
NAUJIENOS (Ex
1739 SO. HALSTED ST. 

PILSEN STA.
CHICAGO, ILL.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

:<$>
Kaina 5c.PENKTADIENIS, LIEPOS-JULY 13, 1945 No. 28 (678)

L-

SEN. CLAUDE PEPPER APIE LIETUVI
3 ynetus.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. STagg 2 - 2133

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS I 
EINA KAS PENKTADIENIu

LS

1-

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post MTCT A T YJT
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 IVULilAl ah.

Pirkite 
Karo 
Bonus 

DABAR

Dr. A. Petriką kTĄĮ KAIP
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

o
3-

i-
LS

ie
s.

1-

i.

U 
ti
3-

i-

3-
LS
)S
i-

1-
10 

U

i- 
i- 
i- 
is

ir
ta
i- 
e-

i-

š- 
ių 
id 
ių 
<s

B.

1S
S-
1S 
ir

e-
y-

g-

ir 
o- 
ės
il-

5

y- 
y- 
n- 
:ti 
ta 

>ru

jo

ą-

:i- 

lą

d- 
o- 
ie 
o, 
il
ia

Tel. EVergreen 4-7142 žmiršo.
SALDAINIŲ p^i rūpesčiai.GERIAUSIOS

Lengvi Užkandžiai, Kava, į^iepos 12 d. Mask- 
pusryciai — pietūs — vakari s įgaliotiniai pa- 
^^Y^ gamintas namie ijg^^į Lietuvos 
riausix bravorų. Parengimams pritam/ 4 _ , ,.Ta sutartimi

JUOZaS Gijįžadėjo bet kokių 
495 Grand Street, tuvą visiems am-

San 
konferencija ir 

nieko neprisidėjo

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 Rakštis, Caret Anna 
Winter.

Susituokė šie asmenys: 
Alfonsas Križinauskas su 
Anna Mary Gillis, Michae 
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 HU1 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 

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

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

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

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

Dešimties metų garantija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454
" F. GRAŽYS ir SŪNUS 

KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų slenq iš
lyginimų, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimų ir Irt. darbus.

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

pareiškė, 
būdu

ko-

kad 
San 
čar-

Prezidentas Truman Išvyko į Europą
Vokietija Dar 

Pavojinga
Gražina Alijantams 

Lėktuvus

i laisva sutartis. 
,pta ne po kokios 
j^ybės sparnu, bet 
įmjos sostinėje. Ja 
‘Riiingai pasižadėta 

uvos nepriklauso- 
*^čiamumą. Ją pa
dera valia Lietuva 

kai i| 1940 m. birželio

gaiifjūti tikri, liepos 12 
Bją, j spauda nebus nė 

: Sarfeiminta, kas prieš 
TiHįirbingai pasižadė- 
įe^’ieš penkerius me-

• [fljkai sumindžiota.
'STOBf * ★
i Radijas vis dažniau 
linuku skelbia, kokis 
plojus pačiai japo- 

H^resia. Tokio mies- 
gj^tisruose ir griuvė- 
mĮjį
^Japonai neilgai 
__ lavo pasalingo už-

ygiais. Jie dabar 
Pfnimosi padėtyje.

ekur nebeįstengia. 
G® fronto padėtis ir 

Stiprėjo. Čiangkai- 
^raujami kariai pa- 
fe pažangos. Jie 

praši atsiims visą eilę 
žmoH zių.

Kis artinasi galas ir 
ima plėšikiškosios 

viui.
Ea* • *

^rko miesto gyven- 
, antra savaitė be

Streikan išėjo lai- 
f=<š vežioto j ai, reika- 

iu pagerintų darbo 
Off

) nebūtų įvykę, jei 
į sąjungos vadai 
Tusę valdžios įstai- 
? santykiams tvar

ki jonai darbininkų 
.^eko galimumo kas- 
’ . savo mėgiamą lai- 
jjuostoliai abipusiai, 
vargu ar kam iš to

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

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

„Tiesioginiu būdu 
Francisco 
čarteris
prie Lietuvos nepriklauso
mybės problemos išsprendi
mo. San Francisco konferen
cijoj nebuvo sprendžiami tai
kos ir teritorialiniai klausi
mai. Lietuvos nepriklauso
mybės klausimas privalės 
būti sprendžiamas kitokiu 
būdu. Lietuviai turės vartoti 
ortodoksalinius būdus šiam 
klausimui spręsti. Pirmoje

vietoj, šis reikalas turės bū
ti keliamas ir sprendžiamas 
taikos konferencijoj. Jeigu 
ten jis nebūtų tinkamai iš
spręstas, tai 
voti.”

Senatorius 
netiesioginiu
Francisco konferencijos 
teris prisidėjo ne tiktai prie 
Lietuvos, bet ir kitų valsty
bių problemos sprendimo. 
Jeigu reikalas bus teigiamai 
išspręstas taikos konferenci
joj, tai Lietuva tada gali kel
ti visus klausimus naujoje 
tarptautinėje organizacijoj. 
Ten ji bus išklausyta, kaip 
ir kitos valstybės.

Pasaulio Taikos Centras 
iš pradžių bus Londone, Ang
lijoje.

Šią savaitę Jungtinių Ame
rikos Valstybių senatas įspė
tas, kad Vokietija, nežiūrint 
karo pralaimėjimo, šiandien 
daug stipresnė, negu ji bu
vo po pirmojo pasaulinio ka
ro.

Esą, Vokietija šiandien vis 
dar pavojinga pasaulinei tai
kai. Milijonai Vokietijos pi
nigų išsiųsti į svetimas val
stybes. Tie pinigai vėliau gali 
būti panaudoti trečio pasau
linio karo ruošimui.

Karo su Vokietija metu, 
nemažai alijantų karo lėktu
vų turėjo nusileisti Švedijo
je, kur jie buvo konfiskuoti 
iki karo pabaigos. Dabar 
praneša, kad iki šiol iš Šve
dijos į Angliją išgabenta apie 
80 tokių lėktuvų.

Fordas Gamina 
Automobilius

Rusai Gavo Žemiij

ATSISAKĖ PERDUOTI PASIUNTINYBĘ
&

Washington. — Lenkų am
basadorius Washingtone Jan 
Ciechanowski pareiškė Vals
tybės departamentui, kad jis 
atsisako perduoti Lenkijos 
pasiuntinybės rūmus naujai 
pripažintai Varšuvos vyriau
sybei.

Tarp kitko Ciechanowski 
pareiškė, kad alijantai, pri
pažindami naują Varšuvos 
vyriausybę, tuo pačiu užgy- 
rę Lenkijos valstybės paver
gimą.

Būsią 30 Naujij 
Kardinoly

KIEK KAREIVIŲ 
NUMATOMA

Amerikos karo vadovybė 
planuoja turėti rezerve 400,- 
000 karininkų ir 4,000,000 
karių taikos metu.

Londonas. — Londono 
„Daily Telegraph” išspaus
dino žinią iš Vatikano, kad 
popiežius Pijus XH gruodžio 
mėnesį konsistorijoje rengia
si paskirti 30 kardinolų.

Tas pats laikraštis sako, 
kad Šv. Tėvas planuojąs kar
dinolų kolegiją praplėsti nuo 
70 ligi 100 žmonių, kad būtų 
galima skirti daugiau kardi
nolų ne italų.

Tikimasi, kad New Yorko 
arkivyskupas Spellman bū
siąs paskirtas kardinolu ir 
Vatikano valstybės sekreto
rium. šios pareigos yra svar
biausios tarp visų kardinolų.

NACIAI NORĖJO SAULĘ PAVERGTI

New Yorkas. — Čekoslo
vakijos ministeris pirminin
kas Fierlingeris Maskvoje 
pasirašė susitarimą, kuriuo 
vadinamoji Karpatų Ukrai
na, arba Rutenija, atiduoda
ma Rusijai. Tas susitarimas 
buvo pasirašytas Stalino 
akivaizdoje.

Kaip paprastai, kada rusai 
nori sau gauti svetimų že
mių, Karpatų Ukrainoj pra
sidėjo tariamieji „palanku
mo” sąjūdžiai prisidėti prie 
Rusijos.

Tada rusai pasikvietė į 
Maskvą Čekoslovakijos mi- 
nisterį pirmininką ir iš jo iš
gavo dabartinę sutartį.

Rutenija nuo 1919 metų 
buvo Čekoslovakijos dalis. 
Seniau ji priklausė Austri
jai. Tas kraštas turi 5,500 
kvadratinių mylių plotą ir 
apie 800,000 gyventojų.

Šiomis dienomis didžioji 
Fordo automobilių dirbtuvė, 
kuri iki šiol beveik išimtinai 
gamino lėktuvus, pradėjo ga
minti automobilius. Sakoma, 
kad iki šių metų pabaigos 
River Rouge Fordo dirbtuvė 
pagamins 39,910 naujų auto
mobilių.

Visos Fordo dirbtuvės pra
dės išimtinai gaminti auto
mobilius tiktai ateinančių 
metų pabaigoje.

Vokiečiui Pramonė 
Dirbs Alijantams

Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentas Truman, 
pereitą šeštadienį iš Norvolk, 
Virginia, išvyko į Europą 
dalyvauti tarptautinėje kon
ferencijoje pasauliniais rei
kalais. Toje konferencijoje, 
kaip anksčiau buvo nurody
ta, be prezidento Trumano 
dalyvaus Churchillis ir Sta
linas. Konferencija įvyksian
ti netoli Berlyno, Potsdamo 
mieste.

Kartu su prezidentu Tru- 
manu išvyko apie 100 žmo
nių, patarėjų, sekretorių ir 
įvairių ekspertų, kurie pa
gelbės prezidentui konferen
cijos metu.

Į konferenciją taip pat iš-lčiau.

vyko ir šiomis dienomis nau
jai paskirtas valstybės se
kretorius James F. Bymes.

Nors oficialiai nėra pra
nešta kokius klausimus kon
ferencija svarstys, tačiau 
manoma, kad bus plačiai kal
bama pasaulio taikos klau
simais ir įvairiais reikalais 
liečiančiais bendrą pasaulio 
gyventojų gerbūvį.

Pastebėtina, kad dabarti
nis Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentas pirmą kar
tą susitiks su Stalinu.

Prieš išvažiuojant iš Ame
rikos, prezidentas Trumanas 
pareiškė, kad konferencija 
prasidės liepos 17 d. ar anks-

DIDYSIS JAPONIJOS PUOLIMAS

r"’, streiku mėgino 
L >ti komunistai, ku
mštis nebuvo palies

to. Bet niekas iš to 
.^raukiniuose ir la- 
L^piai dairydamasis 
i0jti žmogaus, laikan- 
^je komunistų leidi

niai darbininkų ge
rina net kelias die- 

□kio laikraščio, bet 
Slankas pagal Mask- 
^.tarinką šokančių

_^us Amerikon žada 
^^.i pravoslavų metro- 
| Benjaminas, kuriam 

*, neva leidžia rūpin
tos reikalais. Liepos 
) viename bolševikų

I j paskelbė straipsnį, 
įžūliai puola katali
ką.

^Benjaminas šaukia, 
jtažnyčia papildžiusi 
> nuodėmių prieš 
j nekovodama prieš 

ir pan.
/ilios senatvės sulau- 
.iiyoslavų dvasiškis ir 
'[pom kalba. Rusijoje 
Lgiau kaip 25 metai 

Liaudos ir kitokio su- 
į<no laisvės. Tad iš kur 

foti, kokias enciklikas 
-jįkelbęs popiežius, ko- 
p iiytojiškus laiškus yra 
fv vyskupai įvairiuose 

0,p kraštuose.

Paryžius. — Vokiečių 
mokslininkai, kaip praneša 
vienas aukštas Jungtinių 
Valstybių karys, rimtai dir
bo prie projektų sudaryti ore 
5,100 mylių platformą, nuo 
kurios po 50 ar 100 metų 
jiems gal būtų pavykę pakin
kyti saulės spindulius, per 
tai sunaikinant kitas tautas 
ir užvaldant pasaulį.

Prie šio plano dirbo tie pa
tys vokiečių mokslininkai,

Bet tas dvasiškis, rodyda
mas drąsos pulti Katalikų 
Bažnyčią, nė žodeliu neužsi
mena apie komunizmo bai
sius padarinius tikybą išpa
žįstantiems žmonėms. Gal 
jis prisimintų šimtus pra
voslavų dvasiškių, žuvusių 
vien tik todėl, kad jie buvo 
ištikimi pravoslavijai?

Antrame šio „Amerikos” 
numerio puslapyje skaityto
jas ras ilgoką straipsnį „O 
kas dabar?” Jį parašė vienas 
giliausių jaunosios lietuvių 
kartos poetų.

Autorius paliečia lietuvių 
pabėgėlių ir tremtinių dalią. 
Jų yra keli šimtai tūkstan
čių. Tai pati gražiausioji, 
šviesiausioji lietuvių tautos 
dalis. Tai narsiausieji kovo
tojai dėl tautos išlikimo. Tai 
kūrybingiausias žiedas, kurs 
turi būti išlaikytas gyvu.

Straipsnio autorius di
džiausias viltis sudeda į 
Amerikos lietuvius. Jis tūks
tančių vardu prašo „apginti 
lietuvį nuo visiško išnaikini
mo, iškovoti jam tautinės 
savitos kultūros teises”.

Lietuvos draugams ir lie
tuvių tautos gyvai atžalai 
prieš akis milžiniškas užda
vinys.

kurie išrado raketines bom
bas ir išdirbo metodą toms 
bomboms paleisti iš submari- 
nų, esančių 300 pėdų po van
deniu. šis paskutinysis išra
dimas būtų buvęs pritaikytas 
prieš New Yorką, jei tik na
ciai būtų galėję ilgiau už
traukti karą.

Tie patys vokiečių moksli
ninkai tvirtina, kad būtų rei
kėję tik keliolikos metų išto
bulinti raketinėms bomboms, 
kurios per 45 minutes per
skristų per Atlanto vandeny
ną.

Dabar tie mokslininkai no
ri persikelti į Angliją ir 
Ameriką, kad galėtų savo ty
rinėjimus tęsti.

Atidarys Vokiečiy 
Mokyklas

mė-
nu-

Nuo šių metų spalių 
nėšio visoje Vokietijoje 
matyta atidaryti visas pra
dines mokyklas, kuriose mo
kysis vaikai nuo 6 iki 10 me
tų amžiaus. Tokių mokinių 
numatoma apie trys milijo
nai.

Pradinėms mokykloms vi
si vadovėliai iki tam laikui 
bus paruošti.

Kaip žinoma, visi nacių 
pradinių ir kitų mokyklų 
dovėliai sunaikinti.

Maža Cukraus

va

Šiais metais numatomas 
didesnis cukraus trūkumas, 
negu buvo manoma. Pasiro
do, Kuboje, iš kur mes pa
skutiniu laiku gaudavome 
daug cukraus, šiemet labai 
didelės sausros ir todėl cuk
raus nendrių derlius bus la
bai mažas.

Sumažino Pašalpą 
Jugoslavijai

Šiomis dienomis iš Jugos
lavijos pranešė, kad Jungti
nių Tautų suorganizuota 
UNRRA Jugoslavijai duoda 
tiktai šeštą dalį reikalingos 
ten pagalbos.

Tose Vokietijos dalyse, ku
rios įeina į Amerikos kariuo
menės okupacijos zonas, ei
nama prie to, kad visos vei
kiančios dirbtuvės tuojau 
būtų atidarytos ir jų produk
tai panaudoti karui prieš Ja
poniją.

Nežiūrint didelių alijantų 
bombardavimų Vokietijoje, 
daugelis vokiečių dirbtuvių 
išliko sveikos ar tik dalinai 
sunaikintos. Tokios dirbtu
vės gali būti tuojau panau
dotos alijantų karo reika
lams.

Žiniomis iš Guam, Pacifi- 
ko, milžiniškas Jungtinių 
Amerikos Valstybių karo lai
vynas ir laivyno aviacija iš 
apie 2,000 karo lėktuvų, an
tradienio rytą pradėjo nepa
prastą Japonijos bombarda
vimą. Mūsų didieji karo lai
vai, šarvuočiai, lėktuvnešiai 
ir šimtai kitų mažesnių karo 
laivų, priplaukė arti Japoni
jos pakraščių ir paleido 1,000 
karo lėktuvų bombarduoti 
Japonijos sostinę Tokio ir 
kitus didesnius Japonijos 
miestus ir pramonės centrus.

Mūsų karo lėktuvai sunai
kino apie 150 japonų karo 
lėktuvų. Iš pranešimų iki 
šiol matyti, kad šitas puoli
mas yra didžiausias prieš 
Japoniją ir gali tęstis kele
tą dienų.

Iš mūsų vadovybės ir ja
ponų pranešimų matyt, kad 
japonai nedrįsta prieš mūsų 
karo laivyną pasiųsti ne tik 
savo karo laivų, bet ir karo 
lėktuvų. Sakoma, kad šiame 
puolime, mūsų karo laivynas 
ir karo aviacija nesutiko jo
kio pasipriešinimo iš japonų 
pusės.

Ta proga pranešama, kad 
gen. MacArthuras perėmė 
visos karo aviacijos vadovy
bę saloje į pietus nuo Japo
nijos, tokiu būdu sucentrali- 
zuodamas karo vadovybę ir 
karo operacijas prieš pačią 
Japoniją,

Šiame puolime prieš Japo
niją dalyvauja keliolika di
džiausių mūsų karo lėktuvų, 
ypač lėktuvnešių.

JUNGTINIŲ TAUTŲ ČARTERIS SENATE
- ------------------------------------------------------------s> -------------

rug- 
ava- 
dau-

Pradedant šių metų 
sėjo mėnesį, Amerikos 
lynės pramonė pradės 
giau batų siūti civiliams gy
ventojams. Nuo rugsėjo mė
nesio pradžios numatoma pa
siūti apie 1,000,000 porų ba
tų civiliams.

ATBEGELIŲ PADĖTIS VOKIETIJOJE
Gegužės pabaigoje Pary

žiuje SHAEF būstinėje (su
preme Headquarters Allied 
Expeditionary Forces) buvo 
sušauktas specialus pasitari
mas atbėgėlių padėčiai ame
rikiečių-anglų okupuotoje 
Vokietijoje aptarti. Reikš
mingą pranešimą tuo reika
lu padarė Pik. Lt. V. R. Pa
ravicini, atbėgėliams tvarky
ti ryšio karininkų skyriaus 
viršininkas.

Tarp kitko Pik. Paravici
ni pareiškė: „Karo nusikal
tėlius išskyrus, niekas iš at
bėgėlių ar deportuotųjų prie
varta repatrijuojamas ne
bus. Automatiškai bus re
patrijuojami vien rusai. Tas 
liečia ir ukrainiečius. Terito
rinės kilmės požiūriu, vado
vaujamės prieškariniij siemi 
konfigūracija, neatsižvelgda
mi į Jaltos konferencijoje pa
darytus nutarimus.

„Iki Taikos Konferencijos 
nepripažįstame ir taip vadi
namos Kurzono Linijos. Va
dinasi, anapus Kurzono Lini
jos gimę asmenys bus regis
truojami pagal jų pačių pa
reikštą valstybinį priklauso
mybę”.

Tas pats liečia lietuvius, 
latvius ir estus.

Tuo būdu, po 3-4 mėnesių, 
okupuotoje Vokietijoje liks 
vien nenorintieji būt repa
trijuotais.

Be to, Pik. Paravicini pa
reiškė, kad šiuo metu (vadi
nasi gegužės pabaigoje) ry
tuose esančios atbėgėlių sto
vyklos keliamos į nuolatines 
amerikiečių-anglų okupaci
nes sritis, ir kad Vyriausioji 
Sąjungininkų būstinė ruošia 
didelį planą tiems atbėgė- 
liams darbu aprūpinti. Iš to 
pat pranešimo paaiškėjo, kad 
atbėgėlių likimui galutinai 
spręsti yra įsteigtas Tarp
tautinis Asmenims be Pilie
tybės Globoti Komitetas.

Kiek tas liečia lietuvius, 
LAIC laiko reikalingu paste
bėti:

a) Lietuvos teritorine pri
klausomybe, matomai, skai
toma Lietuva iki 
agresijos pradžios 
trijos užgrobimo), 
tuvos valstybės
Klaipėdos kraštu, bet be Vil
niaus ;

b) Valstybinės priklauso
mybės pareiškimas anaiptol 
dar nereiškia, kad atbėgėliai 
prieš jų norą bus repatrijuo
jami;

c) Pranešime minimi sto
vyklų kilnojimai į galutinas 
anglų-amerikiečių okupaci
jos sritis, matomai, tampriai 
rišasi su dabartiniu metu Vo
kietijoje baigiamais vykdyti 
okupacinių sričių pertvarky
mais ir kariuomenių judėji
mais.

hitlerinės 
(iki Aus- 
t. y. Lie- 
ribos su

Svarsto Nedarbo 
Šalpos Įstatymą

Iš Washington© praneša, 
kad kongresui įteiktas įsta
tymo sumanymas pakeisti 
dabartinį nedarbo pašalpos 
įstatymą. Naujuoju įstaty
mu, jeigu jis būtų kongreso 
priimtas, kiekvienas ap
draustas nuo nedarbo bedar
bis gautų iš valdžios iki $25.- 
00 savaitei pašalpos.

Kai kuriose valstybėse iki 
šiol bedarbis negali gauti 
daugiau kaip $15.00 savaitė
je.

Išgabena Civilius 
Iš Singapore

Japonų radijo žiniomis, 
šiomis dienomis netoli Sin
gapore, buvusios Anglijos 
tvirtovės Pacifike, pasirodė 
stipri anglų karo laivyno flo
tilė.

Japonai iš to sprendžia, 
kad alijantai ruošiasi užpulti 
Singapore uostą. Todėl iš 
Singapore japonai pradėjo iš
gabenti svarbesnius civilius 
gyventojus, medžiagą ir šiaip 
turtą.

Karo Paskolos 
Pasisekimas

New Yorkas. — Dabarti
nėj karo paskoloj bonų par
duota už 22,210,000,000 do
lerių. Tai bent puse milijo
no sumuša visus ankstesnius 
rekordus.

Pavieniai asmenys išpirko 
bonų už 7,060,000,000 dolerių 
ir korporacijos už 15,150,000- 
000.

Šios savaitės pradžioje, 
krašto administracija per
davė Senatui Jungtinių Tau
tų čarterį, priimtą San Fran
cisco konferencijoje, čarte- 
ris pirmiausia buvo perduo
tas senato užsienių reikalų 
komitetui.

Perduodant čarterį senatui 
pastebėta, kad pereitas ka
ras pasauliui kainavo 37,000- 
000 užmuštais ir sužeistais, 
o šitas karas, dar nepasibai
gęs, iki šiol nužudė 14,000,- 
000 žmonių, o 45,000,000 su
žeisti ar patekę į nelaisvę.

Kaip matyt iš pranešimų, 
čarteris senato komiteto bu
vo priimtas labai palankiai 
ir manoma, kad jis bus se
nato priimtas ir patvirtintas 
be didelių sunkumų.

KunigŲ Vienybes 
Centro Posėdis

K. V. C. posėdis įvyko pir
madienį, liepos 2 d., Mt. Car
mel, Pa., kun. Dr. Končiaus 
klebonijoje.

Visi centro valdybos nariai 
dalyvavo pasitarimuose. 
Ypač visu rimtumu kalbėta
si apie K. V. Seimą, kuris į- 
vyks rugpiūčio 8 d. Knights 
of Columbus Hotel, 1 Pros
pect Park, Brooklyn, N. Y.

K. V. C. sekretorius išra
šys visiems kunigams laiš
kus ir Seimui nustatytą die
notvarkę.

Taryba Berlynui
Šią savaitę alijantų vado

vybės Berlyne, kuriems pa
vesta Berlyno miesto admi
nistravimas, numato sudary
ti vieną bendrą amerikiečių 
-anglų-rusų tarybą Berlynui 
valdyti.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LENKIJOS LIKIMAS
„Nė vienas taip neslėgė lenkų, kaip rusai”, yra pasa

kęs vienas žmogus.
Kad niekas mūsų, o drauge ir čia pacituotų žodžių au

toriaus neapkaltintų rusų šmeižė jais, pasakysiu, kas tuos 
žodžius parašė: tai ne keno kito, kaip paties Lenino iš
mintis.

Bent vieną kartą rusai teisybę pasakė apie save. Ta 
teisybė tinka ir mūsų laikams: kaip rusai persekiojo carų 
dienomis lenkus ir kitas pavergtas tautas, taip lygiai ir 
šiandien jie elgiasi.

Nežiūrint, kokias klaidas bebūtų padariusi Lenkija 
per savo nepriklausomybės laikotarpį, jos likimas yra ne
laimingas, keistas ir žiaurus.

Ji buvo pirmoji tiesioginė šio karo auka ir ištikimiau
sia anglų ir amerikiečių sąjungininkė, šiandien tiek anglai, 
tiek amerikiečiai pritaria Lenkijos suklupdymui.

Išėjo kaip toj pasakoj: nuo vilko bėgo, ant meškos už
bėgo. Vietoj Hitlerio nagų Lenkija pateko į Stalino gniauž
tus.

Tiek anglai, tiek amerikiečiai norėjo Lenkijos režimui 
suteikti demokratinį „veidą”. Iš tikrųjų laimėjo tik Mask
va: ji savo pilnoj kontrolėj turi Lenkijos vyriausybę. Bu
vęs, o gal ir dabar tebesąs NKVD narys Bierutas pasiliko 
strateginėj padėty, kaip prezidentinės tarybos galva. Iš 20 
ministerių 13 yra vadinamosios Liublino vyriausybės na
riai. Kabinete visos svarbiausios vietos yra komunistų ar 
jų tarnų rankose.

Su atviru cinizmu tiek Amerika, tiek Anglija palaimi
no tokį „demokratinį” žingsnį Lenkijoje ir pripažino tą vy
riausybę, kurios raktas yra Kremliuje, o ne laisvame, de
mokratiniame apsisprendime. Tuo savo žygiu Amerika ir 
Anglija laimėjo dar vieną nusispiovimą į tautų laisvės tei
ses. Maskvos gi laimėjimas tikras: ji gavo oficialų pripa
žinimą savo aklam įrankiui ir savo įtakos neribotai sferai 
Lenkijoje.

Rusija su Vokietija 1939 m. užpuolė Lenkiją. Dabar 
Amerika, Anglija ir Prancūzija pripažino, kad tas agresi
jos žygis buvo geras iš Rusijos pusės.

Visoje toje istorijoje liūdniausias dalykas, kad nesis
kaitoma su jokiais žmoniškumo, tarptautinės moralės, tei
singumo ir teisės nuostatais: kas pasiliko, tai tik laukinė 
žvėrių ir grobimo politika, kuriai ploja ir didžiųjų demo
kratijų atstovai.

Lenkijos likimo sprendimas turėjo būti demokratijų, 
sąžinės ir laisvės principų išbandymas. Faktai parodė, kad 
šiandieninio pasaulio galiūnuose tos sąžinės pasiliko ne 
daug.

Toji sąžinė virto melų, apgaulės ir smurto motina: 
rašo gražius žodžius apie laisvę ir tautų lygybę naujuosna 
čarteriuosna, o leidžia ištisų kraštų pavergimą ir naikinimą.

Lenkijos klausimo ciniškas sprendimas primena pačių 
lietuvių likimą, tik su tuo skirtumu, kad lenkų dalia viešai, 
keliama, o apie lietuvių priespaudą nė puse žodžio neužsi
menama. Per pereitus rinkimus aukšti ponai ir spauda pri
rašė devynias galybes apie prezidento šuniuką ir kitus šu
niškus atsitikimus, bet niekas iš aukštųjų ponų nerado 
gero žodžio Lietuvos kančiai iškelti ar lietuvių delegacijai 
priimti.

Demokratijų vadai, kurie ploja naujos diktatūros žy
giavimui į Europą, rausdami turėtų persiskaityti to paties 
Lenino žodžius: „Mes sakome, kad valstybių sienos turi 
būti apspręstos gyventojų valia. Jokia tauta negali būti 
laisva, kuri slegia kitą tautą”. R.

0 KAS DABAR?
Rašo J. Aistis

Prieš mūsų akis nėra nie
ko tikra ir nieko gera. Per 
Lietuvą praėjo dvi karo aud
ros, ir štai jau trečia okupa
cija. Sunku pasakyti, kas ten 
dar galėjo bepalikti nepa
liesta, nesutrempta, nesude
ginta, nesunaikinta, nesunie
kinta.

Bet kad ir kažin kaip bū
tų dideli ir platūs šalies griu
vėsiai, jie nepastotų kelio vi
siškam ir dar gražesniam 
Lietuvos atsistatymui, tik 
kad ten dar liktų žmogus, 
lietuvis. Pati žemė, nors su
žalota, liks, bet šalies viltys 
nėra nei žemėje, nei miestų 
sienose, bet žmonėse, kurie 
tas sienas stato ir tą žemę 
gina. Vadinasi, Lietuvos pri
sikėlimas ir jos ateitis pri
klausys daugiausiai nuo to, 
kiek pačių lietuviu ir ypač 
šviesuolių pasiliks gyvų. O 
dabar net ir tas baisus, krau
ją stanginantis, pavojus yra 
galimas: mus gali fiziškai 
visus išžudyti ir išnaikinti. 
Ir kažin ar ta siaubą kelian-

ti mūsų tautos tragedija ne
vyksta dabar?

Kas tai yra tauta ir tėvy
nė? Tai nei žemė, nei kalba, 
nei žmonės, o tas dažnai ne
apčiuopiamas ir neaptaria
mas noras būti toks, koks 
esi, ir troškimas gyventi ir 
mirti tenai, kur gimei. Tas 
jausmas yra dvejopas: są
moningas ir instinktiškas. 
Instinktiškas jausmas yra 
tuo blogas, kad žmogus, ne
turėdamas sąmoningo tautos 
ir tėvynės sąvokų supratimo, 
ilgainiui gali nutausti; ir 
mes savo tautoje matome pa
vyzdį, kad lietuviai kai kur 
pamiršo kalbą ir kas esą: 
mat, kada žmogus apie save 
kaip tautietį negalvoja, o 
svetima kalba ateina pama
žu, nekeisdama jo buities ir 
aplinkos — per vedybas ir 
buities reikalus — tai jis to 
pasikeitimo nejaučia, o jei ir 
jaučia, tai naują kalbą ir pa
pročius priima, kaip kažką 
aukštesnį ir vertingesnį. 
Taip pasilikdamas vietoje,

nepakeitęs nei buities, nei 
aplinkos, jis tampa tai bui
čiai ir aplinkai svetimas, o 
kartais net ir uolus naujy
bės apaštalas. Gimtąją kal
bą pamiršęs žmogus labai re
tai tesugrįžta.

Mes turime ir kitokių reiš
kinių, ir būtent, kad žmogus 
gražiausiai išlaiko senolių 
kalbą ir papročius, bet moti
nai tėvynei pasidaro ne tik 
kad abejas, bet ir atviras ir 
aršus priešas. Čia gali būti 
pavyzdžiu mūsų Klaipė
dos krašto žemaičiai. Kurgi 
kitur buvo toks nematytas 
Lietuvos ir ypač Žemaitijos 
antagonizmas, kaip Klaipė
dos krašte? Vadinasi, protė
vių kalba ir papročiai, be 
tautiškosios sąmonės, yra 
niekas.

Dėl to mūsų priešai — 
tiek rusai, tiek vokiečiai — 
kaip tik ir taiko į tą opiau
sią vietą: nužudyti tautos 
sąmonę, kurią „Aušra” ka
daise iškėlė. Gi sąmonės iš
naikinti negalima kitaip, 
kaip tik fiziškai nužudant 
patį žmogų. Kadangi kiek
vienas žino, kad šis karas 
nėra paskutinis, ypač tatai 
gerai žino tie, kurie siekia 
viešpatystės, o įsikurti užka
riautuose kraštuose nėra ga
lima nesunaikinus tautinės 
sąmonės, tai lieka tik vienas 
būdas to pasiekti — nužu
dyti patį sąmonės nešiotoją: 
tautietį ir žmogų. Ir tas žu
dymas greit jau bus penkeri 
metai, kaip vyksta.

Ne dabar laikas daryti 
apyskaitas, nes didžiausios 
aukos dar prieš akis. Aukos 
jau labai didelės: žudė ru
sai ir vokiečiai, ir dabar vėl 
rusai žudo. Be to, daug žuvo 
partizanų, ir dabar jų tebe- 
žūva. Daug mirė kalėjimuo
se bei ištrėmime, ir dar daug 
jų numirs, o prie šių reikia 
dar pridėti eilines karo au
kas, gi vienas Dievas Tėvas 
težino, kiek jų galėjo būti.

Yra dar viena, čia nepa
minėta rūšis: pabėgėliai ir 
tremtiniai. Šie, be mažų ir 
nereikšmingų išimčių, yra 
Vokietijoj arba Rusijoj. Jų 
skaičius gal ir nėra taip di
delis, kaip kartais laikraš
čiai geba parašyti, bet tau
tai jis yra lemiamas, nes jis 
yra palietęs išimtinai tik 
šviesuolius ir šiaip daugiau 
susipratusius lietuvius. Ir 
kas yra būdinga, kad tą mū
sų tautos dalį su tolygiu už
sispyrimu ir aistra norėjo ir 
nori išnaikinti ir rusai ir vo
kiečiai. Vieni ir kiti žino, kad 
išžudžius šviesuolius ir kitus 
daugiau susipratusius lietu
vius, lengvai galės nužudyti 
ir pačią tautą: padaryti tuš
čią vietą, po to kolonizuoti 
ir likučius visiškai išnaikinti.

Rusijoje mūsų tremtinių 
likimas yra labai aiškus: jis 
priklausys nuo rusų gerų no
rų, o jiems tų gerų norų ne
daug.

Koksai likimas laukia Vo
kietijoje esančius tremtinius, 
tuo tarpu sunku pasakyti. 
Bet jų ateitis nėra lengva.

Abi okupacijos net ir de
talėmis yra panašios: mus 
laisvino ir rusas ir vokietis. 
Vienam reikėjo šaukti heil, 
kitam dainuoti liaupses ir ti
roną ramstyti žmogui garbės 
nedarančiais epitetais ir būd
vardžiais. Ir prieš vieną ir 
prieš kitą reikėjo šliaužioti 
žeme, žemintis ir su ekstaze 
priimti vergijos pančius.

Skirtumas gal yra tik tas, 
kad prieš vokiečius buvo 
kiek įmanomesnis tautos at
sparumas. Jie, matyt, turėjo 
mažesnį persekiojimo paty
rimą, dėl to visuose kraštuo
se prieš juos atsparumas 
reiškėsi gana greitai ir jis 
pasirodė gana pasekmingas. 
Rusai gi, kurie visą laiką tu
rėjo reikalą su etninėmis ir 
politinėmis nedraugingai nu- 
sistačiusiomis masėmis, iš
dirbo savos rūšies demoniš
ką inkviziciją, ir su ja kova 
yra stačiai neįmanoma: jie 
nepažįsta ir nepripažįsta jo
kių žmoniškumo skrupulų ir
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lengva širdimi žudo milijo
nus (Ukraina, Gruzija, 1937 
m. politinis apsivalymas).

Ir keista, kad jie niekad 
žmonių nežudė, bet vis išga
mas, išdavikus ir šiaip šliu
žus bei angis. Ir šiandie bai
sus ne tas žudymo faktas, 
bet kad žmonijos sąžinė lie
ka rami. Ne gana to. Demo
kratijos ir laisvės gynėjai 
rusų , veiksmams pritaria, 
sankcijonuoja ir jiems pade
da tuos veiksmus vykinti.

Vadinasi, kova tampa ne 
vien kad jau nelygi, bet sta
čiai beviltė, ir jei vis dėlto 
prieš rusus tiek Lietuvoje, 
tiek kituose jų užimtuose 
kraštuose laisvės kovotojai 
griebiasi ginklo, tai jau ne
reikia nė sakyti, kad tie žmo
nės yra priėję paskutinės 
desperacijos slenkstį. Ir vis 
dėlto, kaip tai skaudu, kad 
šiandie, dvidešimtame am
žiuje, tokie karžygiai, kurie 
nieko prieš save kito nema
to, kaip tik mirtį, yra apšau
kiami niekšais ir išgamomis.

Lietuvai buvo kritiškas 
momentas 18 a., kai malda- 
knygėsna buvo įsibrovę iki 
60-70 procentų svetimų žo
džių, o Didžioje Lietuvoje 
rašytinė literatūra buvo nu
kritusi iki kelių maldakny
gių (tiesa, dažnai perspaus
dinamų), o sekantis amžius 
nešė masinį lenkėjimą, ir 
mūsų kaip tautos mirtis bu
vo beveik neišvengiama. 
Daugis tada mus jau laidojo.

Atsirado „Aušra”, ir lietu
vis plačiu mastu pradėjo bus
ti. Tiesa, reikia šiandie pri
pažinti, kad be vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus paruošia
mojo darbo, pati „Aušra” ne
būtų turėjusi tokios didelės 
įtakos, nes ji nebuvo taiko
ma masėmis, bet šviesuo
liams.

Dabar jau tautos žadinti 
nereikia. Ji matė, kas yra 
laisvė ir nepriklausomybė, ir 
ji mato, kas yra šių dienų 
vergija, kuri stengiasi pa
vergti ne tik žmogaus kūną, 
bet ir sielą. Nūdienės vergi
jos net jau ir vergija negali
ma vadinti, nes tai yra pa
prastas tautos žudymas. Vi
si mūsų iškentėti persekioji
mai blanksta prieš šiandie
nykštį. Ir niekad tauta negy
veno tokio kritiško momento, 
kaip šiandie. Panašios vergi
jos reikėtų ieškoti tik Sena
me Įstatyme. Bet tauta šian
die tiki, ir šiandie daugiau 
negu kada nors jinai žino, 
kas yra laisvė. Ji žino, kad 
laisvė yra didžiausias žmo
gaus turtas žemėje, už kurį 
galima kentėti ir mirti.

Viena, kuo mes galime di
džiuotis ir džiaugtis, tai kad 
šios nelaimės negalima va
dinti tautos tragedija: ji 
mums atėjo iš lauko ir buvo 
primesta. Nežiūrint keleto 
kairių ar pronaciškų kvislin- 
gų, pati tauta yra svetima 
visiems dalykams, kurie ten 
vyksta. Ne dėl mūsų kaltės 
tatai įvyko. Jei ten, mūsų tė
vynėje, būtų gyvenę angelų 
korai dangiškai tobuloje 
tvarkoje, vis vien ta nelaimė 
nebūtų mūsų aplenkusi.

Kartais mes dar vis atsi- 
rūgstame, kad nepriklauso
mame gyvenime daugio sti
go, kad tas gyvenimas galė
jo būti gražesnis, pilnesnis, 
tobulesnis. Niekas to negin
čys, kad mums stigo patyri
mo, kartais gal ir geros va
lios, bet vis dėlto anų mūsų 
gyvenimo trūkumų negalima 
rišti su dabarties nelaime.

Nežiūrint visų trūkumų, 
Lietuva kilo. Augo gražus 
jaunimas, kuris šiandie 
priešų marinamas. Jis tikė
jo Lietuva, ir šiandie tiki, ir 
tiki, kaip niekad jis dar neti
kėjo. Jaunimas myli Lietuvą

tik mistikams teprieinama 
meile. Juo galima džiaugtis 
ir didžiuotis. Ir keista, kad 
jis pasitiki pats savimi, tai 
yra, nesitiki jokios pagelbos, 
einančios iš lauko, bet vien 
iš pačios tautos iškilsiančiu 
stebuklu.

Nesiimsiu leistis į Tautos 
atsparumo pavyzdžius ir de
tales, nes, manau, parašys 
kas nors, kuris tatai pats 
matė ir patyrė, bet mūsų 
žmonių laikysena abiejų oku
pacijų metu retai kur rastų 
sau panašią. Didelės tautos 
sugniužo ir masiškai nuėjo 
okupantui batų laižyti, gi 
mūsų paprastas sodietis, jau 
nekalbant apie šviesuolį, pra
lenkė visas mūsų viltis: jis 
priešinosi, ir labai guviai 
okupantus apgaudinėdamas 
maitino šviesuolį ir miestie
tį, kuriuos okupantai norėjo 
badu numarinti.

Tautos nelaimė suartino 
mūsų sodžių su miestu, dar
bininką su šviesuoliu. Išnyko 
politinių pažiūrų nesantai
kos. Visi pasijuto vienos mo
tinos tėvynės vaikai ir vie
nos nelaimės bendrai. Taigi, 
reikėjo nelaimės, kad visi 
guostųsi. Tad nusikratę ver
gijos, mokės broliškai sugy
venti ir vienas kitą pateisin
ti bei suprasti.

Šiandie viduje geresnė pa
dėtis negu per aną karą. 
Mums nereikia jau kelti tų 
problemų, kurias kėlė aušri
ninkai: lietuvis jau žino, kas 
jis yra, ir kokie jo siekiai. 
Ne gana to. šios nelaimės 
metu išsisprendė visos mū
sų tautinės problemos, ypač 
atplėštųjų lietuviškų sričių 
grįžimas tėvynės prieglobs- 
tin. Per mūsų užsispyrimą 
grįžo sostinė Vilnius. Tiesa, 
kitose sąlygose būtų tai įvy
kę kitaip: mes būtume savo 
jėgomis suradę geruoju iš
eitis su lenkais, nes gerų no
rų netrūko — Savitarpė Pa- 
gelba nedarė Vilnijoje skir
tumo tarp lenkų ir lietuvių. 
Vilniaus sulietuvėjimas, aiš
ku, ėjo nenormaliomis sąly
gomis. Ypač prie vokiečių, 
kurie mus, prigabenę įvai
raus plauko valdininkų į 
Kauną, išstūmė iš laikinosios 
sostinės ir privertė persikel
ti Vilniun.

Nežiūrint sunkių ir nenor
malių sąlygų, lietuvis tvir
tai kūrėsi Lietuvos sostinė
je, ir Vilnius, lyg anais — 
prieš aną karą — laikais, ta
po mūsų kultūrinio gyveni
mo centras. Gi dabar, ma
nau, taip pat ir Klaipėdos 
bei Rytprūsių lietuviai nebe
norės daugiau vokietininkais 
likti.

Prie to reikia pridėti, kad 
lietuviuose ėmė rodytis ir ki
tas gražus reiškinys, tai ver
žimasis kultūron: laikraščių 
tiražai pakilo dešimteriopai, 
naujai pasirodžiusi knyga iš- 
siparduodavo tą pat dieną. 
Gali būti paminėtas net ir 
toks pavyzdys, kad, sakysi
me, šiauliškės „Tėviškės” 
vienas egzempliorius būdavo 
dažnai parduodamas Vilniuje 
už penkias markes, o jo kai
na buvo tik dešimt fenigių. 
Be kita ko, reikia pastebėti, 
kad šiauliškė „Tėviškė”, ne
žiūrint, kad ji pasirodydavo 
su okupantų leidimu ir 
kruopščiai jų cenzūruojama, 
atvirai rašydavo prieš vokie
čius ir komentuodavo viso
kių pareigūnų kalbas, kaip 
tik norėjo.

O kas dabar? Kas ten pa
siliko?

Atėjo rusai. Parsivežė kai
riuosius kvislingus. Du lai
kraščiu, ištisai rusų prirašy
tus. Karas ilgai truko. Mies
tai sugriauti. Vokiečiai pasi
traukdami susprogdino ne 
vien, sakysime, tiltus, bet ir 
žymesnius Kauno pastatus. 
Daug žmonių nuo karo veiks
mų pateko Vokietijon.

Jei kadaise Dr. J. Basana
vičius „Aušroje” sakė: Koks 
mūsų mieris (tikslas ir sie-

(Tęsinys 5 pusi.)
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(Iš mano prisiminimų) ^Tarybos Vykdomasis Komitetas 

^jjjentų, nepaprastai įdomų raštą, kur; 
greit prasidėjo Gestąjį gename Vokietijos mieste, suorgani 
valiavimas, ir virš mū<.^bą”, įteikė šių metų gegužės 5 < 
vų pakibo šiurkštus paskirtam tame mieste Tr 
kumštis. Lietuviams v ■ujmendantui. To miesto vardą, dė) 
jo liūdnos dienos...

Palikti išdidžių ko t0 raštas buv0 raš(
malonei_ ir nemalonei^ wjc karaSp „ dabar 
Pasidarėme beteisiais daug kas pasi
gelis, kuriu, ncsa.ugoi^-,-' . • > . i- i . .
įstatymai. Jie galėję^®0..
mušti, spardyti, kišti >^“'“'a,bu™Lietu.vos 
jimus ir siųsti j priver.t*”®lr “ s,mtal tukstanc,U 
jo darbo stovyklas, k ,,, . ...........
žvėrėję Gestapo agen-;?’1^ *-ure^ pastudijuoti ki 
važiuodavo „pasismag
bešaudant suimtuosius^ a®1011! var^a* V1"3 netikri. Bet ] 
tydavo vietoje taikiiįįjo'3311110 Va ALT Vykdomam Kon 
mūsų jaunimą (neiss^Wl Lietuvos visuomenės ir po 
mergaičių), ypač stuc
gaudydavo po namus ALT Vykdomasis Kom
gaudžių vežimais vežė ___ ,
tijon sunkiems da , . . o T .

Viskas, kas mums bijišlas Apie Padėtį Lietu1 
žadėta, tai darbas ir ; JV0 Vargus Vokietijoje 
Žinoma, nutylint prop“ “ J 3
būtent, juo daugiau lietuvių tremtinių ir pabėgėli
juo mažiau gausi duoi. įninku karinei vadovybei. Antri 

Atsidūrę tokioje 
padėtyje, mes vėl pra<' ___ ,____
dairytis aplinkui, iešl^pAGALBA 
stebuklo, atseit antroę 
zės, kuris mus išvestų v _____
gijos namų. Knisomės 
chyvus, godžiai skaitė: 
chaldos pranašystes, 1 $aninkui------- ,
radome keno tai prieUgtyi štabo Komendantui

A S

.... Quando Marcu „ 
Pascham 1

Lituania triumph,gotoje 1 
To mums pakako, s’ . 

rankose raktas, duris Lįįnikiai 
ku atidaryti. Artime-.

Susiradome glėbį ki^net trečią 
rių ir iš jų nustatėme okupaci- 
Velykos bus Šv. Morka 
ną 1943 metais. Dabž^mn. 15 
tik sukaupti likusias s;$ai sovietų 
gas ir tų Velykų sulauk ten- 

Tačiau 1943 metų... jhatneša ta- seniai praėjo, o jokuį^ 
keitimų kaip nėra, tai^ta- 

Šv. Morkus, matyt, įfrpi tvir- 
reikalais užsiėmęs irattitiksau- 
užsakymą stebuklų m®8 P0^- 
to. Lietuva vietoje tr®^ 
dar tebeskęsta krauju^ 
ašarose. Bet žmonės įį Lietuvių 
žmonėmis. Dantis stfcsiskaus- 
jie kantriai velka vata ir nu- 
jungą ir vilties nenusR,aP8au‘ 
šalį padėję visus aiški 
spėliojimus, jie dabar®,^0^1 
kliauja vien pranašg'g j 
Maironio žodžiais; bus, 

„... O vienok Lietu*® kripė 
Dar atbus nors kąj^ 
Ne veltui ji tiek di^jj^o 

iškenl ’
Matas M’tiŲN 

Tirolis, 1945 m. birželi^ okQ.
--■-Apiakė di- 

LIETUVIŲ DIENOS GARBES RĖMgS 
okupan

tą valdovu 
Sįavoskai- 

(pačių 
išimomis 
$1500, o ir 
sro ne lietu- 

’ dik- 
■ęi kuriuos

3. Mes laukėme stebuklo |
Maža Lietuvos valstybė 

gyveno savarankišką gyve
nimą. Su visais palaikė drau
giškus santykius, nieko iš ki
tų neprašė ir nereikalavo jų 
malonių.

Būdama sveika ir darbšti 
lietuvių tauta palyginamai 
trumpu nepriklausomybės 
laikotarpiu sugebėjo susi
kurti tokias gyvenimo sąly
gas, kuriose ramiai galėjo 
dirbti kiekvienas, kuris ne
geidė nieko svetimo ir neban
dė kitiems primesti savo įsi
tikinimų. Medžiagine savo 
padėtim Lietuvos pilietis ga
lėjo didžiuotis prieš visas Eu
ropos tautas. Tiesa, čia ne
buvo milijonierių, bet nebu
vo ir skurdžių, kurie pasi
gestų duonos kąsnio. Visi bu- 
sotūs ir skoningai, nors be 
prabangos, apsitaisę.

Kitur tokių žmonių gerbū
viu kaimynai gėrėtųsi ir pa
gal jį bandytų gerinti savo 
žmonių padėtį, o čia?

Mūsų kaimynai pradėjo 
nerimti, kam Lietuvoje per 
sočiai valgoma ir per gražiai 
rengiamasi, tuo tarpu kai jų 
piliečiai vaikščiojo skarma
luoti ir kentė alkį. Lietuvos 
gerbūvis pasidarė tarsi rakš
tis jų akyse ir jie pradėjo 
mūsų kraštui kenkti. Paga
liau pasiryžo jį praryti, tik 
liko išspręsti klausimas, ku
riam tas skanus kąsnelis tu
rįs tekti.

Su karu Europoje prasidė
jo lenktyniavimas dėl Lietu
vos kailio. Tas lenktynes se
niai mes nujautėme, tik kaž
kodėl tikėjome įvairiais ste
buklais, kurie neprileis mūsų 
valstybės žlugimo. Ėjo viso
kie gandai apie matytus ant 
dangaus ženklus, apsireiški
mus, nematytas kometas, o 
galop mūsų pačių tarpe atsi
rado aiškiaregis berniukas, 
kuris pranašavo, jog mes iš
liksime šio karo nepaliesti.

Tačiau ir šie pranašavi
mai neišsipildė. Berniukas 
dingo, o kometos neįstengė 
mūsų nuo nelaimės išsaugoti.

Pirmiausia į mus kibo len
kai, bet nuo jų globos pavy
ko atsikratyti. Vėliau mus 
globoti atėjo rusai, o juos 
pakeitė vokiečių okupacija, 
mūsų gi vargai ir nelaimės 
su tais pasikeitimais augo ir 
didėjo.

Tiesa, pradžioje vokiečiai 
bandė vaidinti išlaisvintojų 
rolę ir kiek mažiau mus spau
dė. Tačiau vokiečio išdidu
mas neleidžia jam su betei
siais švelniai elgtis, todėl

(adresa

J. Sprainaitis, Paterson, N. J........
T. Juškaitis, Brooklyn, N. Y..............

Baliauskas, Chicago, Ill.............
Griganavičius, So. Boston, Mass. 
J. Pateckis, Hartford, Conn. ... 
Jakupčionis, Brooklyn, N. Y. ... 
žiemys, Rochester, N. Y............
Venslauskas, New York, N. Y.

R.
St.

T.

P.
A. Yonkus, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. W. Kens, Great Neck, N. Y.................
A. šarauskas, Brooklyn, N. Y....................
M. Ligmont, Ozone Park, N. Y................
Pet. Yermak, Detroit, Mich..................... »>.
Mrs. Ant. Bushman, Brooklyn, N. Y........
S. Dailydėnas, White Plains, N. Y............
Joseph Burke, Bloomfield, N. J................
Anthony Yuncza, Trenton, N. J..................
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y...................
M. Tacionis, Paterson, N. J.........................
Mrs. A. Vasiliauskas, Brooklyn, N. Y........
Mrs. A. Ragelis, Brooklyn, N. Y..................
Ona Pranckevičienė, Brooklyn, N. Y...........
Mrs. U. Yanush, Brooklyn, N. Y...............
J. Krištaponis, Brooklyn, N. Y....... 1.............
M. Ashmont, Linden, N. J..........................
M. Jesulaitienė, St. Albans, N. Y...............
K. Kazlauskis, Brooklyn, N. Y.....................
A. Brusokienė, Maspeth, N. Y...................
J. Petrauskas, So. Boston, Mass...............
D. Skuja, Newark, N. J............................
A. Štreimikis, Brooklyn, N. Y...................
J. Rickis, Rochester, N. Y..........................
J. J. Braknis, Rochester, N. Y.................
Mrs. O. Daubar, Brooklyn, N. Y.................
A. Bundonis, Brooklyn, N. Y......................
J. Sečkus, Philadelphia, Pa............. ............
F. Mažeika, Philadelphia, Pa.......................
T. Stučienė, Brooklyn, N. Y.........................

(Bus daugiau)

turėjo būti pakeista L 
konstitucinė tvarka, i 
struktūra (santvarka) ir 
rinis gyvenimas. Tą visk; 
jo vykdyti specialūs kon 
kuriems Lietuvos kon 
partija buvo tik paklusni 
kis.

Bolševiką diktatūra Lie

Naujos eros pradžia L 
je pasireiškė viešojo gy 
užsmaugimu ir nesiskaiU 
pagrindinėmis žmogaus i 
čio teisėmis. Viena tik k( 
tų partija, būdama klus 
kymams pačios Maskvos 
sudarytiesiems Lietuvai 
struoti organams, galėjc 
ti klausimus, liečiančius 
mo santvarkos pakeitim 
te; tik ši partija galėjc 

i kaip organizuotas vienei 
■ kyti susirinkimus, ture 
' spaudą. Visai likusiai gy 
' daliai beliko tik besąlyg 

klusnumas anai svetima 
ninei diktatūrai. Netgi 
draudžiama ir baudžia: 
kas drįstų mąstyti kitai 
ortodoksinio komunizm 
reikalavo.

Tie patys diktatūrini; 
buvo panaudoti ir perm 
ūkinio ir kultūrinio g 
krašte. Susovietintos i 
valdantieji organai, Ma 
sakymu, nacionalizavo 
į valdžios’ rankas) visas 
nes įmones, prekybos 
kredito įstaigas, transpo 
jnones, miestų namus, 
čių ūkius ir taip toliau 

, rūstų pravestoji žemės 
kai kuriuos ūkininkus 
išstūmė iš jų ūkių, o ki 
ko tik laikinais nuori 
Krašto kultūrinis gyvei 
gi buvo pritaikytas pr 
tiškos linijos. Tuojau 
sistematiškas krašto n

klevai Maloniai Prašomi S 
. . . . . . . . . . . Uta Leisti Mokytis į

tono high scho< 
. . . . . . ir 
zzr. kolegija
................... mokykla lietuviams berniukams 
................... ^Steigta 1926 metais ir jau yra išl 
................... ( ’J3) mokinių.
’""/"’"'"i ^kolegijoj studijuodami, vaikai c 

...................  ^sveikoje, gražioje gamtoje, rūpės 
...................  Nužiūrimi ir auklėjami.

kolegijoj veikia Aukštesnioji M( 
.................. kolegijos metai (Junior Coll 
.............. . Ak metais prasidės rugsėjo 5 dieną.

jau dabar įrašyti sav 
............. High School ar Kolegiją. Ki 

..................  ? pašomi užvažiuoti, apžiūrėti mc 
.................... skanių.

reikalais kreiptis šiuo adresu

j REGISTRAR,
Monopolis College,

l. d. Kom hompson, Conn.
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3. Mes laukėme stebuklo
Maža Lietuvos valstybė 

gyveno savarankišką gyve- 
limą. Su visais palaikė drau
giškus santykius, nieko iš ki
šų neprašė ir nereikalavo jų 
malonių.

Būdama sveika ir darbšti 
Lietuvių tauta palyginamai 
srumpu nepriklausomybės 
Laikotarpiu sugebėjo susi
kurti tokias gyvenimo sąly
gas, kuriose ramiai galėjo 
dirbti kiekvienas, kuris ne
geidė nieko svetimo ir neban
dė kitiems primesti savo įsi-

PWtft _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
™i*^nerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas gavo, 

Pj^tų svarbių dokumentų, nepaprastai įdomų raštą, kurį Lie- 
k^jremtinių grupė, viename Vokietijos mieste, suorganizavu- 
1° lietuvių Savitarpę pagalbą”, įteikė šių metų gegužės 5 d. Są- 

ftlįnkų Karo Vyriausybės paskirtam tame mieste Tremti
nį; Tvarkyti štabo komendantui. To miesto vardą, dėl tam 
pasidjtyriežasčių, tenka praleisti.
gaiš, tidėtis Vokietijoj nuo to laiko, kai tas raštas buvo rašomas, 
jstatjiįo, nes tada dar tebėjo Europoje karas, o dabar isai yra pa
mušti ss. Tačiau tų tremtinių būklėje vargiai daug kas pasigeitė. 
jiniUsiifo — Memorandumo — turinys, be to, didesniąją savo dali
jo dilina praeities dalykus, aiškindamas, kokia buvo Lietuvos žmo- 
žvėrėjf dėtis įvairiose okupacijose ir kodėl šimtai tūkstančių jų at- 
važhoįištrėmime.
bešan^morandume pateiktus faktus turėtų pastudijuoti kiekvie-

tikinimų. Medžiagine savo 
padėtim Lietuvos pilietis ga
lėjo didžiuotis prieš visas Eu
ropos tautas. Tiesa, čia ne-
buvo milijonierių, bet nebu- gaudi^. 
vo ir skurdžių, kurie pasi- tijon t

tydwm
mūsą ^įsirašiusiųjų po juo asmenų vardai yra netikri. Bet pirmi- 
meigiį'prof. J. Brazaičio” asmuo yra ALT Vykdomam Komitetui 
gaudyį-.s. Tai vienas žymiausiųjų Lietuvos visuomenės ir politikos

ALT Vykdomasis Komitetas.
gestų duonos kąsnio. Visi bu- Viską
sotūs ir skoningai, nors be 
prabangos, apsitaisę.

Kitur tokių žmonių gerbū
viu kaimynai gėrėtųsi ir pa
gal jį bandytų gerinti savo 
žmonių padėtį, o čia?

Mūsų kaimynai pradėjo dairytis i’s 
nerimti, kam Lietuvoje per 
sočiai valgoma ir per gražiai 
rengiamasi, tuo tarpu kai jų 
piliečiai vaikščiojo skarma
luoti ir kentė alkį. Lietuvos 
gerbūvis pasidarė tarsi rakš
tis jų akyse ir jie pradėjo 
mūsų kraštui kenkti. Paga
liau pasiryžo jį praryti, tik

aįntiniy Raštas Apie Padėtį Lietuvoje
luomjį. ,^ia paduodame vertimą lietuvių tremtinių ir pabėgėlių ras- 
oadėtvir^ ^ie sąjungininkų karinei vadovybei. Antraštėlės 

į,>s vėliau. — Red.)
stebukk *
zegWW SAVITARPE PAGALBA
gijose Nr. 6/45
chyvuų ,
chaldo!į
radosi Pulkininkui----------- ,
tantį. iicemtiniams Tvarkyti štabo Komendantui

MEMORANDUMAS

, Gegužės 5, 1945 
(adresas)

liko išspręsti klausimas, ku
riam tas skanus kąsnelis tu
rįs tekti.

Su karu Europoje prasidė
jo lenktyniavimas dėl Lietu
vos kailio. Tas lenktynes se
niai mes nujautėme, tik kaž
kodėl tikėjome įvairiais ste
buklais, kurie neprileis mūsų 
valstybės žlugimo. Ėjo viso
kie gandai apie matymus ant 
dangaus ženklus, apsireiški
mus, nematytas kometas, o 
galop mūsų pačių tarpe atsi
rado aiškiaregis berniukas, 
kuris pranašavo, jog mes iš
liksime šio karo nepaliesti.

Tačiau ir šie pranašavi
mai neišsipildė. Berniukas 
dingo, o kometos neįstengė 
mūsų nuo nelaimės išsaugoti.

Pirmiausia į mus kibo len
kai, bet nuo jų globos pavy
ko atsikratyti. Vėliau mus 
globoti atėjo rusai, o juos 
pakeitė vokiečių okupacija, 
mūsų gi vargai ir nelaimės 
su tais pasikeitimais augo ir 
didėjo.

Tiesa, pradžioje vokiečiai 
bandė vaidinti išlaisvintojų 
rolę ir kiek mažiau mus spau
dė. Tačiau vokiečio išdidu-

lis 
tis bolševikų okupuotoje

To E Lietuvoje
rankose:) metais kilusi pasaulinė 
įu atĮįė krizė ypatingai sunkiai 

Lietuvą. Dabartiniu me- 
. .tuva pergyvena net trečią 

rl,l11 !s svetimą karinę okupaci- 
Velytffi:
Dįl^ i94o m. birželio mėn. 15 
tik įstaiga ir netikėtai sovietų 
gasirtl įriedėjo į Lietuvos teri- 

daugeliui lietuvių dar ne- 
. .pilnai aišku, ką atneša ta- 

seniil Mėžtas Maskvos politikos 
keitiliįs, tuo labiau, kad Krem- 

^valdovai iškilmingai tvir- 
ygj^jog tas viskas tai tik sau- 
. u- priemonė, laikino pobū- 

DZsaT\ššaukta Europos politines 
to. ir, kad lietuviaiy turės 
dar laisvę tvarkyti \avo vals- 
ašaro^l vidaus reikalus. Lietuvių 
. į šį smūgį sutiko su skaus- 
„ fjrpildytomis širdimis ir nu- 
jie kad tai kruvina apgau- 
jiiDgąž
šalį ptf'iau vis dar buvo kaikokia 
spėlioji kad krizė galės būti greit 
]Cj|Uota ir pažeistasis Lietu- 

.J^alstybės suverenumas bus 
Manytas, todėl visos grupes 

jendė naują padėtį sutikti 
jTbės dvasioje. Tik labai ne
įlįs lietuvių pabėgo iš savo 
Nf'jo krašto.

etuvoje buvo tik 2,500 
komunistų

SOVIETAI IR LIETUVA
turėjo būti pakeista Lietuvos 
konstitucinė tvarka, ūkininė 
struktūra (santvarka) ir kultū
rinis gyvenimas. Tą viską turė
jo vykdyti specialūs komisarai, 
kuriems Lietuvos komunistų 
partija buvo tik paklusnus įran
kis.
Bolševikų diktatūra Lietuvoje.

Naujos eros pradžia Lietuvo
je pasireiškė viešojo gyvenimo 
užsmaugimu ir nesiskaitymu su 
pagrindinėmis žmogaus ir pilie
čio teisėmis. Viena tik komunis
tų partija, būdama klusni įsa
kymams pačios Maskvos, ar jos 
sudarytiesiems Lietuvai admini
struoti organams, galėjo spręs
ti klausimus, liečiančius gyveni
mo santvarkos pakeitimą kraš
te; tik ši partija galėjo veikti 
kaip organizuotas vienetas, lai
kyti susirinkimus, turėti savo 
spaudą. Visai likusiai gyventojų 
daliai beliko tik besąlyginis pa
klusnumas anai svetimai, užsie
ninei diktatūrai. Netgi buvo 
draudžiama ir baudžiama, jei 
kas drįstų mąstyti kitaip, negu 
ortodoksinio komunizmo linija 
reikalavo.

Tie patys diktatūriniai būdai 
buvo panaudoti ir permainymui 
ūkinio ir kultūrinio gyvenimo 
krašte. Susovietintos Lietuvos 
valdantieji organai, Maskvos į- 
sakymu, nacionalizavo (paėmė

mas neleidžia jam su betei
siais švelniai elgtis, todėl

ja, vos vienerių metų oku- 
Tirofchs patyrimas pralenkė di- 
_^sių pesimistų laukimus. 

■— jrint visų pažadėjimų, taip 

LIETUVIU DIENOS °VX™
*■ 'e labai nežymią savo skai-

į valdžios rankas) visas pramo
nės įmones, prekybos firmas, 
kredito įstaigas, transporto prie
mones, miestų namus, kaimie
čių ūkius ir taip toliau. Komu
nistų pravestoji žemės reforma 
kai kuriuos ūkininkus visiškai
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Krašto kultūrinis gyvenimas ir
gi buvo pritaikytas prie sovie
tiškos linijos. Tuojau prasidėjo 
sistematiškas krašto rusinimas.

Šnipinėjimo sistema
Sovietų okupacijos sudarytoji 

atmosfera greit pasidarė nepa
keliama. Buvo įvesta milžiniš
ka šnipinėjimo sistema. Visi įta
riami esą naujosios tvarkos 
priešai — o į tą kategoriją įėjo 
visa tauta — buvo sekiojami. 
Be NKVD (slaptosios policijos) 
agentų ir pačių komunistų, bu
vo daromos pastangos į tą ne
garbingą darbą įtraukti net ir 
vaikus, kad jie pranešinėtų apie 
savąsias šeimas. Niekas nebuvo 
tikras dėl rytojaus: kruvinos 
egzekucijos, perpildyti kalėji
mai, koncentracijos stovyklos, 
trėmimai į Sovietų Rusiją — tai 
buvo kasdieninė, taip karti, Lie
tuvių tautos duona.
Ūkininkai ir darbininkai sovietu 

okupuotoj Lietuvoj.
Kasdieną didėjo įtempimas 

dėl sovietų okupacijos ir pri
verstino Lietuvos susovietinimo; 
kasdiena augo moralinis tero
rizavimas inteligentijos ir kas
kart daugiau žmonių buvo žu
doma. Ūkininkams, netgi maža
žemiams, buvo uždėta nepake
liama rekvizicijų našta. Nepri- 
stačiusieji reikalaujamų kiekių 
buvo labai griežtai baudžiami, 
tų “nusikaltėlių” žemė buvo 
tuojau atimama ir paverčiama 
kolektyviais ūkiais. Darbinin
kuose, nežiūrint demagoginių 
pastangų įrodyti, kad jie yra 
tikrieji krašto šeimininkai, bet 
koks prielankumas išblėso, nes 
ir jie turėjo pakelti kaskart 
brangstantį pragyvenimą, algų 
mažėjimą ir nuolat augančius 
reikalavimus nudirbti daugiau, 
negu kad žmogaus jėgos lei
džia; pagaliau — bendras mo
ralinio ir intelektualinio gyve
nimo pavergimas ir juos slėgė 
beveik tiek pat, kiek ir kitus 
krašto gyventojus.

Trėmimai į Sibirą
Tačiau paskutinis ir karčiau- 

sis smūgis ištiko lietuvių tautą, 
kai 1941 m. birželio 14 dieną, 
Maskvos įsakymu ir duotomis 
instrukcijomis, buvo pradėtas 
masinis lietuvių trėmimas į to
limiausius Sovietų Sąjungos 
kraštus. Sovietų agentų banda, 
atsiųsta šiam reikalui į Lietuvą, 
išvežė daugiau kaip 40,000 Lie
tuvos vyrų, moterų ir vaikų. 
Iš vėliau surastų dokumentų 
paaiškėjo, kad buvo suplanuo
ta išvežti virš 700,000 lietuvių, 
o į jų vietą atgabenti kolonistus 
iš rytinių Sovietų Sąjungos kraš
tų. Lietuva turėjo likti avan
gardu sovietų žygiui į vakarus.

Naujoji sovietų okupacija.
Šių faktų akivaizdoje būtų 

skaudus įžeidimas mažos, nelai
mingosios lietuvių tautos tvir
tinti, kad lietuviai savu noru pa
liko savo gimtąją žemę ir bėgo 
į Vokietiją, ne gelbėdamiesi nuo 
naujo bolševikų teroro ir galu
tinio likvidavimo, o — dėl sim
patijų nacionalsocialistinei san
tvarkai. Dar daugiau — padė
tis sovietų okupuotoje Lietuvo
je (1940-1941 metais) pakanka
mai atskleidžia, ką reikštų išei
vijoje, ištrėmime esančius lie
tuvius dabartiniu metu prievar
ta grąžinti į Lietuvą. Lietuvių 
Savitarpinė Pagalba turi žinių, 
jog sovietai, nežiūrint, kad po
litinė padėtis dar nėra nusisto
vėjusi, jau taiko represijas oku
puotoje Lietuvoje; sodina į ka
lėjimus, žudo ir tremia gyven
tojus. Visi lietuviai, kurie tik 
išbėgo į Vokietiją ar kui’ kitur, 
iš viso apie 1,400 asmenų, be
veik visi jie inteligentai (jų 
dauguma buvo veiklūs kovoto
jai prieš nacius), buvo pa
smerkti mirti, o kiti—ne ma
žiau, kaip dvejiems metams iš
trėmimui į Sibirą. Šitoksai ištrė
mimas praktikoje prilygsta mir
čiai. Dėl to aišku, kad privers
tinas tremtinių, pabėgėlių grą
žinimas į Lietuvą, kol ji yra 
sovietų okupuota, būtų ne tik 
priešingas tarptautinės teisės 
dėsniams, bet taipgi reikštų ne
abejotiną grąžinamųjų mirtį.

Kun. Alfonsas Janušonis, 
naujasai Bostono arkivysku
pijos kunigas, įšventintas 
birželio 29 d. Yra lankęs Ma
rianapolio kolegiją.
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LIETUVIŲ GRUMTYNES SU 
NACIAIS

Pabėgusieji į Vokietiją
Lietuvių tremtinių ir pabėgė

lių padėtis Vokietijoje buvo la
bai sunki nuo pat pradžios. Dau
gelis iš jų savo kraštą paliko 
paskutiniu momentu, sovietų 
tankams atakuojant. Todėl jie 
pabėgo greitomis, šį tą su sa
vimi pagriebę, pėsti, neapsirūpi
nę nei maisto atsargomis, nei 
kitais būtiniausiais reikmenimis. 
Tie, kurie galėjo su savimi pa
siimti kiek daugiau maisto ar 
drabužių, jau juos suvartojo ar
ba prarado, kai buvo bombar
duojami vokiečių miestai, — ar
ba tiesiog paliko juos pakelėse 
pačioje Vokietijoje, bebėgdami 
nuo artėjančios Raudonosios 
Armijos. Ypatingai apgailėtina 
padėtis tų lietuvių, kurie jau 
anksčiau buvo išvežti į Reichą 
priverstiniems darbams, labiau
siai gi tų, kurie pateko į kon
centracijos lagerius ir kalėjimus. 
Kadangi lietuviai visos nacių 
okupacijos metu labai atkakliai

priešinosi, jų padėtis buvo daug 
sunkesnė už latvių ir estų, kaip 
tas matyti iš instrukcijų, išsiun
tinėtų koncentracijos lagerių 
viršininkams, Bendra nacional
socialistų politikos linija link lie
tuvių buvo paveikta tos neapy
kantos, kuri kilo ne tik dėl prieš
karinės propagandos (ginčai dėl 
Klaipėdos), bet taipgi ir dėl nau
jausių įvykių.

Sukilimas ir Lietuvos 
atsteigimas

1941 m. birželyje, tuojau po 
to, kai imta vykdyti masinis trė
mimas, prasidėjo generalinis lie
tuvių sukilimas prieš jų bolše
vikiškuosius prispaudėjus. Stai
gaus sukilimo dėka buvo išlais
vinti svarbiausieji Lietuvos 
miestai Kaunas ir Vilnius. Bu
vo paskelbtas suverenės Lietu
vos valstybės atsteigimas ir bu
vo sudaryta Laikinoji vyriausy
bė, visoms demokratinėms par
tijoms bendradarbiaujant.

Laikinoji vyriausybė tuojau 
panaikino visus taip vadinamos 
Sovietų Lietuvos vyriausybės 
dekretus, sustabdė priverstiną 
Lietuvos sovietinimą ir atstatė 
teisėtą konstitucinę santvarką. 
Nelaimei, Laikinajai Vyriausy
bei nebuvo lemta ilgai tvarkyti 
Lietuvos reikalų. Lietuvą už
plūdusieji naciai likvidavo Laiki
nąją vyriausybę, atsteigė sovie
tišką tvarką, kuri buvo į Lietu
vą įvesta pei’ Sovietų okupaci
ją, ir vėl tęsė privatinės nuo
savybės nacionalizaciją, tuo bū
du sau palengvindami krašto 
grobimą. Naujieji okupantai su
darė savo pačių civilinę vyriau
sybę ir pradėjo eksploatuoti 
Lietuvą kaip Vokietijos, taip ir 
savo pačių naudai. Ši naujoji 
vokiečių “Zivilverwaltung” sten
gėsi lietuvių tautą laimėti sava
noriškam ir besąlyginiam ben
dradarbiavimui su nacionalso
cialistine Vokietija “kuriant 
naująją Europą”.

Pasipriešinimas naciams.
Lietuvių tauta protestavo 

prieš veikimo sulaikymą ir pa
naikinimą aukščiausių kraštą 
valdančių organų, prieš eksplo
atavimą ir grobimą žemių, ir 
energingai atsisakė įsijungti į 
nacionalsocialistų politinius sie
kius, kurie visiškai nesiderino 
su pačiais pagrindiniausiais lie
tuvių tautos interesais. Į visus 
vokiečių okupacinės vyriausy
bės reikalavimus Lietuvių tau
ta atsakė pasyviu pasipriešinimu 
ir išvystė platų slaptą veikimą 
prieš vokiečių okupaciją ir prieš 
nacionalsocialistų imperializmą. 
Šio pasyvaus pasipriešinimo pa
dariniai buvo visiškas nepasise
kimas suorganizuoti lietuviškuo
sius SS legionus; atsisakymas 
duoti jaunimą darbams, sulaiky
mas lietuvių darbininkų nuo vy
kimo į Vokietiją, bei sabotažas 
transporto darbininkų. Į tą lie
tuvių užsispyrimą naciai atsakė 
įvairiomis represijomis: jie už
darė Lietuvių Mokslo Akademi
ją, Vilniaus ii’ Kauno universi
tetus, žemės ūkio Akademiją 
Dotnuvoje, Komercijos Institu
tą Šiauliuose, Muzikos Konserva
torijas ir Meno Mokyklas Vil
niuje ir Kaune ir įvairias kitas 
mokslo ir kultūros įstaigas.

Gestapo medžiojo Lietuvos 
vyrus

Gestapo represinės priemonės 
ypač sunkiai palietė veikliausią 
lietuvių tautos dalį — jaunimą. 
Jauni Lietuvos vyrai buvo vi
sur Gestapo agentų medžioja
mi, gausiai gabenami į kalėji
mus ir koncentracijos stovyk
las ir vežami priverstiniems dar
bams į Vokietiją. Tūkstančiai 
Lietuvos jaunimo turėjo per iš
tisus metus slapstytis miškuose. 
Taipgi žiauriai nukentėjo žymus 
skaičius lietuvių ūkininkų, ku
rie sąmoningai susilaikė nuo tie
kimo vokiečių armijai jiems nu
statytų kiekių maisto ir paša
ro. Ištisi kaimai buvo sulyginti

(Tęsinys 5 pusi.)

Vytautas Didysis™c
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Mat, jis gerai žinojo, kad lenkų po
nams tas nepatiks: jie galės kelti triukš
mą ir sudrumsti gražią svečių nuotaiką. 
Reikėjo pirma išsirūpinti Jogalos ir len
kų ponų sutikimas. Zigmantas, nieko ne
laukdamas, anksti rytą pats susiradęs Jo
gailą ir ėmęs jį kalbinti: „Gal sutiktum, 
mielas brolau, — sakęs jam, — kad aš, 
būdamas Romos imperatorius, suteikčiau 
Vytautui karaliaus vainiką. Juk negražu, 
kad mums, štai, žiba puikiausi vainikai, 
o Vytautas neturi jokio”. Jogaila mielai 
sutiko. „Aš myliu Vytautą, kaip tikrą bro
lį — atsakęs jis — ir norėčiau matyti jį 
ne tik karalium, bet ir imperatorium”. Zig
mantas šią žinią tuojau pranešė Vytautui, 
bet jis dar pats nuvyko pas Jogailą ir pa
tarė jam pasitarti su lenkų ponais.

Lenkų ponai, patyrę, kad Vytautas ma- 
i no vainikuotis, labai nusiminė. Jie gerai 
suprato, kad, Vytautui tapus karalium, 
Lietuva pasidarytų visiškai nepriklauso
ma. Visi jos saitai su Lenkija tuojau nu
truktų arba žymiai susilpnėtų. Lenkija 
paliktų silpna ir mažutė valstybėlė, kokia 
ji buvo prieš Krėvos sutartį. Lenkų po
nams skaudu darėsi apie tai pamanius. 
Jie pasikvietė Vytautą ir bajorus, norėda
mi atkalbėti juos nuo Lenkijai baisaus 
žygio. Apspitę Vytautą jie išrodinėjo, kad 
Lietuvai vainikas esąs nereikalingas, nes 
jai pakanka lenkiškojo. Tačiau Vytautas 
buvo nebeperkalbamas. Tada lenkų ponų 
vadas, vyskupas Zbignievas, tarė jam tie
siai į akis: „Kunigaikšti, tu jau pakilai 
aukščiau visokios žemiškos didybės ir gar
bės. Bet atsiminki, kad yra priesaika, ri
šanti tave su Lenkija”. Tie žodžiai Vytau
tą tik labiau įžeidė. Įširdo ir lietuvių ba
jorai, pamatę, kad lenkai taip atkakliai 
priešinasi. Vieni ir antri ėmė karštai gin
čytis. Posėdyje kilo toks triukšmas, jog 
Vytautui vos pavyko jis nuraminti. Pas
kui jis liepė savo bajorams išeiti iš lenkų 
kambarių. „Jeigu taip darote, — tarė jis 
lenkams, — tai aš imsiuos kitų priemonių 
savo tikslui pasiekti”. Tai pasakęs, ir jis 
pats išėjęs iš susirinkimo. Savo gyvenime 
nugalėjęs daug sunkių kliūčių, jis nė ne
manė lenkų ponams nusilenkti.

Įsitikinę geruoju nieko nelaimėsią, len
kai pasistengė suardyti Lucko suvažiavi
mą, kad Vytautas, gink Dieve, jau dabar 
neapsivainikuotų. Rytojaus dieną jie su
sidėjo savo daiktus ir drauge su Jogaila 
visiškai išdūmė iš Lucko. Giedri suvažia
vimo nuotaika išsyk apsiniaukė. Impera
torius Zigmantas, pyktelėjęs, taip pat nu
siskubino namo. Paskui iškriko ir kiti Vy
tauto svečiai. Iš puikaus Lucko suvažia
vimo, dėl kurio Vytautas nemaža privargo, 
greitai neliko nė žymės. Tokia nelaukta 
suvažiavimo pabaiga daug kas buvo ne
patenkinti, nes liko neišspręsti svarbūs 
dalykai: nesusitarta dėl kovos su turkais 
ir čekais. Vieni čia kaltino Zigmantą, kad 
jis pasiūlęs Vytautą vainikuoti, o kiti — 
lenkus, kad jie nelaiku išvažiavo. Iš tikro, 
jiems rūpėjo tik tai, kad iš jų nagų nepa
spruktų Lietuva, į kurią jie buvo įkibę 
kaip dėlės.

Išvažinėjus svečiams, Vytautas išvyko 
iš Lucko į Vilnių. Kelionė buvo gana ilga, 
nes reikėjo nujoti apie 700 kilometrų. Kai 
jis atvyko į Eišiškes, jau visai netoli Vil
niaus, jį pasivijo karaliaus Zigmanto pa
siuntinys ir įteikė jam savo pono raštą. 
Tai buvo Zigmantui atsiųstas Jogailos 
laiškas, kuriame šis rašė, kad Vytautas 
negali vainikuotis, nes Lietuva ir Lenkija 
esančios sujungtos vienu lenkišku vaini
ku. Todėl Vytauto vainikavimui jis jau 
nebepritariąs ir atsiimąs anksčiau duotą 
žodį.

Vytautas, supykęs, kad Jogaila leidosi 
taip už nosies vedžiojamas, kadangi tą 
laišką jis parašė lenkų ponų priverstas, 
pasiuntė jam aštrų atsakymą: „Ar gali
ma, — prikaišiojo jis Jogailai, — išsižadė
ti savo žodžio ir imperatoriaus akyse že
minti mane, Lietuvą ir mano bajorus? Juk 
seniai jau esu didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu, valdau ją tvirtai ir laisvai. Jei
gu tik panorėsiu užsidėti Lietuvos vaini
ką, tai nežinau, ar Jūsų Šviesybės patarė
jai galės man atsispirti?”... Ir daugiau to
kių griežtų žodžių buvo tame jo laiške.

Kiek palaukęs, Vytautas nusiuntė į Jo
gailą savo pasiuntinius, norėdamas dar 
gražiuoju su juo susitarti. Bet jo pasiunti
niai, ilgai gaišę ir taręsi, nieko nepešė. Jo
gaila įsikibęs laikėsi lenkų ponų nuomo
nės, kad Vytautui negalima esą vainikuo
tis, nes jis priklausąs nuo Lenkijos kara
liaus. Tada lietuvių pasiuntiniai, išvažiuo- 
daminamo, Vytauto vardu griežtai pa
reiškė: „Ar Jums, Šviesiausias Karaliau 
patiks, ar nepatiks, mūsų kunigaikštis 
vainiką įsigys ir juo pasipuoš”.

Lenkų ponai nesitvėrė savo kailyje. Vi
si buvo labai susikrimtę, kad Vytautas 
toks nesukalbamas ir užsispyręs. Kaiku- 
riems iš jų rodėsi, jog senatvėje jis tik 
tuščios garbės ieško, norėdamas būtinai 
turėti žėrintį vainiką. Jie nusprendė atimti 
jį iš Jogailos ir atiduoti Vytautui. Tada jis 
turėtų vainiką, o Lietuva su Lenkija ir to
liau pasiliktų sujungtos, nes būtų valdo
mos vieno karaliaus Vytauto. Su tokiu pa
siūlymu jie nuvyko pas jį į Gardiną, kur 
jis tada savo pilyje ilsėjos. Tačiau Vytau
tas lenkų ponus sugėdino ir tuščiomis ran
komis išleido namo. Jis negalėjo nė pama
nyti, kad nuo senuko Jogailos galvos ga
lima būtų nuplėšti vainikas ir užsidėti ant 
savosios. Tauriam mūsų karžygiui tokie 
dalykai buvo svetimi. Jis ieškojo ne tuš
čios garbės, kurios jam galėjo pavydėti 
visi Europos karaliai, bet rūpinosi Lietu
vos likimu, šviesesne jos ateitimi. O ji bu
vo galima patikrinti tiktai nusikračius 
lenkų draugyste ir apsivainikavus savo, 
Lietuvos, vainiku, kokį turėjo pirmasis jos 
karalius Mindaugas. „Mūsų žemėj panorės 
mus kaip baudžiauninkus ir belaisvius lai
kyti — rėžė kartą Vytautas. — Todėl mes 
tuo veikiau esame priversti vainikuotis, 
kad savo laisvę užsitikrintume”. Tokie bu
vo aukšti ir gražūs senelio Vytauto sieki
mai

Lenkai dabar pagrasino jam karu. Jie 
surinko keliolika tūkstančių savo bajorų ir 
pastatė juos Lietuvos pasieny. Taip pat 
medžiojo gerų bičiulių Vakarų Europoje 
ir stengėsi gauti iš jų paspirties. Skundė 
Vytautą net pačiam popiežiui, kuris dėl 
šventos ramybės prašė Vytautą nesivaini- 
kuoti, nors pripažino, kad jis tikrai vertas 
karališkos garbės. Bet Vytautas niekam 
nenusileido. Kaip kitados niekas negalėjo 
jo atkalbėti nuo Žalgirio kautynių, taip 
dabar niekam nepavyko jo įtikinti, kad 
nesivainikuotų. Karo su lenkais jis nebi
jojo ir nevengė, nes buvo įgudęs ne tokius 
priešus sumalti. Be to, jį rėmė imperato
rius Zigmantas, kuris pranešė, kad du ka
rališki vainikai, Vytautui ir jo žmonai Ju
lijonai, yra siunčiami į Lietuvą. Tai paty
ręs, Vytautas nėjo kovoti su lenkais, txA- 
ėmė rengti šaunias vainikavimo iškilmes. 
Jos turėjo įvykti 1430 metais per Šv. Pa
nelės Užgimimą.

Tai dienai į Trakus Vytautas vėl supra
šė daug svečių, kaip prieš metus į Lucką. 
Atvyko didysis Maskvos kunigaikštis Vo
sylius, galingasis Aukso Ordos chanas 
Machmetas, rusų ir totorių kunigaikščiai, 
kryžiuočių ir kalavininkų pasiuntiniai, žy
mesnieji Lietuvos bajorai. Vytautas gra
žiai visus priėmė, vaišino, džiaugėsi ir — 
lūkuriavo. Jo žygūnai, išsiųsti pasitikti 
vežamų vainikų, kaip į vandenį įkrito. Vy
tautas nerimo, nežinojo, kas daryti. Prieš 
pat iškilmes jam pranešė, kad lenkai bu
vo apstoję visus kelius ir tykojo pagrobti 
vainikus. Kai tik vieškelyje pasirodė pir
mieji Zigmanto žmonės, lenkai juos suga
vę ir apkūlę. Tačiau vežusieji vainikus lai
mingai pasprukę...

Vytautas iškilmes atidėjo trims savai
tėms — iki šv. Mykolo. Bet ir iki tos die
nos vainikų nesulaukė. Tokio įžeidimo se
nelis Vytautas nebepakėlė. Jis susikrimto 
ir susirgo. Juk tiek buvo suprašęs svečių, 
taip plačiai buvo išgarsinęs šias iškilmes, 
taip didžiai jų laukė — ir visa tai dėl len
kų suktybės turėjo suirti.

Tačiau ir sirguliuodamas jis nesiliovė 
rūpinęsis vainikais. Buvo nuspręsta jie 
nukaldinti Vilniuje, o iškilmes surengti 
lapkričio pradžioje. Tam sumanymui pri
tarė ir Jogaila, taip pat susipykęs su len
kais. Jis išsiderėjo iš Vytauto, kad paskui, 
po Vytauto mirties, Lietuvos karaliaus vai
nikas teks vienam iš Jogailos sūnų. Deja, 
iškilmingiausios savo dienos Vytautas ne
sulaukė. Paskutinių dienų nemalonumai 
visiškai pakirto jo jėgas. Nukritęs dar 
nuo žirgo, jis atsigulė į lovą, iš kurios jau 
nebeatkilo.

Buvo 1430 metų ruduo. Kaskart šaltesni 
ir žvarbesni pūtė spaliij mėnesio vėjai. Nuo 
medžių krito pageltę surūdiję lapai. Tra
kų ežero bangos neramiai daužė krantus, 
bailiai čiužėjo išdžiūvusios nendrės. Buvo 
nejauku ir liūdna.

Dar nejaukiau ir liūdniau buvo aukšto
joj Trakų ežero pily j. Joje merdėjo nar
siausias lietuvių karžygis, visų amžių di
džiausias jos vyras — Vytautas Didysis. 
Tame pat ramiajame Lietuvos kampelyje, 
kur prieš 80 metų jis išvydo gražią Lietu
vos saulę, ir kurį jis taip karštai visą gy
venimą mylėjo, štai jis geso nesulaikomai, 
negrąžinamai. Sunkios gyvenimu kovos, 
daug sveikatos iščiulpę karai ir rūpesčiai, 
apkyrėjusios priešų ir brolių nuoskaudos 
ir klastos sugraužė milžiniškas jo jėgas.

(Bus daugiau)
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KĄ VEIKIA LIETUVIAI

Ką tik susitinki, visi tik ir 
kalba tą patį — ar jau buvai 
atostogų, ar važiuosi ir kur 
važiuosi. Bet tiek mažai 
svarsto, kad šiais metais lai
mingiausi, kurie mažiausia 
keliauja, nes ir kelionė ap
sunkinta ir kad jei civiliniai 
keliauja, tai kariams ma
žiaus tenka patogumų keliau
ti poilsiui prieš karą. Bet jau 
taip žmogus greit pamiršta 
kitus, savimi besirūpinda
mas. Ir valdžiai prašant, vis 
tik piliečiai beveik tiek pat 
keliauja kaip ir taikos me
tais.

Iš kito šono, poilsis reika
lingas. Tačiau atostogos ir 
turėtų būti poilsiui sunaudo
tos. O tas poilsis gali būti 
pakeičiant savo darbo aplin
kybes, ar savo laiką išnaudo
jant kilniems ir naudingiems 
reikalams. Iš to seka, kad ir 
geras atostogas galima turė
ti ir niekur daug neišvažiuo
ti, tik pakeisti savo darbo 
aplinką ir karts no karto at
gaivinti savo jėgas. Kaip tai 
atlikti, gali paklausti ne vie
nas. žinoma, mokyti leng
viau, kaip paklausyti pamo-

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA j

Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.j 
Direktorius

ANTANAS DŽEKAS 
3619 East Thompson Street

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937 |

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

kų ir daryti pagal pamoky
mą. Taip ir čia.

Kas dirba fabrike, tam, ži
noma, geriausia bus išeiti į 
tyrą orą, pagaudyti saulės 
spindulių, pasivilgyti vande
nėlyje. Bet nemažiau sveika 
bus padirbėti kur V. sode ar 
darže. Jis ir dirbdamas fi
ziškai, pailsės, nes skirtingos 
darbo ir aplinkos sąlygos su
teiks jam malonumo ir svei
ko poilsio.

Gal mažiausia pagalvoja
ma, kad lietuviai galėtų skir
tingai atostogauti nuo kitų. 
Kaip gražu ir naudinga būtų 
padaryti atostogas lietuviš
kumo gaivinimu. Jei lietuviai 
per tokias atostogas aplan
kytų daugiau lietuvių, jei vi
si ten apsilankę vieni pas ki
tus lietuviškai pasikalbėtų, 
lietuvių vargus ir Lietuvos 
gelbėjimo reikalus pasvars
tytų. Kaip būtų naudinga ir 
gera vieniems ir kitiems. 
Jaunieji čia turėtų ypatingai 
daug ir didžių progų parody
ti savo lietuviškumą.

Pagirtina, kad kai kurie 
lietuviai per atostogas lanko
si į lietuvių įstaigas, kaip tai 
į Marianapolį, kur daugiau 
lietuvių susirenka, ar mer
gaitės pas seseles vargdie
nes, ten pat turinčias lietu
viško veikimo kursus. Nema
ža lietuvių važiuoja ar pra
leidžia savo atostogas su 
lietuviais, lietuviškose šei
mose ar lietuviškuose ūkiuo
se, būtų galima pasakyti. La
bai gražu būtų ir per šias 
atostogas visiems daugiau 
lietuviškumu susirūpinti, ne
praleisti vasaros nieko lietu
vybei nelaimėjus.

Rasa

mylimiausį sūnų. Taip ir įvy
ko.

Jos sveikata greit pablo
gėjo ir ji prisirengusi, pasi
meldusi ir su dideliu tikėji
mu į antrą ir amžiną gyveni
mą, nukeliavo Viešpatin bir
želio 16 dieną.

Velionė priklausė prie ka
talikiškų organizacijų, buvo 
tretininkė, pamaldi moteris. 
Palaidota iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios birželio 
27 dieną, šv. Kryžiaus kapi
nėse. Jos sūnus ir dukrelės 
rūpestingai ir šventai atida
vė paskutinį savo patarnavi
mą savo senai motinėlei, ku
ri iš Lietuvos čia atkeliavo, 
kad numirtų, bet gyvybės 
davė savo šeimos nariams.

Tegul ilsisi ramybėj.

DIDŽIULĖ AUDRA
Liepos 5 d. mūsų Philadel- 

phijos miestan buvo atsitren
kusi didelė audra. Ypač nu
kentėjo pietinė miesto dalis, 
kur 15,000 namų buvo apsem
ta vandens. Per dvi valandas 
buvo 6,000 telefono šaukimų.

Ypač nukentėjo susisieki
mo priemonės — gatvekariai, 
autobusai ir požemio trauki
niai. Buvo ir žaibo trenkimų, 
padariusių daug nuostolių.

SUTUOKTUVES
Pranciška Teledžianaite, 

2523 Pt. Breeze PI., susituokė 
su Henriku Stokes, Šv. To
mo parapijos kataliku. Jų 
jungtuvės įvyko birželio 30 
dieną šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj.

GRADUANTĖS KALBA

(Graduantės Amilijos Pir
kaitės kalba pasakyta Vila 
Juozapo Marijos Akademi
joj, Newtown, Pa., birželio 
10 d.).

REIKIA DRABUŽIŲ VYRAMS

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salS. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir-naktį

JWVWWWWWWWWVVWW

MIRĖ SULAUKUSI 
KARIO SŪNAUS

A. a. Mikalina Navickienė, 
1617 S. Front St., ilgą laiką 
sirguliavo ir daug kentėjo. 
Bet ji dar mirti nenorėjo, 
nors mirties nebijojo ir jos 
pasiuntinį buvo pasirengusi 
sutikti. Ji dar vis vylėsi su
silaukti savo sūnaus sugrįž
tant iš vokiečių nelaisvės. Ji 
vylėsi ir tas stiprino jos pa
skutines jėgas.

Geras Dievas ir davė jai 
tą malonę. Karui pasibaigus 
Europoj, jos sūnus Jonas bu
vo išlaisvintas iš nelaisvės 
ir jau gegužės 30 dieną pra
džiugino savo mamytę, par- 
vykdamas namo. Motinos 
.džiaugsmas ir pasitenkini
mas buvo didelis. Ji dabar 
jau atvirai kalbėjo, kad da
bar galėsianti mirti, nes su
laukusi ir pamačiusi savo

VEDĖ DR. J. RUGINIS
Jaunas lietuvis Dr. J. Ru

ginis iš Girardville, Pa., bir
želio 30 dieną susituokė šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj su Anna Tinari.

Dr. Ruginis yra baigęs 
Jefferson ligoninės Daktarų 
mokyklą, šiomis dienomis 
jau baigė praktikanto moks
lus, ir jau pradės toliau spe
cializuotis ir verstis gydyto
jo praktika.

Jaunuoliu būdamas sun
kiai dirbo ir mokėsi, kad ga
lėtų pasiekti savo profesijos. 
Dabar jau jis jaučiasi savo 
tikslą atsiekęs ir, sukūręs 
šeimą, galės laimingai gy
venti. Sveikindami naują gy
dytoją ir naujame luome, lin
kime laimės ir velijame nie
kuomet nebūti toli nuo lie
tuvių, bet vis arti su jais 
bendrauti. Juk taip mes ne
daug lietuvių katalikų turi
me.

Šiandien šitas pokylis yra 
mums. Tai mums išleistuvės. 
Ir tą faktą gal nieks labiau 
neatjaus, kaip šis mūsiškių 
keturių būrelis.

Taip, Vila, mūsų brangi 
Alma Mater mus jau išlei
džia. Tiesa, ne tiktai išlei
džia, bet ir išsiunčia, — ar 
norim ar nenorim.

Alma Mater mus privedė 
iki savo aukščiausio klasių 
laipto, ir liepia dabar iške
liauti, žodžiu, stoti į gyveni
mą.

Išleisdama, Alma Mater, 
primena, jog išsivežame ir 
savo kraitį, — kraitį, kurį 
krovėm su ja per visus ši
tuos ketverius metus. Krai
tis toji yra išmintis ir ka
talikybė.

Išleisdama ji primena ir 
tai, jog gyvenime sutiksime 
vis tai, ką mokykloje prie 
jos kojų sėdėdamos drauge 
apturėjome.

Išleisdama, galop, primena 
ir tai, jog dvasioje ji visame 
mūsų gyvenimą seks.

Taip, — išleistuvės. Nebū
sim daugiau šios brangios 
Vila Juozapo Marijos studen
tės. Visgi, prisiimame tą da
lį ir iš Alma Mater imamės 
į gyvenimą daug vilties, nes 
žinome, jog einame su jos 
palaiminimu.

Brangūs tėveliai, pastebi
me Jus sėdint tarp svečių su 
pasididžiavimu. Mums Jūsų 
džiaugsmas tai išleistuvių di
džiausia dovana. Tiesa, da
vėt mums tiek daug, bet Jū
sų džiaugsmu ašarotose aky
se yra mūsų laimė. Dėkingu
me branginam ir tą Jūsų 
džiaugsmą, ir tą progą, ku
rią davėt mums praleisti ši
tuos ketveris metus šitoje 
mieloje Viloje.

Jums, brangios Seselės 
skolingos esame labai daug. 
Vedėte mus per painius 
mokslo labirintus, tvirtinote 
tikėjimu visame, kas tik kil
nu. šiandien, draugių vardu, 
priimkite mūsų gilų „ačiū”. 
Liksitės atsiminimuose, ir 
miela bus kartoti Jūsų var
dus.

Ir, gerb. Tėveli, kunige ka
pelione, mūsų Dvasios Vade! 
Koplyčioje ir visur Jūs savo 
žodžiu kėlėte mus dvasioje. 
Prisiminus Vilą, prisiminsim 
ir Jūsų sveikus patarimus.

Jums, mūsų malonios 
mokslo draugės. Praleidome 
drauge daug malonių valan
dėlių. Nešamės jas su savim!

Galop, draugės klasistės, 
— šis momentas ir mūsų at
siskyrimas. šiose išleistuvė
se prisiekime štai ką; laiky
tis idealo: „Dievui ir Tėvy-

Vyriški marškiniai šian
dien Europoje kai kur kaš
tuoja iki $200. Dėl to jie taip 
brangūs, kad jų nėra. Visam 
karo paliestam pasauliui rei
kia drabužių. Reikia ypač vy
riškų drabužių, kurių daug 
mažiau aukojama. Išnaikin
tose karo vietose net prie
mones drabužius gaminti iš
naikintos.

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo vajus rinkti lie
tuviams drabužius tęsiamas. 
Jame reikia surinkti drabu
žių, kurių užtektų apdengti 
350,000 lietuvių tremtinių 
Vokietijoj ir Austrijoj. Rei
kia drabužių lietuviams ir ki
tose šalyse.

Dirbtuvės, nors kai kur ir 
pradedamos atstatyti, negali 
suspėti pagaminti tiek dra
bužių, kiek jų reikia. Vienin
telis būdas drabužių gauti — 
Amerikos žmonių dovanos!

PASIMOKĘ DAUGIAU 
ATLIKSIME

Drabužių lietuviams rei
kia visokiausių, ypač vyrams 
ir megstinių. Prašome siųs
ti viską išvalytą, išskalbtą. 
Bet jei persunku ar nepato
gu tai padaryti, mūsų sandė- 
lys priims viską, ką tik sių
site. Prie BALF skyrių, pa
rapijų, draugijų centrelių or
ganizuokite sandėliukus, ku
riuose drabužius būtų gali
ma paruošti siųsti mūsų san
dėliui. Iš praeito vajaus esa
me daug pasimokę. Daug ga
lima dabar laiko ir energijos 
sutaupyti, gauti daugiau ir 
geresnių drabužių. Prašykite 
pagalbos ne tik iš saviškių. 
Jos gausite ir iš kitų tauty
bių amerikiečių. Juos kvies
kite.

Krautuvininkai ir dirbtu
vių savininkai pagelbės gau
ti dėžių pakavimui. Vajų iš- 
skelbti prašykite savo para
pijų kunigų, vietos spaudą, 
radiją, draugijas talkinin
kauti.

NAUDOKIM PIKNIKUS
BALF ar pagelbiniai 

skyriai gali surengti pikni
kus, kurių įžangos mokesčio 
vietoje gali būti drabužiai. 
Piknikuose prašykite kalbė
tojus raginti rinkti drabu
žius. Kai kurios draugijos ar 
pavieniai suaukoja pinigų 
rūbams, kurių mažiau gau
name, nupirkti, šiuo laiku 
ypač trūksta vyrams drabu
žių, kuriuos ir prašome įgyti.

Kiekviena siuvykla, valyk
la turi paliktų gana gerų

nei!” ir nešti tą idealą ki
tiems į pasaulį; ir atminti, 
jog Alma Mater išleidžia mus 
nešti palaimą visiems!

drabužių. Žmonės, tai išsikel- 
dami gyventi kitur, tai pa
metę bilietą, tai pamiršę, pa
lieka daug gerų rūbų siuvyk
lose. Toki siuvėjai ir valyto
jai gali perleisti rūbus už pa
taisymo ar išvalymo kainą. 
Padirbėkime šioj srity, gau
sime gerų drabužių pigia 
kaina.

Moterys prašomos sudary
ti mezgimo ratelius, mėgsti 
šiltus drabužius. Jų labai 
reikia, ypač vaikučiams.

Visus rūbus siųskite:
Lithuanian Relief Warehouse

101 Grand St.
Brooklyn 11, N. Y.

Kokios tik pagalbos iš 
Centro ar mūsų sandėlio 
jums reikia, tuoj klauskite. 
Išsiųstą skelbimų literatūrą 
prašome plačiai paskleisti.

United Lithuanian Relief 
Fund of America

19 W. 44 St.
New York 18, N. Y.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 
1945 m.

Elizabeth, N. J. — šv. Pet
ro ir Povilo parapijoje, šv. 
Onos novena, liepos 17-26 d. 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

Chicago, Ill. — Visų šven
tųjų parapijoje, šv. Onos no
vena, liepos 17-26 d. Tėv. Ag- 
nelius Krasauskas.

Newtown, Pa. — šv. Kazi
miero Seserų vienuolyne, me
tinės rekolekcijos, rugpiūčio 
15 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba.

Waterbury, Conn. — šv. 
Juozapo parapijoje, šv. Pran
ciškaus novena ir Tretininkų 
vizitacija, rugsėjo 8-17 d. 
Tėv. Agnelius Krasauskas.

Plymouth, Pa. — Šv. Kazi
miero parapijoje, 40 vai. at
laidai, rugsėjo 23-25 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba.

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
. ĮEinoterų,

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. į

Vincas Krėve

Žmogžudys
--------*---------

m.
Antroji jau diena, kaip dangus apsiniaukęs, drengia. 

Ženklina, kad ruduo jau arti. Vasarą užėjo audra, 
griausmas, užtvino gatvės — už valandos, kitos vėl 
giedra, vėl blaivus dangus, vėl sausa, ir saulė šildo. O 
dabar...

Miškas gūdžiai švokščia, pušelės siūbuoja, lyg mar
čios, anytos nubartos. Paukščio niekui’ jokio ne tik 
neišgirsi, bet ir nebepamatysi. Jei tik per šlapius krū
mus belįsdamas išvysi startukę, kuri, varsnas kitas pa
silėkėjus, vėl pasislepia tankiose eglaičių šakose.

Šlapia, drėgna, liūdna nūn girioje...
Nelinksmiau ir sodžiuj ne darbo metu. Pirkioje nuo

bodu, kieme purvynas, dranga. Kiek nori purvyno ir 
pirkioje; kas tik eina, prineša kojomis.

Pikčiausia, kad darbas tavęs laukia, o tu sėdėk, ran
kas susidėjęs, jei landžioti pakampėmis nenori. Koks gi 
darbas lietuje: nei tau arti, nei tau šienauti.

Ir Kalpokas, niūresnis, nei visada, pasiėmęs kirvį, 
nuėjo miškan. Nors balanų vežimą sau pasidarys. Pa
sinaudos tuo, kad vakar girininkas išvažiavo viešnagėn; 
vis dėlto auksinas kitas liks kišenėje. O ten jų taip 
maža, taip retai juos jisai temato...

Eina Kalpokas paraiste, per apušyną. Už raisto gra
žus šilas, ištekinis. Neseniai eidamas juo, ir ten ir šen 
girdėjo kalančius medį genius. O kur jau geniai ka
la, ten, žinoma, yra sausamedžių. Sveikam šile genys 
nesilaikys...

Eina ten Kalpokas ir godoja sau godeles. O jos plau
kia jo galvoj liūdnos, kaip ši drėgnoji diena, sunkios, 
kaip sušlapintas lietaus, apsunkęs miškas, kaip jo, 
vargdienio ūkininko, buitis...

Štai ii' ruduo, reiks tuoj ir mokesčiai nešti raštinėn, 
o jisai skatiko prie dūšios neturi. Javai derėjo menkai, 
vasarojus pūsta laukuose.

O vėl kas iš tų javų, gal nauda iš jų kokia! Tik vie
nas vargas! Savo darbininko nėra, draugė dar maža, 
o samdininkas ir brangus ir naudos iš jo nėra. Jei 
patsai darbuoji su juo kartu, dar dirba šiek tiek: ša
lin — tai ir stovi jau... Nei sąžinės jis turi, nei gėdos...

Lupa, kad brangiau, kad kuo brangiausia.
— Ek, ir buitis gi ūkininko dabar! — sunkiai atsi

duso Kalpokas. Manė, kad rudenį, Simajude, nors 
kiauliukštę kokią parduos. Bet tas galvažudys Petru
kas, tasai ištvirkėlis dar viduvasarį kiaulę nuvaikščio
jo.

Ir gal ką gausi iš jo? Skųsk, jei nori! O nuo teismo 
šiais laikais saugok, Dieve! Pradėti, pradėsi, iš pasku
tinio skatikėlio išsileisi, o paskui kad ir laimėtum, gal 
gausi ką iš tokio elgetos!...

Et, bėda ir gana... Neskųs jisai jo, bet jau jei sugaus 
kur nors, kailį nuvels gerai, kad žinotų ir ilgai minė
tų...

Vai, nupers! Visą vasarą jam ruošia, bet, vai, pri- 
ruoš!...

O vėl kas iš to, kad ir nukuls. Tik motina keiks, o 
savo buities tuo vis tiek nepagerinsi, mokesčių neap
mokėsi...

Ir kur jisai ims mokesčius!... Sunku ir gana... Būda
vo, lengviau žmonės gyveno. Ir laukai geriau derėdavo,

Liepos-July 13, 1945

PAIEŠKOMI ASMENYS|^Į)ENTV PRANEŠIM
Mažeika, Antanas, kilęs

Pagramančio km., Tauragė ' 
apskr., prieš karą gyvenoj. 
Čikagoje. r

Noreika, Povilas ir Igną' , skiltyse 
prieš karą abu gyvenę čik^ūsU *10‘ 
goję.

Seiliai, Konstantinas ir Vakaro 
talis, kilę iš Andriūnų ki^ atėjo 
mo, Daugų vai., Aytaus aj:yntano ir

Šyla, Kazimieras, kilęs Biržy apskr. feg
Šlickienė, Ona, kilusi i !L Mir- 

Sungailiškių km. Tauragė nežino- 
apskr., prieš šį karą gyveni*,tarnavo 
si Čikagoje.

Vilkauskaitė, Katrė, kilv^0 
iš Vaikantonių kaimo, 
kio valse., Trakų apskr.

Balandos, Mathew, Joo^puoš- 
ir Pijus, kilę iš VilkavišŲ: koncer- 
apskr. ir gyvenę New Yorwais8211105 
bei Čikagoje.

Belenauskai, Juozas ir H^tų. 
verinas, Amerikoj pasivar" . 
nę Bielanowski ar Belanov:^ 
ky, į Ameriką išvykę 19!Sgre- 
metais ir gyvenę Pittsbur^^nr ket- 
Pa. apylinkėje, kur turi fjjįpjnnutinis 
mą. Severinas Belenausfyiaspatgat- 
lankėsi Lietuvoje 1938 
tais.

Buivydą, Jonas ir Juoz: 
kilę iš Utenos apskr., Vyžų 
nų valse., prieš karą atvy“parapijos 
iš Brazilijos ir gyvenę Čil^užuojau- 
goje. ir myli-

Jakubauskienė - Bazarai^^J 
kaitė, Alžiuta, Amerikoje s^ju0. 
noma dar ir pavarde Jo! 
bowska, kilusi iš Bazorių k 
Alytaus apskr.

Karkliai, Maikė, Jur^giedoji- 
Juozas ir Antanas, visi gir malo- 
mę Amerikoje. įs visuomet

Laurusevičiai, Jonas, p ateikdavo, 
nas ir Antanas, kilę iš Aū^^j 
tosios Panemunės mieste^ juozaj. 
prie Kauno. įe širdies

T v, ... . . 530 mylimoIeškomieji ar apie juos 
nantieji maloniai praše 
atsiliepti: ^del

r lengva
Consulate General of šios jo

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

arba
Consulate of Lithuania^, choras.

30 N. LaSalle Street ■ -

Marianapo

1 gijoms jo 
i malonumu

Lietuvių Dien:
Kaip kasmet, taip 

liepos ketvirtąją Mari 
buvo surengta Lietuv

Žiūrint šių laikų nei 
sisiekimo, žmonių buvo 
nemaža. 11 vai. jiems 
laikytos mišios, pasku 
vo pavaišinti, o po to 
linksmesnė dalis. Visų 
ypač pakilo į pavaka 
svečiai ir viešnios įsida 
tuviškas dainas, kurios 
rianapolio sodus skam 
žiai, kaip retai čion pa

Kai kurie artimesni 
jų klebonai savo bažnj 
vo žmones paraginę n 
Lietuvių Dienos Maris 
Už tai Marianapolio 
jiems nuoširdžiai dėko

Iš kunigų Lietuvių D 
vo atsilankę prel. J. 
kun. A. Petraitis, kun. 
kūnas, kun. J. Jakaitis 
Vengras ir kiti.

Pajamų iš Lietuvis 
gauta arti 1,000 doleri

Alumnų susirinki
Tą pat dieną buvo 

polio alumnų susirinki 
rin atvažiavo apie dvid 
vusių Marianapolio ai

Jie savo darbą prac 
mingomis mišiomis, ku 
kun. Alšauskas, atvykę 
sylvanijos.

Pačiam susirinkimi 
ninkavo kun. J. Berną

Buvo nutarta palaiky 
ti dabartinį alumnų 
kurio redaktorium pa 
biuletenio sumanytoja: 
Petrauskas. Alumnai, 
dalykų, priėmė vien, 
masto nutarimą: su! 
Jono Navicko atminiu 
Pradžia jau padaryta.

Naujon alumnų vali 
rinkta pirm. Parulis, 
kun. Alšauskas ir kun. 
nis, sekr. kun. šeputa.

Putnam, Co

Mergaičių stovy!
Vargdienių Seserys i 

1 d. savo vienuolyno 
turi lietuvėms mergai: 
vykią.

Dabar stovykloje yr 
mergaičių. Jos čia ilsi

Chicago 2, Ill. . pad-t. Lie|
i r 1

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
3304 - 16 Richmond Str. Philadelphia,

ir javas būdavo brangesnis, o darbininkas kur pigesnis. 
Kas ir kalbėti! Kad nors ir girių sargai, girininkai. Ar 
tai senai dar buvo tas laikas! Būdavo, davei žmogus 
penkis šešis auksinius — nors užsiversk malka, ba
lanomis... Prisiveži žmogus sau, būdavo, tiek kad per 
kiaurą žiemą kas dieną vežimėlį parduodi miestely... 
Ir rudens metą uždarbiauji lotomis, rąstais, ir mokes
čius apsimoki.

O dabar, kur tau!... Gerai, kad pačiam neatsieina ža
lių bulbių graužti, kad prikūrytoj pirkioj sėdi.

Kad ir miškas. Turėjo jo kadaise tėvai, kiek norėjo, 
kirto, vežė jį, pardavinėjo... Manė, kad jų vaikų vai
kams teks lig sočiai, pragėrė, niekais leido, žydams 
atidavė už pusbutelį, nutrėkė, kiek turėjo.

O dabar žiūrėk žmogus į svetimą ir tik laižykis. 
Prašinėk sargų, tūpčiok aplink juos, kaip aplink di
džiausius ponus...

Ir pikta ir liūdna, net kartu buvo gerklėje Kalpokui. 
Pagailo ir savęs, ir buities savo...

O čia miškas švokščia taip gūdžiai, lyg dainuoja 
kažkokią dainą, labai gedulingą, skundą kokį... Šlapi 
medžių liemenys stovi liūdni, lyg nebyliai, kur žino ir 
pasakyti negali, kas įdomu visiems.

Atsiminė jisai savo mažas dienas, savo motulę ir 
tėvelį, kuris, būdavo, šlapias pareina iš miško... Ek, 
guli jie dabar aukštam kalne, dūlėja šunta šlapioje že
mėje...

Lyg gerklę kas užtojojęs, lyg kas ten aukščiau ritas, 
ritas, kamuoliukas kokis... Patsai nepajuto, kaip aša
ros iš akių nubyrėjo per veidą, ant gelsvų ūsų...

— Tfu, kad tave paibelis. Ii' pasensiu ir vis kvailas 
būsiu! — patsai save išbarė Kalpokas ir, nusismau
gęs nosį, apsišluostė rankove. — Apsiverkiau, lyg ma
žas vaikas.

klgC- 
suk dide-' 
Jit iki šio- 
žpradžio- 
isĖiinteli- 
•bd jie esą 
O|ir nu- 
Ibroapkal- 

„ sffiaksams 
ra- aeliovouž-

— - — ”---- .... ■" jų
Ne, niekur nieko nėra. Tik ten toliau, raisto uode!??0'nes 

je, ligi pilvo klampioja karvės, subridusios balon,^S 
gaudo šėką. 'Šfaimą

Tur būti ir piemenys sėdi ten kur po pušele, ar eg 
gal net ugnį susikūrę. Sunki ir jųjų buitis tokiam o'^-^j 
perdrengia, sulyja, kaip šunis.

Pasėjėjęs kiek, mato Kalpokas, kad stovi pakešn išdėsty- 
įsitraukęs gunčelėj, Petrukas. Jis atsirėmęs į puše sirpinę 
giliai įtraukęs galvą pečiuosna, nekruta, gal snaudi^: 
stovėdamas. Pamatęs jį, Kalpokas net nusidžiauųj ^tu- 
Bet tai buvo pirmas judėjimas. Piktybos dabar jok^^S 
nejautė, ir mušti Petruką nenorėjo. Krankterėjo, 
sikosėjo Kalpokas. Ar neišgirs Petrukas: ima jį diev^ lietuviai 
tegu sau kuria, štai sudrengtas, kaip šuva, o nepa^lygio- 
gailės jo niekas, kai pargins namo, gal ir marškų^ Tautų 
niekas nepermainys, žinoma, samdininkas — ne sa^ . 
vaikai prie-vaikas. į

Kostelėjo Kalpokas dar kartą, bet Petrukas nė Osul 
bon nededa, stovi sau, prisiglaudęs į pušelę — ir ganą’^®-

Kalpokas jau manė šalimi nueiti, lyg nieko nemanyta 
Bet dar nepriėjęs į jį, išgirdo, kad Petrukas taip verkuWu- 
taip verkia, net striūbauna, net dreba visas.

— Vai, ir ko gi tu verki? Gal skerdžius nukūlė? * ?®turi
Petrukas atsigrįžo, dirstelėjo į jį. Išgąsčio, nei 

mes jo akyse nė ženklo, lyg tai prie jo ne Kalpoku 
stovėjo, kur ketino jį nukulti.

— Par-paršuko jūsų gaila-a!... Uk-uk... į^iri
— Tai kvailas vaikas. Mes jį senai jau suvalgėrr^^

o jisai dabar jo verkia. Tai kvailas gi tu!... O dar 
nas... Argi tu jį norakiai užmušei, ką.. — tildo jį 
pokas. . įieton

— Aš-aš, dėdule, jums už-u-žmokėsiu...
.’y-

kuriuos steigia Tre 
Tvarkyti štabas. Lieti 
šo atleisti juos nuo aj 
nimų lageriuose, nes jie 
mas su mažais valka 
reikalingi įprastų mai 
kitų šeimos gyvenimo 
bių, kurių negalima ra 
namo pobūdžio lageriu 
tuose suaugusiems ir 
amžiaus belaisviams, 
prasminga lietuviams s 
einamo pobūdžio lage 
nežinia ar, ir kada, j 
galima grįžti į gimtąjį

4. Kad Lietuvių h 
Pagalbai būtų skirta: 
kur būtų galima perki 
nę ir duoti patalpas te 
vių šeimoms, kurios, 1 
nuo Rytų Fronto, p 
metu pasiekė šį miest 
bar buvo Sąjunginink 
išvaduotos iš vokiečių 
ar koncentracijos lage: 
bar (apie 200 asmenį 
kur prisiglausti, šiuosi 
se Lietuvių Savitarpinė 
organizuotų bendrą v 
gyventojams.

5. Kad iš Tremtiniai 
kyti Centro sandėlių 
būtų duota Lietuvių $ 
Pagalbai reikiama, ma 
ma, kad būtų galima 
tiems lietuviams, kurie 
nai reikalingi, kol bi 
gauti atitinkamą paga 
sienio lietuvių (ypač i 
nių Amerikos Valsty 
per carų persekiojimo 
pį iš Lietuvos yra e 
apie trečdalį mūsų ta 
kol bus įmanoma grįž 
tąjį kraštą, jei jame 
ma gyventi laisvo žmc 
venimu, pagrįstu ideal, 
to Čarterio, kuris g 
laisvę ir taiką didelėn 
žoms tautoms.

Laukdami Tamstų j 
sprendimo, mes reiškii 
padėką Jums asmenis! 
sų įstaigai už pagalbą 
tą, kurį mes esame ga 
rį dar tikimės gauti at

(pas.) Prof. J. Bra 
Lietuvių Savitarpės 

pirmininkas
(pas.) Dr. Pr. Po: 

Lietuvių Savitarpės



IŲ VYRAMS
.bužių. Žmonės, tai išsikel- 
ni gyventi kitur, tai pa- 
tę bilietą, tai pamiršę, pa
ca daug gerų rūbų siuvyk- 
e. Toki siuvėjai ir valyto- 
gali perleisti rūbus už pa- 
symo ar išvalymo kainą, 
lirbėkime šioj srity, gan
te gerų drabužių pigia 
na.
Aoterys prašomos sudary- 
mezgimo ratelius, mėgsti 
us drabužius. Jų labai 
kia, ypač vaikučiams.
Tisus rūbus siųskite: 
huanian Relief Warehouse

101 Grand St.
Brooklyn 11, N. Y.

Cokios tik pagalbos iš 
itro ar mūsų sandėlio 
is reikia, tuoj klauskite, 
iųstą skelbimų literatūrą 
šome plačiai paskleisti.
nited Lithuanian Relief 

Fund of America
19 W. 44 St. 1 

New York 18, N. Y.

-Jį
^^July 13, 1945
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Respondents pranešimai

AMERIKA 5

ĖVŲ PRANCIŠKONŲ
MISIJOS
1945 m.

Elizabeth, N. J. — Šv. Pet- 
ir Povilo parapijoje, šv. 
)s novena, liepos 17-26 d. 
Tėv. Juvenalis Liauba.
Jhicago, III. — Visų Šven- 
ų parapijoje, šv. Onos no- 
a, liepos 17-26 d. Tėv. Ag- 
.us Krasauskas.
Jewtown, Pa. — Šv. Kazi
no Seserų vienuolyne, me- 
is rekolekcijos, rugpjūčio 
d. — Tėv. Juvenalis Liau-

Vaterbury, Conn. — šv. 
zapo parapijoje, šv. Pran
iaus novena ir Tretininkų 
tacija, rugsėjo 8-17 d. 
\ Agnelius Krasauskas.
’lymouth, Pa---- Šv. Kaži-
to parapijoje, 40 vai. at- 
lai, rugsėjo 23-25 d. — 
\ Juvenalis Liauba.
'ranciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

:Ąbeth,N.J.
goję, - - - - - - - - -

{^.Amerikos” skiltyse 
talk1' kad'.iš ko' 

Plauke žuvo 15 kanų.
mo> Datoje karas pasibaigė, 

Šyla, L’, kad daugiau karo
Birių T“° ,!arp'; atN° 

“yMpos, kad Antano ir 
Sliekų sūnus Antanas

SimgaiįjĮį 6 dieną mirė Hess- 
apskr Jelyj'e> Vokietijoje, 

j xTH tik dvi dienas. Mir- 
1 tuo tarpu nežino- 
ViM 25 metus, tarnavo I 

iš Vaih^<yriuJe- Buv0 užsi" 
kio Seržanto laipsnį.

fal^'Uvo gerai mūsų ko- 
. VrSmas, kaipo vienas 
“ tftų chore. Jis savo 
apskr, paukštu tenoru puoš- 
bei Ofebažnytinius koncer

nu jekmadieniais sumos 
, ®*o balsą mėgo, buvo 

veriiias, tomas ir gerbiamas, 
nę Bidassiojo apie 10 metų.
[y> 1 ^stebėti keistą daly- 

metaia irjgatvėje, viename ir 
Pa. apjfcpe bloke, beveik gra
mą Carrie namo, kur ket- 
> V i3 žuvo. Pirmutinis 
lanKea lijoje nuo tos pat gat- 
tais. itis žuvo 1943 m. ir 

Buivydą ketvirtas — Anta-
kilę iš Uis ’_ _ _ _ _ _
?5va^.tlžuo  jauta 
!s Braafip įr povno parapijos 
S°J6- na giliausią užuojau- 

Jakūlwes garbingo ir myli- 
kaitė, Alirh°ro nariA° Antano 

’"5 tėvams Antanui ir 
noma talkams ir seserei Juo- 
bowska,kū
Alytaus ą mes gėrėjomės jo 

Karkliniu ir su malonumu 
Juozas ir Pės jo solo giedoji- 

A__vižus balsas ir malo- 
| pas būdas visuomet 
Laurok" gražiai nuteikdavo, 

nas ir Mižuojautą Antano lė
tosios PiAntanui ir Mortai 
nriptair j° seserei Juozai- 
" ii atjaučiame širdies 

Ieškomi:®1 netekimo mylimo 
nantieji i/rolio- 
atsiliepti: ntanui kritusiam dėl 

jų krašto bus lengva
Consiilktegu Aukščiausias jo 

Įj- seserei suteikia kan- 
.. m^mūgį lengvai pakelti. 
41, r nas iš mūsų širdžių 

neišdils. Amžiną atil- 
tm, .Viešpatie!

Consnli?’r Povilo par. choras.
30N.1T..........   =

Marianapolis
Lietuvių Diena

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
liepos ketvirtąją Marianapolyje 
buvo surengta Lietuvių Diena.

Žiūrint šių laikų nelengvo su
sisiekimo, žmonių buvo suplaukę 
nemaža. 11 vai. jiems buvo at
laikytos mišios, paskui visi bu
vo pavaišinti, o po to prasidėjo 
linksmesnė dalis. Visų nuotaika 
ypač pakilo į pavakarę, kada 
svečiai ir viešnios įsidainavo lie
tuviškas dainas, kurios per Ma
rianapolio sodus skambėjo gra
žiai, kaip retai čion pasitaiko.

Kai kurie artimesnių parapi
jų klebonai savo bažnyčiose bu
vo žmones paraginę nepamiršti 
Lietuvių Dienos Marianapolyje. 
Už tai Marianapolio vadovybė 
jiems nuoširdžiai dėkoja.

Iš kunigų Lietuvių Dienon bu
vo atsilankę prel. J. Ambotas, 
kun. A. Petraitis, kun. J. Vaite
kūnas, kun. J. Jakaitis, kun. K. 
Vengras ir kiti.

Pajamų iš Lietuvių Dienos 
gauta arti 1,000 dolerių.

Alumnų susirinkimas
Tą pat dieną buvo Mariana- 

polio alumnų susirinkimas, ku- 
rin atvažiavo apie dvidešimt bu
vusių Marianapolio auklėtinių.

Jie savo darbą pradėjo iškil
mingomis mišiomis, kurias laike 
kun. Alšauskas, atvykęs iš Penn- 
sylvanijos.

Pačiam susirinkimui pirmi
ninkavo kun. J. Bernatonis.

Buvo nutarta palaikyti ir plės
ti dabartinį alumnų biuletenį, 
kurio redaktorium paliktas šio 
biuletenio sumanytojas kun. J. 
Petrauskas. Alumnai, tarp kitų 
dalykų, priėmė vieną plataus 
masto nutarimą: sukelti kun. 
Jono Navicko atminimo fondą. 
Pradžia jau padaryta.

Naujon alumnų valdybon iš
rinkta pirm. Parulis, vicepirm. 
kun. Alšauskas ir kun. Bernato
nis, sekr. kun. šeputa.

Putnam, Conn
Mergaičių stovykla

Vargdienių Seserys nuo liepos 
d. savo vienuolyno patalpose 

turi lietuvėms mergaitėms sto
vyklą.

Dabar stovykloje yra arti 30 
mergaičių. Jos čia ilsisi, trupu-

i

adžia 3 pusi.)Tel Ste 3208

JONAS DAM į nloS 
žvėriškai buvo išžudy- 

Lietuvis Oratorius-Banaičius inteligentų - 
karininkų, rašytojų, 

1025 MT. VEKNON ST., ''il^žtTį

WiVAWiW^iYiYiWiViYiWiYiW- koncentracinius lage- 
^^^^^^oaį^ėJin^us, kuriuos dide- 

; laikoma net iki sio- 
Tel. REgent 8434 netų gegužės pradžio-

RICHMOND GRO<
WHOLESALE GEOC® škų palinkimų ir nu- 

~ • • i • r. . . . Dalis jų buvo apkal- Savininkai Lietuviai W^mejirnu anglosaksams 
PERKAME ČIA — REMIAJ!Los teismuose buvo už- 

3304 -16 Richmond Str. ^os- Šitose aplinkybėse
Tuvius i Vokietiją, jų

is.
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----------  . j^:he jie vokiečių parei-
Ne, niekur nieko nėra. palenkti pasisakyti 

.. . , . .ginj bendradarbiavimą
je, ligi pilvo klampioja karves.
gaudo šėką.

GUVIAI TREMTINIAI
Tur būti ir piemenys sėdi ten s*; NORI?

gal net ugnį susikūrę. Sunki ir j? , . ,.............. .. ,
& , . , . ,. , j„ doje aukščiau isdesty-
perdrengia, sulyja, kaip sums. Lietuvių Savitarpinė

Paąėiėipą kiek mato Kaloo&iuri garbės prašyti:. Fasejejęs kiek, mato atsižvelgiant į lietu- 
isitraukęs guncelej, Petrukas, gavimą laisvųjų tau- 
giliai įtraukęs galvą pečiuosna, prįeg nacįų Vokietiją 
stovėdamas. Pamatęs jį, Kalėdų tautos pakeltas au- 
Bet tai buvo pirmas judėjimas, ^ti ir pabėgę lietuviai

• . - • -z- r. z i butų laikomi lygio-nejaute, ir mušti Petruką gitais Jungtinių Tautų 
sikosėjo Kalpokas. Ar neišgirs^j.
tegu sau kuria. Štai sudrengtai. būtų atkreiptas prie- 
gailės jo niekas, kai pargins Domesys į ypatingą lie-

. . . 1. ‘ -anklet! Vokietijoje ryšy suniekas nepermainys. Žinoma, ^le padėtimį ir jų sun- 
vaikas. ragyvenimo sąlygomis.

r r z -.r i i j ^ste ir jo apylinkėse yra Kostelėjo Kalpokas dar kartą^ ]įetuvįU) kurių daugu- 
bon nededa, stovi sau, prisiglaW' lūrusi labai kritiškose

Kalpokas jau mane salimi ^-naįSĮ0) nes šalis turi 
Bet dar nepriėjęs į jį, išgirdo, ka“. tik savais ištekliais, 
taip verkia, net striūbauna, Dėt H stengiasi aprūpinti 

ir jie nepaiso svetimų
— Vai, ir ko gi tu verki? G®*® Lietuviai nieko negali 
Petrukas atsigrįžo,

mes jo akyse ne ženklo, lyg 1 lietuvių šalpos darbas 
stovėjo, kur ketino jį nukulti, idomas per Lietuvių Sa-

— Par-paršuko jūsų gailai Pagalbą, kuri yra pačių 
_ . . suorganizuota vieton

— Tai kvailas vaikas. Mes ji Raudonojo Kryžiaus, ir 
o jisai dabar jo verkia. Tai kva^’ patvirtinta karinės vy
nas... Argi tu jį norakiai užmuš® ‘S, — o ne per lagerius,
nokas. jjj

jums

Kun. Jonas Bernatonis, 
naujasai Bostono arkivysku
pijos kunigas, įšVentintas 
birželio 29 d. Yra lankęs Ma
rianapolio kolegiją.

tį mokosi, ruošia programas, 
dainuoja, šoka lietuviškus šo
kius, važiuoja maudytis ir džiau
giasi gamtos grožybėmis.

Nuo liepos 15 d. stovyklaujan
čių mergaičių skaičius dar padi
dės.

Amsterdam, N. Y.
Piknikas

Šv. Kazimiero parapijos cho
ro piknikas įvyks liepos 15 d. 
Šia proga kviečia visus brangius 
lietuvius dalyvauti ir pasisve
čiuoti.

Kviečiame taip pat ir iš apy
linkės, kaip tai: Schenectady, 
Albany, Troy, Fort Plain, Her
kimer, Utica. Piknike visi pasi
matysime, pažaisime, pasivaikš
čiosime po parką bei pasidalinsi
me mintimis.

Šiame piknike nebus nei al
kanų, nei ištroškusių. Visi bus 
patenkinti. Gero orkestro aidai 
skatins visus smagiai pasišokti.

Piknikas bus liepos 15 d. Šv. 
Kazimiero parapijos parke, Wi
dow Susan Road, Amsterdam, 
N. Y. ‘

Choristas

Los Angeles, CaL

O KAS DABAR?

kuriuos steigia Tremtiniams 
Tvarkyti Štabas. Lietuviai pra
šo atleisti juos nuo apgyvendi
nimų lageriuose, nes jie turi šei
mas su mažais vaikais, kurie 
reikalingi įprastų maudynių ir 
kitų šeimos gyvenimo būtiny
bių, kurių negalima rasti perei
namo pobūdžio lageriuose, skir
tuose suaugusiems ir vyresnio 
amžiaus belaisviams. Būtų ne
prasminga lietuviams skirti per
einamo pobūdžio lagerius, kai 
nežinia ar, ir kada, jiems bus 
galima grįžti į gimtąjį kraštą.

4. Kad Lietuvių Savitarpei 
Pagalbai būtų skirtas namas, 
kur būtų galima perkelti rašti
nę ir duoti patalpas toms lietu
vių šeimoms, kurios, bėgdamos 
nuo Rytų Fronto, paskutiniu 
metu pasiekė šį miestą ar da
bai’ buvo Sąjungininkų armijų 
išvaduotos iš vokiečių kalėjimų 
ar koncentracijos lagerių ir da
bar (apie 200 asmenų) neturi 
kur prisiglausti. Šiuose namuo
se Lietuvių Savitarpinė Pagalba 
organizuotų bendrą virtuvę jų 
gyventojams.

5. Kad iš Tremtiniams Tvar
kyti Centro sandėlių -------------
būtų duota Lietuvių Savitarpei 
Pagalbai reikiama . maisto nor
ma, kad būtų galima pagelbėti 
tiems lietuviams, kurie to būti
nai reikalingi, kol bus galima 
gauti atitinkamą pagalbą iš už
sienio lietuvių (ypač iš Jungti
nių Amerikos Valstybių, kur 
per carų persekiojimo laikotar
pį iš Lietuvos yra emigravęs 
apie trečdalį mūsų tautos), ar 
kol bus įmanoma grįžti į gim
tąjį kraštą, jei jame bus gali
ma gyventi laisvo žmogaus gy
venimu, pagrįstu idealais Atlan
to Čarterio, kuris garantuoja 
laisvę ir taiką didelėms ir ma
žoms tautoms.

Laukdami Tamstų palankaus 
sprendimo, mes reiškiame savo 
padėką Jums asmeniškai ir Jū
sų įstaigai už pagalbą ir mais
tą, kurį mes esame gavę ir ku- 

dar tikimės gauti ateityje.
(pas.) Prof. J. Brazaitis, 

Lietuvių

ii

(pas.)
Lietuvių

Savitarpes Pagalbos 
pirmininkas
Dr. Pr. Porasys
Savitarpes Pagalbos

patarėjas

Lankėsi kons. Daužvardis
Svarbiausiu visų įvykių čia 

buvo atsilankymas konsulo P. 
Daužvardžio iš Chicagos ir su
ruošimas jam prakalbų liepos 
3 d. Ruošė Am. Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyrius.

Liepos 3 d. vakare prakalbos 
atsidarė su Amerikos himnu, 
skambinant lietuvių parapijos 
varg. p. G. Gražytei. Pirmutinis 
kalbėtojas buvo prel. J. Macie- 
jauskas. Kalbėjo trumpai apie 
skaudžius pergyvenimus lietu
vių, išblaškytų po visus pasaulio 
kampus, paskalydamas vieną 
kitą tremtinio laišką, prašantį 
juos gelbėti ir neužmiršti.

Antras kalbėtojas buvo mūsų 
svečias konsulas P. Daužvardis. 
nemėginsiu perduoti skaityto
jams mūsų svečio išsamios kal
bos, kurio pagrindinė tema bu
vo: laisvas žmogus. Kūrėjo aky
se mes visi turėtume būti ly
gūs, teisė tautybės, teisė savin
tis kampelį žemės, kur mes gi
mėm, kur augom, pritaikant tą 
mintį mūsų tėvų žemei, Lietuvai 
ir kitom mažom tautom, kurias 
taikosi praryti kai kurie didieji 
kaimynai.

Antroje savo kalbos dalyje 
svečias, remdamasis gautais ra
portais ir atsišaukimais iš už
jūrio, ten bevargstančių mūsų 
brolių, nušvietė bendrais bruo
žais jų tragišką padėtį ir kad 
mes nors valandėlei užmirštume 
save ir ko greičiausiai juos gel- 
bėtume kuom kas galime. Žy
giai jau yra padaryti ir gelbėti 
galima, tik reikia dirbti. Kalbė
tojas, baigdamas savo įdomiai 
išsamią kalbą, pareiškė, kad tie
sa, o ne jėga turės imti viršų, 
vėliau ar greičiau, o lietuvis ne
nuilstančiai to ieškos ir reika
laus.

Trečias kalbėtojas buvo Lie
tuvos garbės konsulas Bielskis.

Susirinkimas baigėsi Lietuvos 
himnu. Aukų surinkta $67.00 su 
centais.

Vakarui pirmininkavo Br. 
Starkienė.

Liepos 4 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnytėlėje įvyko pamal
dos už Lietuvą. Prelatas J. Ma- 
ciejauskas pasakė pritaikintą 
pamokslą. Nuosekliai aiškinda
mas, ką reiškia amerikonui Lie
pos 4 ir lietuviui Vasario 16, pa
reikšdamas vilčių, kad ir vėl 
švęsime 16 Vasario Lietuvoje ir 
čia.

Po pamaldų buvo pietūs sve
čiui pagerbti, par. salėje. Ir vėl 
girdėjome gražių minčių ir pui
kių vilčių.

Tą patį vakarą B. Starkienes

(Pradžia 2 pusi.) 
kimas), tai ir šiandie tas 
klausimas mums stojasi.

Visi lietuviai daug deda 
vilčių į užjūrio brolius. Lie
tuva sunaikinta, ir ten daug 
ko trūksta, bet ji, mūsų tė
vynė, daugiau laukia dvasiš
kos paramos. Ji nori tik, kad 
lietuviui būtų pripažinta 
žmogaus ir piliečio teisė. Tai 
yra jai svarbiausia. Jos tikė
jimas didelis, ir ji mano, kad 
savomis jėgomis pajėgs atsi
kelti; žinoma, jai be para
mos bus sunku...

Koks tada mūsų visų iš
eivių turėtų būti mieris?

Broliuose išeiviuose šian
die matomas didesnis parti
nis susiskaldymas ir gal 
šioks toks atšalimas. Jis yra, 
galop, suprantamas ir, gal 
būt, pateisinamas. Lietuvoje 
gyvenimas pasirodė netik
ras, bet jis turės nusistovėt 
po karo. Mes niekuo nesiski- 
riame nuo kitų svetur gyve
nančių tautų ir ne mes vieni 
esame susiskaldę. Ne mes 
vieni ir atšalame bei nutaus
tame. Toks jau žiaurus gyve
nimo įstatymas.

Bet koks bebūtų mūsų su
siskaldymas bei atšalimas, 
aš manau, kad lietuvis vie
ningai, ir tiek tėvynėje, tiek 
svetur, nori matyti Lietuvą 
pačios savęs viešpatę. Atei
ties vidaus tvarka ginčytis 
dar anksti, nes reikia pirma 
apsiginti nuo atėjūno. Ji bus 
demokratiška, nes visi lietu
viai to nori ir siekia. Svar
biausias dalykas apginti lie
tuvį nuo visiško išnaikinimo, 
iškovoti jam tautinės savi
tos kultūros teises, išreika
lauti, kad lietuvių tautos žu
dytojai būtų teisiami ir kad 
visos neteisybės būtų atitai
sytos tų, kurie jas papildė.

Vieno gi niekas mums ne
galės atitaisyti, tai tiek vo
kiečių, tiek rusų nužudytųjų 
tautos vaikų iš kapų prikel
ti. Jų skaičius yra didelis ir 
mums bus lemiamas. Kaip 
tad ši spraga reikės užpildy
ti? Ypač po karo mes pasi- 
gesime šviesuolio, nes jų ei
lės katastrofiškai bus prare
tėję. Reikės būtinai jas pa
pildyti.

Alijantai, kurie dėl tautų 
laisvės kraują lieja, nenorės, 
kad pasauly įsigalėtų toly
gus smurtas, nes tas smur
tas ir jiems galės grėsti. Tai 
galima būti tikram, kad ir 
mes nebūsime užmiršti. Tik 
liks sužalota tauta, sugriau
tas ekonominis ir dvasinis 
gyvenimas. Rankų gal vis 
dar liks, bet stigs galvos ir 
širdies. Lietuva šauksis ki
tos pagelbos į jus — ji šauk
sis pačių žmonių, ypač švie
suolių. Mūsų išeivija, paro
džiusi tiek gražaus ir vaisin
go motinos tėvynės užtari
mo, ir niekada neatsisakiusi 
ištiesti dosnios pagelbos ran
kos, manau, jos neapleis ir 
šią ateities lemiamą valan
dą.
Grenoblis, 1945.

neblogą įspūdį, o apie senius ne
kalbėsime. Mūsų manymu, vie
ningumas su jais galimas ir jie 
to nori. Tos garsiosios konferen
cijos San Francisco besekant 
amerikonų spaudą, jie blogo nie
ko nepadarė Lietuvos reikalui, 
o gera darė, kiek tik jie galėjo 
ir kiek buvo galima.

Gaila tik, kad šie jauni ame
rikoniški lietuviai veikėjai nesi
kreipė į organizacijas, norėda
mi, kad juos mes išgirstume, 
bet į pavienius asmenis, kurie 
su kolonijos veikla nieko bendro 
neturi ir todėl proga duoti save 
išgirsti liko labai ribota. Vaišės, 
pietūs, linksmybės savo vietoje, 
o rimtas darbas savo.

Visvien mes džiaugiamės juos 
visus susitikę, su jais pasikalbė
ję-

Lauksime daugiau svečių iš 
Rytų.

B. S. S.

mėjimus kovų metu. Sveiki
nam Joną, laimingai sugrį
žusį pas savuosius ir linkim 
sveikam pailsėti ir pasisve
čiuoti.

Liepos 1 d. iš bažnyčios iš
ėję sveikino serž. Praną Ba
kaitį, kuris laimingai sugrį
žo iš Anglijos, po kelerių me
tų dalyvavimo karo veiks
muose. Prano tėveliai, Au
gustas ir Domicėlė Bakai
čiai, džiaugiasi susilaukę sa
vo vienturčio sūnaus ir Die
vui dėkoja už suteiktą ma
lonę. Sveikinam Praną ir 
linkim laimingai pailsėti.

San Francisco, CaL

Konsulo D r. Petro Daužvardžio 
vizitas

Liepos 1 d. Lietuvos konsulas 
Chicagoje Dr. Petras Daužvar
dis aplankė San Francisco lietu
vius. Tą patį vakarą dalyvavo 
BALF 109 skyriaus susirinkime 
ir patiekė lietuvių ir anglų kal
bomis paskaitą apie lietuvių pa
bėgėlių bei tremtinių likimą ir 
Lietuvos politinę situaciją. Dau
geliui San Francisco lietuvių te
ko pirmą kartą susitikti su Lie
tuvos konsulu, todėl buvo daug 
klausimų ir po susirinkimo pasi
kalbėjimo.

Sekančią dieną konsulas, pa
lydimas BALF valdybos narių, 
vizitavo populiariausias San 
Francisco, lietuvių šeimas: Mar
ta ir Mykolas Noreika (Norres), 
3548 — 19 St., James Saviškio 
šeimą — 1750 Beach St., ir An
tano Poškaus šeimą — 802 Cole 
St.

Noreikos yra skaitomi vieni 
iš seniausių lietuvių gyventojų 
San Francisco mieste. Jie čia jau 
gyvena nuo 1904 metų.

James Saviški inspektuodavo 
per keletą metų visus rusų atvy
kusius laivus į San Francisco 
uostą, o dabar eina direktoriaus 
padėjėjo pareigas Karo Laivi
ninkystės Administracijoje. Sa
viškų gimtinė yra Brockton, 
Mass.

Antanas Poškus turi du sū
nus Europos fronte ir dukterį 
Eleonorą, turi atsakomingą tar
nybą kariuomenės ligoninėje 
Brisidio stovykloje. Eleonora 
laimėjo pirmą prizą už pasiūly
mus ir patobulinimus įstaigoje. 
Poškų šeima į San Francisco 
atvyko iš Omaha prieš keturis 
metus.

Liepos 3 d. konsulas išvyko į 
Los Angeles, Cal. Atvykdamas 
į San Francisco, Dr. P. Dauž
vardis turėjo paskaitas Wayom- 
ing universiteto vasaros semi
nare tarptautiniams politiniams 
klausimams svarstyti.

A. Sk.

Liepos 1 d. prasidėjo nau
jas BALF rūbų rinkimo va
jus, kuris tęsis per 3 mėne
sius. Tikima, kad mūsų lie
tuviai ir šiame vajuj atliks 
savo užduotį garbingai. Kas 
gali būti prakilnesnio, kaip 
atlikti mielaširdingą darbą, 
nuogą pridengiant, ypatingai 
savo tautietį-tę ar mažytėlį 
nekaltą, kuris nežino, kodėl 
jis turi kentėti šaltį ir ba
dą, be pastogės, be vietos kur 
atsigulti. Gyvendami lais
vam krašte ir dar dirbdami, 
pasistenkim savo atlieka
mais rūbais pridengti savo 
nelaimingus brolius ir seses 
ištrėmime.

Rūbus galima sunešti į pa
rapijos salę, kur jie bus pri
imami ir tvarkomi dėl per
siuntimo į nurodytą vietą.

Serga sąjungietė Antani
ną Tiškienė. Sąjungietės už
jaučia savo gerą narę ir lin
ki, kad gerasis Dievas grą
žintų sveikatėlę.

Serg'a Apolonija Šidlaus
kienė. Giminės, draugės ir 
pažįstami linki ir savo mal
dose prašo, kad Dievas su
stiprintų abi ligones.

Liepos 15 d. įvyks M. S-gos 
33 kuopos svarbus susirinki
mas, tuojaus po sumos, pa
rapijos salėje. Visos narės 
prašomos atsilankyti. Reikės 
išrinkti atstoves į Sąjungos 
seimą. M.

Baltimore, Md.

Bridgeport, Conn.
Praeitą šeštadienį tapo palaido
ta Marijona Liudžius, sena pa
rapijietė, viena iš pirmųjų pa
rapijos tvėrėjų ir palaikytojų. 
Marijona priklausė ir prie kelių 
parapijos draugijų, tad laidotu
vės buvo iškilmingos ir žmonė
mis bažnyčioj skaitlingos. Taip 
mūsų senos kartos parapijiečiai 
ir tvėrėjai, palaikytojai keliau
na viens po kito amžinastin pa
likdami skaudžių ženklų, nes jų 
vietos jau kiti nemanau, kad 
užpildys.

Nepamirškime a. a. kun. 
Lietu vniko

Liepos 22 d. sueis dveji 
metai, kai mirė 50 metų kle
bonavęs šv. Alfonso parapi
joj a. a. kun. Juozas Lietuv- 
nikas.

7 vai. ryte bus atnašauja
mos mišios už kun. Lietuv- 
niko vėlę. Per visą savaitę

bent vienos mišios kasdieną 
bus aukojamos už vėlę se
nelio, kurs buvo visų ger
biamas ir mylimas. Gaila tikr 
kad Klierikų Fondas, renka
mas kun. Lietuvniko atmin
čiai, nėra užtektinai Balti- 
morės lietuvių įvertinamas. 
Surinkta tik dar nepilnai 
$5,000.

Kun. dr. Mendelis prane
ša, kad paskučiausiai ponia 
Magdalena Kleitonienė auko
jo $50.00 šiam garbingam 
tikslui. Būtinai reikalinga 
sukelti dar $5,000, kad fon
das pradėtų veikti, kad nuo
šimčiai nuo pinigų padėtų 
apmokėti už mokslą ir val
gį tinkamo jaunuolio, kurs 
rengiasi į kunigišką luomą.

Grįžo mokyklon
Jonas Maskevičius, Kazi

mieras Pugevičius ir Juozas 
Antoszewski grįžo šv. Karo
lio seminarijon liepos 2 d. 
tęsti toliau savo kunigiškus 
mokslus. Maskevičius Jonas 
pradeda šeštus ir paskutinius 
metus.

Trumpos žinutės
— Kunigų Mendelių ma

mytė sveiksta. Jos širdis tiek 
sustiprėjo, kad gydytojas 
pavėlino ligonei išlipti iš lo
vos ir pasėdėti kiek laiko kė
dėje.

— Liepos 4 d. Ignotas žu- 
kaitis iš Curtis Bay vedė naš
lę Miliąuskienę.

— Grįžo sesutė Annuncia- 
ta. Dalyvavo laidotuvėse sa
vo broliuko Pauliaus.

— Kun. Antanas Dubins- 
kas išvyko mėnesio atostogų.

— Liepos mėn. sekmadie
niais antra kolekta yra ren
kama apmokėti už 7 jaunuo
lių mokslą, kurie lanko Šv. 
Karolio Seminariją. Mūsų 
klebonas kasmet turi surasti 
$1,400, kad padengtų mokslo 
lėšas.

— Kun. Kazimieras Kei- 
džius, karo kapelionas, grį
žo iš Europos. Vieši pas tė
vus. Po 30 dienų atostogų 
gaus naują paskyrimą.

— Apleido Baltimorę sena 
gyventoja Magdalena Clay- 
tonienė. Išvyko pas Tėvus 
Pranciškonus į Maine valsti
ją. Ten tikisi užbaigti savo 
gyvenimo dienas. Buvo uoli 
darbininkė.

— Nežiūrint vasaros karš
čių, į Stebuklingo Medalikė- 
lio Novenos pamaldas vis at
silanko septyni ir aštuoni 
tūkstančiai maldininkų pir
madieniais ir antradieniais.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

namuose buvo suruoštas priė
mimas ir pagerbimas mūsų sve
čio, sukviečiant visus veikėjus 
šios kolonijos. Čia noriu pasaky
ti, kad šie veikėjai puikiausia 
susitarė lietuviškais reikalais, 
nors ne visi eina ton pačion baž
nyčion arba gal visiškai neina.

Kadangi mūsų svečias labai 
mažai laiko turėjo su mumis, 
norėjome išnaudoti kiekvieną 
valandėlę pasikalbėjimu apie 
mūsų gyvybinius reikalus. Vi
siem rūpėjo klausimas vienin
gumo lietuviškame pasaulyje. 
Kolonijos veikėjai berte bėrė 
konsului Daužvardžiui klausi
mus. Mums Ramiojo vandenyno 
pakraščiuose yra nesuprantama 
kai kurių organizacijų asmenų 
laikraščiuose niekinimas vieni 
kitų. Konsulas greit gydančio 
recepto nuo tos “ligos” mums, 
žinoma, negalėjo duoti, bet pa
tarė vieningumo_ idėją skiepyti 
tarp savęs ir musų spaudoje ir 
pareiškė mintį, kad tas gali pa
veikti.

Prieš mėnesį laiko čia buvo 
užkliuvę ALT. nariai, važiuoda
mi į namus iš San Francisco. 
Jaunesnieji iš jų pas mus paliko

Bendrojo Šalpos Fondo Va
jaus garsinimai drabužių rinki
mui skelbiami prie bažnyčios ir 
kitur dalinami, bet kadangi va
jus vyksta kaip tik pačiame vi
durvasary, kada žmonės taip iš
siblaškę, tai manau, kad bus 
darbas sunkokas. Žinoma, žmo
nės turėtų atminti, kad drabu
žiai bus labai reikalingi ateinan
čią žiemą Lietuvos pabėgėliams 
svetur. Manau, kad atsiras ge
raširdžių, kurie pasirūpins tame 
darbe daugiau padirbėti.

Vienoje Bridgeport© dirbtuvėj 
įvyko didi eksplozija, kur buvo 
užmušti šeši žmonės — vienas 
lietuvis, ir apie trisdešimt su
žeistų. Priežastis tiriama dėl ko 
įvyko ta nelaimė. Toje dirbtu
vėje dirba daug lietuvių.

O.

New Haven, Conn.
Grįžo kariai

Birželio 24 d. malonu buvo 
matyti bažnyčioj lt. Joną 
Baltrušį, kuris po 27 mėnesių 
kovos Italijoj ir kituose Eu
ropos kraštuose, išliko svei
kas ir laimingai grįžo pas 
savo žmonelę ir tėvelius. Lt. 
J. Baltrušis yra apdovanotas 
keliais medaliais už pasižy

_j------- ------------- ---------------------

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) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
A — >▼------------------- L-------- 1-------- -------

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
♦ . . ---- ■ ~ ■ •—».
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METINIS METINIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

Piknikas
SEKMADIENĮ

Liepos-July 22
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

PRADŽIA 2 V AL. P. P. ŠOKIAI 7 VAL. VAK.

Bus rinkimas Karališkos Šeimos, pasilinksminimas ir 
kiti įvairumai, šokiams gros geras orkestras.

IŠ LIETUVIŲ DIENOS
šešioliktoji New Yorko 

Apylinkes Lietuvių Diena lie- 
po 8 d. Klasčiaus parke ir 
salėje praėjo jau įprastu pa
sisekimu. Oras buvo gražus, 
gal perdaug gražus — dau
gelis galėjo būti nuvilioti į 
smėlėtąjį pajūrį.

Parkas atidarytas 12 vai. 
vidurdieny. Ir tuojau atsira
do būrys pirmųjų dalyvių. 
Pirmieji buvo Bačėnai iš 
Keamy, N. J. Didžiausias 
ėjimas pro vartus buvo apie 
4 vai. popiet.

Įdomi programa tesėsi 
daugiau nei pusantros va
landos. Tūkstantinė minia 
atidžiai ja domėjosi.

* Kun. Dr. Juozas Prunskis, 
tik ką atvykęs į New Yorko 
apylinkę, pasakė nuoširdžią 
kalbą apie lietuvių tautos 
šiandieninę padėtį. Apie 
Amerikos lietuvių dabarties 
uždavinius. Jis pareiškė di
delių vilčių, kad tiesa galų 
gale laimės ir kad Lietuva 
vėl kelsis laisva, nepriklau
soma valstybe.

Angelų Karalienės par. 
benas, kuriuo rūpinosi darbš
tusis kun. A. Masaitis, pasi
rodė visame savo pilnume. 
Benas įmaršavo pro didžiuo
sius vartus, perėjo per aikš
tę ir įėjo į salę, kur išpildė 
45 minučių programą. Galin
gai grojo Lietuvos himną. 
Davė įvairiausių melodijų. 
Drausmingai laikėsi. Labai 
tiksliai buvo išsirikiavęs į V 
ir kryžiaus ženklų pavidalus. 
Puikiai laikėsi beno mergai
tės ir berniukai. Beno prie
šaky neštos dvi vėliavos — 
Amerikos ir beno. Visi daly
viai buvo nustebinti beno 
prašmatniu pasirodymu. Plo
jimų nesigailėta.

Br. Brundzienės vedama 
jaunamečių šokėjų grupė, 
tautiniais kostiumais išsi
puošusi, parko cementinėje

aikštėje pašoko net pusę tu
zino lietuviškų šokių. Kiek
vienas šokis palydėtas gau
siais plojimais. Saulės spin
duliuose mirgėjo lietuviškos 
spalvos, o jaunų šokėjų vei
duose spindėjo maloni šyp
sena. Bravo jaunosioms šo
kėjoms, mėgstančioms lietu
viškus kostiumus, lietuvišką 
šokį! Padėka jų vadovei p. 
Br. Brundzienei ir daug jų 
darbe padedančiam muz. J. 
Brundzai.

%
Daugiau programos pildy

mo buvo pačiame parke, kur 
stalų stalai buvo apkrauti 
skanėstais... Ten skambėjo 
lietuviškos dainos, ten šla
mėjo draugiški pašnekesiai.

Parke uoliai darbavosi 
Lietuvių Dienos Komiteto 
nariai: vieni tvarkos dabojo, 
o kiti, ypač darbščiosios vei
kėjos, su įvairiausiais laimės 
daiktais piršosi.

Dienos metu parke irgi ne
buvo „ramybės” — grojo lie
tuviškų plokštelių muzika. 
Nuo 7 vai. vak. prasidėjo šo
kiai, kuriems grojo Adomo 
Jezavito orkestras. Jaunimui 
ir jaunos dvasios vyresnie
siems buvo smagu salėje 
linksmintis, kai orkestras 
gerai grojo.

Lietuvių Dienon atsilan
kiusių buvo ne tik iš paties 
Didžiojo New Yorko. Buvo 
iš New Jersey, ir Connecti
cut, ir net tolimesnių vietų 
lietuvių. Malonėjo dalyvauti 
šie kunigai: N. Pakalnis, J. 
Balkūnas, J. Gurinskas, P. 
Lekešis, J. Kartavičius, A. 
Pažereckas, A. Masaitis, K. 
Malakauskas, B. Liubauskas 
ir P. Aukštikalnis, S. J. Iš 
New Jersey buvo atvykęs 
kleb. kun. M. Kemėšis su sa
vo vikaru.

Dalyvių tarpe teko sutikti 
Dr. Aid. Šliupaitę, prof. K. 
Pakštą, adv. K. Jurgėla su

šeima, adv. S. Briedį, kap. 
P. Labanauską, atvykusį iš 
Philadelphijos, Newarko lie
tuvių veikėją J. žemaitį, 
Harrisono draugijų darbuo
toją J. Stasilionį, J. Valaitį 
su žmona, visą eilę biznierių, 
New Jersey lietuvių radijo 
programos vedėją Jokūbą 
Stuką su būriu savo rėmėjų 
iš Newarko, K. Baltramaitį 
iš Elizabetho, varg. Pr. Dul
kę, varg. A. Visminą, varg. 
A. Kaminską, muz. Ievą Jan- 
kienę, grab. Garšvą, grab. V. 
Valantiejienę, J. P. Mačiulį, 
Rusų šeimą iš Port Washing
ton, Petrą Mačiulaitį iš Bell
ville, N. J. ir kit.

Parke organizuotai prie 
stalų pasirodė Tautininkų 
klubas su pirm. Pr. Narvydu 
priešaky ir Maspetho pilie
čių klubas. Savan būrin bu
vo susispietę ir Atletų klubo 
nariai. Nemažai atvyko ir 
kriaučių lokalo v-bos su dele
gatu J. Buivydu.

Jaunuomenės tarpe buvo 
nemažai karių ir jūrininkų, 
jaunimo organizacijų veikė
jų, kaip vyčiai K. Basanavi
čius iš Jersey City, Pr. ir K. 
Vaškai iš Newark ir kt.

žinoma, pasigesta tų šim
tų jaunų vyrų, kurie šiandie 
tebėra kariškose pajėgose. 
Tikėkime, su jais pasimaty
sime kitąmet. P. B.

DOVANŲ LAIMĖTOJAI

Lietuvių Dienos dovanų 
paskirstyme laimėjo dovanas 
šie: I dovaną $25.00 Karo 
Boną — Mrs. Mažeika, 222 
Morris St., Philadelphia, Pa. 
(No. 6467); II dovaną $10.00 
— A. Yuncza, 41 Mulbery 
St., Trenton, N. J. (No. 
7610); III dovaną $5.00 A. 
Stankevičius, Bronx, N. Y. 
(No. 10562); IV dovaną 
$2.00 — No. 10744; V dov. 
$2.00 — S. Marcin, 1638 W. 
2nd St., Brooklyn, N. Y. 
(No. 2222); VI dovaną 
$2.00 — A. Stelmokas,
Brooklyn, N. Y. (No. 11397); 
VU dov. $2.00 N. Kisielus 
(No. 7862); VIII dov. A. 
Daukantas, Brooklyn, N. Y. 
(No. 4633).

Laimėtojai, kurie dovanų 
dar neatsiėmė, prašomi pri
siųsti numerių šakneles, kad 
galėtumėm dovanas jiems 
persiųsti.

AMERIKA Liepos-July 13, 194

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarinės
7:30 PROGRAMOS 7:30

J. P. GINK U S, Direktorius
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWBL 1600 kc.

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

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

•: J. P. GINKUS VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. AD. J£ZAVITAS Muzikos Vedėja

EV. 7-7142 ’ Pranešlnnl Direktorius EVergreen 8-3626

Taip pat parke ėjo kele
tas laimėjimų, kuriuos lai
mėjo: Pintinę — Stančaity- 
tė (No. 1761) ; bonką gėri
mų — M. Ražanauskas (No. 
659) išleistą B. Adomaitie
nės; bonką gėrimų — Keniff 
(No. L. 7) išleista Gražie
nės ; bonką gėrimų — M. Ra
žanauskas (No. 185847) iš
leista M. Šertvytienės; bon
ką gėrimų No. D. 98, išleista 
B. Adomaitienės (dar neatsi
imta) .

L. D. Komitetas

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, liepos 15 d., 
mūsų parapijos sodalietės 
bendrai priims Šv. Komuniją 
9 vai. mišių metu. Parapi
jos mergaitės kviečiamos da
lyvauti kartu.

Kitą pirmadienį, liepos 16 
d. bus švč. P. M. škaplie- 
riaus šventė.

Liepos 18 d. mūsų parapi
jos bažnyčioje prasidės prie 
Šv. Onos novena. Pamaldos 
bus rytais po 8 vai. mišių ir 
vakarais 7:30 vai. Noveną 
ves tėvas Antanas Mešlis, jė
zuitas. Parapijiečiams bus 
gera proga įgyti daugiau 
Dievo malonių.

Matyti, kad mūsų parapi
jos daug kareivėlių grįžta iš 
kariuomenės. Visų prašoma 
sugrįžusių kareivių vardus 
pranešti į kleboniją. Labai 
svarbu.

Mūsų Apylinkėje

• Rašyt. Ant. Vaičiulaitis 
šiomis dienomis poilsio laiką 
leidžia gražiose Naujosios 
Anglijos apylinkėse.

• Kun. Jurgis Gurinskas, 
New Yorko lietuvių klebonas, 
yra išvykęs atostogų pas sa
vo brolį į Connecticut.

® Kun. Pranas ir J. Skro- 
deniai yra parvykę iš Hins
dale, Ill. aplankyti savo tė
vų.

• St. Serž. AI. Gudankis 
grįžo iš Europos. Vokiečių 
nelaisvėje buvo 6 mėnesius. 
Buvo nacių daug kankintas. 
Gavo 60 dienų atostogų. 
Džiaugiasi jo motinėlė, U. 
Janušienė, sulaukusi ilgą lai
ką dingusiu skelbto sūnaus.

• St. Serž. Ant. Gudans- 
kis po pustrečių metų Paci- 
fike buvo parvykęs atostogų. 
Išvyko Virginijus valst.

• Pfc. Jonas Yanushas 
garbingai atleistas iš kariuo
menės. Dvejis metus buvo 
Europoje. Grįžo sveikas.

• Kazė Pavilonienė su duk
rele išvyko aplankyti savo 
vyro kario Edvardo, kurs da
bar yra Fort Knox, Ken
tucky.

o Varg. Ant. Stankevičius 
mirė Rome, N. Y. Prieš tai 
pusmetį dirbo Apreiškimo 
par. Į jo laidotuves Nanti
coke, Pa., buvo išvykę Pr. 
Dulkė, St. Sakadolskis ir 
Ant. Kaminskas.

• Jonas Buivydas, nauja
sai lietuvių kriaučių delega
tas, jau pradėjo eiti savo pa
reigas.

• Vladas Dilis iš Medical 
Center ligoninės jau parvyko
į savo namus, E. Orange, N. 

J. Linkime jam veikiai pil
nai išsveikti.

• Al. Twaskas, karys, buvo 
parvykęs pasisvečiuoti pas 
savo tėvus.

• Klier. Ant. Tumasonis, 
pranciškonas, vykdamas iš 
Washington© į Albany, buvo 
sustojęs pas tėvus.

® J. Kisieliauskas, karys, 
buvęs vokiečių nelaisvėje, 
parvyko 90 dienų atostogų.

• Juozas Boley išvyko pa
ilsėti į savo tėviškę, Home
stead, Pa. Jį išsivežė atvykęs 
jo brolis kunigas.

• Leonas Šerkšnys, kriau
čių lokalo iždininkas, atosto
gas praleido Liberty, N. Y.

• Adomas Jezavitas susi
žiedavo su Birute Mockiūte 
iš Chicagos. Sužadėtinė šio
mis dienomis viešėjo New 
Yorke. Vestuvės būsiančios 
rugsėjo mėnesy.

• B. A. Zinienė su duktere 
Aldona vieši Chicagos apy
linkėje.

• Vyt. Abraitis šioj savai
tėje atostogas leidžia Bris
tol, Conn.

• Ad. Gustatytė iš Scran
ton, Pa. viešėjo Maspethe 
pas savo gimines Matulio- 
nius.

• Florence Bernotaitė, 
WAC karė yra parvykusi 
dviejų savaičių atostogų iš 
Georgia valst. Iš čia vyks į 
Iowa valst .

• Ona Arbačiauskaitė lie
pos 15 d. ištekės už Pfc. N. 
Kasenchak. Jos dėdina P. 
Pupkienė liepos 9 d. buvo su
ruošus! pagerbimo puotą.

•Pfc. Eugenijus Jankus 
yra parvykęs iš ligoninės pa
ilsėti pas savo tėvus. Daly
vavo Lietuvių Dienoje.

• St. Serž. Justas Jankus 
iš Kinijos perkeltas Indijon. 
Gal netrukus pamatysime 
Justą Brooklyne.

• Al. Vaičiūnas, „Ameri
kos” skaitytojų sūnus, paim
tas į laivyną. Dabar būna 
Sampson, N. Y.

• Rožė Kašėtienė, šv. Mo
nikos našlių dr-jos sekr., sve
čiavosi Conn, valstijoje.

KUN. J. ŠEŠTOKAS GAVO 
LIŪDNĄ ŽINIĄ

Šiomis dienomis kun. Juo
zas šeštokas gavo liūdną ži
nią iš Lietuvos. Ten mirė jo 
brolis Jurgis šeštokas ir bro
lio duktė Teresė šeštokaitė.

Kokiose aplinkybėse mirė 
J. šeštokas, nežinoma. Tere
sė šeštokaitė mirė Jurbarko 
ligoninėje, savo brolio Dr. 
Motiejaus šeštoko priežiūro
je.

Velionis Jurgis šeštokas 
yra gyvenęs Brooklyne, tad 
čia gerai pažįstamas. Jo ve
lionė duktė irgi yra gyvenu
si apylinkėje, kai čia buvo 
kurį laiką pas savo dėdę, kun. 
J. šeštoką.

Kun. J. šaštokas, giliai liū
dėdamas dėl savo mylimo 
brolio ir brolio dukters mir
ties, prašo visus pažįstamus 
pasimelsti už mirusiųjų vė
les.

Apreiškimo 
Parapija

Apreiškimo parapijos pik
nikas įvyks liepos 22 d. Klas
čiaus parke. Kadangi piknike 
bus renkama karališka šei
ma, tai kandidatai jau numa
tomi ir parapijiečiai disku- 
suoja jų tinkamumą. Kalba
ma, kad šiemet bus didesnis 
lenktyniavimas nei pernai. 
Jau galima dabar balsus 
rinkti, už kandidatus į kara
liaus, karalienės, karalaičio 
ir karalaitės vietas. Balsus 
galima priduoti parapijos pa
rengimų komiteto nariams 
arba tiesiog parapijos rašti
nėm

Apreiškimo parapijos pik
nikai kasmet būna skaitlin
gi, įdomūs, daug žmonių juo
se dalyvauja gražiausioj 
nuotaikoj.

Taipgi bus daug visokių 
margumynų ir įdomumų.

Mūsų parapijos piknikan 
kviečiami ne tik mūsų para- 
pijonai, bet visų aplinkinių 
parapijų artimieji, draugai, 
pažįstami. Visi būsit malo
niai pavaišinti.

R. K.
Sąjungiečių žiniai

Mot. S-gos 29 kuopos susi
rinkimas bus liepos 18 d. 8 
vai. vak Apreiškimo parap. 
salėje. Visos narės prašomos 
atsilankyti. Susirinkime bus 
renkama atstovė į organiza
cijos seimą. Parūpinkit gerų 
pasiūlymų.

Pirm. S. Subatienė.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
--------------------------- x

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

VETERANAMS

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Sugrįžę iš karo — vetera
nai — norintys pasimokyti 
kokio nors amato ar profe
sijos, prašomi kreiptis į mies
to knygynus, būtent į Queens 
Borough Public Library.

1
 AMERIKOS LIETUVIŲ KAT. 

LIKŲ VISUOMENINIO IR 

KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS
EINA KAS PENKTADIENI

Entered as Second-Class matter M 
Office at Brooklyn, N. Y. under t

^0°

TeL EVergreen 7 -6868 ?
VALANDOS:

9 —12 ryte
~l _  g vaąr*p r

Penktadieniais uždaryta
4,1 ;■

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate „ 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias paslrinklnj’ 
atskrymas gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš Jaltoje- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITERūginti

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

jgiade]i- 
Potsdame

Pastarąjį remia ir darbė.fflOjau 
tija- Irisai

New Yorko mieste į 
truotų demokratų yra^taipbė
giau nekaip dusyk negi 
publikonų. Jei pašaliniai 
sai neturėtų įtakos, tai^nuvy- 
Yorko kitas majoras iš
būti O’Dwyer. rJLugus-
— ■■■ ■—į didžiųjų

BONŲ KVOTA PERPILDY
TA

New Yorkas. — Finansų 
sekretorius Morgenthau pra
nešė, kad dabartiniam karo 
paskolos vajuj numatyta 16 
bilijonų kvota yra seniai pra
šokta ir kad bonų yra nu
pirkta už 20 bilijonų dolerių 
su viršum.

Bet pavienių asmenų nu
matyta kvota dar nepasiek
ta: norėta surinkti 7 bilijo
nus dolerių, bet ligi šios su
mos dar trūksta daugiau ne
gu pusės bilijono.

Todėl pavieniai asmenys 
raginami dar pasistengti ir 
atlikti savo pareigą Dėdei 
Šamui.

Kas Bus Majoras?

New Yorkas. — Galutinai 
paaiškėjo, kad nuo respub
likonų kandidatu be jokių 
konkurentų eina Goldsteinas 
ir nuo demokratų O’Dwyer.

PAS SĄJUNGIETES
Moterų S-gos N. Y. ir N. J. 

apskrities suvažiavimas įvy
ko birželio 24 d. Newarke. 
Vadovavo pirm. S. Subatie
nė. Visą laiką dalyvavo kun. 
Ig. Kelmelis, apskrities dva
sios vadas.

Iš kuopų pranešimų paaiš
kėjo, kad kuopose daug vei
kiama. Nutarta rudenį turė
ti didelį parengimą. Art. M. 
Čižauskienė pasižadėjo iš-, 
mokyti labai juokingą vei
kalą.

S-gos seiman apskrities 
atstovė išrinkta St. Subatie
nė. Seimas bus Grand Rapids, 
Mich.

Po posėdžio įvyko vakarie
nė, kuriai vadovavo kp. pirm- 
E. Demskienė. Čia pasakyta 
daug kalbų.

S. S.

MIRĖ

Tomas E. Zubris, 46 me
tų, gyv. 135 Grand St., 
Brooklyne, mirė liepos 4 d. 
Murray Hill ligoninėje. Pa
laidotas liepos 7 d. Šv. Jono 
kapinėse iš Apreiškimo par. 
bažnyčios.

Paliko tėvą, seseris Anne 
ir Blanche ir brolį Edvardą.

Patarnavo grab. J. Garš
va.

Amerikos viršiausioji va
dovybė Prancūzijoje prane
ša, kad 7,617,794 vokiečių ka
riai paimta nelaisvėn.

POPIEŽIUS U:

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

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

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

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

Dešimties metų garantija.

Vatikanas. — šiomis < 
nomis popiežius Pijus 
priėmė buvusį New Yo 
gubernatorių Herbert 
Lehman, dabar ein; 
UNRRA generalinio dire: 
riaus pareigas. Drauge 
Lehmann buvo grupė jo 1 
dradarbių.

Popiežius ta proga pas 
kalbą, įvertindamas UNJ 
organizacijos darbą Eur 
je. Jis pakartotinai pab 
valstybės pareigas savo 

’ ventojų atžvilgiu. Nui 
’ kad žmogus turi Dievo 

tas teises, kurias vals 
,uri pagerbti ir ginti. I 
,ė atsakingus politiku 
valdžios žmones nuošir 
rūpintis, kad visiems gj 
tojams būtų užtikrinta 
ir tikra laisvė naudotis 
tūriniu ir tikybiniu gy 
mu.

REIKIA DARBINW .
- - - - - - - - - - - laivas,

Reikalinga darbininkų (v: 
moterų) kriaučių dirbtuvėje 
NIŠERIŲ. 1-nos merginos tik i ithnto 
segti; 1-nos merginos beistyt dĮI8““, 
1-nos merginos prie Felling Mamose ir 
Lewes. Taipgi priimsime vyrė1" . 
teris ar merginas mokintis SjgTClt IT 
ant Singer Sewing mašinos, r .■ 
me po 60c į valandą. Reikij iSlUTll. 
kriaučiaus laininkų beistyt ir j. ...» 
daryti; 1-no operatorio prie nS®)? uuu 
pečių daryti (back joining); l-i-wj™ 
ratorio prie Hoffman mašinos “6" 
holes creaser. Dėl daugiau iiA jį ( 
cijų, prašome kreiptis pas ę ,

S. AL KARVELIS
45 Roebling St., Brooklyn, b^QetmenS 

Tel. EVergreen 7-2494

PARDUODAM^
jiteris.

Geri, pigus, patogus rf 
Gerose vietose. Patama 
teisingas.

Apdraudžia viską, 
prašo. Apdraudžiu (ii

ne kartą 
3 Truman 
rainė At-

Britus Vargini 
TyrŲ Banditą

Nors karas Viduriu 
lytuose jau seniai ba 
bet britai iki šiol neg 
ten ištraukt visos sav 
riuomenės. Suezo k 
apylinkėje ir kitur V 
niuose Rytuose pask 
laiku siaučia didelės § 
tyrų banditų, kurie už 
nėja vietinius gyver 
Banditai ginkluoti moč 
kais ginklais, kuriuos 
tyt, pasigrobė iš vokif 
italų, kai tie anais i 
traukėsi iš Afrikos.

Kreipkitės: t^MŲGENER
Joseph Vastun^ paskel

t, , ™ 4. t EtaiobuvoReal Estate Insurance .
496 Grand St., Brooklyn,

Tel. EVergreen 7-167^^

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. MACIIU LIS
REAL, ESTATE & INSURANCE

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

TeL Virginia 7 -1896

I F. GRAŽYS ir SŪNUS | 
KONTRAKTORIAI

K Atlieka mūriniu namu slėnu iš- S 
X lyginimą, plasteriavimą, šaligat- x 
sš vių cementavimą ir kt darbus. B

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

Clement A. Voktoms 
(VOKETAITIS) S ir ma- 

. . HtstatytiAdvokatas ,
41-40 — 74th SfreS* 

:.mnnti
Jackson Heights, N. ®sretimųjų 

a reikalus.
NEwtown 9 - 5972 į,jrmu- 

■— ' Wų ža-
~ ............. — '—^į tikrovė

i

Saugok Savo Ak.
° 3'13113 op- ]

Teikiamas geriausias r^MUti, 
patikrinimas, prižiūrėjin^cija 
AKINIAI prieinamiausic^rio ga- 
kainomis pagal jų rūšis.^ atžvil-

Sjltja, kad
Si ištaiga įsteigta prieš 40

Stenger & Stengi ga‘
OPTOMETRIST AS — OPTIB< iikilmill-

394-398 Broadway, Brooklyn, 
išimą, o 

_į^apie tai-

Roma. — Lenkų kar 
Dės dalinių Italijoje 
gen. Wladyslaw Andei 
kariams pareiškė laba 
tai, kad jis nepri 

a žadėjo Maskvoje sudarytos 1< 
vyriausybės. Jis kvie 
rarius nepasiduoti 
gandai, kuri sklei 
tarp lenkų Europoj < 
nant grįžti Lenkijon.

Kas lauktų Lenkij 
jie ten sugrįžtų, And 
pareiškė:

„Tik vienas dalyl 
j aiškus — darbas 
! koncentracijos st( 

tolimoje šiaurėje. A 
su jumis sutikti mi 
mą ir ateitį.”

Generolo Anders 
yra apie 50,000 lenk 
Dauguma jų liksią 
generolo vadovybei.

Mažiau Ženk
Už Šviest

LIETUVIŠKA įEstijos, 

ALUDE *«■ 
Karšti Užkandžiaį^’ 

KASDIEN i^Hr 

Patogi Vieta Užėjlmu^e tiek 
Su MOTERIMS

't 
didelis pasirinkimas 

visokiu gėrimu ’t daugiau 

JUOZAS ZEIDA^ 

411 Grand Streets 
Brooklyn, N. Y. 17 ir la-

■ — ta vil-

OPA Washington 
)ė, kad nuo liepos 
sviestą bus reik 
mažiau racionavim 
lių. Iki šiol už sviei 
reikėdavo duoti 2 
(points), bet nuo 
d. reikės tik 16 ta

Ta proga praneš 
mėsos pristatymas 
čius ir iš vienos v; 
kitą, žymiai palenj 
Italija paskelbė k: 
ni jai

sąlygas, kuriose 
būti laisvi nuo sku 
nuo baimės, laisvi 
jaus būti tremiam 

HAvemeyer 8-0259 ^lotinaisĮsius šiaurės tyria 

Štai kodėl Amei 
viai turėtų dar hv di. viai turėtų dar k 

FOTOGRAFAS^ į Ame- telkti į daiktą, su 
65 - 23 GRAND AVENlU^^kad 

Maspeth, N. Y.
geriausias jėgas k

juos visa širdimi, pilnc 
šelpti ir dėti visas pastang 
gyvenimo tautos gvwK»: t*
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