. Jis ma
tė karo veiksmus Ivo saloj, 
Filipinuose ir Saipane.

J. Nacūnas, kuris dalyva
vo Ivo salos mūšiuose, vė
liau kovojo Okinawoje.

Atostogų buvo parvažiavę 
jūreiviai Jokša ir V. Valū
nas.

Išbuvęs Pacifike apie me
tus laiko, buvo 20 dienų par
važiavęs namo J. Zelenakas. 
Ta proga jis trumpai aplan
kė ir mūsų koloniją.

Ed. Vaitekaitis ir T. Mar- 
tinkus atsiuntė žinią, kad 
juodu plaukioja kariniu lai
vu Pacifike.

Neseniai į šią šalį buvo at
gabentas J. Smolskis, kuris 
buvo sužeistas Vokietijoje.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių diena

Liepos 4 d. Pittsburghe, 
Šv. Pranciškaus vienuolyno 
patalpose, surengta Lietuvių 
Diena.

Drauge tai ir maldos die
na už kareivius ir už taiką.

Labai seniai
Vienas labai kuklus lietu

vis, pasakodamas apie savo 
pavardę, tarė:

„Mūsų kilmė labai, labai 
sena. Jos pradžią sunku su
sekti. Nežinome tikrai, kaip 
toli atgal eina mūsų protė
viai, tačiau jų gyventa labai, 
labai seniai, ir mūsų istorija 
aprašyta knygose. Vidury 
trečios knygos vienoje eilu
tėje randame žodžius: „Apie 
šį laiką pasaulis buvo su
tvertas.”

Didelis pirkinys
„Kaip brangūs persikai?” 
„Centas už vieną, ponia”. 
„Duok vieną, prašau”.
„Rengi puotą?”

Per anksti išėmė
Jaunavedė: „Rodos, kiau

šiniai mažesni šiandien?”
Krautuvininkas: „Taip,

ponia. Ūkininkas, kurs man 
pardavinėja kiaušinius, turė
jo anksti rytą šiandien va
žiuoti į miestą, ir per anksti 
kiaušinius iš gūžtos išėmė.”

Tuoj vėl bus
Draugė: „Atsiprašau, kad 

neatsilankiau į tavo vestu
ves.”

Artistė: „Tai niekis. Tuoj 
turėsiu kitas.”

LAIKRAŠČIO PRIEŠTARAVIMAI
Kur eina Brooklyno „Vie

nybė”, iš paskutinių jos nu
merių darosi visai neaišku. 
Joje pačioje pasikartoja pa
sakėčia apie gulbį, lydeką ir 
vėžį — ji pati išsyk bando 
traukti bent į tris puses.

Imkim paskutinį numerį. 
Vienoj vietoj ten užsimena 
apie skriaudas tautininkams, 
kai rašo: esą, vienas žymus 
katalikų kunigas pareiškęs 
„Vienybės” žmonėms, kad 
katalikų Federacija norėtų 
matyti tautininkus, turinčius 
lygią atstovybės dalį Ameri
koj Lietuvių Taryboje.

Vadinasi, čia „Vienybės” 
nusilenkimas į tautininkų 
pusę.

Bet toliau tas laikraštis 
darosi ultra katalikiškas, ir 
jo bendradarbis nori matyti 
katalikus, tobulesnius už pa
čius angelus. Tas ultra kata
likas išniekina katalikų Baž
nyčią ir taip rašo:

„Šiandien bažnyčia jau ne 
tarnaitė, bet valdovė. Ir ši
tie valdovai ne sėdi ant šuli
nio, bet puošniuose rūmuo
se .. . Kristaus atmestą auk
są iš to paties šėtono jie mie
lai priima. Pasipuošę auksi
nėmis virš galvos lazdomis 
ir skeltomis, paauksuotomis 
kepurėmis, jie draugauja su 
didikais, neatsižvelgdami į 
jų religiją...

„Šiandien lietuviškų baž
nyčių autoritetai susidėjo su

TĖVŲ DĖMESIUI

Tėveliai, kur leisite savo 
dukreles? Mes kviečiame lie
tuvių tėvų dukteris pas mus 
į mergaičių stovyklą, kuri 
bus nuo liepos men. 1 d. iki 
liepos mėn. 31 d.

Be poilsio ir žaidimų gry
name ore, mes norime dar 
padėti mergaitėms pramokti 
arba, jei moka, geriau išmok
ti lietuvių kalbą ir susipažin
ti su mūsų tautos kultūra.

Keletą sykių per savaitę 
mergaitės bus vežamos mau
dytis ir mokomos plaukti.

Į stovyklą priimamos mer
gaitės nuo 7 iki 14 metų am
žiaus. Galima įregistruoti 
dviem savaitėm (nuo liepos 
mėn. 1 d. arba liepos mėn. 
15 d.) arba visam mėnesiui.

Atlyginimas: $10.00 per 
savaitę.

Immaculate Conception 
Convent

R. p. 1, Putnam, Conn.
N. P. švč. P. Marijos Seserys

griežčiausiais tikėjimo ir 
bažnyčios priešais tik dėl to, 
kad galėtų atkeršyti savo 
artimui, kurį Kristus liepė 
mylėti ir atleisti jam kaltes”.

Čia „Vienybė” nori būti 
dievotesnė už vyskupus, ku
nigus ir vienuolius.

Bet toj savo dorybėj ji ne
ilgai ištveria, nes kitam pus
lapy jau giria laisvamanybę 
ir nori ne tobulesnės bažny
čios, bet iš viso atmeta jos 
reikšmę lietuvių tautai. Vi
są gerovę mums, esą, atne
šusi laisvamanybė.

Tad pasiklausykit. Beje, 
atsiprašom dėl netaisyklin
gumų, — cituojam, kaip pa
rašyta :

„Per penkis šimtus metų 
valdymo ir „mokinimo” lie
tuvių per Romos Katalikų 
kunigiją, lietuviai tapo pa
vergti, paniekinti pastumdė
liai Romos katalikų kunigų. 
Romos katalikų tikėjimas 
pražudė Lietuvos kultūrą ir 
pražudė pačią Lietuvą, kaip 
tautą. Tokią naudą Romos 
katalikų tikyba davė Lietu
vai. ..

„Šiandien turime laisvas 
draugijas ne kunigų dėka, 
bet dr. Šliūpo nenuilstančios 
kovos prieš Romos katalikų 
kunigų veidmainystę”.

Taigi čia „Vienybė” šau
kia : valio laisvamanybė ir 
šalin kunigus!

Prieš tai rašė -— norim ge
resnės bažnyčios!

Ir susigaudyk tu, žmogus, 
ko „Vienybė” siekia.

Tik mums gaila skaityti 
lietuviškam laikrašty Valan
čiaus, Daukšos, Baranausko, 
Maironio, Jakšto, Vienažins- 
kio, Tumo Vaižganto, K. Sir
vydo išniekinimą — visi jie 
buvo kunigai ir geriausi Lie
tuvos tėvynės sūnūs.

Mums taip pat gaila skai
tyti tokią prastą „Vienybės” 
nuomonę apie lietuvių tautą: 
,, ... pražudė pačią Lietuvą, 
kaip tautą”.

Pirmą sykį mes čia išgirs
tame tokį keistą išradimą, 
kad Lietuva, kaip tauta, pra
žudyta.

Mes patys dar neseniai 
matėm lietuvių tautą gyvą, 
sveiką, pilną kūrybos ugnies 
ir laisvės džiaugsmo.

Ir dabar mes girdim bal
sus ne iš pražudytos lietuvių 
tautos, bet iš trečią okupaci
ją kenčiančios ir dėl laisvės 
ryžtingai kovojančios.

P. K.

Birželio 25 d. kun. Piko- 
tis, iš Bridgeville, šventė sa
vo kunigystės 30 metų su
kaktį.

Kun. M. Kazėnas liepos 2 
d. minėjo savo 60 metų am
žiaus sukaktį.

LIETUVIAI PAGERBĖ 
IŠLAISVINTOJĄ

Konstanca (LAIC) — J. 
A. V. Generolas Jacob De
vers išvyko į Ameriką. Jo 
išleistuvėse pasirodė ir lie
tuviai tremtiniai — tremti
nių choras dainavo liaudies 
dainas ir šokėjų grupė de
monstravo lietuvių liaudies 
šokius. Lietuviai buvo vie
nintelė tautinė grupė, daly
vavusi išleistuvėse.

Patarnauja
„Pamanyk, mano žmona 

man batus nuauna”.
„Kai iš darbo pareini?”
„Ne, kai noriu išeiti.”

Nepamatė ’
„Jonuk,” klausia motina, 

šį rytą buvo dvi pyragaičio 
dalys sandėlyje, bet dabar 
yra tik viena. Kaip tai atsi
tiko?”
- „Nežinau,” atsako Jonu
kas, „tur būt, per tamsu bu
vo, kad nemačiau kitos.”

Gerai manė
„Juozuk, teta tokio purvi

no veido nebučiuos”.
„Ir aš taip maniau.”

/

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
r -................................ -r ■■ 1-1 n 1- ■■Į . i .1 -r*



6 AMERIKA Liepos-July 6,

16 - TOJI ___ , METINE
NEW YORKO APYLINKĖS

Lietuvių Diena
SEKMADIENĮ

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

PARKAS ATDARAS NUO 12 VAL.
PROGRAMOJE: Tautiškų šokių šokėjų grupė, vad. B. Brundzienei, lietuviška mu

zika, Angelų Karalienės par. mišrus benas, smagus pasilinksminimas, malonios pažintys.

Mūsų Apylinkėje

Šokiams Gros Adomo Jezavito Orkestras.
Visi New Yorko apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į šią svarbiausią 

vasaros pramogą.
Visi lietuviai mielai laukiami.

Rengimo KOMITETAS

• Kun. Dr. J. Starkus iš
važiavo Chicagos link mėne
siui laiko.

® Kun. J. Aleksiūnas yra 
išvykęs atostogų.

® Kun. P. Bulovas, mari
jonas, lankėsi apylinkėje. Iš 
Marianapolio, kur buvo mo
kytoju, jis perkeliamas vika
ru j Chicagą.

• D. Averka ir šeima pe
reitos savaitės gale buvo nu
važiavę j Bostoną ir dalyva
vo kun. Bernatonio ir kun. 
Janušonio primicijose.

• G. Karpiūtė ir G. Zovytė 
pereitos savaitės gale lankė
si Bostone.

® Barbora Darlys šiuo me
tu yra išvykusi į Čikagą. Lie
pos 21 d. ji ten dainuos Sol
diers Field, kur bus statoma 
Maniuškos opera „Halka”. 
Jinai dainuos pagrindinę ro
lę.

® Birutė Ramoškaitė, sėk
mingai dainavusi su San Car
lo opera šį pavasarį, ateinan
tį sezoną turės visą eilę kon
certų šiame krašte.

• J. Januškis, buvęs Lie
tuvos Seimo narys, iš New 
Yorko persikelia į Bostoną,

LIETUVIŲ DIENA ŠĮ SEKMADIENĮ
Lietuvių Diena yra rengia

ma tik vieną kartą metuose. 
Šiemet ji bus liepos 8 d., sek
madienį, Klasčiaus parke, 
Maspethe. Prasidės 1 vai. p.p.

Lietuvių Dieną lietuviai 
kasmet vis labiau ir labiau 
pamėgsta. Tą dieną susiren
ka į paskirtą vietą iš visos 
apylinkės, o kartais net iš 
kelių valstybių mūsų tautie
čiai. Jie susirenka, kad pa
sipažintų, suartėtų, susidrau
gautų ir gautų naujų žinių 
ne tik iš naminio — Ameri
koje — gyvenimo, bet ir vi
so pasaulio, ypač iš tėvynės 
Lietuvos.

Lietuvių jaunimas, čia at
vykęs, įgauna daugiau drą
sos pasivadinti save lietu
viais, susipažįsta su jaunimu 
iš kitų kolonijų ir sueina į 
artimesnę pažintį. O jau
nimui kaip tik to ir reikėtų, 
kad neliktų užpakaly ir ne
pamirštų lietuvių kalbos ir 
lietuvių papročių.

Todėl kaip seni, taip ir jau
ni yra kviečiami į Lietuvių 
Dieną, čia įgaus lietuvišku
mo ir liepos 8 d. praleis sek
madienio popietį tyrame ore.

Jaunimui nuo 6 vai. bus 
šokiai, grojant geram orkes
trui.

Kiekvienam bus įdomu pa
siklausyti jo žodžio Klas
čiaus parke sekmadienį.

Prašom nepamiršti ir at
vykti laiku, kad galėtumėt 
išgirsti kalbėtoją.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO
Siuvėjų susirinkimas įvy

ko pereitą penktadienį, bir
želio 29 d.

Buvo atėję nemaža vyrų ir 
moterų siuvėjų.

Komunistai šiame susirin
kime pamatė, kad jie neturi 
žmonių pasitikėjimo. Delega
tu buvo išrinktas ne jų per
šamas asmuo, bet tikrų lie
tuvių išstatytas kandidatas 
Buivydas.

Siuvėjai savo susirinkime 
paskyrė 500 dolerių auką 
Lietuvių Šalpos Fondui.

Angelų Karalienes 
Parapija

Ruošiasi Lietuvių Dienai
Angelų Karalienės Rožan

čiaus draugijos narių būrelis 
rengia laimėjimų pintinę Lie
tuvių Dienai, liepos 8 d.

Darbininkės prie tos lai
mėjimų pintinės yra Sijevi- 
čienė, Butkuvienė ir Pana- 
tauskienė.

Pintinėj bus įvairių ir gra
žių laimėjimų.

Kitam numery paskelbsim, 
kas tą pintinę pripildė.

kur dirbs „Keleivio” redak
cijoje.

® Vytautas Ubara, 4 me
tus buvęs karinėj tarnyboj ir 
iš jų 3 metus užsieniuose, 
grįžo namo, garbingai paleis
tas iš kariuomenės. Jis yra 
gavęs pdžymėjimų.

® P. J. Montvila yra išvy
kęs į New Yorko valstiją pa
ilsėti.

° EI. Bartkevičiūtė šiuo 
metu yra atostogose.

• E. Vaitekūnienė šią sa
vaitę išvyko į Connecticut, 
kur išbus apie tris mėnesius.

Maspetho Žinios

Apreiškimo 
Parapija

Pereitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje per visas mišias 
buvo daroma ekstra rinklia
va mokyklai palaikyti.

Penktadienį šventoji Va
landa prasidės 7:30 vai.

Išpažintys klausomos šį 
ketvirtadienį po pietų nuo 3 
vai. ligi 7.

Šį sekmadienį Šv. Vardo 
draugija eis bendrai prie ko
munijos.

Trečiadienį, liepos 4 d., bu
vo laikomos mišios už visus 
parapijos kareivius.

Mūsų parapijos bažnyčioje 
vasaros metu mišparų nebus.

Kaip girdėti, mūsų lietu
viai ruošiasi gausiai vykti į 
Lietuvių Dieną, liepos 8 d. 
Klasčiaus parke.

Pereitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje buvo sutuokti 
Alfonsas Kraujalis ir Anas
tazija Krusaitytė.

Pirmi užsakai buvo pa
skelbti Albertui Misiūnui ir 
Aldonai Volungytei.

Šv. Jurgio Parapija

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Brooklyno Lietuviai Gydytoj/
Tel. EVergreen 8-92

1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susita

TeL EVergreen 7-62
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždari

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA- ' 

LIKŲ VISUOMENINIO IR i 
kultūrinio gyvenimo 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

Entered as Second-Class matter Marc! 
Office at Brooklyn, N. Y. under the /

SEN. CLAUDE PEPI

Tel. EVergreen 4 - 7142 <
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 'Lj 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirtiT 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS-toW 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK,. |jl-

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,^'

Chicago. — Floridos sena
torius Claude Pepper čia bu
vo atvykęs su paskaitomis.

Lietuvių laikraščio kores
pondento paklaustas, kuc 
Jungtinių Tautų čarteris ga
li prisidėti prie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
senatorius atsakė:

„Tiesioginiu būdu Sar 
Francisco konferencija ii 

’ čarteris nieko neprisidėje 
prie Lietuvos nepriklauso 

■ mybės problemos išsprendi 
1 mo. San Francisco konferen

Elizabeth, N. J
Birželio m. šv. Petro ir Po

vilo parapijos bažnyčioje pa
krikštyti šie kūdikiai: Elena 
Žukauskaitė, Richardas Vai- 
culevičius, Robertas Vaicule- 
vičius (dvynukai), Donaldas 
Charles Kakštis, Caret Anna 
Winter.

_________________________________________.V* mo. uoli ridllUlDUU -n.Ul.LLUI C11

Liepos 8 d., seį>*‘cijoj nebuvo sprendžiami tai 
Marianapolio Koleg$.t šos ir tentonahniai klausi 

dai yra daroma kolel^ Lietuvos nepriklauso 
bažnyčioje. mybės klausimas privalė;

--------------------- .'Išbūti sprendžiamas kitokii
LAIŠKAI Į ITAJ^ būdu. Lietuviai turės vartot 

ortodoksalinius būdus šian 
klausimui spręsti. Pirmoj-

Liepos 8 d.

KUN. J. PRUNSKIS KAL
BĖS LIETUVIŲ DIENOJ
Kun. J. Prunskis birželio 

30 dieną atsikėlė gyventi 
New Yorkan.

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai turės gražią progą 
mūsų žymųjį spaudos darbi
ninką išgirsti šį sekmadienį. 
Kun. J. Prunskis sutiko pa
sakyti kalbą per Lietuvių 
Dieną, liepos 8 d.

GRĮŽO IŠ NELAISVĖS
Pvt. Pranas Plauplis bir

želio 1 d. grįžo kuriam lai
kui iš Europos pas savo tė
velius.

Jis išbuvo vokiečių nelais
vėj 11 mėnesių.

Ten patyręs daug vargo ir 
bado. Pvt. Pranas Plauplis, 
nežiūrint, kad buvo nelaisvė
je ir daug vargo patyrė, at
rodo puikiai, linksmas ir ma
lonus.

Jis sako, kad iš visų ne
laimių jį išgelbėjo motinos 
maldos.

Sveikinam Pvt. Praną ir 
linkim geriausio pasisekimo.

Aguona
Kun. Edv. Nedzinskas, bu

vęs vikaru Šv. Onos par. Gar
den City, perkeltas į Šv. 
Anastazijos parap. Douglas- 
ton, L. I.

Šiandien, liepos 6 d. šven
toji Valanda mūsų bažnyčio
je bus 7:30 vai. vakare.

Tuojau po pamaldų parap. 
salėje bus Apaštalavimo 
Maldos narių susirinkimas. 
Svarbu dalyvauti visiems. 
Susirinkime žadėjo būti ir 
kun. P. Aukštikalnis, S. J.

MVWWVWMWMIW

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

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

Tel. MArket 2-5360

Lietuviy Radijo Draugijos Vakarines

KETVIRTADIENIAIS 7:30

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

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

7:30 , PROGRAMOS 7:30
J. P. GENKUS, Direktorius

J. P. GENKUS VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. AD. JEZAVITAS49b brana su Muzikos Vedeja
Tv. 7-7142 * Prancšim« Direktorius EVerffreen 8.3626

WWRL 1600 kc.

Parapijos piknikas bus 
rugpiūčio 19 d. Klasčiaus 
parke.

Šį sekmadienį, liepos 8 d., 
Šv. Vardo draugijos vyrai eis 
bendrai prie Šv. Komunijos. 
9 vai. mišių metu.

Tuojau po šių mišių bus 
susirinkimas par. salėje.

Visi nariai kviečiami atei
ti. Kurie dar prie šios drau
gijos nepriklauso, kviečiami 
ateiti ir prisirašyti.

Mūsų parapijoj Lietuvos 
karo nukentėjusiems drabu
žių vajus jau eina.

Būtų labai malonu, kad 
visi, kurie dar nėra aukoję 
drabužių, šiame vajuje pa
aukotų.

Drabužius prašome atneš
ti į parap. salę rytais arba, 
kuriems paranku, tai nuneš
kite į sandėlį, 101 Grand St., 
Brooklyne.

Tik ten nunešę paminėki
te, kad drabužiai yra iš An
gelų Karalienės parapijos.

Mūsų parapijos benas, va
dovaujamas kun. Ant. Masai- 
čio, Lietuvių Dienoje žada 
būti in corpore ir groti nau
jausius kūrinius.

Kurie nesate matę ar gir- 
dėj mūsų beno, kviečiami 
atvykti į Lietuvių Dieną 
Klasčiaus parke, Maspethe— 
liepos 8 d.

REIKIA DARBININKŲ
Reikalinga darbininkų (vyrų ir 

moterų) kriaučių dirbtuvėje — FI- 
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 į 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

— Pašalpos 16-tasis sky
rius penktadienį išrinko dvi 
komisijas: rūbų ir maisto.

Rūbų komisiją sudaro: S. 
Cerebiejus, P. Razickienė ir 
O. Petrulienė. Maisto komi
siją sudaro: A. Razickas, K. 
Galčius ir V. Vyšniauskienė.

Komisija ves vajus per lie
pos, rugpiūčio ir rugsėjo mė
nesius. Bus renkami rūbai, 
koncentruotas maistas ir pi
nigai.

— Kun. P. A. Lekešis bu
vo išvykęs liepos 2 d. į She
nandoah, Pa., kur įvyko Ku
nigų Vienybės Centro pasita
rimas seimo reikalais.

— Sekmadienį lankėsi kun. 
Bulevičius iš Pittsburgh, Pa. 
Jis išvyko Marianapolin ir 
Naujojon anglijon atosto
gauti.

— Ed. Morkūnas išvyksta 
į Merchant Marine mokyklą, 
Sheapshead Bay, L. I.

Nelaimė
Birželio 29 d. buvo suvaži

nėtas kelyje į darbą Juozas 
Serabiejus 59-18 70 St. Mas- 
peth, N. Y., Simono Serabie- 
jaus pusbrolis.

Jis paguldytas Šv. Jono li
goninėj. Jam sulaužytos abi 
kojos.

Jo giminės ir pažįstami 
prašomi jį atlankyti.

Baigė mokyklą
Grover Cleveland aukštes

nę mokyklą baigė Kazimie
ras Budris. J.H.S. 73 baigė 
Kazimieras Masiulis, Jonas 
Rainis ir Pranas Dirvanaus- 
kas.

Cpl. C. Petrulis iš Califor- 
nijos perkeltas į Fort Fran
cis Warren, Wyoming.

Danielius Dikcus yra Scott 
Field, Ill., aviacijos mokyk
loj.

Ed. Kučinskas parvyko 
atostogų kelioms dienoms 
pas tėvus.

Ona Osteikienė atostogau
ja Connecticut valstijoj pas 
savo mamytę.

Petruliai atostogauja Pen- 
nsylvanijoj. Jie sveikina Lie
tuvių Dienos dalyvius ir lin
ki, kad gerai pasisektų pat
sai parengimas.

Serga
Sunkiai serga Ona Kulbo- 

kienė, gerai žinoma visiems 
brooklyniečiams kaip pirmos 
rūšies virėja. Linkėtina grei
to pasveikimo.

Antanas Pakinkis irgi sun
kiai serga ir yra Brooklyn© 
ligoninėj. Jam daro vidurių 
operaciją pirmadienį.

Krikštai
Pereitą sekmadienį sutei

kė krikšto sakramentą Ba- 
liūnų dukteriai. Apeigas tei
kė dėdė kun. P. Bulovas 
M.I.C.

Tą pačią dieną krikštijo ir 
Pačėsų dukrytę. Jos mama 
yra Šoblevičiūtė, buvo pa
vyzdinga choristė ir sodalie- 
tė.

Linkėtina abiem lietuvai
tėm sveikai augti.

Praktikuoja
Nors ir dideliems karš

čiams užėjus, tautinių šokių 
šokėjos daro praktikas, kad 
gerai prisirengtų Lietuvių 
Dienai, kurioje jos atliks 
programą.

Šokiams vadovauja B. 
Brundzienė.

Piknikas
Parapijos metinis piknikas 

įvyks rugpiūčio 5 dieną Klas
čiaus parke. Dabar jau laikas 
platinti balsus už karalių ir 
karalienę.

Turėtų dalyvauti
Šiais metais Kunigų Vie

nybės Seimas įvyks Brookly
ne. Mišios bus iškilmingos— 
9:30 vai. ryte. Tai bus rug
piūčio 8 d., trečiadienį.

Šią dieną turėtų jau dabar 
kiekvienas atžymėti kalendo
riuj ir, jeigu tik aplinkybės 
leis, dalyvauti šiose pamal
dose.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
DĖKOJA

Amerikos Raudonasis Kry
žius praneša, kad paskutiny
sis vajus buvo tikrai sėkmin
gas. Buvo užsimota surinkti 
200 milijonų dolerių, o gauta 
25 milijonais daugiau, negu 
numatyta.

Nemaža tų pinigų sudėjo 
amerikiečiai ateiviai. Jie vi
sados dosniai rėmė Raudoną
jį Kryžių.

Stiprią paramą rodė ir ki
tų kalbų laikraščiai, išeiną 
Amerikoje.

Raudonasis Kryžius vi
siems „Amerikos” skaityto
jams, prisidėjusiems prie 
minėto vajaus sėkmingumo, 
ir visiems kitiems, dirbu
siems šioje srityje, siunčia 
nuoširdžią padėką už jų triū
są ir auką.

Susituokė šie asmenys: 
Alfonsas Križinauskas su 
Anna Mary Gillis, Michael 
Krempa su Veronica Zerzec- 
kis, Louis Zahradnik su Anna 
Borris, Jonas Raudonis su 
Genovaite Judzevičiūte, 
Frank Petroff su Mary Sa- 
kotski, Kazimieras Sabulis 
su Elzbieta Marcinkevičiūte.

Tuo pat laiku palaidoti po 
bažnytinių pamaldų: Marce
lė Kulišauskienė, Povilas 
Grauželis ir Frank Miller-Mi- 
siukevičius.

Šiuo laiku yra išvykęs 
atostogoms mūsų parapijos 
vikaras kun. Jonas Starkus.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

1&i Įjj ĮįijĮiLiltjr.i

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

y STagg 2-1454
| F. GRAŽYS ir SŪNUS 
I

IIB*I

Nuo birželio 15 die 1 
kai ir atvirutės, tai 
registruota korespoj^ . 
gali eiti į visą kontim®.. 
Ii ją, drauge su Si<3!^ 
Sardinija, išskyrus 
Trento, Udine, Goriz^06- 
te, Fiume ir Pola pre^ 

Laiškų ir laiškinii , 
svoris gali siekti ligi®®1 
3 uncijų. Jokių prek®8 
Įima siųsti. fpP0,

Dovanų pakietufit®' 
niams žmonėms 
siųsti į Vatikano mi< 
mą, Neapolį ir Paleįįii 
Gilijoje). gp

. jjbtr 

PARDUODA

ATSISAKĖ PERDU
Washington. — Lenkų am 

basadorius Washingtone Ja 
Ciechanowski pareiškė Vais 
tybės departamentui, kad ji 
atsisako perduoti Lenki j o 
pasiuntinybės rūmus nauji 
pripažintai Varšuvos vyriai 
sybei.

Tarp kitko Ciechanowsl 
pareiškė, kad alijantai, pr 
pažindami naują Varšuvc 
vyriausybę, tuo pačiu užg; 
rę Lenkijos valstybės pave

Geri, pigūs, patogiai ir 8 
Gerose vietose. Pate^hi- 
teisingas. a pa-

Apdraudžia viską, Jie 
prašo. Apdraudžiu 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vasti*8

Real Estate Insui 
496 Grand St., BrookU0>

Tel. EVergreen 7^te
-Bill-
A

Clement A.
(VOKETAITIS^
Advokatai

spai-
41-40 — 74fh Sw

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų iš- sS 
lyginimų, plasteriavimų, šaUgat- 
vių cementavimų ir kt. darbus. $

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

KIEK KAREIVIŲ 
NUMATOMA

Amerikos karo vadovyl 
įj ir planuoja turėti rezerve 4CM 

000 karininkų ir 4,000,Oi 
tariu taikos metu.

Jackson Heights,
NEwtown 9-5$^

Mto

NACIAI NORĖJO

o io ®ŠnoSaugok Savo ^g.
' i*!®-

Teikiamas geriausia^ į fo 
patikrinimas,, prižiūr;?^ 
AKINIAI prieinami?^ 
kainomis pagal jų rįj^.

ŠI ištaiga įsteigta prieš

VokiečParyžius.
mokslininkai, kaip prane 
vienas aukštas Jungtie 
Valstybių karys, rimtai d 
bo prie projektų sudaryti c 
5,100 mylių platformą, n 
kurios po 50 ar 100 me 
jiems gal būtų pavykę pak: 
kyti saulės spindulius, p 
tai sunaikinant kitas taut 
ir užvaldant pasaulį.

Prie šio plano dirbo tie ] 
i tys vokiečių mokslinink

Bet tas dvasiškis, rody< 
mas drąsos pulti Katali 
Bažnyčią, nė žodeliu neu; 
mena apie komunizmo t 
sius padarinius tikybą iš 
žįstantiems žmonėms. (

o o. J f jis prisimintų šimtus p 
otenger N ^t^^voslavų dvasiškių, žuvu 
optometristas — o7 vien tik todėl, kad jie bi 

. ištikimi pravoslavijai ?
394-S98 Broadway, BrookJi4j®|

lietuviskX*
ALUDĖ* 

Karšti Užkandį 
KASDIEN 

Patogi Vieta UzejįJ
Su MOTERIM 

DIDELIS PASIRINK! jįį.
VISOKIU GĖRIMU 

JUOZAS ZEIC,^ 
41J Grand Str 'nS 

Brooklyn, N. ^u.

HAvemeyer 8-O^j^
RALPH KBlU 
FOTOGRAFĖJ 

65-23 GRAND AVH(^ 
Maspeth, N. Y.

Antrame šio „Amerik 
numerio puslapyje skaity 
jas ras ilgoką straipsnį 
kas dabar?” Jį parašė vie 
giliausių jaunosios lietu 
kartos poetų.

Autorius paliečia lietu 
pabėgėlių ir tremtinių ds 
Jų yra keli šimtai tuksi 
čių. Tai pati gražinus: 
šviesiausioji lietuvių tai 

i dalis. Tai narsiausieji k< 
tojai dėl tautos išlikimo, 
mrybingiausias žiedas, 1 
turi būti išlaikytas gyvu

Straipsnio autorius 
džiausiąs viltis sudedi 
Amerikos lietuvius. Jis t 
tančių vardu prašo „apg 
lietuvį nuo visiško išnail 
mo, iškovoti jam taut 

i savitos kultūros teises”.
Lietuvos draugams ir 

i tuvių tautos gyvai ati 
prieš akis milžiniškas u 
vinys.
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