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31 d. sukanka ly
deri metai, kai Ben- 
l'Lmerikos Lietuvių 

Paurbintas į National 
narius. Tai labai 

>w^a sukaktis.
Tel. EVergreen 4-7142 , Amerikos valdžios

SALDAINIŲ P<UbūžaorgPanizuX

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

GERIAUSIOS RŪŠUj ūkiama tik taip ir 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Jąn ir kiek išleistos 

pusryčiai — PIETOS — VAKARIENE. leido Valdžios is- AISKRYMAS gamintas namie iš geriau ie. . Vai_._ _ĮS 
riauslx bravorų. Parengimams priimami Bį^tropiai pnziurejO, 

t ___n* i sniui pašalpą duotiJuozas 'jinkūjĮįzavugios grupės 
495 Grand Street, gijos atitiktų tam

ATLANTO CARTERIS JAPONAMS

rtino šios 1920 metų su- 
rties galiojimą, o 1939 m. 
alių 31 d. Molotovas prieš 
ikščiausią Sovietų prezi- 
imą iškilmingai pareiškė: 
„Mes esame nusistatę 
rupulatiškai ir griežtai lai- 
rtis sutarčių... ir mes pa- 
iškiame kad visos skelbia- 
Ds nesąmonės apie susovie- 
limą Baltijos kraštų yra 
£ padaras mūsų bendrų 
iešų ir visų priešsovietiš- 
į provokatorių.”

25 metų sukaktis nuo iš- 
Įmingu Rusijos įsipareigo- 
mų Lietuvos laisvės atžvil- 
,u yra dar viena proga at- 
reipti žmonijos dėmesiui į 
mkią Lietuvos priespaudą 
yvietų okupacijoje ir į tei- 
ngus lietuvių tautos laisvės 
.ekimus. LAIC.

J. H. Freeman, newyorkie- 
is, buvęs Cincinnati, Ohio 
likraščio redaktorius, n 
aro veteranas, šiomis diene
lis įstojo į Domininkonų or- 
iną.

KonnB5,s^s Amerikos Lietu- 
ias, atrodo, išlaikė iradedaiį, ’,. ’ ,• ;w kvotimus. Jis buvo sis iki su— ,. . T, „ ^Tautinm Karo Fon-
• galėjo suteikti nuo 

^Thkentėjusiems lietu- 
Schaff, ubai stambios para- 
kietį iš taiktais ir pinigais. 
Prancište tik sveikinti tenka 
niuoji rm. kun. Dr. J. B.

■.r visus jo bendra- 
__ r palinkėti, kad sun- 
^pimo darbas ateity 

ReWar platesniu žygiu.
moterį) m
NISERIŲ.l-a * • *
hnw’wJ^O d. Berlyne iškei
tė™. ipažvaigždė Amerikos 
amst-eTai atlikta atitinka- 
tawPeig°mis- Dalyvavo 
dantiji«ierikos prezidentas, 
rate į; Truman. Tai ta pa- 

kuri plevėsavo 
iitone, kai japonai iš 

^^iiolė Pearl Harbor.
___ bntas Truman, iškė- 

,vą, Amerikos ka- 
PABMyne tarė žodį. Bu- 

impas žodis, bet juo 
G®, [Ę nusakė Amerikos 

Gerose š) tie siekiai štai ko- 
teisngas

Apdraėfa kovoja dėl taikos 
prašo. Apiręs visai žmonijai, 
žmones, šauly nė vieno gaba- 
g^'ijos ar kokio pinigi- 
Ms daikto, kurio Ame- 

itų iš šio karo. „Mes 
n^aikos ir gerovės vi- 

auliui.”
496 (M * . *

^entas Truman tai

lUrray H1U 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion In greater 
Metropolitan area

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

didžiųjų pasitarimų 
abar Berlyne iškel- 

Qfferikos, Anglijos ir 
vėliavos. Kiekviena 

vau j a visiškai skir- 
Įbasaulius ir skirtin-

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

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

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

Dešimties metų garantija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

TeL Virginia 7 -189G

g STagg 2-1454
| F. GRAŽYS ir SŪNUS 

KONTRAKTORIAI
S Atlieka mūriniu namu sienų 11-
K lyginimą, plaste davimu, šallgat-
* vi u cementavima ir kt darbus.
» 293 MAUJER ST,

"’’ooklyN 6, N. Y.

ūras.
41^*>levėsuoja Amerikos 

ten drauge su ja žen- 
“^ka, šviesi viltis, tik- 

jjjjė, visuotinė gerovė.
■s vėliava niekur ne- 

==^pavergimo ar pries- 
r^^ai laisvės, taikos ir 

.ės gerovės vėliava.
j^pku įsivaizduoti, kaip 

v šiandie Lietuvos
jei daugiažvaigždė 

,užeita ne tik Berlyne, 
5 ir Vilniuje galėtų ji 
""Vfti. Ji butų tada gy- 

liniuke kaip lietuvių 
ai#okšta ir alksta lais-

StfĮ* * . ...me puslapyje skaity- 
OFl^s platų straipsnį apie 

jjĮjjttDs lietuvių kultūrinį 
Straipsnyje daug 

tiesos apie kultūri- 
—Ztį vietose gal yra ir 

|pių tvirtinimų, — bet 
I pajudintas vienas 

ji klausimų.
4 nuoširdus prašymas 

Įjfiks: malonėki, mielas
Ižių skaitytojau, per- 
J tą straipsnį, rimtai 

™tyti jame iškeltas 
’ ir parašyti „Ameri- 

m^zo nuomonę, pastabas, 
i mintis. Įdomesnius 

irimus bus galima pa- 
„Amerikos” pusia

ujus pasisakyta iš pla- 
^Jyisuomenes, susidarys 
į^is vaizdas, kas būtų 

jįi! atlikti mūsų gyveni- 
^.tūrinei krizei išnarp- 

W^rikos komunistai vėl 
Jj'i strimgalviais. Per-

Washingtonas. — Jungti
nių Amerikos Valstybių ats
tovas per radiją japonus įs
pėjo, kad jie turi besąlygi- 
nai pasiduoti dabar, nes prie-
šingu atveju jie visam laikui 
neteksią progos pasinaudoti 
Atlanto Čarterio lengvato
mis. ,

Kalbėtojas per radiją pa
brėžė, kad jei Japonija pri
ims besąlyginį pasidavimą, 
ji galės tikėtis „lengvatų, 
kurios yra išdėstytos Atlan
to čarteryje.

Manoma, kad prezidentas 
Trumanas yra Potsdaman 
pasiėmęs planą, kuriomis są
lygomis būtų priimtas Japo
nijos pasidavimas. Greičiau
siai, ji netektų savo karo lai
vyno, aviacijos ir kitų kari
nių įrengimų. Iš jos būtų at
imtos visos teritorijos, išsky
rus pačias Japonijos salas. 
Taip pat jos karo pramonė 
būtų sunaikinta, o jos fabri
kus prižiūrėtų Jungtinės 
Tautos. Būtų reikalaujama 
išduoti ir karo nusikaltėlius. 
Kitais atžvilgiais japonai iš
neštų sveiką kailį.

Amerikos vyriausybės pa
reiškimas apie Atlanto Čar- 
terį Japonijai yra nepapras
tas. Kiti politiniai stebėtojai 
galvoja, kad yra neteisybė šį 
čarterį taikyti japonams, ku
rie pradėjo karą, ir nutylėti 
apie Atlanto čarterio sąly

UŽTIKO JAPONŲ LAIVYNO LIKUČIUS
----------------------------------------------------------------------- <s>

nai jie panaikino savo parti
ją ir pasivadino politine są
junga. Tada jų pripažintas ir 
Maskvos palaimintas vadas 
Browder buvo paskelbęs, kad 
komunistams galima suside
rinti ir su kapitalizmu.

Šiandie popieriai jau kito
kie. Rusijos karas baigėsi, 
tad vėl daiktų pavadinimai 
keičiami. Browder apšauktas 
smarkiu paklydėliu, nutolu
siu nuo marksizmo mokslo, 
nuo pasaulinės revoliucijos 
siekimo kelio. Atrodo, jei 
Amerikoje veiktų komunisti
nė „čistka”, Browder neiš
vengtų viešo kaltėse prisipa
žinimo ir... atsisveikinimo su 
gyvųjų bendruomene.

Šiandie komunistai vėl 
skelbiasi partija. Jie vėl ei
sią savo vardu į rinkimus, 
kursią darbo klases revoliu
cinei kovai.

Vargu, ar yra kitas pada
ras, kurs galėtų tiek kartų 
savo skūrą keisti, kaip ko
munistai. Bet — tai juk jų 
privilegija.

★ © ★
Vasaros laikotarpis nela

bai tinkamas visuomeninei 
veiklai. Ypač liepos ir rug
pjūčio mėnesiai niepatogūs 
įtemptam darbui vesti. Bet 
yra ir tokių darbų, kurie ne
turi ir negali stabdyti nei di
džiausi karščiai, nei įkyrus 
tvankumas.

Toks svarbus darbas yra 
dabar vedamas Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo 
drabužių rinkimo vajus. 
Tūkstančiai lietuvių tremti
nių, apdriskusių, apibasių 
laukia pagelbos. Niekas jiems 
tuojau nepagelbės, jei ne jų 
draugai, artimieji Ameriko
je.

Lietuvių tremtinių tarpe 
daugiausia yra vyrų, šio va
jaus metu ir reikėtų įtempti 
visas jėgas, kad būtų surink
ta ko daugiausia vyriškų dra
bužių.

Nuoširdžiai kviečiame 
kiekvieną skaitytoją ne tik 
paaukoti atliekamą drabužį 
šio vajaus metu, bet ir savo 
kaimynus pakalbinti tai pa
daryti.

gas toms Europos valsty
bėms, kurias pavergė Rusija. 
Jie mano, kad Atlanto Čarte- 
ris pirmiausia turi būti vyk
domas Europos tautoms.

Vyksta į Pacifiką
Iš Londono praneša, kad 

apie 80 procentų mūsų ka
riuomenės, dalyvavusios kau
tynėse Europoje, dabar yra 
jau pakeliui į Pacifiką, ka
rui prieš Japoniją.

Daugumas mūsų karių, 
vykstančių į Pacifiką, ku
riam laikui sustos Ameriko
je pailsėti namie, bet yra ne
mažai tokių, kurie be susto
jimo gabenami tiesiog į Pa
cifiką.

Dalis mūsų kariuomenes ir 
karo aviacijos pasiliks Eu
ropoje užtikrinti ten saugu
mą.

Lenkijoj Negreit 
Bus Rinkimai

Žiniomis iš Maskvos, nau
joje Lenkijos respublikoje, 
kurią jau 20 svetimų valsty
bių pripažino, rinkimai ne
greit įvyks, nes laukiama su
grįžtant visų į užsienį išbė
gusių Lenkijos piliečių. Ka
da visi lenkai grįš į Lenkiją, 
tuomet bus paskelbti rinki
mai.

Guam, Pacifikas. — Karo 
laivyno vadovybė praneša, 
kad mūsų karo laivyno avia
cijos žvalgai užtiko likusią 
Japonijos karo laivyno dalį 
pasislėpusį Kure karo laivy
no bazėje, Įžemės jūroje, kur 
laivai gerai apsaugoti ne tik 
savo ginklais, bet taip pat 
sustiprinimu sausumoje.

Nežiūrint to, mūsų karo 
laivyno vadovybė tuojau pa
siuntė per 1,000 karo lėktu
vų japonų laivus užpulti. Tuo 
metu, kai šitas pranešimas 
gautas, du dideli japonų ka
ro laivai, sakoma, buvo lieps
nose, o keliolika kitų buvo 
nuskandinta ar smarkiai su
daužyta, o puolimas buvo dar 
tęsiamas.

Japonijos radijas pripaži
no, kad keletas jų laivų su
žaloti, bet 30 Amerikos karo 
lėktuvų tose kautynėse nu
šauta ar sugadinta.

Išviso tuose puolimose Ja
ponijos pakraščiuose daly
vauja 2,000 karo laivyno lėk
tuvų, neskaitant kasdien Ja
poniją bombarduojančių di
delių sausumos bombonešių.

Vokietijai Gręsia 
Badas — Ligos

Iš Vokietijos praneša, kad 
jeigu ateinančią žiemą ali- 
jantai nepasirūpins pristaty
ti maisto produktų Vokieti
jai, ypač tose dalyse, kurios 
dabar yra amerikiečių ir ang
lų kontrolėje, Vokietijos gy
ventojams gręsia badas ir li
gos.

Alijantų ekspertai paste
bėjo, kad šiemet vakarų Vo
kietijos derlius bus labai ma
žas, nes žemė perdaug iki 
šiol išnaudota ir dabar neša 
labai menkus vaisius ir der
lių. Negana to, prie geriau
sių sąlygų vakarinė ir šiau
rinė Vokietijos dalis savo gy
ventojų neišmaitindavo be 
kitų kaimyninių valstybių 
pagalbos ir rinkų.

Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis

Potsdamo Konferencija Baigiasi
Buvusieji Suomijos 

Vadai Teisme
Žiniomis iš Švedijos, Suo

mijoje netrukus bus teisiami 
buvę Suomijos vadai, prezi
dentas Risto Ryti ir dešimt 
kitų buvusių Suomijos vy
riausybės narių, kurie bus 
kaltinami už Suomijos išve
dimą į karą su Rusija, kaip 
Vokietijos alijantą. Tie pa
tys buvusios vyriausybės na
riai dar kaltinami už staty
mą tvirtovių Rusijos pasie
nyje ir leidimą vokiečių į 
Suomiją.

SULAIKĖ 80 TŪKSTANČIŲ VOKIEČIŲ
Teisia Marš. Petain 

---- r
Paryžius. —■ Liepos 23 d. 

čia prasidėjo maršalo Henri 
Philippe Petain bylos svars
tymas, kurioje senasis mar
šalas kaltinamas išdavikys- 
tėje ir kooperąvime naciams 
Prancūzijos okupacijos metu.

Prieš Henri Petain liudijo 
buvęs Prancūzijos preziden
tas Albert LeBrun ir buvę 
ministerial pirmininkai Paul 
Reynaud, Daladier ir kt.

Pirmąją bylos svarstymo 
dieną Petain pareiškė, kad 
jis iškels naujų iki šiol ne- 
girdėtų~*ir" „nesapnuotų sen
sacijų”.

Japonai Taupo 
Savo Jėgas

Kai kurie Amerikos karo 
laivyno vadai Pacifike mano, 
kad japonai taupo visas savo 
geriausias jėgas išimties mo
mentams, kada prasidės pa
čios Japonijos puolimas iš 
sausumos.

Paskutiniu laiku, kaip ži
noma, japonai parodė labai 
menko pasipriešinimo ore, 
kada mūsų karo laivai puolė 
Japonijos pakraščius Tokio 
įlankoje.

Kariai Nusinuodijo
“Namine”

Vyriausių kariuomenės gy
dytojų pranešimu, nuo šių 
metų vasario 1 d. iki liepos 
10 d. Prancūzijoje ir Vokie
tijoje nuo nuodingos nami
nės degtinės mirė 188 Ame
rikos kareiviai.

RAŠO APIE LEITENANTU A. BLOZĮ
„Holy Name Journal” ne

seniai įsidėjo straipsnį, kurį 
parašė Arthur Daley apie 
garsųjį sportininką lietuvį A. 
Blozį, žuvusį Prancūzijoje.

Šį straipsnį, pavadintą 
„Giant among Giants”, liepos 
mėn. numeryje persispausdi
no „Catholic Digest”.

Al. Blozį autorius vadina 
vienu iš žymiausių šios kar
tos jaunųjų vyrų. Nežiūrint 
didelių laimėjimų, šis lietu
vis portininkas niekad nesi
kėlė į puikybę. Straipsnyje 
sakoma apie Blozį: „Jis buvo 
nedrąsus, kuklus, švelnus, 
švaraus gyvenimo, bijąs Die
vo, tobulas katalikas, džen
telmenas, pavyzdys kiekvie
nam berniukui amerikiečiui.”

Tas pat „Holy Name Jour
nal” birželio numeryje iš
spausdino kapitono Aleck

Truman Katalikų 
Pamaldose

Potsdamas. — Amerikos 
prezidentas Truman, valan
dėlei atitrūkęs iš trijų di
džiųjų konferencijos posė
džių, buvo nuvykęs į katali
kų mišias, kurias laikė karo 
kapelionas pulkininkas Cur
tis Tiernan, kilimo iš Kansas 
City. Jis yra vyriausias Ame
rikos kariuomenės kapelio
nas Europoje.

Per aną karą Truman ir 
Curtis Tiernan tarnavo tame 
pačiame artilerijos dalinyje.

Iš Frankfurto praneša, 
kad pereitos savaitės pabai
goje, visoje Amerikos kariuo
menės valdomoje Vokietijos 
zonoje, padaryta daugybė 
kratų ir sulaikyta per 80,- 
000 vokiečių, buvusių nacių 
šturmininkų ir kitų nacių 
tarnautojų ir pasekėjų. Dalis 
suimtųjų įtraukti į karo kal
tininkų ir karo kriminalistų 
sąrašą. Po kurio laiko, kai 
visi suimtieji bus ištardyti, 
dalis jų bus paleista, o kiti 
teisiami kartu su kitais na
cių karo kriminalistais.

Kratų metu mūsų kariai 
nacių namuose ieškojo gink
lų, dokumentų ir kitų inkri
minuojančių daiktų. Nemažai 
vokiečių suimta dėlto, kad 
jie dėvėjo amerikiečių kariš
kas uniformas, bet tie teisi
nosi, kad kitokių drabužių 
neturėjo. Daug sulaikyta ir 
dėl neaiškumų dokumentuo
se.

Mažiau Ženklii 
Už Mėsę

Washington. — Praneša
ma, kad nuo liepos 29 d. per 
visą rugpiūčio mėnesį už mė
są reikės duoti mažiau rau
donų ženklelių, negu iki šiol.

Už svarą mėsos reikės par
davėjui duoti mažiau taškų, 
bet kiek mažiau, kol kas ne
paskelbta.

Per paskutines pora savai
čių dideli potvyniai keturio
se valstybėse padarė kraštui 
nuostolių už per $7,000,000. 
Potvyniai siautė New Yorko, 
New Jersey, Massachusetts 
ir Pennsylvania valstybėse.

Richards straipsnį apie Lie
tuvą „Citadel of Catholic
ism”. čia nuoširdžiai ir stip
riai pabrėžiamos Lietuvos 
teisės į nepriklausomybę.

Straipsnis iliustruotas.

Rusai Grąžina 8 vai. 
Darbo Dieną

Karui su Vokietija pasi
baigus, Rusijos dirbtuvėse 
gražinta 8 vai. darbo diena, 
bet atlyginimas darbinin
kams nesumažintas, o laiko
mas karo meto lygyje. Ta pa
čia proga pranešama, kad 
Rusijos pramones ekspertai 
įveda naujus darbo metodus 
ir naujas mašinas, kurių pa
galba dirbtuvėse galima bus 
išlaikyti aukštą produkcijos 
lygi-

Žiniomis iš Berlyno, prezi
dento Trumano, Churchillio 
ir Stalino konferencija Pots
dame jau baigiasi. Pats pre
zidentas Trumanas pareiškęs 
spaudos atstovams, kad kon
ferencija pasibaigs greitai.

Dėl konferencijos išdavų, 
kol kas viskas laikoma dide
lėje slaptybėje, bet netiesio
giniai duota suprasti, kad 
konferencija vyksta labai 
švelniai ir draugingoje at
mosferoje. Aplamai, iš pra
nešimų atrodo, kad tiek Tru
manas, tiek Churchillis ir 
net Stalinas patenkinti kon
ferencijos rezultatais.

Sakoma, kad Amerikos 
Jungtinių Valstybių delega
cija stebisi Trumano gabu
mais, kaip valstybininko ir 
visuomenininko tarptautinė
je politikoje. Prezidentas ga
vęs daugiau koncesijų iš Sta
lino, negu galima buvo tikė
tis, net prie geriausių ir pa
lankiausių derybų sąlygų. 
Ypač pasiekta aiškaus susi
tarimo Tolimųjų Rytų karo 
klausimu, bet smulkmenų ne
paduodama. Pasakoma tik 
tiek, kad susitarimas yra la
bai pavojingas Japonijai ir 
jeigu ji dabar nepasistengs 
susitaikyti su alijantais, ji 
gali susilaukti daug žiaures

UŽPUOLA LAIVUS TOKIO ĮLANKOJE
---------------------------------------------------------- <s> 

' Vinson —- Naujasis 
Iždo Galva

Fred M. Vinson, prezidento 
Trumano pakviestas užimti 
valstybės iždo sekretoriaus 
pareigas, vietoje Henry Mor- 
genthau, Jr., liepos 23 d. pri
saikdintas kaip 53-čias Jung
tinių Amerikos Valstybių iž
do sekretorius arba finansų 
ministeris, ir nuo tos dienos 
pradėjo eiti savo naująsias 
pareigas.

Sekretorius Vinson yra ki
lęs iš Kentucky valstybės.

Daug Žmonių Miršta 
Nuo Migdaly

Sveikatos departamento 
žiniomis, šiemet daug žmonių 
miršta nuo perdidelių dožų 
migdalų. Daugelis nervuotų 
ir negalinčių naktimis už
migti žmonių pradėjo imti 
migdomų miltelių ar tablečių, 
kurias dabar parduoda ne tik 
vaistinėse, bet ir kai kur gat
vėse. Raginama uždėti dides
nes restrikcijas ant tokių 
vaistų.

Karo Laivai Plaukia 
Iš Anglijos

Žiniomis iš Washingtono, 
paskutiniai Amerikos karo 
laivai šią savaitę išplaukė iš 
Europos vandenų, šiomis die
nomis iš Anglijos išplaukė 
keliolika LST tipo karo laivų, 
kurie dalyvavo mūsų kariuo
menės išlaipinime Normandi
joje pirmomis Prancūzijos in
vazijos dienomis.

AUSTRALIJOS PREMJE
RAS KATALIKAS

Mirus Australijos ministe- 
riui pirmininkui Curtin, nau
ju to krašto premjeru tapo 
Chifley, darbo partijos pir
mininkas.

Įdomu, kad Chifley yra 
katalikas. Jis dabar yra arti 
60 metų amžiaus.

nio likimo, negu susilaukė 
Vokietija.

Šioje konferencijoje, kaip 
matyt nemažai kalbėta apie 
tęsimą lend-lease Rusijai, 
bet Jungtinės Amerikos Val
stybės tą reikalą atidėjo iki 
Rusija išpildys kai kuriuos 
anksčiau ir dabar padarytus 
pasižadėjimus.

Galimas daiktas, kad vie
nas iš tokių pasižadėjimų yra 
Rusijos stojimas į karą prieš 
Japoniją. Diplomatiniuose 
sluoksniuose Berlyne ir ki
tur manoma, ir kai kur net 
neabejojama, kad reikalui 
esant Rusija vienu ar kitu 
būdu pagelbės Amerikai ir 
Anglijai kare prieš Japoniją.

Dalis Amerikos delegaci
jos jau išvyko iš Berlyno, o 
kita jau rengiasi išvykti. Sa
koma, kad dalis Amerikos 
delegacijos nevažiuoja namo, 
o kitur, bet kur, nepasakoma.

Churchillis, kuris dalyvau
ja Anglijos rinkimuose, lau
kia balsavimų rezultatų ir 
dėl to šiomis dienomis turi 
būti Londone.

Konferencijos metu visų 
trijų delegacijų pirmininkai 
surengė vieni kitiems tradici
nes pagerbimo vaišes, kuriose 
dalyvavo Trumanas, Chur
chillis ir Stalinas.

Žiniomis iš Guam, Pacific 
ko, mūsų karo laivyno vie
netai užpuolė Japonų laivų 
konvojų Japonijoje, prie pat 
Tokio,

Užpuolime nuskandinta ke
turių japonų prekybinių lai
vų konvojus, taip pat užpul
ti kiti laivai. Iš viso tą dieną 
mūsų karo laivyno laivai ir 
karo aviacija nuskandino ir 
apdaužė Japonijos pakraš
čiuose 21 Japonijos laivą, jų 
tarpe vieno iš dviejų likusių 
didelių japonų karo laivų, vi
sai sudaužyta viršutinė lai
vo dalis.

Jau daugiau kaip dvi sa
vaitės, kai be paliovos mūsų 
karo laivynas ir aviacija puo
la Japoniją.

Netrukus iš Okinawos ir 
kitų salų Pacifike nauji mū
sų karo aviacijos daliniai, at
vykę į Pacifiką iš Europos, 
pradės operuoti prieš Japoni
ją

Mirė Kardinolas 
Bertram

Eidamas 86 metus, mirė 
Vokietijos kardinolas Ber
tram, Breslavo arkivysku
pas.

Jis buvo išgarsėjęs savo 
kovomis prieš nacius. Kaip 
katalikų hierarchijos deka
nas, kardinolas Bertram 
1936 m. parašė ganytojišką 
laišką, ragindamas vokiečių 
tautą priešintis naciams.

Jis mirė Breslave, kurį da
bar yra užėmę rusai.

Su jo mirtimi kardinolų su
mažėjo ligi 40 — tai mažiau
sias jų skaičius per 144 metų 
laikotarpį.

Amerika dabar turi tik vie
ną kardinolą — Philadelphi- 
jos arkivyskupą.

t

Liepos 14 d. grupė Ameri
kos judomųjų paveikslų ga
mintojų iš Hollywood lankė
si pas Šv. Tėvą Vatikane. Šv. 
Tėvas savo kalboje pagyrė 
juos už jų pastangas gaminti 
gerus, padorius paveikslus.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. NesunaudoU raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KULTŪRINIS SUSMUKIMAS
Visus galus galan suėmus 

pasirodo, kad dabartinio ka
ro metu Amerikos lietuviai 
kultūrinėje srityje neatliko 
savo pareigos.

Politinėje veikloje, infor
macijoje, šalpoje, jie susior
ganizavo ir dirba pakenčia
mai. Bet kultūrinis darbas 
yra apsnūdęs ir ištižęs. To 
prieita šalyje, kurioj giria
masi turint bent pusę mili
jono lietuvių.

Ir prieškariniais laikais 
kultūrinis lietuvių veikimas 
čia buvo toli atsilikęs nuo tų 
senų dienų, kada Amerikoj 
būdavo išleidžiama nemaža 
svarbių veikalų lietuvių kal
ba.

Karas pastatė naujus rei
kalavimus. Lietuvoj kultūri
niam darbui sukrikus, visai 
natūralu buvo Amerikos lie
tuviams bent iš dalies papil
dyti tą spragą, kurią dabar
tinė tragedija išplėšė mūsų 
tautos pažangoje ir dvasi
niam augime.

Pažvelgus į penkerių pa
skutinių metų laikotarpį, ne
sunku pastebėti, kad šiame 
ruože Amerikos lietuviai nie
ko nepasistengė ir nieko ne
padarė: tegul ten priešai slo
pina ir naikina seną lietuvių 
kultūrą, o mes čia truputį pa
dejuosią! ir gyvensim kaip 
gyvenę.

Tokia maždaug nuotaika 
tenkinasi šioje šalyje tie, ku
rių pareiga nešti mūsų kul
tūros švyturį.

Vienok dejavimu plyšių 
neužkamšysi: reikia konkre
čių darbų.

Tų darbų pirmiausia reikia 
sau, savo kultūrinei garbei 
ir atsakomybei išlaikyti. Tie
siog klaiku būtų galvoti, kad 
mūsų kultūrinis gyvenimas 
gali tenkintis bergždžiais pa
šnekesiais, apytuščiais susi
rinkimais, piknikais ir... 
alaus bačka. Alaus bačka 
yra čia didelės gerovės ženk
las: jau kelis sykius girdė
jau, kaip išminties vyrai re
tiems kultūros darbuotojams 
patarė įsisteigti karčemas, 
kad galėtų ant kojų atsistoti.

Padėtis darosi tragiška at
siminus, kad už Lietuvos 
sienų šiandien yra atsidūrę 
šimtai trokštančių mūsų bro
lių ir seserų. Jie savo laiš
kuose dažnai pirmoj vietoj 
paprašo knygų ir žurnalų, 
negu medžiaginės paramos. 
Mes čia, Amerikoje, prisigy- 
venom to, kad neturim jiems 
nusiųsti nei knygų nei žur
nalų. Ar nereikės landžioti 
po palėpes, ieškant tų senų 
raštų, kuriuos kadaise išlei
do Milukas, Olšauskas ar 
Paukštys ?

Jei Amerikoje ir išeina ke
letas lietuviškų knygų per 
metus, tai dažniausiai jos at
krenta, jeigu žiūrėti grynai 
kultūros akimis: be retos iš
imties, spausdinama vien tik 
siauručiai veikaliukaį, savo 
grupės ar partijos gaminiai, 
be jokio platesnio atgarsio 
lietuvių dvasiniam ir kultū
riniam lobynui. Nė vienos 
rankos pirštų nereikėtų, no
rint suskaityti, kiek per šiuos 
penkerius karo metus išėjo 
čia vaikalų, turinčių bendres
nės reikšmės. Ir taip yra tais 
lietuvių tautai liūdnais ir 
kruvinais laikais, kada Ame
rikos lietuviams atiteko at
sakomybė išsaugoti ir kurs
tyti mūsų tėvų žemės kultū
rinį žiburį.

Visa šioji lietuviškos kul
tūros byla darosi dar liūdnes
nė žinant, kad pasaulyje yra 
išblaškyta nemaža geriausių 
mūsų literatūros ir mokslo 
pajėgų.

Kokiomis akimis jie į mus 
žiūrės, jei mes tegalėsim 
jiems atsakyti: „Gerbiama
sis, gražiai pavaldai plunks
ną, o tie tavo žodžiai apie 
tėvynės vargus man net aša
rą nuvarvino, bet esi naivus 
žmogus, jei manai, kad mes 
čia leisim tavo eilių knygas, 
apysakas, mokslo veikalus. 
Ir tau ir mums ateity bus 
daug maloniau, jei mūsų ne- 
klapatinsi su savo poemomis, 
apysakomis, studijomis. Dėl 
šventos ramybės, gali kuriam 
laikraštėly spausdinti — mes 
jų čia turim krūvelę; nors ir 
jie šlubuoja, bet tavo raštus 
mielai dės, nes, matai, vienas 
redaktorius negi gali visus 
puslapius užpildyti, ypač kad 
ir jam dažnai reikia į šalį 
pagelbos graibytis...”

Iš ligšiolinių sąlygų tokį 
atsakymą ir tegalima duoti 
mūsų poetams, apysakinin
kams, mokslo vyrams, ku
riuos karo vėjai išblaškė po 
svečias šalis.

Tokia padėtis yra su lie
tuvišku žodžiu. Dar prastes
nis vaizdas su mūšų kultūri
niu pasirodymu anglų kalba.

Neseniai teko kalbėtis su 
vienu Kolumbijos universite
to profesorium. Jis pasakė: 
„Gerai, jūs išleidžiat anglų 
kalba visokių politinių bro
šiūrų, bet, dėl Dievo meilės, 
kodėl jūs nepasirodot mums 
su savo kultūra? Jūsų var
dui iškelti ir jūsų padėčiai 
sustiprinti tai pagelbėtų la
bai daug, nes amerikietis pa
matytų, kad jūs esat senos 
ir turtingos kultūros tauta”.

Paskutiniu laiku buvo pa
daryta keletas naudingų 
žingsnių — pasiryžta išleisti 
vienas kitas platesnis veika
las anglų kalba apie Lietu
vos praeitį, jos kultūrą, kal
bą. Bet ir čion įstrigta kažin 
kokiose painiavose, ir minė
tų veikalų vis dar nematyti. 
Kiti sako, jog Lietuva per 
mažas kraštas, kad juo bent 
kas plačiau domėtųsi, žino
ma, netenka laukti kokio ma
sinio susidomėjimo, bet vis 
tiek atsiras žmonių, kuriuos 
patrauks mūsų tautos laimė
jimai, jei tik mokėsim juos 
tinkamai iškelti. Juk Ameri
kos knygų rinkoj matyti lei
dinių apie kokią niekam neži
nomą, primityvių salų taute
lę arba apie kokį labai spe
cialų praeities klausimą, ku
ris, rodos, jau reta kam te
gali rūpėti, o knyga vis tiek 
išspausdinama ir laikraščiuo
se minima.

Lietuvių tauta, jos praei
tis ir kultūra yra kur kas 
platesnis objektas, negu mi
nėtieji dalykai.

Mes negalim norėti, kad 
kitatautis žinotų devynias 
galybes apie lietuvių praeitį, 
dabartį, kalbą, literatūrą, 
jeigu mūsų pačių kultūrinis 
interesas dažnai lygus apva
liam nuliui. Suminėk net ir 
mūsų šviesuoliui geriausio 
lietuvių poeto vardą ir raš
tus, tai tasai mūsų šviesos 
žiburys kartais kraipys kak
lą, lyg gaigalas, per didelį 
kąsnį nurijęs: jis gal ir gir
dėjo aną vardą, bet per daug 
nėra tikras.

Taip reikalams klojantis

tarp tos pusės milijono lie
tuvių, kurių tarpe rasim fi
losofijos, filologijos ir kito
kių mokslų daktarų, turime 
tokį vaizdą: anglų kalba yra 
du lietuvių liaudies dainų lei
diniai — vieną jų išvertė žy
das, antrą — anglas, bet tik 
ne lietuvis; apie lietuvių kal
bą turim pora studijų anglų 
kalba — jas parašė nelietu
viai; platesnio veikalo iš Lie
tuvos istorijos anglų kalba 
nėra; nuodugnesnės studijos 
apie lietuvių literatūrą ar pa
skirus rašytojus — nėra; 
apie lietuvių tautodailę nie
ko nėra; apie meną — nieko; 
apie žymiuosius praeities vy
rus — nieko; vertimų iš lie
tuvių poetų — beveik nieko; 
iš grožinės prozos — nieko...

Ir taip, jei toliau eitume, 
daina būtų be galo.

Mums pirmiausia gali at
šauti : daug kaltės krenta 
Lietuvos valdžiai, kuri savo 
laiku nepasirūpino daugiau 
raštų išleisti anglų kalba. 
Tie žodžiai teisingi. Visos 
knygos, kur apie Lietuvą bu
vo išleistos prancūzų kalba, 
mums šiandien jokios naudos 
neneša.

Antroj vietoj pirštu gali 
parodyti į tuos lietuvius, ku
riuos karas atbloškė į Ame
riką: žiūrėkit, didžioji jų da
lis, kaip barsukai, sulindo į 
savo urvus ir nė nosies neiš- 
kiša — jų nematysi nei susi
rinkimuose, nei organizacijo
se, nei su paskaita, nei lai
kraščiuose, nei labdarybėj, 
nei niekur. Jie, tur būt, tik
rai pagavo “išminties žodžius: 
įsisteik karčemą ar ką nors 
jai lygaus.

Gaila daros, atsiminus to
kius mūsų barsukus. Iš jų 
naudos lietuvių veikimui, 
kaip iš to ožio — nei pieno, 
nei vilnų.

Bet tokių jei priskaitysi 
gerą šimtą, tai ir bus viskas. 
Ir be to, jie neturi būti prie
danga pateisinti neatliktam 
darbui.

Kaip tada su ana puse mi
lijono, jau seniai čia gyve
nančio ir ant stiprių kojų 
stovinčio ?

Taip, yra čia pasiturinčių 
organizacijų, susivienijimų, 
draugijų ir atskirų asmenų.

Tačiau lietuviškoji kultū
ra vaikščioja apsikarsčius 
paskutiniais skarmalais.

Turim akademijų, kolegi
jų, institutų, kongregacijų, 
mokyklų, centrų ir dar kito
kių panašaus pobūdžio įstai
gų.

Bet pasakykit, kur jų lei
diniai, kur jų knygos, kur jų 
mokslo veikalai, kur jų stu
dijos anglų kalba apie lietu
vių kalbą, meną, senovę?

Ne vienas tik truktels pe
čiais ir pasakys: vaje, koks 
nemandagus ir nekuklus 
klausimas...

Iš tikrųjų reikėtų ne tik 
aną klausimą kelti ir šauk
ti, bet ir daugiau pridėti: po 
atidaus kelerių metų stebė
jimo nesunku buvo įsitikinti, 
kad visose tose kalbose apie 
lietuvybės židinius, lietuvių 
kultūros centrus yra daug 
„balionės”: kitose iš tų lie
tuvių kalba yra spardomo 
šunyčio vietoje, o kartais — 
ir apsimokanti meškerė. Iš 
kitų mokyklų lietuvių kalba 
jau visai išspirta.

Tokiu atveju nėra ko gal
vos laužyti, jei iš daugelio 
tų šviesos stulpų ir lietuviš
kosios kultūros židinių, su 
geriausiais norais, tegalim 
įstebėti vien vilko akį spin- 
ksant.

Nesunku atskirti tikrąją 
kultūros šviesą nuo reklami
nio blizgėjimo, ir su visu šir
dies dėkingumu nusilenkiam 
prieš tuos, kurie tą šviesą 
padeda nešti.

Pagaliau turime šioje ša
lyje visą pulką mokytų vy
rų: daktarų laipsniais pasi
puošusių, universitetus ir ko
legijas baigusių...

Su jais prieinam didžiau
sią mįslę: kodėl tie mūsų 
mokslininkai nepasirodo su 
mokslo darbais, kodėl tie iš
minties žiburiai nieko nepa-

IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO - - - - - -•- - - - -
KĄ SVARSTĖ ALRKF. CENTRO VALDYBA?

A.L.R.K. Federacijos Centro 
Valdyba svarbų susirinkimą at
laikė 1945 m. birželio 11 d., Ho
tel Pennsylvania, New Yorke, 
dalyvaujant šiems centro na
riams: kun. Pr. Jurui, Iždinin
kui; J. Laučkai, Pirmininkui; 
kun. J. Balkūnui, M. Zujui, L. 
Šimučiui. K. Vilniškį atstovavo 
D. Averka. Dalyvavo ir svečių: 
kun. dr. J. Končius, A. Gaba- 
liauskienė, A. Vaičiulaitis.

Išklausyta išsamių Pirminin
ko, Sekretoriaus ir Iždininko ra
portų, iš kurių paaiškėjo, kad 
esamomis sąlygomis, Federaci
jos reikalai pusėtinai gerai tvar
komi. Nors centras, apskritys ir 
skyriai daugeliu kitų svarbių 
darbų yra apkrauti, tačiau ir 
Federacijos reikalais yra rūpi
namasi. Sekretoriaus ir Iždinin
ko pranešta, kad nuo 1944 m. 
spalių 1 d. iki 1945 m. birželio 
1 d. jeigu buvo — $1,155,89 iš
laidu — $677.25. Viso ižde yra 
— $3,480.79.

Gavus pranešimą, kad iš Ben
dro Amerikos Lietuvių Fondo 
direktorių vietos rezignavo J.

rašo apie lietuvių kultūrą 
arba iš viso neduoda veikalų 
iš bet kurios srities?

Net gėda ir pasisakyti, kad 
apie lietuvių tautosaką šio
je šalyje anglų kalba pirmas 
rašė amerikietis, apie lietu
vių literatūrą — amerikietis, 
apie lietuvių kalbą daugiau
sia darbų davė taip pat kitų 
tautybių vyrai.

Geras daiktas, kad kiti lie
tuvių tauta domisi. Bet jau 
visai koktu atsiminti, kad 
mūsų pačių mokytieji vyrai 
nepajėgia uždėti savo darbų 
vainiko ant tėvų žemės kul
tūrinio aukuro.

Tie vyrai susirinkimuose 
geba atsisėsti pirmose vieto
se; jie labai paslankūs kal
boms išdrožti ir tau galės iš
tisas valandas šnekėti apie 
reikalą lietuviams pasirodyti 
kultūros dirvoj, bet kai tik 
ateina laikas ką padaryti — 
jų ir nematyti; išnyko, kaip 
Samuolio bitės. Bet ne: au
re, jie kitoje vietoje dėsto 
reikalą lietuviams pasirodyti 
kultūros dirvoje.

Keistas reiškinys: jei su- 
silaukiam kokių rezultatų, 
tai beveik visados iš tų, kur 
labiausiai darbais užversti, 
bet ne iš tų, kur daugiau lai
ko turi.

Pasiutusiai mes esam ga
būs šnekėti. Teisybė, liežuvis 
juk neplyšta.

Yra daryta ir nuoširdžių 
pastangų lietuvių kultūrinei 
vagai pagilinti šioje šalyje. 
Yra įstaigų, kurios buvo pa
sižadėjusios šį reikalą imtis 
ant savo pečių, bet neištesė
jo. Buvo pavienių asmenų, 
kurie šį tą padarė. Galop bu
vo mėginta organizuotai dar
bą judinti, bet ligšiol vaisių 
kaip ir nematyti, labiausiai 
gal dėl to, kad tarp devynių 
auklių vaikas be galvos: ke
liolikai asmenų pavedama 
rūpintis organizacija, o jie, 
vienas ant kito atsidėdami, 
nepasuka rato iš vietos.

Tokiai organizacijai reikė
tų ne tik geros valios, bet ir 
techninio darbininko, kuris 
tam reikalui atsidėtų, tvar
kytų jo praktinę pusę, vary
tų propagandą... Praeitis pa
rodė, kad gera valia gali duo
ti gražią paramą, bet to dar 
neužtenka reikalui tvarkyti 
diena iš dienos.

Prieš Amerikos lietuvius 
jau kelinti metai stovi dide
lės atsakomybės ir garbės 
pareiga: pakelti lietuvių tau
tos kultūrinį švyturį ir nešti 
ji-

Tūkstančiai po visą pasau
lį išbalškytų mūsų brolių ir 
seserų šią valandą laukia iš 
Amerikos lietuvių knygos, 
laukia dvasiai peno, ir stebi
si, kodėl jo negauna.

Ar reikės jiems pasakyti, 
kad jų laukimas tuščias, kad 
Amerikos lietuviams kultūri
nis jų tėvų žemės likimas ne
įmanomas ir kad jie negali 
ištesėti tos pareigos, kurią 
istorija prieš juos pastatė?

A. Vaičiulaitis

Laučka ir E. Pauraziene. Jų vie
ton fondo direktoriais rekomen
duoti Antanas Kneižys, “Darbi
ninko” redaktorius ir Matas Zu- 
jus, “Garso” redaktorius.

Vieninga veikla Lietuvai 
laisvinti

Federacijos atstovai Ameri
kos Lietuvių Taryboje padarė 
platų pranešimą iš veikimo Lie
tuvos laisvinimo reikalais. Vei
kimu ir vedama linija išreikšta 
pasitenkinimo, tačiau pageidau
ta, kad LAIC būtų praplėstas 
ir kad Egzekutyvio Komiteto 
Sekretorijatas daugiau infor
muotų visuomenę apie ALT dar
bus, nes visuose susirinkimo da
lyviuose susidarė įspūdis, kad 
Taryba yra žymiai daugiau nu
veikusi, negu visuomenei yra 
žinoma.

Buvo iškeltas klausimas, ko
dėl L.V.S. (Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga) į ALT neįeina? Į tai 
atsakyta šitaip: LVS žmonės tik 
pašaliais ir savo spaudoj reiš- 
Ida noro vieningai dirbti, tačiau 
ALT centras ligšiol dar nesąs 
gavęs iš jų konkrečių pasiūly
mų vienybės klausimu. Tuo rei
kalu Fed. Centro Valdyba pri
ėmė tokį nusistatymą:

Jei LVS paduos prašymą ir 
konkretų pasiūlymą, nurodant 
kokiomis sąlygomis ji norėtų 
įeiti į ALT, Taryba jos prašy
mą ii’ pasiūlymą privalo svars
tyti. Bet jei LVS žmonės vieny
bės klausimą ir toliau naudos 
tik' savo politikai ir ALT puo
limui, ALT koalicinė spauda tu
ri aiškiau informuoti apie tai 
visuomenę.

Pasisakyta, kad organizuoto
ji lietuvių katalikų visuomenė 
neatsisako dirbti nė su viena 
grupe, kuri aiškiai stovi už lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos 
atsteigimą. Kadangi ALT yra 
plačiosios visuomenės pripažin
ta Amerikos lietuvių vienybės 
organizacija, todėl visi geros va
lios lietuviai turi jon įeiti ir joje 
dirbti.

Mes ir NCWC
Jau nuo 1932 metų A.L.R.K. 

Federacija yra Amerikos Kata
likų Veikimo Centro — National 
Catholic Welfare Conference 
narė. Pirmininko ir Sekretoriaus 
pranešimu, šiemet mūsų orga
nizacija gavo ypatingą pripaži
nimą. Federacija buvo pakvies
ta paskirti du atstovu į National 
Council of Catholic Men centrą. 
Paskirti J. Laučka ir L. Šimu
tis, kurie buvo pakviesti daly
vauti NCCM svarbiame suva
žiavime, įvykusiame balandžio 
mėn. Washingtone. Dalyvavo 
pirm. Juozas B. Laučka. Šiame 
susirinkime jis buvo išrinktas 
NCCM centralinio komiteto na
riu. Taigi, dabar mūsų Federaci
ja yra ne tik afilijuota su 
NCWC, bet ir aktyvi jos narė. 
Tai yra labai svarbu visais 
žvilgsniais.

Kultūriniai reikalai
Prie ALRKF veikiančio Lie

tuvių Kultūrinio Instituto direk- 
torijato vardu pranešimą pada
rė J. Laučka. Nutarimas išleis
ti šių metų pradžioje žurnalą 
“Naujoji Aušra” susitrukdęs dėl 
teknikinių priežasčių. Žurnalo 
redaktorius A. Vaičiulaitis pra
nešė, kad pirmas numeris bu
vęs suredaguotas. Manoma 
kliūtis nugalėti ir rudeniop žur
nalą išleisti.

A. Vaičiulaičio raštų rinkinys 
“Kur bakūžė samanota” jau 
suredaguotas, surinktas ir ne
trukus bus atspausdintas.

LKI planuoja leisti prof. K. 
Pakšto parašytą anglų kalba 
“Modern Lithuania”.

LKI Iždininkas kun. Pr. Ju
ras pranešė, kad tuo tarpu ižde 
kultūriniams reikalams yra 
$897.18.

Centralinis Knygynas — Ar
chyvas, kaip pranešė jo direk
torius kun. Pr. Juras, jau vei
kia. Jam tinkamos patalpos pa
imta “Darbininko” name — 366 
W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Eksponatai ten jau perkeliami 
ir šios vasaros metu bus suka
taloguoti ir atitinkamose spin
tose išdėstyti.

(Visi čia suminėti kultūriniai 
reikalai svarbūs, todėl padėki
me juos dirbti. Prenumeruoki
me patys ir kitiems užrašykime 
“N. Aušrą”, platinkime LKI — 
knygas, į Centralinį Knygyną— 
Archyvą siųskime knygas, laik
raščių komplektus, paveikslus, 
plakatus draugijų šarpas, ženk
lelius ir t.t.)

Svarbūs tautos reikalai
Šiuo metu Federacijos apskri

tys ir skyriai prašomi ypatingu 
būdu padirbėti šiems svarbiems 
tautos reikalams:

1. Liepos, rugpjūčio ir rugsė
jo mėnesiuose Bendras Ameri
kos Lietuvių Fondas veda rūbų 
rinkliavą nuo karo nukentėju-

LAIŠKAI IŠ EUROPOS įuiIO LIETUV
(Iš mano prisiminimų)

5. How do you do? 
Ar valgei štamo?

„Štamas” (Stamm-gericht) 
yra valgio patiekalas, suda
rytas iš daržovių lapų ir bul
vių. Išvidine forma jis tru
putį panašus į amerikiečių 
potatoe-salad arba Lietuvos 
vinogretą, tik neturi tų mais
tingų priedų (alyvos, pupe
lių ir k.) kuriais gali didžiuo
tis vyresnieji jo broliai. Lie
tuviška šeimininkė drąsiai jį 
pavadintų jovalu kiaulėms 
šerti, tik mylimam savo be- 
koniukui štamo ji nedrįstų 
duoti, pirm neužbėrus kelių 
saujų miltų, kad jos vargšas 
lašinių gamintojas per daug 
nesuliesėtų. Bet čia peniukš
lių skaičiun įėjo tik tam tik
ra išrinktųjų grupė, visi ki
ti paskirti išnykimui, todėl 
į jų liesėjimą nebuvo kreipia
ma domės.

Nežiūrint tokio nesudėtin
go recepto, štamas pasidarė 
Vokietijoje labai populiarus, 
daug populiaresnis už patį 
Hitlerį. Paskutiniuoju metu 
jis buvo virtęs mėgiamiau
siu visų pasisveikinimu. Kaip 
amerikietis, sutikęs savo pa
žįstamą, sako:

— How do you do?
Kinietis klausia kiniečio:
— Ar valgei ryžių?
O lietuvis taria lietuviui:
— Labas!
Taip čia beveik visi vienas 

kitą užkalbina:
— Ar valgei štamo?
Tuo tarpu „Heil Hitler” 

sveikinosi tik jo pataikūnai, 
žmonės per tą pasisveikini
mą gavusieji šiltas vieteles 
ir dar visa eilė priverstų taip 
sveikintis.

Su tuo „garsiuoju valgiu” 
mes susipažinome tik atsidū
rę „Didžiojo Reicho” glėby
je. O susipažinome ir pradė
jome jį garbinti vien dėl to, 
kad nebuvo kitos išeities. Ką 
žmogus veiksi, pažinčių ne
daręs, kuomet alkanas skran
dis, tas nenuslopinamas vi
dujinis kirminas, kelia skan
dalus ir nuolat prikaišioja:

— Ag neturiu darbo! Duo
kite man darbo!

Jei būtų galima, atiduo
tum jam šunį, ar katę, by tik 
atsikračius įkiraus jo niur
nėjimo. Bet pabandyk tuos 
gyvuliukus paliesti — tuo- 
jaus atsidursi šaltojoje. Ki
taip ir būti negali. Jei griež
ti įsakymai jų neglobotų, vi
si šunes ir katės seniai būtų 
išnykę mūsų miestuose.

Gal bandysi kam pasiskųs
ti, jog esi alkanas? Veltui. 
Užuojautos negausi.

— Lai badauja, jei nenori 
valgyti duonos su sviestu! — 
pasakė viena karalaitė, kuo-

siems lietuviams. Padėkime tą 
neapsakomai svarbų darbą sėk
mingai pravesti.

2. Kur dar nėra BALF sky
rių, pagelbėkime suorganizuoti.

3. Spalių mėnesyje bus Na
tional War Fund (kurio nariu 
yra ir BALF) rinkliava. Padir
bėkime.

4. Visais galimumais eikime į 
talką ALT dirbti Lietuvos lais
vinimo darbą.

5. NCWC atspausdino lietu
vių kalba Amerikos Vyskupų 
Pareiškimą Tarptautinės San
tvarkos Reikalu. Pareiškimas 
labai svarbus. Jį reikia plačiai 
paskleisti ir lietuvių tarpe. 
Tūkstantis pareiškimo lapelių 
kainuoja tik $9.75. Juos galima 
gauti: NCWC, 1312 Massachu
setts Ave., N. W., Washington 
5, D. C.

Jau laikas visoms centrali- 
nėms organizacijoms, skyriams 
ir draugijoms užsimokėti savo 
mokesčius į Federacijos centrą 
už 1945 metus. Federacijos sky
riai raginami naujų draugijų 
įtraukti į mūsų bendrą veikimą. 
Draugijos tik vieną dolerį į me
tus temoka Federacijos centrui. 
Juo daugiau draugijų priklau
sys prie skyrių, juo gyvesnis 
bus veikimas. Ir Centras dau
giau darbų galės nuveikti.

Čekius prašome rašyti iždi
ninko kun. Pr. Juro vardu ir 
siųsti sekretoriui — L. šimučiui, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 
8, DI.

t . . ūiidentu Priesaika Švmet jai pranešta, jog jos |'1 
valdiniai badauja.

Panašią paguodą išgirdo septynio-1 
ir jūs, jei nusiskųsite tuštyje visiems ] 
pilvu. ^čiasuplevė- i

— Badauk sau, jei išdidi trispalvė, ku- į 
mas tamstai neleidžia pa ’ ^^brangus < 
gauti mūsų garsių valgių!'^ j 
nuskambės jūsų ausyse, buvo pa.

Kitas, ne toks stačiols^dentų kor- 
žinoma, mandagiau jums Lnia" vėliava. • 
tars, ypač kai pastebės, ^vienijimas yra 
jūs čia esate naujokas, LviU akademinės •4. i- • >nizacija visa-seit aushandens: Iš Arneri- '

— Nėra reikalo tampyta lėšų, ’ 
pasninkauti, — aiškina vyrų ir 1
— Pas mus valgių pilna, davė gali- .
gal ne tokių skanių, kaip Įvėcanjos aukš- 
jumis. Išsiimkite iš kišeįs 
maisto kortelę ir užsisaky^^^ • 
te. Jei nesugebate, aš j votėtą. Jų 
pagelbėsiu. studentų

— Bet mano kortelė...,duotas trum- 
nedrąsiai pradedi aiškiu apimantis žodis
— avansu jau už visą sa’?^a^£’e‘tę išeikvoti. , »

— Tai kodėl toks besega vėliava, 
kad iš anksto viską prarijus studentai
— išgirsti rūstų priekaiįr Turauskienę ir

— Ryti tai nerijau, 
bandai teisinti, — tik po tp prasidėjo pa- 
pučiuką ragavau. 0į ve‘

O-o! Gražus trupu-*
Bene busite is Li^prasmin.

įvaizdavo šven-
Iš ko, tamsta sprendi kaipo simbolį, 

visi lietuviai
— Jūs tenai suvalgote^ 

dešimtį žmonių kiekvierį^^ėį 
Ja, ir aš buvau Lietuvoj^ meiiė 
prisimenu riabias jūsų žąi’įjg) akademinė

Čia vokietis kelis kart atanosi jėgų iš 
silaižo ir pradeda nuolaidz hetuvos 
kalbėti. Iš jo sužinai, kad?®.sa'° ^u’ 
pereikvojus kortelę, pad„^ j Laisvę! 
nėra beviltiška. Reikia , 
susipažinti su mieluoju 
mu, ir pilvas niekuomet ® prisiekė savo 
pridžius prie nugaros.

Atvestas į kelią ir jst^^ pada. 
tas į vėžės, sugebi toliau tik iškilmėse 
lioti vienas, niekeno nepatstautiečiams, bet 
damas. Nieko nelaukda^sretiintaučiams. 
šauki padavėją ir reikalsMmikos Mokyk- 
štamo, kuris duodamas 
kortelės. Ir valgai sau, 
gus, besigardžiuodamas, ypač pažymėjo 
telei špygą atkišęs. Jei į akimirksnio di- 
šios procedūros įžeis 
skrandis nenurimo, aplan^Kajįa 
dar dvi, tris, penkias valg^ 
las, nes kiekvienoje valg?kalba visus da
toje duodama tik po vi® korporacijos 
porciją asmeniui. ąStdmgis,tuo pra-

Sugrįžęs namo po dalį,
pasivaikščiojimo, griūvi ŽfjVau 
tan guolin ir darai laiminį atsiminimns 
apmąstymus, kad atsikrą^ laikų švei- 
savo įžūlaus priešo priekis būdu suminėda- 
tų. O jis, nors ir ne labai iresniąsias datas 
tenkintas, „naujadarais”, 
kelia viešo protesto tik 
gia, kaip katinas pelę pa^oirvieno 
vęs. sjte nepriklau-

Tačiau pasaulyje nėra i2A kalba visiems 
ko amžino. Laimė tveria 
tam tikrą laiką. Medaus 
nėšio dienos suskaitytu Reikšminga 
Taigi ir mūsų mylimo štapdentiją kreipėsi 
laikotarpis nebuvo amžin&alinės Aukšto- 
Jis praėjo, užleisdamas vi^kyklos Rek- 
seniems mūsų rūpesčiams^™6^^

Dabar mes visi pergyvet^ aukštųjų 
me persilaužimo laikus. D&jfe pažadėjo 
gus Fuehreriui, nieks 
ta atsakyti į tylų pasveiki 
mą „Heil Hitler”, taip ir migiai Tėvai Maloniai Pre 
išgirdę klausimą, „ar valį „.. , ,.
štamo”, piktai atsikertan Leisti Mokytis

Eik po v.... su savo fflGH «

Tačiau mes jaučiamės ki U’ 
laimingesni už nacius, i KOLEGIJA
turime vilties, jog, nau, 
bulvei pasirodžius, mūsų mokykla lietuviams beri 
dangėje, štamas vėl sug‘^ įsteigta 1926 metais ir ja 
prie mūsų, o nuversti vale2? UOO mokinių, 
vai nebegrįžta. Mo kolegijoj studijuodami,

Matas Milul^^0^^0^ 1̂ 
prižiūrimi ir auklėjami.

Tirolis, birželio 15, 1945. tolegijoj veikia Aukšte 
PAŠTO SUSIEKIMAS SU?^6^01^08 metai (Ju 
OKUPUOTA VOKIETIJA**^metais prasidės rugsėjo 

-------- y^iriai kviečiami jau dabar įr
Iš patikimų šaltinių LAIC ar Ko]

tyre, kad pašto susisiekimas
okupuotoje Vokietijoje esančiu^ užvažiuoti, apži 
asmenimis, greitu laiku, laul^®1l žinių.
netenka. 'Zfcnnaajų reikalais kreiptis šit

LAIŠKAI Į LIETUVĄ REGISTRAR,
Marianapolis College 

Thompson! Conn.

lietuviams studei 
padėti ir palink 
mės jų pasirinku 
giu būdu Rektor 
tį, kad lietuvių 1 
siu laiku atgaus 
priklausomybę.

LIETUVOJE GI
ŽINOMESNIŲ

kas! 
vos?

te?

Tūkstančiai lie 
vienų ar kitų ok 
bė per prievarte 
savo gyvastis ai 
je. Lietuvoje, M 
liuojamos spauc 
yra gyvais pasil

Vilniaus Ur
V. Mykolaitis- 

čikonis, V. Seze 
tūlis, Ign. Jonyr 
J. Baldžius, J. 
tis, K. Bielukas 
Sleževičius, T. 
Jankauskas, Z. 7 
venas, P. Katilii 
nas, Ant. žviror 
laitis, K. šalkaus 
lonskis, P. Paka 
D. Budrys, J. Bi 
tis, K. Daukša, 
P. Sivickas, 
pauskas.

Kauno
Medicinos 

Grybauskas, 
Lašas, P. Mažy 
kas, B. Sidarav 
J. šopauskas.

Technologijt
K. Barauskas

J. Indriūnas, J 
Juodelė, A. Pur 
kas.

Statybos
J. Dalinkeviči 

kas, J. Klimavi

Istorijos
M. Račkausk 
Be to, rašyte 

tt. gyvais pas 
voje minimi:

A. Churgine 
Kaz. Jakubėnas
K. Vairas-Bačk 
rijos-Gira, Petį 
lys Sruoga, Ju 
kirtas Merkinė

1 riumi), skulpt. 
■ dailininkas V 

Aleksandravičii 
Komp. Gruodis

St.

Ur
f< 

J.

KIPRAS P
BUVĘS S

Viename la 
pranešama, ka 
Petrauskas ve 
Palangos, buvę 
rį laiką gulėjęs 
goninėje. Daba

ŪKINIAI AR(
TUVIŲ UI

Argentinos 1 
kai savo ketvi 
susirinkime sv< 
kurti Argentir 
kybos Rūmus 
bos kooperaty

LIETUVIŲ U 
GŲ ATGARSI 

RI

Amerikos ] 
delegacija į Si

gali būt siunčiami per šv 
Šiuo atveju ant voko reikia 
žymėti “Via Sweden”.



LAIŠKAUS ĮĮįT^ "
’•“^pasaulio lietuviai

“et jai ft----------  - - - ■ ■ —
valdiniai j r

Pana^viŲi Studentu Priesaika Šveicarijoje 
■frjMi ______
■ pilvu.
■ -Ba3, — Birželio septynio- 

pteiliks atmintyje visiems
mas Ws

i gauti ufttuviškoji trispalvė, ku-
■ nuskauĮįtso raidėmis išsiuvinėtas 

gjk/am lietuviui brangus
žinoma ‘Lithuania”.

^na Zueriche buvo pa- 
.. ’„lietuvių studentų kor- 

! jus čia $ “Lithuania” vėliava, 
i seit aušintų susivienijimas yra 
, _ nū lietuvių akademinės 

niK™io.engs organizacija visa- 
Pa~W)pOS žemyne. Iš Ameri- 
— Pas^uvių buvo gauta lėšų, 
gal Detoįrl5-kai Jaunų vyrų ir 
jumis lietuvaitėms davė gali- 
maiafnk’toti i Šveicarijos aukš- 

..Mokyklas. Daugumas jų 
te. Jei Jericho Aukštąją Tech- 
pagelbėįokyklą, o keli įstojo į 

-B^miesto universitetą. Jų 
nedrąsai ,)mis sukurta studentų 

^bija, kuriai duotas trum-
— avansj viską apimantis žodis 
tę įseibciia”. Gražią saulėtą die-
_ Tjjįrželio 17, surengtos 

kadiŠ2įjios įkurtuvės, ir ta
— iRfnrrav0 Pa®ventinta vėliava.

“<R krikštatėviais studentai
— tyli ponią E. Turauskienę ir 

bandaitai Dr. J. šaulį.
pučiukąr^ių diena prasidėjo pa- 
_ (ųiis, kurias atlaikė ir vė- 

kasi n™, šventino kun. dr. Bore- 
“• ““’ats būdamas pabėgėlis,

VOS. . revičius gilaus prasmin- 
—Iš hpdžiais pavaizdavo šven

te’ vėliavą kaipo simbolį, 
įjUri spiesis visi lietuviai 

,. “vii, žiauraus likimo pri- aesimtĮ Apleisti
Ja, ir težinomąjį Kareivį vedė į 
irisimem? Lietuvos laisvę meilė 

ČianiĖ1’ mūsų akademinė 
.. ., , aenė, semdamosi jėgų iš 

suaižoirusios laisvos Lietuvos 
[albėtilijs, pasiryžusi savo krau- 
jereikvojjikstyti šventinamą vėlia- 
lėra beĖiaJ'ame žVgyj’e i Laisvę!

’ susipažiEii Bučiavo Vėliavą
1 mu, ir [^studentai prisiekė savo 

nridžinuB, priklaupė ir pabučia- ' P AtvKtiisav0 Priesaikos simbolį. 
, . „ iinantis momentas pada-

tasįvezai įspūdį ne tik iškilmėse 
lioti viaaiisiems tautiečiams, bet 
damas tingiems svetimtaučiams. 
Šauki rfosios Technikos Mokyk- 
šfumn btorius prof- Tank- teikę' 
i r T0 atsilankymu pagerbti 
korteles.1T studentiją, savo vėly- 
gus, besfe kalboje ypač pažymėjo 
telei šp$Pesaikos akimirksnio di- 
šios
skrandis čnisterio šaulio Kalba 
dar dvįtnamaldų susirinkta bendrų 
las nes l^h’dingn kalba visus da- 
i ■’ pasveikino korporacijos 
loJe.*nkas p. Stelingis, tuo pra- 
porciją antrąją iškilmių dalį.

Sugrįžę susirinkusius prabilo Mi- 
pasivaikšs? Šveicarijoje Dr. J. šau- 
L _,.)j,pasakodamas atsiminimus 

studentavimo laikų švei- 
apmąstyr5?_ Lygiu būdu suminėda- 
savo įžulzsisas svarbesniąsias datas 
tų Ojiitf Lietuvos laisvę, kiek 
tenkintai^ą vyko iš Šveicarijos.

Urulio, kaipo gyvo tos ko- 
kelia Wfyvaus dalyvio ir vieno iš 
gia, kaipibs valstybinės nepriklau- 
vęs. ės kūrėjo, kalba visiems 

dalyviams įsmigo giliai 
,.Tdį, ir į atmintį. Po to kor- 

ko amžin ai sugiedojo Šveicarijos 
tam tiilruvos himnus. Reikšminga 
nėšio ^ha į studentiją kreipėsi 
Toiai irtčrH°s Federalinės Aukšto- 

i ■ technikos Mokyklos Rek- 
laikotarpii; prof. Tank, kalbėjęs ir 
Jis praėjo.;ho Universiteto Rekto- 
seniems^ vardu. Abiejų aukštųjų 

,T)ąhiiritžUtj vad°vybčs pažadėjo

5. How do you do? 
Ar valgei štamo?

štamas” (Stamm-gericht 
valgio patiekalas, šūda

is iš daržovių lapų ir bul-
Išvidine forma jis tru- 

. panašus į amerikiečių 
įtoe-salad arba Lietuvos 
įgretą, tik neturi tų mais
tų priedų (alyvos, pupe- 
r k.) kuriais gali didžiuo- 
vyresnieji jo broliai. Lie- 
tška šeimininkė drąsiai j. 
adintų jovalu kiaulėms 
i, tik mylimam savo be- 
iukui štamo ji nedrįstų 
ti, pirm neužbėrus kelių 
jų miltų, kad jos vargšas 
nių gamintojas per daug 
iliesėtų. Bet čia peniūkš- 
skaičiun įėjo tik tam tik- 
išrinktųjų grupė, visi ki- 
)askirti išnykimui, todėl 
liesėjimą nebuvo kreipia- 
domės.
ežiūrint tokio nesudėtin- 
recepto, štamas pasidarė 
lėti jo j e labai populiarus, 
g populiaresnis už patį 
erį. Paskutiniuoju metu 
buvo virtęs mėgiamiau- 
visų pasisveikinimu. Kaip 
srikietis, sutikęs savo pa- 
amą, sako:
- How do you do? 
inietis klausia kiniečio:
- Ar valgei ryžių?

lietuvis taria lietuviui:
- Labas !
aip čia beveik visi vienas 
į užkalbina:
- Ar valgei štamo?
uo tarpu „Heil Hitler” 
kinosi tik jo pataikūnai, 
mes per tą pasisveikini- 
gavusieji šiltas vieteles 

ar visa eilė priverstų taip 
kintis.
u tuo „garsiuoju valgiu” 
susipažinome tik atsidū- 

,Didžiojo Reicho” glėby- 
3 susipažinome ir pradė- 
e jį garbinti vien dėl to, 
nebuvo kitos išeities. Ką 

>gus veiksi, pažinčių ne- 
?s, kuomet alkanas skran- 
tas nenuslopinamas vi- 

.nis kirminas, kelia skan- 
is ir nuolat prikaišioja:
- Aš neturiu darbo! Duo- 
: man darbo!
ei būtų galima, atiduo- 
l jam šunį, ar katę, by tik 
kračius įkiraus jo niur- 
mo. Bet pabandyk tuos 
uliukus paliesti — tuo- 
5 atsidursi šaltojoje. Ki- 
) ir būti negali. Jei griež- 
sakymai jų neglobotų, vi- 
unes ir katės seniai būtų 
rkę mūsų miestuose, 
ai bandysi kam pasiskųs- 
jog esi alkanas? Veltui, 
o jautos negausi.
- Lai badauja, jei nenori 
ryti duonos su sviestu! — 
įkė viena karalaitė, kuo-

lietuviams studentams visa kuo 
padėti ir palinkėjo jiems sėk
mės jų pasirinktame kelyje.. Ly
giu būdu Rektorius išreiškė vil
tį, kad lietuvių tauta artimiau
siu laiku atgaus valstybinę Ne
priklausomybę.

LAIC.

LIETUVOJE GYVAIS IŠLIKĘ 
ŽINOMESNIEJI ŽMONĖS

Tūkstančiai lietuvių žuvo nuo 
vienų ar kitų okupantų, daugy
bė per prievartą ar gelbėdami 
savo gyvastis atsidūrė užsieny
je. Lietuvoje, Maskvos kontro
liuojamos spaudos pranešimu, 
yra gyvais pasilikę:

Vilniaus Universitete:
V. Mykolaitis-Putinas, J. Bal

čikonis, V. Sezemanas, B. Un
tulis, Ign. Jonynas, P. Galaunė, 
J. Baldžius, J. Vabalas-Gudai
tis, K. Bielųkas, J. Dagys, K. 
Sleževičius, T. Ivanauskas, St. 
Jankauskas, Z. žemaitis, P. Sla
vėnas, P. Katilius, P. Brazdžiū
nas, Ant. Žvironas, Aug. Janu
laitis, K. Šalkauskis, Konst. Jab
lonskis, P. Pakarklis, P. šalčius, 
D. Budrys, J. Bučas, J. Matulai
tis, K. Daukša, J. Kairiūkštis, 
P. Sivickas, 
pauskas.

Kauno
Medicinos 

Grybauskas, 
Lašas, P. Mažylis, P. Raudoni- 
kas, B. Sidaravičius, B. šaulys, 
J. Šopauskas.

Technologijos fakultete:
K. Barauskas, A. Graurokas,

J. Indriūnas, Jon. Janickis, P. 
Juodelė, A. Purenąs, V. Mošins- 
kas.

Statybos fakultete:
J. Dalinkevičius, Ant. Bistric- 

kas, J. Klimavičius.
Istorijos filologijos:

M. Račkauskas ir kt.
Be to, rašytojų, dailininkų 

t.t. gyvais pasilikusiais Lietu
voje minimi:

A. Churginas, Ad. Lastas, 
Kaz. Jakubėnas, Teof. Tolvytis.
K. Vairas-Bačkauskas, Vyt. Si
rijos-Gira, Petr. 
lys Sruoga, Jul. 
kirtas Merkinės 
riumi), skulpt. 
dailininkas 
Aleksandravičius, 
Komp. Gruodis.

St. Čepulis, J. šo-

Universitete:
fakultete — K.

J. Kupčinskas, V.

ir

Vaičiūnas, Ba- 
Butėnas (pas- 
gimn. direkto- 
Petras Rimša, 

Vienožinskis, P. 
Mikėnas,

LAIC.

KIPRAS PETRAUSKAS 
BUVĘS SUŽEISTAS

Viename laiške iš Europos 
pranešama, kad dainininkas K. 
Petrauskas važiuojant jam iš 
Palangos, buvęs sužeistas ir ku
rį laiką gulėjęs Karaliaučiaus li
goninėje. Dabar esąs Lietuvoje.

ŪKINIAI ARGENTINOS LIE
TUVIŲ UŽSIMOJIMAI

Argentinos lietuviai verslinin
kai savo ketvirtame metiniame 
susirinkime svarstė klausimą su
kurti Argentinos Lietuvių Pre
kybos Rūmus ir urminės preky
bos kooperatyvą.

LIETUVIŲ LAISVĖS PASTAN
GŲ ATGARSIAI PIETŲ AME

RIKOJEs lietuviams. Padėkime tą 
įsakomai svarbų darbą sek
mai pravesti.
Kur dar nėra BALF sky- 
pagelbėkime suorganizuoti. 
Spalių mėnesyje bus Na

il War Fund (kurio nariu 
ir BALF) rinkliava. Padir- 
me.
Visais galimumais eikime į ls„irui. ___ ______

į ALT dirbti Lietuvos Jais- MARIANAPOLIO HIGH SCHOOL 
no darbą.

NCWC atspausdino lietu- 
kalba Amerikos Vyskupų 
liškimą Tarptautinės Sau
kos Reikalu. Pareiškimas 
i svarbus. Jį reikia plačiai 
leisti ir lietuvių tarpe, 
dantis pareiškimo lapelių 
uoja tik $9.75. Juos galima 
i: NCWC, 1312 Massachu- 
; Avė., N. W., Washington 
'. C. 
u laikas visoms centrali-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija į San Francisco kon-

me peisil^lllmi,l™i,ll™l""IIBrai,BI'l,IBimBraiBII,IBIIIIBimMfflllBI,l—l,,’IBm,IBI,,IIBffl,,Bffll’BIIIIIBIIIIIBIIII'BIIIIIBIIIIIi 
gugėsi Lietuviai Tėvai Maloniai Prašomi Savo 
ta aK

Vaikus Leisti Mokytis į 
išgirdę^*- 4 t> t i 4 Tn in/ii cunnm

i
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AMERIKA

ir
mu!

Tačiau^
laimingi Tai vienintelė mokykla lietuviams berniukams šiame 
turime Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išleidusi 
bulvei ps&ugiau kaip 1,100 mokinių.
dangėje, & Marianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drauge 
prie mūSĮ Ti progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rūpestingai 
vai nebegyvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

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

Lietuvių tautos vargai ir 
aukos šiame kare pereina vi
sas mūsų vaizduotės ribas. 
Šiuo metu patį didžiausią 
skurdą turi pergyventi Lie
tuvos tremtiniai. Vien Vaka
rų Europoje jų yra apie 300,- 
000. Jie sudaro stambią dalį 
lietuviškai kalbančios visuo
menės Europoje. Jų tarpe 
yra dauguma žmonių, reika
lingiausių tautos kultūrai iš
gelbėti.

Visos tautos pripažįsta, 
kad jų gražiausioji viltis — 
tai jaunimas ir moksleivija. 
Lietuvių tremtinių tarpe yra 
bent pusė visos Lietuvos stu
dentijos. Tad reikia rūpestin
giausiai teikti visokią pašal
pą, kad tautos viltis išliktų 
gyva.

Tūkstančiai lietuvių su ry
šuliais ir vaikais pavojingais 
keliais pėsti turėjo nueiti po 
200 ir 300 mylių. Buvo ūki
ninkų, kurie, pasikinkę veži
man paskutinį arkliuką, vi
sokiais vingiais perskrodė 
beveik pusę Europos, pasiek
dami Austriją, Šveicariją, 
Prancūziją, Daniją. Kai ku
rių toks vargo kelias išsitie
sė net per 2,000 mylių. Tai 
bado, vargo ir ašarų kelias. 
Daug moterų ir kūdikių iš
mirė tose vargingose klajo
nėse, saugesnės vietos beieš
kodami.

BLOGIAUSIA SU RŪBAIS
Per penkeris metus lietu

vių rūbus plėšė okupantai. 
Naujų rūbų jokie fabrikai 
lietuviams tuo metu negami
no. Seni rūbai nudrisko ir vi-

ferenciją ir jos memorandumas 
siekiant Lietuvos laisvės, rado 
atgarsio ir Pietų Amerikos spau
doje — ir fenais buvo gautas 
United Press pranešimas apie 
ALT delegacijos darbus.

LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJ

Lietuvis Juozas Stankūnas 
Sao Paulo mieste baigė Valsty
binę Brazilijos konservatoriją, 
fortepijono ir kompozicijos sky
rių, gaudamas maestro laipsnį. 
Kilęs jis nuo Griškabūdžio, turi 
39 metų amžiaus ir jau daugiau, 
kaip 10 m. yra chorvedžiu ir 
vargoninku. Jis jau parašęs 36 
kompozicijas.

Sao Paulo mieste, Brazilijoje, 
šiemet veikia 4 mokyklos; trijose 
dirba lietuvės seserys pranciš- 
kietės, o ketvirtą išlaiko Lietu
vių Sąjunga Brazilijoje.

— Sao Paulo universitete, 
medicinos fakultete jau ketvirti 
metai studijuoja lietuvis Vyt. 
Vėjelis.

— Lietuvos verslininkas Vait
kevičius sėkmingai dirba Brazi
lijos miško pramonėje. Jis turi 
10 traktorių, keliolika arklių.

Jo įmonėje dirba 50 darbi
ninkų.

— Brazilijos miško pramonė
je darbuojasi ir inž. pulk. Jur
gutis, taipgi susilaukęs gero pa
sisekimo.

IŠ RAUD. ARMIJOS UŽIMTŲ 
SRIČIŲ LIETUVIAI VEŽAMI Į 

RYTUS

NUPLYŠUSIUS

siškai skarmalais pavirto. O 
ateinančią žiemą jiems teks 
praleisti skylėtuose ir nešil
domuose namuose. Plaučių 
uždegimas nuo peršalimo 
pradės šienauti lietuviškas 
gyvybes.

KIEK REIKIA RŪBŲ
Vienam žmogui žiemai ap

rėdyti reikia vidutiniškai 
apie 20 svarų rūbų. Visiems 
lietuviams tremtiniams aprė
dyti padėvėtais rūbais reikė
tų iki 7 milijonų svarų. Tad 
prieš akis milžiniškas drabu
žių rinkimo darbas.

DARBAS LABAI DIDELIS 
IR SUNKUS

BALF skyriai ir visa lie
tuvių amerikiečių visuome
nė, visos organizacijos ir vei
kėjai turėtų labai įtempti sa
vo pajėgas, kad palengvintų 
pačią sunkiausią žiemą visoj 
Lietuvos istorijoj. Turime 
prašyti ir maldauti savus ir 
svetimus, visus lietuvių tau
tos draugus, visus gerus 
amerikiečius pasigailėti se
nos lietuviij tautos, kuri šio 
karo nesukėlė, bet skaudžiau
siai nuo jo kenčia.

Informaciją apie rūbų 
rinkliavą mielai suteikia 
BALF sandėlys (United Li
thuanian Relief Fund, 101 
Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y.).

Visiems dirbantiems ir 
dirbsiantiems šiame šventa
me darbe iš anksto nuošir
džiai dėkojame.

BALF. Valdyba.

buvo patalpinti komunistų par
tijos vadovų atvaizdai. Prof. są
jungos įpareigotos nagrinėti 
draugo Stalino knygą “Apie di
dįjį Tarybos Tėvynės karą” ii' 
komunistų partijos istoriją. 
Tiems “visuomeniniams ir kul
tūriniams Lietuvos reikalams” 
skirtą 48.8% Sovietų valdomos 
Lietuvos biudžeto (Valstybės 
pajamos iš viso numatytos 726 % 
mil. rublių.). Propagandos tiks
lais leidžiama Ukmergėje savait
raštis “Kelias į Socializmą”, 
Šiauliuose savaitraštis “Raudo
noji Lietuva”, mokytojams lei
džiamas žurnalas “Tarybų mo
kykla”.

— Lietuvos viešajame gyve
nime ir spaudoje kaskart gau
siau matomos rusiškos pavar
dės, kaip Aleksejev, Petrov, 
Rybkin, ir kt.

LAIC.

LIETUVIAI IŠ VARGO STO
JA Į SVETIMŠALIŲ LEGI- 

JONA

Paskutinėmis žiniomis iš 
Europos apie šimtas lietuvių 
įstojo į prancūzų svetimšalių 
legijonus.

EUROPOS LIETUVIUS 
LIGOS KANKINA

5 organizacijoms, skyriams.. ,, , , v. . , . . n_ _. _ ,.
raugijoms užsimokėti savo ^roUS’ Mokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną.
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Brombergo apylinkėse, Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklose 
Raudonoji Armija užtiko dides
nę grupę iš Lietuvos išvežtų mo
terų. Moterys buvo išskirstytos 
po įvairius barakus darbams. 
Per dieną gaudavo po ketvirta
dalį svaro duonos ir po pusę 
kvortos sriubos.

Raudonosios Armijos surastie
ji lietuviai, kaip praneša Mask
vos kontroliuojami spaudos šal
tiniai, grąžinami į Lietuvą. (Nė
ra abejonės, kad daugelis iš jų 
pateks ir į tolimas rytų sritis). 
Grąžinamiesiems skirstymo 
punktai įsteigti Kaune, Šiauliuo
se, Panevėžy, Telšiuose ir Aly
tuje. Žmonių kilnojimas vyksta 
tūkstančiais. Pav. vienu metu 
buvo išskirta maisto net penkio
likai tūkstančių gryžtančių žmo
nių.

Badas bei sunkūs pergyve
nimai karo metu daugeliui 
lietuvių palaužė sveikatą. 
Tarp sunkiau susirgusių mi
nima eilė pavardžių. Mėnesi
nis maisto davinys vakarų 
Europoje atsidurusiems pa
bėgėliams atrodo sekančiai: 
mėsos 800 gr., sviesto 600 
gr., kruopų 600 gr., sūrio 
375 gr., druskos 100 gr., duo
nos 3,000 gr., bulvių 3 kilo
gramai. Vaikai dar gauna po 
pora stiklų pieno į dieną. 
Cukraus, kavos nėra visiš
kai. (Kaip žinome, kilogra
mas, arba 1,000 gramų, pri
lygsta dviems su puse sva
rams ).

esčius į Federacijos centrą 
945 metus. Federacijos sky- 
raginami naujų draugijų 

ikti į mūsų bendrą veikimą, 
įgijos tik vieną dolerį į me- 
temoka Federacijos centrui, 
daugiau draugijų priklau- 
prie skyrių, juo gyvesnis 
veikimas. Ir Centras dau- 
darbų galės nuveikti.

•kius prašome rašyti iždi- 
o kun. Pr. Juro vardu ir 
i sekretoriui — L. šimučiui, 

^n. Oakley Ave., Chicago

7.^ Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo vai- 
nWW!Us * Marianapolio High School ar Kolegiją. Kuriems 
u zTčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, 

Iš patiki auti papildomų žinių.
tyrė, kad £ Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu: 
okupuoto?’’
asmenini' ? REGISTRAR,
netenka.^ Mariana polis College,

Thompson, Conn.
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SOVIETŲ PROPAGANDA 
LIETUVOJE

šiuo M» 
žymėti

Iš Sovietų šaltinių paeinančio
mis žiniomis, Vilniaus ir Kauno 
miestuose šių metų pradžioje bu
vo priskaitoma daugiau kaip 
470 “kultūrinio masinio darbo 
komisijų”, turinčių 1575 komi
sijų narių aktyvą. Pirmoje eilė
je tos “kultūrinės komisijos” 
ėmė organizuoti raudonuosius 
kampelius, kurio buvo atidaryti 
232 įmonėse ir įstaigose. Juose

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ 
VĖL IŠVEŽTA Į SIBIRĄ

Pranešdamas, kad apie 
300,000 lietuvių yra buvusio
se Vokietijos žemėse, „New 
Leader” reiškia susirūpinimo 
dėl jų likimo, ypač tų, kurie 
yra Sovietų okupuotose sri
tyse. Laikraščio pranešimu 
bolševikų tarnautojai, suras
dami lietuvius, kuriuos jie 
laiko sovietų piliečiais, siun
čia juos į Rytus. Vien iš Ry
tų Prūsijos esą išsiųsta apie

Vytautas
HHH

Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS į "J® 
JL Ja

(Tęsinys)
Vadinas, jis darė visa, kad priešą galėtų 
lengviau įveikti. Žymūs jo laimėjimai, ypač 
Žalgirio mūšis, aiškiai rodo, kad Vytau
tas buvo nepaprastas karo vadas. Jis yra 
lyginamas su garsiausiais pasaulio karo 
vadais: su graikų Aleksandru Didžiuoju, 
su romėnų Cezariu, su prancūzų Napoleo
nu ir kitais. Tačiau šie pasiekė aukščiau
sią savo garbę būdami jauni, o Vytautas 
— 60 metų amžiaus.

Didelei Lietuvos valstybei jis buvo ne
pamainomas valdovas. Jis tvirtai laikė ją 
savo rankose ir griežtai žiūrėjo tvarkos. 
Užtat jo žodžio visi klausė ir jį vykdė. Vie
nas anų laikų rašytojas, Dlugošas, sako, 
jog Vytauto valdžia buvusi tokia tvirta 
ir griežta, kad nei liaudis, nei bajorai ne- 
drįsdavę jam prieštarauti. Joks nusikalti
mas negalėjęs būti nuo jo paslėptas ir lik
ti nenubaustas... Ypač jis būdavęs griež
tas tiems savo valdiniams, kurie kitus iš
naudodami ar iždą skriausdami susikrau
davę lobius. Jis atleisdavęs juos iš tarny
bos ir atimdavęs jų turtus. Užtat gerus 
žmones jis brangindavo ir gerai jiems at
lygindavo. šį Vytauto teisingumą po jo 
mirties labai išgyrė Krokuvos pamoksli
ninkas, Šv. Jonas Kantas. Neskriausdavo 
Vytautas ir kitų tautų: jis buvo teisingas 
ir rusams, ir totoriams, ir žydams. Pats 
būdamas katalikas, jis nepersekiojo kitaip 
tikinčiųjų, bet jiems padėdavo. Kartą pa
rėmęs stačiatikius, pasakė: „Žmonės tene
kalba, kad valdovas kito tikėjimo, tai jų 
bažnyčia suliesėjo”. Vis dėlto Vytautas 
daugiausia remdavo katalikus: pastaty
dino daug bažnyčių, apdovanojo žemėmis 
ir turtais vyskupus, vienuolius, kunigus. 
Narsiems savo kariams ir ištikimiems tar
nams negailėdavo nei žemių, nei turtų. Iš 
viso, jis nebuvo šykštus. „Joks svetimša
lis, atvykęs į Lietuvą ar keliaudamas per 
ją, neturėdavo jokių išlaidų”, — rašė vie
nas riteris, kuriam teko aplankyti Vy
tautas.

Tačiau, be šviesių būdo bruožų, Vytau
tas turėjo ir silpnybių. Būdamas smarkus, 
kai kada pasielgdavo pergriežtai. Jis vers
davo eiti į karą net tuos, kurie iš pasku
tiniųjų turėdavo pirkti arklį arba ginklus. 
O kai kartą sukilę žemaičiai priešinosi 
krikštui, jis apie 60 jų vadų nubaudė mir
timi. Taigi, nusikaltusius kaikada jis per- 
smarkiai nubausdavo. Ilgai jis nepamirš
davo padarytos jam skriaudos ir nemalo
numų, nors ir mokėdavo ligi reikiant kant
riai kęsti. Dideli jo laimėjimai kėlė jo pui
kybę ir savimylą. Vytautas nebuvo ir toks 
nuoširdus bei atviras, kaip jo tėvas. Kry
žiuočiams jis buvo suktas ir neteisingas. 
Dažnai nelaikė duoto jiems žodžio, iš pa
salų supleškindavo jų pilis. Jie net nežino
davo, kada ir iš kur jis juos užklups. Taip 
gudriai jis nuslėpdavo savo sumanymus! 
Tačiau jaunas būdamas Vytautas nebuvo 
toks suktas ir slaptas. Tada jis net per

Didysis
Jo Darbai

daug buvo pasitikėjęs Jogaila ir jo bro
liais. Tik šiurpi tėvo mirtis, kalėjimas, 
prastas kryžiuočių pavyzdys ir jų klastos, 
— visa tai žymiai pakeitė Vytautą.

Geros jo būdo savybės vis dėlto toli 
prašoka prastąsias, kurių turi kiekvienas 
valdovas. Vytauto valios tvirtumas, jo iš
mintis, darbštumas ir drąsa visada spindi 
iš jo darbų ir gyvenimo. Jis buvo tikras 
lietuvis — smarkus ir staigus kaip aukš
taitis, atkaklus ir ištvermingas kaip že
maitis. Toli į rytus buvo nusitiesę jo val
domieji plotai, bet jis pats gyveno Tra
kuose. Tą gimtąjį kampelį nepaprastai my
lėjo ir jame baigė gyvenimo dienas.

Abi jo žmonos taip pat karštai mylėjo 
savo kraštą. Pirmoji, kunigaikštienė Ona, 
padėjo Vytautui pabėgti iš Krėvos kalėji
mo, kentėjo su juo pas kryžiuočius ir bu
vo jiems įkaitu. Visų didžių jo kovų ir 
garsių žygių metu ji buvo geriausia Vy
tauto draugė ir palydovė. Jai mirus (1418 
m.) Vytautas ją palaidojo Vilniaus ka
tedroje, kur ir pats ilsisi. Antroji jo žmo
na Julijona, pirmosios giminaitė, pragy
veno su Vytautu jo garbės laikus ir skau
džią jo mirtį. Ji buvo taip pat narsi ir žy
mi moteris. Jo žmonos daug jam padėjo, 
bet nepaliko sūnų. Jis turėjo tiktai dukre
lę Sofiją, kuri anksti nutekėjo į Maskvą.

Neturėdamas įpėdinio ir pavaduotojo, 
Vytautas iki pat žilos senatvės vienas rū
pinosi Lietuvos likimu. Lietuvą jis karštai 
mylėjo, jai visas savo jėgas aukojo. Kur 
ir kada jį tėvynė pašaukdavo, ten jis pa
kreipdavo savo žirgą. Jis laimėjo jai daug 
rusų žemių, apgynė ją nuo kryžiuočių. Ta
čiau jis nesuspėjo galutinai jų iššluoti iš 
Prūsų ir nusikratyti lenkais. Tai turėjo 
padaryti kiti. Jis paliko galingą valstybę, 
gerą tvarką ir stiprią kariuomenę. Pamo
kė atkakliai siekti savo tikslo. Reikėjo tik 
narsaus vyro, kuris pabaigtų Vytauto dar
bą. Deja, po jo mirties nebuvo kito tokio 
valdovo, kuris būtų sugebėjęs eiti Vytauto 
nutiestu keliu.

Vytautui mirus, Lietuva ėmė mažėti ir 
nykti, kaip nyksta didelis rūmas, netekęs 
savo šeimininko. Lietuva liko sujungta su 
lenkais, o šie, patys nusigyvenę, pražudė 
ir mūsų tėvų laisvę. Mūsų kraštą pavergė 
kitados lietuvių įveikti rusai, kurie smar
kiai jį slėgė. „Išnyko milžinai, vadinosi 
nykštukais, o Lietuva iš lengvo merdėjo ir, 
rodės, pradings visiškai iš žemės rutulio. 
Laimė lėmė, kad tai neatsitiko” — kartą 
gražiai pasakė Lietuvos prezidentas A. 
Smetona. Iš tikrųjų, didieji Vytauto žy
giai, mūsų poetų apdainuoti, kurstė daug 
kilnių Lietuvos sūnų kovoti dėl jos lais
vės. Ilgai kentėjusi ir sunkiai vargusi Lie
tuva vėl tapo nepriklausoma. Laisvi bū
dami pasimokykime iš garsių Vytauto Di
džiojo žygių, kaip savo tėvynę mylėti ir 
jos garbė ginti. Didis jo vardas plačiai te
skamba po visą gražiąją Lietuvą!

Galas.

50,000 lietuvių — „Yra pa
grindo prisibijoti,” — paste
bi laikraštis, — „kad daug 
nekaltų žmonių bus apskelbti 
pro-naciais ir pasmerkti lik
vidacijai.”

„New Leader laikraščio in
formacijomis, apie 83,000 lie
tuvių neseniai iš rytinių Lie
tuvos sričių išvežta į Sovietų 
Rusiją priverstiniems dar
bams.

Britų - amerikiečių oku
puotose dalyse lietuvių padė
tis yra žymiai geresnė, čia 
yra suorganizuota Lietuvių 
Sąjunga su centru Wuerzbur- 
ge, kuri tarpininkauja tarp 
sąjungininkų vadovybės ir 
trėmime atsidūrusių lietuvių.

LAIC.

— Ūkininkai Lietuvoje 
gurguolėmis turi vežti rek
vizuojamus grūdus.

— Sprogdindami Radviliš
kio bažnyčią vokiečiai užmu
šė keletą besimeldžiančių 
moterų.

— Nauja Kaimo geležin
kelio stotis dabar suplanuo
ta statyti kiek nuošaliau nuo 
buvusios.

— Rytprūsiuose, Bishof- 
steine, vokiečiai sušaudė 42 
lietuvius.

— Tarp gyvais pasilikusių 
Lietuvos dailininkų minimi 
Kalpokas, Žmuidzinavičius, 
Šimonis.

LAIC.

Paieškomi Asmenys:

Aleknavičiūte, Stasė, 1928 m. 
išvykusi iš Kauno ir gyvenusi 
Brooklyn, N. Y.

Andriuškevičius, Juozas, gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Baltrušaitienė-Bracaitė, Sta
sė, kilusi iš Šiaulių apskr. Kur
tuvėnų v., Pabijočių kaimo, gy
venusi Čikagoje.

Elsbergas, Vladislovas, Izido
riaus sūnus, kilęs iš Raseinių 
miesto.

Jaseliūnai, Mykolą ir Stepo
nas, gyvenę Čikagoje ar apylin
kėje.

Grigaliūnas, Stasys, gyvenęs 
Grand Rapids, Mich.

Grigaliūnas, Mykolas, gyve
nęs ar gal tebegyvenantis Či
kagoje ar apylinkėje.

Kasparavičius, Kazys, kilęs 
nuo Simno ir gyvenęs Boston, 
Mass, ar apylinkėje.

Krasinskaitė, Aleksandra, ki
lusi iš Skapiškiu k., Girkalnio 
valse., Raseinių apskr. Spėjama, 
kad gyvena Čikagoje ar apylin
kėje.

Kudirka, Juozas, arba jo šei
mos nariai.

Mikoliūnas, Jonas, gyvenęs 
Čikagoje ar apylinkėje.

Narbuza, Jurgis, kilęs iš Stir- 
niškių kaimo ir gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

Paltanavičius, Adomas, gyve
nęs Rumford, Maine.

Paltanavičiūtė, Ieva, gyvenusi 
Rumford, Maine.

Petraška, Adomas, kilęs nuo 
Balbieriškio ir gyvenęs Boston, 
Mass, ar apylinkėje.

Petraška, Juozas, kilęs iš 
Simno, gyvenęs Boston, Mass, 
ar apylinkėje.

Piliponytė, Liucė, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, kilusi iš Klai
pėdos kr., Šilutės apskr., Dron- 
šilių km. Spėjama, kad gyvena 
Čikagoje ar apylinkėje.

Polekauskai, Boleslovas, An
tanas ir Juozas, Amerikoje ži
nomi dar ir kaip Paulakowski, 
kilę iš Suvalkų apylinkės.

Pozulp, Jacob, gyvenęs 6924 
So. Fairfield Ave., Chicago, Ill. 
Spėjame, kad ir dabar Čikagoje 
tebegyvena.

Rudokai, Ieva, Antanas ir 
Juozas, gyvenę Worcester, Mass.

Srebaliai, įpėdiniai prieš apie 
20 metų mirusio Srebaliaus, ki
lusio nuo Rietavo, Telšių apskr. 
Jo našlė prieš karą buvo grįžu
si Lietuvon, o vaikai gyvena 
Amerikoje.

Šiukštienė-Grigaliūnaitė, Ju
lija, gyvenanti Čikagoje ar apy
linkėje.

Švoinickas, Stanislovas, kilęs 
iš Josvainių miestelio, Kėdainių 
apskr.

Urbonienė-Bracaitė, Juzefą, 
kilusi iš Šiaulių apskr. Kurtuvė
nų valse., Pabijočių kaimo, prieš 
kelis metus ištekėjusi už antro 
vyro, bet jo pavardė nežinoma. 
Spėjama, kad tebegyvena Čika
gos apylinkėje.

Valickaitė, Sofija, Vincento 
duktė, kilusi iš Šiaulių m. ir gy
venusi Čikagoje ar apylinkėse.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania

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

arba
Consulate of Lithuania
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, Ill.
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KĄ VEIKIA LIETUVIAI

Bendrasis Lietuvių Komi
tetas savo susirinkime pla- 

. čiau svarstė BALF Drabužių 
rinkliavos pravedimą Phila- 
delphijoj. Pirmoji drabužių 
rinkliava buvo gana plačiai 
organizuota ir pravesta net 
su miesto policijos patalpų 
pagelba ir jų tarpininkavi
mu. Tačiau ir taip plačiai va
rytas rinkliavos darbas ne
davė užtenkamų vaisių, nes 
iš Philadelphijos pasiųsta 
drabužių per mažas svoris, 
sulyginant su kitų kolonijų 
tuo atžvilgiu atliktu darbu. 
Kodėl? Gal trūkumas pasi
aukavusių darbininkų, rinkė
jų — buvo viena didžiausių 
kliūčių surinkti daugiau dra
bužių.

Antra, toks darbas turi ei
ti nuolat ir negali būti pilnai 
užbaigtas vajaus metu. Juk 
tokia pagelba drabužiais bus 
reikalinga visuomet, todėl ir 
rinkimas ir rūpinimąsi turi 
nenustoti. Pamiršta ir tai, 
kad lietuviams reikalinga vi
sokia medžiaga, iš kurios ga
lėtų jie patys pasigaminti 
sau reikalingiausių drabužių, 
vaikams drabužėlių, ligonims

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

visokių reikalingų medika
mentų ir t.t. Todėl varant šį 
drabužių rinkimo vajų, ne
galima pamiršti paprašyti, 
kad kiekvienas nupirktų ką 
nors naujo ir dovanotų lie
tuvių reikalams. Tokie nauji 
suaukoti drabužiai tikrai pa
tarnaus lietuviams labai ge
rai. Malonu pažymėti, kad 
kai kurie ir anksčiau jau tai 
įvertino. Jie yra jau nupir
kę net vyrams naujas eilu- 
tes-siuts, jie nupirko medžia
gos, kuri pasiųsta tiesiog 
jiems patiems pasisiųti kas 
reikalingiausia.

Varant šį drabužių vajų 
nebus tai pamiršta ir bus 
daug dėmesio kreipiama, kad 
būtų surinkta daugiau smul
kių ir reikalingų dalykų kas
dieniam gyvenimui. Ypač rei
kalinga siūlai, adatos, smul
kesni drabužių reikmenys ir 
kitos kasdienio gyvenimo 
smulkmenos. Fondo išleisti 
aplinkraščiai gali geriau pa
tarnauti, kaip ir ką reikia 
rinkti ir ką geriau pirkti, kad 
taip būtų galima geriausiai 
patarnauti mūsų nuvargu- 
siems broliams lietuviams. 
Laukiama, kad ir Philadel
phijos Komitetas išleis ati
tinkamą laišką Philadelphi
jos apylinkei, kaip tokią rink
liavą varyti ir kaip geriausių 
vaisių pasiekti. Atskiri sky
riai taip pat daro savo pla
nus, kaip savo apylinkėj at
likti šį taip svarbų žygį. Phi- 
ladelphi j iečiai turi šį kartą 
tinkamai atlikti tą meilės ir 
gailestingumo darbą.

rinktų knygų yra sudaroma 
lietuvių senovės knygų rin
kinys ir lietuviškų žurnalų 
rinkiniai, kurie dabartiniu 
laiku bus labai svarbu.

SUGRĮŽO JŪRINIKAS

Jūrininkas Mikas Burokas, 
319 Sears St., ką tik sugrįžo 
iš anos pusės po 14 mėnesių 
nesimatymo su namiškiais. 
Jaunuolis atrodo labai svei
kai ir gerai, bet labai paten
kintas galėjęs pasiekti savo 
gimtąjį kraštą ir nedaug no
ri ką pasakoti apie savo per
gyvenimus per tuos savo ka
rinio gyvenimo metus. Jis 
daug sunkių valandų pergy
veno, taip, kad dabar norė
tų ramiai gyventi savo šei
mos gyvenime. Parvykęs na
mo, tuoj atsiminė savo a. a. 
tėvuką, ir užprašė Šv. Mišių 
auką, kurios bus atlaikytos 
liepos 31 d. šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj. Labai 
gražu, kad taip atsimena sa
vo

tikrai daug pasišventimo 
kaštuoja, štai iš šv. Kazimie
ro parapijos, toliau gyvenan
tieji vaikučiai kiekvieną die
ną esti atvežami parapijos 
kunigų automobiliu į mokyk
lą ir po pamokų vėl parveža
mi namo. Tai tikrai daug rū
pestingumo parodoma Dva
sios Vadų, kad vaikučiai ne
būtų nuskriausti religiniai ir 
gautų dvasinį peną. Todėl 
vaikučiai ir toliau gyvenan
tieji jaučia, kad jais rūpina
si, kad ir jie priklauso prie 
parapijos ir kad jems patin
ka tokia mokykla ir jie lau
kia per metus, kol kita 
sara ateis.

Šv. Jurgio Parapija

po Bazaro
Šv. Jurgio parapijos baza

ro pirmosios 3 dienos jau 
praėjo, liepos 19, 20 ir 21. 
Gražus oras sutraukė nemaža 
lankytojų ir padarė parapijai 
pelno, šiemet buvo daug vi
sokių žaidimų ir laimėjimų. 
Šeimininkės virė valgius ir 
vaišino svečius kiek galėjo. 
Jei kitko ir pritrūko, tai „šu
niukų” visuomet buvo 
gardžiais kopūstais.

su

va-

MIRTYS

gimdytojus.

SUGRĮŽO KARYS

A. a. Petronėlė Arbačiaus
kienė, 1327 S. Hollywood St. 
mirė liepos 15 d. ir palaidota 
Šv. Kryžiaus kapinėse liepos 
19 d. Ji paliko nuliūdusią 
dukterį ir vyrą. Velionė il
gai ir sunkiai sirgo.

Jokūbas Mažutis, iš Phila
delphijos užmiesčio mirė lie
pos 14 d. Jis palaidotas Šv. 
Grabo kapinėse liepos 20 d. 
Paliko nuliūdime savo žmo
ną ir kitus šeimos narius. Jis 
ilgus metus gyveno prie šv. 
Kazimiero parapijos ir pali
ko savo valią, kad iš ten bū
tų palaidotas. Jo valia ir bu
vo

Sėkminga Mokykla
Šv. Jurgio Parapijos vasa

rinė mokykla buvo labai sėk
minga, nes sutraukė nemaža 
skaičių vaikučių, kurie mie
lai praleido vasaros 4 savai
tes, mokydamiesi religijos. 
Seserys Pranciškietės atliko 
mokytojavimo uždavinį. Mo
kyklos užbaigimas buvo pa
gal vyresnybės numatytą 
tvarką.

iš
įvykdyta.

Tel. DEW. 5136 RENKA LIETUVIŠKAS
KNYGAS

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St. 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktj

wwywwwvwww

Šv. Kazimiero Seserų ats
tovė Seselė šią vasarą atlie
ka labai svarbų ir didelį lie
tuvių literatūros ir kultūros 
darbą. Ji važinėja po lietu
vių kolonijas ir renka lietu
vių senas knygas, laikraš
čius ir žurnalus. Ji jau su
rinko labai svarbių knygų, 
bet dar vis ieško paslėptų 
turtų. Dabar ji renka Phila- 
delphijoj. Ji čia aplanko vi
sas parapijas, jų knygynus 
ir lanko privatiškus namus, 
kad tik daugiau knygų gau
tų. Ypatingai ji nori rasti 
Šventųjų gyvenimų aprašy
mus — Šventųjų Žyvatai.

Jei kas turėtų tą knygą ar 
kokias kitas senas knygas, 
tai mielai prašomi pranešti 
Seserų Namams Philadelphi- 
joj. Prašoma priminti, kad 
kas tik turi kokių senų lie
tuviškų knygų ar žurnalų, 
tai kad tuoj paaukotų. Iš su-

Liepos 21 d. parvyko 
Europos didelis skaičius ka
rių, kurių tarpe buvo nema
ža ir lietuvių. Tarp jų parvy
ko visiems pažįstamas Miko
las Bigenis, 311 Wharton St. 
Jis tuoj telefonu pranešė na
miškiams, kad greit bus na
mie. Po kelių dienų jis buvo 
jau paliuosuotas iš kariuome
nės ir sugrįžo į kasdieninį 
gyvenimą. Viens pirmųjų II 
karo veteranų sulauks nema
ža darbų savo naujame gyve
nime. Jis laukia sukurti nau
ją šeimos gyvenimą, jis tu
rės vesti savo laidojimo įs
taigą, bet ir visuomeniniai 
darbai bus ant jo pečių. Svei
kinam.

SUNKIAI SERGA

Veronika Rupšienė, 
Reed St. jau ilgai serga, 
šiomis dienomis jos sveikata 
tiek pablogėjo, kad ji pagul
dyta Pensylvanijos Universi
teto ligoninėj gydytis. Nese
niai ji aprūpinta visais sa
kramentais ir ramiai laukia 
sveikatos ar Dievo valios. Li
gonė yra pamaldi moteriškė, 
turi dvi dukteris, kurios ir 
rūpinasi motinėlės sveikata 
ir gerove. Linkėtina sveika
tos.

323 
bet

PRISIRENGĖ BAZARUI

BAIGIA VASARINĘ 
MOKYKLĄ

Šio mėnesio pabaigoj bai
giasi Krikščioniškojo Mokslo 
Brolijos Vasarinė Mokykla. 
Per 4 savaites viešųjų mo
kyklų mokiniai lankė tas mo
kyklas beveik prie visų para
pijų. Jie ten mokėsi religi
jos, dorovės, darbelių ir karts 
nuo karto atsigaivino gra
žiais žaidimais. Pabaigoj jie 
surengia savo darbelių paro
dą, kuriuos daiktus jie gali 
parsinešti namo ir laikytis 
per visus metus lig kitų me
tų, kad galėtų vėl kitus pasi
daryti.

Pažymėtina, kad lietuvių 
parapijoms tokios mokyklos

Šv. Kazimiero parapijos 
metiniam Bazarui jau prisi
rengta. Jis bus laikomas rug- 
piūčio 2, 3 ir 4 dienomis prie 
parapijos salės ant Earp St. 
Rengimo Komitetas šiemet 
galvoja, kaip daugiau nauje
nybių įnešti į tą bazarą. Iš- 
tikrųjų Komitetas turi pa
slėpęs daug dalykų, kad tik 
atsilankę galės patirti kiek 
daug šiemet smagumų bus 
per bazarą. Laukiama, kad 
šiemet daugiau atsilankytų į 
bazarą iš tolimesnių lietuviš
kų kolonijų, ypač iš Pt. 
Breeze Sekcijos ir W. Phila- 
delphijos, nes bazaras yra vi
siems parapijiečiams.

Daugiau Karo Bonu Dabar Pirksi — 
Greičiau Karas PrieS Japonus Baigsis

Tarp Svastikos Priekalo Ir Raud. KūlI^^V PRANEŠIMA

— Vlasovas — rusų Kvislingas — Trys lietuvių sukilimą'

Vincas Krėvė

PERKŪNAS, VAIVA IR
STRAUBLYS SENO SKERDŽIAUS PASAKA

Monai dori, doresni už žmones. Dundulis, kaip tik 
suprato, kad nepamatys Vaivos ir juostos iš jos ne
gaus, kol nujos į ją, kaip bernai į mergą jodinėja.

Pasirengė tada Perkūnas jaunu bernu, ponaičiu, 
prisirinko daug dovanų: aukso ir sidabro (jų daugel 
yra giriose pakastų, o kas geriau žino už monus, kur 
ir kas pakasta).

Pasižabojo Perkūnas žirgą ir nujojo į Vaivą, kaipo 
turtingiausias ponas. Priėmė jį Vaivos tėvai kuo gra
žiausiai.

Pasisakė jisai turtingas kunigaikštis esąs, daugel 
girdėjęs apie Vaivos gražumą ir apie jos juostų dailu
mą, kurių nors vienos gauti norėtų.

Tėvai džiaugsmu džiaugėsi: — matai, kokio sve
čio susilaukė. Priėmė jį gražiai: ir pautienės stačio
kės iškepė, ir nuputojusio alaus pastatė, ir svečią kam
pan už skobnių pasodino.

Priėmė kuo gražiausiai, kaip tik galėjo. Pašaukė 
dukters ir liepė atnešti svečiui gražiausias savo juostas.

Atnešė jų Vaiva visą glėbį. Kokių ten tik nebuvo!
Kad ėmė Dundulis Vaivą girti, kad ėmė girti, toji 

net paraudonavo, kaip putino uoga, ir ranka veidus 
užsidengė... Ji vis į duris slenka, kaip mergos papras
tai daro.

O tėvas ir motina mato, kad Dundulis viena akim į 
juostą dirst, abiem dirst, dirst į Vaivą.

Džiaugiasi abu ir kuštasi: kas žino, kur žmogaus 
laimė laukia.

Norėtų Vaiva pro duris, bet motinėlė ją vis atgalio 
stumia, kad su svečiu kalbėtų.

Pasirinko Dundulis juostą kur gražiausią, pripylė 
Vaivai visą prijuostę aukso ir sidabro, pažadėjo daž
nai atlankyti, sėdo žirgan, subraiškino, sutraiškino ir 
pranyko. . .

Niekas nė nepamatė, kurion šalin nujojo, nes čia 
buvo, čia stovėjo, o čia jau ir nebėra. . .

Džiaugiasi dabar juosta Dundulis ir atidžiaugti ne
gali; lakioja, terškina, net girios skamba, net žemė 
dreba.

Vis tiek, kaip drignių apsiėdęs.
Nugąsdino, nuporino ir paukščius ir žvėris, o žmo

nės, kur kas buvęs, nudūmė namuosna; mano, kad 
pasaulio pabaiga atėjus.

Tik vienas yra miške labai senas monas. Jį visi Miš
kiniu ir vadina. Jisai nieko nebijo, nes tokis senas, 
jog net visas apsamanojęs.

Jau net norėtų senas numirti, bet negali. Gal ir 
melavo seni žmonės, bet taip pasakojo. Aš taip pat 
jau senas, ir patsai užmiršau, kiek man yra metų, o 
vis dėlto mirti nė kiek nenoriu.

Gal melavo seni tėvai, o gal tikrai taip buvo.
Užgirdęs, kaip Dundulis ištvirkėliauna, iškišo senis 

galvą iš samanų kupsto, kur jisai sau buvo guolį pa
sidaręs, ir juokiasi, kvatojasi.

— Ko juokiesi, senuk? — klausia jį Dundulis.
— Juokiuosi, kad tu pasiutai, gavęs iš Vaivos pačią 

menkiausią juostą, vieną iš tų, kurių niekas nebenorė
jo. O kaip siustum, kad tu būtum gavęs tokią, kaip 
Straublio?

Nusijuokė dar seniukas, lyg medžiai seni sugirgž
dėjo, ir vėl pasislėpė kupstan.

Gyveno giriose pajūry monas, o gal ir taip sau tvir
tas vyras, kurį visi vadino Straubliu.

Daug mokosi Religijos
Šv. Jurgio parapijoj labai 

didelis skaičius nekatalikų 
mokosi katalikų religijos. 
Vieni rengiasi priimti kata
likų religijos, o kiti susipa
žįsta su religija prieš vedy
bas su katalikiška puse. Vie
tos kunigai turi nemaža dar
bo prirengti prie savo tikėji
mo pažinimo. Bet jie džiau
giasi, kad gali gauti naujų 
sielų religijai, tik nelabai pa
tenkinti, kad katalikai vis 
daugiau ir daugiau drįsta su
daryti moterystę su nekata- 
likais. Juk tokios moterys
tės Bažnyčios tik pakenčia
mos, bet nepatariamos. Daug 
geriau būtų, kad katalikai 
sudarytų moterystę su kata
likais.

Paieškomi Asmenys

Lukošius, Mykolas, prieš 
karą gyvenęs Montrealyje, 
Kanadoje.

Masaitytės, Antano Ma- 
saičio seserys, kurių nei var
dų nei ištekėjusių pavardžių 
ieškantis jų brolio sūnus ne
žino.

Mickevičienė - Jankauskai
tė, kilusi iš Vilkijos vals
čiaus, Kauno apskr. ir prieš 
keleris metus gyvenusi Čika
goje.

Ratkevičienė - Janušaus
kaitė, Anastazija, kilusi iš 
Kauno, gyvenusi Aukštojoj 
Panemunėj ir prieš dešimtį 
metų atvykusi į Ameriką.

Sylkaitis, A., prieš keleris 
metus gyvenęs St. Charles, 
III.

Važnaičiai, Antanas ir 
žmona, prieš ištekant Ščepa- 
vičiūtė, kilusi iš Raseinių.

Vikanis, ar Vikonis, Al
fonsas.

Per š. m. vasario mėn. įvyku
sias derybas Jaltoje, tarp kitko, : 
vakarų santarvininkų buvo pa
sižadėta repatrijuoti visus užtik
tus sovietų piliečius, imamai su 
ukrainiečiais. Tas liečia tiek vo
kiečių karo pramonėje dirbusius 
darbininkus, tiek karo belais
vius, tiek rusų dezertyrus.

LAIC biuletinio skaitytojams 
yra žinoma, kad per 2 paskuti
nius karo metus, vokiečių vado
vybė su ypatingu atsidėjimu 
globojo vadinamas Vlasovo for
macijas. Pats Vlasovas yra Rau
donosios kariuomenės generolas, 
dar 1942 metais patekęs į vo
kiečių nelaisvę. Vokiečių kalbi
namas, Vlasovas greitu laiku 
persimetė į Hitlerio pusę ii- ta
po vienu iš garsesnių Kvislingų. 
J palyginti trumpą laiką, iš Vo
kietijoje esančių belaisvių ir ru
sų dezertyrų, Vlasovas sukurė 
skaitlingą “rusų kariuomenę”, 
kuri buvo vokiečių vadovybės 
naudojama daugelyje frontų. 
Vlasovo divizijos kovėsi Jugos
lavijoje, Prancūzijoje ir t.t.

Vlasovo daliniai buvo naudo
jami dargi ir prieš amerikiečius 
su anglais. Su jomis amerikiečiai 
susidūrė jau Normandijoje pe
reitais metais išsilaipdinę. Ne 
viena “Vlasovo” kulka buvo pa-l 
lietusi ir mūsiškį. Sakysime, At
lanto pakraštyje esantis francū- 
zų uostas Lorient iki pat karo 
galo buvo veik išimtinai Vlaso
vo dalinių ginamas. Keli tūks
tančiai Wehrmachto rūbais uni
formuotų rusų buvo laikomi šio 
krašto P0W stovyklose (karo 
belaisvių stovyklose).

Sąrišyje su priverstina repat- 
rijacija, vienoj-kitoj vietoj bu
vo net prieita prie ginkluotų 
riaušių. Kiek stambesnės riau
šės neperseniai įvyko P. W. sto
vykloje Fort Dix, N. J. kur 150 
rusų karių, protestuodami prieš 
priverstiną repatrijaciją, užsiba
rikadavo ir pradėjo priešintis. 
Aukų būta tiek iš belaisvių, tiek 
iš mūsų MP pusės. 3 rusai pa
sikorė.

Gerai žinodami vokiečių meto
dus okupuotose kraštuose, mes 
prileidžiame, kad vienas kitas 
asmuo galėjo būt vokiečių su
mobilizuotas ir, prieš jo norą, 
bet kuriame fronte panaudotas.

Tokių atsitikimų būta tiek 
Italijos, tiek Francūzijos fron
te. Keliais atvejais girdėjome, 
kad čia lenkas, čia cechas, čia 
lietuvis žiūrėk iš vokiečių ir per
bėga į aliantų pusę.

Vienok, niekur, per visą karą 
nebuvo atsitikimo, kad ameri-

Riečiams ai’ anglams tektų 
sidurti su ištisiniais lietuvių, 1< v 
kų, latvių, estų, čekų ir t.t. $ 
liniais. Liūdną išimtį, šia pr 
me, sudarė vien Vlasovo ruf. įoresp.

Šia proga bus pravartu pajįjjg. Odelis 
nėti, kad kai pereitais met įariboro, 
pavasaryje vokiečiai bandė nr hi- 
doti lietuviškuosius batalijoj 
kovai prieš vakarų sąjunginį 
kus, krašte įvyko ginkluotas ^jauln 
kilimas. Šio sukilimo aplinkyljjjpLietu- 
smulkmeniškai buvo aprašy1 
E. J. Harrisono knygelėje “ . ... 
thuania’s Fight for Freedoms1®™' 
pus. 41-44. Dabar aiškėja, 1 a, šienau- 
visa eilė Lietuvos karininkų sie
tą sukilimą vokiečių buvo ' 
siųsti į biauriausias kalini .
vietas taip Stutthof, Dachj ir brook- 
Buchemvald ir t. t. -^juanū-

Ne vienas jų ten paliko s;G lietus 
kaulus. U Pa-

Kuklus iš prigimties būdarn^. . 
Lietuvis savygiros, apskritai, (flOSyUlves 
mėgsta ir jos vengia. Nesirel jjiėjo ly- 
mavo lietuvis ir šio sukilnjįi brolių 
Vienok, žinant vokiškosios oro.^ 
pacijos sąlygas ir tarp svasti.^' 
priekalo ir raudono kūjo pt jfl buvę 
kusio lietuvio desperatišką į Jų si
tuaciją, tenka pripažinti, l'Ljg.yra 
lietuvių tauta, energingai VU' P' 
vedama, tokioje kritingoje J 'UhUU 

1 landoje parodo ne tiktai 10

yra klebono kun. P. Virt 
ko nuopelnas.

Abu namus pasisekė 
už pigią kainą.

Mokslas bus pradėta; 
šio rudens.

Brockton, Masi

Arkivyskupas pas sės 
lietuves

Pereitą šeštadienį Bo 
arkivyskupas R. Cushin 
vo atvykęs pas Nu k ryži 
jo Jėzaus seseris vier 
jų naujose patalpose.

Ganytojas seserims a 
mišias ir pasakė pamoi

Naujo vienuolyno ati 
mo iškilmės bus rugsėj-

Kol kas seserys nuol 
kapeliono čia neturės. Ji 
siniams reikalams pata 
kunigai lietuviai iš I 
tono.

LIETUVIŲ DIE1
politinį subrendimą, bet ir nei, 
žą dožą herojiško pasiryžim^stas

Kiek mums žinoma, ir VarUįL jį. 
vos sukilimo neskaitant, per 77 L 
są antrąjį pasaulinį karą nei'i^)11’0* 
name vokiečių okupuota 
krašte tolygaus atviro sukili 
nėra buvę. fclis

Čia ir glūdi pagrindinis sĮpjbar ilsi- 
tumas tautų subrendimo. Vi< 
lyg tie avinai, pasyviai eina į 
juos veda, kiti, nuovokos nėr ‘ . 
toję, ir nuostolių nepaisydami N™’ 
daro ką jų patrijotiškoji sąž^st City, 
ir laisvojo žmogaus pareiga gyvena jo 
tuoja. Taip lietuviai pasielgė 
šį karą net 3 atvejais.

1941 metais sukilę prieš r 
primestą jungą, 1943 metais « 
sisakę pildyti vokiečių moR*3, ',a' 
zacinius įsakymus ir 1944 EįYrave- 
tais su ginklu rankoje pasip 
šinę vokiečių įsakymams 
prieš savo draugus. '

Išvadoje priminsime, kad jau 
tuvių tautos padori laikys 
per šį karą didžiųjų demokr™ 
jų buvo pastebėta ir tinka; 
įvertinta. Lietuviai yra laik*- 
savo tautinę pusiausvyrą piU koresp., 
moję išlaikę. Visai natural»ope_ 
lietuviai nėra verčiami pasisa? JT 
ti rusais ir prievarta grįžti yUUBiOgil 
gijon. Gims at-

LA Stebimės,

ŽinovasTel. Ste 3208

JONAS DAUNIS J.Y.
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. " “T 
lays uz- 
a knygas

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 
8304 - 16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

a išplatino 
šmko 69 
^tekotei- 
I® irki-

a dviem 
:atedonie-

Sako, kad buvo jisai taip sau, nei gražus, nei pui
kus, tik mokėjo gražiai dainuoti ir švilpti.

Ko tik panori, ima ir išdainuoja, taip, jog net šir
dį stveria.

Sumano parodyti, kaip giria verkia, audrai pasikė
lus: — verkia, stena, ūžia, švokščia jo vamzdelis; už
merk akis, rodos, viduje ūžiančios girios žmogus sėdi.

Nori padainuoti, kaip liūdi merga, svetimoj šaly be 
tėvo, be motinos vargstanti — dūsauna, raudoja švirkš
lelis, lyg gyva dvasia joje kenčia. Kitas girdėdamas 
net apsiverkia.

Užsimano padūduoti kaip vargonai — ir kiti beklau
sydami net žegnojasi — mano, kad jie bažnyčioje esą...

Mėgo Vaiva jo dainų ir švilpimų klausyti. Visada 
moterys juk visų daugiausia myli tuos, kur moka 
gražiai dainuoti. Jau visad taip buvo, yra ir bus.

Mokėk gražiai dainuoti, jos į tave, kaip musės, lim
pa. Aš ne sykį ir ne du tat esu matęs.

Na, ir Vaiva gal ne tik dainas mėgo, bet ir Straublį 
pamilo, ir suaudė jam tokią gražią juostą, kokios dar 
niekam nebuvo suaudusi.

O Miškinis visa geriau žinojo ir daugiau prato, negu 
mes, ne veltui senas buvo, už mus senesnis.

O senas žmogus visados daug išmano. Kur kitas 
nė atsiprotėti neatsiprotės, senas visa aiškių aiškiau
siai mato. Ne veltui tiek metų pragyveno.

štai, tau medžiai švokščia. Ko jie švokščia, tu neži
nai, o aš jau žinau.

Štai, ten piovėja pabarėj dainuoja, o kam ji dai
nuoja, tu nesupranti, o aš jau suprantu.

štai tau kregždė ant kraigo trailiuoja, — ko ji trai- 
liuoja, tu neišmanai, o aš, kaip save, suprantu.

Tau vėjas plaukus kiloja — ir tiek!... O man jis au- 
sysna kušta...

Kas ir sakyti! Dabar žmones nieko nejaučia, ntj 
no, tik kad pinigų!...

O pirmiau, kai buvo žmonės dar senesni, ilgiau 1^^. 
veno, dar daugiau išmanė ir prato. MlDevo-

Kaip tik išgirdo Dundulis, nuleido sparnus. Ir gr^ ^Qg 
juosta jam jau nebegraži. _ įL

Tuoj jis į Straublį. Rado jį pajūry besėdintį, švir,u 
lėliu bešvirkštaujantį. Ihbir taip

Kai pamatė jo juostą, visai nuliūdo Perkūnas, 1 
višta sulyta. ,

t vasaros— Mainykim, brol, juostom, — prikibo jisaįįc M 
straubli-

— Kad tu man ir savo šautuvą atiduotum nen^™^
nysiu- \rojbro-

Na, kaipgi atiduos Perkūnas kam savo šautuvą. $®s. nu
juoktų šį visi, kaip tą čigoną, kur išmainė kumelę A 
pypkės. Rep.

— Kad tu tokis puikus, štai, aš gausiu juostą o-
gražesnę, nekaip tavo. iJfaSS

— Gerai, gauki pirma, o paskui pasikalbėsime, 1 
matysime, — nusijuokė Straublys.

Nujojo vėl Dundulis į Vaivą ir klausia ją:
— Ar negali tu man suausti tokios juostos, 

būtų gražesnė, nekaip Straublio?
— Ne, negaliu, — atsakė jam Vaiva: — Jei tu

kad aš tau suausčiau tokią, kaip toji, kur Straub?*ub‘“ul 
turi, o gal dar net gražesnę, tu eiki už septynerių nUUa' 
rių. Ten yra septyni kalnai, už tų septynių kalnų y'^P™' 
klonis; toje klonėje septyni piemens vieną avį gai53^1' 
Tos avies vilna tokia balta, jog, padėjus ją ant sniet 
sniegas juodas atrodo. ** Damas

fcbažny-
(Bus daugiau)

^para- 
k^Įirkodu 

tukyklai.
sto- 

-Nligšiol 
Pa

P. J. šlapikas, Maspet
J. Krosnys, Bellmore, 
M. Brangaitienė, Brool 
M. Rusas, Port Washii 
V. Urbonas, Richmond
K. Krušinskas, Woodh; 
P. Labanauskas, Philai
J. Balsis, Forest Hills, i 
S. Cerebiejus, Maspeth
K. Baltrušaitis, Brookl; 
V. Baltrušaitienė, Broc
J. Skarulis, Brooklyn, 1
A. Rimidienė, Brooklyr
K. Galchus, Maspeth, 
P. Starkiute, Brooklyn 
Aleks. Spaičys, Brookl
M. Karaktinas, Brook 
J. Butkus, Brooklyn, I
N. Butkus, Brooklyn, ] 
M. Avižienis, Brooklyn
B. Adomaitienė, Richn 
V. Vitkus, Brooklyn, 
P. Stravinskas, Brookl
O. Sijevičienė, Brookly 
A. Plioplienė, Brooklyr 
M. Laukagalis, Brooklj 
V. Pūkas, Woodhaven 
Pr. Poderis, Brooklyn, 
V. Zabielskis, Maspeth,
P. Kuras, Maspeth, N. 
M. Markūnas, Maspet 
M. Budėnas, Maspeth, 
Mr. Žalys, Brooklyn, I 
J. Sherry, Woodhaven, 
J. Gražienė, Brooklyn, 
M. Sherry, Woodhaver 
H. Willis, Woodhaven, 
V. Žemantauskas, Mas 
M. Matulis, Newark, 1 
A. Laukžemis, Newarl 
A. Ulozas, Maspeth, P 
EI. Matulionis, Maspel 
V. Janušienė, Brookly 
M. Čiurinskaitė, Kearri 
J. Viršilas, Brooklyn, 
Ant. Černiauskas, Bro 
J. Vyšniauskas, Brook 
S. Pusvaškis, Brookly 
M. Dragunaitienė Br< 
U. šašienė, Brooklyn,
O. Kadišienė, Brookly 
A. Kaulius, New Yorl 
A. Twaskas, Brooklyr
J. Mikolaitis, Brookly
K. žudžius, Brooklyn, 
A. Kivyta, Maspeth, 1 
G. Strogis, Jr., Brook 
D. Kašėta, Brooklyn, 
G. Staučaitis, East Nt
R. Vaičiulis, Brooklyr 
U. Čižauskienė, Richrr
P. Lenk, Ozone Park 
Fr. Kadzis, Woodhave 
Mary žemaitis, Brook 
A. Ruseckas, Ridgewi 
Antanas Sharry, Bro 
M. Damarodas, Brook 
OnaKeturakienė, Bro* 
Mrs. Lend, Brooklyn,
J. Kunickienė, Maspet
K. Kavaliauskas, Nei 
M Kvarinskienė, Mas 
Pr. Ražickienė, Masp 
M. Dulkienė, Maspeth 
M. Taurienė, Maspetl 
K. Razmantas, Richn 
Pr. Kizis, Maspeth, N 
P. Matuza, Brooklyn,
J. Tamašauskas, Mas 
A. Visminas, Maspetl
S. Subatienė, Richmc 
A. Teiberis, Brookly 
P. Klimienė, Brookly 
A. Januškienė, Masp 
Valantiejienė, Maspe
K. Dumblienė, Brook 
M. Kirvelis, Brooklyr 
A. Bačiuška, Brookly 
St Balandienė, Eliz;
M. Vrubliauskas, Bn 
G. Matusevičius, Mas 
P. Kyrius, Brooklyn, 

, Jurgis Puidokas, Hicl
Ch. Kundrotas, Broo 
Mrs. A Navickas, C 
Mrs. A. Sniečkus, W
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i. vasario mėn. įvyku- 
as Jaltoje, tarp kitko, 
intarvininkų buvo pa- 
epatrijuoti visus užtik- 
ų piliečius, imamai su 
ais. Tas liečia tiek vo- 
•o pramonėje dirbusius 
us, tiek karo belais- 

rusų dezertyrus.
nuletinio skaitytojams 
la, kad per 2 paskuti- 
metus, vokiečių vado- 
ypatingu atsidėjimu 

adinamas Vlasovo for
mats Vlasovas yra Rau- 
sariuomenės generolas, 

metais patekęs į vo- 
laisvę. Vokiečių kalbi- 
Vlasovas greitu laiku 
• į Hitlerio pusę ir ta
is garsesnių Kvislingų. 
ti trumpą laiką, iš Vo- 
esančių belaisvių ir ru- 
tyrų, Vlasovas sukurė 
l “rusų kariuomenę”, 
o vokiečių vadovybės 
ia daugelyje frontų, 
divizijos kovėsi Jugos- 
Prancūzijoje ir Lt
o daliniai buvo naudo- 
gi ir prieš amerikiečius 
s. Su jomis amerikiečiai 
jau Normandijoje pe

nėtais išsilaipdinę. Ne
lasovo” kulka buvo pa- politinį subret... 
musiskĮ. Sakysime, At- dos|

kiečiams ar 
sidurti su 
kų, latvių^. v 
liniais. Lipson-Kearny,

*>.,w Jersey
Šia proga lų ______

nėti, kad fej, , , . . »pavasaryje^0 dr-Jos koresp. 
doti lietuvgjnis ir varg. Odelis 
kovai prieš ^ostogų į Marlboro, 
kus, krašte Silvestravičius, ku- 
^^•^iavo 130 akrų ūkį, 
smutoMų Ten labai jauki 
is. j. narna , . _ . .
thuania’s Fi>as oras> kaip Lietu- 
pus. 41-44. Dį
visa eilė Uetjostogininkai džiau- 

’iiniu upeliu, šienau- 
£ taip^ su ūkininkais, šie- 

Buchenwaki
Ne vienaspstogauja ir brook- 

kaulus. Bureckienė su anū- 
iS^Msa bėda, kad lietus 
mėgsta ii5iŠtisas dienas- Pa- 
mavo lietuvšjd. ankstyvos bulves 
Vienok, anaiitti. Mat, pradėjo ly- 
pacijos sąlyčių miegančių brolių 
priekalo iria-aį ir nenustoja, 
kusio lietimo i .„. .
tuaciją, teeb avlclai Vra buv^ 
lietuvių tanu? biznieriai. Jų su
vedama, tautas, savanoris, yra 

pandoje pantis. Būna Panamos

yra klebono kun. P. Virmaus- 
ko nuopelnas.

Abu namus pasisekė gauti 
už pigią kainą.

Mokslas bus pradėtas nuo 
šio rudens.

Brockton, Mass

Arkivyskupas pas seseris 
lietuves

Pereitą šeštadienį Bostono 
arkivyskupas R. Cushing bu
vo atvykęs pas Nukryžiuoto
jo Jėzaus seseris vienuoles 
jų naujose patalpose.

Ganytojas seserims atlaikė 
mišias ir pasakė pamokslą.

Naujo vienuolyno atidary
mo iškilmės bus rugsėjo 3 d.

Kol kas seserys nuolatinio 
kapeliono čia neturės. Jų dva
siniams reikalams patarnaus 
kunigai lietuviai iš Brock- 
tono.

Dikčiai suskaudo širdis, 
kai teko regėti gailios šird
gėlos ašaras. Vienas jūrinin
kų kapitonas, bekalbant apie 
Lietuvos šių dienų padėtį, 
apie savo artimuosius bolše
vikų į Sibirą išvežtus, neži
nia, ar dar gyvus, ar bado, 
bei kulipkos numarintus, ap
siašarojo.

Verkia lietuvio širdis, rau
da gailiomis ašaromis ne vie
na, bet milijonai lietuvių šir
džių dėl Lietuvą slegiančios 
nelaimės. Vieni Sibiro miš
kuose, ar laukuose baigia 
aikvoti savo likusias jėgas, 
kiti galutinai atsigulė į mir
ties patalą, mini savo drau
gus ir drauges, jau nukankin
tus, verkia, jeigu dar turi 
galimybės priminus tėvynę.

Kiti, 
krašte,
miškuose, ar urvuose, bado 
ir baimės nuvarginti labiau 
panašūs į dvasių būtybes, ne
gu į žmogų, sopina širdį ir

tebebūdami savo 
tebeslapstydamies

LIETUVIŲ DIENOS GARBES RĖMĖJAI
kraštyje esantis francū- 
s Lorient iki pat karo 
ro veik išimtinai Vlaso- 
ių ginamas. Keli tūks- 
Vehrmachto rūbais uni- 
ų rusų buvo laikomi šio 
POW stovyklose (karo 
į stovyklose).
rje su priverstina repat- 

vienoj-kitoj vietoj bu- 
prieita prie ginkluotų 
Kiek stambesnės riau- 

irseniai įvyko P. W. sto- 
Fort Dix, N. J. kur 150 
rių, protestuodami prieš 
iną repatrijaciją, užsiba- 
o ir pradėjo priešintis, 
ūta tiek iš belaisvių, tiek 
i MP pusės. 3 rusai pa-

žinodami vokiečių meto- 
įpuotose kraštuose, mes 
iame, kad vienas kitas 
galėjo būt vokiečių su
lietas ir, prieš jo norą, 
•iame fronte panaudotas. 
I atsitikimų būta tiek 
, tiek Francūzijos fron
tais atvejais girdėjome, 
i lenkas, čia cechas, čia 
žiūrėk iš vokiečių ir per- 
aliantų pusę.

ok, niekur, per visą karą 
> atsitikimo, kad ameri-

Kiek muma .. _x. .
vos sukilimo v° pailsėti Augustas 
są antrąjį paša Dabrovolskiai, il- 
name vifeję Prancūzijoj ir Vo- 
krašte tolj’pj 
nėra buvę. ______

Čiairgiūis Jocas buvo kelis 
tumas tautų įžeistas. Dabar ilsi- 
lyg tie avnaihlingrton.
juos veda, fii ______ k
toję, ir nuos* v. . , , „ , ,
daro ką jų jr zmia-v kad Bolesla- 
ir laisvojo Ėraitis iš Forest City, 
tuoja. Taip teistas. čia gyvena jo 
šį karą net h

1941 metai ----------
primestą juokus, buvęs ilgai ka- 
sisakę pfldji'j, jau paleistas. Ga- 
zacinius įsfcdnko darbą. Yra ve- 
tais su gj^:utkiūtę.
šmę vokieoj 
prieš saw te ~

Kasparas, buvęs 
Išvadoje įeįo dr-jos rašt., jau 

tuviu taute i -r. -t r“ a Rašo savo teve- per s j karą žu 
jų buvo pasznai- 
įvertinta, lis ---------
savo tauttepirdo dr-jos koresp., 
moję išlaikius Jonelis, po ope- 
Uet^^tiprėja. Iš atostogų 

gijon. siems draugams at
virutes. Stebimės, 

-visur suspėja."f r Žinovas
L Ste 3208 -----------------------

JONAS DAUfflS tester, N

jetuvis Graborius - BalsaiPlatill° Knygą
dienomis musų

1025 MT. VERNON ST., PHILADE$is Ant. Žiemys už-

------------------------------------------^talba apie Lietuvą.. .....daugiausia išplatino
1. REgent 8434 ietuvių. Surinko 69

RICHMOND GROCEfeausia teko tei- 
WHOLESALE GROCEBS \s’ gydytojams ir ki- 

lįiijų žmonėms; jų tar- 
Savininkai Lietuviai Stapote^m rabinui( dviem 

PERKAME ČIA - REMIAME Sf vienam makedonie- 
04-16 Richmond Str. I^t.

■ ■ ■ . ■ Kvota
Kas ir sakyti! Dabar žmonės i&iet. Tarybos Roches- 

no, tik kad pinigų!... griaus 1,000 dol. kvo-
O pirmiau, kai buvo žmonės (įf&igiama-.Jei A. Devo- 

veno, dar daugiau išmanė ir pratu įdėtą šimtinę duos,
Kaip tik išgirdo Dundulis, nul^^an^lr?e sušldarys su 

juosta jam jau nebegraži. Skyriaus korespon-
Tuoj jis į Straublį. Rado jį Ziemys dabar taiP 

lėliu bešvirkštaujantį.
Kai pamatė jo juostą, visai ®^ir’ 

višta sulyta.
— Mainykim, brol, juostom, 

Straublį.
— Kad tu man ir savo saiW'nos žirgužėlius,

nysiu. jiems padėti.”
Na, kaipgi atiduos Perkūnas ______________

juoktų šį visi, kaip tą čigoną, M1*' 
pypkės. Boston, Mass.

— Kad tu tokis puikus, štai,^ ----------
gražesnę, nekaip tavo. >igijo mokyklą

— Gerai, gauki pirma, o iostono lietuvių para- 
matysime, — nusijuokė Straublį mis dienomis pirko du

Nujojo vėl Dundulis į Vaivą lietuviškai mokyklai, 
as mūrinis namas sto-

— Ar negali tu man suausti zpat bažnyčios. Ligšiol 
būtų gražesnė, nekaip Straublio! tovėjo kareiviai. Pa-

— Ne, negaliu, -atsakė^?;1? ^eljs ^.stiprus, 
kad aš tau suarčiau tokia, rt'lkes labal maza Pata1' 
turi, o gal dar net gražesnę, tu. % . . , i . ,Jtu^as mokyklos namasnų. Ten yra septyni kalnai, UŽ" .. . . , < ,, -. , ! nirt^5k tolėliau nuo bazny-kloms; toje kloneje septyni pi®*; J
Tos avies vilna tokia balta, jog,r _ • •«.• ••
sniegas juodas atrodo.

kada vasaros 
dienelės, eisim po 

zamančiais lapais pa- 
ai sulauksim gražaus 
io, kai Lietuvoj bro- 
‘; žirgužėlius, mė-

Rep.

P. J. šlapikas, Maspeth, N. Y. ...,\......
J. Krasnys, Bellmore, L. I......................
M. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y..........
M. Rusas, Port Washington, L. I..........
V. Urbonas, Richmond Hill, N. Y.........
K. Krušinskas, Woodhaven, N. Y.........
P. Labanauskas, Philadelphia, Pa.........
J. Balsis, Forest Hills, N. Y.....................
S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y.................
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y...............
V. Baltrušaitienė, Brooklyn, N. Y. .......
J. Skarulis, Brooklyn, N. Y.....................
A. Rimidienė, Brooklyn, N. Y.................
K. Galchus, Maspeth, N. Y...................
P. Starkiutė, Brooklyn, N. Y.................
Aleks. Spaičys, Brooklyn, N. Y.............
M. Karaktinas, Brooklyn, N. Y...........
J. Butkus, Brooklyn, N. Y.....................
N. Butkus, Brooklyn, N. Y.....................
M. Avižienis, Brooklyn, N. Y.................
B. Adomaitienė, Richmond Hill, N. Y.
V. Vitkus, Brooklyn, N. Y...................
P. Stravinskas, Brooklyn, N. Y.............
O. Sijevičienė, Brooklyn, N. Y.................
A. Plioplienė, Brooklyn, N. Y.................
M. Laukagalis, Brooklyn, N. Y................
V. Pūkas, Woodhaven, N. Y.................
Pr. Poderis, Brooklyn, N. Y.....................
V. Zabielskis, Maspeth, N. Y....................
P. Kuras, Maspeth, N. Y.........................
M. Markūnas, Maspeth, N. Y...............
M. Budėnas, Maspeth, N. Y..................
Mr. Žalys, Brooklyn, N. Y.....................
J. Sherry, Woodhaven, N. Y....................
J. Gražienė, Brooklyn, N. Y.....................
M. Sherry, Woodhaven, N. Y.................
H. Willis, Woodhaven, N. Y.....................
V. Žemantauskas, Maspeth, N. Y.........
M. Matulis, Newark, N. J......................
A. Laukžemis, Newark, N. J.................
A. Ulozas, Maspeth, N. Y......................
EI. Matulionis, Maspeth, N. Y..............
V. Janušienė, Brooklyn, N. Y..............
M. Čiurinskaitė, Kearny, N. J.................
J. Viršilas, Brooklyn, N. Y.....................
Ant. Černiauskas, Brooklyn, N. Y.........
J. Vyšniauskas, Brooklyn, N. Y.............

Pusvaškis, Brooklyn, N. Y...............
Dragunaitienė Brooklyn, N. Y......

šašienė, Brooklyn, N. Y.....................
Kadišienė, Brooklyn, N. Y.................
Kaulius, New York City ..................
Twaskas, Brooklyn, N. Y.................

J. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.................
žudžius, Brooklyn, N. Y.....................
Kivyta, Maspeth, N. Y.....................
Strogis, Jr., Brooklyn, N. Y.............
Kašėta, Brooklyn, N. Y.....................
Staučaitis, East New York ..............
Vaičiulis, Brooklyn, N. Y.................

U. Čižauskienė, Richmond Hill, N. Y. ... 
P. Lenk, Ozone Park, N. Y..................
Fr. Kadzis, Woodhaven, N. Y.................
Mary Žemaitis, Brooklyn, N. Y.............
A. Ruseckas, Ridgewood, N. Y.............
Antanas Sharry, Brooklyn, N. Y.........
M. Damarodas, Brooklyn, N. Y.............
Ona Keturakienė, Brooklyn, N. Y...........
Mrs. Lend, Brooklyn, N. Y....................
J. Kunickienė, Maspeth, N. Y.................
K. Kavaliauskas, New York, N. Y. ...
M. Kvarinskienė, Maspeth, N. Y............
Pr. Ražickienė, Maspeth, N. Y.............
M. Dulkienė, Maspeth, N. Y....................
M. Taurienė, Maspeth, N. Y.................
K. Razmantas, Richmond Hill, N. Y. .. 
Pr. Kizis, Maspeth, N. Y................ ,......
P. Matuza, Brooklyn, N. Y....................
J. Tamašauskas, Maspeth, N. Y............
A. Visminas, Maspeth, N. Y.................
S. Subatienė, Richmond Hill, N. Y. ... 
A. Teiberis, Brooklyn, N. Y.................
P. Klimienė, Brooklyn, N. Y................
A. Januškienė, Maspeth, N. Y.............
Valantiejienė, Maspeth, N. Y..............
K. Dumblienė, Brooklyn, N. Y.............
M. Kirvelis, Brooklyn, N. Y....................
A. Bačiuška, Brooklyn, N. Y...................
St. Balandienė, Elizabeth, N. J..........
M. Vrubliauskas, Brooklyn, N. Y........
G. Matusevičius, Maspeth, N. Y............
P. Kyrius, Brooklyn, N. Y....................
Jurgis Puidokas, Hicksville, L. I............
Ch. Kundrotas, Brooklyn, N. Y............
Mrs. A. Navickas, Ozone Park, N. Y. 
Mrs. A. Sniečkus, Waterbury, Conn. ..
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įj. D. Komitetas

galvoja, ar išliks gyvi, ar 
ateis kas gelbėti, ar pagaliau 
pateks į bolševikų rankas 
žūti.

Kiti, laimingai pasprukę 
iš mirties nasrų į išlaisvintą, 
ar laisvės kraštą (Ameriką), 
sielojasi mintimi „kas čia 
bus”, darbuojasi ir meldžia
si, kad Lietuva išliktų gyva, 
laisva ir bolševizmo nepra
žudyta.

Šią valandą nuo pasaulio 
atskirta ne Kinų Siena, bet 
pragaro vartais. Ten šeimi
ninkauja bolševizmas, kuris 
savo kruvina ranka siekia 
toliau į vakarus, Lietuvą gi 
jau turi savo torturų ir mir
ties kameroj. Akivaizdoj to
kios padėties, kuri lietuvių 
širdis nesuskausta! Ką jau
čia tėvynės mylėtojai, tegali 
suprasti jie patys.

Amerikoj, ar kitam lais
vam krašte patogiai gyve
nantieji lietuviai negali pil
nai džiaugtis savo laiminga 
padėtimi, nes jų broliai ir ar
timiausieji kenčia, kadangi 
nuo priešų rankos pirm laiko 
miršta.

Išleidusių į karą savo sū
nus motinų širdys dreba dėl 
baimės, kad jie gali žūti.

Visiems baisus ir skaudus 
klausimas, ar Lietuva išliks 
gyva.

Kančios, ašaros, širdies 
skausmai, mirtis. Tos pabai
sos vyrauja visur, kur bol
ševizmas šeimininkauja. Jis 
šiandien jau rodo ir galanda 
savo dantis tiems, kurie jį 
vakar gelbėjo iš bėdos ir ben
dravo su juo kovoje su nūnai 
nugalėtu nevydonu. Jis tie
sia tinklą visus įtraukti į sa
vo karalystę, visus įkinkyti 
į vergijos jungą.

Teko matyti ne vienam 
laikraščiuose paveikslą, ku
ris yra labai įdomus ir daug 
reiškiąs. Tariasi San Fran
cisco konferencijoj tris: bol
ševikų Molotovas, Amerikos 
Stettinius ir Anglijos užsie
nių reikalų ministeris Eden. 
Molotovas savo realizmo aki
mis žiūri į Stettinius, kuris, 
dėl pastarojo tarto žodžio 
nustebęs, klausia paaiškini
mo, ar reiškia savo nuomo
nę. Bolševikiškojo realizmo 
ir amerikoniškojo idealizmo 
vaizdas, šalia jų Eden, tiek 
bolševizmo, tiek amerikoniz- 
mo atstovas gerai suprantąs, 
nesusilaiko nuo juoko dėl 
dviejų nesuderinamų ir prie
šingų idėjų susidūrimo; jis 
akis nuleidęs šypsosi.

Amerika svajoja apsaugo
ti pasaulį nuo suirutės. Bol
ševizmas suirutės laukia, 
prie jos eina, kad atsiektų 
savo tikslą. Jie tiktai ieško 
bendro kelio į taiką ir ramy
bę! Be galo skaudi ironija!

Nesuderinsi tamsos su 
šviesa, vandens su ugnimi, 
nei bolševizmo su demokrati
ja, laisve ir ramybe. Tačiau 
tariasi iki prieis prie „realy
bės” argumentų.

Taip, bolševizmas siekia 
pasaulyje suirutės, savo pei
lius tebegalanda, tvirtoves 
stato ir, jeigu jausis gana 
tvirtas esąs nugalėti savo 
priešus, puls visa savo galia.

Padoraus žmogaus širdis 
pasigaili kenčiančio gyvulė
lio. Ar gali ji būti rami nu
jaučiant pavojų, numatant 
kraujo jūras, kenčiančių vai
tojimus ir verksmus. Vargina 
žmogaus sielą tamsi, neaiški 
tautų ateitis.

Šiandien laikas ne lėbauti, 
juoktis ir džiaugtis, bet su
rimtėti, budėti ir, kiek gali
ma, veikti.

Mūsų pastangos ir malda 
teatneša mums išganymą ir 
ramybę.

Tu, pasauli, budėki!
Meškuitis

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

VIETOS ŽINIOS
Musų Reporteris Unij os Ofise

Liepos 16 d. mūsų reporte
ris nuvyko į unijos ofisą, pas 
kriaučius, pasižiūrėti, kaip ten 
eina reikalai. Ten sutiko naują
jį delegatą, Joną Buivydą.

— Labas rytas, Jonai, o kaip 
sekasi naujame darbe?

— Nieko tokio... Delegato dar
bas nėra jau toks komplikuotas, 
kad jo negalėtum atlikti.

— O klausyk, 
dėjai dirbti?

— Birželio 29 
mai. Birželio 30 
jau mane perstatė Joint Boardo 
viršininkams, kad esu išrinktas 
delegatu. Viršininkai mano iš
rinkimą priėmė ii’ nuo liepos 2 
d. oficialiai pradėjau dirbti šia
me ofise.

— Kas dabar tenka dirbti, 
kai kriaučiai dvi savaites atos
togauja?

— Tiesa, dabar iš paviršiaus 
žiūrint darbo nėra. Bet tikreny
bėje jo yra. Mūsų lokale yra 
apstus būrelis kriaučių, kurie

nuo kada pra-

d. buvo rinki- 
Ch. Kundrotą

JUNGTINIŲ TAUTŲ ČARTE- 
RIS IR SOVIETŲ ŠEIMININ

KAVIMAS LIETUVOJE

San Francisco konferencijoje 
pasirašytas Čarteris dabar Jung
tinių Tautų vyriausybių ir par
lamentų svarstomas. Nėra abe
jonės, kad tas Čarteris jų bus 
ratifikuotas. Platus dokumentas, 
susidedąs iš 9,000 žodžių pada
lintas į 19 skyrių ir 111 straips
nių (USA konstitucija turi 7 
skyrius ir 4,300 žodžių).

Čarterio įžangoje nusakomas 
tos tautų sutarties tikslas: atei
nančias kartas išsaugoti nuo ka
ro, sustiprinti tikėjimą į pagrin
dines žmogaus teises, į žmogaus 
asmens kilnumą ir vertę, sukur
ti sąlygas, kuriose teisingumas 
ir pagarba pareigoms, kylan
čioms iš sutarčių ir kitų tarp
tautinės teisės šaltinių būtų iš
saugotos.

Visų Jung. Tautų yra priim
tas ir paskelbtas teisingumo rei
kalavimas. Po juo pasirašė ir 
Sovietai. Tuo gi tarpu, rusų oku
puotoje Lietuvoje, komunistų 
partijos diktatūrai viešpatau
jant, kraštas neturi jokios lais
vės. Komunistų partija yra val
džioje, kitos partijos kalėjimuo
se ar jau kapuose. Lietuvai per 
prievartą užmetama visai netin
kama bolševikinė ūkinė ir socia
linė santvarka, vyksta tautos 
rusinimas, jokių galimybių nėra 
plėsti laisvą žmonių savivaldą ir 
už politinės laisvės siekimus 
žmonės miršta baisiame Sibiro 
ištrėmime ar šaudomi be teismo. 
Net žiaurioji caristinė okupaci
ja nedryso taip nežmoniškai lau
žyti gyventojų teises, nes netgi 
patsai Muravjovas — korikas 
leisdavo žmonėms teisme gintis, 
su advokato pagalba, prieš ad
ministracijos iškeltus kaltini
mus. Dabartinėj okupacijoje gy
ventojai palikti visiškai komu
nistų partijos kontroliuojamo 
NKVD (slaptos policijos) malo
nei. LAIC.

dirbo per pereitus metus bent 
keliose dirbtuvėse. Jie didžiumo
je nėra gavę už vakacijas pini
gų... Yra tokių, kad jie ir gavo 
pusę ar tris ketvirtadalius va- 
kacijoms apmokėti čekį. O jiems 
priklauso gauti pilną apmokė
jimą. Kad tokie darbininkai ne
turėtų skriaudos, tai reikia su
rankioti jų rekordus, kur jis ar 
ji dirbo, kiek uždirbo ir priduo
ti į New York Joint Board Va
cation Fund raštinę. Ten patik
rina tokio nario rekordą, ii’ jei
gu viskas tvarkoje, trijų savai
čių laikotarpy jis ar ji gauna 
vakacijų čekį.

— Ar negali būti suktybių ir 
deskriminacijos?

— Ne. Negali. Tiesa, gali uni
jos narys negauti vakacijų če
kio, bet ne dėlto, kad jį ar ją 
kas suktų, ar deskrimuotų. Vi
sai ne! Jeigu narys nepaduoda 
tikrų faktų, kur ir kada dirbo, 
jeigu užtyli savo narystės padė
tį ir pan., tada čekio tokie na
riai negauna.

— Bet čia tave tas telefonas 
smarkiai trukdo?

— Tai paprastas dalykas. Mat, 
šiandie pirmadienis. O antra, 
kriaučiai baigė dviejų savaičių 
vakacijas. Mūsų kontraktoriams 
reikia kiekvienoje dirbtuvėj net 
po kelis darbininkus. Jie tikisi 
gauti jų. O pats matai, kad ofi
sas ir už ofiso durų tuščia — 
darbininkų nėra.

— Ja, taip, nesimato kriau
čių. Tai ką jūs darote, kad ne
turite reikalaujamų kriaučių?

— Ką gi darysi... Kai kada 
šaukiame į kitus unijos ofisus. 
Jeigu kuriame užtinkame vieną 
kitą reikalaujamą darbininką, 
tai pasiunčiame jį į reikalauja
mą vietą. O jeigu ne, tai ir tę
siame dieną iš dienos, kol atsi
randa reikalaujamas darbinin
kas.

— Bet, sakysime, jeigu svar
bus darbininkas, be kurio dirb
tuvė apseiti negali, iš unijos ne
gaunamas, tai ką toje dirbtuvė
je darbininkai daro? Ar jie už
ima to reikalingo darbininko 
vietą? Ar jie sustoja ir laukia, 
kol darbdavys gaus tokį darbi
ninką?

— Tai svarbus klausimas! 
Kai kada dėl vieno darbininko 
prisieina nukentėti ir visos dirb
tuvės darbininkams. Jeigu ran
dasi dirbtuvėje koks pavaduoto
jas, tai, aišku, užima to svar
baus darbininko vietą. O jeigu 
nesiranda, dirbtuvė paraližuoja- 
si ir darbas neina. Dėl darbinin
kų trūkumo, kol kas nei viena 
dirbtuvė nesubankrutavo. Pa
vargsta, pavargsta ir susiieško 
darbdavys reikiamą darbininką.

— Ar visose dirbtuvėse vie
nodai kriaučiai užsidirba algas?

— Ne. Nevienodai. Pas kita
taučius kriaučiai kiek daugiau 
užsidirba, negu pas lietuvius.

— Kodėl taip yra?

— Mat, pas kitataučius yra 
„speedup system”, o pas lietu
vius nėra. Pas mus žmones dir
ba lėčiau. Pas kitus griebia kaip 
žvėrys dirbamas drabužio dalis. 
Pas mus to nėra. Dirba vieno
dai.

— O ar lietuviškose dirbtuvė
se visur vienodos algos?

— Ne.
.— Tai kodėl?
— Nevienodos net kainos už 

vienodą darbo dalį, tai nėra nei 
klausimo, kad vienodai visi už
dirbtų. O kita, nevienodi ir dar
bininkai. Pavyzdžiui, to paties 
darbo vienas padaro už kitą 
veik du kartus daugiau, tai kaip 
gali būti vienodos algos? Aiš
ku, kad ne! Tas, kurtis gabesnis, 
smarkesnis — tas uždirba dau
giau. O tas, kuris lėtesnis — už
dirba mažiau.

— Ar yra lietuviškų dirbtu
vių, kur uždirba geras algas?

— Kad jau labai geras mokė
tų algas, tokios dirbtuvės nėra. 
Nėra ne tik pas lietuvius, bet 
ir pas kitus. Jeigu uždirba geras 
algas, tai ne kaipo visos dirbtu
vės darbininkai, bet tik tam tik
ros sekcijos, kurios turi geresnę 
sekciją (dalį).

Dabartiniu laiku uždirba ge
riausias algas Riaubos dirbtu
vėje. Jie ten dirba uniformas. 
Bet ten irgi visi neuždirba di
deles algas. Tik tie uždirba, ku
rie turi gerus „sekšinus” ir pil
nai darbo. Ten kai kurie darbi
ninkai gauna viršaus šimto dole
rių per savaitę algos...

— O kaip jaučiasi komunis
tai po delegato rinkimų?

— Nekaip.
— Ar teko pasikalbėti su kai 

kuriais iš jų?
— Teko. Jie nenori nei pri

siminti delegato rinkimų.
— Ar daug jie pralošė lažy

bose pinigų už savo kandidatą?
— Kiek jau man pavyko su- 

čekiuoti, tai komunistai ir jų 
simpatikai prasilošė lažybose 
785 dolerius. Jeigu leistų įsta
tymai gembleriuotojų pavardes 
paskelbti spaudoje, tai būtų tą 
galima padaryti, nes jau turiu 
visų vardus, kiek kuris kuriam 
pralošė pinigų...

— Nemanau, kad tas reika
linga daryti. Bet kodėl jie taip 
tuos pinigus mėtė? Ką jie manė 
atsiekti tuo?

— Manau, tą dare iš kvailu
mo. Mat, jie norėjo mane kaipo 
asmenį moraliai „užmušti”. Bet 
jiems tas nepavyko...

— Bet aš jus ilgai užtruk- 
džiau, atleiskite, — skubinaus.

— Tai nieko... Jūsų žmonės 
daug prisidėjo prie mano išrin
kimo delegatu... Jūsų laikraštis 
„Amerika” nesvyruojančiai rė
mė mano kandidatūrą. Paačiuo- 
kite nuo manęs redaktoriui, kad 
jis parėmė mano kandidatūrą į 
delegatus.

— Bet, klausyk, Buivydai, ar 
būtų galima laiks nuo laiko su 
tavim turėti “interviu”?

— Visuomet...!
Prie progos reiks kada vėl 

nušokti į Unijos raštinę ir pasi
kalbėti apie kriaučių reikalus. 
Tik dabar klausimas, ar mūsų 
skaitytojai tokių pasikalbėjimų 
pageidauja? Ar jiems nenuobo
du skaityti?

“Amerikos” Reporteris

Brooklyno Lietuviai Graboriai
SOVIETAI IŠGABENO 100 
POLITINIŲ EMIGRANTŲ IŠ 

SUOMIJOS
Stokholmas. — švedų spauda 

praneša, kad, sovietams reika
laujant, Suomijoje buvo suim
ta apie 100 rusų emigrantų, ku
rie čia gyveno nuo rusų revoliu
cijos laikų ir turėjo Nanseno pa
sus. Savo laiku patys dabarti
niai Sovietijos vadai naudojosi 
politinių pabėgėlių, teisėmis, da
bar Rusija laužo metų metais 
priimtus tarptautinius santykių 
dėsnius, lygiai kaip kad naciai 
vertė kapituliavusią Prancūziją 
išduoti jų politinius pabėgėlius.

“RAUDONOJI ARMIJA... ANT 
VISOS ŽEMĖS”

Sovietai Lietuvoje dalį ūkinin
kų buvo suvarę į vadinamą “vi
suotinį ūkininkų kongresą”. To 
“kongreso” Stalinui pasiųstame 
laiške vienoje vietoje sakoma, 
kad Raudonoji Armija išpildys 
įsakymą “iškelti pergalės vėlia
vą ant visos žemės”.

Žinant, kad viešų susivažiavi
mų rezoliucijos Sovietuose yra 
įkvepiamos komunistų partijos 
žmonių, ir žinant, kad sovietų 
kontroliuojamoje spaudoje te- 
praleidžiamos tik tos informaci
jos, kurios sutinka su bolševikų 
linija, ši žinelė įgyja ypatinges
nes prasmės ir atskleidžia ko
munistų siekimus.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

♦ ...— ----- .♦
♦ O

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

T ■ --I
r ' »

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

LAIC.

Karo griuvėsiuose — šv. 
Petro bažnyčia Rygoje, kuri 
turėjo aukščiausią pasauly 
medinį bokštą, 
aukščio.

440 pėdų

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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SVARBUS PRANEŠIMAS

Rugpiūčio mėnesio Jėzaus 
Širdies laikraštis „žvaigždė” 
pradėjo spausdinti labai įdo
mius Panelės švenčiausios 
apsireiškimus Portugalijoje.

Tie apsireiškimai yra ne
paprasti, tūkstantinių minių 
matyti ženklai danguje yra 
tokie gražūs, o Marijos žo
džiai karo nelaimių prislėg
tai žmonijai tokie svarbūs, 
kad kiekvienas turėtų juos 
žinoti ir įsidėti giliai į savo 
širdį.

Jei nieko nelaukdamas už
sisakysi „Žvaigždę”, galėsi 
džiaugtis tais aprašymais per 
ištisus metus.

Užsakymus su vienu dole
riu metams siųskite šiuo ad
resu:

„žvaigždė”
488 E. 7th Str.

So Boston 27, Mass.

ŽUVO GELBĖDAMAS

Jau buvo „Amerikoje” ra
šyta apie žuvimą seržanto j 
Povilo Baluko, kurio tėvelis, 
„Amerikos” skaitytojas, gy
vena Long Island City. Da
bar gauta papildomų žinių 
apie jo mirtį.

Serž. Povilas žuvo gegužės 
1 d. Luzono saloje, Filipinuo
se. Jis buvo parašiutininkas. 
Jis vadovavo savo daliniui di
džioje ugnyje. Iš labai pavo
jingos vietos jis davė nuro
dymus, kur reikia kreipti šū
vius. Jo pagelba buvo didelė, 
jo dalinys atrėmė priešą ir 
nuvijo, bet seržantas Balukas 
žuvo. Jis mirė nuo priešo 
kulkos.

Serž. Balukas anksčiau pa
sižymėjo kautynėse Leyte sa
loje ir belaisvių išlaisvinime 
prie Santo Tomas.

Liko tėvai, jauna žmona, 
vienerių metų sūnelis ir se
suo Kalibatienė.

KRIAUČIŲ PIKNIKAS

Liepos 21 d. Dexter parke 
įvyko lietuvių kriaučių loka- 
lo metinis piknikas. Dalyva
vo apie 3,000 asmenų. Nuo
taika buvo gražiausia. Be
veik visos dirbtuvės turėjo 
savo atskirus stalus, prie ku
rių buvo daug linksmybės.

Šiemet pikniko aplinku
ma buvo visai kitokia. Pik
niko darbininkai — visi nuo
širdūs lokalo veikėjai, tikri 
lietuviai. Svetimųjų jėgų tar
nų visai nesimatė.

Valio mūsų kriaučiams! 
Apvalė jie savo vadovybę 
nuo svetimo elemento, tad ir 
jų pramogos ir didesnės ir 
jaukesnės. V. P.

PRAŠOME ATSILIEPTI

Kulys Benediktas, Alfon
sas, Jonas ar Mildred, prašo
mi atsiliepti, nes yra žinia 
nuo brolio Broniaus Kulio.

Kreipkitės:
„Amerikos” Administracija

222 So. 9th St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Mūsų Apylinkėje
• Kun. J. Balkūnas su kun. 

Ant. Pažerecku šioj savaitėje 
lankėsi Marijanapoly ir pas 
tėvus pranciškonus.

• Kunigų Vienybės seimas 
rugpiūčio 8 d. bus Kolumbo 
Vyčių namuose, Brooklyne.

• Anna Kaskas pereitą sa
vaitę buvo nuvykusi į 
Thompsoną ir Putnamą, 
Conn., kur Vargdienių sese
rų vasaros stovykloje davė 
koncertą pereitą penktadie
nį.

• Birutė Ramoškaitė šį tre
čiadienį ir ketvirtadienį dai
navo New Yorke, Lewison 
stadiume, kur tomis dieno
mis atliekama Beethoveno 
Devintoji simfonija. Spalių 
21 d. Ramoškaitė dainuos 
Bostone per „Darbininko” 
jubiliejinį parengimą.

• M. Dobužinskis, garsusis 
dailininkas, ligi rugsėjo mė
nesio yra išvykęs su darbais 
į Newport, R. I.

• Jonas Banys iš Mariana- 
polio Kolegijos neseniai lan
kėsi New Yorke, kur praleido 
savaitę su viršum.

• Rapolas Juška, žymusis 
mūsų dainininkas, ne per se
niai įvairiais reikalais iš 
Bostono lankėsi New Yorke.

• S-Sgt. Alfonsas Zenka, 
ištarnavęs kariuomenėje 4y2 
metų, išbuvęs užjūryje apie 
tris metus, garbingai paliuo- 
suotas iš kariuomenės. Daly
vavęs Tunisijoje, Korsikoje 
ir kitur. Alfonsas prieš išei
nant į kariuomenę yra dir
bęs „Amerikos” spaustuvėje.

• Korp. Alfonsas Stasys, 
išbuvęs kariuomenėje 4 me
tus, garbingai atleistas į na
mus. Gyvens Brooklyne. Grį
žo iš Europos, kur gaudavo 
„Ameriką”. Jis ir dabar lie
ka jos nuoširdžiu skaityto
ju.

• Ona Nadzeikaitė ištekė
jo už Flight Officer Jono 
Sinkevičiaus. Jaunavedžių 
tėveliai yra „Amerikos” skai
tytojai. Abu buvo veiklūs 
Apreiškimo par. jaunimo 
darbuose.

• Kap. Dr. Ant. Stalkus 
parvyko 30 dienų atostogų.

• Nellie Rimkūnaitė liepos 
28 d. ištekės už leitenanto 
Ch. Zabielskio. Abiejų tėve
liai „Amerikos” skaitytojai.

• Juozas Benediktas par
vyko iš Pacifiko 20 dienų pas 
savo žmoną Maspethe. Parsi
vežė keturis medalius.

• Lionginas Petronis, jau
nas karys, Vokietijoje, kur 
jis sėkmingai eina savo pa
reigas.

• Raymond R. Muske 
(Mockus) liepos 21 d. vedė 
Rožę M. čižiiitę.

• Olga Brady jau šešti me
tai vadovauja Maspetho šv. 
Onos Sodalicijai.

A. A. M. ŽALIONIENĖ

Irving Bayer,' 19 m. jau
nuolis, puolė nuo maliavoji- 
mo kopėčių prie 20 aukštų 
namo ir užsimušė. Tėvas jo 
susilaikė pagriebęs virvę.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tel MArket 2-5360

LietuviŲ Radijo Draugijos Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS ____ VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. JEZAVITASo ir-ivrvk tvt vr .Muzikos VetlejaBrooklyn, N. Y. Praneglmu Direktorius » srpa

EV. 4-7142 EVergreen 8-3626

Liepos 20 d. anksti rytą 
mirė Mikalina žalionienė, 
gyv. 415 E. 84 St., New Yor
ke. Laidotuvės įvyko liepos 
23 d. iš Šv. Monikos bažny
čios, 79 Str. (ties 1 Avė.) į 
Cobleskill, N. Y. katalikų ka
pines, kur jos vienas sūnus 
palaidotas.

Velionė buvo 65 metų, ke- 
leris metus sirgo cukrine li
ga. Paskutiniu laiku prisime
tė ir širdies negalavimas, nuo 
ko ir mirė.

Velionė buvo atvykusi iš 
Lietuvos, (Mikyčių kaimo, 
Seinų apskr.) Ilgą laiką gy
veno Luzerne, Pa. Jos vyras 
Motiejus buvo gerai žinomas 
toje apylinkėje. Būdama Lu- 
zernėje, ji gyveno kalnuose, 
ir gana daug savo sveikatos 
ten padėjo.

Paliko nuliūdime vyras 
Motiejus ir sūnus su dukro
mis, žentais, anūkais ir gi
minėmis. Laidotuvėse daly
vavo jos brolis Motiejūnas iš 
Wilkes-Barre, Pa., giminai
tis Tenianis iš Minerville, jo 
seserys ir jų vaikai.

Velionė buvo labai gero 
būdo ir labai darbšti. Užau
gino didelę šeimą.

Apreiškimo 
Parapija

Piknikas pasisekė
Liepos 22 d. nuo antros va

landos parapijiečiai skaitlin
gai rinkosi į Klasčiaus-Clin- 
ton parką. Apie ketvirtą va
landą visi parko stalai jau 
buvo užimti. Prie stalų ma
tėsi daug svečių atvykusių 
iš toliaus.

Visų atsilankiusių nuotai
ka buvo labai jauki, šeimy
niška. Visi džiaugėsi turėda
mi gražios progos su visais 
giminėmis, pažįstamais, pa
rapijiečiais ir svečiais pasi
matyti ir įspūdžiais pasida
linti. Publikoje matėsi apy
linkės veikėjų, kunigų, redak
torių, advokatų ir kitų įžy
mesnių asmenybių.

Lietus nuotaikos 
negadino

Apie ketvirtą valandą pra
dėjo linoti. Reikia stebėtis 
parapijiečių kantrumu ir ge
ra valia. Vieni mėgino įsineš
ti savo valgius į salę, bet 
parko vadovybė užprotesta
vo, ypatingai prieš bačkučių 
nešimą į salę. Parapijiečiai 
nesikarščiavo, tik pareiškė 
savo nepasitenkinimą: esą, 
mes užėmėme šiai dienai 
parką ir salę, o jeigu lauke 
lyja, suprantama, mes turi
me teisę susimesti salėje. 
Kiti, atsivežę pajūrio skė
čius, pasiliko prie stalų ir vi
siškai lietaus nepaisė. Salė 
buvo pilnutėlė žmonių. Tie
są pasakius, buvo net jau per 
ankšta.
Kriaučiai pikniką parėmė
Liepos 21 d. kriaučių Uni

ja turėjo labai pasekmingą 
pikniką Dexter parke. Ten 
jie išplatino parapijos pla
katus ir skaitlingai dalyva
vo parapijos piknike. Vadi
nasi, iš savo pikniko ant ry
tojaus atvyko į Apreiškimo 
pakniką. Buvo ir kriaučių 
bosai.

Teko nugirsti, kad ir Pilie
čių Klubo nariai buvo nuta
rę dalyvauti mūsų parapijos 
piknike. Be parapijiečių, virš 
500 asmenų dalyvavo parke, 
kurie pirkosi tikietus. Buvo 
gerokas skaičius ir kareivių, 
jie buvo leidžiami į parką dy
kai. Viso atsilankiusių būta 
virš dviejų tūkstančių.

Jaunimas lietaus nepabūgo
Šeštą valandą pradėjo 

plaukti būriais jaunimas. Sa
lėje prasidėjo gražus, jaukus 
gyvumas. Orkestras buvo la
bai geras. Jaunimui ir vi
siems labai patiko. Įdomu 
buvo pastebėti, kad jauni
mas labiausiai mėgo lietuviš
kus šokius, nes šokant lie
tuviškus šokius spindėjo jau-

nime dvigubas džiaugsmas 
ir radosi dviguba energija.
Karališkos šeimos rinkimai

Įdomiausia pikniko dalis, 
tai naujos karališkos šeimos 
rinkimai. Ėjo balsavimai per 
visą pikniką. Bet gyviausios 
varžytynės įvyksta prieš de
vintą valandą vakare. 9 vai. 
vak. yra skelbiamos rinki
mų pasekmės. Rinkimus tvar 
kė labai sumaniai kun. An
tanas Petrauskas. Patricija 
Draugelienė ir Motiejus Mi- 
kolaitis.

Į garbingą parapijos kara
lišką šeimą pateko:

Karalius kareivis Vincas 
Kivyta (7162 balsais.

Karalienė — Viktorija Ja- 
nušonienė (5980 balsais).

Karalaitis — Jerome Kaz
lauskas (3400 balsais).

Karalaitė — Marie Kašėta 
(8514 balsais).

Jų rimtais konkurentais 
buvo F. O. (lakūnas) Jonas 
Sinkevičius, Ona Karušaitie- 
nė, Albertas Duda, Theresa 
Stučiūtė ir visa eilė kitų kan
didatų, bet ne taip jau pavo
jingi konkurentai.

Karališkai šeimai buvo į- 
teiktos gražios dovanos ir 
paskelbtos privilegijos para
pijoje per visus metus iki ki
tam piknikui. Tuomi ir bai
gėsi svarbiauisoji pikniko 
dalis.

Šokiai tęsėsi iki vėlumos. 
Buvo girdėta parapijiečių 
pageidavimo, kad kitąmet 
piknikas būtų Dexter parke.

Parapijiečių Prietelius.

Rugp. 2 d., Angelų Kara
lienės šventėje, Komunija 
bus dalinama 6 vai. ryte. 
Mišios bus 8 ir 9 vai. 9 vai. 
bus iškilmingos mišios su 
pamokslu. Vakare 7:30 bus 
iškilmingi mišparai.

Bažnyča atlaidų dienomis 
bus atdara visą dieną iki 10 
vai. vakaro.

IŠEINA KARIUOMENĖN

Stanley Rogers liepos 27 
d. išeina kariuomenėn. Jis 
yra sūnus „Amerikos” rėmė- 
jos-darbuotojos B. Adomai
tienės. .Jo namiškiai, tėvelis, 
motina ir seserys, linki lai
mingai tarnauti ir sveikam 
grįžti namo.

SUSILAUKĖ SŪNAUS

Juozas ir Irena Avižoniai 
susilaukė sūnaus. Motina ir 
sūnus randasi Queens Gene
ral ligoninėje.

Avižoniai augina 6 metų 
dukrelę Barborą.

Angelų Karalienės 
Parapija

Novena prie šv. Onos mū
sų bažnyčioje baigėsi praei
tą ketvirtadienio vakarą.

Ryte 9 vai. buvo sudėtinės 
mišios, kurių metu šv. Ro
žančiaus draugijų narės ben
drai ėjo prie Šv. Komunijos. 
Po mišių, parapijos salėje, 
buvo surengti skanūs pusry
čiai, kuriuose dalyvavo gra
žus būrelis rožančinių ir jų 
prietelių. Dalyvavo ir para
pijos kunigai su no venos ve
dėju gerb. kun. A. Mėšlių.

Noveną lankė gražus bū
rys parapijiečių. Tik vyrų 
mažai buvo.

Parapijos piknikas bus 
rugpiūčio 19 d. Klasčiaus 
parke' Karališkos šeimos 
rinkimai.

Ateinantį trečiadienį ir ke
tvirtadienį — rugpiūčio 1 ir 
2 dienomis, mūsų parapijoje 
įvyksta didieji atlaidai — 
metinė šventė. Atlaidai pra
sidės trečiadienį 12 vai. die
ną ir baigsis ketvirtadienio 
vakare. Tose dienose bus ga
lima pelnyti visuotinius at
laidus už kiekvieną bažny
čios atlankymą ir sukalbant 
6 poterius Šv. Tėvo intenci
ja.

Gavimui atlaidų reikalin
ga atlikti išpažintį ir priim
ti Šv. Komuniją ta intencija. 
Atladus aukoti gali kas kam 
nori, bet geriausia juos au
koti sieloms skaistykloje 
esančioms.

Rugp. 1 d. 7:30 vai. vaka
re bus iškilmingi mišparai. 
Po mišparų bus klausoma iš
pažinčių. Bus svečių kunigų, 
tad kiekvienam bus gera 
proga atlikti išpažintį.

Maspetho Žinios
Pakvietimas

Parapijos bazaras bus rug
piūčio 11 — 20 d. d. nuo 7 
vai. vak., o sekmadieniais nuo 
4 vai. popiet. Rengimo ko
mitetas su pirm. kleb. kun. 
J. Balkūnu priešaky rūpes
tingai dirba.

Maloniai kviečiame visus 
bažnyčios ir tautos mylėto
jus, prof esi jonalus, „Ameri
kos” skaitytojus, bičiulius 
pasirinkti vieną vakarą ir 
atsilankyti Maspetho salėje 
ir vasaros gamtos išpuošta
me sode.

Visiems bus malonu susi
tikti, sueiti senus pažįsta
mus, pasikalbėti apie praei
tus laikus. Bus proga praleis
ti vieną kitą doleriuką ir lai
mėti gražią dovaną. Turime 
rūpintis ateitimi. Nesakyki
me: aš jau gana dirbau, au
kojau, aš jau senas, man ne
reikės naujos bažnyčios... 
Atsiminkime, mes mirsime, 
o po mūsų bus kiti, mūsų jau
nimas. Jie užims mūsų vie
tas, tad jiems pagelbėkime 
kurti ateitį.

O. P.

Minėjo sukaktį
Liepos 22 d. šv. Onos mo

terų sodalicija minėjo penke- 
rių metų sukaktį. Buvo iš
kilmingos mišios. Priimtos 
naujos narės. Per mišias, pir
mininkei Olgai Brady vado
vaujant, visos giedojo šv. O- 
nos giesmę .

Bendri pusryčiai įvyko Fo
rest Hills Inn. čia sugiedo
ta „God Bless You”, kun. J. 
Balkūno garbei. Buvo kalbų, 
sveikinimų. P. Teiberienė 
nuo draugijos įteikė perlų ir 
aukso rožančių ir retežėlį su 
kryželiu pirmininkei Olgai 
Brady, kuri jau šešti metai 
vadovauja šiai draugijai.

Viešnios kalbėtojos buvo 
ponios T. Lovely ir L. Čižau- 
skienė, Apreiškimo par. Jau
nų Moterų draugijos pirmin.

Visoms patiko pusryčių 
vieta. Įeinant salėn grojo 
vargonų muzika, aplink bu
vo palmės. Patarnavimas 
buvo labai gražus.

V. R. Valantiejienė.

Padėka
Šv. Onos sodalicija nuošir

džiai dėkoja seselėms pran- 
ciškietėms už išpuošimą al
torių dr-jos mišių proga ir 
varg. Visminui už puikų pa
tarnavimą. Seselių pranciš- 
kiečių darbai mūsų parapijo
je traukte traukia žmones į 
didesnį pamaldumą.

Serga
Liepos 21 d. staiga susirgo 

Jono ir Mor. Valantiejų sū
nus Jonukas, 9 metų. Pada
ryta operacija Mother Me
morial ligoninėje, Port Jeff
erson, L. I. Buvo nuvykę lan
kyt tėvai ir seneliai J. M. Ta
mašauskai.

Jonas čiščila, gyv. She
pard St., Brooklyne, randasi 
Physicians Hosp., Van Wyck 
Blvd., Jamaica. Turėjo ope
raciją.

Atostogose
Paulina (Raškevičiūtė) 

Woodruff ir sūnūs Donald 
ilsisi Pine Crest, N. Y. A. Jo
cienė ilsisi Mahopac pas duk
terį J. Brigaitienę.

V. V.

Pirmą kartą nuo 1940 me
tų, kuomet Metropolitan Ope
ra New Yorke nupirko ope
ros dabartinį namą, šiemet 
padarė pelno. Iki šiol vis bū
davo užbaigiama operos sezo
nai su nuostoliais.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
Tel. EVergreen 8 - 9228

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

Joinybe. 
priimąs, 
į# 
gėdija.

alsais prieš 2 
.liDių Tautų 
Įimtas ir pa
rtinių Tautų 
. praėjusioje 
/jeste.

s;Ięiškia, kad 
u;svisu savo 
įatinėn ben- 
įžada pasau-

AMERIKOS LIE
LIKŲ V1SUOK
KULTŪRINIO

SAVAIT

EINA KAS PE

Entered as Second-C 
Office at Brooklyn,

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES $ * teisingu-;

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate ^©131 HIO-
PUSRYCIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas# j*8 !slParei" 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge-.į žmonija, 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: * m t, (įciTakryp-Juozas Gmkus įitTosusi-
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.,

gražiausių
— Juozas: Abejingas?5^ 

tai reiškia?
Petras: Nepaiso.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Linksma naujiena
Mūsų mielasai Pranas Be

kampis buvo išvykęs atosto
gų į vieną kampą. Ten gerai 
pailsėjęs, vėl grįžo į savo vie
tą ir nuo dabar vėl ves savo 
skiltį, kurios skaitytojai bu
vo smarkiai išsiilgę. Daug 
jam laimės, o mums visiems 
— skanaus, nusišypsoti kvie
čiančio poilsio! Red.

Nereikia skubintis
Kareivis: Esu taip alka

nas, kad suvalgyčiau pusę 
arklio.

Korporalas: Nesiskubink, 
tai gausi pietums.

Abejingas
Juozas: — Petrai, 

automobiliaus ragas sugedęs.
Petras: — Visai ne. Tik 

abejingas.

Tavo

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater
MetropoUtan area
309-11 BTtth Ave.

New York 16, N. Y.

KUNIGŲ
Kunigų Vi( 

ferenciją, kuri 
Knights of Col 
Brooklyn, N. Y

Konferenci 
vai. iškilmingoi 
pijos bažnyčioj' 

Jo Ekscele 
pas suteikia K< 
žada, jei aplinl 
jose.

jįBet ne žo- 
j aiką. Atsa- 
švyrų, darbai

Jūreivis: Netrukdyk
Rašau savo mylimajai lati1 *
K apie atsakin-

Marinas: Kodėl taip pa^Jle tu™e ' 
žu rašai? ;jtovi prie val-

Jūreivis: Todėl, kad jSx> N 
no mergina nemoka grei®0- 
skaityti. jtdionis Roose-

---------  $ premjeras 
Gudrus jai prižadėjo

Sumišusių protnamio įaos dalykus, 
ventojas pamažu stūmė t atrodo, turi 
verstą vežėčią. Slaugė, eįagų įpėdiniai, 
ma pro šalį, klausia: „Kgjj valstybės 
taip?” ijtitai, ką jos

„Aš ne durnas” tarė ži®ižadėjusi.
gelis. „Vakar anaip stirnų vairuotojų 
tais vis pridėdavo plytų’^ kuria

Pranas Bekan^ žengs ry-
__u- —š/ąįkysia aukš-

PARDUODAMA*'^
Geri, pigūs, patogūs nai Evangelijoje, 

Gerose vietose. Patamavi®5' laisvės ir 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik1, * 
prašo. Apdraudžiu (insulinu1™. 18 va*a’ 
žmones. iškalbingai

Kreipkitės: dalion yra
T ! ™ lietuviųJ oseph Vastunas^ 1,^.
Real Estate Insurance neaiškaus 

496 Grand St., Brooklyn, N^auvietosir
Tel. EVergreen 7-1670 *

't— 1 —iauviai tremti-

Clement A. Voke, •
(VOKETAITIS)

Advokatas

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

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

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

Dešimties metų garantija.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

R

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KO NTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu slėnu Iš
lyginimu, plasterlavimą, šaligat
vių cementavlmą ir kt. darbus.

29S MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

1. Šv. Mišios 9:
2. Konferencijo
3. Prezidijumo
4. Centro Vald.1
5. Centralinių <
6. Komisijų rap
7. Religinė pad
8. Religinė pad
9. Dvasinio luo

10. Mūsų Spaud
11. Tremtinių K
12. Jaunamečių
13. Blaivybė.
14. Nauji sumai
15. Rezoliucijų [
16. Valdybos rir
17. Užbaigos me

K

POTSDAD
Trijų didžių 

ja Potsdame j; 
skutinėmis koi 
nomis vietoje 
chillio Angliją 
jasis Anglijos 
mininkas Att 
atvykimo įvyk 
tarimų tarp .

Goering
Perk

Žiniomis iš 
pereitos sava 
buvęs nacii 
reichsmaršala 
rėjo širdies 
perkūnijos m 

j suorganizavę ar Ps b}18. 
|i mokyklas ir i 
adius. Kai kur 1 
sis gimnazijų 1 
ami laikraštė- !

41-40 — 74th Street i®“08-
fe York He- 

Jackson Heights, N. Ynjė, kaip gra- 
NEwtown 9 - 5972 Jįjjs Vokie- 

a lietuvių me- 
'■=- ..... —šLetovių pasi-
~~ -Irjno gėrėjosi
o 1 o . - iki pat ge- 
□auffok davo Aki

° i didžiausiame
Teikiamas geriausias ak^Pa^^8' 
patikrinimas, prižiūrėjimai ir sve- 
AKINIAI prieinamiausion^^™11^' 
kainomis pagal jų rūšis. 11

<ie Lietuvoje?
81 įstaiga įsteigta prieš 40

Stenger & Stengoj 
optometristas — optikai* ją nebeišeina 

, ^žodelis.
394-398 Broadway, Brooklyn, N. j Maskvą 

■— - — ~=f>i žinių apie
dauginau-

LIETUVIŠKA įveikti tik ko- 
A T Tini? Mj08.Net ir A L U U L . w steigįa.

Karšti Užkandžiai Oteliai. Kuni- 
KASDIEN su

kinkąs atiduo
di armijos f on-

karo krimin; 
miai nesustų 
sako, kad G< 
smūgį gavęs 
labai bijosi ži 
kūnijos.

Senat. Sai
Carter

Žiniomis i 
pereitą sav; 
Amerikos Va 
priėmė San 1 
tinių Tautų 
rį. Ryšy su t 
bės sekreto 
šiomis dieno 
Londoną, dii 
šiamųjų nat 
jos darbų ir

Patogi Vieta Užčjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y,

* sutvarkai ne
si net šeimos 
^Kkinimu. Ūki- 

visiškai ne
dumi ir stei
gi dvarai, kur 

turi neš- 
kentėtą ir 

HAvemeyer 8 - 0259 ’«idžiavą.
RALPH K R U C # & to vaizdo, 

FOTOGRAFAS f “uvoie- 
65 - 23 GRAND AVENŪ^f ^’ew Yorko 

Maspeth, N. Y. šiurpus 
^pasauly

namas, Emp 
ing, pbrai m: 
Jo viršūnė p 
se ir net b 
krito metali

Didelės m 
vidutinio boi 
toją, patyru 
se Europoje 
ną pulkinink 
gė į namo 1 
skersai siei 
skaudžių m 
vo darbo, i 
žuvo 10 asr

Ši nelaim 
lietuviams, i 
Relief Sei 
labdarybės) 
vo artimi 
draugai. Iš 
kė kenčian 
įvairiausia

Ši nelaim 
i tų galėję p 

mieste, jei 
priešo lėkti

Mj08.Net
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