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GERIAUSOSWin ir stalin-
Lengvi Užkandžiai, Kava, iįl karą Europoje 

pusryčiai — pietos - vakar®! adų pasitarimus 
AISKRYMAS gamintas namie U paslapčių. Dar 
rlauslx bravorų. Parengimam, kag gu_

ir Jaltoje, 
padauginti

Juozas Gįrane
495 Grand Street, e bus

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.
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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 mėty 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. !•

(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7-1896

U STagg 2-1454
I F. GRAŽYS ir SONUS
S KONTRAKTORIAI

K Atlieka mūrinių namų denq U- 
lyginimą, plastcriavimą, šallpt-

X vlų cementavimą Ir kt darbas.i 293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.

POPIEŽIUS UŽ LAISVĘ VISIEMS
Vatikanas. — šiomis die

nomis popiežius Pijus XII 
priėmė buvusį New Yorko 
gubernatorių Herbert H. 
Lehman, dabar einantį 
UNRRA generalinio direkto
riaus pareigas. Drauge su 
Lehmann buvo grupė jo ben
dradarbių.

Popiežius ta proga pasakė 
kalbą, įvertindamas UNRRA 
organizacijos darbą Europo
je. Jis pakartotinai pabrėžė 
valstybės pareigas savo gy
ventojų atžvilgiu. Nurodė, 
kad žmogus turi Dievo duo
tas teises, kurias valstybė 
turi pagerbti ir ginti. Kvie
tė atsakingus politikus ir 
valdžios žmones nuoširdžiai 
rūpintis, kad visiems gyven
tojams būtų užtikrinta pilna 
ir tikra laisvė naudotis kul
tūriniu ir tikybiniu gyveni
mu.

Ieško Naciij Turlij

Švedijos vyriausybei koo
peruojant, Amerikos, Angli
jos ir Rusijos ekspertai Šve
dijoje ieško visokių nacių 
turtų ir pinigų, kurie Vokie
tijos buvusių valdovų ir pra
monininkų paslėpti po įvai
riais vardais.

Iki šiol atrasta gana daug 
tokių nacių machinacijų ir 
dar daugiau tikimasi suras
ti.

Naciai Kalėjimuose

Britus Vargina 
Tyrų Banditai

Nors karas Viduriniuose 
Rytuose jau seniai baigėsi, 
bet britai iki šiol negali iš 
ten ištraukt visos savo ka
riuomenės. Suezo kanalo 
apylinkėje ir kitur Viduri
niuose Rytuose .paskutiniu 
laiku siaučia didelės gaujos 
tyrų banditų, kurie užpuldi
nėja vietinius gyventojus. 
Banditai ginkluoti moderniš
kais ginklais, kuriuos, ma
tyt, pasigrobė iš vokiečių ir 
italų, kai tie anais metais 
traukėsi iš Afrikos.

žiniomis iš Paryžiaus, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kariuomenės saugumo or
ganai iki šiol suėmė ir kalė
jimuose uždarė per 50,000 
Vokietijos nacių.

Pirmomis Vokietijos oku
pacijos dienomis, mūsų ka
riuomenės saugumo organai 
kasdien suimdavo apie 200 
nacių, bet paskutiniu laiku 
kasdien suimama 700 ir dau
giau. Visi suimtieji naciai 
tardomi, o jų vadai vėliau 
bus teisiami. Pastebėtina, 
kad daugiausia gaudomi bu
vę nacių gestapo nariai ir 
tarnautojai.

Winnipeg, Canada’, liepos 
5 d. mirė prelatas T. W. Mor
ton, buvęs Churchillio moky
tojas ir atsivertęs į katalikų 
tikybą 1934 m. Buvo 83 m. 
amžiaus.

LENKŲ GENEROLAI ATSISAKO GRĮŽTI
&

Potsdame 3-jų Konferencija Vyksta
Partijų Koalicija

Canberra. — Mirusio Cur
tin vietoje, Australijos mi- 
nisteriu pirmininku išrink
tas Joseph B. Chifley, darbo 
partijos vadas, žinomas ka
talikas. Tuojau jis sudarė 
naują vyriausybę, kurion įė
jo dauguma buvusios vyriau
sybės ministerių.X

Chifley pasisakė už palai
kymą labai artimų santykių 
su Amerika.

Iki šiol nebuvo aišku ko
kia bus Vokietijoje nauja 
vyriausybė ir kas ją sudarys. 
Šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad veikiausia Vokietijoje 
bus sudaryta keturių politi
nių partijų koalicija iš ko- 
munistų-socialistų, krikščio
nių demokratų, demokratų 
sąjungos ir demokratų libe
ralų.

Tokią koalicija, kaip girdė
ti užgyrė ir Rusija.

PAKEITĖ KARO LAIVYNO VADOVYBĘ
Šios savaitės pradžioje, 

Amerikos karo laivyno se
kretorius Forrestal paskelbė, 
kad karo laivyno vadovybė
je perkelta net 29 admirolai, 
jų tarpe toki Pacifiko karo 
veteranai kaip adm. Mare. A. 
Mitscher, kuris vadovavo pa
garsėjusiai ,,58 flotile”. Ad
mirolas Mitscher, kuris tu
ri daugiau patyrimo kauty
nėse Pacifike negu bet kuris 
kitas Amerikos admirolas, 
atšaukiamas į Washingtoną, 
kur jis dirbs prie karo lai
vyno štabo.

Į visų veteranų admirolų 
vietas paskirti daug jaunesni 
vyrai, kas, anot sekretoriaus 
Forrestal, būtina naujoms 
intensyvesnėms karo- opera
cijoms prieš Japoniją.

Vienas Bilij onas 
Dolerių Rusams

Iš Washington© praneša, 
kad vienas senatorius, kurio 
pavardės neskelbia, pareiš
kęs spaudos atstovams, kad 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės numato paskolinti Rusi
jai vieną bilijoną dolerių, pa
gal Bretton Woods susitari
mą.

Kaip žinoma, Rusija prašo 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kredito net šešiems bili
jonams dolerių.

Potsdam, Vokietija. — 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Trumanas ir 
Didžiosios Britanijos minis- 
teris pirmininkas Winston 
Churchill šios savaitės pra
džioje atvyko į Potsdamą 
tarptautinei konferencijai, 
kurioje taip pat dalyvauja 
Rusijos maršalas J. Stalinas.

Konferencija buvo numa
tyta pradėti liepos 16 d., bet 
Stalinas tą dieną neatvyko, 
todėl konferencijos pradžia 
atidėta liepos 17 dienai.

Stalinas pavėluotai atvyko 
į Berlyną liepos 17 d. vaka
re.

Prieš konferenciją prezi
dentas Trumanas ilgai tarė
si su Churchilliu ir savo šta
bu, kuris sudarytas iš įvai
rių ekspertų. Po to kartu su 
Churchilliu apžiūrėjo sunai
kintą Berlyno 
griuvėsius.

Potsdamas, 
konferencija
priemiestis. Ten nuo aštuo
nioliktojo amžiaus vidurio 
buvo Vokietijos kaizerių rū
mai, kuriuose alijantų vadai 
tariasi.

Visas Potsdamas yra vi
siškai izoliuotas ir jį saugo 
amerikiečių, anglų ir rusų 
kariuomenės ir policija. Vi
si civiliniai gyventojai vokie
čiai iš Potsdamo iškraustyti.

Koki klausimai bus svars
tomi konferencijoje, niekas 
nežino, nes viskas laikoma

miestą ir jo

kur vyksta 
yra Berlyno

Pasmerkė Mirti 
—200 Fiikst. —

paslaptyje, nors aplamai, 
matyt, kad bus kalbama ben
drais taikos reikalais, Euro
pos valstybių klausimu ir 
Tolimųjų Rytų reikalais.

Neabejotina, kad po kon
ferencijos, bent paviršutiniš
kai bus paskelbta apie kon
ferencijos tarimus, nors abe
jotina ar visi tarimai bus 
skelbiami.

Kadangi šios konferencijos 
tarimai gali paliesti ne tik 
Ameriką, bet viso pasaulio 
kraštus, taip pat gyventojus, 
todėl tiek Washingtone, tiek 
Londone ir kitur šia konfe
rencija yra labai didelis su
sidomėjimas ir iš jos laukia
ma labai svarbių išdavų.

Anot kai kurių Amerikos 
politikų, prezidentas Truma- 
nas šioje konferencijoje lai
ko savo rankose stiprias kor
tas ir jeigu jis jas tinkamai 
panaudos, Amerika gali daug 
ko laimėti konferencijoje. 
Trumano pozicija ir darbai 
konferencijoje bus sekami 
nepaprastu susidomėjimu, 
nes naujasis Amerikos pre
zidentas pirmą kartą savo 
gyvenime vaidina tokį svar
bų vaidmenį tarptautiniame 
gyvenime ir tarptautinėje 
politikoje.

Prez. Trumanui daug gali 
pagelbėti naujasis valstybės 
sekretorius Byrnes, kuris sa
vo laiku tarėsi Maskvoje su 
Stalinu.
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Roma. — Lenkų kariuome
nės dalinių Italijoje vadas 
gen. Wladyslaw Anders savo 
kariams pareiškė labai griež
tai, kad jis nepripažįsta 
Maskvoje sudarytos lenkams 
vyriausybės. Jis kvietė savo 
karius nepasiduoti propa
gandai, kuri skleidžiama 
tarp lenkų Europoje, ragi
nant grįžti Lenkijon.

Kas lauktų Lenkijoje, jei 
jie ten sugrįžtų, Anders taip 
pareiškė:

„Tik vienas dalykas yra 
aiškus — darbas Sovietų 
koncentracijos stovyklose 
tolimoje šiaurėje. Aš būsiu 
su jumis sutikti mūsų liki
mą ir ateitį.”

Generolo Anders žinioje 
yra apie 50,000 lenkų karių. 
Dauguma jų liksią ištikimi 
generolo vadovybei.

Italija Prašo Maisto
Amerikos pareigūnai Ita

lijoje praneša, kad jeigu per 
ateinančius tris mėnesius 
Italijai nebus pristatyta pa
kankamai maisto, produktų, 
Italijoje gali kilti dideli ne
ramumai ir riaušės.

Nors Amerika ir Anglija 
iki šiol davė Italijai nema
žai maisto produktų, bet to
li gražu nepakankamai. Sa
koma, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės turės dides
niais kiekiais gabenti mais
tą italams.

Panašiai yra ir kitose Eu
ropos valstybėse.

Leido Kalbėtis
Su Vokiečiais

Iš Paryžiaus praneša, kad 
Amerikos ir Anglijos kariuo
menių vadovybės Vokietijo
je, leido amerikiečiams ir 
anglams kariams kalbėti su 
vokiečiais. Kaip žinoma, iki 
šiol amerikiečiams ir ang
lams buvo griežtai uždrausta 
ne tik draugauti, bet ir kal
bėti su Vokietijos gyvento
jais.

Žiniomis iš Londono, Len
kijoje iki šiol pasmerkta 200,- 
000 žmonių, kurie būk kola
boravo vokiečiams okupaci
jos metu. Visi 200,000 pa
smerkti mirti.

Ta proga pranešama, kad 
Lenkijos miestuose įvyko 
didelės demonstracijos, ku
riose reikalauta alijantų iš
duoti Lenkijai visus suimtus 
nacius, kurie Lenkijos oku
pacijos metu tarnavo Lenki
joje. Lenkai patys nori tuos 
nacius nuteisti ir nužudyti.

SMARKIAI BOMBARDUOJA JAPONIJA

Mažiau Ženklelių

LEIDO KATALIKAMS 
SUSIORGANIZUOTI

Frankfurt. — Amerikos 
karinė valdžia leido vokiečių 
katalikams įsteigti Katalikų 
Akcijos centrą. Jo vadovy
bėje yra žymūs katalikų dva
siškiai ir pasauliečiai.

Daug Minų
ATJAUČIA LIETUVIŲ 

KANČIAS OKUPACIJOJE

★ ® ★ s
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digiškai sušelpti ir 

• tokias gyvenimo

OPA Washingtone paskel
bė, kad nuo liepos 16 d. už 
sviestą bus reikalaujama 
mažiau racionavimo ženkle
lių. Iki šiol už sviesto svarą 
reikėdavo duoti 24 taškus 
(points), bet nuo liepos 16 
d. reikės tik 16 taškų.

Ta proga pranešama, kad 
mėsos pristatymas į didmies
čius ir iš vienos valstybės į 
kitą, žymiai palengvintas. 
Italija paskelbė karą Japo
nijai

sąlygas, kuriose jie galėtų 
būti laisvi nuo skurdo, laisvi 
nuo baimės, laisvi nuo pavo
jaus būti tremiami į šaltuo
sius šiaurės tyrlaukius.

Štai kodėl Amerikos lietu
viai turėtų dar labiau susi
telkti į daiktą, suburti savo 
geriausias jėgas krūvon ir — 
visa širdimi, pilnom rankom 
dėti visas pastangas lietuvių 
tautos gyvybei išgelbėti.

ŽUVĘ KARIAI

Šiomis dienomis į New 
Yorką atplaukė pirmas šve
dų prekybinis laivas su po
piermalkėmis. Laivo kapito
nas pasakojo koresponden
tams, kad plaukiant Baltijos 
jūra ir Atlantu, jo jūrininkai 
ir jis pats matė daugybę plu- 
duruojančių vandenyje pa
laidų minų. Daug tokių mi
nų ypač, buvo Baltijos jū
roje.

Pietų Amerikos ukrainie
čių spauda, rašydama apie 
žmonių egzekucijas Rumuni
joje, Čekijoje ir kitur, paži- 
mi, kad ir ten patrijotų nai
kinimas vyksta taip, kaip 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje.

Ukrainiečiai remia Balti
jos tautų laisvės siekimus ir 
savo laikraščių vedamuosiuo
se gina Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teises į laisvę.

Žiniomis iš Romos, Itali
jos, lenkų kariuomenės vadas 
Viduržemyje, gen. W. An
ders, šiomis dienomis pa
reiškė savo kariams, kad no
rintieji grįžti į Lenkiją gali 
tai padaryti dabar, paduo
dami prašymą atleisti iš ka
ro tarnybos. Ta proga gen. 
Anders įspėjo savo karius, 
kad grįžusioms į Lenkiją ga
li tekti tarnauti rusams ar
ba būti ištremtiems į Sibi
rą. Jis taip pat įspėjo, kad 
kurie kariai pasitrauks iš jo 
kariuomenės, daugiau nega
lės grįžti.

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiuose karo frontuo
se žuvo šie lietuviai ameri
kiečiai kariai:

Judras Gelazčla, iš Balti
more, Md. žuvo Vokietijoje.

Julius Jurgelionis iš Wor
cester, Mass. Žuvo Pietinia
me Pacifike.

Stasys šilinskas iš Wilkes- 
Barre, Pa. žuvo automobilio 
katastrofoj prie Camp 
Meade.

Stasys Maslaskis iš Cice
ro, III. Žuvo Filipinuose.

Pfc. Pranas P. Petraitis, iš 
Auroros, III. žuvo Okinawos 
saloj.

Pfc. Jonas Matula iš Slo
van, Pa. Žuvo Pacifike.

Lt. Leonardas N avickas 
iš Frankville, Pa. žuvo Paci
fike.

Antanas Macukas iš Chi
cago, Ill.

SAKO, HITLERIS ARGENTINOJE
Žiniomis iš Chicagos, vie

nas Chicago Times korespon
dentas rašo iš Montevideo, 
kad jis esąs tikras, kad bu
vęs Vokietijos fiureris Adol
fas Hitleris ir jo mylimoji 
Eva Braun dabar gyvena Ar
gentinoje, Patagonijos pro
vincijoje, kur vokiečiai se
niai įsigijo didelį dvarą.

Sakoma, kad Hitleris su 
savo mylimąja atvyko į Ar
gentiną povandeniniu laivu, 
o iš ten lėktuvu nuskrido į 
Patagoniją. Eva Braun, sa
koma, buvo apsirengusi vy
riškai, kai išlipo iš lėktuvo.

Povandeninis laivas, ku
riuo Hitleris atplaukė į Ar
gentiną tuojau grįžo į Vokie
tiją ir pasidavė alijantams. 
Žinoma, apie tą slaptą kelio
nę nieko nebuvo pranešta.

Apie Hitlerio likimą buvo 
įvairių gandų. Neseniai buvo 
skelbta, kad jis Ispanijoje ir 
kitur, bet atrodo, kad tai tik 
buvo gandai. Galimas daik
tas, kad ir šis pranešimas yra 
tik gandas.

Lehman Rezignuos?

Šiomis dienomis paskelbta, 
kad United Nations Relief 
and Rehabilitation Adminis
tration vyriausias direkto
rius Herbert H. Lehman atei
nantį mėnesį gali rezignuoti 
iš UNNRA. vadovybės

Kalifornijos senatorius
Johnson ragina savo draugus 
susilaikyti priimti Taikos 
Čarterį.

Norely Panaikinti 
Karo Tarnybą

Žiniomis iš Washington©, 
kongresmonas Joseph W. 
Martin, respublikonų vadas 
kongrese, patarė prezidentui 
Trumanui Potsdamo konfe
rencijoje paklausti Stalino, 
ką jis mano apie Martino su
manymą visame pasaulyje 
po karo panaikinti privers
tiną karo tarnybą taikos me
tu. Jei Stalinas į tą žiūrėtų 
palankiai, padaryti atitinka
mus žygius pravesti tarptau
tinį įstatymą panaikinant 
privalomą karo tarnybą tai
kos metu.

PATRIJARCHO LAIKRAŠ
TIS MASKVOJE

Maskvoje rusų kalba pra
dėtas leisti „Maskvos Patri- 
jarcho Savaitraštis”. Kadan
gi Rusijoje nėra privačių 
spaustuvių, tai ir šis leidi
nys spausdinamas sovietų 
valstybinėje leidykloje, ži
nodami žmonių natūralius 
palinkimus į religiją, komu
nistai dabar grįžta prie se
nosios carų politikos: religi
ją panaudoti politiniams sa
vo tikslams.

Ketvirtą kartą per septy
nias dienas, Amerikos karo 
laivynas smarkiai puola Ja
ponijos pakraščius. Karo lai
vai apšaudo Japonijos uos
tus, o laivyno karo lėktuvai, 
beveik be paliovos naikina 
Japonijos pramonės centrus 
ir susisiekimo punktus.

Šiame puolime prie Ameri
kos karo laivyno prisidėjo 
didžiulė Anglijos karo laivy
no flotilė, kurią sudaro įvai
rių tipų laivai ir lėktuvne
šiai.

Be to, Japoniją kasdien 
bombarduoja didieji Ameri
kos bombonešiai iš neseniai 
paimtų salų netoli Japonijos. 
Tuose bombardavimuose kas
dien dalyvauja apie 400-500 
mūsų didžiųjų bombonešių.

Karą Japonijai

Žiniomis, iš Romos, Itali
jos vyriausybė paskelbė, kad 
nuo liepos 16 d. Italija išeina 
į karą su Japonija. Italija 
sako, pasiųsianti dalį savo 
karo laivyno į Pacifiką. Ar 
Italija siųs kariuomenės, dar 
nepranešta.

Iškels 1869 Metais 
Nuskandintą Laivą

Massachusetts valstybės 
pakraščiuose 1869 metais 
nuskendo vienas iš pirmųjų 
Amerikoje statytų metalinių 
prekybinių laivų, kuris bu
vo pakrautas skardos rūda. 
Prieš kurį laiką Amerikos 
pakraščių sargybos narai tą 
laivą atrado jūrų dugne. Da
bar pranešama, kad 
bus iškeltas, nes jis 
pėdų gilume.

Laivas iškeliamas
išimti skardos rūdą, kuri 
šiuo metu yra nepaprastai 
brangi.

laivas 
tik 22
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DIDŽIŲJŲ KRYŽKELE

Kai istorikas rašys apie demokratijų idėjinę reikšmę 
dabartiniame kare, jis turės išskirti du griežtai priešingus 
laikotarpius.

Pirmąjį laikotarpį demokratinės valstybės pažymėjo 
idealizmo dvasia: paskelbė Atlanto Čarterį, keturias lais
ves, tironijos išnaikinimą, visų tautų, didelių ir mažų ne
priklausomybę.

Buvo tai gražūs laikai: pavergtoms tautoms jie nešė 
viltį ir nuvargintoms širdims džiaugsmą. Gal niekados 
taip aukštai nestovėjo žmonijos akyse Amerikos vardas, 
kaip tada: ji buvo pasaulio vadovė į teisingą ir laisvą ry
tojų.

Dabar ji tos rolės neturi. Anas teisingas ir laisvas visų 
tautų rytojus prasidėjo drumstis nuo Teherano konferen
cijos.

Nuo tada ir atsiverčia antras lapas demokratijų idė
jinėj istorijoj per šįjį karą — tai lapas begėdiškų nuolai
dų diktatūrinei dvasiai, savanaudiškumo, ligšiolinių drau
gų paniekinimo, mažųjų tautų nepaisymo ir pusės Euro
pos pardavimo naujai diktatūrai.

To naujo pasūkio gaitą užtraukė pats Rooseveltas. 
Grįžęs iš Teherano jis pareiškė: „Aš irgi esu realistas”.

Tada realizmas turėjo dvi prasmes: viena ėjo iš Mas
kvos ir reiškė gryną jėgos ir smurto politiką, o antrajai 
atstovavo žmonės, kurie galvojo, kad tikras realizmas kaip 
tik turėtų nešti tautoms lygybę, laisvęs, teisingumą, ge
rovę.

Vėlesni įvykiai parodė, kad Rooseveltas Teherane jau 
buvo užsikrėtęs maskvinio realizmo supratimu. Tai ypač 
išryškėjo per liūdno atminimo Jaltos suvažiavimą, kada 
velionis Amerikos prezidentas mažesnių Europos valsty
bių ne tik neapgynė nuo Kremliaus.„globos”, bet dar pats 
pasiūlė Lenkijos padalinimą ir grynai totalitarizmu permir
kusį veto sprendimą Jungtinių Tautų organizacijoje.

Trys didieji vėl tariasi: Ką daryti su Vokietija, ar Ru
sija sutiks eiti karan preš Japoniją, kaip bus su Dardanelų 
sąsiauriu, kaip teisti karo nusikaltėlius, kaip maitinti ir 
atstatyti Europą, kaip sutvarkyti tos pat Europos žemėla
pį ateičiai?

Svarbu žinoti, kokią programą turi didieji, bet dar svar
biau, kokia dvasia jie išspręs iškeltus klausimus.

Tiek Amerika, tiek Anglija turi progą pravesti savo 
valią ir baigti nuolaidas diktatoriui, nors jis sėdėtų ir 
Kremliaus mūruose. Demokratijos, jei nori, gali baigti že
minančių nuolaidų politiką ir išreikalauti, kad laisvė būtų 
grąžinta visoms tautoms, didelėms ir mažoms. Jei to ne
bus padaryta, tiek Amerika, tiek Anglija bus pridėju- 
sios savo ranką prie tos gėdos ir neteisybės, kuri šiandien 
taip išsikerojus Europoj ir dėl kurios nemaža kraštų atsi
dūrė naujos tironijos nasruose.

Prieš demokratijas stovi kryžkelė: arba tęsti ligšiolinę 
negarbingą politiką, kuri pasaulį grąžina į juoduosius prie
spaudos amžius, arba aukštai iškelti žmonėms ir tautoms 
šviesos švyturį. R.

Siuntime drabužių ir kito
kių daiktų prsilaikoma to
kios pagrindinės taisyklės: 
siunčiama tokiais keliais, 
kurie yra prieinamiausi ir 
kurie turi National War 
Fund ir President’s War Re
lief Control Board patvirti
nimą.

Kadangi esame nariais 
National War Fund ir iš jų 
gauname visas lėšas Bendro
jo Amerikos Lietuvių Fondo 
reikalams, mums jau dabar 
būtina stipriai susiorgani
zuoti National War Fund ru
dens vajui, kuris prasidės šių 
metų spalių mėnesy. Visų 
mūsų pareiga stipriai pasi
darbuoti, kad kiekviename 
mieste ar miestelyje, kur tik 
yra bent vienas organizuo
tas lietuvių vienetas, Lietu
vos draugai įsitrauktų į Va
jaus Komitetus ir įneštų sa
vo pagalbos indėlį. Kai no
rime paramos iš kitų, neuž
mirškime patys būti pirmie
ji didžiame National War 
Fund talkos darbe.

Lietuvių šelpimo proble
ma nepaprastai padidėjo ka
rui Europoje užsibaigus. 
Prieš akis yra didelis dar
bas — drabužių, įvairių daik
tų ir konservuoto maisto rin
kimas. Prisilaikydami griež
tai President’s War Relief 
Control Board taisyklių, mes 
nesiėmėme jokio žygio, kurs 
neturėtų valdžios pritarimo. 
Drabužių vajus privalo eiti 
nuolat, ir reikalinga mūsų 
visuomenės parama.

Baigdamas šį pranešimą, 
noriu iš širdies kreiptis į 
amerikiečius-lietuvius: Jaus- 
kime tą nepaprastą atsako
mybę, kuri šiandien yra 
mums patekusi. Į mus at
kreiptos tūkstančių lietuvių 
suvargintos rankos, ašarom 
ir krauju patvinusios akys ir 
išnaikintos širdys. Suglaus- 
kime savo gretas ir — dirb
kime mūsų kenčiančių brolių 
— sesučių gerovei.

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

NEMUNU PLAUKIANT

Vienodai ir nuobodžiai 
čiuksėdamas, plaukia prieš 
vandenį nedidelis garlaivis. 
Jo pirmagalys varo upės pa
viršium gilią vagą; bet gar
laivio užupakaly tos vagos 
krantai vėl susiverčia krū
von, susidaužia savo viršū
nėmis, kurios, atšokdamos, 
pavirsta nesuskaitoma dau
gybe nedidelių krutančių 
bangų; tos bangos juda, kaip 
gyvos, plečiasi į abi šąli, le
kia paskui viena kitą, skubė
damos prie tolimųjų upės 
krantų, ir, kaip puikiausias 
savo raštais audeklas, blizga 
ir tviska saulėje įvairiausio
mis savo spalvomis. O pla
tus, galingas Nemunas ra
miai ir iškilmingai plaukia 
vakarų šalin, tarsi vsai ne
jausdamas ant savo krūtinės 
žmogaus rankų darbo...

Nuo ilgos kelionės nuvar
gęs, nuo nemiegojimo apsi
blausęs, stoviu ant garlaivio 
ir žiūriu aplinkui. Tiesiai ma
no kakton pučia vasaros ry
tys vėjas, maloniai glosty
damas draiko galvos plaukus 
ir gaivina pailsusią mano 
dvasią. Vienodas garlaivio 
čiuksėjimas liūliuoja mane 
miegoti, bet platus Nemunas 
ir įvairus jo krantų gražu
mas traukte traukia į save 
akis ir širdį, žiūriu ir nega
liu atsižiūrėti... Toji plati 
upė, kur, vingiuodama be ga
lo, kas žingsnis maino pavi
dalą; tie jos aukšti, žaliuo
jantieji miškais ir pievomis 
krantai — tat ne kaleidosko
pas, bet gyva prigimtis, ne
apsakomai už jį gražesnė.

Štai, ant kalno, iš anapus 
miškų, pasirodo varpinės vir
šūnė, paskui — rausvas baž
nyčios stogas, pagaliau stai
ga išlenda visas miestelis, 
su išmėtytais kloniu ir pa
kalnėmis pilkais ir margais 
nameliais. Bažnyčia baltuo
ja pačioje aukščiausioje vie
toje, tarsi visa ir visus lai
kydama po savo kojų, — ne 
tik savo dvasia išsikeldama

LIETUVIŲ DIENOS GARBES RĖMĖJAI

BENDROJO AMERIKOS LIETUVIŲ 
FONDO PIRMININKO PRANEŠIMAS
Šių metų liepos 31 d. su

eis lygiai vieneri metai, kai 
Bendrasai Amerikos Lietu
vių Fondas priimtas į Na
tional War Fund narių šei
mą.. Bet National War Fund 
sutiko išduoti lėšas šelpimui 
ir administracijai tik nuo 
1944 m. spalių 1 d.

Nuo BALF įsikūrimo die
nos (1944 m. kovo 25 d.) di
džiausia finansinė parama 
buvo gauta iš sekančių šal
tinių: 1. Amerikos Katalikų 
Episkopato — $5,000. (1944 
m. geg. 24 d.) 2. Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj — 
$2,000. (1944 m. liepos 26 d.) 
3. Amerikos Lietuvių Tary
bos — $250.00 (1944 m. geg. 
3d.) 4. ir smulkesnės aukos 
bei mokesčiai buvo gauti iš 
mūsų įsteigtų skyrių. Pirmo
ji šelpimo suma — $2,000 
buvo pasiųsta 1944 m. rugs. 
14 d. į Švediją lietuviams. 
Likusios sumos buvo panau
dotos ofiso įrengimui, įran
kiams, administracijai ir ke
lionės išlaidoms.

National War Fund yra 
patvirtinęs mūsų Fondui 
$356,500.00 metinio biudže
to iki šių metų rugsėjo 30 d. 
Kas trys mėnesiai tenka pri
sistatyti National War Fund 
Biudžeto Komitetui ir ginti 
pasiūlomus projektus. Kiek-

vieną mėnesį duodama Na
tional War Fund atskaito
mybė ir patiekama sekančio 
mėnesio biudžeto reikalavi
mai. BALF veikla yra Pre
sident’s War Relief Control 
Board ir National War Fund 
kontrolėje.

Pinigais įvairiomis sumo
mis mūsų pašalpa iki šiol 
pasiekė lietuvius nuo karo 
nukentėjusius šiose šalyse: 
Pietų Amerikoje — $10.000; 
Italijoje — $11,000; Prancū
zijoje — $35,000; Ispanijoje 
ir Portugalijoje — $6,800; 
Švedijoje — $52,000; Šveica
rijoje — $24,200. Pašalpa yra 
siunčiama kas mėnesį.

Daiktais mūsų pašalpa iš
siųsta į tris vietas: Lietu
von — 80,000 svarų drabu
žių ir batų; vaistų bei me
dicinos įrankių už $19,869.24 
per Russian War Relief. 
(Dar atsakymo negavome ar 
šie daiktai pasiekė Lietuvą). 
Italijon 25,000 svarų drabu
žių ir batų per American Re
lief for Italy. (Iš Romos gau
ta kablegrama, kad siunti
nys jau pasiekė lietuvius). 
Prancūzijon — 25,000 svarų 
drabužių ir batų per Ameri
can Relief For France, šian
dien rūpinamasi išsiųsti ata
tinkamą kiekį drabužių šve- 
dijon ir Šveicarijon.
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(Bus daugiau)
L. D. Komitetas

aukščiau už žmonių galvas 
ir mintis, bet ir pačiu savo 
pavidalu aukščiau už nuskur
dusias trobeles.

— Kieno tas miestelis, 
kaip jis vadinas? — ateina 
man galvon mintis, ir ilgai 
dar į jį žiūriu, jau pasiliku
sį užpakaly, vakaruose, ir 
tik iš tolo dar marguliuojan
tį savo namelių viršūnėmis.

Tai vėl išlenda iš tarpu
miškės dvaras ar senas, ap
griuvęs jau bokštas, savo 
dantyta viršūne atmenąs vi
durinių amžių tvirtapilį, — 
ilgai stovi ant aukšto upės 
kranto ir pagaliau nyksta to
lumoj...

Ir vėl kyla mintis: kam šis 
bokštas pastatytas? ar jis 
gynė žmonių laisvę, ar dar 
labiau juos vergė? Dabar jis 
stovi dailus, kaip pasaka, bet 
jo praeity gal ir labai nelai
mingų ir baisių slėpinių glū
di...

Ir nuo šitų dvarų ir bokš
tų, kurie mainosi paskui vie
nas kitą, už vienas kitą pui
kesni ir įvairesni, nukreipiu 
liūdnas savo akis į žaliuojan
čias pievas ir laukus, į išmė
tytus Nemuno pakrantėmis 
sodžius, kurie — iš vidurio 
upės į juos žiūrint — tarp ši
tų, taip gražių, prigimties 
paveikslų atrodo dar labiau 
prislėgti, nuskurdę ir tokie 
nelaimingi, pilki ir mažučiai.

Bet traukia jie į save mano 
širdį ir mintis.

Štai, tas ant kalnelio so
džius taip atamena man ma
no tėviškę. Juk ir čionai tie 
patys žmonės su jų rūpes
niais, vargais ir papročiais 
gyvena, šitai, tokia pat ban
da po krūmus lando; pau
piais rėkauja tokie pat žąsų 
pulkai, kokius ir aš kadaise 
Šventosios pakraščiais gany
davau. Ir skraido mintys po 
šiuos klonius žaliuojančius, 
po šiuos kalnelius marguliuo
jančius, tai šen tai ten apsis
todamos, lepindamos prigim
ties gražumais jausmus ir 
akis. Kaip karšta, iš pačios 
gilumos kylanti, malda, ra
mina prigimtis dvasią...

Bet kartu ir liūdna darosi: 
juk aš gyvenimo sąlygų jau 
pusiau atskirtas nuo tų so
diečių, tarsi išmestas iš jų 
tarpo... Aš — inteligentas. 
Ir pasidaro taip gailu kažin 
ko brangu — tos praeities, 
kuri dar tebestovi mano ome
nyje taip graži, kaip padai
linta pasaka, ir kuri jau nie
kados daugiau nebesugrįš, 
nebeatsikartos...

J. Biliūnas.

PABĖGĖLIŲ BŪKLĖ 
ŠVEDIJOJE

Stokholmas. — švedų vy
riausybė, kaip praneša „The 
American-Swedish News Ex
change”, pavedė oficialinei 
svetimšalių komisijai pain
formuoti pabėgėlius iš Balti
jos Valstybių, dabar esančius 
Švedijoje, kad jiems, jei jie 
norės, bus leidžiama grįžti į 
savo gimtuosius kraštus.

Kelionės išlaidos bus pa
rūpintos. Nors toksai pabė
gėlių grįžimas esąs švedų vy
riausybės pageidaujamas, ta
čiau niekas nebūsiąs verčia
mas grįžti. Toliau pabėgėliai 
buvę painformuoti, kad Šve
dijoje jiems nebūsianti lei
džiama jokia politinė propa
ganda.

PROFESORIUS — SAVA
NORIS PAGELBĖTI TREM

TINIAMS

Prof. A. Senn, šveicarietis, 
ilgus metus dirbęs mokslinį 
darbą Lietuvoje, o dabar pro
fesoriaująs Pennsylvanijos 
Universitete, patyręs apie 
sunkią tėvynės netekusių lie
tuvių padėtį, atsiuntė laišką 
ALT Tremtinių Reikalams 
Komisijai (Social Service 
Bureau) siūlydamas savo 
talką ir pagalbą.

Toks profesoriaus atjauti
mas nelaimėn patekusių lie
tuvių visų labai vertinamas.

Liepos-Jujyj^ SĮ] DARTERE Ap|
LAIŠKAI IŠ EURO P OSįpR. ŠLIUPĄ

(Iš mano prisiminimų)

nes 
be-

pa-

4. Laimingieji
Visi mes trokštame laimės, 

apie laimę daug kalbame, jos 
ieškome, tačiau niekur nesu
randame, nors ji dažnai stovi 
už mūsų pečių.

Kartais mes įtariame lai
mingus esant labiau už mus 
pasiturinčius, turtingiau gy
venančius. Bet pasiklauski- 
me jų, ką jie į tai atsakys?

Iš jų lūpų išgirsime devy
nias galybes įvairiausių nu
siskundimų, iš kurių įsitikin
sime, jog jie yra nelaimin
giausi pasaulyje žmonės. 
Kad ne turtuose glūdi laimė, 
mums primena ir sekanti pa
saka.

Kur tai gyveno turtingas 
karalius, kuriam susirgo my
limiausias jo sūnus. Karalius 
paskelbė atiduosiąs pusę sa
vo turtų tam, kas nuo mir
ties išgelbėsiąs jo sūnų, 
medicina pasirodė esanti 
jėgė jį pagydyti.

Gausaus atlyginimo
skatinti, karalaitį pradėjo 
lankyti garsiausi žyniai ir 
stebukladariai. Vienas jų pa
reiškė, jog ligonis pasveik
siąs, jei būsiąs apvilktas lai
mingo žmogaus marškiniais.

To laimingojo beieškoda
mi, karaliaus pasiuntiniai iš- 
grozdė visus valstybės už
kampius, kol surado žmogų, 
kuris buvo visu kuo paten
kintas. Bet kada laiminga
jam buvo pasiūlyta maišai 
aukso už jo palaikius marš
kinius, pasirodė, kad marš
kinių jis neturėjo...

Ir karalaitis turėjo mirti.
Man teko daug keliauti, 

daug žmonių pažinti, bet lai
mingo žmogaus nemačiau ir 
negirdėjau. Išrodė, jog tokių 
pasaulyje visai nėra. Tačiau 
čia apsigyvenęs, dažnai su
tinku tirolietį, kurį galima 
laikyti tobulu laimingo žmo
gaus pavyzdžiu. Gaila, kad 
dabar jokis karalius neieš
ko pirkti laimingojo marški
nių. Būtų 
pinigauti, 
turi... net 
nius!

Jei jūs 
sivaikščioti kreivomis Inns- 
brucko gatvėmis, neišvengia
mai kur nors susitiksite ti
pišką Alpių gyventoją, tiro- 
lietiškai apsitaisiusį, apžėlu
sį barzda ir iš dantų nepalei
džiantį pusės svaro pypkės.

Atidžiai pasižiūrėkite į jį. 
Nežiūrint, kad jis eina sun
kias krautuvės pasiuntinio 
pareigas ( dėl neturėjimo 
arklių čia visos prekės per
gabenamos žmonių traukia
mais vežimėliais), nežiūrint, 
kad skurdžiai gyvena ir iš 
kortelės minta, jis visuomet 
linksmas, visuomet savo li
kimu patenkintas, nors dir
ba atvirame ore, pūgai siau
čiant, ir iki kelių brenda per 
šlapią sniegą, arba pavasarį, 
saulei kepinant, kai maudosi 
viesulos sukeltuose dulkių 
sūkuriuose.

Net žiemos metu, prie di
delio šalčio, su plika krūti
ne stovi prie fontano ir at
grubusiomis rankomis plau
na vienatinius savo marški
nius, jis su visais šposauja 
arba, likęs vienas, niūniuoja 
kokią tirolietišką melodiją.

Į tą žmogų bežiūrint, ir 
man prisimena laimingos va
landėlės iš netolimos mūsų 
praeities. Ir jūs nustebsite, 
kai pasakysiu, jog laimė daž
nai 
kaip tik tuo metu, kai ant 
savo pečių mes nešėme sun
kią
Anksčiau gi tos laimės spin
dulėlių mes ne jausdavome. 
Būdavo, skundžiamės ir 
skundžiamės: tai darbas per 
sunkus, per ilgos valandos, 
tai kepsnys ne skanus, skran
dis nevirškina, tai vėl kad 
dažni baliai neleidžia pailsė
ti, arba kad mėnesio atosto
gų per maža ir panašiai.

Kartą, jau okupantams 
Lietuvon atėjus, priversti ir

gera proga pasi
nes šis tirolietis 
vienerius marški

dažnai einate pa

mums nusišypsodavo

karo nelaimių naštą.

jjupo talką steigiant katalikij parapi 
jUL bet Tavo raštus deginu: Vaižgan 

vakarais dirbti, mes di;;^. paveikslas šliupų namuos* 
vome apie valdininko 
padėtį, ir aš sakau sav ]
dradarbiui žydeliui: j

— Žinai, p. L., mūsotų
mas nepavydėtinas. MejC tol-1 
kuomet nematome šU;, 
dienelės. \jt0.

— Palaukite, draug<>]obė 
(tuomet pas mus buv'Aes B 
doje „draugais” titulinisPu’
— atkerta mano bend:'^ 
bis, tuojau pamatysim

— Ką, draugas L., jsj 
—tariu jam, nustebęs, %iaį. 
laikiau rimtu žmogumr^ime 
žodžius priėmiau už 
pinigą. — Jei iki šiol 
mums nesišypsojo, tai 
visai ji nuo mūsų nusii*. (-ve,

— Klystate, draugas?^
aiškina jis su šypsena 
bet iš jo akių tryška metų 
susirūpinimas. — Daba.$elįper 
tik mums ateina džiai 
gadynė. apie

— Iš tamstos akių nr.^ jo 
kad draugas tik kitus t^oje, ka- 
nuraminti, o pats savimi 
džiais netiki. Tik pasižfl 
kas darosi
krautuvės _ iauuutvmuJ ..................
Greit ir su maistu buį-jM* skiTbTj. Šliupo kalb 
pats... į

— Tame tai ir gludx- del vie- 
mūsų laimė..., — bandt^^s 
kinti žydelis. į-P353’J v

— Šiandien as tamst 
sai nesuprantu, draugu
— supykęs, nutraukiu j^^
bą- įbetvis-

— Labai paprasta, -gjjolaiky- 
kina jis toliau. — Kai gos gyve- 
tės krautuvės ir tamst#®1 Iš
vaikščiosi pusplikis ir 
nas, ar nebus džiaugsm^ 
gausi duonos plutą ir pjį 
švarką? O kai ištrūk jį pirmu 
Gestapo nagų ir gyvas įlorikoje, 
iš kalėjimo, ar nesijaus) ®>®ly- 
mingiausias pasaulyje3!®^?’

Dabar as supratau, i^^je1 
„draugas” L. taiko, ir 
džiai privertė mane r;įj Bazny- 
susimąstyti. x jgtavola-

Greitu laiku p. L. p^3U' 
šavimai pradėjo pildytis5

Nebuvo tos dienos, 
mums nenusišypsotų 1.^^

Džiaugsmo mums teil^®’ 
tik pagrindiniai dalykai, 
išsigelbėjimas nuo mi^^ 
suradimas maisto, bet Kwijos 
kie menkniekiai, kaip gsšpasakė, 
surūdijusi adata sagai 
arba rasta vinelė atšoku^™' 
puspadžiui prikalti. Tai 
padarydavo nepaprastai^ jy. 
mingus. sėbs mir-

buVO _  ' ~~~ ~_
Džiaugėmės, karui p^^. grafija įdėta į dailius 1 

dėjus, džiaugiamės ir isyn, ma- 11 P™ tos vestuvinės p 
pasibaigus. Kas rytą kšškė. ga
mes iš savo kieto guoli1?langas 
šypsena veide, patenl 
kad pareitą naktį išmie^ 
kūdikio miegu, kuris le; .. . 
valandėlei 
rūpesčius

Laimės

lietuviams pasiūlė parsikvies 
žinomą patrijotą kun. Burb 

Tą pasakodama daktarė 
davė fotostatinę nuotrauką 
no Europoje leisto lai k ra 
kuriame buvo aprašytos 
Šliupo laidotuvės. Jų metu 
vęs Lietuvos prezidentas D r 
Grinius atsiuntė savo raštą 
velionį, kuriame buvo pasak

— Dr. J. Šliupas, būde 
laisvamaniu, yra kūrėjas 1 
viškų katalikiškų parapij 
bažnyčių Amerikoje. Mat 
mas, kad lenkai per bažn; 
stengiasi lietuvius sulenkinti 
siryžo juos nuo lenkų atskij 
kartu su kun. Burba dirt 
taip svarbų Amerikos lietuv 

. darbą. Jis pasiaukojo savo 
tos gerovei,... darė tai, ką 

, jam jo lietuviška sąžinė”.

Rašytojas Vaižgantas Šli 
namuose

— Vieną kartą, — kalbėj 
Šliupaitė, — mūsų namus a 
kė kun. Tumas-Vaižganta< 
net su mano tėvu pasibuc 
bet jam pasakė: “Aš Tave 
liu, bet Tavo raštus degin 

Tumas kažkur yra paraimipqfp .nnra. lUmaS KUZK.U1 yičt pdl Oi 
, . . ’ , kaip ten bebūtų, bet Šliup<
baigia ra bolševikas. Yra užsiliku

rią jis buvo pasirašęs re 
masis kalbėti per radiją, 
laiboje jisai aiškiai ir gi 
įasmerkia sovietų oku 
Lietuvoje ir bolševikų tv;

Dr. Šliupo asmeniški la 
Daktarė atnešė pluoštą 

nies ranka rašytųjų laišk 
buvo atsiųsti senais 1919 i 
vėlybesniais metais, iš Lo: 
iš Paryžiaus. Kai kurie 
rašyti ant blanko, turinė 
rašą: "The Lithuanian Cc 
sion to the Peace Confei

1 Laiškuose jis kalba t< 
1 rinkimą Amerikoje pinig 
1 tuvos universitetui, tai ap 
’ tuvos ribų klausimą, tai 
; ša apie baisiai Lietuvoj 
‘ plečiančias nuo išbadėji 

nešvarumo ligas. Tai vi 
kuose — šeimyniškas p 
kūmas, kur jisai kreipiasi 
Urną dukrelę, į mylimą i 
ir pasakoja, kaip jiems 
kiant garlaivis prakiuro 
10 pėdų jau buvo įskend 

0 viename laiške iš 1 
pasakojasi:

— Apvažinėjau ir čio 
vių kolonijas su kalbom! 
žmonėse gaivindamas v 
resnės ateities... čion

i man geri yra ir net 
, Drauge’’ giria...”

Madonos paveiksi;
Dr. šliupaitė parodė i 

tą fotografijų. Vienoje 
Šliupas su Dr. Basam 
kitoje Dr. šliupas su sa 
na vestuviniuose rūbuos

užmiršti di, , .-amano ir nedatekliusįjįg ats_ 
valandose da^’1®0’ 

- _ .a. ketu-

kištas paveikslėlis šv. 
su Kūdikėliu ant rankų.

Daktarė parodė ir 1 
Dievo Motinos paveiks 
taliniuose rėmuose, kur 
mirties stovėjo ant D: 
pirmosios žmonos stale

Man atmintyje taip ii 
neišdildomai anas Mac 
vaizdas, kurs, nežiūrir. . , _ linu- —----> -----------

prisimenu „draugą” L. gyvenimo verpetų, met 
karo pabaigos vargšas, stovėjo Šliupų namuosi 
1__ l.Z. Budelių įstumtoj® įg. dabar liko jų vaikų nu<

Dr. J.
laukė.
Golgotos taką, jis, kaitau jis_________________
milijonai jo tautiečių, aharaaaaara?!< 
negrįžo...

Matas Mildai Maloniai Prašomi S 
Tirolis, 1945 m. birželio .

SIMONAITIS LAISV^ijq ĮĮĮQH §CHO

Amerikos ‘ kariuonu įp 
okupuotoje Vokietijoje J Pat rpTTA 
rado Erdmonas Simona L E b 1J A 
žinomas Mažosios Lietuj fatiMams berniukams 
veikėjas ir pirmasis Kla^ 1926 metais ir jau yra iš 
dos krašto sukilėlių Dire^^y^ 
rijos pirmininkas. kolegijoj studijuodami, vaikai i

Iki amerikiečių atvykftsakoje, gražioje gamtoje, rūpe 
Simonaitis buvo vokiečiųir auklėjami.
linamas koncentracijos ^kolegijoj veikia Aukštesnioji M 
vykioje. 'M kolegijos metai (Junior Col

KETURI KANKINIŲ^Prasldes mgsejo 5 dieną< 
KAPAI ‘awoami jau dabar įrašyti sa 
______  High School ar Kolegiją. K 

Rottenburgo kapinėse, užvažiuoti, apžiūrėti m 
kietijoje, yra palaidota kę*
ri lietuviai, mirę nacių 1H1 reikalais kreiptis šiuo adresi 
centracijos stovykloje: tEricTDAD 
Sitkevičius Juozas, 2. , *'•
laitis Motiejus, 3. Malinawapolis College, 
kas ir 4. Milkevičius Vine Confl
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4. Laimingieji

Visi mes trokštame laimės, 
pie laimę daug kalbame, jos 
iškome, tačiau niekur nesu- 
andame, nors ji dažnai stovi 
ž mūsų pečių.

Kartais mes įtariame lai- 
lingus esant labiau už mus 
asiturinčius, turtingiau gy- 
enančius. Bet pasiklauski
te jų, ką jie į tai atsakys?

Iš jų lūpų išgirsime (ievy
nas galybes įvairiausių nu- 
iskundimų, iš kurių įsitikin
ime, jog jie yra nelaimiu- 
paūši pasaulyje žmonės. 
Cad ne turtuose glūdi laimė, 
nums primena ir sekanti pa
saka.

Kur tai gyveno turtingas 
caralius, kuriam susirgo my- 
imiausias jo sūnus. Karalius 
oaskelbė atiduosiąs pusę sa- 
/o turtų tam, kas nuo įnir
tęs išgelbėsiąs jo sūnų, nes 
nedicina pasirodė esanti be
jėgė jį pagydyti.

Gausaus atlyginimo pa
skatinti, karalaitį pradėjo 
Lankyti garsiausi žyniai ir 
stebukladariai. Vienas jų pa
reiškė, jog ligonis pasveik
siąs, jei būsiąs apvilktas lai
mingo žmogaus marškiniais.

To laimingojo beieškoda
mi, karaliaus pasiuntiniai iš- 
grozdė visus valstybės už
kampius, kol surado žmogų, 
kuris buvo visu kuo paten
kintas. Bet kada laiminga
jam buvo pasiūlyta maišai 
aukso už jo palaikius marš
kinius, pasirodė, kad marš
kinių jis neturėjo...

Ir karalaitis turėjo mirti.
Man teko daug keliauti, 

daug žmonių pažinti, bet lai
mingo žmogaus nemačiau ir 
negirdėjau. Išrodė, jog tokių 
pasaulyje visai nėra. Tačiau 
čia apsigyvenęs, dažnai su
tinku tirolietį, kurį galima 
laikyti tobulu laimingo žmo
gaus pavyzdžiu. Gaila, kad 
dabar jokis karalius neieš
ko pirkti laimingojo marški
nių. Būtų gera proga pasi
pinigauti, 
turi... net 
nius!

Jei jūs 
sivaikščioti kreivomis Inns- 
brucko gatvėmis, neišvengia
mai kur nors susitiksite ti
pišką Alpių gyventoją, tiro- 
lietiškai apsitaisiusį, apžėlu
sį barzda ir iš dantų nepalei
džiantį pusės svaro pypkės.

Atidžiai pasižiūrėkite į jį. 
Nežiūrint, kad jis eina sun
kias krautuvės pasiuntinio 
pareigas ( dėl neturėjimo 
arklių čia visos prekės per
gabenamos žmonių traukia
mais vežimėliais), nežiūrint, 
kad skurdžiai gyvena ir iš 
kortelės minta, jis visuomet 
linksmas, visuomet savo li
kimu patenkintas, nors dir
ba atvirame ore, pūgai siau
čiant, ir iki kelių brenda per 
šlapią sniegą, arba pavasarį, 
saulei kepinant, kai maudosi 
viesulos sukeltuose dulkių 
sūkuriuose.

Net žiemos metu, prie di
delio šalčio, su plika krūti
ne stovi prie fontano ir at
grubusiomis rankomis plau
na vienatinius savo marški
nius, jis su visais šposauja 
arba, likęs vienas, niūniuoja 
kokią tirolietišką melodiją.

Į tą žmogų bežiūrint, ir 
man prisimena laimingos va
landėlės iš netolimos mūsų 
praeities. Ir jūs nustebsite, 
kai pasakysiu, jog laimė daž
nai mums nusišypsodavo 
kaip tik tuo metu, kai ant 
savo pečių mes nešėme sun
kią karo nelaimių naštą. 
Anksčiau gi tos laimės spin
dulėlių mes ne jausdavome. 
Būdavo, skundžiamės ir 
skundžiamės: tai darbas per 
sunkus, per ilgos valandos, 
tai kepsnys ne skanus, skran
dis nevirškina, tai vėl kad 
dažni baliai neleidžia pailsė
ti, arba kad mėnesio atosto
gų per maža ir panašiai, 

^rta, jau okupantams
‘ - nriversti ir

JOS TĖVĄ DR. ŠLIUPĄ

nes šis tirolietis 
vienerius marški-

dažnai einate pa-

vakarį, 
vome ji) 
padėtį j K- U’r”*ius apie Šliupo talką steigiant katalilaj parapijas. 
dradarbve bučiuoju ir myliu, bet Tavo raštus deginu: Vaižgantas.

_ ^šliupo laiškai. — Madonos paveikslas Šliupų namuose.

vieta, kur susiren- 
77 į pažiūrų, įvairių nusis- 
dienelėj monės, kad susikauptų
-ty ties palaikais to, ku- 

(tuomet^b^ra tarp gyvųjų, 
doje jįįai sužinojome, kad to- 
_ atkertėti jos žemė priglobė 
bis t®iliup0 Palaikus. Mes jį

1 p daugiau iš vienos pu- 
“Hi visuomet įdomu yra 

-tariny žmogų, o ypač tą, 
laikiau pistas su mūsų tautos 
žodaus) vispusiškiau pažinti, 
įj bai apsidžiaugiau lai- 

F "'‘Amerikos” parengime 
iiiUffls^r. Aldona Šliupaitę, ve- 
visai jj|<rą dukterį.
^Liūdnoji žinia
. .rp sužinojote apie tėve-

— paklausiau, 
susiliptą pirma — iš laikraščių, 
tik ne, beveik po pusės metų 
gadvnė. es> gavau ir laiškelį per
-h» kryžių-

kad dnc daktarė pasakojo apie 
nmwrnuosius vargingus jo 
... . > metus Amerikoje, ka- 

i anuose trys vyrai turė- 
kas fceną porą batų, 
krautos , . . vargo sunkumus nuga-
Greit m £>r šliupas nusipirkęs 
pats.. ?lę, kad galėtų lietuviš- 

_ Ifeaštį leisti.
mūsiĮla kai aš gimiau, dėl vie- 
kinti ijitumo, ant spaustuvėlės 

_§įpane paguldė, — pasa- 
.„tarė.sai nes

—supysimos gyvenimas
M- ūpo įsitikinimai tikybos 

-Lik mums žinomi, bet vis- 
kina jijtf buvo patirti jo laiky- 
teskrfflva™?’ ?eimos gyve- , apie tai užklausiau Dr. 
vaikscffli primindamas, kad esu 
nas, ars jog Dr. šliupas buvo 
gausi ranęs bažnyčioje.
sfrartf |ip, — pasakojo toliau 
p ' — mano tėvas pirmu 
į^rJubą priėmė Amerikoje, 
iškalėk New Yorko vienuoly- 
mingiasa, kol aplinkybės leido, 
mjj?" o į bažnyčią ir tėvelis 
8 natoje- Žinoma, motina tė- 

Vėliau visuomenėje 
ginčai ir užsipuolimai ir 

džiaipies atšaldė nuo Bažny- 
siisiwS tikybos tėvas buvo la-

Gfjįjjų pažiūrų. Mes kai au- 
, . . — pasakojo toliau dr. 
savumu — susirinkdavo daug

Nei® visokių kalbų būdavo, 
munu įas mums paliko laisvę 

ar kitaip savo įsitikini-
DiiaSipsispręsti.

tikpapi mama sirgo Lietuvoje, 
i^Įfiūsų namus aplankė vie- 

“Ligas, mamos gimnazijos
simi®augas. Tarnaitė pasakė, 
kie inf^i namie. Kai tėvas apie 
surudijB.ojo, tuojau,liepė tarnai- 
arbaiss1" ^4 kunigąvsuieškoti, ir 

iiįS buvo malonus svečias
PyTamuose. Ilgesniam lai- 
padarj®;iinkus po motinos mir- 
mingUi antrosios vestuvės buvo 

,»je, Lietuvoje, nes ir an- 
DWelio žmona, tai yra, ma- 

dėjus. fote, buvo katalikė. Šei- 
pasibai?’ laiminga, jis laimingas 
mėsišU
šypsau ^tuviškos parapijos
kad pi- jūs žinote, — paklausė 
kūdikiofišliupaitė, — kad mano 
valant ‘orėdamas lietuvius ats- 
rnnwiia0 lenkų Pan™’ kov°- rupesoB su jenkų įtaka, lietu- 

ujjį'adėjo netgi savas para- 
. .^eigti. Jis gerokai prisi- 

pnsin»*ie lietuvių parapijos įs- 
karop^ New Yorke, vėliau jis
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lietuviams pasiūlė parsikviesti ir 
žinomą patrijotą kun. Burbą.

Tą pasakodama daktarė pa
davė fotostatinę nuotrauką vie
no Europoje leisto laikraščio, 
kuriame buvo aprašytos Dr. 
Šliupo laidotuvės. Jų metu bu
vęs Lietuvos prezidentas Dr. K. 
Grinius atsiuntė savo raštą apie 
velionį, kuriame buvo pasakyta:

— Dr. J. šliupas, būdamas 
laisvamaniu, yra kūrėjas lietu
viškų katalikiškų parapijų ir 
bažnyčių Amerikoje. Matyda
mas, kad lenkai per bažnyčias 
stengiasi lietuvius sulenkinti, pa
siryžo juos nuo lenkų atskilai ir 
kartu su kun. Burba dirbo šį 
taip svarbų Amerikos lietuviams 
darbą. Jis pasiaukojo savo tau
tos gerovei,... darė tai, ką liepė 
jam jo lietuviška sąžinė”.
Rašytojas Vaižgantas Šliupų 
i namuose
— Vieną kartą, — kalbėjo Dr. 

šliupaitė, — mūsų namus aplan
kė kun. Tumas-Vaižgantas. Jis 
net su mano tėvu pasibučiavo, 
bet jam pasakė: “Aš Tave my
liu, bet Tavo raštus deginu”.

Tumas kažkur yra parašęs — 
kaip ten bebūtų, bet šliupas nė
ra bolševikas. Yra užsilikusi pa
skutinė Dr. J. Šliupo kalba, ku
rią jis buvo pasirašęs rengda
masis kalbėti per radiją. Toje 
kalboje jisai aiškiai ir griežtai 
pasmerkia sovietų okupaciją 
Lietuvoje ir bolševikų tvarką.

Dr. Šliupo asmeniški laiškai
Daktarė atnešė pluoštą velio- 

nies ranka rašytųjų laiškų. Jie 
buvo atsiųsti senais 1919 ir kiek 
vėlybesniais metais, iš Londono, 
iš Paryžiaus. Kai kurie laiškai 
rašyti ant blanko, turinčio už
rašą: “The Lithuanian Commis
sion to the Peace Conference”.

Laiškuose jis kalba tai apie 
rinkimą Amerikoje pinigų Lie
tuvos universitetui, tai apie Lie
tuvos ribų klausimą, tai prane
ša apie baisiai Lietuvoje besi
plečiančias nuo išbadėjimo ir 
nešvarumo ligas. Tai vėl laiš
kuose — šeimyniškas privatiš- 
kumas, kur jisai kreipiasi į “my
limą dukrelę, į mylimą Aldutę” 
ir pasakoja, kaip jiems plau
kiant garlaivis prakiuro ir net 
10 pėdų jau buvo įskendęs.

O viename laiške iš Anglijos 
pasakojasi:

— Apvažinėjau ir čion lietu
vių kolonijas su kalbomis, visur 
žmonėse gaivindamas viltį ge
resnės ateities... Čion kunigai 
man geri yra ir net “išeivių 
Drauge” giria...”

Madonos paveikslas
Dr. Šliupaitė parodė ir pluoš

tą fotografijų. Vienoje — Dr. 
Šliupas su Dr. Basanavičiumi, 
kitoje Dr. Šliupas su savo žmo
na vestuviniuose rūbuose. Foto
grafija įdėta į dailius rėmelius, 
ir prie tos vestuvinės poros už
kištas paveikslėlis Šv. Juozapo 
su Kūdikėliu ant rankų.

Daktarė parodė ir tą kuklų 
Dievo Motinos paveikslėlį, me
taliniuose rėmuose, kure iki pat 
mirties stovėjo ant Dr. Šliupo 
pirmosios žmonos stalelio.

Man atmintyje taip ir pasiliko 
neišdildomai anas Madonos at
vaizdas, kurs, nežiūrint įvairių 
gyvenimo verpetų, metų metais 
stovėjo Šliupų namuose ir kurs 
dabar liko jų vaikų nuosavybė...

Dr. J. Prunskis
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rado fi^te. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išleidusi 
žinomi-'feiau kaip 1,100 mokinių.
veikėja1 Marianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drauge 
dos progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rūpestingai 
rijos p^ų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

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

lįjgjyjl Mokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną, 
vykioji Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo vai- 

> i Marianapolio High School ar Kolegiją. Kuriems 
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Vienas “A” skaitytojas šiomis 
dienomis gavo savo giminaitės 
laišką iš vakarų Europos. Jame 
daug širdies, daug lietuviško 
skausmo. Jis yra dar vienas įro
dymas kokin skurdan yra pate
kusi lietuvių tauta.

Štai tas laiškas:
Atleiskit, kad trukdysiu Jums 

laiką ir jei tai sudarys Jums 
nemalonumo, nekreipkit dėme
sio į mano laišką. Nepažįstat 
Jūs manęs ir aš Jūsų, gal būt 
ir nežinote, kad toli esame. Ta
čiau žinau, kad esat brolis mano 
uošvio, dėdė mano vyro.

Netekau vyro, tėvynės, visko, 
ką žmonės brangina šiam žemiš
kam gyvenime, turiu dar sūnų, 
kuris yra man brangiausias už 
viską, ką dabar dar žemėje tu
riu. Mano gyvenimas neturi man 
jokios vertės, dėl savęs nevar
ginčiau Jūsų. Noriu kalbėti apie 
savo vyrą ir sūnų. Baisus liki
mas ištiko mūsų kraštą. Galiū
nai riejas, kaip plėšrūs žvėrys, 
už žemės sklypą, bet niekam ne
bereikia jo gyventojų. Šiauriau
siu melu prisidengę atėjo sveti
mi ir išniekino mūsų žmones. 
Niekas mūsų nepagailėjo ir ne
padėjo mažutei vargšei šalelei, 
kuri nieko daugiau nenorėjo, 
kaip laisva būti.

1940. VI. 5 įžengė svetimieji 
į mūsų_ kraštą išlaisvinti mus 
nuo mūsų laisvės ir gyvybės. 
Tai buvo mirusiems laisvė, gy
viems mirtis ar Sibiras arba 
reikėjo' niekšiškai išsižadėti sa
vo tautos ir krašto. Mano vyras, 
Lietuvos kariuomenės savanoris 
— kūrėjas, Vyties kryžiaus ka
valierius, karštai mylėdamas 
savo kraštą, liko Lietuvoj varg
ti bendrą vargą ir nešti sveti
mą jungą.

Ką darė svetimieji su mumis, 
veltui norėčiau čia aprašyti, nė
ra žodžių išreikšti. Žudė, kalino 
žmones, melu sotino nuo ryto 
iki vakaro ii’ nuo vakaro lig ry
to, melas biaurus, šlykštus, per
dėm viešpatavo tur būt, ir pra
gare tiek kraujo ir melo nera
si. Veltui žmonės blaškėsi, vel
tui stengėsi dirbti ir prisitaikin
ti, veltui rodė geriausią valią 
ii’ lojalumą, niekas nepasotino ir 
neįtikino kraugerius, mes bu
vom pasmerkti, nes mes buvom 
lietuviai ir mylėjom tėvynę. O 
mes likom “liaudies priešai” ir 
kaip tokius buvo nutarta sunai
kinti.

Teroras siautė kraštą, žmonės 
pradėjo bijoti savo artimųjų, 
draugų, savo vaikų, ale nei savo 
šešėlio.

Bet atėjo 1941 m. birželio 14 
d. ir visą kraštą nukratė siau
bas. 4 vai. ryto birželio mėn. 14 
d. prie daugelio namų sustojo 
sunkvežimiai ii’ traukė iš lovų 
moteris, vaikus, kūdikius, ligo
nius, senius ir net mirštančius 
kišo į sunkvežimius be reikalin
giausių daiktų ir maisto, vežė į 
stotis, grūdo į gyvulinius vago
nus sausakimšai ir išvežė iš tė
vynės. Troško, alko, duso ir mi
rė žmonės baisiuose, tik gyvu
liams tinkančiuose, vagonuose. 
Ne, Lietuvoj ir gyvulius taip ne
veždavo, jos pamaitindavo ir 
duodavo gerti. Mūsų kaliniams 
ir to nebuvo. Kas buvo tie ne
laimingieji, ar koki niekšai, nu
sikaltėliai?

Ne, geriausi Lietuvos pilie- 
liečiai, geriausi tautos sūnūs su 
vaikais, inteligentai, darbininkai, 
ūkininkai ir paprasčiausi varg
šai, bet kurie drįso tik galvoti, 
kad yra ir nori likti lietuviais, 
tačiau buvo lojalūs savo bude
liams.

Tas siaubas tęsėsi 5 dienas. 
Mes nustojom miegoti namuo
se, pasislėpėm, bet turėjo dar 
būti 5 toki valymai Lietuvos nuo 
lietuvių, bet karas nutraukė tą 
baisų darbą.

Mano vyras, kaip Lietuvos 
kariuomenės karininkas, buvo 
įjungtas į bendrą svetimųjų ar
miją. Dirbo joje ir norėjo būti 
lojalus. Buvo išsiųstas vasaros 
manievrams. 1941 m. birželio 
mėn. 14 d. išsiuntė į eilinius lau
ko pratimus, taip kaip stovi ir 
iš ten au niekuomet negrįžo. 
Nuo to laiko nieko apie jį neži
nau: Negrįžo tada apie 500 vy
resniųjų Lietuvos karininkų ir 
apie 1,500 pusk, ir kareivių, 
jiems negrįžus likusiems jie bu
vo paskelbti “liaudies priešai”.

Apie civilius išvežtuosius dar 
buvo šokių tokių žinių per Rau
donąjį kryžių, apie kariškius 
nieko. Ar gyvi jie, ar išžudyti 
nežinia, tačiau visko galima 
laukti.

Ką lietuviai jautė po tokio te
roro tiems kraugeriams lengva 
suprasti. 1941 m. birželio 22 d. 
prasidėjo karas su vokiečiais ir 
Vokietija Lietuvą okupavo. Aš 
likau, nes buvau įrašyta išvež
ti antram išvežime ir karas tai 
sutrukdė.

Netekus brangaus, mylimo 
vyro, taip žvėriškai man išplėš
to, neradau sau vietos, bet gy
venau dėl sūnaus. Vokiečių oku
pacijoj vėl kentėjom. Vėl vežė,

kalino ir melavo, tik nors teikė 
žinias kai ką nugalabijo. Kentė
jom, bet vis buvom tėvynėj. 
Kentėjom, nes patekom tarp 
dviejų žvėrių. Š. m. liepos mėne
sį Sovietų armija vėl artėjo prie 
Lietuvos. Vieni baisūs mus ruo
šėsi palikti, kiti pagrobti. Žmo
nės taip išsiblaškė ir įsinervino, 
kad nežinojo tiesiog ką daryti. 
Vieni bėgo į kaimus, kiti iš di
desnio miesto į mažesnį, treti į 
Vokietiją. Aš patekau vokie
čiams ir atsiuntė mane dirbti, 
kur dabar šiuo metu dirbu. Są
jungininkams imant S. vokiečiai 
mus paliko, vos patys pabėgo. 
Aš pasilikau be galo džiaugda
mosi, kad pateksiu ameriko
nams į rankas. Tuojau pradėjau 
teirautis apie vyrą per Raudo
nąjį kryžių, bet niekas neatsa
ko. Dėlto dabar kreipiuos į Jus, 
gerbiamas Dėde, gal gi ką nors 
sužinosit apie mano vyrą. Lie
tuvoj liko viskas, kas buvo ver
tingesnio, išvykom su keletu če
modanų ir esam labai nesvetin
gam krašte. Jei atims darbą, 
būsiu labai biaurioj būklėj. Mais
tas labai blogas. Kad žinočiau 
ką nors apie vyrą, kad suras
čiau, gal nebūtų taip sunku neš
ti tą gyvenimo naštą. Sūnus 
mano silpnokos sveikatos, dėl 
jo ypatingai rūpinuos. Lietuvoj 
palikau savo uošvius, didžiai ne
laimingus, nes paskutiniu laiku 
buvau jų parama, vietoj savo 
vyro. Kai kas linkę mus atiduo
ti dabar bolševikams, kad jie 
grąžintų į Lietuvą. Mes gi pui
kiai žinom, kad jie mus nusiųs 
ar į aną pasaulį, o geriausiu at
veju — į Sibirą. Sibire ne taip 
jau linksma gyventi, jei kas ga
li iškęsti badą ir nežmonišką 
šaltį, gal ir galėtų kentėti.

Atrodo, kad lietuviams nėra 
vietos ant žemės. Išdraskė šei
mas, išplėšė mums tėvynę ir po 
to dar nori, kad mes grįžtume 
pas juos ir jais tikėtume. Dėl 
manęs jau viskas visvien, gy
venimas neturi vertės, mirtis 
būtų tik išvadavimas iš visų 
vargų, bet sūnus, jaunas, gyve
nimas jį dar vilioja, dėl jo dar 
kovoja su tuo gyvenimo siaubu, 
del jo ir Jus, Dėde, ryžaus truk
dyti ir jam tėvą dar surasti. Jei 
viską išbandžius nieko nepasiek
siu, tai manysiu, kad viską da
riau, bet gyvenimas buvo man 
negailestingas ir mane palaužė.

Visi turi teisę gyventi ir 
trokšti laisvės, tik mes lietuviai 
turime džiaugtis ir gėrėtis, kad 
esam kankinami.

RUSIJOS STAČIATIKIŲ 
DVASININKAI APIE TIKY

BOS LAISVĘ

reikalams

Į patriarcho rinkimus Ru
sijoje buvo pakviesta ir Ame
rikos stačiatikių dvasininkų 
delegacija.

Vienas tos delegacijos na
rys Šventikas J. D. Dzvon- 
čik savo kelionėj patirtus įs
pūdžius taip apibūdino „Tab
let” korespondentui: Rusijos 
stačiatikių bažnyčia yra 
griežtoje sovietų kontrolėje.

Stalinas dabar yra linkęs 
panaudoti saviems tikslams 
naujai išrinktąjį patriarchą. 
Rusijos bažnyčios labai nu
alintos, netgi bažnytiniai 
drabužiai yra sovietų vyriau
sybės nuosavybė. Sovietų ko
misaras tikybų
laiko dvasiški ją tokioj kon
trolėj, kad net ir pamaldų 
tvarkai yra reikalingas jo pa
tvirtinimas.

Rusų dvasininkų delegaci
ja buvo pakviesta į Maskvą 
siekiant suvienyti Rusijos ir 
USA stačiatikių bažnyčias. 
Amerikiečiams buvo statoma 
sąlyga — susilaikyti nuo po
litinės veiklos prieš Sovietus.

Delegatai buvo sovietų au
tomobiliais vežiojami ir gau
siai vaišinami sovietų val
džios lėšomis, bet labiausiai 
jiems į atmintį krito matyto
sios be kryžių bažnyčios.

Ta proga, jie prisiminė ir 
15,000 nužudytų dvasininkų 
Rusijoje. Amerikos Ortodok
sų arkivyskupas Teofilis ir 
Amerikos dvasiškių delegaci
ja spaudai pareiškė, kad 
Maskvos ir Amerikos bažny
čių susivienijimas neįmano
mas, nes Amerikos stačiati
kių dvasininkai niekada ne
sutiks pasiskelbti ištikimais 
komunizmui.

Karo bonas — didžioji pa
rama savo kraštui. Neatsi
sakykime, jei tik galime.

Vytautas
Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS Į TP 
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(Tęsinys)

Tiek metų Lietuvą karštai mylėjusi jo šir
dis kaskart mažiau ir mažiau kaitino jo 
kraują. Dar valanda antra — ir ji amžinai 
nurims.

Sunku mirštančiam Vytautui! Jis netu
ri kam palikti didžiąją savo valstybę, 
brangią savo tėvynę. Neturi įpėdinio. Jis 
nepalieka sūnaus. Nespėjo ir Lietuvos at
rėžti nuo Lenkijos. O taip karštai to geidė, 
taip laukė karaliaus vainiko, to ryškiau
siojo Lietuvos nepriklausomybės ženklo! 
Lenkai aptemdė paskutines jo gyvenimo 
valandas. Sunku ir liūdna mirštančiam Vy
tautui !

Jis pakėlęs akis į Jogailą, kuris buvęs 
čia pat prie jo lovos, atleidęs jam padary
tas skriaudas, atsiprašęs jį, kad tik jis pa
sirūpintų Lietuva, nenuskriaustų jos. Po 
to atliko išpažintį ir priėmė Šv. Sakramen
tus. Tai buvo spalių 26 dieną. Kai naujo 
rytmečio aušra rausvai nudažė Trakų pi
lies bokštus, Vytauto jau nebebuvo gyvųjų 
tarpe. Jis paliko šį pasaulį spalių 27 dieną, 
penktadienį.

Vytautui mirus, kilo verksmas ir grau
džios žmonių raudos. Aštuonias dienas jos 
buvo girdėti Trakų pilies rūmuose, o iš 
čia sklido po visą Lietuvą. Visi jo raudojo 
kaip geriausio savo tėvo. Visi verkė, tar
tum jauste jausdami, kad Lietuva ilgus 
amžius neturės tokio didelio vyro, tokio 
galingo ir gabaus vado. Kaip skaisti saulė 
švietė jis Lietuvos padangėje, kuri apsi
niaukė jam mirus.

Raudos ir ašaros lydėjo Vytautą iš Tra
kų į Vilnių. Lydėjo jį tuo pačiu keliu, kurį 
jo žirgas jau seniai buvo išmynęs. Gražiai 
pašarvotą jį palaidojo jo paties statydin
toje Vilniaus katedroje. Tenai ir dabar il
sis jo kaulai. Jie laukia mūsų, kaip jo pa
likuonių. Laukia, nes ir po 500 metų jo 
amžino poilsio vieta yra klastingai priešo 
užimta. Tačiau didieji jo darbai ir garbin
gi žygiai spindi skaisčiau už deimanto ir 
aukso vainikus. Šių jo žygių pažadinta 
jaunoji Lietuva kada nors juk pakils ir 
išvaduos pavergtą jo kapą ir visą šalį.

VYTAUTO ASMUO
Žymus ir galingas buvo Vytautas. Visi 

priešai lenkė jam savo galvas, didžiausios 
gyvenimo kliūtys traukėsi jam iš kelio. 
Kur tik savo kalaviju pamojo, kur tik ris
tuoju žirgu nuskrido, ten jo didis vardas 
amžių amžiams paliko. Kaip baltasis Lie
tuvos Vytis, pakilęs, iš žaliųjų jos lankų, 
jis skriejo į tolimiausius kraštus, savo tė
vynės laimę kurdamas ir brangų jos vardą 
garsindamas. Lietuva jo metu buvo galin
ga ir plati, o jis — garsus ir didis pasaulio 
vyras.

Ne vienas paklaus, iš kur Vytautas ėmė 
tiek jėgų, ištvermės ir galios? Kas jam pa
dėjo atlikti tokius didžius ir nuostabius 
žygius ?

Beveik visi praeities liudijimai mums sa
ko, kad Vytautas, kaip ir daugumas lietu
vių, buvo neaukšto ūgio, tiesus ir lieknas 
vyras. Iš smulkaus moteriško veido ir gra
žių akių jis buvęs labai panašus į savo mo
tiną, o iš tėvo buvo paveldėjęs nepaprastą 
gyvumą ir judrumą. Jau būdamas gana se
nas galėdavo puikiausiai valdyti žirgą ir 
jodinėti į tolimiausius kraštus. Jo žings
nis buvęs tvirtas ir vyriškas, o ranka — 
smagi ir kieta. Dar iš tolo pažindavę jį jo 
kariai, o kovos metu nuo smarkaus jo 
smūgio sprukdavę į šalis jo priešai, šiaip
jau jis nebuvęs nei žiaurus, nei baisus. 
Švelnūs jo veido bruožai, sako, visus ma
loniai prie jo traukė.

Tačiau Vytautas labiausiai išgarsėjo 
savo išmintimi ir dideliais gabumais. Dar 
būnant jam pas kryžiuočius šie pripažino, 
kad niekada pas save neturėję gudresnio 
ir sumaningesnio vyro. Iš tikrųjų, jis su
kūrė didelę ir galingą Lietuvos valstybę 
ne tik narsiai kovodamas, bet ir sumaniai 
ją valdydamas, daug ką naujai pertvarky
damas. Be to, jis rimtai apsvarstydavo 
savo darbus ir karo žygius, negailėdamas 
nei laiko, nei trūso. Kai kartą kryžiuočiai 
jam prikišo, kad perlėtai vyksta derybos, 
jis atkirto, jog „tam reikalui praverstų ir 
pora savaičių paaukoti”. Sumanęs pulti 
vieną priešą, jis visada susitaikydavo su 
antruoju, kad jie drauge neįsmuktų į Lie
tuvą. Ir, reikia pasakyti, Vytautas mokė
davo savo priešus suskaldyti, nes ko ne
galėdavo padaryti jėga, jis stengdavos pa
siekti gudrumu.

Anais laikais tai buvo išsilavinęs ir ge
rai apsišvietęs valdovas. Jo rūmuose nie
kada netrūkdavo mokytų vyrų bei rašti
ninkų. Vytautas diktuodavo jiems savo 
laiškus, kuriais atremdavo kryžiuočių 
priekaištus ar gindavo savo kraštą bei 
žmones. Tie raštai, rašyti įvairiomis kal
bomis, yra gudriai sugalvoti ir rodo di
delę Vytauto išmintį. Į jį, kaip gabų ir su-

Didysis™
Jo Darbai

manų valdovą, nekartą kreipdavosi kitų 
kraštų karaliai, teiraudamies jo nuomo
nės. Jogaila beveik visada su Vytautu tar
davos ir net pavesdavo jam spręsti pai
nesnes bylas. Be to, Vytauto gabumus žy
mi tai, kad jam mirus neatsirado dau
giau kunigaikščių, kurie būtų sugebėję ei
ti jo keliu ir išsaugoti didelę jo valstybę.

Be šviesaus proto, Vytautas pasižymėjo 
taip pat tvirta, geležine valia. Tai buvo 
dvasios galiūnas, kuris, pasak vieno len
kų rašytojo, „nežinojo, kas yra negalima”. 
Kam nors pasiryžęs, jis siekdavo to nepai
sydamas sunkiausių kliūčių. Pabėgęs iš 
Krėvos kalėjimo, jis tol Jogailai nenusi
leido, kol gavo valdyti Lietuvą. Taip pat 
ištvermingai kovojo su kryžiuočiais, kol 
atgavo Žemaičius. Jau būdamas senas, 
apie 80 metų, buvo pasiryžęs atsijungti 
nuo lenkų, bet senatvė ir mirtis jį palau
žė. Nepaprastu valios tvirtumu spindi ir 
kiti Vytauto darbai. O jo padiktuotuose 
raštuose randame daug griežtų ir smar
kių žodžių. „Nebaigsime čia, — rėžė jis 
kartą kryžiuočiams, — pabaigsime Prū
suose”. „Jūs esat ateiviai” — atkirto jiems 
kitą kartą. „Kol gyvas būsiu, nebūsiu Jū
sų bičiuliu, jei nepakeisite savo žodžio”, , 
— parašė Zigmantui, Romos imperatoriui. 
Žodžiu sakant, kai jam tekdavo ginti tė
vynės reikalai, jis maža į ką atsižvelgda
vo. Tik būdamas nepasirengęs grumtis, jis 
mokėdavo kantriai palaukti. Bet atėjus 
laikui, dažniausiai savo pasiekdavo.

Būdamas tvirtos valios, Vytautas mo
kėdavo vyriškai susivaldyti. Netekęs sa
vo tėvo ir pats nuo Jogailos daug kentė
jęs, paskui vis dėlto su juo gražiai gyveno 
ir jam nekeršijo. Taip pat ir pabėgęs pas 
kryžiuočius patyrė daug nemalonumų, bet 
viską kantriai iškentėjo, iki atsilygino 
Žalgirio laukuose. Valgydamas ar gerda
mas Vytautas irgi tvarkėsi: per visą savo 
gyvenimą negėrė nei vyno, nei degtinės, 
tik kai kada pasriūbčiodamas giros. Kaip 
ir jo dėdė Algirdas, triukšmingas puotas 
ir iškilmes jis keldavo tik didžiam reika
lui. Tokiais atvejais parodydavo visą sa
vo vaišingumą ir turtingumą. Be to, Vy- 

' tautas nebuvo kalbus ir nemėgdavo savo 
valdinių — tarškių, kurie nevaldydavo lie
žuvio. Kai vieną kartą jam gyrė iškalbin
gą kunigaikštį, Vytautas atšovęs: „Man 
labiau patinka tiesą kalbąs, negu iškalbin
gas”. Jis mėgdavo tiktai pakalbėti apie 
karo dalykus arba pamedžioti. Tačiau dėl 
medžioklės neapleisdavo valstybės reika
lų: jos gerovė jam būdavo brangesnė už 
visus malonumus ir pramogas. Toks Vy
tauto santūrumas, be abejojimo, žymiai 
sutaupė jo jėgas. Nors jis sunkiai kovojo 
ir daug trūsė, tačiau sulaukė net 80 metų, 
būdamas visada judrus ir veiklus.

Iš tikrųjų, Vytautas dirbo iš visų jėgų. 
Jis buvo tikras darbo žmogus. Jam tekda
vo nuo ryto iki vakaro vikriai suktis, kad 
suspėtų viską padaryti, viską apžvelgti. 
Dažnai jis tuo pat metu ir kariaudavo, ir 
rūpindavosi savo valstybės gerove bei 
tvarka, ir susirašinėdavo su kitais valdo
vais. Net pietus valgydamas ar keliauda
mas jis nekartą teisdavo savo valdinius, 
žiūrėdamas jų bylas, atlikinėdavo įvairius 
reikalus. Be to, nepaprastai daug laiko ir 
sveikatos jam atėmė varginančios kelio
nės po plačią valstybę, kuri buvo nusitie
susi tūkstančius kilometrų nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. Po visą šį milžinišką 
plotą Vytautas daug kartų skersai ir iš
ilgai jodinėjo. Jau gerai pražilęs jis žy
giuodavo į Maskvos šalį, į Kijevą, į Nau- 
gardą, į Lucką. . . Užtat jis taip taupydavo 
savo laiką, kad „jam nežūdavo nė mažiau
sia dienos dalelė” (Dlugošas). Vokiečiai 
stebėdavosi tokiu jo darbštumu ir judru
mu.

Darbštus ir smarkus Vytautas buvo pui
kus karys ir geras karo vadas. Kovos me
tu jis rodydavo savo kariuomenei gražiau
sią pavyzdį, nes pats sukdavosi pavojin
giausiose mūšio vietose. Dėl to Vorkslos 
mūšyje, kad kiek būtų ir žuvęs, o Žalgi
rio laukuose turėjo pakeisti keletą nuka
muotų arklių. Savo kariams jis mokėdavo 
taip pat įkvėpti drąsos ir ištvermės, ra
gindavo juos lengvai niekam nepasiduoti. 
Kai vieną speiguotą dieną jo vadai siūlę 
Vytautui nebekariauti, jis nesutikęs ir at
sakęs: „Reikia būtinai kautis, kad apgalė
tume totorius ir šaltį”. Be to, iš pralaimė
to karo žygio Vytautas pasimokydavo ki
tam kartui, štai prakišęs totoriams ir pa
tyręs jų gudrybes, jis tuo pasinaudojo Žal
girio kovoj ir sutriuškino kryžiuočius. Vy
tautas domėjosi naujais karo išradimais, 
tardavos su kitų kraštų riteriais, įsigyda
vo geresnių ginklų ir šarvų. Trakuose prie 
savo rūmų jis laikė 10 tūkstančių raite
lių, kurie buvo gerai išsimiklinę ir narsūs. '

(Bus daugiau)



AMERIKA

KĄ VEIKIA LIETUVIAI

Lietuviškų širdžių susirū
pinimas savo artimaisiais 
Lietuvoje ir visame pasauly
je nenustoja ir vasaros karš
čiams ar audroms siaučiant. 
Šiuo tarpu pasiekė viena ki
ta žinutė iš lietuvių likimo 
ir JU gyvenimo. Bet tos ži
nios tokios netikros ir šykš
čios, kad tik daugiau suke
lia rūpesčio tūkstančiams 
lietuvių, kurie turi artimų 
ryšių su lietuviais Lietuvoje 
ar kituose pasaulio kraštuo
se. Kodėl negaunami laiškai; 
kodėl negalima išreikšti 
jiems bent nuoširdžios už
uojautos, kodėl negalima pa
rašyti jiems kelių žodelių, 
kur jie yra, ką jie veikia, ko
dėl negalima susisiekti su 
jais? Tai yra tik keli kodėl, 
kurie taip skaudžiai kankina 
kiekvieną lietuvišką sielą, 
neabejoju, ir milijonus kitų 
tautybių sielų. Kai visur 
laisvė ir geresnis rytojus 
skelbiamas pasibaigus ka
rui Europoj, tai vis dar to
kiam dideliam skaičiui žmo
nių nematyti jokių palengvi
nimų, nesuteikiama jokia 
laisvė net parašyti laiškelį

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 2
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.mJ 
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apie save, savo artimiems, 
susižinoti su jais. Ta tamsi 
nešinia, tas netikrumas kan
kina kiekvieną jautrią lietu
višką sielą. Visi tik tai ir 
šneka, tą tik ir kalba, kuo
met visiems bus galima lais
vai gyventi ir laisvai kvėpuo
ti Dievo duotu oru. Bet to
kios vilties lietuviams kaip 
nematyti, taip nematyti.

Mūsų lietuviškos organiza
cijos ir komitetai susirūpinę 
labiausiai, kaip pasiekti lie
tuvius ir kaip palengvinti jų 
gyvenimą. Juk tiek daug lie
tuvių, kurie ne tik norėtų, 
bet ir galėtų sėkmingai pa
gelbėti savo artimiems, jei 
tik jiems būtų leista. Jei 
anoumet jie galėjo pagelbėti, 
tai ir dabar lietuviška širdis 
tebėra geradariška ir pasi
rengusi pagelbėti. Bet šio ka
ro užbaigimas Europoj ne
atnešė tos galimybės, kuri 
būtų geresnei ateičiai mūsų 
tautos ir žmonių atžvilgiu.

Šiandien jie palikti užda
ryti ir atskirti, jie turi gy
venti nežinioj ir kitus laiky
ti nežinioj, vienų ir kitų di
desnei nelaimei ir skaudes
nei širdgėlai. Tai atrodo la
bai šiurpu ir skaudu, bet tai 
yra tikra.

Dabartiniu metu lietuviai 
beveik viską pralaimėjo ir 
visko neteko, bet dar nieko 
neatgavo ir nematyti, kad 
atgautų. Jie negavo net pa
prasčiausios žmoniškumo tei
sės, pasisakyti, kad jie dar 
gyvena, kad jie dar nori gy
venti. Jiems neleista laisvai 
pasisakyti apie save, jie ne
gali rašyt. Ar bereikia skau
desnio likimo, kurs kaip tik 
ir kankina mus philadelphi- 
jiečius.

rai prisirengė amžinai kelio
nei. Dažnai buvo aplankytas 
artimųjų, ypač rūpestingai jį 
globojo pp. Kisielių šeima, 
kurių bute jis ir gyveno ir 
buvo tapęs lyg jų šeimos na
rys. A. a. Vincentas Stankai
tis ilgus metus buvo bažny
čioj kolektorius. Jei kas ki
tas bus ar ne, tai Vincas jau 
būdavo atlikdavo savo parei
gą. Jis priklausė prie Šv. 
Vardo draugijos ir uoliai rė
mė visus jos darbus.

Iškilmingai palaidotas lie
pos 18 d. šv. Kryžiaus kapi
nėse. Laidotuvėse dalyvavo 
daug jo draugų ir pažįsta
mų, prietelių ir parapijiečių. 
Tegul ilsisi ramybėj, o jo at
mintis pasiliks ilgai parapi
jos gyvenime.

sveikino ir linkėjo jaunie
siems pasisekimo jų gyveni
me. Po vedybų karys turės 
išvykti karo tarnybon. Kur 
jie po karo apsigyvens, dar 
nežinia, bet manoma, kad jie 
ir toliau pasiliks Šv. Kazi
miero parapijos ribose. Pa
sisekimo.

RENGIA BAZARĄ

MIRĖ BUVĘS KARYS

Liepos 10 d. staiga mirė 
Vincas Poškevičius, 101 Mif
flin St. Jis sirgo kariuome
nėj, iš kurios ir buvo paliuo- 
suotas. Staiga susirgęs na
muose mirė. Palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse, liepos 14 
d. Jis buvo nevedęs ir gyve
no vienas, paliko seną tėvą, 
brolius ir seserį.

Šv. Kazimiero metinis Ba- 
zaras jau rengiamas rugpjū
čio 2, 3 ir 4 dienomis. Suda
rytas Bazaro Komitetas uo
liai dirba, kad šis bazaras pa
sisektų. Jau surinkta daug 
ir brangių dovanų, kurios 
bus išleistos bazaro metu. 
Kadangi šiemet sunku su val
giais, tai šeimininkės suka 
galvas, kaip skaniai pavai
šinti svečius namie gamin
tais ir lietuviškais valgiais.

Joms tas pasisekė ir jos 
žada pagaminti daug skanių 
valgių ir gėrimų visokių gi
relių, limonadų, išvirti kisie
lių, visokių pyragaičių, bly
nų, grybų srubos ir kitokių 
skanėsių. Kiekvienais metais 
net kaimynai ne lietuviai 
skanėjasi tais lietuvių šeimi
ninkių valgiais. Manoma, 
kad ir šiemet neapsivils.

GRAŽIAI ATSIMENA 
TĖVĄ

Kariai Pranas ir Vincas 
Jurgaičiai negalėjo dalyvau
ti savo a. a. tėvo laidotuvė
se. Todėl dabar, kai jie su
grįžo namo, gražiai atsiminė 
savo a. a. tėvuką Petrą Jur
gaitį, užprašydami 3 iškil
mingas šv. Mišias, kurios 
bus atlaikytos liepos 21 d. 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj. Tai tikrai įvertina 
savo tėvelio brangumą ir 
taip gražiai pamini jo šven
tą atmintį.

VYTĖS ATOSTOGAUJA

Vytės M. Bigenytė ir E. 
Sideravičiūte savo atostogas 
praleidžia Atlantiko Vande
nų grožybėse ir rašo, kad 
ten jos gražiai ilsisi ir ren
giasi naujiems rudens dar
bams vyčių organizacijoj. Be 
to, joms rūpi, kad vyčiai tu
rėtų savo atstovą Vyčių Sei
me, kurs šiemet bus Chica- 
goj, rugsėjo mėn.

KEISTAI PALAIDOJO

AUKOJA DIENOS UŽDAR
BĮ

Šv. Kazimiero parapijos 
nariai šią vasarą vietoj pik
niko aukoja savo dienos už
darbį parapijos reikalams 
paremti. Tai pagirtina.

MIRĖ UOLUS PARAPIJIE
TIS

Liepos-July 20, 1945 * T '
PRANEŠIMAI !

IŠ BRAZILIJOS PADANGES " - - - - - - - - - - - - - - -

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Vincas Stankaitis, 331 Ti
tan St., atsiskyrė su šiuo pa
sauliu ir su savo artimai
siais liepos 14 d., 10 vai. ry
to, General Hospital. Velio
nis ilgai ir sunkiai sirgo. Jis 
buvo pirma dalinai, o paskui 
visiškai suparalyžuotas, taip 
kad ir mirė iš tos ligos.

Sveikas būdamas jis uo
liai rėmė šv. Kazimiero pa
rapiją savo aukomis ir dar
bais. Kai tik koks parengi
mas, tai Vincas būdavo pir
masis darbininkas. Jis dirbo 
parapijai lig paskutinės sa
vo sveiko gyvenimo dienos. 
Prieš pat ligą jis buvo pasi
žadėjęs dirbti, bet susirgo ir 
daugiau nebekalėjo bedirbti.

Būdamas ligoninėj jis ge

Liepos 11 d. mirė Placidą 
Čeledienė, 1408 E. Moyamen- 
sing Avė. Velionė prieš pat 
mirtį buvo aprūpinta visais 
sakramentais, bet dėl nežino
mų priežasčių buvo palaido
ta nekatalikiškai ir nekata
likiškose kapinėse. Toks at
sitikimas padarė labai ne
smagaus įspūdžio į visus 
apylinkės gyventojus. Visi 
stebisi, kaip tai galėjo toki 
dalykai įvykti? Bet taip įvy
ko ir ji palaidota nekatala- 
kiškai liepos 14 d. Pasitaiko 
ir tokių keistų dalykų, nes 
yra ir keistų žmonių ir da
bar keisti laikai taip pat.

LIETUVIŠKA PORA

Liepos 16 d. šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj susituo
kė lietuvaitė Stella Kernagy- 
tė, 243 Dickinson St., su lie
tuviu kariu Jonu Kavaliūnu, 
1117 Jackson St., Camden, 
N. J. Jaunoji yra žymi jau
nos lietuvių kartos veikėja 
ir gera parapijietė. Ji dirbo 
su sodalėmis, ji pardavinėjo 
bonus ir šiaip pagelbsti kuo
met tik parapijai reikia dar
bininkų. Malonu sveikinti ją, 
kad ji sudarė šeimą su lietu
viu.

Jos draugai ir pažįstami

IŠTEKĖJO

Lietuvaitė Ona šilinskaitė, 
birželio 30 d. ištekėjo už 
Henriko Rauber. Moterystės 
ryšis palaimintas šv. Bona
ventūro bažnyčioj, Philadel- 
phijoj, 2831 N. Hutchinson 
St.

ATSIMENA PHILADEL- 
PHIJIEČIUS

O ______________

Prieš porą metų čia lankė
si žymus lietuvių tautiškų 
šokių žinovas p. Vytautas 
Belajus. Jis dalyvavo su lie
tuviškų šokių grupe tautinėj 
šventėj Philadelhijoj. Dabar 
jis apsigyveno Wisconsin 
valstybėj, kur taiso savo 
sveikatą. Tai buvo malonu 
išgirsti iš to nepalaužiamos 
lietuviškos dvasios lietuvio 
nors žodelį. Jis leidžia lai
kraštėlį anglų kalba, kuriam 
davė lietuvišką vardą Vil
tis. Pasisekimo naujoj vie
toj ir linkime sveikatos ir 
našaus darbo lietuvių ameri
kiečių ir Lietuvos naudai.

Sao Paulo lietuvių organi
zacijų telegrama, nusiųsta š. 
m. balandžio 14 d. Brazilijos 
prezidentui, prašė brazilų, 
kad San Francisco konferen
cijoje ir kitur užsistotų Lie
tuvos teises į nepriklausomy
bę.

Turinį vertime iš portuga
lų kalbos paduodame žemiau:

„Turint galvoj, kad Lietu
va per eilę šimtmečių buvo 
nepriklausoma valstybe ir 
ne kartą išgelbėjo Europą 
nuo gresiančio jai pavojaus, 
kaip tai: sulaikė totorių ant
plūdį Europon bei sutriuški
no kryžiuočių galybę; tačiau, 
bėgant laikui, tai yra pabai
goj XVIII šimtmečio, agre
singų kaimynų buvo paverg
ta. Bet po Pirmojo Pasauli
nio karo atsisteigė kaipo ne
priklausoma, viso pasaulio 
valstybių pripažinta, demo
kratinė respublika, kuri per 
dvidešimts su viršum metų 
savo nepriklausomo gyveni
mo parodė, kad pilnai sugeba 
savarankiškai 
tvarkyti savo 
Tačiau, šiame 
kare Lietuvai
teko svetimų armijų okupa
cija ir šiandien ji yra iš nau
jo okupuota rusų. Bet Lietu
vos žmonės, kaip vokiečių, 
taip ir rusų okupacijai griež
tai priešinosi, stengdamies 
visai nusikratyti svetimo 
jungo, pasitikėdami didžiųjų 
demokratijų pavergtoms tau
toms pažadais išreikštais At
lanto čarteryje ir Bendroje 
Jungtinių Tautų Deklaraci
joje Washingtone. Todėl mes, 
žemiau pasirašiusieji, atsto
vaudami organizuotą visuo
menę, laikome visiškai netei
sėtomis ir nepateisinamomis 
tiek dabartinių okupantų ru
sų, tiek pirmesniųjų okupan
tų vokiečių, pretenzijas į 
Lietuvos teritoriją ar bent 
kurią tos teritorijos dalį, nes 
šitos jų pretenzijos priešta
rauja tarptautinėms, jų pa
čių laisva valia pasirašy
toms, sutartims ir aiškiems 
lietuvių tautos norams.

„Remdamies išdėstytu ir

žinodami Jūsų Ekscelenc - 
palankumą mūsų i 
tautai, kuriai teikitės p.rf 
dyti nepripažįstant jr 
mūsų tėvynės okupar ? u įr-jos
kreipiamės prie Jūsų EkS/ J 
i ---- x____  u.-

^eienc .t' šaliai^ nep
/ čioj, taip ir klebonijoj bei sveta

Po penkerių metų darbuot 
iff šį rudenį jau nusistatęs užbai 
' ti mokėti paskutinę skolos dc 

. or-juė šiais nuveiktais klebono darb; 
____r_____~ 9 A visi parapijiečiai labai džiaug 
lencijos su prašymu būsi ut si ir šių sukaktuvių proga s 
San Francisco konferenA Sekr. dingai sveikina, linkėdami j 
ban b rancisco konieren^^ų eįkalos ilg0 lr sekmir 
ir kitur, kur bus svarstį Celių- darbo.
pokariniai klausimai, už'Tįapie  
ti Lietuvą, duodant jai ]^. Dr- Minėsim Lietuvos Steigiami 
ga atsistatyti savo neprik'.& Seimo sukaktį 
somybę ir išsirinkti s’ Liepos 22 d. Amerikos Li< 
valdžią, kaip Sąjungini^L^jai vių Tarybos New Haveno s 
prižadėjo išlaisvintoms Via riaus pastangomis yra ruc 
ropos tautoms. ujįti du ma programa su kalbomis,

> 10 mė- kiant tinkamai atžymėti 2o 
„Reiškiant Jūsų Eksce Pie- tų sukaktį nuo Lietuvos Ste 

cijai, Ponas Prezidente, rį šeimai mojo Seimo.
sų širdingą padėką, pas'1 Kadangi vasaros oras 5 
šau vardu: vilioja prie vandenų ir į m<
. 1. Lietuvių Rymo-Kataį Ogį pato^TS’sea' 

Švento Juozapo Bendroi^.^. Inn> Morris Cove, Conn. I 
nes, < atnešti norės, galės pasimaudyti, ir

2. Lietuvių Sąjungos salę, putėj pasikaitinti, su dra 
'< namą, (maloniai laiką praleisti.zilijoje, ir - r „ .
xsne Kas3. Lietuvių Jaunimo Dr/'L te_ 

gijos „Vytis”. Sat-
Kun. P. Ragažins^jįšven-

ORAS PHIL ADELPHI JO J

PAIEŠKO LIETUVIO

Viena piniginė įstaiga pa
ieško lietuvio Antano Leke- 
to, kurs pirma gyveno 116 
Wharton St. Jei kas žinote, 
tai praneškite jo adresą į šv. 
Kazimiero parapijos kleboni
ją arba tiesiog suinteresuo
tam, Joseph F. Eckard, 734 
S. 2nd St., Philadelphia, 47, 
Pa.

Vasaros oras Philadelphi- 
jiečiams labai rūpi. Paskuti
niu laiku, tai oras labai kei
tėsi ir lietus, ir audros, ir 
karščiai ir vėl šaltoka ir tt. 
Bet šios savaitės oras bus 
ramesnis ir malonesnis. Tik 
sekmadienyj numatoma dau
giau debesuotumo, o lietaus 
tik pirmadienį.

LIETUVOS MAHOMETO
NAI KOVOJA DĖL RELIGI

JOS LAISVĖS
PAGIRTINA MERGAITĖ

Vytė Teresė Morkūnaitė, 
224 Tasker St., savo atostogų 
metu pasinaudojo dvasios 
atsigaivinimui ir atliko užda
ras rekolekcijas Domininko- 
nių Rekolekcijų namuose El
kins Park, Pa. Ji džiaugiasi 
tokiomis dvasinėmis atosto
gų gerybėmis. Iš Rekolekcijų 
namų ji rašo visiems vyčiams 
ten atvykti ir atlikti pana
šias rekolekcijas.

valdytis ir 
ūkio reikalus.
pasauliniame 

jau du kartu

Tai dienai pagrindiniu 1 
toju yra pakviestas gerb. 
jas, advokatas Wm. Lai 
iš Baltimore, Md. Adv. 
Laukaitis yra daug pasidai 
dėl Lietuvos, taipgi yra

TĖVU PRANCIŠKONUI ka-l atstovu San Francisco. _ 
Hę dr-jos konferencijoje. Taigi mu 

lonijai bus didelė garb 
įjkė ir J. tarpe turėti .tokį žymų 

opera. Taipgi pasižadėjo atvy 
Chicago, Ill. — Visų Švedais na- linkinių kolonijų profesi 

tųjų parapijoje šv. Onos
vena, liepos 17-26 d. Tev. ^gfflvaitės kviečiami atsilar 
nelius Krasauskas. ; 1 (savo kaimynus bei paž 

Elizabeth, N. J. — Šv. / ' pasveikinti. Neužmirškit
ro ir Povilo parapijoje, , £ Nakro-p2. Sea Cliff Inn, ir 
Onos novena, liepos 17-26išamoms, J b^albos prasidės ; 
— Tėv. Juvenalis Liauba.,Mgį Nlandą p0 pietų. Kvieči< 

Newtown, Pa. — Šv. lu vėluoti.
miero Seserų vienuolyne, ;
tinės rekolekcijos, rugpiū,fetuvių tau- Pereitą savaitę čia < 
15 d. — Tėv. Juvenalis Li; praleido P"?®. 
ba.

Waterbury, Conn. — j^agyvuoja.
Juozapo parapijoje, sv. Prr 
ciškaus novena ir Tretinin?ati J. Svir- liūtė sekmadienį, liepoj 
vizitacija, rugsėjo 8-17 sų bažnyčioj per sumą
Tėv. Agnelius Krasauskas'^ w K

Plymouth, Pa. — Šv. KaMė. Ko-nOŪUSi stiprus, išlavin 
miero parapijoje, 40 vai. ržteris Jr. Lin-Į visus žavėjo, 
laidai, rugsėjo 23-25 
Tėv. Juvenalis Liauba.

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine.

MISIJOS
1945 m.

d.

tė iš Brooklyn, N, Y. 
pas savo mamytės gerui 

’ ponus Zatųlskius prie 
vin Rock, Conn. P-lė ,

sų bažnyčioj per sumą 
žiai ir jausmingai gis

■įfaisJr.Lin- visus žavėjo.

Roma. — Grupė Vilniaus 
krašto’ mahometonų, nugalė
jusi daug sunkenybių, pasie
kė Milaną ir prisijungė prie 
didesnės mahometonų dele
gacijos, vykstančios į Londo
ną.

Delegacijos tikslas — kiek 
galima paveikti vakarų de
mokratijas, kad jos pildytų 
duotuosius pasižadėjimus dėl 
tautinės ir religinės laisvės 
visiems Europos kraštams.

TeL Ste 3208

- Pas Mykolą ir Sofi; 
so prie Šv. buvo atvykusios pa 
ąPr. Aukšti- sesutės vienuolės iš S 
šni paskiau- vienuolyno Troy, N. 
■donėmis. _ Alphonsa ir sesutė 
. Reporteris gesutė Alphonsa priSesutė Alphonsa pri 

vienuolyną yra lab 
sidarbavusi mūsų pa 
dai, draugijoms bei 
buvo gabi scenos vt 
vo vaidinimais yra 
juokinus ir taipgi ] 
Sesutė Albertina j 

, atsilankė į mūsų ko 
. lonu buvo susipaži 

Nors sesutės yra 
vienuolyne, bet sav

ikovo m. čia 
m Women’s

JONAS DAUNIS sūkuriai
ną motinos,

Lietuvis Graborius - Balsamuoto j as a sužadėtinės 
i sol draugija

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. i;ai50 siunti-
23 dovanomis, 

yra mez- tuviškos kalbos nei 
lišktiĮ Raudo- Sesutė Alphonsa
i rė mūsų geros par;

TeL REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

8304 -16 Richmond Str.

jos Medelienės, kur * "to* nias pavaišino, 
suskas, vice-

3. sekr. T, Viz- _ _ _ _ _ _ _ _
. .. p ;1YukMli8> ChicagcPhiladelphia, Pa. t &

I talk, jaunai

mas pavaisino.

Vincas Krėvė

PERKŪNAS, VAIVA IR
STRAUBLYS Seno Skerdžiaus Pasaka

----------*-----------

Seni buvo laikai. Tada ir žmonės ne toki buvo, kaip 
dabar, ir gyveno kitaip.
. Gausiau žemė tada derėdavo, girios kukždėdavo 
žvėrių, paukščių, ir žmonės tvirtesni, veiklesni būdavo.

Gal ne toki pramanūs, kaip dabar, bet ko panorė
davo, visad padarydavo, ar žvėrį nušauti, ar paukštį 
pagauti, ar net kad ir moną apgauti.

Šių dienų žmonės jau daugel ko nebežino, daugel 
kuo nebetiki. Pasakyk jiems ką, kas buvo seniau — 
“pasaka”, — kalba ir tik juokiasi, jei jiems tvirtini, 
kad ne pasaka tai, tik tikriausia tiesa, tokis atsitiki
mas, kurį seni žmonės yra matę.

Maži vaikai ir tie jau nebetiki nieku ir mėgsta pa
sijuokti, pasišaipyti. Kitas jaunas šaiposi, net kvato
jasi, išgirdęs tėvų padavimus. Net pikta bematant, be
klausant jų: ne žmonės gi, tik beuodegiai...

Kur jiems, kad jie nieko nesupranta. Naikina girias, 
kerta visa, kad tik skatiką uždirbtų. Toki godūs pi
nigams.

Ir nyksta miškai, girios, skursta žemė, pievos. Upės 
— ir tos jau padžiūvo, o ežerai maurais užėjo, užako.

Bet būdavo pasaulis puikesnis. Būdavo, kur dabar 
sodžiai, laukai, kur dabar skynimai, ten tokios girios 
siūbuodavo, jog vidudienį ten būdavo tamsu, kaip 
vakare.

Įeini žmogus tankumynan, klonin, ir kūnas tik eina 
pagaugais, tik eina.

Ir ko nebūdavo, kas negyvendavo tų girių gelmėse, 
jų tankumynuose! Kur tik balelė, ten jau kelios laumės 
apsigyvenę, kur upelė ar ežerėlis, ten, žiūrėk, pakraš
čiais vakare undinės maudosi; kur tik šlaitelis, ten jau 
monas švirkštauja.

Sako žmonės, kad tai piktos dvasios, bet dievai žino, 
ar tai tiesa. Seniau jų daugel būdavo — ir žmonės vis 
dėlto lengviau gyvendavo.

Ir kur tik jie visi pradingo? Dievai žino, ar išmirė, 
ar kitosna šalysna nukeliavo.

Gal Amerikon, kur dabar visi žmonės keliauna. Sa
ko, ten lengviau gyventi. Gal dėl to, kad ten monai 
apsigyveno.

O čia, mūsų šaly, visa suskurdo, visa pranyko...
Mano atminimu visa persimainė. Dabar ne tas, kai 

tais laikais, kada aš mažas buvau. O senovėj, kaip 
pasakojo mūsų tėvai, dar geriau būdavo, dar links
miau būdavo gyventi.

Dėl to tada žmonės, kad ir moters net, daugiau dai
nų mokėjo.

Ir dainas mėgo ir žaisti žaidė. O dabar nėra kam: 
visi seni.

Tada girių niekur galo nebuvo. Ėjo traukėsi girios 
ten kur į jūres baltąsias.

Yra, sako, pasaulio krašte tokios baltosios jūrės.
Ant tų jūrų kranto gyveno vienas žmogus. Kas jisai 

buvo, tėveliai nežinojo. Vieni manė, kad jisai buvo ba
joras, ar net kunigaikštis, o kiti kalbėjo, kad taip sau 
žmogelis vargdienis, kaip ir mes visi. Aš manau, kad 
tikrai jis/ _ivo paprastas žmogelis.

Turėjo tasai žmogus dukterį, tokią dailią, jog kas 
ją tik pamatydavo, nors tokis senas, kaip aš dabar, 
vis tiek pamaldavo.

Graži ji buvo, bet dar gražesnes juostas austi aus

davo. Kad nuaudžia juostą, nei tu ja atsigrožėsi, nei 
tu ja atsidžiaugsi. Į kitas, kad jos būtų vienu auksu 
austos, žiūrėti nežiūrėsi, juosėti jomis nejuosėsi.

Kas buvo turtingas, kad laimingas, tasai eidavo ir 
Vaivą uostos išausti prašydavo.

Tos mergos vardas buvo Vaiva.
Ir nuskrido garsas visoj šaly, o kas turėjo juostų, 

Vaivos pirštais suaustą, didžiavosi, puikinosi ja, kaip 
nežinia kuo.

Gyveno tada giriose vienas monas, o gal ir didesnis, 
kaip monas, visų monų Monas. Turėjo jisai tokį šautu
vą, jog niekas negalėjo jo nugalėti.

Tasai monas buvo Perkūnas, kur ir dabar danguje 
tebetraiškina. Užpykęs, kad ima terškinti, dangus ir 
žemė dreba, kaip epušės lapas. Kad ir ąžuolan trinkte- 
ria kuo drūčiausian, ir tas tik skiedromis išlakioja.

Kam dar kalbėti! Arba to kas nežino.
Dabar kalba, kad žmonės išradę kažin kokias pa

trankas, kur kaip griausmas. Nors aš jų nesu matęs, 
bet dažnai girdžiu, kaip nuo Varėnos ir nuo Alytaus 
graudžia. Tai, — sako, — kareiviai iš tų patrankų 
šaudo. Bet vis — argi tai griausmas. Kurgi? žmogus, 
kad sau ir labai mokytas, vis dėlto — negu gi galingas 
monas.

O vėl kas žino, ar tai tiesa, štai anądien Vežgys pa
sakojo, kad Varėnoje ponai, kaip paukščiai, sparnais 
lakioja. Bet manau, kad melavo, begėdis.

Dabarties žmonės mėgsta sumeluoti.
Nugirdo net pats Perkūnas, kaip giriasi žmonės gra

žiomis Vaivos juostomis, ir užsimanė patsai tokia pa
juosėti.

Pasikėlė viesulu iš girių gilumų, iš tankumynų, kur 
jo butas buvo, ir kaip akimi sumerki, jau buvo pajū
ry, kur Vaiva gyveno.

Didžiosios moki 
R luknalis ri, minėjų 1 

alummecių, kurie 
niai aukoja savo 
Savo tautiečių t< 
rime tokių turtu; 
jų vieton stoja 
nes, kurie paded 
koms įstaigoms 
gales burdamiesi 
ro Akademijos 
kaus Seselių ri 
Marijonų Bendri 
Nekalto P. Vai 
turi savo Gildos 
sos šios organiz 
kia mūsų hetuv 
mokslo įstaigų 1 

Pavyzdžiui, 
Akademijos Rė 
mokslo stipend! 
ro Akademijai 
naudojo 26 lie’ 
stipendijomis 
lietuvaičių. Ši 
stipendija pasii 
zapo Marijos / 
buvo duota m

Be to, Rėm 
sideda su pags 
kandidatėms, 
tingos, o nor 
tarnybai.

šv. Kazin 
lėmėjų Drai 
kilniausių, ir 
prie jos prik 

Jaunų meni 
niai ir darbu 
kingumą Rė: 
Genovaitė K 
jo aukso me<

Belėkdamas, beskubindamas tokią audrą sukėlė, jc 
net girios ir dangus sulipo.

Rado Perkūnas Vaivą pajūry sėdinčią, margas juo? 
tas audžiančią. Conn,

Sustojo Perkūnas, žaibais pasirėdęs prie jos ir pi— 
siklausė, prakalbėjo, kaip visados tokiu atveju bernajorimtos ligos ir 
kalba į mergą. M) ligoninė-

Patsai gi jaunas buvau, dar gerai atmenu. kolonijos
— Mergele jaunoji, mergele dailioji, visur

žmonės, kad tu visų dailiausia, kad audi juostas, vis'^ Burdulienę'- 
juostų gražiausias. Aš noriu, kad tu man vieną suauji^ Mass 
turn, kad aš ja juosėčiau. brolį, mar-

__ . . . ^gai slaugė
Vaiva, pamačiusi baisų moną, didžiai nusigando, n

žodžio jam neatsakė, tik, nubėgus pirkion, giliai pa^ Juškauskas 
sislėpė ir slėpty visądien prasėdėjo. ^malonaus

Atėjo vakaras, grjzo tėvas is lauko, mato — ner^ su ; 
niekur dukters. Visur jos ieškojo ir kaimynus klausi* 
nėjo, — niekas nieko nežinojo. Niekui’ nėra dukters^doje reiškiame 
lyg ją žemė prarijo. '^®io artimie-

Motina verkė, tėvas verkė, kad duktė pražuvusi. Vie^ 
nas manė, kad jūrėse nuskendusi, kitas, kad girioj j, 
nuklydusi. J® visas mūsų

Tik ant rytojaus atrado drebančią, nusigandusią.^ palinkėti svei- 
Vos tėvai ją atgaivino, vos atpotrino. Tris savaites, ^irti tą reikš-

Vaiva išgąsčiu sirgo, patale išgulėjo...
Mato Dundulis, kad nors gražu į mergą, viesulą*^ . 

įsižebojusiam, žaibais apsirėdžiusiam jodinėti, kaiPi^ąparap^j 
negali pasigirti nė vienas bernas (būdavo, raiti ir pirš-^ja gerb. kun. 
liavo ir vestuvėsna jojo), bet ką gi padarysi, kad tran-^kkas. Gražiais 
kymais, dundėjimais tik mergą nubaidė ir juostos ne'^^a.\^erns 
gavo. . .

Dabar jisai juostos norėjo labiau, nekaip pirma.

(Bus daugiau)

x t Gradeckas at- 
rado sko- 
reikalingo 

r *R, kaip bažny-
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IS BRAZILIJOS
RESPONDENTŲ PRANEŠIMAIt

Paulo lietuvių organi- 
telegrama, nusiųsta š. 
indžio 14 d. Brazilijos 
ratui, prašė brazilų, 
n Francisco konferen- 
ir kitur užsistotų Lie- 
eises į nepriklausomy-

tautai, - - - - - - - - - - - - - - - _
dyti W®on-Kearny, 
“R tflj T

AR RENGIATĖS AUKOTI BALF 
DRABUŽIŲ VAJUI? VIETOS ŽINIOS

valdytis ir 
ūkio reikalus, 
pasauliniame 

jau du kartu

lį vertime iš portuga- 
os paduodame žemiau: 
int galvoj, kad Lietu- 
eilę šimtmečių buvo 

ausoma valstybe ir 
tą išgelbėjo Europą 
esiančio jai pavojaus, 
i: sulaikė totorių ant- 
luropon bei sutriuški- 
iiuočių galybę; tačiau, 
laikui, tai yra pabai- 

7III šimtmečio, agre- 
:aimynų buvo paverg- 

po Pirmojo Pasauli- 
o atsisteigė kaipo ne- 
soma, viso pasaulio 
ių pripažinta, demo- 
respublika, kuri per 

rats su viršum metų 
‘priklausomo gyveni
me, kad pilnai sugeba 
ikiškai 
i savo 
šiame 

ietuvai
etimų armijų okupa- 
iiandien ji yra iš nau- 
uota rusų. Bet Lietu- 
onės, kaip vokiečių, 
rusų okupacijai griež- 
ešinosi, stengdamies 
lusikratyti svetimo 
pasitikėdami didžiųjų 
atijų pavergtoms tau- 
.žadais išreikštais At- 
arteryje ir Bendroje 
ių Tautų Deklaraci- 
shingtone. Todėl mes, 
pasirašiusieji, atsto- 

i organizuotą visuo- 
cikome visiškai netei- 
ir nepateisinamomis 

>artinių okupantų ru- 
pirmesniųjų okupan- 
iečių, pretenzijas į 
s teritoriją ar bent 
s teritorijos dalį, nes 
pretenzijos priešta- 

irptautinėms, jų pa
lva valia pasirašy- 
itartims ir aiškiems 
tautos norams.

iamies išdėstytu ir

lencijossjj- - - - - - - - -
San Fraitjjs šv. Vardo dr-jos 
ir kitur ks ivVko IieP°s 9 d- 
nnlrorin!-; 6 Davis Avė. Vado- 

K- Nakr°šis. Sekr.ti Lietuvą. jis skaitė nutarimų 
ga atsistato Katelis, V. šimeliū- 
somybe j'mečaitis pranešė apie 
valdžia k Serai vedamas. Dr- 

gerai prižiūrimi.prižadėjo į
ronoq fstfJrdes narys menedže- 
^sa%elis. Jis dirbo dr-jai 
„Reiktų, labai pailso. Visi

cijai, W nutaIr8 dT' d-u 
J .Atostogų. Jau 10 mė

sų siraingjĮįngje naryS Ant. Pie
sau vardu: lai reiškia jo šeimai

1. Lietoj’
Šventojo® ~ —- • klausimas apie nu-
neS| ns lietuviams drabu-

2. LietoŲutarta aukoti ir pra- 
zilijoje,ir kurie Sali> atnešti

„ .. į draugijos salę, 6 
o. Lietini;, arba į par. namą, 

gijos „Vyti' St., Harrisone. Kasi
juĮiį kiekį drabužių, te- 

a, o A. Mielinaitis at- 
—ii. Paremkime šį šven-

TĖVŲ H! _ _ _ _ _ _
JEarvykęs atostogų ka
mparas, buvęs dr-jos 
s.

“:iman atsilankė ir J. 
Chicago,!, pasveikęs iš opera- 

tųjų paraph? pasveikino visus na- 
vena liepos 'ka švelnius žodžius, 
neims Krasįg doj jam įvairius 

Elizabeth! pagyrimu.
ro ir Poviti - - - - - - - - -
Onos novaPs nariai <K- Nakro- 

Tėv uteris, M- Stamoms, J. 
iev"'“Hius, A. Paulikaitis, S.

Neirtoji ir men. J. Svirnelis) 
mieroSesayiirtus, kurie priimti su 
tinęs rekfe Visi ?4taXtįnai. dįrba 

, _. .gerovei ir lietuvių tau- 15 Q. — Iti.
ba. _ _ _ _ _ _

Watertapunimas gerai gyvuoja. 
Juozapo patį smarkiai veikia.
ciškaus DOTOonus įšventinti J. Svir- 
vizitacija, Kasparas.
Tėv. Agnei®. High School baigė K.

Plymouth.! Ji'-, A. Katiliūtė. Ko- 
miero panpt'°J° V- Piafeids dr- Lin- 
i -j • _ms pasisekimo.laidai, rup, _ _ _ _ _ _
Tėv. Juveuisjo novena prie šv. 

Franckoil veda kun‘ Pr> Aukšti‘ 
Jisi kviečiami pasinau- 

M0UDt»5inėmis malonėmis.
Greffi Reporteris

čioj, taip ir klebonijoj bei svetai
nėj.

Po penkerių metų darbuotės 
šj rudenį jau nusistatęs užbaig
ti mokėti paskutinę skolos dalį. 
Šiais nuveiktais klebono darbais 
visi parapijiečiai labai džiaugia
si ir šių sukaktuvių proga šir
dingai sveikina, linkėdami ge
ros sveikatos, ilgo ir sėkmingo 
darbo.

Minėsim Lietuvos Steigiamojo 
Seimo sukaktį

Liepos 22 d. Amerikos Lietu
vių Tarybos New Haveno sky
riaus pastangomis yra ruošia
ma programa su kalbomis, sie
kiant tinkamai atžymėti 25 me
tų sukaktį nuo Lietuvos Steigia
mojo Seimo.

Kadangi vasaros oras visus 
vilioja prie vandenų ir į medžių 
pavėsį, tai paminėjimas įvyks 
visiems patogioj vietoj Sea Cliff 
Inn, Morris Cove, Conn. Kurie 
norės, galės pasimaudyti, ir sau
lutėj pasikaitinti, su draugais 
maloniai laiką praleisti.

Tai dienai pagrindiniu kalbė
toju yra pakviestas gerb. teisė
jas, advokatas Wm. Laukaitis 
iš Baltimore, Md. Adv. Wm. 
Laukaitis yra daug pasidarbavęs 
dėl Lietuvos, taipgi yra buvęs 
atstovu San Francisco, Calif, 
konferencijoje. Taigi mūsų ko
lonijai bus didelė garbė savo 
tarpe turėti tokį žymų svečią.

Taipgi pasižadėjo atvykti ap
linkinių kolonijų profesijonalai, 
inteligentai bei veikėjai-jos. Vi
si geros širdies lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atsilankyti ir 
savo kaimynus bei pažįstamus 
pasveikinti. Neužmirškite liepos 
22 d. Sea Cliff Inn, ir aš ten 
būsiu!

Prakalbos prasidės 3:00 va
landą po pietų. Kviečiam nesi- 
vėluoti.

Pereitą savaitę čia atostogas 
praleido p-lė Agnietė Skaruliū- 
tė iš Brooklyn, N. Y. Lankėsi 
pas savo mamytės gerus draugus 
ponus Zatulskius prie jūrų Sa
vin Rock, Conn. P-lė A. Skaru- 
liūtė sekmadieni, liepos 8 d. mū
sų bažnyčioj per sumą labai gra
žiai ir jausmingai giedojo solo 
Guonod „Avė Marija”. Jos ma
lonus, stiprus, išlavintas balsas 
visus žavėjo.

Tik dabar, kada laiškai 
pradėjo ateiti iš nuo karo 
nukentėjusių Lietuvos žmo
nių, mes turime aiškesnį su
pratimą, kokias sunkenybes 
jie pergyveno ir kokiose ap
linkybėse jie tebegyvena.

Viena penkiolikos metų pa
bėgėlė mergaitė rašo; „Bai
su palikti svetimoj šalyj 
tarp svetimų iš lizdo išmes
tiems. Mūsų ateitis sunki ir 
tamsi. Mudu su broliuku dar 
maži, tėveliai jau dirbti ne
gali... mokslo jau nėra... Lie
tuvoj buvau pirmoj klasėje 
gimnazijoje, du jau metai 
susitrukdė mokslas. Taip il
gu mums be brangios Tėvy
nės. Liūdna ir širdis trokšta 
ten! Čia žmonės visai mus 
nesupranta, neatjaučia, ne
paklausia ar turime ko val
gyti, ar iš bado nemirštam, 
ar turime kuo nuo šalčio ir 
nuo lietaus apsidengti. Tėve
lis sako, kad tik Amerikos 
lietuviai gali mums pagelbė
ti. Visų mūsų akys fenais ir 
nukreiptos, nukreiptos į 
Ameriką ir jos mielaširdin- 
gus lietuvius...”

Tai tik dalis vieno jaunu
tės pabėgėlės gautos laiško, 
o juk tokių laiškų, tokių ži
nių dabar ateina daugybė.

Ar rastųsi nors vienas lie
tuvis, kuris, gyvendamas šioj 
laimingoj ir turtingoj šaly
je, turėdamas visko, net ir 
perteklių, kurio širdis neatsi
lieptų, neatjaustų šios ir šim
tų tūkstančių kitų nuo karo 
nukentėjusių vaikučių, su
augusių ir senelių?

Drabužių Vajus
Bendrasis Amerikos Lietu

vių Fondas rūpinasi, ieško 
būdų ir priemonių kaip su
šelpti šiuos nelaimingus lie
tuvius. Kaip tik šiose dieno
se šis fondas paskelbė antrą
jį drabužių vajų. Vajus pra
sidėjo liepos pirmą dieną ir 
tęsis per ištisus tris mėne
sius.

BALF, kaip sakytas Fon
das trumpai vadinamas, turi 
skyrius įvairiose lietuvių ko
lonijose per visą Ameriką, 
kur šiame vajuje galima 
priduoti drabužių.

Reikia tik peržiūrėti savo 
drabužių turtą, išrinkti tuos, 
be kurių galite labai gerai 
apsieiti ir kurių visai net ne- 
pasigestumėt, ir padarykite 
ryšulį šiam vajui atiduoti.

Tiesa, dabar vasara ir šil
ta, rodos, nesinori galvoti 
apie žiemą ir jos šalčius, blo
gą orą. Galite dėl to atidėlio
ti ir drabužių auką. Bet at
siminkite, kad užima laiko 
surinktuosius drabužius tin
kamai sutvarkyti, juos supa
kuoti ir išsiųsti. Taigi, tik 
dabar pradėdami šio antrojo 
drabužių vajaus darbą pa
sieksime už jūros kenčian
čius lietuvius, kad nors kiek 
sušildytume juos, žiemos šal
čiams atėjus.

Šie žmonės jau tiek daug 
nuo karo nukentėjo. Neduo
kime jiems pražudyti jų pa
skutinę viltį — mumyse!

Įstokime į BALF narių ei
les. Nario mokestis tiktai 
vienas doleris metams.

Nora Gugienė

L942 m. kovo m. čia 
ttc 8208 Lithuanian Women’s
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_*vyko draugijos pikni-

Pas Mykolą ir Sofiją Medelius 
buvo atvykusios paatostogauti 
sesutės vienuolės iš Šv. Juozapo 
vienuolyno Troy, N. Y. Sesutė 
Alphonsa ir sesutė Albertina. 
Sesutė Alphonsa prieš įstojimą 
į vienuolyną yra labai daug pa
sidarbavusi mūsų parapijos nau
dai, draugijoms bei labdarybei, 
buvo gabi scenos veikėja ir sa
vo vaidinimais yra nevieną pri
juokinus ir taipgi pravirgdžius. 
Sesutė Albertina pirmą kartą 
atsilankė į mūsų koloniją ir ma
lonu buvo susipažinti.

Nors sesutės yra svetimtaučių 
vienuolyne, bet savo gražios lie
tuviškos kalbos neužmiršta.

Sesutė Alphonsa yra pussese
rė mūsų geros parapijietės Sofi
jos Medelienės, kuri gražiai vieš
nias

bą; Teresė Puišytė laimėjo sti
pendiją į Rosary College, ir Sta
sė Jurkiūtė — visos yra Akade
mijos Rėmėjų Draugijos stipen
dininkės iš baigusių akademiją 
šį pavasarį. Jos, kaip ir visos 
kitos stipendininkės, savo darbu 
įrodo, kad labai įvertina ARD 
teikiamas stipendijas.

Jonas A Stoškus

Bistrickas nuo McHenry St. 
Jis buvo su garsiąją 29-ta 
divizija. Iš pirmųjų 3,000 
Bistricko grupės karių tik 60 
grįžo sveikų į Ameriką.

pavaišino.
M.

R. Yuknalis
Belėkdamas, beskubindamas tote3 

net girios ir dangus sulipo. TT o D v Haven, Conn.Rado Perkūnas Vaivą pajūry 7
tas audžiančią.

„ , . „ , . , . .„js 3 d., po rimtos ligos ir
Sustojo Perkūnas, žaibais pasijos, Rapolo ligoninė- 

siklausė, prakalbėjo, kaip visados senas mūsų kolonijos 
kalba į mergą. >jas ir parapijietis Motie-

Patsai gi jaunas buvau, daiga®^auskas- Paliko nuliūdi
nt , . .. , ikrelę Bronę Burdulienę- Mergele jaunoji, mergele ^nčia Worcester, Mass, ir 

žmones, kad tu visų dailiausia, kad21 sūnus, taipgi brolį, mar- 
juostų gražiausias. Aš noriu, kad tvarios rūpestingai slaugė 
turn, kad aš ja juosėčiau.

Motiejus Juškauskas 
Vaiva, pamačiusi baisų moną, fi®'eras katalikas, malonaus 

žodžio jam neatsakė, tik, nubėgus feeras lietuvis. Palaidotas 
sislėpė ir slėpty visądien prasėdėjo. bažnyčios su

Atėjo vakaras, grįžo tėvas iš la^ esio valandoje reiškiame 
niekur dukters. Visur jos ieškojo k Nuojautą velionio artimie- 
nėjo, — niekas nieko nežinojo. M# 
lyg žemė prarijo. mantis šv. Onos dienai

Motina verkė, tėvas verkė, kaddi^'-i pasveikinti visas mūsų 
nas manė, kad jūrėse nuskendusi, Onas ir palinkėti svei- 

linksmai praleisti ta reikš- nukiydusi. dieną.
Tik ant rytojaus atrado drebat 
Vos tėvai ją atgaivino, vos atpeni 28 d. sueina penkeri 

Vaiva išgąsčiu sirgo, patale išgulėjo-- kaip mūsų parapijoj rū- 
Mato Dundulis, kad nors gražu I klebonauja gerb. kun. 

. .. , . . - vas Gradeckas. Gražiaisįsizebojusiam, . žaibais apsirėdau^.į0 vaisiais galima visiems 
negali pasigirti nė vienas bernas jos lietuviams pasidžiaug- 
liavo ir vestuvėsna jojo), bet ką gir da kun. E. Gradeckas at- 
kymais, dundėjimais tik mergą i^L^sų parapiją, rado sko- 

>3,000 ir taipgi reikalingo 
g X .... x .. jPtavimo darbų, kaip bažny- n^bar jisai juostos norėjo labiau,

Baltimore, Md

Chicago, Hl
Į talką jaunosioms moksleivėms

Didžiosios mokslo įstaigos tu
ri savo rėmėjų eilėse turtingų 
alumniečių, kurie ir kurios duos- 
niai aukoja savo “alma mater”. 
Savo tautiečių tarpe mes netu
rime tokių turtuolių, bet už tat 
jų vieton stoja nuoširdūs žmo
nės, kurie padeda savo lietuviš
koms įstaigoms pagal savo iš
gales burdamiesi į Šv. Kazimie
ro Akademijos ir Šv. Pranciš
kaus Seselių rėmėjus; į Tėvų 
Marijonų Bendradarbių skyrius: 
Nekalto P. Vargdienių Seselės 
turi savo Gildos narius etc. Vi
sos šios organizacijos uoliai vei
kia mūsų lietuvių vienuolynų ir 
mokslo įstaigų labui.

Pavyzdžiui, Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjos suteikė 26 
mokslo stipendijas Šv. Kazimie
ro Akademijai, kuriomis pasi
naudojo 26 lietuvaitės. Muzikos 
stipendijomis pasinaudojo 14 
lietuvaičių. Šiais metais viena 
stipendija pasinaudojo Vila Juo
zapo Marijos Akademija ir $400 
buvo duota mokslo reikalams.

Be to, Rėmėjų Draugija pri
sideda su pagalba naujokėms ir 
kandidatėms, kurios yra netur
tingos, o nori pasišvęsti Dievo 
tarnybai.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija yra viena iš 
kilniausių, ir garbė tiems, kurie 
prie jos priklauso.

Jaunų mergaičių mokslo laips
niai ir darbuotė liudija jųjų dė
kingumą Rėmėjų organizacijai; 
Genovaitė Krutkevičiūtė laimė
jo aukso medalį už lietuvių kal-

a.
a. Antanas Klimavičius, su
laukęs virš 80 metų. Didesnę 
savo gyvenimo dalį praleido 
anglių kasyklose. Atvykęs 
Baltimorėn kurį laiką gyve
no pas savo seserį ponią 
Ruszkiewicz, bet pereitus 
trejis metus praleido miesto 
ligoninėje. Juozas Kašinskas 
rūpinosi laidotuvių tvarka. 
Kun. dr. Mendelis atnašavo 
Šv. Mišias ir pasakė atsisvei
kinimo žodį. Palaidotas Ho
ly Redeemer kapinėse.

Liepos 11 d. taipgi iš mū
sų bažnyčios palaidotas a. a. 
Karolius Praninskas. Sirgo 
ilgą laiką džiovos liga. Mirė 
Maryland valst. sanatorijoj.

Paliko motiną, brolį ir ve
dusią seserį ponią Nixon.

Liepos 6 d. palaidotas 
. Antanas Klimavičius,

Sveikiname Grįžusius
Kapelionas kun. Kazimie

ras Keidošius, ką tik grįžęs 
iš Vokietijos, atnašavo šv. 
mišias mūsų bažnyčioje lie
pos 8 d. Vieši pas tėvus. Po 
30 dienų atostogų tikisi gau
ti naują paskyrimą. Atrodo 
sveikas, nors pergyveno vi
sas invazijos karo baiseny
bes.

Sekmadienį su švč. Vardo 
Dr-ja per Mišias 8:30 vai. 
ryte buvo prie Dievo Stalo 
Juozas Makarauskas su savo 
sūnumis kariais Petru ir Juo
zu. Petras garbingai atleistas 
iš karo tarnybos. Juozas tik 
vieši pas tėvus. Jis ką tik 
užbaigė kursus lakūnams 
Washington valstijoj. Kun. 
dr. Mendelis po mišių viešai 
sveikino Makarauskus, kad 
tėvas ir sūnūs yra tokie išti
kimi švč. Vardo dr-jos na
riai.

Aplankė sekmadienį mūsų 
kleboną garbingai iš karo 
tarnybos atleistas Liudvikas

Antanas Maksimavičius džiau
giasi sėkmingai užbaigęs karo 
dienas. Jis priskiria savo ste
buklingą grįžimą Amerikon P. 
Švč. globai. Jo širdis dreba, kuo
met jis atsimena, kiek jo gerų 
draugų negrįš iš karo lauko.

Juozas Kvedera, sūnus, yra 
ir vienas iš tų, kurie laimingai 
grįžo iš užmarių. Jis ir garbin
gai atleistas iš karo tarnybos.

Sveikiname grįžusius mūsų 
karius. Džiaugiamės jų laime, 
kad gyvi ir sveiki grįžo pas sa
vuosius. Turime vilties, kad tru
putį pailsėję jie vėl grįš prie vi
suomeninio veikimo, prie visuo
meninio darbo mūsų kolonijoj.

Nuotrupos
— Felicija Pliuščikienė, kuri 

buvo atvykusi slaugyti savo ser
gančią mamytę Elžbietą Mende- 
lienę, grįžo pas savuosius į Oak
ville, Conn, liepos 6 d. Ji išbuvo 
su ligone virš 6 savaičių laiko.

— Rugsėjo mėn. jam sueis. 
15 metų, 
Alfonso 
tinkama, 
surengtų 
nes nėra 
mesnio darbininko kaip mūsų 
kunigas Dubinskas. Jis yra vi
sų gerbiamas ir mylimas. Visi 
mato jame tikrą' Kristaus apaš
talą, tikrą Dievo kunigą.

— Pranciška Kalinauskienė 
randasi Maryland General ligo
ninėje. Gydytojai daro įvairius 
bandymus surasti priežastį gal
vos skaudėjimo, kurį ligonė nuo
lat kenčia.

— Ieva Ratkevičienė ilsisi pas 
savo dukterį. Akies operacija 
buvo sėkminga. Kaip Ratkevi
čienė, taip jos vyras džiaugiasi 
ir Dievui dėkoja už atgavimą 
šviesos.

— Sakalauskų Antanas iš 
Westport atleistas iš karo tar
nybos. Džiaugiasi jo tėtis, nes 
Antanukas gerai susipranta ir 
sutinka sų tėvuku Sakalausku.

— Kun. Kazimieras Keido
šius davė šliūbą savo sesutei 
Anelei liepos 14 d. Ji laukė savo 
broliuko grįžtant. P. Keidošiūtė 
yra mūsų Sodalicijos pirminin
kė.

kai jis darbuojasi Šv. 
parapijoj. Būtų visai 
kad parapijos dr-jos 
pagerbimo vakarėlį, 

kito uolesnio ir ištiki-

Komunistai Prakišo Delegato Ir 
Valdybos Rinkimus

Jau “Amerikoje” buvo rašy
ta, kad kriaučių 54 skyrius tu
rėjo delegato ir pildomosios ta
rybos rinkimus ir kad tuose rin
kimuose komunistai pralaimėjo. 
Rinkimus laimėjo demokratinio 
nusistatymo žmonės: katalikai, 
socialistai ir kiti.

Reikia žinoti, kad per daugel 
metų kriaučių 54 lokalą kon
troliavo komunistai ir jiems pri
tariu žmonės. Jie visuomet į su
sirinkimus ateidavo organizuoti 
ir užtad jiems buvo lengva mil
žinišką didžiumą neorganizuotų 
žmonių kontroliuoti.

Bet nuo 1940 metų užputę kiti 
vėjai. Lietuva okupuota Sovietų 
Rusijos. Komunistai visur už- 
gyrė Sovietų Rusijos veiksmus; 
jie užgyrė ir Lietuvos okupavi
mą. Daugel mūsų lietuvių kriau
čių praregėjo ir suprato, kad ko
munistai yra savo tautos neprie
teliai. Prasidėjo dirbtuvės, orga
nizacijų susirinkimuose argu
mentacijos. Komunistai ir jų 
sankeleiviai nesidrovėjo — jie 
visur ir visuomet pasisakė, kad 
Lietuva turi būti Sovietų pa
vergta.

Geri lietuviai, kurie turi tė
vus, brolius, seseris ir draugus 
Lietuvoje, nesutiko ii’ nesutinka 
su tokia komunistų nuotaika. 
Jie gyveno po Rusijos valdžia 
ir žino, ką reiškia gyventi po 
svetimu jungu. Piktinosi komu
nistais, kaip tautos išdavikais. 
O argumentuose su komunistais 
už Lietuvos laisvę, komunistai 
visokiais būdvardžiais švaisty- 
davosi į katalikus, socialistus ir 
šiaip kriaučius. Net nesigailėda
vo visokiais bui'žujais ir fašis
tais tuos žmones apšaukti, kurie 
stoja už Lietuvos laisvę ir lietu
vius kaipo tokius.

Neapykanta prieš komunistus 
ir jų sankeleivius augte augo ne 
tik visoje lietuvių visuomenėje, 
bet ypatingai tarpe kriaučių 
Brooklyne. Jeigu jiems Lietuvos 
likimas nesvarbu, jeigu jiems 
lietuvių vargai ir skurdas nerū
pi, tai ko jie tupi lietuvių orga
nizacijų vairuose? Jeigu jiems 
taip maloni yra Sovietų Rusija, 
kuriai ir Lietuvą atiduoda, tai 
tegu eina pas svetimus ir į jų 
organizacijas...

Geri lietuviai, be skirtumo net 
politinių pažiūrų, pradėjo su
prasti vieni kitus lietuvių orga
nizacijų susirinkimuose. Pradėjo 
viens kitam pašnabždomis į au
sį: “Kam mum tų subolševikė- 
jusių lietuvių reikia, tegul eina 
ten, kuriems jie tarnauja”. Jau 
pereitų metų gruodžio pradžio
je, kriaučių 54 skyriaus valdy
bos rinkimuose komunistai pra
laimėjo. Tai gal pirmą kartą, 
kaip kriaučių lokalas ekzistuo- 
ja, įėjo į Lokalo P. K. net 4 ka
talikai, trys socialistai, vienas 
kitas bepartyvis ir trys komu
nistai.

Pajutę komunistai mūsų loka- 
le pavojų, kad susipratę lietu
viai jau nesiduoda toliau komu
nistams savę mulkinti, pradėjo 
naujus manievrus. Jie pradėjo 
lysti prie “mūsų” žmonių. Jie 
nesigailėjo gėrimams ii’ fundams 
pinigo, kad tik kaip nors vieną- 
kitą minkštesnį mūsiškių pasi
trauktų savo pusėn.

Jie pirmučiausiai puolėsi prie 
lokalo pirmininko V. Zavecko. 
Net Rokas Mizara, kiek teko 
patirti, turėjo kelias “konferen
cijas” su lokalo pirmininku. Tie 
pasitarimai, matyt, turėjo re
zultatų. Jų pasekmėje komunis
tai suėjo į pažintį su A. Bubniu. 
Mat, komunistams atsilaikyt 
prieš demokratinio nusistatymo 
lietuvius kriaučių lokale, reikė
jo iš to demokratinio fronto iš
rauti sau talkininkų. Tiesa, 
jiems pavyko du “stambius” as
menis gauti. Kada gavo du 
“stambius” asmenis, tai visur 
po Brooklyną sklido gandai, kad 
ateinančiuose kriaučių lokalo 
rinkimuose bus supliekti demo
kratiniai kriaučiai ir jiems bus 
užkarta komunistų ir šnapsorių 
diktatūra. Bet taip neįvyko...
Komunistai prasikazyriavo iki 

Paskutinio Cento
Dar, tur būt, niekad nebuvo 

mūsų lokalo istorijoje, prieš de
legato rinkimus, kaip pereituos 
toks akiplėšiškas agitavimas. 
Kur tik neisi, vis susitiksi ko
munistą: “Dešimt prieš tavo 
penkis, kad A. Bubnys laimės 
šiuos delegato rinkimus!” Ne
mažai net nieko neturintieji su 
kriaučiais priėmė tokias laižy- 
bas iš komunistų. Sakoma, kad 
ko karštesnis komunistas, tai 
daugiau dolerių laižybom dėjo 
už A. Bubnio kandidatūrą. Tvir
tinama, kad kai kurie komuni- 
tai pralošė net po kelis šimtus 
dolerių. Bet vistiek jų kandida
tas birželio 29 d. kriaučių 54 
skyriaus rinkimuose pralaimėjo.

Nežinia, kiek yra tiesos, bet 
daugelis komunistuojančių |

kriaučių tvirtina, kad iš kokio 
tai šelpimo fondo jiems “Laisvė” 
davusi pinigų ir liepusi nesigai
lėti laižyboms už A. Bubnį. Tie
sa, juk pas komunistus yra vi
sokių fondų: politinių, namų sta
tymo ir tam panašių, kurie 
renka ir renka savo pasekėjų 
dolerius.

V. Michelsono likime
Mums labai gaila, kad mūsų 

žmonės nesupranta komunistiš
kų triukų. A. Bubnys juk nėra ir 
nebus komunistas. V. Zaveckas 
nebuvo ir nebus komunistas. Ko 
jie pas komunistus nuklemšiojo, 
tai visiems suprantama. Rodos, 
jiedu turėjo matyti daug toliau, 
negu stiklelį. Jie gerai žino V. 
Michelsono likimą. Kiek dėjo 
komunistai pastangų, kol prisi
kalbino V. Michelsoną ir jo sū
nų Kęstutį. Jie tėvą rėmė į 
kriaučių lokalo delegatus, o jo 
sūnui davė redaktoriaus vietą. 
Jų vardai spaudoje tik mirgėte 
mirga: “Michelsonas, Michelso- 
nukas!” Kur jie šiandie? Poli
tiniai užmušti ir palaidoti...

Taip bus ir su V. Zavecku ir 
A. Bubniu. Komunistams, kaip 
jie kad sako, reikia priešą muš
ti. Demokratiniai žmonės kriau- 
čiuose ar kur kitur yra skaito
mi jų (komunistų) priešai. Mušt 
priešą, reikia mušt su jų pačių 
įrankiais. Užtad jie ir zujo apie 
A. Bubnį, apie V. Zavecką, kad 
pasigautų juos ant savo ukučio. 
Jie pasigavo V. Zaveckas, kuris 
skaitydavosi bepartijiniu, šiuose 
rinkimuose nusimaskavo ir pasi
rodė- tikroje šviesoje, kad jis 
stovėjo su Lietuvos laisvės prie
šais.

A. Bubnys per metų metus 
buvo biauriausiai purvinamas 
komunistų, o dabar ėjo į dele
gatus komunistų tikietu. Jiedu 
nei tiek nesuprato, kad komu
nistai juos (V. Zavecką ir A. 
Bubnį) pasiėmė tik todėl, kad 
sumuštų rinkimų metu demokra
tinių žmonių kandidatą į dele
gatus, tai J. Buivydą. Komunis
tų tikslas buvo supiudyti mū
siškius ir laimėti rinkimus. Bet 
jiems tai nepavyko atsiekti.

Mes žinome komunistų tiks
lus ir suprantame jų manievrus. 
Bet mūsų kai kurie buvę fron
tai sutirpo prie degtinės stikle
lio ir nuklemšiojo ten, kur ge
ram lietuviui nepridera.

Tiesa, mes laimėjome kriau
čių 54 skyriuje! Bet prieš ką? 
Prieš savo ideologijos žmones, 
kuriuos įtūžusiai rėmė komunis
tai, kad mums, kaipo demokra
tinio nusistatymo žmonėms, už
duotų smūgį. Ar mes verti to 
susilaukti nuo tų žmonių, su ku
riais dirbome per metų metus 
Amalgameitų unijoje ir kartu 
kovojome prieš komunistus, ku
rie ardė Amalgameitų uniją, 
kurie piudė mūsų narius’ prieš 
vieni kitus, kurie įsigavę į loka
lo valdybą, neigė kitaip manan
čių teises. Ir tiedu mūsų žmonės 
(V. Z. ir A. B.) nusvyro pas

mūsų amžinus priešus! Nėra dar 
vėlu savo klaidas pataisyti, ir aš 
tikiu, kad jos bus pataisytos...

Mūsų laimėjimas, tai laimėji
mas visų lietuvių didesnio susi
vienijimo. Užtenka tūnoti ir atsi
duoti Lietuvos priešams, kad jie 
mūsų lietuvių reikalais “rūpin
tųsi!” Jiems Lietuva yra ne Lie
tuva, bet tik sovietinė respubli
ka. Jie (komunistai) kaip įma
nydami, kur tik gali, stengiasi 
lietuvių vardą žeminti. Jeigu kas 
iki šiam laikui nesuprato komu
nistų purvinos politikos, tai jau 
laikas ir labai laikas suprasti ir 
nuo tų lietuvių demoralizato- 
rių atsišriubuoti.

Tiesa, kai kurie ir geri kata
likai pereituose rinkimuose su
svyravo. Jeigu ne “Amerikos” 
viešas pasisakymas už J. Buivy
do kandidatūrą į delegatus, bū
tų daugiau susidemoralizavę. 
Bet kada “A” padarė viešą pa
reiškimą, aišku, daugelis atkrei
pė dėmesį ir atidavė savo balsą 
už J. Buivydą. Rinkimai nėra J. 
Buivydo, kaipo asmens klausi
mas. Rinkimai griežto susikirti
mo jėgų išbandymas.

Mes rėmėme J. Buivydo kan
didatūrą į delegatus todėl, kad 
mes šiandie dirbame bendrą dar
bą su socialistais ir kitų pažiūrų 
žmonėmis Lietuvos išlaisvinimo 
byloje. Antra, kaipo gerą uni
jos darbuotoją. Trečią, kaipo iki 
šiam laikui neprasikaltusį žmo
gų. Tai tais trim sumetimais 
mūsų spauda, mūsų žmonės sto
vėjo už J. Buivydo kandidatūrą 
į delegatus. Tiesa, mes laimėjo
me.

Komunistai, prisikabin į savo 
būčį, politiniai nulinčiuoja ir pa
džiauna ant lentynos žmones. 
Mes, veikdami kartu su skirtin
gos ideologijos žmonėmis, nori
me nuoširdžiausio pasisekimo 
bendrame veikime. Nei veikė
jas, susiartinęs su mumis bando
mas pakelti į didesnius veikėjus 
ar į didesnį visuomeninį darbą. 
Mums svarbu dirbamas darbas.

P. M. Kriaučius

SOVIETIZACIJA IR KOMU
NISTŲ PARTIJOS DIKTA

TŪRA LIETUVOJE

Maskvos oficiozas „Izves- 
tija” Nr. 93 praneša, kad Lie
tuvos Valstybinė leidykla jau 
išspausdino Stalino raštus 
„Apie Leniną”, „Apie Leni
nizmo Pagrindus”, ,Apie dia
lektinį ir istorinį materializ
mą”; taipgi išleistas Stalino 
gyvenimo aprašymas lietu
vių kalba.

Okupacinė-sovietų vadovy
bė Lietuvoje verčia lietuvius 
savomis lėšomis, panaudo
jant savas leidyklas, gaminti 
propagandinę sovietinę ko
munistinę literatūrą. Tokių 
raštų dabar daugiausia ir 
spausdinama Lietuvoje.

Daugiau Karo Bonu Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

-- ■ - .

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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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APREIŠKIMO PARAPIJOS

Piknikas]
SEKMADIENĮ

Liepos-July 22
KLASČIAUS CLINTON PARKE

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

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

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

JIE DIRBO L. DIENAI

Praėjusi Lietuvių Diena 
buvo pasekminga, dėlto, kad 
joje nuoširdžiai darbavosi 
nenuilstantieji „Amerikos” 
prieteliai.

Per visą dieną prie bilietų 
kasos ir vartų dirbo K. Kru- 
šinskas, P. Montvila, W. Zau- 
kus, J. Skarulis, K. Dobro
volskis, St. Lukoševičius, Al. 
Spaičys, K. Galčius ir K. Bal
trušaitis.

Laimėjimų knygutes pri
iminėjo J. Tumasonis ir M. 
Mikolaitis.

Ženklelius pardavinėjo S. 
Subatienė, P. Kurienė ir M. 
Vizbarienė.

Pintinės išleidimu rūpino
si: A. Butkuvienė, O. Pana- 
tauskienė, P. Stravinskienė 
ir O. Sijevičienė.

Kitas dovanas laimėji
mams platino B. Adomaitie
nė, M. šertvytienė ir J. Gra
žienė.

Šiems visiems darbuoto
jams priklauso padėka už 
nuoširdų pasidarbavimą pa
puoštą geromis pasekmėmis.

VIEŠI ROCHESTERIETIS

Juozas Mociejūnas, gyv. 
Rochester, N. Y. šią savaitę 
vieši pas savo dukterį ir žen
tą J. B. Laučkus. Smagių 
atostogų.

ATOSTOGAUJA MERGAI
TĖS

Mergaičių stovykloje, Put
nam, Conn, prižiūrimoje N. 
P. Švč. P. Marijos seserų, 
atostogauja keletas brookly- 
niečių mergaičių, būtent: J. 
Aromiskytė, R. Averkaitė, 
Bagdonaitė, A. Dulkytė, A. 
Kašėtaitė, A. Simutytė, T. 
Vaičiulytė ir kitos.

IŠVYKO ATOSTOGŲ

EI. Jurgelienė su sūnum 
Algimantu išvyko atostogų į 
Thompson Conn.

Su jais išvyko ir EI. Milu- 
kienė su dukrele Nijole iš 
Philadelphia, Pa.

AUKOTOJAI L. DIENAI

Gražioji Pintinė, kuri bu
vo paruošta Angelų Karalie
nės par. moterų sudaryta iš 
dovanų šių asmenų: Charles 
krautuvė; J. Dumblis krau
tuvė; B. Adomaitienė; O. Pa- 
natauskienė; N avickienė; 
Vaitelienė; Putinienė; Bran- 
gaitienė; Vizbarienė; Marti
naitienė; Plioplienė ir O. Si
jevičienė.

Kitiems laimėjimams do
vanas aukojo M. šertvytienė 
ir J. Gražienė.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

L. D. Komitetas

VIEŠĖJO BROOKLYNE

Ant. ir Mar. Šalteniai su 
dukrele iš Kanados ir A. ir 
S. Zupkai su sūneliu iš Wa
tertown, Conn, svečiavosi 
pas Ražickus. Dalyvavo Lie
tuvių Dienoje.

BALF SANDĖLIS ATDA
RAS IKI 8 VAL. VAK.

BALE, rūbams rinkti va
jaus metu liepos ir rugpiū- 
čio mėn., sandėlis 101 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. atdaras 
iki 8 vai. vak. šokiadieniais 
ir iki 1 vai. p.p. šeštadieniais.

Norėdami rūbus pristatyti 
kitu laiku, prašomi iš anks
to pranešti telefonu EV. 
8-6203.

Majoras La Guardia siūlo 
priimti Sharkio, miesto Ta
rybos nario, bilių, kuriuo no
rima padidinti bausmes nu- 
sikaltusiems kainų kėlimu.

Kun. Ph. Correy, Šv. Pran
ciškaus Ksavero kolegijos 
profesorius, sutaikė 300 
streikuojančių darbininkų su 
Green Bus Line, Inc., Queens, 
L. I.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Apreiškimo 
Parapija

Apreiškimo parapijos pik
nikas yra rengiamas tik vie
ną kartą metuose. Labai bū
na gražu sykį į metus vi
siems sueiti į vieną vietą ir 
linksmai praleisti laiką. Kad 
ir didžiausias karštis būtų 
tą dieną, parke būtų vėsu. 
Vėjelis papučia, galima po 
gražiais medžių lapais prisi
dengti nuo karštos saulės 
spindulių, atsivėdinti prie 
šalto alučio. Pikniko vieta 
— Klasčiaus-Clinton parkas, 
Maspethe. Jis bus liepos 22 
dieną, šį sekmadienį. Pradžia 
2 vai. po pietų, šokiai nuo 
7 vai. vak. šokiams gros ge
ras orkestras.

Mūsų parapijos piknikus 
vis labiau ir labiau visi pa
mėgsta. Susirenka visi para
pijiečiai, o prie jų prisideda 
ir iš aplinkinų parapijų arti
mi draugai ir pažįstami. Jie 
susirenka, kad pasipažintų, 
suartėtų, susidraugautų ir 
linksmai laiką praleistų.

Parke bus girdimos lietu
viškos dainos.

Kaip seni, taip ir jauni, 
yra kviečiami į mūsų parapi
jos pikniką, liepos 22 d. Bus 
daug visokių įvairumų, pasi
linksminimų ir lenktyniavi
mų karališkos šeimos rinki
muose.

R. K-tas

Angelų Karalienės 
Parapija

Susirinkimas
Šį sekmadienį, liepos 22 d., 

9 vai. mišių metu, Amžino
jo Rožančiaus draugijos na
rės eis bendrai prie Šv. Ko
munijos. Narės prašomos da
lyvauti. Susirinkimas tuo- 
jaus po vakarinių pamaldų.

Pusryčiai su programa
Visi ir visos, kuriems lai

kas leidžia, prašomi dalyvau
ti pusryčiuose ketvirtadienį, 
liepos 26 d., po 10 vai. mišių. 
Bilietai po 50 centų.

Valdyba

Šv. Onos novena, kuri pra
sidėjo praeitą trečiadienio 
vakarą, lankoma gausiai. Pa
maldos būna rytais ir vaka
rais. Rytais 9 vai. mišios no- 
venos intencija. Vakarais — 
7:30 — maldos, pamokslas ir 
Palaiminimas švč. Sakra
mentu. Novenos maldas ve
da kun. A. Mešlis, S. J. No
vena baigsis šv. Onos dieną, 
liepos 26.

Kun. A. Masaitis, parapi
jos beno vedėjas, kviečia vi
sus jaunuolius, tarp 12 ir 16 
metų amžiaus, abiejų lyčių, 
turinčius noro prisidėti prie 
mūsų parapijos beno, ateiti 
į parapijos salę antradienio 
ar ketvirtadienio vakarais. 
Tomis dienomis būna beno 
praktikos.

Parapijos metinė šventė 
jau netoli. Bus rugp. 1 ir 2 
dienomis. Parapijos piknikas 
bus rugpiūčio 19 d., Klas- 
čiaus parke, Maspethe.

ŽUVO KARYS

TAIP NACIAI ELGĖS SU LIETUVIAIS

Šią šalį pasiekė žinių ir 
apie tai, kaip vokiečiai elgė
si su lietuviais koncentraci
jos stovyklose.

Kai į tas stovyklas, kur 
teko būti lietuviams, atvary
davo žmonių, jiems liepdavo 
nusirengti ir eiti po vandens 
purkšlėmis. Po to vėl vary
davo nuogus į lauką, kur 
laukdavo kokią valandą. Ta
da vėl varydavo po vandeniu.

Po kelių tokių maudymų 
rezultatai žiemos metu būda-

L. VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

L. Vyčių N. Y. ir N. J. aps
krities suvažiavimas įvyks
ta šį sekmadienį, liepos 22 d., 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje, New Yorke.

Visos kuopos prašomos 
prisiųsti delegatus į šį suva
žiavimą. Taip pat kviečiami 
ir kiti nariai jame dalyvauti.

B. Ginei, rašt.

Maspetho Žinios

— Šv. Onos novena veda
ma rytais per 8 vai. mišias. 
Prasidėjo liepos 18 d. ir baig
sis 26-tą.

— Liepos 28 d. 5 v. v. su
situoks Florence A. Petreš- 
kevičiūtė (Waves narė) su 
Foster M. Erskine.

— Šv. Onos sodalicija švęs 
savo metinę (penkerių) šven
tę šį sekmadienį liepos 22 d. 
per 8 vai. mišias. Prieš mi
šias bus naujų narių įrašy
mas. Sodalicija turės bend
rus pusryčius Forest Hills 
Inn restauarnte 10 vai.

— Kun. P. A. Lekešis iš
vykęs dviem savaitėm atos
togų.

— Praeitą sekmadienį 
Maspetho bažnyčioje mišias 
laikė: kun. , V. Pažereckas, 
kun. Jonas Skrodenis, M.I.C. 
ir kun. Pranas Skrodenis, 
M.I.C.

— Drabužių rinkimo va
jus eina. Suvežami į salę, iš 
kur pervežami į sandėlį 
Brooklynan.

— Liepos 15 d. Edvardas 
Romeo padarė įžadus pran
ciškonų vienuolyne.

Parapijos bazaras
Mūsų parapijos bazaras 

jau nebetoli, tik už trijų sa
vaičių. Klebonas kun. J. Bal- 
kūnas išsiuntinėjo laiškus, 
su laimėjimo knygutėmis, 
kviesdamas visus parapijie
čius dalyvauti bazare rugp. 
11 ligi 19 d. Par. Draugijos 
jau rūpestingai ruošiasi ir 
gamina rankdarbius. (Rožan
čiaus, Altoriaus ir šv. Onos 
draugijos). Taipgi ir pavie
niai asmenys jau užsiregis
travo aukoti gražias rankų 
darbo dovanas.

Į šį didelį parengimą kvie
čiami atsilankyti ne tik pa
rapijiečiai, bet ir visos apy
linkės žmones, bei pažįsta
mi ir pasinaudoti gražia 
proga laimėti dailių ir bran
gių dovanų, paragauti ska
nių užkandžių.

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

Pfc. Albinas Gerulis, ma
rinas 6 Div., birželio 23 d. 
mirė nuo žaizdų, kurias ga
vo kovodamas Ryukers sa
lose (Okinawa).

Žuvęs karys buvo vedęs ir 
paminėti 5 metų vedybų su
kaktį, siuntė savo žmonai gė
lių bukietą, deja, pranešimas 
apie mirtį atėjo anksčiau ne
gus gėlės.

Liko žmona Frances, kuri 
dabar randasi daktaro prie
žiūroje, motina Gerulienė- 
Karalaitienė ir 2 seserys.

Liepos 17 d. Marian Hills 
marijonas klierikas Jonas 
Vilutis padarė įžadus, ir par
vyko atostogų pas savo ma
mytę.

J. P. GINKUS
495 Grand St AD. JfiZAVITAS 

Brooklyn, N. Y. Pranešimu Direktorius
EV. 4-7142

VIOLETA PRANOKUS 
Muzikos Vedėja 

EVergreen 8-3626

Brooklyno katalikų sa
vaitraštis „Tablet” ragina 
katalikus protestuoti prieš 
visokius sovietų leidžiamus 
šmeižtus katalikų ir jų tiky
bos adresu.

Mūsų kariai
P.F.C. Pol. Pieža parvykęs 

iš Italijos praleido 30 d. atos
togų pas savo motiną. Liepos 
15 grįžo vėl kariuomenėn. 
Motina surengė gražią išleis
tuvių puotą.

Liepos 14 d. mūsų choro 
narys Antanas Januška par
vyko atostogų 30 dienų iš 
Pacifiko salų, kur išbuvo 3 
metus; jis buvo sužeistas ir 
dabar daktaro priežiūroje.

Alf. Kuzmickas atleistas iš 
kariuomenės; jis buvo su
žeistas du kartu Vokietijoj.

F. C. Seemen Vincas Vilu
tis parvyko 18 dienų atosto
gų pas motiną.

O. P.

vo liūdni: daugelis mirdavo 
pirmomis dienomis, kai at
varydavo į stovyklą.

Stovyklų sargai nevisados 
laukdavo, ligi atvarytieji vi
sai gyvybės neteks. Kartais, 
jei žmonės atrodydavo mirę 
ar pusgyviai, juos suversda
vo į ratukus ir nuvežę įmes
davo su lavonais arba pu
siau mirusiais.

Būdavo tokių, kurie tarp 
tų lavonų atsigaudavo ir pa
kilę grįždavo atgal į stovyk
lą. Tokių atsikėlusių iš nu
mirėlių yra buvę ir iš lietu
vių tarpo.

SOVCHOZAI IR REKVIZI
CIJOS LIETUVOJE

Sovietų Rusijos laikraštis 
„Izvestija”, Nr. 50, praneša, 
kad jau iki š. m. kovo 1 die
nos Lietuvoje buvo įsteigti 
104 sovehozai, tai yra, ben
dri valstybiniai komunisti
niai dvarai.

Lietuviai džiaugės nepri
klausomybės metu pasidarę 
savažemiais ūkininkais, da
bar gi vėl grąžinama dvarų 
gadynė, taip lietuvius slėgu
si baudžiavos metu.

Tik tas skirtumas, kad vie
toje ponų, dabar ponaus ko
misarai.

Tame pat laikraštyje pra
nešama, kad pereitais metais 
uždėtosios rekvizicijos gru
dų, bulvių, mėsos ir pieno iš 
Lietuvos ūkininkų jau išieš
kotos. LAIC.

TAIKOS SUTARTIES SU 
RUSIJA SUKAKTIS

Liepos 12 dieną suėjo 25 
metai, kai Lietuva pasirašė 
taikos sutartį su Sovietais.

Toje sutartyje Rusija pa
sirašė šį įsipareigojimą: 
„Rusija be atodairą pripažįs
ta Lietuvos valstybės sava
rankiškumą ir nepriklauso
mybę su visomis iš tokio pri
pažinimo einančiomis juridi
nėmis sėkmėmis ir gera va
lia visiems amžiams atsisa
ko nuo visų Rusijos suvere
niteto teisių, kurių ji yra tu
rėjusi Lietuvių tautos ir jos 
teritorijos atžvilgiu”.

Vėlesnėse sutartyse Sovie
tų Rusija pakartotinai pa-

LIETUVOS BYLAI 
GINTI AUKOS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

___

Anka ly- 
įkai Ben- 
< Lietuvių 
'į National

Tai labai
F .. ^valdžios 
įpa užsie- 
' pakuoja- 
; ak taip ir

AMERIKOS LIETUVIŲ

LIKŲ VISUOMENINK

KULTORINIO GYVEN

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTAD

Entered as Second-Class matl 
Office at Brooklyn, N. Y. un

ATLANTO (

Valdžios įs- 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate nrižiūrėjo

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirlnklnų-,1 a imti 
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS iš gfi# ū . 
rlausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITEg^ grupės

Juozas Ginkus tam
495 Grand Street, Brooklyn, N.

-------------------------------------išlaikė 
Kongresmonai šią saį Jis buvo 

pradeda atostogas, kurio,garo Fon- 
sis iki spalių 1 d.-------------- nuo

---------- jais lietu- 
Šv. Tėvas paskyrė kui^ Para‘ 

Schaff, pranciškoną ar>r pinigais, 
kietį iš Cincinnati, (^ti tenka 
Pranciškonų ordeno vy. Dr. J. B. 
niuo j u.------------------------- jjobendra-

tvirtino šios 1920 metų su
tarties galiojimą, o 1939 m. 
spalių 31 d. Molotovas prieš 
Aukščiausią Sovietų prezi
diumą iškilmingai pareiškė:

„Mes esame nusistatę 
skrupulatiškai ir griežtai lai
kytis sutarčių... ir mes pa
reiškiame kad visos skelbia
mos nesąmonės apie susovie- 
tinimą Baltijos kraštų yra 
tik padaras mūsų bendrų 
priešų ir visų priešsovietiš- 
kų provokatorių.”

25 metų sukaktis nuo iš
kilmingų Rusijos įsipareigo
jimų Lietuvos laisvės atžvil
giu yra dar viena proga at
kreipti žmonijos dėmesiui į 
sunkią Lietuvos priespaudą 
sovietų okupacijoje ir į tei
singus lietuvių tautos laisvės 
siekimus. LAIC.

J. H. Freeman, newyorkie- 
tis, buvęs Cincinnati, Ohio 
laikraščio redaktorius, II 
karo veteranas, šiomis dieno
mis įstojo į Domininkonų or
diną.

New Yorko ir New Jersey 
valstybių organizacijų gegužės 
20 d. konferencijoje gautos au
kos:
ALT Sk., Rochester,

N. Y. $100.00
Federacijos Skr. Maspeth ..$50 
LSS 19 kp., Brooklyn ........$25
Paterson BALF 86 skr..........$20
A. Apanavičius .................... $15

Po $10
L. K. Federacijos New Yorko 

apskritis, SLA 38 kp., šv. Pran
ciškaus Tretininkės, Maspetho 
šv. Rožančiaus Dr-ja, Apreiški
mo Šv. Vardo Dr-ja.

Po $5:00
D. J. Averka, I. Bajorienė, J. 

Buivydas, A. Geružis, J. Joku- 
bavičius, O. Jasinskienė, Adv. 
K. Jurgėla, J. Kinderis, T. Kubi
lienė, Izabelė Laučkienė, L. Vy
čių 41 kp., LDD kuopa, Maspetho 
Pil. Klubas, Moterų Są-gos 29 
kp., Šv. Monikos Dr-ja, prof. K. 
Pakštas, M. Papečkienė, kun. 
K. Paulionis, Patersono Lietuvių 
Dr-jų Sąr., V. Pietaris, F. Sa- 
ranka, S. Cerebiejus, (Ant. ir 
Ona) Stakniai, B. Vičienė, J. 
žemaitis, Pr. ir J. Gražiai.

Po $3.00
Patersono Šv. Kazimiero par., 

Po $2.00
J. Glaveckas, J. Kuodis, K. 

Martinaitienė, J. Maskėnas, Mo
terų Są-gos apskritis, M. Varnis, 
J. Zavistanavičius.

Po $1.00
Z. Gudaitienė, R. Janulienė, 

A. Kuzmickas, P. Montvila, J. 
Treinis, J. Tumasonis, A. Vis
minas.

Viso surinkta $415.00.
P. Bajoras,

Konferencijos iždininkas

MUrray HiU 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater
Metropolitan area
809-11 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. Musų 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.

Washingtonas. — 
nių Amerikos Valstyl 
tavas per radiją japc 
pėjo, kad jie turi bi 
nai pasiduoti dabar, n 
šingu atveju jie visan 
neteksią progos pasi 
Atlanto čarterio le 
mis. ,

Kalbėtojas per rac 
brėžė, kad jei Japon 
ims besąlyginį pasi 
ji galės tikėtis „le 
kurios yra išdėstytoj 
to Čarteryje.

Manoma, kad pre: 
Trumanas yra Pol 
pasiėmęs planą, kurii 
lygomis būtų priimt, 
nijos pasidavimas. C 
šiai, ji netektų savo 1 
vyno, aviacijos ir ki 
nių įrengimų. Iš jos 
imtos visos teritorijo 
rus pačias Japonijc 
Taip pat jos karo 
būtų sunaikinta, o ji 
kus prižiūrėtų J

REIKIA DARBININB^.^ 
______ pažygiu. 

Reikalinga darbininkų (vyt. 
moterų) kriaučių dirbtuvėje - ...
NIšERIŲ. 1-nos merginos tikfcįtaISKel- rn f rPib-5
segti; 1-nos merginos beistyt cu7'. -t. loULUa. Dilių leme 
1-nos merginos prie Felling AUenKOS ;žJuofj Var0 nUcil Lewes. Taipgi priimsime vyrus.. 181111011 lr KdrU ŪUS1J 
teris ar merginas mokintis si 
ant Singer Sewing mašinos, nu Ihlmvn 
me po 60c j valandą. Reikia81^ 
kriaučiaus laininkų beistyt ir t [TCfldentaS, 
daryti: 1-no operatorio prie m?“ , 
pečių daryti (back joining); l-n^TiUtapa- 
ratorio prie Hoffman mašinos, j—l,0„a 
holes creaser. Del daugiau infJ plevėsavo 
cijų, prašome kreiptis pas uimmai i5S. M. KARVELIS ®]aFal 18

45 Roebling St., Brooklyn, N.ld Hirbor.
Tel. EVergreen 7-2494 įškė-

— -igrikos ka-
PARDUODAM?

Abet juo

Kitais atžvilgiais ja 
neštų sveiką kailį.

Amerikos vyriaus 
reiškimas apie Atla 
terį Japonijai yra r. 
tas. Kiti politiniai s 
galvoja, kad yra nei 
čarterį taikyti japor 
rie pradėjo karą, ii 
apie Atlanto čarte

Geri, pigūs, patogūs mg Amerikos 
Gerose vietose. Patarnavai štai ko- 
teisingas.

UŽTIKO JAP
Apdraudžia viską, kas tildei taikos 

prašo. Apdraudžiu (insurini talijai, 
žmones. irimo gaba-

Kreipkitės: riokio pinigi-
Joseph Vastuna2^0^6'

r akaro. „Mes
Real Estate Insurance! povės vi-

496 Grand St., Brooklyn, I
Tel. EVergreen 7-167011 

------------------------------------ -Truman tai

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE INSURANCE

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

TeL Virginia 7 -1896

5 STagg 2-1454
I F. GRAŽYS ir SŪNUS i 

KONTRAKTORIAI
K Atlieka mūrinių namų sienų iš- ® 
5? lyginimų, plasteriavimų, šaligat- k
6 vių cementavimų ir kt. darbus.

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

nai jie panaikino sa 
ją ir pasivadino po 
unga. Tada jų prip 

Maskvos palaimint 
Browder buvo paski 
komunistams galim 
rinti ir su kapital: 

Šiandie popieriai 
kie. Rusijos karai

^pasitarimų

Clement A. Voki*
(VOKETAITIS)

tad vėl daiktų pa 
leičiami. Browder ; 
smarkiu paklydėlii 
siu nuo marksizm

Advokatas skir'
3 ir skirtin-

47-40 — 74fh Stree
ų Amerikos 

Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972 ®.
w gerovė.

- —įn niekur ne-

nuo pasaulinės n 
siekimo kelio. Al 
Amerikoje veiktų 1 
nė „čistka”, Brov 
vengtų viešo kaltei 
žinimo ir... atsisvei 
gyvųjų bendruomei

Šiandie komui
W ar prieš

ei i c a i si taikos ir saugok savo Ah vėliava.
dūduoti, kaip 

Teikiamas geriausias ai Lietuvos 
patikrinimas, prižiurę jimSpažvaigždė 
AKINIAI prieinamiausiai tik Berlyne, 
kainomis pagal jų rūšis, hije galėtų ji

SI Įstaiga Įsteigta prieš 40 nu &
■nip lietuvių

Stenger & Stengilais-

skelbiasi partija, 
šią savo vardu į 
kursią darbo klas 
cinei kovai.

Vargu, ar yra k 
ras, kurs galėtų 
savo skūrą keisti 
mimistai. Bet — 
privilegija.

Vasaros laikot 
bai tinkamas vi

OPTOMETRISTAS — OPTUL t

394-398 Broadway, Brooklyn,
‘srupsių apie

................... 3iiį kultūrinį
daug

veiklai. Ypač liep 
piūčio mėnesiai 
įtemptam darbui 
yra ir tokių darbi 
turi ir negali stab

LIETUVIŠKA * kultūri- Į džiausi karščiai, 
tvankumas.

Toks svarbus 
dabar vedamas 
Amerikos Lietu 
drabužių rinkir 
Tūkstančiai lietu 
nių, apdriskusii 
laukia pagelbos. T 
tuojau nepagelbė 
draugai, artimie 
je.

i Lietuvių trem
■ daugiausia yra v
■ jaus metu ir rei 

visas jėgas, kad 
ta ko daugiausia 
bužių.

Nuoširdžiai 
kiekvieną skait; 
paaukoti atlieki 
šio vajaus metu 
kaimynus pakai

» yra ir 1
ALUDE S-fet

v.. ..v. .*• T'enaSKarsti Užkandžiai^
KASDIEN 'Ši prašymus

Patogi Vieta UžėjimuRki mielas 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS^',™^ 
visokių gėrimu “ įskeltas 

_ .Ameri-
JUOZAS zeidat^^
4 n Grand Street Utaemius 

BrookJyn. N. T. fe.

HAvemeyer
RALPH KRCC^h,^

FOTOGRAFAS
65 - 28 GRAND AVENl® “,rP‘

Maspeth, N. Y. vS
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