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U£9 balsais prieš 2 
(Jungtinių Tautų 
rs priimtas ir pa- 
Jungtinių Tautų 

^pje, praėjusioje 
^co mieste, 

odis reiškia, kad
SALDAINIŲ P4į stoja visu savo 

GERIAUSIOS |£»n>tautinen ben- 
Lengvl Užkandžiai, Kava, AfeT ^1 ^da pašau- 

pusryčiai — pietūs - VAKARisir’ aisvę ir teisingu- 
aiskrymas gamintas namie ii gerinuzoraštas imasi rim- 
riausix bravoru. Parengimams prilnuupjjįg j.sip£Lrd_ 

Juozas Ginįįis visa Žmonija.
495 Grand Street, > Wilson. Ta kryp-

KUNIGŲ VIENYBES KONFERENCIJA
Kunigų Vienybės Centro Valdyba šaukia metinę Kon

ferenciją, kuri įvyks Rugpiūčio-Aug. 8 d. 11 vai. ryte, 
Knights of Columbus Hotel, Prospect Park West No. 1., 
Brooklyn, N. Y.

Konferencijų atidarymas įvyksta tos dienos ryte 9:30 
vai. iškilmingomis Šv. Mišiomis, Šv. Jurgio Lietuvių para
pijos bažnyčioje, 207 York Street, Brooklyn, N. Y.

Jo Ekscelencja Thomas E. Molloy, Brooklyno vysku
pas suteikia Konferencijų dalyviams savo palaiminimą, ir 
žada, jei aplinkybės leis, dalyvauti Mišiose ir Konferinci- 
jose.

i • '■
Gripsholm Parveža

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.

ian.
'hl pilnas gražiausių 

tai netrūko ir Tautų 
Peili!tatutui. Bet ne žo- 

rina taiką. Atsa- 
Jūitą.ybės vyrų, darbai 

Rašau® įkūnyti!

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

. Malame apie atsakin- 
žu rašu1 dėmesyje turime 
Jj^irie stovi prie val- 

nomeįro. Nuo jų labai 
skaitą riklauso.

oje velionis Roose- 
buvęs pram j eras 
slaptai prižadėjo 

vestoji kuriuos dalykus, 
verstąr^bar, atrodo, turi 
ma pro j Pareigų įpėdiniai, 
taipk ralauja valstybes 
pykdyti tai, ką jos 

gelis ftyra pasižadėjusi, 
taij^ Jdžios vairuotojų 

priklauso, kuria 
žmonija žengs ry- 

=== jie laikysis aukš- 
P^ovės dėsnių, kurie

Dešimtyje Dievo 
Geįs ir Evangelijoje, 

Gerose č taikos, laisves ir

Konferencijos Dienotvarke
1. Šv. Mišios 9:30 A. M.

Konferencijos atidarymas 11:00 malda.
Prezidijumo ir komisijų rinkimai.
Centro Valdybos narių raportai.
Centralinių Organizacijų Dvasios Vadų raportai.
Komisijų raportai (Literatinės, vadovėlių, karo veteranų, etc.)
Religinė padėtis Lietuvoje.
Religinė padėtis lietuvių tremtinių ir karo nelaisvių.
Dvasinio luomo pašaukimų klausimas.
Mūsų Spauda ir Organizacijos.
Tremtinių Kunigų ir Pasauliečių padėtis.
Jaunamečių prasikaltimo klausimas (Juvenile delinquency).
Blaivybė.
Nauji sumanymai.
Rezoliucijų priėmimas.
Valdybos rinkimai.
Užbaigos malda.

KUNIGŲ VIENYBĖS CENTRO VALDYBA
Kun. Pins A. Lekešis, gen. sekretorius.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

POTSDAMO KONFERENCIJA BAIGĖSI
Trijų didžiųjų konferenci

ja Potsdame jau baigėsi. Pa
skutinėmis konferencijos die
nomis vietoje Winston Chur- 
chillio Angliją atstovavo nau
jasis Anglijos ministeris pir
mininkas Attlee. Po Attlee 
atvykimo įvyko keletas pasi
tarimų tarp Attlee, Truma

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 

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

mjįjįįOs žinios iš vaka- 
'S labai iškalbingai 

.^.okion dalion yra 
y'hkstančiai lietuvių 
Joitį1 Bet šalia baisiau- 

i ir labai neaiškaus 
“®^anda sau vietos ir 

496 Grdi. galingas ryžtin- 
Wl

7=gur lietuviai tremti- 
turi suorganizavę 

QfUflžios mokyklas ir 
^darželius. Kai kur 

’yresnės gimnazijų 
geidžiami laikraštė- 
amos paskaitos.

4Hki „New York He
me” rašė, kaip gra- 

J^rikos karius Vokie- 
jjpismino lietuvių me- 

;rupė. Letuvių pasi-

Goeringas Bijosi

žiniomis iš Liuksemburgo, 
pereitos savaitės pabaigoje, 
buvęs nacių Vokietijos 
reichsmaršalas Goeringas tu
rėjo širdies smūgį, didelės 
perkūnijos metu. Abejojama 
ar jis bus teisiamas, kaip 
karo kriminalistas, iki žy
miai nesustiprės. Gydytojai 
sako, kad Goeringo širdies 
smūgį gavęs dėl to, kad jis 
labai bijosi žaibavimo ir per
kūnijos.

Senai. San Francisco 
Čarterį Priėmė

no ir Stalino. Sakoma, kad 
visą laiką konferencija vyko 
labai sklandžiai ir visoms 
pusėms patenkinančiai.

Konferencijos baigimo pro
ga skelbiama, kad dabar be
liko paruošti visus konferen
cijos raštus ir pasirašyti 
konferencijos svarbiausius 
tarimus.

Kada tarimai bus paruoš
ti ir kurie iš jų bus paskelb
ti, kol kas nežinia.

Kai kurie konferencijos da
lyviai iš Berlyno jau išvažia
vo.

Iš korespondentų praneši
mų matyt, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių delega
cija konferencijoje, pasitari
mų rezultatais ir nutarimais 
patenkinta.

Kai kurie konferencijos da
lyviai pareiškė, kad šios kon
ferencijos nutarimai yra tik 
pradžia milžiniško, pasauli
nio mąsto darbo ateityje. Nu
matom ir daugiau panašių 
konferencijų.

Švedų linijos laivas Grips- 
holm šią savaitę iš Europos 
ir Indijos pargabena apie 1,- 
500 žmonių. Tai daugiausia 
Amerikos piliečiai, kurie ka
ro metu buvo sulaikyti įvai
riose valstybėse. Daugumas 
keleivių yra repatrijantai iš 
Graikijos ir Indijos, nors ja
me išviso yra 24 tautybių ke
leivių.

Gražino Rusams
Mil. Žmonių

Jungtinių Amerikos Val
stybių karo vadovybė Vokie
tijoje skalbia, kad nuo Vo
kietijos okupacijos dienos iki 
šiol amerikiečiai rusams per
davė 1,000,000 repatrijantų, 
daugiausia ištremtų į Vokie
tiją rusų piliečių ir karo be
laisvių. Dabar Amerikos zo
noje Vokietijoje dar yra apie 
40,000 Rusijos piliečių, ku
rie perduodami rusams 
apie 3,000 kasdien.

Rašytojus Įleido

po

Jau kuris laikas įvairių 
valstybių užsienio korespon
dentai rūpinosi įvažiuoti į 
Austrijos sostinę Vieną, bet 
iki šiol nepavyko, nes visą 
laiką trukdę rusų karo va
dai. Tik šią savaitę, paga
liau, į Vieną įleisti anglų, 
prancūzų ir amąrikiečių ko
respondentai.

Anglai Paliuosavo 
Aštuntąją Armiją
Pagarsėjusi anglų Aštun

toji armija, kuriai vadovavo 
gen. Montgomery Afrikoje, 
šiomis dienomis buvo paleis
ta. Dalis tos armijos karių 
atleisti namo, o kiti išskirs
tyti į kariuomenės dalinius. 
Viena buvusios Aštuntosios 
armijos divizija palikta Vo
kietijoje, kaip okupacinės 
kariuomenės dalinys.

Sunaikino Japonų Laivyną
Žuvo Ambicingas r?

Admirolas
Šiomis dienomis paaiškėjo, 

kad žinomas Japonijos karo 
laivyno admirolas Yamamo
to, kuris savo laiku Japonų 
spaudoje pareiškė, kad jis pa
diktuos Amerikai taikos są
lygas Washingtone, baltuose 
rūmuose, yra žuvęs.

Japonijos spauda paskelbė, 
kad admirolas Yamamoto žu
vo Solomono salose, kada 
Amerikos lėktuvai nušovė 
bombonešį, kuriuo admirolas 
bandė pabėgti.

Į Prancūziją
Žinomas Vokietijos nacių 

pataikūnas Pierre Lavai, ku
ris valdė Prancūziją kartu su 
maršalu Petain, vokiečių oku
pacijos metu, šiomis dieno
mis Ispanijos vyriausybės 
išprašytas iš Ispanijos. Jis 
neturėdamas kur kitur bėg
ti priverstas grįžti į Prancū
ziją, kur jo laukia teismas ir 
bausmė.

Žiniomis iš Pacifiko, per 
paskutinę savaitę, mūsų ka
ro laivynas, jo aviacija ir ge
nerolo MacArthuro naujieji 
karo aviacijos daliniai, pa
galiau surado Japonijos karo 
laivyno likučius ir juos galu
tinai sunaikino Japonijos ka
ro laivyno bazėse, arti Tokio 
ir Kure įlankose, kur jie iki 
šiol sėkmingai išsislapstė.

Tokiu būdu, . mūsų karo 
laivynas ir aviacija pagaliau 
nušlavė Japonijos jūrų galy
bę ir dabar pradeda patį di
dįjį Japonijos salos laipsniš
ką naikinimą.

Po to kai nuskandinti pa
skutiniai japonų didieji karo 
laivai, mūsų laivynas ir avia
cija vėl atnaujino puolimus 
iš oro prieš Japonijos sosti
nę Tokio, kurią kartais per 
vieną dieną bombarduoja 
apie 1,000 lėktuvų. Tuo tar-

pu mūsų karo laivynas plau
kiodamas Japonijos pakraš
čiais užpuldinėja ir apšaudo 
Japonijos pramonės centrus, 
tarp jų Hamamatsu geležin
kelių centrą, per kurį palai
komas susisiekimas tarp To
kio ir Nagoya ir kitų miestų.

Kaip žinoma, pereitą sa
vaitę alijantai iš Berlyno pa
skelbė Japonijai taikos sąly
gas ir įspėjo, kad dabar lai
kas pasiduoti, jei Japonija 
nori išvengti visiško sunaiki
nimo. Į tą alijantų pasiūly
mą, kaip Japonijos radijo 
skelbia, atsakė admirolas Su
zuki pareikšdamas, kad Ja
ponija nė nemano alijantams 
pasiduoti.

Tuo tarpu eina gandai, 
kad Rusija taip pat rengia
si stoti į karą su Japonija, 
bet iki šiol tie gandai nebu
vo patvirtinti.

LĖKTUVAS ATSIMUŠĖ Į EMPIRE 
STATE NAM|

Hitleris Gali 
Būti Gyvas

Žiniomis iš Berlyno, 
komendantas Berlyne,

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.

tų karių iki pat ge- Žiniomis iš Washingtono, 
pereitą savaitę, Jungtinių 
Amerikos Valstybių Senatas

Leido Italams Siusti
<7

Siuntinius Į Italiją
s ir didžiausiame
ali ne tik pats lyg- P.rięmė San Francisco Jung-

, ssilaikyti, bet ir sve- 
TLiones palinksminti.

5* a ★
šiandie Lietuvoje? 

k^iako, visiškai tikslių 
a liekas negali duoti.

yra uždaryta tokia
StCll^d pro ją nebeišeina 

laisvas žodelis.
ošikai per Maskvą 
^(fliemažai žinių apie 

Bet nieko džiuginan-

tinių Tautų saugumo čarte- 
rį. Ryšy su tuo buvęs valsty
bės sekretorius Stettinius 
šiomis dienomis išvyksta į 
Londoną, dirbti prie priruo
šiamųjų naujos organizaci
jos darbų ir veiklos.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
ipdrauda (insurance), malonė- 
dte kreiptis žemiau pažymėtu 
intrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

1656 85th St, Woodhaven 21, N. V.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

yftės draugijos. Net ir
I mokyklose steigia- 

jĮinistų rateliai. Kuni- 
hami tikinčiųjų su- 

Kflpcuklias aukas atiduo- 
ftonosios armijos fon-

‘•vaikai santvarkai ne- 
“nčiųjų net šeimos 

DOljbs išnaikinimu. Ūki- 
^uosavybė visiškai ne- 

<Įi/j|įa. Steigiami ir stei- 
*** ovietiniai dvarai, kur 
4ĮĮn kaimiečiai turi neš- 

protėvių kentėtą ir 
^tytą baudžiavą.

į STagg 2-1454

j F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

i Atlieka mūrinių namų sienų Iš- 
' lyginimą, plasterlavimą, šaligat- 
! vių cementavlmą ir kt darbas.

293 MAUJER ST„ 
BROOKLYN 6, N. Y.

grandie yra Lietuvoje. 
Ri^)s 28 d. New Yorko 

išgyventas šiurpus 
"■j Aukščiausias pasauly 

65^

namas, Empire State Build
ing, porai minučių sulingavo. 
Jo viršūnė paskendo dūmuo
se ir net liepsnose, žemyn 
krito metalinės skeveldros.

Didelės miglos paklaidino 
vidutinio bombonešio vairuo
toją, patyrusį lakūną, kovo
se Europoje užgrūdintą jau
ną pulkininką. Lėktuvas smo
gė į namo 79 aukštą, „perėjo 
skersai sieną ir — atnešė 
skaudžių nuostolių. Prie sa
vo darbo, eidami pareigas, 
žuvo 10 asmenų.

ši nelaimė labai skaudi ir 
lietuviams, nes žuvusieji War 
Relief Services (katalikų 
labdarybės) tarnautojai bu
vo artimi lietuvių tautos 
draugai. Iš tos įstaigos plau
kė kenčiantiems lietuviams 
įvairiausia parama.

Ši nelaimė parodė, kas bū
tų galėję įvykti dangoraižių 
mieste, jei į čia būtų atlėkę 
priešo lėktuvai.

Karo departamentas pra
neša, kad šiomis dienomis 
duotas buvusiems italams ka
ro belaisviams Amerikoje, 
siųsti maisto siuntinius sa
vo šeimynoms į Italiją. Tiems 
belaisviams leista į Italiją 
siųsti: cukraus, šokolado, 
kondensuoto pieno, kavos, 
sūrio ir muilo. Tuos maisto 
produktus italai belaisviai 
nupirks savo pinigais ir ap
mokės persiuntimą.

Kadangi rinkoje cukraus 
beveik kaip ir nėra, valdžia 
tiems belaisviams duos tam 
tikrą kiekį cukraus iš savo 
atsargos.

Patarė Rezignuoti 
Iš Armijos

Washingtono praneša, 
Amerikos kariuomenės

-r-'-'

Iš 
kad 
vadovybė patarė antrajam 
prezidento Roosevelto sūnui 
brig, generolui Elliott Roose
velt neatidėliojant įteikti sa
vo rezignaciją iš karo avia
cijos.

Kaip žinoma, savo laiku 
gen. Rooseveltas prisiskolino 
iš piniguočių nemažas sumas 
pinigų, kurios vėliau buvo iš
lygintos už labai mažas su
mas.

rusų 
gen.

Gorbatovas^ pareiškė alijam 
tų spaudos atstovams, kad 
Hitleris gali būti gyvas, nes 
iki šiol jokių konkrečių įro
dymų kad jis nusižudė ar nu
žudytas, nėra. Betgi, pridū
rė komendantas, nėra jokių 
abejonių, kad Hitlerio Ber
lyne nėra.

Tarp kitko gen. Gorbato
vas pareiškė, kad nuo Berly
no užėmimo, mieste padary
tas didelis progresas: atida
ryta daugybė krautuvių, 
dirbtuvių ir net per šimtas 
teatrų.

ANGLIJOS DARBIEČIAI LAIMĖJO
Pereitą savaitę Anglijoje 

įvyko visuotini rinkimai, ku
riuose balsavo apie 25,000,- 
000 žmonių. Rinkimuose bu
vo dvi kontestuojančios poli
tinės partijos: Winston Chur- 
chillio vadovaujamoji Kon
servatų partija ir Clement R. 
Attlee vadovaujamoji Dar- 
biečių partija. Balsavimo da
viniams galutinai paaiškė
jus pasirodo, kad iš apie 25,- 
000,000 balsų darbiečiai ga
vo apie 12,000,000, o konser- 
vatai apie 9,000,000 balsų.

Anglijos Parlamente že
muose rūmuose yra iš viso 
640 vietų, kurių 390 laimėjo 
darbiečiai, daug daugiau ne
gu patys darbiečių vadai ti
kėjosi. Tuo tarpu konserva- 
tams beliko tik 195 vietos, o 
Liberalų partijai liko tik 11 
vietų.

Konservatų pralaimėjimas 
buvo toks didelis, kad daugu
mas Churchillio bendradar
bių, iki šiol buvusių Angli
jos vyriausybėje, net pralai
mėjo savo vietas parlamente, 
bet pats Churchillis savo vie
tą laimėjo.

Po to kai buvo paskelbti 
galutini rinkimų daviniai, 
ministeris pirmininkas Chur
chillis tuojau įteikė karaliui 
savo rezignaciją, kurią kara
lius priėmė ir tuojau pakvie
tė darbietį Clement Attlee 
sudaryti naują Anglijos vy
riausybę, į kurią įeina 
Ernest Bevin — užsienių rei-

kalų ministeriu, kuris kartu 
su Attlee išvyko į Berlyną 
tęsti derybas tarptautiniais 
klausimais. Kitus ministeriu 
portfelius gauna: Sir Wil
liam Allen Jowitt, Sir Staf
ford Cripps, Athur Green
wood, Herbert Morrison, 
Hugh Dalton ir kiti darbie
čiai.

Pastebėtina, kad šitas Di
džiosios Britanijos Darbo 
partijos laimėjimas yra di
džiausias partijos istorijoje 
ir iš to daroma išvada, kad 
po karo Europoje, Anglijos 
visuomenė žymiai pakrypo į 
socializmą.

Priešrinkiminėje Anglijos 
Darbo partijos programoje 
buvo numatyta suvalstybin
ti visus Anglijos geležinke
lius ir sunkiąją pramonę; 
vykdyti dideles socialines 
reformas viduje ir palaikyti 
artimus draugingus santy
kius su kitomis darbiečių val
domomis valstybėmis, jų tar
pe ir su komunistine Rusija.

Buvęs Anglijos ministeris 
pirmininkas Winston Chur
chillis atsisveikindamas pa
reiškęs Anglijos visuomenei 
padėką už kooperavimą ir 
pagalbą duotą jam per sun
kiuosius karo metus. Jis bu
vo pakviestas vykti kartu 
su naujuoju ministeriu pir
mininku į Berlyną baigti ten 
derybas su Stalinu ir Tru- 
manu, bet Churchillis man
dagiai atsisakė.

šeštadienio rytą, apie 10 
vai. didelis B-29 Mitchell ti
po bombonešis, atskridęs iš 
Bostono į New Yorką ir ne
galėjęs nusileisti LaGuardia 
Field, sukdamas į Newarko 
aerodromą, visu smarkumu 
atsimušė į Empire State na
mą New Yorke, prie Fifth 
Ave. ir 34th St.
-Lėktuvas pramušė sieną 

tarp 78-to ir 79-to aukšto ir 
atsimušė į kitą skersinę sie
ną viduje. Galima įsivaizduo
ti atsimušimo smarkumą iš 
sunaikinto beveik pusės 79 
aukšto, kur buvo National 
Catholic Welfare Conference 
vadovaujamos įstaigos — 
Catholic War Relief Services, 
kurie turi artimų santykių 
su Bendruoju Amerikos Lie
tuvių Fondu.

Nelaimės metu užmušta 13 
žmonių ir 24 sunkiai sužeis
ti.

Užmuštųjų tarpe yra trys 
kariai buvę lėktuve ir šie Ka
talikų Labdaros tarnautojai: 
Paul Dearing, Lucille Bath, 
Anne Gerlicia O’Conner, 
Maureen McGuire, Mrs. Mary 
Mullens, Mary Taylor, John 
A. Judge, Mary Kedcierska 
ir Jean Sozzie.

Kai kurie užmuštųjų la
vonai buvo atrasti, bet kiti 
beveik visiškai sudegę, ar 
taip apdegę, kad jų negalima 
buvo atpažinti, kai kurie ki
ti buvo taip sudraskyti, kad 
jų likučius teko surankioti. 
Pastebėtina, kad atrastieji 
lavonai, išskiriant Paul Dear- 
ingo, atrasti ten kur dirbo: 
prie stalų ir mašinėlių, kur 
juos ištiko staigi, baisi ir ne
tikėta mirtis.

Sužeistieji daugiausia bu
vo kaimyninių įstaigų ir raš
tinių tarnautojai, kurie su
žeisti ne tiek susidūrimo me
tu, kiek kilusio po susidūri
mo didelio gaisro nuo išsilie-

jusiu lėktuvo gazolino tankų.
Į nelaimės vietą tuojau at

vyko visa eilė gaisrininkų 
vežimų ir po kurio laiko gais
rą užgesino, taip pat išgelbė
jo keletą žmonių iš gretimų 
kambarių ir aukštų.

Nelaimės metu visas New 
Yorkas buvo uždengtas gana 
tiršta migla ir Empire State 
namo nuo žemės negalima 
buvo aiškiai matyti. Avari
jos metu trenksmas buvo 
toks didelis, kad visas Em
pire State namas susiubavo 
o kai kurie liudininkai tvir
tina, kad net pašoko nuo že
mės. Pats trenksmas buvo 
tarytum perkūnija ir dauge
lis žmonių kaimyniniuos na
muose manė, kad tai buvo 
didelė perkūnija iki sužinojo 
apie nelaimę.

Kai kurie žmonės matę ne
laimę, pastebėjo, kad pasku
tinę sekundę lėktuvo lakūnas 
pamatęs priešais namą, ban
dė lėktuvą pakelti aukščiau, 
bet jau buvo pervėlu.

Sužeistiems ir mirštan
tiems žmonėms tuojau buvo 
pasiųsta gydytojai pirmoji 
pagalba ir 8 kunigai duoti 
paskutinį patarnavimą mirš
tantiems.

Trumanas Aplankys 
Karalių

Pakeliui iš Potsdamo kon
ferencijos, Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentas 
Trumanas kurį laiką apsis
tos Anglijoje, kur aplankys 
karalių ir susipažins su Ang
lijos visuomenės veikėjais ir 
politikais.

Sunaikino 1,023 
Japony Laivus

Churchillis Pasiliks 
Politikoje

is Londono praneša, kad 
Anglijos konservatų partijos 
vadas Winston Churchillis, 
buvęs ministeris pirminin
kas, nepasitrauks iš politi
nio gyvenimo ir darbo, bet 
priešingai, dės visas pastan
gas perorganizuoti Anglijos 
konservatų partiją ir toliau 
aktingai dalyvaus vyriausy
bės opozicijoje.

Žiniomis iš Guam, Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
ro laivynas ir aviacija per 21 
dieną Japonijos pakraščiuo
se sunaikino ar smarkiai su
daužė 1,023 japonų laivus, jų 
tarpe nemažai karo laivų, 
taip pat ore sunaikino 1,257 
japonų karo lėktuvus.

Akivaizdoje paskutinių ne
paliaujamų alijantų puolimų 
prieš Japoniją, japonų vado
vybė ragina savo visuomenę 
laikytis iki galo ir alijantams 
nepasiduoti. Nykstančio To
kio miesto gyventojai ragi
nami ginti savo sostinę iki 
paskutinio kraujo lašo.



—-—--------

2

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ........... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ............  3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ....... 1.60
Užsienyje metams ................ 3.25
Užsienyje pusmečiui ............  1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

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

CHURCHILLIUI PRALAIMĖJUS
Anglija negreit susilauks savo vadovybei tokio vyro 

kaip Churchillis. Neseniai Mark Sullivan rašė: „Skaityto
jau, žinok, kad esi matęs didybę mūsų dienomis. Kai per 
radiją girdėjai Winston Churchillį pergalės valandoj, tai 
klauseisi vieno iš tikrų istorijos didžiųjų vyrų”.

Kai kas mano, kad Churchillis savo garsą ir didybę 
pasiekė tik su šiuo karu. Iš tikrųjų jau beveik prieš pusę 
šimto metų jis buvo vienas iš žinomiausių ir vaizdingiau
sių senosios Anglijos žmonių.

Tarp politikos vyrų šiandien vargiai berastum antrą 
tokį, kuris būtų patyręs tiek pavojų, nuotykių ir žygių. Jis 
kovėsi Indijoj, Afrikoj, Koboj ir per aną karą Europoj. 
Kulkos dažnai lėkė pro jo galvą. Bet jis buvo pašėlusiai 
laimingas: kelis kartus jis išvengė mirties tik todėl, kad, 
likimo sprendimu, pajudėjo pora žingsnių į šalį ar netyčia 
nulenkė galvą, — ten prašvilpė šūvis, kur jo prieš sekundę 
būta. i

Jis yra pavojų ir audrų vyras, laimingas kovos įkaršty
je. Jis drąsus buvo karo ugnyje ir politinėje arenoje. Savo 
energija ir narsumu jis buvo per didelis ir nepakeliamas 
anglams taikos laiku. Jis turėjo per daug talentų ir idėjų, 
kad konservatyvūs salos gyventojai ir ypač jų vadai įteiktų 
jam savo krašto vadžias, kada aplinkui nebuvo pavojų. Jis 
buvo nepalyginamas politikos lauke, administracijoje, raš
tuose, pasaulio ir žmonių pažinime.

Anglai jį atsiminė, kilus karo audrai. Didžiausių pa
vojų valandoj jis stovėjo nepajudinamas, kaip uola. Jo žo
džiai į savo tautą buvo kaip kovos trimitas ir įkvėpimas. 
Jis niekados neabejojo, kad pergalė bus jo tautos pusėje.

Niekas iš šios dienos didžiųjų politinių vyrų negali pri
lygti Churchillio žodžių: jo kalba ne tik drąsi, bet ir pui
kiausio stiliaus. Kai kuriuos jo išsireiškimus istorija kartos 
tolei, kol bus gyva anglų tauta. Praeis daug metų, o Di
džiojoj Britanijoj bus minimi toki nenulenkiamo atsparu
mo, drąsumo ir gražumo žodžiai, kaip šie: „Mes eisim ligi 
galo, mes kovosim Prancūzijoje, mes kovosim jūrose ir 
okeanuose, mes kovosim su didėjančiu pasitikėjimu ir jėga 
ore, mes ginsime mūsų salą, nepaisant, kiek tai atsieitų, 
mes kovosim pamariuose, kovosim išlaipdinimo vietose, ko
vosim laukuose ir gatvėse, kovosim kalvose; mes niekados 
nepasiduosim.”

Taip Churchillis kalbėjo juodžiausiomis Anglijos va
landomis, kada rodėsi, kad toji sala skęsta. Tuomet visai 
šaliai reikėjo tokių žodžių, tokios vadovybės ir drąsos.

Dabartiniai Anglijos rinkimai nesumažino ir nepažeidė 
jo didybės: jis savo krašto istorijoje eis iš kartos į kartą.

Jei per šiuos rinkimus Churchillis neteko valdžios vai
ro, tai rodo, kad anglų tauta nemato pavojų. Be to, ji ’nori 
reformų, kurių ligšiolinė vyriausybė nebuvo nusiteikusi 
duoti.

Darbo partija yra socialistinė. Bet iš to nereikia daryti 
išvados, kad čia esama kokio laimėjimo komunizmui. Iš tik
rųjų komunistai nieko taip nekenčia, kaip socialistų: mat, 
juos laiko atsimetusiais broliais.

Tie anglų socialistai imperijos išlaikymu rūpinsis ne
mažiau, kaip pats Churchillis. Jis sakė: „Aš netapau Jo 
Didenybės ministeriu pirmininku, kad vadovaučiau Britų 
Imperijos likvidavimui”. Su mažomis pataisomis, po tais 
žodžiais pasirašytų ir Attlee, naujasis ministeris pirminin
kas.

Teisybė, anglų darbo partijoje esama taip pat sovieti
nės sistemos garbintojų, kaip Laski, arba sovietinio impe
rializmo rėmėjų, kaip Stafford Cripps. Bet jie neturės to
kios įtakos, kaip Attlee, Bevin ar Morrison, kurie toli gra
žu nėra susižavėję Maskvos rojumi: jiems mielesnė anglų 
sala ir sava imperija.

Anglijos viduje bus pradėtos reformos, — socialisti
nės reformos. Tai geležinkelių, kasyklų, Anglijos Banko, 
kai kurių stambių įmonių suvalstybinimas.. Bet tokį „so
cializmą” Europos žemynas jau seniai pažinojo ir pergyve
no: beveik visose valstybėse ten toki dalykai jau nuo kaž
kada buvo ne privačių asmenų, bet valstybės rankose. Rei
kia tikėtis, kad Anglijoj bus padaryta reformų, kurios ir 
giliau įrėš socializmo bruožus anglų tautos gyvenimam

Kaip atsilieps Anglijos permainos lietuvių ir Lietuvos 
ateityje, visiškai negalima tuo tarpu žinoti: reikia laukti 
naujos vyriausybės darbų. Bet tiek tegalima pažymėti, kad 
įtakingiausieji darbo partijos vyrai ligšiol dalyvavo Chur
chillio vyriausybėje ir sutiko su jo užsienio politika, kuri 
nebuvo pripažinusi rusų agresijos prieš mažuosius kaimy
nus. R.

LIETUVIŲ PAMALDOS ROMOJE
Romos laikraštis „II Quo

tidian©” savo liepos 3 d. lai
doje paskelbė straipsnį „Lie
tuvos pabėgėliai pasiaukoja 
Švenčiausiai širdžiai, taip 
pat ir pusės milijono tremti
nių vardu”:

„Ypatingo sielos pakilimo 
iškilmės subūrė šįryt gražio
je S. Andrea al Quirinale baž
nyčioje reziduojančią Romo
je lietuvių koloniją, kuriai 
sudarė lyg ir vainiką pabė
gėlių grupė, priglausta Ci-

necitta stovykloje. Tuo bū
du paminėtas buvo Lietuvos 
pasižadėjimo švenčiausiai 
Širdžiai, kuris įvyko 1934 m. 
liepos mėn. 1 d., proga Pir
mojo Lietuvos Tautinio Eu
charistinio Kongreso, susi
rinkusio Atpirkimo šventai
siais Metais. Tasai iškilmin
gas pasižadėjimas buvo įvyk
dytas dalyvaujant Respubli
kos Prezidentui, Lietuvos 
Vyriausybei ir visiems Lietu
vos vyskupams.

Šv. Mišias laikė J. E. Mon- 
sinoras Arata, šv. Rytų Kon
gregacijos Sekretorius, bu
vęs Apaštališkas Nuncijus 
Lietuvai, kuris, Popiežiaus 
aukštuoju pavedimu, pirmi
ninkavo Kongresui ir, tuo ti
tulu, pirmas pasirašė Pasi
žadėjimo Aktą.

Mons. Arata pasakė susi
rinkusiems jaudinantį pa
mokslą, primindamas aną, 
dar gyvą visų lietuvių širdy
se, įvykį ir aiškindamas, 
šiandien atnaujinamo, iškil
mingo pasižadėjimo reikšmę. 
Jis priminė tą dieną, kai vi
sa Lietuva stojo ties Eucha
ristija pilname savo tautinių 
jėgų, savo dvasinio, politinio 
ir socialinio gyvenimo išsi- 
bujojime. Tai buvo didelis 
visos tautos tikybos aktas, 
kuris spindėjo kaip tikėjimo 
ir Kristui atsidavimo skais
tus žibintuvas Europos tau
tų tarpe. Mons. Arata primi
nė reikalą pavieniems žmo
nėms lygiai kaip ir tautoms 
eiti prie Kristaus ir pavesti 
į Jo rankas savo likimą. Jis 
palygino tas šviesias garbės 
dienas su šių dienų padėti
mi, kada Lietuva yra didžių
jų įvykių paliesta, užpulta, 
sužeista, pavergta ir kada, 
kas blogiausia, iš jos atimta 
tautinė ir tikybinė laisvė.

Šioj puikioj Romos bažny
čioj, kur didžiųjų menininkų 
genijus gausiai pabėrė savo 
tyrųjį grožį, toje Romoje, vi
sų įgimtai krikščioniškų sie
lų tėvynėje, Kristaus įpėdinio 
Sostinėje, kuriai Lietuva vi
suomet rodė paklusniausią 
atsidavimą, Akto atnaujini
mas, kurį šiandien atlieka 
Lietuvos diplomatų ir pilie
čių saujelė, įgyta čia ypatin
gą vilties ir pažadų reikšmę 
tradiciniai katalikiško kraš
to visiškam prisikėlimui. 
Tautos, pagal Benedkto XV 
žodžius, nemiršta. Tačiau, 
daug nuo tų laikų teko varg
šei Lietuvai nelaimių, bet ne 
dėl lietuvių kaltės. Tenkin- 
kimės dievišku patyrimu, kad 
niekuomet Viešpats nėra 
taip arti Tautos, kaip jos 
kančios metu. Nužudyti tau
tą yra nusikaltimas lygiai 
baisus, ir dargi baisesnis kaip 
nužudyti žmogų, o šituo atve
ju yra dar kitas baisus nusi
kaltimas nutylėjime tarptau
tinėje plotmėje apie Lietuvos 
įvykius.

Mons. Arata užbaigė pa
mokslą, linkėdamas visiems 
čia esantiems, o dar daugiau 
— tolimiesiems, kurie kenčia 
nelaisvėje, palaimos vaisių, 
išplaukiančių iš šito tikėjimo, 
pasišventimo ir ištvermės 
Akto, kuri, liepsnojančia šir
dimi ir kupini vilties, Romos 
lietuviai norėjo atnaujinti 
šiandien nelaimės ir ašarų 
valandoje.

Mišioms pasibaigus, kun. 
Dr. J. Vaitkevičius, Marijo
nų vyriausias prokuratorius, 
paskaitė Pasižadėjimo for- 
mulą. Gražios ir jausmingos 
giesmės buvo giedamos, kaip 
įprasta Lietuvoje. Laimingu 
sutapimu, šventose apeigo
se dalyvavo iškilmingo Akto 
du signatoriai: J. E. Mons. 
Arata ir Stasys Lozoraitis, 
tuometinis Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeris. Dalyvavo 
taip pat Stasys Girdvainis, 
Lietuvos Ministeris prie šv. 
Sosto kartu su Pasiuntinybės 
personalu.

Gausūs katalikiškosios 
Lietuvos draugai teikėsi da
lyvauti iškilmėse. Aukštųjų 
Kurijos prelatų tarpe matė
me atsilankiusius J. E. Cen-. 
toz, tituliarinį Edessos arki
vyskupą apaštališkąjį nunci
jų Lietuvai bolševikų invazi
jos metu, kuris kartu su vi
su Kaune akredituotu Diplo
matiniu Korpusu buvo pri
verstas palikti kraštą, taip 
giliai katalikišką ir taip pri- 
sirišusį prie savo nepriklau
somybės tradicijų.

Popiežius Pijus XII, liepos 
21 d., kalboje į Romoje susi
rinkusius rašytojus prašė 
jų rašyti vien teisybę.

DEL ANGLIJOS RINKIMŲ
(Laisvos pastabos. Red.)

Šiomis dienomis įvykusių 
Anglijos visuotinų rinkimų 
rezultatai daugelį žmonių, ne 
tik pačioje Anglijoje, bet 
ypač Amerikoje, nustebino. 
Milžiniškas Anglijos Darbo 
Partijos laimėjimas kai ku
riems, ypač konservatiškai 
nusiteikusiems sluoksniams, 
davė pagrindo manyti, kad 
Didžiosios Britanijos visuo
menė pakrypo į kairę, net į 
komunizmą. Tiesa, iš pavir
šiaus žiūrint, gal ir taip at
rodo, bet žinant anglus ir jų 
politines partijas, nieko pa
našaus Anglijos visuomenėje 
neįvyko. Anglai, kaip buvo 
anglai, konservatai, darbie
čiai ar liberalai, jie pasiliks 
pirmiausia ir visuomet ang
lai.

Anglijos Darbo Partijos 
laimėjimas prieš Konservatų 
Partiją yra paprastas reiški
nys, kuris parodo, kad Ang
lijos visuomenė mano, kad 
Churchillio ir jo konserva- 
tams atėjo laikas užleisti 
vietą energingesnei, gyves
nei ir ambicingesnei parti
jai, kuri sakosi galinti page
rinti Anglijos gyventojo gy
venimą, galinti teigiamai re
formuoti socialinę darbo žmo
nių būklę ir, aplamai, prisi
dėti prie visos Europos ir pa
saulinio ir taikos sugumą iš
laikymo.

Tokių progų Anglijos kon
servatai ir liberalai turėjo 
daug, bet darbiečiai, išski
riant Ramsay MacDonaldo 
pacifizmo laikus, neturėjo nei 
žmonių, nei sąlygų, nei pro
gos parodyti savo siekius ir 
siekti savo tikslų platesniu 
mastu ir autoritetu.

Neužginčysime, kad kiek
vienas pokarinis laikotarpis 
yra persilaužimo laikotarpis, 
kuris su savjjn atneša dides
nio ar mažesnio mąsto radi
kalizmą ir pakrypimą į kai
rę — prie kasdieninio gyve
nimo pagerinimo ir žadamos 
šviesesnės ateities.

Tas natūralu, nes karo lai
ku nuvarginti žmonės, sulau
kę taikos meto, tikisi, nori 
ir siekia ekonominės ir pilie
tinės gerovės. Kituose karuo
se daugiausia nukentėdavo 
darbo žmonės, šiame lygiai 
nukentėjo ir vidurinis luo
mas — baltakalnieriai ir in
teligentija, kuri Anglijoje 
yra stipriausia ir kuri nule
mia laimėjimus vienai ar ki
tai politinei partijai. Jeigu 
darbiečiai per savo adminis
travimo laikotarpį savo paža
dų neišpildys, jų lauks toks 
pat likimas, kokio susilaukė 
konservatai.

Dėl komunizmo pavojaus 
Anglijoje, tik tiek galima pa
sakyti, kad jo visiškai nėra. 
Tai grynai vaizduotės sukur
tas vaiduoklis.

Darbiečių laimėjimas Ang
lijoje gali būti ir bus tas bar
jeras, kuris sulaikys komu
nizmo slinkimą į vakarus. 
Dabar, kai Angliją valdė kon
servatai, reta kita Europos 
valstybė, atsikėlusi iš karo 
griuvėsių ir socialinių refor
mų reikalinga, galėjo tikėtis 
iš Anglijos konservatų para
mos ir pagalbos, todėl jos tel
kėsi prie komunistinės Rusi
jos, kuri nesigailėjo bent mo
ralinės pagalbos.

Angliją dabar valdant dar- 
biečiams, visos kitos Euro
pos valstybės, kurios turi re
alistines vyriausybes, dabar 
teiksis prie Anglijos, nes nė
ra jokios abejonės, kad Ang
lijos darbiečiai jiems duos ne 
tik moralinę, bet ir materia
linę pagalbą. Negana to, jas 
jungs vienas tikslas ir vieno
dos problemos.

Visai neabejojama, kad 
galvojantis Anglijos viduri
nis luomas suprato, kad kiek
vienam laikotarpiui reikalin
gas kitas rūbas, kiekvienai 
ligai kitoks gydymas ir ki
toks vaistas, dažnai ir kitas 
gydytojas.

Stebėtojas

MIKE MELAGĖLIS

Mosėdžio parapijoj, Šaka
lių sodžiuj, gimė vaikelis, 
vardu Mikas, labai guvus, 
šarpus, paslankus ir links
mas.

Tėvai buvo neturtingi, bet 
didžiai geri žmonės. Vos de
šimtus metus pradėjusiam 
Mikei liepė jie ganyti karve
les.

Kažin kuomet, suleidęs 
veršelius į kiemą įkišo Mikė 
galvą į trobą ir sušuko:

— Mergelės, jaunų svečių 
atėjo!

Trys jo sesers, jau pilnos 
mergelės, tatai išgirdusios, 
— viena griebė šluotą ir šla
vė trobą, antra galvą sau šu
kavo, trečia, įšokusi į kama
rą, geresne jupele apsivilko. 
Visos žvilgterėjo į veidrodį 
ir pasitaisiusios laukė sve
čių įeinant. Bet negalėdamos 
sulaukti, išėjo laukan, ir pa- 
mačiusios Mikę besijuokian
tį, klausė:

— Kame tie svečiai?
Šis, rodydamas į veršelius:
— Tasgaties, juk tie gyvu

lėliai niekuomet čia nebuvo, 
todėl yra svečiai...

Tat išgirdusios mergelės 
grįžo į trobą, it musę kandu- 
sios.

Kitą kartą, šeimynai žar
dyje šieną vartant, atspru- 
kęs Mikė sušuko:

— Ugnelė dega, ugnelė de
ga!

— Kame?
— Namie.
Tuoj visi kelklupsčiu sku

bėjo į namą ir atrado ugne
lę dailiai ant girnų kūlio be
sikūrenant. Matydamies ap
gauti, norėjo Mikę sugrobti, 
bet šis pro dureles iššoko ir 
tik juokės.

Dar kažin kuomet, sutikęs 
bevažiuojančią moteriškę, 
sušuko:

— Motin, motin! tekiniai 
sukas!

Ši, tuojau sustojus, išsiri
to iš ratų ir veizdėjo, kas ten 
dedas su jos tekiniais. Mikė 
gi juokdamasis tarė:

— Tasgaties, sustojai, ir 
nebesisuka.

Moteriškė spiaudydama 
vėl į ratus įlipo.

Nors visi žinojo Mikę ge
bant apgaudinėti, tačiau vi
suomet jam apgauti klojos. 
Kažin kuomet dienos viduj, 
visiems bevalgant, įėjo Mi
kė, tarsi persigandęs, ir sa
ko:

— Saulė užtemo, saulė už
temo !

Visiems išėjus stebėtis, šis 
juokės tarydamas:

— Tasgaties, ar nematot, 
debesys užslinko, saulė ir ne
bešviečia kaip reikiant.

Dar kartą, ganydamas gal
vijus, pamatė vyrus bearian
čius ir sušuko:

— Vilkas mano 
apniko!

Artojai, žambius 
išsilaužė mietų ir
gelbėti; bet atbėgę vilko ne
rado, o Mikė raičiojos juok
damasis :

— Apgavau, apgavau!
Mikė per savo masinimus 

tapo visiems apsukui žino
mas. Todėl nieks anuo jau 
nebetikėjo.

Vieną kartą iš tiesų vilkas 
įsisuko į jo bandą, šis pagal
bos šaukė, bet, vildamiesi 
meluojant, nieks nebėgo gel
bėti. Tuo tarpu vilkas vienai 
karvei rietą išplėšė, o veršį, 
papiovęs, nuvilko. Namo su
grįžęs, kad viską papasako
jo, už savo melavimą nuo tė
vo gavo gerai barti ir sulig 
tuo kartu liovėsi melavęs.

M. Valančius

karveles

pametę, 
skubėjo
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6. Lietuviai Tirolyje
Jau anksčiau esu minėjęs, 

kad ne mažai’ lietuvių karo 
audra yra atbloškusi į toli
mąjį Tirolio kraštą. Daugiau
sia jie yra apsistoję upės In- 
no slėnio kaimuose ir mieste
liuose, bet ne retai mūsiškį 
gali sutikti ir kituose kalnų 
užkampiuose, virš kilometro 
aukštyje vargstantį pas vie
tinį ūkininką. Pabėgėlių tar
pe yra labai didelis nuošim
tis inteligentų, profesionalų, 
bet ir jie visi (su maža išim
timi) turėjo dirbti paprastą 
fizinį darbą, nes lengvesnės 
tarnybos nacių buvo rezer
vuojamos tik „išrinktąjai” 
rasei. Darbas buvo ne leng
vas įvairiuose fabrikuose ir 
dirbtuvėse, bet dar sunkes
nis pas ūkininkus, kur dėl 
stokos arklių ir neįmanomo 
užvažiavimo, trąšas ir kitus 
daiktus reikia tempti į kal
ną ant savo pečių; o darbo 
valandos ilgos — nuo 10 iki 
12 vai. į dieną. Atlyginimas 
gi, kaip fabrikuose, taip ir 
ūkyje labai menkas — 80-150 
markių mėnesiui, tuo tarpu 
kai už kilogramą sviesto, 
perkant be kortelės, ūkinin
kas reikalauja iki 200 mar
kių. Dirbantieji ūkiuose, jei 
norėdavo pas ūkininką val
gyti, turėjo už maistą mokė
ti. Bet tas maistas buvo toks 
menkas, kad, norint sočiau 
pavalgyti, reikėdavo atsisa
kyti visos algos, o kartais 
net primokėti.

Žlugus nacių galybei, din
go ir baudžiavos prievolė. 
Dabar, norėdamas dirbti, ga
li pats pasiieškoti sau tinka
mo darbo ir su darbdaviu su
sitarti dėl atlyginimo ir mais
to. Bet kadangi daugelis 
darbdavių į ateivius dar žiū
ri, kaip į vergus ir bando 
juos išnaudoti, mažai atsi
randa norinčių senomis sąly
gomis dirbti. Verčiau jie 
vaikštinėja miesto gatvėmis, 
sėdinėja parkuose ir šildosi 
prieš saulę, belaukdami savo 
eilės iš čia išvykti kas namo, 
kas kur kitur.

Kaip be darbo gyventi
Jums gal bus įdomu žinoti, 

kaip be darbo žmogus gali 
gyventi? Kitur tas neįmano
ma, bet čia labai paprasta. 
Parduok rūkalų mėnesinę 
normą ir už juos gausi dau
giau, negu per mėnesį už
dirbsi. Daugelis nepinigingų 
mūsų pabėgėlių tik tokiu bū
du ir verčiasi.

Karui baigiantis Tirolio 
lietuvių skaičius žymiai pa
didėjo, nes čia apsistojo da
lis bėglių iš Vienos ir kitų 
rytinės Austrijos vietų. Apie 
j U gyvenimą mes mažai te- 
girdime, kadangi po karo nu
trūko susisiekimas ir nebe
veikia paštas. Mes jaučiamės 
tarsi uždaryti kelių kilomet
rų narvuose.

Šį laišką berašant, mūsų 
narvo sienos kiek išsiplėtė, 
ir mūsų pabėgėliai, kaip ru
denį besiruošią 
paukščiai, pradėjo rinktis į 
didesnius centrus. Bet dau
giausia jų atvažiuoja Inns- 
bruckan, nes vietos lietuvių 
Komitetas šiomis dienomis 
gavo leidimą oficialiai veikti 
ir atvykusius aprūpina tau
tybės pažymėjimais. Tie pa
žymėjimai turi didelės svar
bos, kadangi kol kas prievar
ta lietuvių iš čia nejudina, 
o kitų tautybių žmonės jau 
baigia išvažinėti į savo kraš
tus.
Gaivina lietuviškos pamaldos 

ir giesmės
Ne mažai lietuvių Inns- 

bruckan sutraukia ir lietu
viškos pamaldos. Į jas mūsų 
pabėgėliai gausiai renkasi 
ne vien savo sielos reikalus 
aprūpinti, bet ir dėl to, kad 
po pamaldų turi progos su
sitikti su saviškiais ir pasi
tarti visiems rūpimais klau
simais. O tų klausimų mes 
turime ne mažai, tačiau svar-

išskristi

Šių tikslų siekdį 
gregacija ypač išv 
veikimą švietimo 1 
imo srityje — 1 

mokyklas, pension 
kų darželius, leisd 
gas bei laikraščius 
rybės srityje — ] 
našlaičių ir senelių 
das, slaugydama 1: 
namie ar ligoninė: 

1940 metais ūži 
tuvą Sovietams, 
cija jau turėjo iki 
ir 32 misijas. Sese 
navo šias įstaigas 

14 vaikų darže] 
laičių prieglaudas

■ Motinų Globos pur 
1 kų židinį, 10 seneli
■ dų, Mergaičių Ūki. 
i 3 pensionatus, 2

„Šešupės” spausti 
gyną, Telšių 
spaustuvę.

Beto, Kongreg 
katalikėms merg: 
savaitinį laikraštį 
kurį skaitė virš 1! 
vos mergaičių, ir 
likiškose mergaii 
ir vaikų organiza

>Pra- 
>P»” 

metų to ;
blausias jų yra mūsų liLgongre- : 
išsprendimas, nes pasta įf U Pro" 
ju laiku apie tai tenkf, 
girsti daug visokių ga^jiiolynas 
Vieni jų yra mus ramina tikra 
ji, bet už tai kiti sukelia ^ngrega- 
rą siaubą. Kad neįpultrLga, 
viltin, tų gandų prisiklau^enių 
tenka kur nors ieškoti pal 
dos ir suraminimo. Pair0 „„ Da. 
lių prislėgtą nuotaiką gon. 
tik lietuviškas žodis, bet' _ 
geriau juos nuteikia lietuj, 
ka daina ar giesmė. 
laike pamaldų, kai suslj!^ 08 ?a" 
ba „Pulkim ant kelių”, ji^^L • 
dys prisipildo nepaprs 
džiaugsmu ir iš įdubusių 4 Felimja. 
tryška toks pasiryžimas ^pačindinti 
rio jokia priešo galybėj dvasios 
įstengs palaužti. jau de-

Tačiau labiausia visų^įmerikos 
tuvių yra mėgiama sek 
giesmė: .jįrijos Se-

,,Mari j a, Marija, Ska4g įsikūri- 
čiausia Lelija, įyoslais-

Tu švieti aukštai ant1918 
dangaus! lįtas vy-

Pagerink mūs būvį, p‘ Jurgis 
mink lietuvį,

Išgelbėk nuo priešo
baisaus...” *<egaci-

Ne tik čia, ištremime^-j ir našūs, 
ir Lietuvoje žiaurios ok3 ji įsisteigė, 
< ;j ' v’j 
kelta nuotaika buvo gied; užimdama 
visur, kur tik susirinkt^ darbo sri- 
būrelis lietuvių: bažnyč^prienau- 
ant kapų arba prie Karo, Svirnų 
ziejaus, kai Lietuvos hin^ žmogaus 
buvo uždrausta giedoti, 
rijos pagalbos nenustojo ,. 
kęsis nužmogintas liet?*. r. 
kankinamas Gestapo bud^™8 8108 
pūdomas kalėjimo rūsii^ ^s‘ 
arba gyvulių vagonuose 11 sav^ 
benamas vergijon, ku(fa tobulini- 
visos viltys išsigelbėti di®®et stato

Tr., , .. . _ . . .. jir jo uoliai irKitataučiai gėrisi lietu., šven.
giesmėm ' į Rudoti

Ar del to, kad lietuviai-į 
da su dideliu dvasios P^Įąįįįšfo 
mu, ar kad jų giesmės A^' 
kalnuose savotiškai skaiJ jon?re2aci 
lietuvių giedojimo bažn^M^ 
je ateina pasiklausyti ir „ 
timtauciai. ’'.J..,s katalikiško

Jau anksčiau Innsbrvj. 
lietuviams pamaldas 1 
pradėjęs laikyti čia atw TI DVDAC
kun. Razminas, bet del jM lAKYBOS Al 
no bombardavimo jos tu x 
nutrūkti. Dabar gi, tikii 
jos bus laikomos tol, o
Innsbrucke rasis pakai'^01^^1 
mas skaičius lietuvių. .......I:

Birželio 17 dieną mus 
glaudusioje bažnyčioje (?M . 
rain gatvėje) buvo mir? 
mas Sibiran išvežtųjų. .......
laikė ir pamokslą sakė Li „.......
vių Komiteto pirmininT®^....
kun. Gureckas. Jis ragino2121118......
simelsti už tame ištrėm 
žuvusiuosius ir prašyti Ai 
čiausiojo Savo globoje lai5^ 
ti gyvus tebeesančius. ...
džiais, dabar kiekvieno lir® .........
vio obalsis turėtų būti: ......
už vieną — vienas už visoms...

šašams. . . . .Po pamaldų visa bažny^ 
vargonams pritariant, su^ 
dojo „Lietuva, Tėvyne 
sų” ir padarė tvirtą pas:^....
dėjimą nenuleisti rankų 
kol visi sugrįšime į Ne] 
klausomą Lietuvą. • U;

M. Milui įMamĄ
Tirolis, birželio 23, 1945^ (& įr gan Francisco

 ^racija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' 5331

J.A.V. KONGRESO ATSTįįZ...........................
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SIS LIETUVOJE ...2ZZZZ

Seserys Am 
Ypatingu Dieve 

lėmimu, 1936 met 
w . gacijos skyriai 

cijos metu ši giesmė su^gvo veiklą‘Amerikoje. Pirn 
l rys apsigyveno i 

rianapoly, Thorn 
Po pusmečio, či 
vyskupui Kardin 
delein leidžiant, 
deda dirbti ir N 
nigų Seminarijo 
m.

Talkindamos 
rijūnams, Sesei 
rengėsi savo ne 
namų kūrimui.

1939 metais N 
dėjimo Šventėje 
mas pirmasis S 

, — Villa Maria 
Conn. Tais pa 
seserys gavo 
valstybės čartei 
paravimo teise: 
pripažinta legal 
bės įstaiga. Ta: 
mas Hartfordo

Iš viso

S •i

Iš viso

New York. — Kaip pra: g
šė Amerikos lenkų spau ,..............
rugpiucio menesyje į Eurc^ 
rengiasi išvykti 6 Kongrę 
narių delegacija. Kėlioj""..........................
tikslas patirti sąlygas ke ........................
nualintoje Europoje.

Delegacija, tarp kitko, p1 
jektuoja aplankyti Paryž^,^Waffias 1945 „ 
Berlyną, Pragą, Varsin^^. ..................
Krokuvą, Poznanę, Lvov 
SS. 

yra 2 Amerikos lenkai: J- „ „ ., . . , .,Ryter iš Connecticut ir * Valdytos atstato 
Gordon iš Illinois. I* ,ortle buv0 irate,lrta

<

AMERIKOS LIE
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—. metais gruodžio 8 
biausiaj>iri30S Nekalto Pra- 
išspremk šventėje buvo gra- 
ju iminėtas 25 metų to 
ginti Jrdo Seserų Kongre
sai jubiliejus, ir ta pro- 
ji, bet f stintas Nekalto 
rą siaubi0 vienuolynas 
viltin,m> Conn- Tai tikra 
tenkakį, dovana Kongrega- 
dos irjj lie^aus Pr°£a- 
lhj prijt metais Vargdienių 
tikliet^ilda išleido Kongre- 
geriaujubiliejaus Pr0Sa Pa- 
ka daį’umP^ kuklią Kon- 
laikep&s istoriją. Knyga 
ba,J^ labai gražia lietu- 
dys nį" parašė tos pa- 
džiau5re^acijos sesuo, bu- 
try^jinazijos mokytoja 
rio sesuo M. Felicija, 
įstengs prime supačindinti 

TaįjUietuviškos dvasios 
tuvių Julija, kuri jau de-

1 giegjij' ai veikia Amerikos

J. Lietuviai Tirolyje 1 
iu anksčiau esu minėjęs,1 
ne mažai* lietuvių karo ■ 

ra yra atbloškusi į toli-! 
į Tirolio kraštą. Daugiau- 
jie yra apsistoję upės In- 
įlėnio kaimuose ir mieste- 
se, bet ne retai mūsiškį 
sutikti ir kituose kalnų 

ampiuose, virš kilometro 
štyje vargstantį pas vie- 
ūkininką. Pabėgėlių tar- 

yra labai didelis nuošim- 
inteligentų, profesionalų, 
ir jie visi (su maža išim- 

i) turėjo dirbti paprastą 
nį darbą, nes lengvesnės 
nybos nacių buvo rezer- 
)jamos tik „išrinktąja!” 
įei. Darbas buvo ne leng- 
j įvairiuose fabrikuose ir 
btuvėse, bet dar sunkės- 
i pas ūkininkus, kur dėl 
>kos arklių ir neįmanomo 
/ažiavimo, trąšas ir kitus 
iktus reikia tempti į kal
ant savo pečių; o darbo 

landos ilgos — nuo 10 iki 
vai. į dieną. Atlyginimas 
kaip fabrikuose, taip ir 

yje labai menkas — 80-150 
irkių mėnesiui, tuo tarpu 
,i už kilogramą sviesto, 
rkant be kortelės, ūkiniu- i 
.s reikalauja iki 200 mar-1 
ų. Dirbantieji ūkiuose, jei 1 
trėdavo pas ūkininką vai-1 
rti, turėjo už maistą mokė-1 
, Bet tas maistas buvo toks i 
enkas, kad, norint sočiau : 
ivalgyti, reikėdavo atsisa-I 
/ti visos algos, o kartais: 
st primokėti.
žlugus nacių galybei, din- 

3 ir baudžiavos prievolė, 
abar, norėdamas dirbti, ga- 
pats pasiieškoti sau tinka- 

io darbo ir su darbdaviu su
barti dėl atlyginimo ir mais- 
j. Bet kadangi daugelis 
arbdavių į ateivius dar žiū- 
i, kaip į vergus ir bando 
los išnaudoti, mažai atsi- 
anda norinčių senomis sąly
gomis dirbti. Verčiau jie 
aikštinėja miesto gatvėmis, 
ėdinėja parkuose ir šildosi 
>rieš saulę, belaukdami savo 
dlės iš čia išvykti kas namo, 
tas kur kitur.

Kaip be darbo gyventi
Jums gal bus įdomu žinoti, 

taip be darbo žmogus gali 
gyventi? Kitur tas neįmano
ma, bet čia labai paprasta. 
Parduok rūkalų mėnesinę 
normą ir už juos gausi dau
giau, negu per mėnesį už
dirbsi. Daugelis nepinigingų 
mūsų pabėgėlių tik tokiu bū
du ir verčiasi.

Karui baigiantis Tirolio 
lietuvių skaičius žymiai pa
didėjo, nes čia apsistojo da
lis bėglių iš Vienos ir kitų 
rytinės Austrijos vietų. Apie 
jų gyvenimą mes mažai te- 
girdime, kadangi po karo nu
trūko susisiekimas ir nebe
veikia paštas. Mes jaučiamės 
tarsi uždaryti kelių kilomet
rų narvuose.

Šį laišką berašant, mūsų 
narvo sienos kiek išsiplėtė, 
ir mūsų pabėgėliai, kaip ru
denį besiruošią išskristi 
paukščiai, pradėjo rinktis į 
didesnius centrus. Bet dau
giausia jų atvažiuoja Inns- 
bruckan, nes vietos lietuvių 
Komitetas šiomis dienomis 
gavo leidimą oficialiai veikti 
ir atvykusius aprūpina tau
tybės pažymėjimais. Tie pa
žymėjimai turi didelės svar
bos, kadangi kol kas prievar
ta lietuvių iš čia nejudina, 
o kitų tautybių žmonės jau 
baigia išvažinėti į savo kraš
tus.
Gaivina lietuviškos pamaldos 

ir giesmės
Ne mažai lietuvių Inns- 

bruckan sutraukia ir lietu
viškos pamaldos. Į jas mūsų 
pabėgėliai gausiai renkasi 
ne vien savo sielos reikalus 
aprūpinti, bet ir dėl to, kad 
po pamaldų turi progos su
sitikti su saviškiais ir pasi
tarti visiems rūpimais klau- 
r’4rnais. O tų klausimų mes

'Sq’ tačiau svar-

AMERIKA

Rašo S. Z.

$ 564.25

$10,813.97Lieka ižde

bir-

LAIC.AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

$8,351.88
$22,355.67

$33,169.64
22,355.67

$471.13 
590.00 
104.02 
353.46

80.00

pramonėje 
turi galvą. 
Paryžių ir

pasilsi, 
laiką ir 
lietuvių 

žaidimų,

1,962.16
75.12

499.35
5,000.00

250.00

Sesuo M. Augusta, 
Nek. Prasidėjimo Kangr.

Kongregacija jau 
seseles ir planuoja

Iš viso $1,598.61

Iš viso $12,125.16

Bendras AL,T turtas grynais pinigais $11,756.01
M^kLT iždininko, p. M. Vaidylos atskaita, 1945 metais bir- 

dieną New Yorke buvo pateikta ir patvirtinta ALT

Ryt*
Gori*

Šių tikslų siekdama Kon
gregacija ypač išvystė savo 
veikimą švietimo bei auklė
jimo srityje — laikydama 
mokyklas, pensionatus, vai
kų darželius, leisdama kny
gas bei laikraščius ir labda
rybės srityje — laikydama 
našlaičių ir senelių prieglau
das, slaugydama ligonius — 
namie ar ligoninėse.

1940 metais užimant Lie
tuvą Sovietams, Kongrega
cija jau turėjo iki 200 seserų 
ir 32 misijas. Seserys aptar
navo šias įstaigas:

14 vaikų darželių, 5 naš
laičių prieglaudas, Vilniuje 
Motinų Globos punktą ir vai
kų židinį, 10 senelių prieglau
dų, Mergaičių Ūkio Mokyklą, 
3 pensionatus, 2 mokyklas, 
„Šešupės” spaustuvę ir kny
gyną, Telšių Vyskupijos 
spaustuvę.

Beto, Kongregacija leido 
katalikėms mergaitėms dvi
savaitinį laikraštį .Liepsnos’, 
kurį skaitė virš 15,000 Lietu
vos mergaičių, ir dirbo kata
likiškose mergaičių, moterų 
ir vaikų organizacijose.

• Švč. P. Marijos Se- 
ijy^igregacijos įsikūri-

^ola su Lietuvos lais- 
p<imu. Ją įsteigė 1918 

% idis ir šventas vy- 
g ^.rkivyskupas Jurgis

6 Jius.
Ss nepriklausomo 

Netib metai Kongregaci- 
ir Lieto? laimingi ir našūs, 
cijosmes metus ji įsisteigė, 
keltams išplėtė savo veiklą 
visur, Lietuvoje užimdama 
būrelis teikimo bei darbo sri- 
antkapįilerindama prie nau- 
ziejaiafcžnyčios reikalavimų 
buvo ffiderniško žmogaus 
rijos pi 
kęsis Ė Tikslai 
kanfe įr pagrindinis šios 
pūdomi!icijos Seserų tiks- 
arbagynievo garbė ir savęs 
benami'tas. Savęs tobulini- 
visosvfe-ys visuomet stato 

KitataĖ7ietoJe ir j° uoliai ir
, siekia. Savo šven- 
itengiasi panaudoti

ArdeL progą ir niekuomet 
dasu»kina tuo, ką iki šiol 
muiu ūkusios.
kalnuosf!gasįs Kongregaci- 
lietuviiiĮs — teikti žmonėms 
je ateiti* kelyje į Dievą, dir- 
timtaiEairiose katalikiško

Jan c srityse, 
lietuwr 

RIETUVIŲ TARYBOS ATSKAITA 
no boti - - - - - - - - - - - - - - - - - -
nutrūkti M O S:
jos ta 1943 m. kovo 1 d. iki 1945 m. gegužės 31 dienos 
InnsbrEkta aukų ........................................................ $33,169.64
mas skisl> O S :

g-į.metais išleista: 
«Ofis° išlaikYmui •- 
L^eltonėms..............

■ ^Priėmimams ..........
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Seserys Amerikoje
Ypatingu Dievo Apvaizdos 

lėmimu, 1936 metais Kongre
gacijos skyriai įsisteigti 

'Amerikoje. Pirmosios Sese
rys apsigyveno ir dirba Ma- 
rianapoly, Thompson, Conn. 
Po pusmečio, Čikagos Arki
vyskupui Kardinolui J. Mun
delein leidžiant, seserys pra
deda dirbti ir Marijonų Ku
nigų Seminarijoj, Hinsdale, 
Ill.

Talkindamos Tėvams Ma
rijonams, Seserys pamažu 
rengėsi savo nepriklausomų 
namų kūrimui.

1939 metais Nekalto Prasi
dėjimo Šventėje pašventina
mas pirmasis Seserų namas 
— Villa Maria, Thompson, 
Conn. Tais pačiais metais 
seserys gavo Connecticut 
valstybės čarterį arba inkor- 
paravimo teises. Vienuolija 
pripažinta legali šios valsty
bės įstaiga. Taip pat gauna
mas Hartfordo Vyskupo lei-
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dimas atidaryti novicijatą. 
Tai buvo labai svarbu, nes 
1940 metais nutrūko susisie
kimas su Lietuva. Iki to lai
ko kandidatės važiuodavo 
atlikti novicijatą į Lietuvą.

Nuo 1939 metų Amerikos 
seserims vadovauja Sesuo 
Marija Aloyza (Ona šauly
tė). Ji yra ir pirmoji Ameri
kietė, prieš kelioliką metų, 
dar visai jaunutė būdama, 
nuvykusi į Lietuvą atlikti 
novicijatą.

Motiniškasis Namas ir No- 
vicijatas yra Putnam, Conn. 
Jis vadinasi Nekalto Prasi- 
dėijmo Vienuolynas (Imma
culate Conception Vonvent 
R. D. I. Putnam, Conn.), apie 
dvi mylios nuo Marianapolio 
Kolegijos, čia vasaros metu 
ruošiama jaunoms mergai
tėms camp stovykla, kur iš 
miestų atvykusios mergaitės 
gražioje gamtoje 
linksmai praleidžia 
drauge pamokomos 
kalbos, lietuviškų 
dainų. Jos auklėjamos kata
likiškoje dvasioje. 1944 me
tais iš viso stovykloje daly
vavo šešiasdešimt mergai
čių, nuo 7 — iki 14 metų am
žiaus.

Taip pat Nekalto Prasidė
jimo Seserys kasmet rengia 
lietuvėms mergaitėms ir mo
terims uždaras rekolecijas. 
Tai labai sėkminga priemonė 
šventumui siekti.

Du Kongregacijos namai— 
Villa Maria, ir šv. Juozapo 
namas — skiriami lietuvių 
poilsiui. Šiuose namuose gy
vena Kongregacijos gerada
riai ir šiaip silpnos sveika
tos ir pagalbos reikalingi 
žmonės. Vasaros metu pri
važiuoja daug vasarotojų. 
Seserų globojami ir visu kuo 
aprūpinami, jie jaučiasi lai
mingi, turėdami progos ne
tik daug melstis ir dvasinių 
knygų skaityti, bet galėda
mi kasdien tuose pačiuose 
namuose esančioje koplyčio
je dalyvauti šv. Mišiose ir 
keletą kartų per dieną pagar
binti Išganytoją švč. Sakra
mente.

Šiuo laiku Kongregacija 
Amerikoje turi penkias Misi
jas. Jauniausia Misija yra 
Greene, Maine. 1944 metais 
Tėvai Pranciškonai pakvie
tė seseris dirbti „Šv. Pran
ciškaus Varpelio” adminis
tracijoje ir Lewistono lietu
vių jaunimo auklėjimo srity
je, Greene, Me. Seserims gy
venti pavestas gražus namas 
St. Claire’s Villa vadinamas.

Kongregacija yra apašta
liškos dvasios. Jos nariai ne 
tik patys siekia šventumo, 
bet stoja į pagalbą kiekvie
nai kovojančiai sielai: ją pa- 
mokydamos, slaugydamos ar 
malda paremdamos.

Kiek ši apaštališkos dva
sios vienuolija išsiplės Ame
rikos žemėje, priklausys nuo 
to, kiek jaunų mergaičių 
panorės tapti Marijos duk
romis, 
ruošia
naujus darbus Amerikoje. 
Ir čia pramatoma dirbti so
cialinėje, spaudos, labdary
bės ii’ religinio švietimo sri
tyse.

Neteko Spaudos 
Laisves

Čekoslovakija, kuri nese
niai buvo priversta atiduoti 
didelį plotą savo šalies Rusi
jai, dabar paragavo naujų 
vaisių iš savo artimos bičiu
lystės su Sovietų įtaka: pe
reitą savaitę Čekoslovakija 
neteko svarbiausios demo
kratinės žymės — laisvos 
spaudos.

Pagal naują įsakymą visa 
čekų spauda yra supolitina- 
ma ir bus valdžios priežiūro
je. Pavieniai asmenys negalės 
leisti jokių laikraščių: jie ga
lės atstovauti tik tam tikras 
grupes.

PASKUTINES DIENOS
VOKIEČIŲ FABRIKE

Mūsų fabrikas buvo nedidelia
me bažnytkaimyje, tarp kalnų, 
pietvakarių Vokietijoje ir vadi
nosi “Holland und Muehlschle- 
gel” — mažų motorų dirbtuvė. 
Namas penkių aukštų. Jį pasta
tė prieš trejus metus, kai tų pa
čių savininkų fabrikas Stuttgar- 
te buvo subombarduotas. Savi
ninkai nusprendė, kad ši rami 
vieta, kurioje nebuvo jokios in
dustrijos, o tiktai keletas lent
pjūvių, labai tiks ginklų gamy
bai. Kad priešas nesusiorientuo
tų, naujai pastatytą namą iš- 
murzino, išsuodino ir didelėmis 
raidėmis išmūrijo “1904” — 
suprask, statinys senas ir, nea
bejotinai, neturi nieko bendro 
su karo pramone.

Dar neišaušus, skambaliuoda- 
vo mažytis traukinėlis, jungiąs 
šį bažnytkaimį su apskrities 
miestu ir veždamas iš visų apy
linkių žmones, kurių tarpe bu
vo senių, ano karo invalidų, ir 
vaikų, neturinčių gal nė 15 me
tų. Visus Arbeitsamtas buvo su
varęs į šituos namus pergalei 
kardo kalti. O kad tasai kardas 
būtų kietesnis ir aštresnis, ša
lia vokiečių, dirbo eilė karo be
laisvių rusų, keli lenkai, italai, 
iš belaisvių į civilius darbininkus 
perversti prancūzai ir aštuoni 
lietuviai, karo audrų atblokšti 
į Reino pakraštį (minimoji vie
ta nuo Elzas-Lotaringijos sos
tinės Strasburgo tebuvo už 45 
kilometrų). Lietuviai profesijo
mis taip skirstėsi: 1 rašytojas 
novelistas, vienas poetas ir dra
maturgas, vienas Kauno konser
vatorijos profesorius, vienas bu
vęs muitinės valdininkas, vienas 
savivaldybininkas, vienas moky
tojas, mokytoja ir rašytojo žmo
na.

Rytą keldavosi prieš šešias, 
kad turėtų laiko išsivirti kavos 
ersatz ir užgerti su duonos rie
ke, aptepta marmeladu ar mar
garinu. Kai kurie eidavo į fab
riko kantiną. Ten gaudavo nu
griebtu pienu užbaldytos kavos 
su juoda duona (duonos galima 
pačiam atsinešti arba duoti kor
telę). Pietų duodavo sriubos, 
dažniausiai trintų bulvių arba 
vandens su miltais, keliomis dar
žovėmis ir magi — specialus er
zacas sriubai gaminti ir šaltų 
bulvių su salotomis, o kartais 
ir mėsos 50 gramų. Vakarienei 
tas pat, kas ir pietums. Tam 
tikslui iškirpdavo iš kortelės 
atitinkamas normas. Taip pa
valgius, labai greit ima svaigti 
galva, o kojos nuo ilgo stovėji
mo ima drebėti. Atsisėsti nebu
vo kur. Kėdžių neduodavo. Ne 
prie visų mašinų, tiesą pasakius, 
ir buvo galima sėdėti. Pats dar
bas reikalavo, kad darbininkas 
dirbtų stovėdamas. Jei darbi
ninkas nutverdavo kokią dėžę 
ir ant jos atsisėsdavo, tai sky
riaus vedėjo budri akis bema
tant pastebėdavo, o tada jis pri
eidavo, be ceremonijų ištrauk
davo dėžę iš po sėdynės ir bar
damasis nunešdavo toliau.

Žiemą dienos nebepamatyda- 
vom. Tik ir vasarą, tiek išdir
bus, nebelabai norėdavo akis pa
sigėrėti. Rytoj — vėl ta pati 
giesmė, šeštadieniais iki dvyli
kos — tai pati laukiamiausia 
diena. Tik ir tasai šeštadienis ne 
visada būdavo laisvas. Nors 
dirbdavo visi vienodai, nors dar
bo tempas nesikeisdavo, bet len
telė, rodanti “išpildytas” arba 
“neišpildytas” darbo normas, 
dažnai keisdavosi. Paskui jau 
nutvėrėm siūlo galą — du šeš
tadieniai būdavo paskirti vergi
jai iki 5 vai. p.p., ir tik trečio
jo — popietis laisvas. Be to, ko
ne kas savaitė tekdavo naktį 
budėti ir saugoti fabriką nuo 
gaisro.

Šitos “laisvės” buvo taikomos 
tik civiliams darbininkams. Va
dinamieji rytų krašto darbinin
kai — rusai, ukrainiečiai ir ka
ro belaisviai laisvo popiečio 
niekada neturėdavo. Dargi sek
madieniais jiems surasdavo dar
bo.

Buvo ir naktinės pamainos. 
Šitie darbininkai ateidavo va
kare devyniomis. Visą naktį tu
rėdavo drožti, šlifuoti ar valyti 
įvairias daleles, tarnaujančias 
didesnėms mašinoms. Vienu žo
džiu, fabrike darbas virė, nors 
nė vienas darbininkas, paklaus
tas, ką jis būtent dirba, nebūtų 
galėjęs atsakyti. Drožinėjo kaž
kokias metalines ringeles, kaž
kokius vinukus ir viskas. Mat, 
šitas fabrikas gaudavo vad. 
“juodą” darbą iš kitų, didesnių 
fabrikų, kuriuose būdavo re
montuojami lėktuvai, automobi
liai ir 1.1. Inžinieriai, technikai 
ir skyrių vedėjai vaikštinėjo 
rimtais veidais, rūstūs, neabe
jotinai tikėdami, kad nuo geros 
naktinės pamainos priklausys 
rytų ar vakarų fronto likimas. 
O tasai likimas darėsi vis tam
sesnis. Didesnės dalies darbinin
kų vokiečių ūpas krito, nors vis 
dar buvo optimistų, kurie tikė
jo į naujojo ginklo stebuklus.

— Esu tikras, kad ir mes da
rome kai ką naujajam ginklui, 
— tarė kartą kokių 35 metų 
vyras, kare netekęs kojos ir da
bar priverstas karo 
dirbti. — Fuehreris 
Dar mes sugrįšime į 
pasieksime Maskvą.

— Svarbiausia sunaikinti 
Angliją. Amerika per toli, jai 
nedaug ką tepadarysime nebent 
sunaikinsime žemynan išsikėlu
sias armijas, — aiškino buvęs 
feldfebelis. Bet Anglija už viską 
atsiims. Mūsų naujojo ginklo 
sprogimas bus baisus. Visos bri
tų salos nueis po velnių. O tada 
lengvai apsidirbsime su likusiais.

Bet naujasis ginklas nepada
rė laukto įspūdžio. Britų salos 
tebesilaikė kaip ir buvusios. Ru
sai pralaužė sutvirtinimus ryt- 
prūsiuose. Anglai — amerikie
čiai — prancūzai — kanadiečiai 
priartėjo prie pat Reino krantų. 
Neatlaikė nė išgarsintasis At
lanto pylimas. Lėktuvai nedavė 
ramybės dieną ir naktį. Nespė
davo susirinkti darbininkai į 
darbovietes, kai vėl pasigirsdavo 
pavojaus ženklas ir kulvertom 
turėdavo ristis į rūsius. Buvo ir 
tokių, kurie nieko nebebijo. Už
muš— tegu užmuša! Taip jau 
buvo įsiėdęs toksai gyvenimas.

Fuehrerio valdžios perėmimo 
šventė fabrike nebuvo švenčia
ma. Visi turėjo dirbti, dieną ir 
naktį dirbti, kalti naująjį pa
būklą, kuris sumaišytų Didžią
ją Britaniją su žeme ir vande
niu. Tiesa, tuoj po pietų atsi
lankė Baden-Badeno gauleiteris, 
nusipenėjęs ir rūstus nacis, ku
ris pareiškė, kad turime įtemp
ti visas jėgas, kiekvieną mus
kulą, kiekvieną rankos judesį, 
kad prigamintume tai, ko būti
nai reikia mūsų vyrams, ginan
tiems didįjį Reichą fronte. Te
gu jie džiaugiasi, užėmę gabalė
lį žemės, — pareiškė jis, — bet 
jų triumfas baigsis gedulo mar
šu. Vokietijos jie nepavers bul
vių lauku, nors ir kažkaip to 
norėtų Maskvos ir Wašingtono 
žydai ir Londono plutokratai. 
Mes turime būti ištikimi Fuehre- 
riui, o jis mus nuves į tikrą ir 
garbingą pergalę.

— Heil Hitler! — sušuko vie
nas iš aukštesniųjų fabriko pa
reigūnų, kaip vėliau sužinota, 
gestapo valdininkų.

— Heil Hitler! — pakartojo 
automatiškai darbininkai _ ir 
skeptiškai šypsodamiesi, nuėjo 
prie mašinų.

— Jie nieko neužmiršo ir nie
ko neišmoko, — tarė jauna vo
kietaitė, apsidairiusi, ar nesi
klauso nepageidaujamos ausys.

Nespėjus išvažiuoti gauleite
riui, vėl pasigirdo sirena ir pra
dėjo drebėti fabriko rūmai. Ne
toliese bombardavo geležinkelį.

Skyrių vedėjai darėsi švelnes
ni su darbininkais. Dabar pran
cūzai nebebijojo šnekėtis su vo
kietaitėmis ir tartis dėl vakari
nių pasivaikščiojimų. Anksčiau 
tatai buvo griežčiausiai drau
džiama. Direktoriai nervingai 
vaikštinėjo iš vieno skyriaus į 
kitą, vis dar tebebūdami pilni 
orumo ir tvirtai sukandę lupas. 
Iš penktojo aukšto buvo matyti 
Vogezų kalnai, kuriuose baigė 
virti smarkios kautynės, ir nuo
lat, tai užsieniečiai darbininkai, 
tai patys vokiečiai žiūrėjo į to
lumas, kuriose pasirodydavo 
dūmų kamuoliai. Artilerijos svie
diniai pasiekė netolimus mieste
lius, ir visi nekantriai laukė, ka
da prasiverš lava iš anapus Rei
no ir užlies visą Švarcvaldą. Ki
tais frontais vietiniai gyvento
jai mažiau besirūpino.

Visus penketą metų kantriai 
išsėdėję prie radijo ir neišdrį- 
sę pasukti Londono ar kitos 
priešo stoties, dabar tik ir besi
klausė, ką praneša anglų ar 
amerikiečių siųstuvai. Vokiečių 
kariuomenės pranešimai būdavo 
gerokai pavėluoti, tad visiems 
rūpėjo sužinoti, ką praneša są
jungininkai. Vis daugiau ir dau
giau ėmė kuždėtis žmonės apie 
padėtį frontuose. Saugumas bu
vo dar labiau sustiprintas. Į baž
nytkaimį atkėlė du nauju gesta
po valdininku, bet ir griežčiau
sios priemonės nebįstengė užriš
ti burnų. Nuolatiniai bombarda
vimai, baimė, kasdienės žinios 
apie žuvusius artimuosius pri
vedė prie to, kad Švarcvaldo 
moterys, kurių vyrai nuo jau
niausio ligi seniausio buvo su
mobilizuoti ir kurios turėjo ant 
kuprų vilkti mėšlus į kalną ir 
kastuvais įdirbti žemę, pradėjo 
laukti, kad greičiau ateitų prie
šas. Tada, sakė jos, baigsis ka
ras ir bent galėsime ramiai iš
simiegoti. O kaip bus toliau — 
žiūrėsime. Joms dabar buvo vis
kas absoliučiai vistiek. Apie per
galę užsimindavo tik juokais. 
Nors Goebelso radijas ir spau
da daug kalbėjo apie amerikie
čių ir anglų baisumus, bet vie
tiniai gyventojai, padrąsinti už
sieniečių, netikėjo tai propagan
dai.

JAUNUOLI,
JEI NORI TAPTI KUNIGU MISIJONIERIU

Ir pasišvęsti kilniam sielų gelbėjimo darbui, stok į

Lietuvių Pranciškonų šv. Antano Vienuolyną
Mount St. Francis, Greene, Maine.

Į Pranciškonų vienuolyną priimami visi katalikiškų 
šeimų sūnūs, kurie yra baigę High School. 

Jaunuoliai, įstoję į vienuolyną ir atlikę vienų metų 
novicijatą, Tėvų Pranciškonų Kolegijose

Vienuolyno lėšomis
Ruošis kilniam misijų darbui.

Dėl smulkesnių priėmimo sąlygų prašome kreiptis 
sekančiu antrašu:

Rev. Justin Vaškys, O.F.M. 
FRANCISCAN MONASTERY

Mount St. Francis Greene, Maine

sunkiu metu Vokietijoje atsiran
da žmonių, kurie nori tinginiau
ti.

— Bet juk jus patys gi davėt 
pusę dienos! — atsakėme.

— Todėl, kad buvote netikę 
darbininkai. Jūs ir visą dieną 
dirbdami teišpildydavot i 30% 
darbo.

— Tai melas! Vokiečiai patys 
visuomet už mus mažiau padirb
davo.

— Ir aplamai nematau jokio 
reikalo jums padėti, — tęsė to
liau išdidus fabriko savininkas, 
ryškiai pasikabinęs partijos žen
klelį. Jis vis dar jautėsi padėties 
viešpats. — Aš žinau, kaip jūs 
traktavot vokiečius Lietuvoje. 
Visaip išsisukinėjot, kad nerei
kėtų stoti petys į petį su vokie
čiais. žinau taip pat, mano po
nai, ko jūs žiūrite į Vogezų kal
nus. Bet nemanykit, ponai, kad 
Vokietija tokia silpna. Dar jums 
teks ilgokai palaukti anglų su 
amerikiečiais. Sudie, mano po
nai! Heil Hitler!

Tai taręs, apsisuko ir paliko 
mus vidury salės bestovinčius. 
Pasidarė tikrai karšta, išgirdus 
kalbas. Nieko nelaukdami, su 
šeimomis ir vaikais drožėme į 
kitas įstaigas, bet visur buvo tas 
pats atsakymas: yra įsakymas 
iš aukščiau visus lietuvius įjung
ti prie karinių darbų, o jų šei
mas uždaryti į barakus.

— Bet kodėl? — klausėme. 
Kuo mes nusikaltome?

— Kodėl? Kodėl? — ir sudžiū
vusio Buehlio Arbeitsamto ne- 
bentellio pareigūno, seno nacio, 
žandai sudrebėjo. — Jus nepri
valote klausti, kodėl. Pasakyta 
ir baigta. — Ten dirbami kari
nės reikšmės apkasai. Mes, už
sieniečiai, esame neitralūs, ir 
jūs neturite teisės mus ten siųs
ti.

— Rado laiką kalbėti apie 
teisę! — sušuko arbeitsamtie- 
tis. Negaiškit patys ir mūsų ne- 
gaišinkit, nes tatai nieko nepa
gelbės. Heil Hitler!

Kai mes vaikščiojom iš įstai
gos į įstaigą, protestuodami ir 
ieškodami teisybės, fabrikas tuo 
tarpu pasirūpino išrašyti mums 
algas (uždirbom per mėnesį nuo 
6,50 iki 18,30 iki 100 markių), 
o apskrities viršininko (Land- 
rat) įstaiga nedviprasmiškai pa
brėžė, kad šeimos bus nugaben
tos į lagerius. Tai buvo bjau
riausia žmonėms, kurie tik todėl 
bėgo per karo audrą2 kad nebū
tų išblaškyti ir nebūtų atskirti 
nuo vaikų ir žmonų.

Rytojaus dieną visi buvome 
suimti ir nuvežti į darbus. Ten 
buvo kasami apkasai, kurie, tu
rėjo ginti Vokietiją nuo vakarų 
kariuomenės antplūdžio. Darbo 
vergų tarpe radome žymiai ge
resnių žmonių, negu fabriko po
nijoje, bet apie tai jau kitą kar
tą. Važiuodami pro fabriką, ma
tėme darbininkų veidus, kyšan
čius iš langų — buvo pietų per
trauka. Dalis ėjo namo, nes kai 
kurie skyriai nebeturėjo tai die
nai elektros. Namo grįžtančių 
tarpe pastebėjau linksmą pran
cūzų inžineriaus veidą. Jaunas 
paryžietis, kurio sužadėtinė jau 
buvo laisvoje tėvynėje, ėjo iš
didžiai pakėlęs galvą, nors 
skruostai ii’ buvo išblyškę. Jis 
iš tolo sušuko man:

— Aš esu laimingesnis už 
jus! Nuo ryt dienos persikeliu 
į džiovininkų sanatoriją. Nebe
reikės vergauti fabrike.

— Bet juk tai pavojinga? — 
sušukau aš.

— Ką reiškia pavojus prieš 
visa kita. Gydytojas sakė, kad 
turėsiu mažiausia penkis mėne
sius ligoninėje išbūti. O ligi to 
laiko... — Taip, ligi to laiko... 
neabejotinai.

Tai buvo 1945 metų kovo m. 
prieš Velykas.

O karininkas, kuris vežė mus, 
intelektualus, lengvu automobi
liu arčiau fronto, rūsčiai kryp
telėjo žandą ir paleido mašiną 
pilnu greičiu.

— Kai pamatysit lėktuvą, pa
sakykit man. Slėpsimės, — ta
rė jis sunkiu balsu, sukdamas 
mašiną į plentą.

— Aš tik bijau, kad prancū
zai, atėję pas mus, nedarytų 
taip, kaip darė mūsiškiai Pran
cūzijoje, — būkštavo sena vo
kietė, kurios du sūnūs ir tėvas 
buvo fronte ir kuri iš jų žinojo 
apie vokiečių žudynes ir terorą 
užimtoje prancūzų žemėje. — 
Bet gal jie nebus tokie? Juk 
mes ramūs žmonės, mes jiems 
nieko nepadarėm. Ar mes kalti, 
kad naciai ten taip siautė?

Į fabriką nebeatvažiuodavo 
nė vienas vagonas su medžiaga. 
Geležinkeliai buvo bombarduo
jami be paliovos. Nespės sutai
syti linijos vienoj vietoj, žiūrėk, 
jau subombarduota kitoj.. Di
džiausiam visų nustebimui ir 
džiaugsmui, pradėjo užsienio 
darbininkams išrašinėti atosto
gines dienas. Bet patys vokiečiai 
dar stropiau sėdėjo fabrike, dar 
punktualiau rinkdavosi iš ryto 
ii' ištupėdavo ligi vakaro. Meis
teriai suko galvas, kuo užėmus 
prie mašinos sėdinčius darbinin
kus. Lietuviams leido dirbti pu
sę dienos, vadinasi, nuo 6,50 v. 
ryto ligi 12. Tokių profesijų 
žmonėms, rodos, saulė giedriau 
nusišvietė. Jiems ir patys vokie
čiai ėmė rodytis žmoniškesni, ir 
kalnų upokšniai linksmiau šne
rėjo. Ir niekaip jie negalėjo su
prasti, kam reikalinga toji vai
dyba, kam reikalingos ir dabar 
naktinės pamainos, kada dieną 
darbininkai iš vienos dėžės per- 
kraustinėja metalą į kitą dėžę, 
užbaigę tai, nugabena į kontro
lės skyrių ir iš ten tą patį darbą 
gauna kitas darbininkas. Taria
mu užsiėmimu juk nebenukalsi 
pergalės kardo su brilijantais. 
Ypač pyko jaunos ir gražios pie- 
tietės vokietaitės, kurios mielai 
būtų pasidžiaugusios jaunyste, o 
nelindėjusios tvankiame pastate 
prie staklių. Bet tie, kurie var
gino beprasmiškai darbininkus, 
tie žinojo, ką daro. Jie visi buvo 
partijos nariai, ligi šiol laimingai 
išvengę fronto. Dabar gi atėjo 
įsakymas visus vyrus, kurie nė
ra nepavaduojami karo pramo
nėje, siųsti į karą. Tad ir sten
gėsi visomis keturiomis nuduoti 
nepavaduojamus, kad tik nerei
kėtų paragauti parako ir ug
nies. Atvažiavusiam SS genero
lui ir ginklų gamybos inspekto
riui užteko, kad darbininkai sto
vi prie mašinų, kad mašinos 
ūžia, kad lekia kibirkštys ir plie
no nuograižos, kad fabrikas die
ną ir naktį bilda. Keliolika vie
tinių vyrų, ūkininkų ir darbinin
kų, kurie kažkokiu būdu išsilai
kė fabrike per visą karo laiką, 
dabar glūdėjo suglaudę ausis, 
kad tik ii' jų nejudintų. Ar jie 
laimingai sulaukė karo pabai
gos, dabar nežinau, bet, turbūt, 
laimingai.

Lietuvių ir kai kurių kitų už
sienio darbininkų džiaugsmas 
nebuvo ilgas. Vieną rytą visi 
kaip vienas gavo iš Arbeitsamto 
raštus, kuriuose įpareigojami 
neribotam laikui darbams prie 
Organisation Tod batalijono. 
Kad nebūtų laiko apsitvarkyti, 
įsakyta rytojaus dieną regis
truotis burmistro įstaigoje. Tai 
buvo taip netikėta ir nelaukta, 
kad visi baisiausiai susirūpinom. 
Pirmiausia užėjom pas savo 
fabriko direktorių, pasiklausti, 
kaip čia yra.

— Mes nieko negalim padary
ti. — atsakė per anksti praži
lęs, gana simpatiškos išvaizdos 
inžinierius. — Taip norėjo Ar- 
beitsamtas. Patys matote, kad 
fabrikas neturi saviesiems dar
bo, o jums, užsieniečiams, nieko 
negalime padėti.

— Siųskit kitus, juk dar tu
rite vieną fabriką netoli Badeno 
ežero.

— Ir ten viskas bombarduo
jama. Na, bet pabandykit pa
šnekėti su fabriko savininku 
Muehlslegeliu.

Jaunas fabrikantas, berods, 
Heidelbergo universitete persi- 
rėžęs kardu veidą, tuo norėda
mas pabrėžti tradicingąjį vokie
čių karingumą ir drąsą, sutiko 
nelauktai šaltai.

— Nieko aš jums nepadėsiu, 
nes jūs dirbote tik pusę dienos. 
Arbeitsamtas nustebo, kad šiuo



AMERIKA

KĄ VEIKIA LIETUVIAI

Pranciškus Kundrotas, 170 
E. Moyamensing Avė. yra 
vienintelis tos rūšies lietuvis 
visoj Philadelphijoj ir jos 
apylinkėj. Kas jis ir ką jis 
veikia, gali paklausti jo ne
pažįstą. Pietinės Philadelphi- 
jos lietuviai jį žino labai ge
rai, bet ir visi philadelphi- 
jiečiai ir visos apylinkės lie
tuviai gerai pažįsta „Frank”. 
Jis savo veikimu yra nusipel
nęs tinkamo atžymėjimo ir 
įvertinimo. Sugrįžęs iš I ka
ro, palaužtos sveikatos, jis 
nenusiminė, bet pradėjo ieš
koti sau pragyvenimo ir pa
tarnauti lietuviams jam tin
kamu ir lengvesniu būdu. Jis 
pasirinko nelengvą gyvenimo 
būdą, bet gan ypatingą ir 
naudingą lietuviškai visuo
menei. Per eilę metų „Frank” 
tapo vienintelis ir nuolatinis 
lietuvių lankytojas. Jis ke
liauja iš vienos trobos į ki
tą. Jis keliauja ne vienas, bet 
su savim nešasi lietuviams
reikalingiausių dalykų. Pir
miausia jis rūpinasi jų svei
kata, todėl visokių gyduolių 
ir patentuotų vaistų jis turi 
su savim. Jis surenka visus 
reikalingiausius vaistus, žino 
kur ir kaip juos vartoti ir

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas 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
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkltčs 
dieną ir naktj

pavadina lietuviškai. Jei kas 
nežinotų kokių vaistų pava
dinimo, tai Frank juos su
ras ir pavadins lietuviškai. 
Jis pardavinėja tik reikalin
giausius ir leidžiamus vais
tus, kuriuos galima pardavi
nėti ir neužsiima niekuo, kas 
įtartina ar pavojinga. Nema
ža senelių, toliau nuo miesto 
gyvenančių, užsako ir užpra
šo jiems reikalingiausių vais
tų, kurių mielai nuperka ir į 
namus atneša Frank.

Bet ne tik sveikata jis rū
pinasi. Lietuvių dvasinis sto
vis jam labai artimai galvo
je stovi. Todėl jis su savim 
nešasi religinių dalykų, devo- 
cijanalių, rožančių, medali- 
kėlių, škaplierių, maldakny
gių, paveikslų ir paveikslė
lių. Kai kam reikia lietuviš
kos maldaknygės, jis tuoj 
užsako ir prašytojas gauna. 
Kiek daug čia jis patarnau
ja ir kiek palengvina žmo
nėms, kas galės suskaityti ir 
įvertinti.

Karo metu jis ypatingai 
gražiai patarnavo medalikė- 
liais, kariams. Kai jų būda
vo sunku gauti, tai mūsų lie
tuviškas „Frank” visuomet 
jų parūpindavo ir paguosda
vo šeimas, kad jos galėdavo 
nusiųsti tinkamų medalikė- 
lių savo artimiems kariams.

Lietuviška knyga ir lietu
viškas laikraštis Prano Kun
droto portfelyje yra ne sve
čias, bet kasdienė būtenybė. 
Jis neina be lietuviško rašy
to žodžio niekur. Jis visur jį 
neša ir skleidžia. Jis mielai 
patarnauja, užrašo lietuviš
kus laikraščius. Tuo atžvil
giu Pranas K. pasidarė ne
pakeičiamas lietuviškos, ka
talikiškos spaudos apaštalas. 
Tik gali kilti klausimas, ar 
lietuviai pilnai supranta, kiek 
jiems gera daro ir kiek jie 
moka pasinaudoti. Juk jis 
taip dažnai pas juos ateina, 
atneša spaudos pavyzdžių, 
kad kiekvienas gali pasirink
ti, gali dalimis jam ir mokes
tį išmokėti, ir prenumeratą 
atnaujinti. Jei lietuviai tai 
geriau suprastų, tai mūsų 
lietuvišką spaudą Philadel- 
phijoj tarpininkaujant Pra
nui, tikrai galėtų palaikyti ir 
ja naudotis.

Žinoma, Pranas susilaukia 
ir nepasisekimų, nemalonu
mų, ypač kai jis pradeda 
piršti lietuvišką katalikišką 
spaudą iš atšąlusių lietuvių 
ir katalikų susilaukia prie
kaištų, bet jis žino ką daro 
ir nebijo kęsti dėl aukštes
nio gėrio ir savo religinių 
įsitikinimų. Mūsų Pranas vi
suomet pasilieka jautrus ir 
uolus katalikas. Jis kiekvie

ną sekmadienį savo parapi
jos bažnyčioj pirmasis. Jis 
padeda sekmadienio kolek- 
toms atlikti, jis patarnauja 
atlaidų metu ir taip kuomet 
tik reikia. Jis tuo didžiuoja
si ir džaugiasi, kad gali pa
tarnauti savo parapijai. Tie
sa, jis nusiskundžia, kad ne
galįs daugiau parapijos vei
kime dalyvauti, nes turi sun
kiai dirbti dėl savo pragyve
nimo, turi lankyti, eiti nuo 
ryto lyg vakaro, pavargsta, 
bet kiek jėgos leidžia jis dir
ba ir džiaugiasi, kad gali 
bent tiek pagelbėt.

Pranas turi ir didelių pla
nų ir gražių sumanymų. Jis 
galėtų daug daugiau gero pa
daryti, jei jis pajėgtų susi
siekimą pagerinti, jei jis ga-j 
lėtų automobiliu važinėti. 
Tas sutaupytų laiką, daugiau 
pasiektų ir tikrai daug nau
jų dalykų jis sugalvotų lietu
vių labui. Jis pasidarytų ke
liaujantis laikraštis, lietuviš
ka knyga ir lietuviškų nau
jienų nešiotojas. Daugumui 
jis būtų tikra lietuviška pa
guoda. Jis galėtų daug gero 
padaryti lietuviškai katali
kiškai visuomenei. Linkime, 
kad tie visi jo sumanymai 
įvyktų ir kad jis greičiausiai 
pasidarytų tuo lietuviškos 
šviesos skleidėju.

Rasa

niją... Juk sakoma, kad lie
tuvių čia esam iki 300,000. 
Mielai važiuočiau bet kur į 
užjūrį, jei tas draugų rojus 
norės apimti visą Europą. 
Dauguma lietuvių gyvena 
kaip kas nori, aš irgi iki šiol 
dėl bombardavimų miestuose 
nedirbau. Dabar kai tik pra
dės eit traukiniai stengsiuos 
pakliūti į didesnio miesto ge
ras klinikas specializuotis. 
Kol kas aš esu kaip ir dau
guma Lietuvos gydytojų — 
tik bendros praktikos gydy
toja.

Lietuvą palikau pernai. 
Prieš ketverius metus Lietu
voj tiek ašarų ir kraujo nu
tekėjo, kad sunku buvo ne
pasiduot, ypač kaip nukentė
jusiai, bendrai panikai...

Toliau laiške prašo sužino
ti kitus jos giminiečius ir pa
rašyti laišką, gal ką nors iš 
Lietuvos sužinosite. Kaip 
matyti iš laiško, ten lietuvių 
viltis amerikiečiuose ir jų gy
venimas neaiškus ir labai 
liūdnas. Ji dar neatskleidė 
savo pergyvenimų nė dalelės, 
kiek turi kentėti be maisto 
ir be tinkamų drabužių, ku
rių taip trūksta dabartinėse 
gyvenimo sąlygose. Bet di
džiausia visų baimė, tai pa
tekti į bolševikų rankas, nes 
jie jau patyrė jų kankinimus.

VESTUVINIKAS PAVOGĖ 
SUNKVEŽIMĮ SU DUONOS 

KEPALAIS
Philadelphijoj atsitinka ir 

tokių dalykų. Besilinksminąs 
vestuvininkas Harry Tress
ler apsirengęs su vestuvių 
drabužiais sumanė pasivaži
nėti. Jis čia pat pamatė sunk- 
vežimį-truck, pilną duonos 
vežti į ligoninę. Jis nieko ne
laukė ir leidosi pasivažinėti. 
Bet keli raudoni policijos au
tomobiliai jį pasivijo, sustab
dė ir prie šaligatvio prispy
rę iškrapštė iš vežimo ir nu
vedė į policiją. Jis tik pasi
teisino, kad jam nusibodo 
vestuvėse, tai sumanęs pasi
važinėti. Už tokį pasivažinė
jimą reiks atsakyti.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SUSIRINKIMAS

Kunigų Draugijos susirin
kimas įvyko liepos 26 d. šv. 
Kazimiero parapijos kleboni
joj. Susirinkime apsvarstyta 
bėgamieji laiko reikalai ir 
pasirengta Kunigų Vienybės 
metiniam Seimui, kurs šie
met įvyks Brooklyn, N. Y., 
rugpiūčio 8 dieną. Philadel- 
phijos Kunigiją atstovaus 
keli kunigai.

PABĖGĖLĖS GYDYTOJOS
LAIŠKAS

Liepos 27 dieną vienas 
Philadelphijietis gavo laišką 
ir lietuvės gydytojos, kuri 
dabar gyvena su kitais pabė
gėliais Tirolio srityje, štai 
kai kurios karakteringesnės 
ištraukos:

„Jums rašau tik ne iš Lie
tuvos, bet iš Tirolio. Pasida
vus bendrai panikai su dau
gybe kitų lietuvių pernai ru
denį palikau tėvynę. Atrodė, 
kad gal greit galėsiu grįžti, 
bet dabar... Aš esu su dukre
le... Gyvenu kol kas gerai, tu
riu vilties ir toliau nepražū
ti, ačiū Dievui esu gydytoja, 
vis duonos kąsnį sau ir vai
kui uždirbsiu.

Lietuvių esam prisklidę vi
sur. Mūsų kolonijai artimiau
sias visuomeninkas, kurs 
mūsų reikalais rūpinasi yra 
kun. Gureckas Insbruke, bet 
ir jis negali nieko tikro ži
not, kur mus dės. Kalbama 
mūsų siaubui, kad būsim ati
duoti draugams... Parašyk, 
ką mums daryti. Ar galvoja 
ką toks prof. Pakštas ar koks 
komitetas ką nors apie mus? 
Kaip gera būtų, kad mums 
iškombinuotų kas nors ma
žytę, kad ir dykiausią kolo-

LANKĖSI BALF PIRMI
NINKAS

Liepos 26 dieną Philadel- 
phiją lankė Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Fondo pirmi
ninkas kun. Dr. J. Končius. 
Jis buvo atėjęs į svarbų 
visuomenės veikėjų susirin
kimą ir padarė didžiai svar
bų pareiškimą jų veiklos rei
kalais. Kitą kartą bus paduo
ta platesnis pranešimas.

PERKŪNIJA IR GAISRAI
Liepos 26 dienos vakare 

per Philadelphiją praūžė di
delė ir skaudi perkūnija, ku
ri trankėsi apie 2 valandas 
po visą miestą. Kartais taip 
smarkiai griaudė, kad gyven
tojai bėgo iš namų ir slėpė
si, kaip nuo krintančių bom
bų. Didžiausias trenkimas 
buvo į Presbyterijonų baž
nyčią, Broad ir Green St., ku
ri buvo sugriauta, o viso apy
linkės gyventojai labai iš
gąsdinti ir sujaudinti.

Sugriautas bažnytnamis 
sutrukdė susisiekimą kai ku
riam laikui. Be to, keli kiti 
įtrenkimai buvo mieste ir su
keltų gaisrų pašaukta gais
rininkai.

UŽJAUČIA

Lietuvos Vyčių 3-os kuo
pos nariai nuoširdžiai užjau
čia savo narę Genę Rupšytę, 
netekusią motinėlės. Su už
uojauta užprašyta šv. mišių 
auka už a. a. Veronikos Rup
šienės vėlę.

Dvasios vadas ir Vyčiai

PAMALDUMAS Į V. J. ŠIRDĮ įpENTŲ PRANEŠIMA

VEDYBOS
Liepos 28 d. šv. Kazimie

ro parapijos bažnyčioj susi
tuokė Edmundas Domanskis 
su Albina Juškaite, 119 
Wharton St. Jaunasis paeina 
iš Shenandoah, Pa. Sutuok
tuvės įvyko su mišiomis.

Adomas Rupšis, 136 Pierce 
St., susituokė su Barbora Ru
bavičiene. Abu našliai. Jų su
tuoktuvės įvyko taip pat lie
pos 28 dieną.

MIRĖ

A. a. Veronika Rupšienė, 
323 Reed St. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu liepos 26 d. Velio
nė jau ilgą laiką sunkiai sir
go. Paskutiniu laiku buvo pa
talpinta ligoninėj, kur ir mi
rė.

A. a. Veronika Rupšienė 
buvo uoli katalikė, priklausė 
prie katalikiškų draugijų, 
prie Tretininkų kongregaci
jos. Kai tik sveikata leisda
vo, tai ji nuolat būdavo baž
nyčioj. Kitas jos didžiausias 
rūpestis buvo vaikučių auk
lėjimas. Ji ir našlė būdama 
visomis jėgomis rūpinosi sa
vo šeimos katalikišku auklė
jimu. Palikusios našlaitės 
dvi dukterys ir sūnus, atsi
mins savo motiną ilgai ilgai. 
Velionė iškilmingai, su 3 šv. 
Mišiomis palaidota liepos 31 
d. šv. Kryžiaus kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
parapijiečių, draugijų narių, 
pažįstamų. Už jos sielą už
prašė šv. mišių auką draugi
jos, vyčiai, prie kurių pri
klauso Genė Rupšytė ir pa
vieniai asmenys.

Teilsisi ramybėj jos siela.

Pamaldumas į švenč. Jė
zaus Širdį apima begalinius 
turtus, kuriuos Jis nori išlie
ti ant visų geros valios šir
džių. Tai yra paskutinė Vieš
paties meilės pastanga atves
ti nusidėjėlius prie atgailos ir 
duoti jiems gausių vaisių ir 
pašvenčiamų malonių išgany
mui pasiekti. Ši Dieviškoji 
Širdis yra dangaus turtas, 
mums duotas, kaip paskuti
nis Jo meilės išradimas.

Per pamaldumą į švenč. 
Jėzaus Širdį Jis nori įgyti 
kuo daugiausia ištikimų sau 
tarnų, patikimiausių draugų 
ir visai atsidavusių sūnų.

Palaiminimai ir malonių 
turtai, kurie glūdi švenč. šir
dyje, yra begaliniai. Aš neži
nau, ar yra dvasiniame gy
venime, kokia kita pamaldu
mo praktika, kuri galėtų taip 
greitai iškelti sielą į aukš
čiausią tobulumo laipsnį ir 
duoti paragauti tikrųjų 
džiaugsmų, kuriuos galima 
rasti tik Jėzaus tarnyboje. 
Taip, tai sakau visiškai įsiti
kinusi! Jei žmonės žinotų, 
kaip patinka Viešpačiui Jė
zui šis pamaldumas, nebūtų 
nė vieno krikščionies, nors 
ir kažin kaip mažai mylinčio 
šį meilingą Išganytoją, kuris 
tuojau neimtų šio pamaldu
mo praktikuoti.

Vienuoliai per jį gaus tiek 
pagalbos, kad nereikės kitų 
priemonių pirmykščiam karš
tumui atstatyti ir atšalusio
se bendruomenėse tiksliau 
šiam regulos laikymui įvesti. 
O tie, kurie griežtai laikosi 
savo įstatų, per šį pamaldu
mą pasieks tobulybės viršū
nes.

Pasaulininkai per šį m>Au-— 
gąjį pamaldumą gaus , . 
malonių, kurių reikia jųFS 
mui: taiką šeimynose, pj ( 
dą kančiose, dangaus j g g.' 
mą visuose darbuose ir r .tris-' 
minimą varguose.

Šioje Širdyje jie visi tuįny, 
ras prieglaudos savo gy^ą, 
me ir ypač mirties val^ p] 
j e. Kaip saldu bus mir^0'^. 
to, kai pastoviai ir jai^^i 
buvo praktikuotas pamr 
mas į Švenč. Jėzaus ši

Mano Dieviškasis Mol^nepa- 
jas man davė suprasti,,, sukūrė 
tie, kurie dirba sielų išg^ todėl, 
mui, turės pasisekimo ii^jsyor- 
kės sujaudinti užkietėjęirypa- 
širdis, jei bus nuoširdžia ”̂ atei- 
maldus į švenč. Jo širįtikna- 
stengsis Jos garbinimą '.^viško- 
skleisti ir gyvendinti. % šiame 

Pagaliaus, kaip besu daly- 
sim, bus aišku, kad nėr; 
šauly asmens, kurs negaiš, 
kokios nors dangaus p^nįrm. 
bos, jei tik jis tikrai ir 
kimai mylės Jėzų Kristui 
kia meilė Jam parodįjTliy, 
praktikuojant pamaldų: T 
Švenč. Jo širdį.

Kiti Jėzaus širdies b .. 
mieji savo kalba nėšiai0® 
nuo Margaritos Marijos.® v™e 
coque. Tėvas de Hoyos J® ^a' 
apie Jėzaus širdies pam$°'7a‘ 
mą šitaip kalba: „Nuo t^su’ 
ko, kai pasaulis yra pamaldų 
liu, niekas kitas neteiki® 
vui tiek garbės ir neišvesi11' 
Bažnyčiai tiek naudos, suoksiąs 
tikrai gilus ir nuoširdų Lietuvai, 
maldamas j švenčiaushĮrcika Ma- 
zaus Širdį”. s graudus

Seseriai Benignai Con 
tai švenč. Jėzaus širdi • 
kė: „Aš rengiu savo g;Jį , 
tingumo darbą. Noriu r 

; visuomenės [ 
riu, kad šis prisikėlimą^ 
tų meilės darbu”.

, „Mano širdis bus 
šaulio išganymas!”

„Mano širdis nebega 
. laikyti malonių turtų,’ ..

riuos turi savyje. Jaučiv * 
kalą apipilti jomis savo 

. rinius”.
l <IŠ žvai8“;lpS 

- - - - - - - - - -  įšalės, iš- 
Daugiau Karo Bonu Dabar PiizJisbllVO 
Greičiau Karas Prieš Japonus

i mėnesius.
Tel. Ste 3208 a

indės M.
JONAS DAUNIS ■ W 

wap-
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotoja&Movą, 

siastą ir 
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. g koją. Jo 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3tti metai 
Mm iš 
Maršinių 

ripskr.

SUGRĮŽĘ KARIAI

Pranas Griciūnas, 6319 
Theodore St., sugrįžo iš už
jūrio. Visa šeimyna labai pa
tenkinta sulaukę savo Pra
no namuose.

Pranas Kazlauskas 1904 
Lyons Ave., sugrįžo iš Vo
kietijos karo lauko. Jis jau 
seržanto užsitarnavo Visi gi
liai palinksminti pamatę Pra
ną sveiką ir linksmą.

New Haven, G

Sėkmingai pavyko Li 
Steigiamojo Seimo Suk 

Minėjimas
Liepos 22 d. geros i 

lietuviai ir lietuvaitės 
tinęs kolonijos, taipgi 
apylinkių kolonijų sus 
bendrai paminėti 25 m< 
kaktį nuo Lietuvos S 
mojo Seimo įsisteigim

Amerikos Lietuvių 
bos pastangomis, v 
skyriaus pasamdyta 
vasarinė vieta Sea Cl: 
ir pakviesti geri kai 
ir pasamdytas orkesti 

Vietinio ALT. sk 
I pirmininkas M. Vok 
. pasakė įžanginę kalbą 
kindamas šio pan 

, tikslą ir pristatė kalb 
’ tos kleboną kun. E. C 

ką, kaip visuomet, 
šiame parengime kl 
patrijotiškai kalbėjo, 
damas visus lietuvius 
išgalės šelpti savo br 
seses, kurie yra ištrėr 
šaukiasi mūsų pa 
Apie Lietuvos Stei; 
Seimą įdomią kalbą 
visuomenininkas p.
Vilniškis, šios dienos 
palis kalbėtojas buv 
Wm. Laukaitis iš Ba 
Md. Savo turiningoj 
mioj kalboj palietė I 
tremtinių padėtį sve 
kraštuose ir nurodė 
dėl kurios mes šioj 
šaly turim dėti pa 

įši daug šelpti savo tremtinius 
" “ atpasakojo svarbesni

prisikėlimo^.’.8*' kius iš S“ Francisc‘
j^naigie-
33 rado-

. Kleb.V1Sl 1 L ' as labai
:ntaavo.

rencijos. Džiugu yra, 
lietuviai turim sav 
žmonių profesijonalt 
nesigaili pašvęsti sa- 
dėl savo tėvynės ir j 
nių labo.

Taipgi kalbėjo A. ] 
nė iš Waterbury, Co 
Trečiokas iš Wa 
Conn, kviesdami vis 
vieningos darbuotės 
darbe.

Programai užsiba 
si maloniai vaišinos 

’ giškai kalbėjosi apie 
arbuotę.
Amerikos Lietuvi 

bos skyriui priklaus 
žodis už šio įvykio į 
mo suruošimo.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
' WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia,

s&daibie-
•taiūtė.

gražiai

__SiįOdos!

Pas kleboną kun. 
decką pereitą sava 
atvykusi atostogas 
o mamytė p-nia G 

nė su savo drauge p. 
čiene iš New Britą: 
Abidvi viešnios 
Steigiamojo Seimo 
mo parengime ir 
laiką praleido atost(

Vincas Krėve

PERKŪNAS, VAIVA IR
STRAUBLYS SENO SKERDŽIAUS PASAKA

----------4*-----------
— Gerai! — atsakė Dundulis. Sudundėjo, sutraiš- 

kino, jūrės suūžė. Kiek laivų paskendo, kiek žmonių 
prigėrė, vienas Dievas težino.

Nepraslinko para, kaip atidundino Dundulis atgalio 
ir parsinešė tos avukės vilną, kurią jam liepė Vaiva.

Tada Vaiva suprato, kokis jis bernelis.
— “Dabar”, — kalba jam Vaiva: — “už septynių 

girių yra septynios upės; už tų septynių upių yra 
gražus sodas; tame sode auga aukso obelis, po ta 
obelim sėdi trys senelės, kur verpia gijas ir vėju lei
džia”... O tos gijos tai vis žmonių laimė... Ilga gija — 
ilgai žmogus gyvena, kuriam tą giją verpė, trumpa 
gija — trumpai gyvena. Jei gražiai lekia, per gražias 
pievas, per žalius šlaitus — linksma žmogui tam gy
venti, o kurio užkliūva kur už krūmo ar už nendrės, 
ten drėgna, pūsta, ir žmonės net mindžioja, — tai 
jau tam žmogeliui tik vargas — ir gana. Gera jisai 
nebemato savo būty.

— “Paprašyk tu jas”, — kalba jam Vaiva: — “kad 
jos suverptų šią vilną kuo ploniausiai”.

Sudundėjo, sutraiškėjo Dundulis — ir tiek jo ten te
buvo. O girios tik braška, medžiai net iš šaknų virsta. 
Kiek tada žuvo medžių, vienas gal Dievas teskaitė.

Praėjo viena diena — nėra Dundulio; praėjo kita, 
net ir trečia baigėsi — nėra Dundulio. Tik ketvirton 
parlėkė Dundulis, medžius per džiaugsmą belaužyda
mas, žmones ir žvėris begąsdindamas, su gijomis; jos 

buvo plonos, kaip tos, kur giedrą dieną ore lakioja: 
juk tų pačių verpėjų verpena.

Kvaili žmonės kalba: voratinkliai. Argi kas matė, 
kad vorai vėju savo tinklus leistų; ir vėtros juk tomis 
dienomis jokios nebūna.

Tai audmenai lakioja trijų seselių verpėjų, bet ne 
voratinkliai. Kas šito nežino ir kitaip kalba, tasai 
ar melagis, ar kvailys, nieko neišmanąs žmogus.

Liepė paskui Vaiva Dunduliui surinkti rasą nuo sep
tynių pievų ir išvelėjo joje tas gijas. Apdažė jas sulty 
septynių spalvotų žolių, kurios augo viduje salos di
džiausių jūrių; tos jūrės ten, iš kur saulė teka.

Toj saloj auga žolės visų dažų, kokių tik žmogaus 
akys yra mačiusios.

Kad pievos gražiau žydėtų, lakioja ten paukšteliai 
kas vieni metai ir ant savo sparnų parneša iš ten vi
sokių gėlelių sėklų. Kad ne maži paukšteliai lakuo- 
nėliai, nesimarguotų mūsų pievelės, nežaliuotų mūsų 
sodai ir girios.

O kvaili žmonės ir to nežino, ir dėl to nėra paukš
čiui per juos gyvenimo. Vai, verks besigailėdami kada 
nors žmonės, verks, paukščių netekę, bet jau bus vėlu. 
Ir dabar juk daugelio paukščių nebėra... Išnyko...

Nudažius gijas, sumetė metmenis juostai ir atsisėdo 
Vaiva austi Perkūnui.

Audė septynias savaites ir septynias dienas tik be 
vienos. Nežinau, kodėl taip skaitė seni žmonės, bet 
jie taip skaitė, ir aš taip skaitau.

Kol Vaiva juostą audė, Perkūnas nei miego nemie
gojo, nei vietoj nerimo. Kur buvęs, kur nebuvęs, vis 
į Vaivos kiemą, kad paregėtų kad pamatytų, ar dau
gel jau išausta, ar daug dar austi jai beliko.

Pirma tai dėl juostos tik vaikščiojo, o paskui dėl 

gražios Vaivos, dėl jos mėlynų akių, dėl jos skaisčių 
veidų.

Ko tu juokiesi? Manai, kad aš jaunas nebuvau, mer
gų nemylėjau, ar gražiai kalbėti su jomis nemokėjau? 
Ir kaip dar mylėjau! Nėra ko skųstis ir Dievą peikti, 
ir jos nesilenkė manęs, nebėgo.

Gražus tada buvau, aukštas, laibas, o plaukai, kaip 
lino pluoštas.

Kodėl manęs buvo nemylėti? Ir dainų mokėjau dau
giau, kaip kita merga. Na, ir kalbėti pei’ mane niekas 
gražiau ir dailiau nekalbėjo. Dabar dar net gėda, kai 
atsimenu, kaip aš mergoms melavau. O merga kvaila, 
kaip višta: ji visu tiki ir visa tai mėgsta.

Nesijuok, nėra ko. Kad senas, tai, gal, jau ne žmo
gus?

štai, pamilo Perkūnas Vaivą, kaip bernas mergą 
myli. O pamilęs, jau nerimo ir ėmė pirštis. Tėvai, kai 
sužinojo, kas jis tokis, nusigando, nustebo.

Visądien abu verkė, numirėliškai raudojo, o merga 
net ir verkti negalėjo, vis tiek, lyg tėvą motiną pra
radus.

Bet kas, kad verksi?! Verkimas nelaimėje negelbės, 
alkano nepripenės, trokštančio nepagirdys, nors ašaros, 
lyg vanduo. Bet sūrios...

Vėl Perkūnui nepasipriešinsi, nepasipūsi: užpykęs 
trinkters — kaulų nesurinksi, tik pelenus vėjas išpus
tys, kur žmogus buvo.

Nutekėjo Vaiva už Dundulio. Ar geros buvo vestu
vės nežinau: tenai aš nebuvau, o tėvai nieko nepasa
kojo.

Nuvežė ją Dundulis savo aukštan dvaran; o dva
ras tasai buvo gintaro, tokis gražus, kokio nė vienas 
ponas, o gal nė vienas karalius neturi — ir neturės.

Kad jisai ir karalius, bet vis dėlto ne monas, ne Pe ®eP' 
nas, tik žmogus.

Aš taip manau — ir, tur būti, taip yra. Kad i> 
ir kunigas — o gyvena vis gi tokiuose namuose, 
ir kiekvienas žmogus.

O kunigas juk jau nebetoli nuo karalių... Jam, įdirbai ir ( 
ir karaliai ranką bučiuoja. i

Buvo tasai Perkūno dvaras pačių giliausių guolyje ir 
dugne. Sį užsu-

Pirmą dieną gyveno Vaiva, apėjo visur, apžiūfymaro- 
visa pamatė. Nieko, patiko visa. Gražu, įdomu v 
Mato pro langą — ir žuvys visokios plaukioja ir .. , 
relės visokios, kokių ji nebuvo dar niekados maL 7*' 
nardo... L r1'

■ Įnipj
Mes tokių nepamatysime, kad ir kelis šimtus ft Z. 

gyventume, kad ir visas girias apeitume...
Vaikščioja Vaiva ir stebisi visu kuo, ką tik.mat^^^
Tik vienas daiktas nepatiko Vaivai: visur žemėSį 

viršėj diena, saulė danguj, o ten, jūrėse, tamsi ) 
tis. Visur naktis; paukščiai, ir žvėrys, ir žmonės ff.
ti, o ten diena, saulė kaitina. Nuvargo gražiai v^27 i, 
še, kol prijunko. *Wat-

Visur, gražu, saulė kaitina, žuvukės narsto, žaU^jo- 
sau, o ji žiovauna, miegas taip marina, jog akys pa”®Į- Dr. 
limpa. Was

Ateina naktis, vyras krokščia, miegti, kaip 
vas, o jai nuo blakstienų miegas bėga: svajoja, 1 
dabar gražu girioje, kur dabar diena, kaip ten P&Ų, 
čiai ulba, medžiai švokščia šlama...

Betgi prijunko, ir jau nieko buvo. ^>Wpra-
(Bus daugiau) Juonio-

’ ' " pprašy.

Omaha, N<

BALF Skyri

Kai konsulas P. 
dis atsilankė pas mi 
ga buvo lietuvių 
mas. Suorganizavoi 
jo Amerikos Lietm 
skyrių. Kiek buvo ž 
Įėję, tiek prisirašė, 
padėti broliams lie

Statyba eina p 
Mokyklos padid 

seselių namo staty 
eina pirmyn, šiuo 1 
pas ir pirmas aukš 
mūrytas. Jei oras 
tai bus galima lail

Laimėjim;
Rugp. 5 d. turės 

jimų vakarą. Jau 
išdalintos. Dauge 
sunaudojo knygų 
grąžino.

Geras on 
Jau seniai būvi 

sus oras Omahoje 
metais. Visai kai 
rojome.
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3 į švenč. Jė- 
ima begalinius 
s Jis nori išlie
tos valios šir- i 
paskutinė Vieš- 
pastanga atves- 
i prie atgailos ir 
jausiu vaisių ir 
malonių išgany- 
.. Ši Dieviškoji 
angaus turtas, 
i, kaip paskuti-
i išradimas.
Idumą į švenč.

Jis nori įgyti 
na ištikimų sau 
minusių draugų 
tavusių sūnų.

įai ir malonių 
glūdi švenč. Šir- 
jaliniai. Aš neži- 
dvasiniame gy

ta kita pamaldu- 
, kuri galėtų taip 
iti sielą į aukš- 
ilumo laipsnį ir 
įgauti tikrųjų 
kuriuos galima 

izaus tarnyboje. 
<au visiškai įsiti- 

žmonės žinotų, 
a Viešpačiui Jė- 
laldumas, nebūtų 
krikščionies, nors 
p mažai mylinčio 
Išganytoją, kuris 
ntų šio pamaldu- 
aioti.
ii per jį gaus tiek 
tad nereikės kitų 
lirmykščiam karš- 
atyti ir atšalusio- 
omenėse tiksliau 
3 s laikymui įvesti, 
ie griežtai laikosi 
į, per šį pamaldu- 
3 tobulybės viršū-

Pasaulinį3RESP0NDENTŲ PRANEŠIMAI 
gąjl pamaldų x

dą kančiose, ^iziky Seimas 
mą visuose^

Lietuvių R. K. ras pri^n^. jungos tris- 

me ir ypač bie Kain^ lvyks treciadienY’ 
to kaiPoiio' AuSust 22 dien^> 
tavop£t“'etais Chica.®0’
__• Cv, vieną savaitę anks- 

m ^-ku „Muzikos Žiniose” 
. M“ Kskelbta.
jas man dat
tie, kurie dįįpgi dabartinis nepa- 
mui, turės pag laikotarpis sukūrė 
kės sujaudĘ^arbių reikalų, todėl, 
širdis, jei bus Jtikrai rūPi mūsM or‘ 
maldus į įU03 bei cboril ir ypa- 
stengsis Josa'Muzikos žinių” atei- 
skleisti ir Prašau ne tik na- 

Pagaliaiu *r visus lietuviško- 
sim, bus aizik0s bičiulius šiame 
šauly asmE!kaitlingiausiai daly' 
kokios nona . T • 
boa, jeitiijį „ x Q A* J- AIelis,s’ 
kinai myM"K-VS- Centr0 Plrm- 
kia meilė k 
praktikuojasrison-Kearny,

New Haven, Conn

mieji savo fa ----------
nuo Margam3 17‘26 čia turėjom 
coque. Tėvą:3 noveną, kurią vedė 
apieJėzausr Aukštikalnis. Pa- 
mą šitaip hb visiems Patiko. Pa
ko, kai pasLvarka buvo gerai su’ 
liu,niekasib1-,.Pa.UA-a.l!siaA 
vui tiek jn 
Bažnyčiai tid
tikrai $Bsjpaskirtas Lietuvai, 
“"“’’giedojo „Sveika Ma- 

^Buvo labai graudus 
Seseriai Bal

tai švenč.
įė; „Aš repams papuošti daug 
tingumo Šv. Onos dr-ja, ypač 
viRiinmpnfti^s Ašakūniene ir Ka
riu kad jį ■Vakarais gražiai gie- “Soras, kuriam vado- 

st- G10bis- Kleb- 
šaulio iš® Voisiekauskas labai 

„ „jai viskam vadovavo. 
„Mano SĖ? ____

laikyti Stonis buvo išvy- 
riuos tunsf.togų.
kalą apipilti j ‘

rinius". žinia iš Forest City, 
l St. Serž. B. Petrai- 

 o iš kariuomenės, iš- 
„ „ jiie 5 metus. Jis buvo
GreiaauKuiitu sužeistas, išgulėjęs 

-------- -de kelis menesius.
j , t-> iapdovanotas Purple 

enklu. Jo sesutės M.
TAiMic roTnwiCičienė ir s- Ross SY“ 
JUINA0 UAU™D.. Sesutes ruošiasi ap- 

, , savo brolį Boleslovą,
tuvis Graborius-Baisau sunkiai sužeistą ir 

urintį naują koją. Jo 
5 MT. VERNON ST., PHILADE^onas jau treti metai 

Jų tėvai paeina iš 
par., Pakiršinių 

Egent 8434 Panevėžio apskr.

RICHMOND CROC® susirgusios Bedarbie- 
WHOLESALE GROCEBS ėtienė, K. Bubeniūtė.

Savininkai Lietuviai Stapon^ ; ~ .

PERKAME CIA -
16 Richmond Str. las yaiįo mūsų Onos!

Rep.

už karius. Atskirai 
Lietuvos laisvės in- 
Vienas pamokslas

ĮŽĘ KARIAI

Griciūnas, 6319 
St., sugrįžo iš už- 
, šeimyna labai pa
-laukę savo Pra
se.

Kazlauskas 1904 
re., sugrįžo iš Vo- 
aro lauko. Jis jau 
ižsitarnavo Visi gi- 
sminti pamatę Pra- 

. ir linksmą.

e 3208

Sėkmingai pavyko Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Sukakties 

Minėjimas
Liepos 22 d. geros širdies 

lietuviai ir lietuvaitės iš vie
tinės kolonijos, taipgi iš visų 
apylinkių kolonijų susirinko 
bendrai paminėti 25 metų su
kaktį nuo Lietuvos Steigia
mojo Seimo įsisteigimo.

Amerikos Lietuvių Tary
bos pastangomis, vietinio 
skyriaus pasamdyta graži 
vasarinė vieta Sea Cliff Inn 
ir pakviesti geri kalbėtojai 
ir pasamdytas orkestras.

Vietinio ALT. skyriaus 
pirmininkas M. Vokėtaitis 
pasakė įžanginę kalbą paaiš
kindamas šio parengimo 
tikslą ir pristatė kalbėti vie
tos kleboną kun. E. Gradec- 
ką, kaip visuomet, taip ir 
šiame parengime klebonas 
patrijotiškai kalbėjo, kvies
damas visus lietuvius pagal 
išgalės šelpti savo brolius ir 
seses, kurie yra ištrėmime ir 
šaukiasi mūsų pagalbos. 
Apie Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą įdomią kalbą pasakė 
visuomenininkas p. Kazys 
Vilniškis. Šios dienos princi
palis kalbėtojas buvo adv. 
Wm. Laukaitis iš Baltimore, 
Md. Savo turiningoj ir įdo
mioj kalboj palietė Lietuvos 
tremtinių padėtį svetimuose 
kraštuose ir nurodė svarbą 
dėl kurios mes šioj laisvoj 

šaly turim dėti pastangas 
šelpti savo tremtinius. Taipgi 
atpasakojo svarbesnius įvy
kius iš San Francisco konfe
rencijos. Džiugu yra, kad mes 
lietuviai turim savo tarpe 
žmonių profesijonalų, kurie 
nesigaili pašvęsti savo laiko 
dėl savo tėvynės ir jos žmo
nių labo.

Taipgi kalbėjo A. Devenie- 
nė iš Waterbury, Conn, ir J. 
Trečiokas iš Waterbury, 
Conn, kviesdami visus prie 
vieningos darbuotės šalpos 
darbe.

Programai užsibaigus vi
si maloniai vaišinosi, drau
giškai kalbėjosi apie ateities 
darbuotę.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriui priklauso garbės 
žodis už šio įvykio paminėji
mo suruošimo.

Paterson, N. J
PAGALBA NUKENTĖJU-

SIEMS LIETUVIAMS

Gerb. Patersono lietuviai.
Tiikstančiai mūsij brolių ir 

seserų kenčia svetimuose 
kraštuose: išblaškyti po visą 
Europą ir, galima sakyti, po 
visą pasaulį. Mes, Amerikos 
lietuviai, privalom ištiesti 
savo pagalbos ranką: mes 
esam jų viltis. Neatsikalbi- 
nėkim sakydami: „kai mano 
giminės, tėveliai, broliai ar 
seserys atsišauks, tada pats 
pasiųsiu pagelbą.” Kol tas 
laikas ateis, jūs rūbai nueis 
niekais. Šie tremtiniai yra 
lietuviai tėvų ir motinų vai
kai, jie šaukiasi pagalbos 
dabar! Ištieskim savo pagal
bos ranką jiems dabar! Jie 
be pastogės, be namii gruvė- 
siuose gyvena. Ar jie turi 
kąsnelį duonos? Mes esame 
sočiai pavalgę, apsirengę, iš
simiegoję. Jie laukia mūsų 
pagalbos!

Drabužiai ir kenuotas 
maistas priimami lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonijoje kasdien.

Kiti Centrai Drabužiams 
priimti:

Juozas Jokubavičius, 22 
Franklin Street., Tel. SHer- 
wood 2-7390.

Fabijonas Saranka, 131 
York Avė., . Tel. LAmbert 
5-2006.

Juozas Treinis, 76 Mercer 
Street.

Edvardas Kinderis, 80 
Keen Street.

Ragauskai, 121 Lafayette 
Street.

Visi patrijotingi lietuviai 
prašomi pagalbos.

J. E. Jokubavičius,
BALF skyr. sekretorius

Atskalūnų darbai
Patersone beliko mažai 

bolševikų. Pirma rengė pik
nikus vieni, o dabar turėjo 
šaukti lenkus į pagalbą. Ant 
lenkų biaurojo, o dabar tu
rėjo sakyti: „Proše pan.” Tai 
biski filosofija.

Piknikas buvo mizernas.
Visi petersoniečiai turi 

daug juoko iš jų. Jau susirin
kimų svetainėse nelaiko, nes 
neturi iš ko užsimokėti. Da
bar kaip „reksmonai” iš stu- 
bos į stubą eina.

P. Rimgaudas

Paieškomi Asmenys:

APSIVALYKIME IR PAGELBEKIME ^JUoJdiA, SvfŪkcL

Lietuvių žinios
Jūsų korespondentas atsi

prašo, kad truputį apsileido 
su korespondencijom. Dirbo 
ilgas valandas, buvo užsi
ėmęs svarbiais reikalais.

Teko lankytis Philadelphi- 
joj pas mokslo draugą Joną 
Sabą, širdingai dėkoju p. Sa- 
bienei už malonias vaišes ir 
ačiū Jonui, kuris man apro
dė lietuvių Ričmondo kolo
nijos įdomybes. Tikrai buvo 
malonu lankytis. Sabų šeima 
dirba su visa siela Dievui ir 
tėvynei. Tai yra tikrai pavyz
dinga lietuvių šeima.

Kad jisai ir karalius, bet vis dėlto S' 
nas, tik žmogus. larianapolis

Aš taip manau — ir, tur būti, f ----------
ir kunigas — o gyvena vis gi tolina vasaros darbai 
ir kiekvienas žmogus. , džiaugsmai.

O kunigas juk jau nebetoli nuo* me Marianapolyje 
ir karaliai ranką bučiuoja.

ir

Pas kleboną kun. E. Gra- 
decką pereitą savaitę buvo 
atvykusi atostogas praleisti 
jo mamytė p-nia Gradeckie- 
nė su savo drauge p. Radzevi
čiene iš New Britain, Conn. 
Abidvi viešnios dalyvavo 
Steigiamojo Seimo paminėji
mo parengime ir maloniai 
laiką praleido atostogų metu.

M.

Omaha, Nebr

Parapijos piknikas pasise
kė, nors ir buvo lietinga die
na. Išleistos laimėjimo kny
gutės naujos svetainės fon
dui atnešė apie 500 dolerių 
pelno.

Katalikų jaunimo draugi
jos metinis piknikas pavyko, 
nors buvo tikėtasi daugiau 
paramos iš senesnės kartos.

ir
__^rgdienių seseris užsu- 

Buvo tasai Perkūno dvaras P^ių, atvažiuoja vasaro-
dugne.

Pirmą dieną gyveno Vaiva, įs 29 d„ sekmadienį, 
visa pamatė. Nieko, patiko via, gražia programa bai- 
Mato pro langą — ir žuvys '^gaičių stovyklą, kuri 
relės visokios, kokių ji nebuvot buvo ypač sėkminga 
nardo... ,^o tokių įžymių valan-

Mes tokių nepamatysime, kadj^p Metropolitan Operos 
gyventume, kad ir visas girias įtikės Anna Kaskas

Vaikščioja Vaiva ir stebisi vis^.ą.
Tik vienas daiktas nepatiko'^tadienį, liepos 27 d., 

viršėj diena, saulė danguj, o *%napolį iš Chicagos at- 
tis. Visur naktis; paukščiai, ir paviešėti T. Mari jo
ti, o ten diena, saulė kaitina. H**. vizitatorius kun. Dr. 
šė, kol prijunko. klaitis, provincijolas

Visur, gražu, saulė kaitina, Jaučius, kun. Ig. Al
savo ji žiovauna, miegas taipir kun- Dr‘ J- Star- 
limpa.

Ateina naktis, vyras krok^ gitais 1944 metais Šven- 
vas, o jai nuo blakstienų mi^mos Rota gavo 64 pra- 
dabar gražu girioje, kur dabar“^paliuosavimui nuo mo
čiai ulba, medžiai švokščia s ryšių. Pusę prašy-

Betgi prijunko, ir jau nieko ėmė, kitą atmetė.
(Bus dau^ū)

BALF Skyrius
Kai konsulas P. Daužvar- 

dis atsilankė pas mus, ta pro
ga buvo lietuvių susirinki
mas. Suorganizavom Bendro
jo Amerikos Lietuvių Fondo 
skyrių. Kiek buvo žmonių sa
lėje, tiek prisirašė. Visi nori 
padėti broliams lietuviams.

Statyba eina pirmyn
Mokyklos padidinimas ir 

seselių namo statymas gerai 
eina pirmyn, šiuo laiku skie
pas ir pirmas aukštas jau iš
mūrytas. Jei oras bus geras, 
tai bus galima laiku baigti.

Laimėjimai
Rugp. 5 d. turėsime laimė

jimų vakarą. Jau knygutės 
išdalintos. Daugelis žmonių 
sunaudojo knygutes ir 
grąžino.

su-

Geras oras
Jau seniai buvo toks 

sus oras Omahoje, kaip šiais 
metais. Visai karščių netu
rėjome.

vė-

BALF 86 sk. piknikas pa
vyko labai gerai. Pelno liko 
gana daug. Bus drabužiams 
ir kenuotam maistui.

Apanavičius, Juozas, kilęs iš 
Daugelaičių km., Kybartų vis. 
Vilkaviškio apskr.

Augustinavičius, P., prieš ka
rą gyvenęs Čikagoje ir pažįstan
tis Bagdonų šeimą iš Milašaičių 
kaimo, Raseinių apskr.

Dambrauskas, Ignas, gyvenęs 
prieš karą netoli Čikagos ir val
dęs 80 margų ūkį, dabar jau 
gali būti apie 70 ar daugiau me
tų.

Dambrauskaitės, Ona ir Ste
fanija, Igno dukterys, dabar jau 
ištekėjusios, bet po vyrais pa
vardės nežinomos.

Daugelavičius, Juozas, kilęs iš 
Grybelių km., Utenos apskr., į 
Ameriką atvykęs prieš 1914 me
tus.

Dmitrash, A., anksčiau gyve
nusi New Yorke, 1473 3rd Ave.

Duley-Dulevičius, Adolfas, 
sūnus Vinco, kilęs iš Diržių kai
mo. Radviliškio vaisė., jau ilgus 
metus gyvenantis Čikagoje ir tu
rintis ten savo namus bei biznį.

Gaugelienė-Kazlauskaitė, Ona, 
prieš karą gyvenusi Toronto, 
Ont., Kanadoje, į kur buvo atvy
kusi iš Argentinos.

Goštautienė-Purcikaitė, Teo
dora, su savo vyru Ottonu gyve
nusi Bridgeport, Conn.

Hornanskienė-Leveikytč, Bar
bora, gyvenusi Detroit, Mich.

Jankeliūriienė- Kizytč, Agne, 
Amerikoje dar žinoma kaip Ag
nes Jankei, kilusi iš Raguvos 
vis., Panevėžio apskr. ir gyve
nusi 4177 Archer Ave., Chica
go, Ill.

Kapočiūtė, duktė Jurgio, kilu
si iš Aukšt. Panemunės. Jos pa
vardė po vyru nežinoma.

Kasputytės, Barbora ir Nas
tazija, Jono dukterys, dabar iš
tekėjusios, bet po vyrais pavar
dės nežinomos.

Kizis, Motiejus, kilęs iš Ragu
vos vis., Panevėžio apskr.

Kuršinskaitė, Matilda, kilusi 
iš Joniškio, kurios pavardė po 
vyru nežinoma.

Martinkus, Albinas, gyvenęs 
Indiana Harbor ar apylinkėse.

Pranskaitienė - Danusevičiūtė, 
Anastazija, kilusi iš Būdviečių 
km., Vilkaviškio apskr. prieš ka
rą gyvenusi Brooklyn, N. Y.

Rimkai, Telesparas ir Pranas.
Statkienė-Kirsnauskaitė, ku

rios viena duktė yra vienuolė.
Šalna, Vincas, atvykęs į Jungt. 

Amer. Valstybes 1914-18 metų 
laikotarpyj ir iki šio karo gyve
nęs Čikagoje.

Šidlauskas, sūnus Vinco, gy
venęs Manchester mieste ir dir
bęs siuvyklose.

Šidlauskas, Juozas ar Jonas, 
kilęs iš Šiaulių apskr.

Šteinys, Motiejus, ilgus metus 
gyvenęs New Yorke.

Urbonienė Martinkaitė, Mar
celė, gyvenanti Čikagoje ar apy
linkėse.

Varnauskas, S., Amerikoje ži
nomas dar ir kaip Warnowsky.

Vaitkus, Stasys, prieš karą 
gyvenęs 116 W. Laberth Street, 
Md.

Šiandien Europoje didžiau
sias drabužių ir avalynės 
trūkumas. Batų pora kaštuo
ja $75. Už vyriškus marški
nius mokama iki $200. Už 
eilutę vyriškų drabužių, jei 
gaunama, tenka dirbti išti
sus 3 mėnesius.

Tokiose sąlygose gyvena 
tūkstančiai lietuvių. Dėl to 
mums svarbu kuo greičiau
siai ir kuo daugiausiai su
rinkti ir nusiųsti kenčian
tiems lietuviams pagalbos. 
^Nelaimingieji lietuviai karo 
išblaškyti po visą Europos 
kontinentą.

Jūsų atliekamas drabužis 
ir apavas gali pridengti nelai
mingą jūsų artimą nuo karo 
nukentėjusį ir laukiantį jūsų 
paramos. Milijonuose Ameri
kos šėpų kandys ėda gerai 
apdėvėtus drabužius, kurių 
patys jau nenorime naudoti, 
bet dar manome, kad kada 
nors juos naudosime. Bet 
mados, gyvenimo reikalavi
mai, orų ir skonio keitima
sis sulaiko pažiūrėti kas su 
tais drabužiais darosi... Vei
kiausiai, jei jų dar kandys 
nesuėdė, per vasarą tikrai 
suės. Vilkėt, sykį padėję, se
nų drabužių tikrai nevilkėsi
me. Tai ne Amerikoje. Mes 
čia kitaip pratę. Į šėpoj ką- 
bantį savo seną švarką nė 
žiūrėti nenorime.

Dabar kaip tik gera proga 
tą atliekamąjį drabužį pado
vanoti United Lithuanian 
Relief Fondui, kurio sandė
lyje drabužis bus paruoštas 
ir pasiųstas kenčiančiam

broliui. Šėpoj liks vietos, bus 
išnaikintos kandys ir pagel- 
bėsim kenčiančiam broliui 
užjūryje.

■ Su batais kada nors visi 
esame turėję bėdos: nuspau
dė koją, nutrynė odą, batus 
padėjome. Avime savo ko
joms patogiai pritaikytus ba
tus. Manome, kad pailsės 
kojos ir šėpoje pabuvoję se
nieji batai vėl bus galimi 
naudoti. Bet kaip panori
me senus batus avėt, juos pa
vartome, nusivalome, vėl ap- 
siauname. Manome, kad bus 
geriau. Bet kur tau! Dar blo
giau! Batai sudžiūvę, o kojos 
išlepintos. Batus vėl padeda
me. Gaila numest, dar per 
geri, bet avėt vistiek negali
ma. Išeitis — padpvanokime 
ir batus United Lithuanian 
Relief Fondo sandėliui. Ten 
jie bus sutvarkyti ir nusiųs
ti kenčiantiems. Jiems bus 
geri, nors ir nebus paskutinės 
mados, jei netiks vienam, tiks 
kitam. Tūkstančiai lietuviij 
yra basi ar pusbasiai. Dova
noti senus batus, jums — ma
ža auka, jiems — milžiniš
ka pagalba.

Nejaugi patingėsime savo 
namus apvalyti ir nelaimin
giesiems pagelbėti?

Jei jūsų apylinkėj į BALF 
centrelius nepatogu drabu
žius ir avalynę pristatyti, 
siųskite tiesiog į:

United Lithuanian Felief 
Fund of America, Inc., Ware
house, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

Nereikia dėkoti
Mokinys: „Aš jums dėkin

gas už visą mano mokslą.”
Mokytojas: „Na, na, ne

kalbėk apie mažmožius.”

Verčiau tylėk
Mokytojas: „Klausyk, jau

nuoli, ar tu šios klasės mo
kytojas?”

Mokinys: „Ne, ponas mo
kytojau.”

Mokytojas: „Tai nekalbėk 
kaip kvailys.”

Išsiblaškymas
Susimąstęs profesorius 

įėjo plaukų apsikirpti ir at
sisėdo kėdėj šalia moteries.

„Apkirpk,- prašau,” taria 
kirpėjui.

„Gerai,” anas atsako, „bet 
jeigu tikrai nori apsikirpti, 
prašau nusiimti kepurę.”

Profesorius greit nusiėmė. 
„Atsiprašau, atsiprašau,” ta
ria apsidairydamas „aš ne
žinojau, kad čia yra mote
rų.”

Trumpa atmintis
Žmona: „Ar pamiršai, kad 

šiandien dvidešimt penkeri 
metai, kaip pasižadėjome 
vestis ?”

Silpnaprotis: „Dvidešimt 
penkeri metai! Ar tikrai! 
Tau reikėjo anksčiau man 
priminti, 
ženytis!”

Iš tikrųjų laikas

Skola 
man degtuką, Jo-

Vietinis

Lietuviai Nenori

„The Saturday Evening 
Post” liepos 14 d. numery 
įdėjo E. O. Hauserio straips
nį apie darbininkus, kuriuos 
naciai sugabeno Vokietijon 
iš įvairių Europos kraštų. 
Straipsnis pavadintas „Hit
ler’s Slave Plan Worked”.

Iš aprašymo matyti, kaip 
prieš rusus yra nusistatę Lie
tuviai, nacių sugabenti Vo
kietijon darbams.

Autorius rašo apie vieną 
savo apsilankymą darbo sto
vykloj : „Lietuviai atsisakė 
pereiti į ką tik mano aprašy
tą stovyklą ir pasiliko mies
te savo palapinėse, kadangi 
jų kraštą užėmė rusai.”

Iš straipsnio galima numa
nyti, kad minimoj stovykloj 
buvo nemaža rusų.

Vokietijon iš viso buvo 
rasta sugabentų apie 8 mili
jonai vadinamų darbo vergų.

Kat. kunigai tam tikslui, esą, 
buvo suaukoję daugiau, kaip 
50,000 rublių. Nežiūrint, kad 
karo metu sugriautas bažny
čias neleidžiama atstatyti, 
dvasiškių lėšos naudojamos 
pirkimui karo priemonių.

RUSAI NELEIDŽIA LAN
KYTI GIMINIŲ LIETUVOJ

New York. — Kai kurie 
USA kariai, būdami lietuvių 
kilmės ir tarnaudami Euro
poje, norėjo per atostogas 
aplankyti savo gimines Lie
tuvoje. Tačiau, bolševikai jų 
neįsileido.

LAIC.

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

DIDĖJA KOMUNISTINIAI 
DVARAI LIETUVOJE

„Duok
nai.”

„Štai, imk”.
„Pamiršau papirosus”.
„Gaila. Atiduok degtuką.

Pirmas
„Mylimoji, ar aš pirmuti

nis vyras, kurį tu myli?”
„Taip, Broniau. Visi kiti 

buvo kolegistai”.

Geriau pažįsta
Senukė, supažindinta su 

garbingu universiteto profe
sorium, nežinojo, kaip ge
riausiai vadinti garbingą sve
čią.

„Kaip man jus pavadinti, 
ar daktaru ar profesorium?” 
ji klausia.

„Ot, kaip sau nori,” atsa
ko jisai: „tikrai pasakius, 
yra tokių, kurie mane vadi
na kvailiu”.

„Gal taip,” atsako, „bet 
jie jus geriau pažįsta.”

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. BallasI 
(Bieliauskas)

Vyčių piknikas
Rugpiūčio 5 d. įvyksta me

tinis Lietuvos Vyčių pikni
kas Parmellis pavilione, Ri
verside sekcijoje. Visi yra 
kviečiami dalyvauti ir pa
remti jaunimą, nes jaunimas 
yra parapijos ateitis.

Važiuoti nr. 10 Riverside 
autobusu iki 5 Avė. Daug 
dirba Ant. Skubus, Ed. La
pinskas, Helen Brady ir Do
rothy Dutkus.

PAIEŠKOJIMAI
Sekantieji asmenys yra 

ieškomi giminių Europoje:
Damulevičius, Andrius, iš Aly

taus apskr., Bambininkų km. 
Paskutiniu laiku vadinosi Da- 
mulis.

Daraškevičiai, Kazys ir Ka
rolina, kilę iš Panevėžio, Sena
miesčio, Vinsloviškių km. Arba 
jų vaikai Bronius ir kiti.

Dereškevičienė - Sakavičiūtė, 
Katrė ir Rožė, iš Radviliškės 
km., Prunsko parap., gyvena 
Chicagoje ar apylinkėje.

Glamba, Juozas, iki 1926 
gyveno Skriaudžių km., po 
atvažiavo į Ameriką.

Jaučius, Pranas, kilęs
Aukšt. Panemunės, Raku km. 
Gyvena Amerikoje apie 35 me
tus.

Kasparavičius, Kazys, kilęs iš 
Balbieriškio, Marijampolės. Gy
vena Bostono apylinkėje.

Krebša, Ferdinandas iš Nau
miesčio.

Kumpus-Raslavičiūtė, Marija, 
turėjo gazolino stotį ir restora
ną Chicagos apylinkėje.

Lukavičiai, J. ir Ignas. Savo 
laiku gyvenę Chicagoje.

Mackevičienė-Šliumpaitė, Pet
ronėlė, gyvenusi Brandon Ave., 
Detroite.

pa-

m. 
to

iš
Rugpiūčio 26 d. įvyksta di

delis naujos svetainės fondo 
komisijos piknikas. Visi yra 
kviečiami dalyvauti. 
Parmellis pavilione.

Bus

Žinutės
Kleb. kun. Kintos 

čia praleido savo atostogas.
tėvelis

Lekavičiai ir Sniečkai pra
leido savo atostogas links
mai.

Nepriklausomybės laiko
tarpyje lietuviai jau buvo iš
sivadavę iš dvarininkų jun
go. Dabar vėl laužoma šven
ta lietuvio teisė į savo že
mę, prievarta steigiant „ta- 
rybinius-kolektyvinius” dva
rus — Kolchozus bei Sovcho- 
zus. Šios vasaros pradžioje, 
kaip praneša Maskvos kon
troliuojami žinių šaltiniai, 
Lietuvoje tokie komunisti
niai dvarai jau apėmė 100,- 
000 ha (apie 250,000 akrų).

LIETUVOS DVASIŠKIAI 
VERČIAMI PIRKTI LĖK
TUVĄ RAUD. ARMIJAI

Visais galimais būdais 
varžydami bažnyčios veiki
mą, bolševikai, be kitų prie
monių, tikybinėms bendruo
menėms uždeda įvairius tie
sioginius ir netiesioginius 
mokesčius. Iš bolševikų spau
dos aiškėja apie dabar daro
mą spaudimą į Lietuvos dva
sininkus, verčiant juos pirk
ti lėktuvą Raud. Armijai. 
Lėktuvas būsiąs sanitarinis 
ir būsiąs pavadintas „Gailes
tingas Samaritietis”. Jau šių 
metų pradžioje Lietuvos R. j

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Lalsnluotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



METINIS DIDELIS
ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiūč.-Aug. 5 d.
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Bus karališkos šeimos rinkimas, apvainikavimas ir ap

dovanojimas. žaidimai, lenktynės, p. Brundzienės tautiškų 
šokių šokėjų grupė, šokiams gros geras orkestras.
PRADŽIA 2 VAL. POPIET. ŠOKIAI 6 VAL. VAKARE
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LAUKIA SUGRĮŽTANT

AMERIKA Rugpiūčio-August 3, lgdĮ ĮįAIP

Septintosios Karo Pasko
los vajui užsibaigus, U. S. 
Treasury Departamentas, per 
War Finance Committee pa
reigūną, Mr. Eugene F. Sa
ber, kuris eina New Yorko 
valstijos Karo Bonų tautinių 
grupių komitetų viršininko 
pareigas, lietuvių komitetui 
prisiuntė sekamą padėkos 
laišką:
Dear Mr. F. Bayoras:

„You have once more done 
an outstanding piece of work 
with achieving 142% of your 
quota ir the Seventh War 
Loan Drive, and I congralute 
you and all the fine and lo
yal citizens in your group 
for making this splendid re
cord.

„I deeply appreciate the 
fine cooperation you have 
given me during this cam
paign and consider your work 
of the highest order and de
serving great praise.

„Please accpet my warmest 
thanks.

„Eugene F. Saber, 
„Chief, Nationalities

Group Section.”
Aišku, ši padėka priklau

so visiems New Yorko vals
tijos lietuviams, kurie pirko 
Karo Bonus ir juos užsirašė 
New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komitete. New Yorko 
valstijos lietuviai Karo Bo
nų išpirko, arba lietuvių ko
mitete užsirašė, už $1,686,- 
335.00. Tai graži suma! Mes 
jums, broliai ir seserys, už 
jūsų geras pastangas, taipgi 
tariame širdingai lietuvišką 
ačiū! šia proga širdingai dė
kojame ypač mūsų geram rė
mėjui, lietuvių radio valan
dos vedėjui, p. J. Ginkui, ku
ris laike Septintosios Karo 
Paskolos Karo Bonų išparda
vė už daugiau, kaip $200,- 
000.00 ir užrašė už apie 
$43,000.00. '

New Yorko Lietuvių
Karo Bonų Komitetas.

M. Vencevičienės, gyv. šalę 
Apreiškimo bažnyčios, prie 
vienuolyno, išrėdyti namai 
viduryje ir iš lauko. Mat, 
laukia sugrįžtant savo jau- 
niauso sūnaus Prano iš už
jūrio, kuris karo tarnyboje 
jau nuo 1937 metų, savano
riu įstojęs.

Andrius, kuris tik pasiekė 
Vokietiją prieš pat užsibai
giant karui, sužinojęs, kad 
brolis Pranas tik apie 300 
mylių tolumo, panoro jį at
lankyt. Bet koks buvo abiejų 
nusivylimas, kad vienas pas 
kitą važiuodami tą pačią die
ną ir tuo pat laiku pro vienas 
kitą prasilenkė, bet, gavę 
progą, kitą kartą susitiko.

Andrius rašo, kad didelio 
džiaugsmo buvo visai netikė
tai susitikti savo pažįstamą 
karį Antaną Jakaitį. Jiedu 
pasižinojo, kai abudu giedo
jo Šv. Jurgio par. chore.

Trečias M. Vencevičienės 
sūnus Vincas kariauja su ja
ponais. Bronė Brundzienė 
yra šių 3 brolių sesuo.

Šv. Jurgio Parapija
Parapijos piknikas

Metinis parapijos piknikas 
įvyksta šį sekmadienį, rug- 
piūčio 5 d., visiems žinomam 
Klasčiaus parke Maspethe. 
Pradžia nuo pirmos vai. ligi 
vėlumai. Kaip kasmet ir šie
met įvyks jaunamečių sporto 
dalis, kuri atkreipia publikos 
dėmesį. Svarbiausia dalis, tai 
karališkos šeimos rinkimai. 
Jau dabar eina smarkus 
lenktyniavimas už karalienės 
vainiką — „karūną”. Patys 
rezultatai paaiškės parke.

Nors šią vasarą pasitaiko 
dažnas lietus, bet piknikas 
visvien įvyks, nežiūrint, koks 
bus oras, nes salė yra erdvi.

Visiems atsilankiusiems 
bus gera proga vieniems su 
kitais susitikti linksmai 
drauge praleisti laiką.

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

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

Tel. MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

Lietu viii Radijo Draugijos Vakarines

Tad visi, kaip parapijonys, 
taip ir kiti geros valios lie
tuviai, laukiami į pikniką at
silankant.

Kunigų Vienybės Seimas
Šiais metais Kunigų Vie

nybės Seimas įvyksta Brook- 
lyne rugpjūčio 8 d. Seimas 
prasidės iškilmingomis šv. 
mišiomis. Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioj 9:30 vai. ryte, 
207 York Str.

Po mišių bus palaimini
mas Švč. Sakramentu.

Per mišias bus gražus gie
dojimas, kuriuo rūpinasi vie
tos varg. Jonas Brundza.

Į šias retas taip svarbios 
rūšies pamaldas turėtų atsi
lankyti visos apylinkės lietu
viai, kuriems tik leidžia lai
kas ir aplinkybės. Seimo po
sėdžiai įvyks Kolumbo Vy
čių patalpose, prie Prospect 
Parko.

Salės tobulinimas
Nors Šv. Jurgio par. salė 

yra viena geresniųjų ne tik 
Brooklyne, bet iš viso Ame
rikos lietuvių, bet darbštaus 
klebono kun. K. Paulionio rū
pestingumu, ji dar gerokai 
patobulinta, nors tai daug su
jungta su didelėmis išlaido
mis. Virtuvė kaip ir pernau- 
jinta. šeimininkėms, kurios 
rengia vakarienes ar vestu
vių pokylius, bus didelis pa
lengvinimas. Salė turi jau 
keletą įtaisų. Drąsiai galima 
sakyti, kad jokia kita salė 
niekur panašių dalykų netu
ri. Tai dailininko Jono Suba
čiaus dažų paveikslas, kuris 
yra 20x7 pėdų didumo ir vaiz
duoja keletą lietuviškų vaiz
dų: Lietuvos gamtą, dirban
čius lietuvius prie darbų, 
Lietuvos kunigaikščių pa
veikslai, lietuvaitė tautiškuo
se rūbuose, na ir lietuvė prie 
savo ratelio. Paveikslas tik
rai simbolingas.

Dabar įtaisyta nauji dvie
juose kampuose stalai, pasa
gos pavidale, tai tikrai nau
jenybė ir šios rūšies įtaisai 
lyginasi aukštos rūšies įtai
sams. Kur tik pasidairai, vi
sur ir viskas meniškai atro
do.

Ligoniai sveiksta
Kaip buvo minėta „Ameri

koj” sunkiai sirgę A. Pakin
kis ir Ona Kulbokienė dabar, 
ačiū Dievui, gerėja. Linkėti
na greitai visiškai pasveikti.

Maspetho Žinios
— Šv. Onos Novena užsi

baigė liepos 26 d. Mišias lai
kė kun. J. Kartavičius. žmo
nės gausiai lankėsi pamaldo
se.

— Liepos 28 d. palaidotas 
Juozas Bernatavičius, kuris 
ilgus metus gyveno Maspethe 
ir buvo stambus biznierius. 
Paskutiniu laiku gyveno 
Brooklyne.

Par. Bazaras
Jau daug buvo kalbėta, ra

šyta, kviesta atsilankyti į 
Parapijos Bazarą. Beliko tik 
viena savaitė laiko iki rug
pjūčio 11 d., kur kiekvieną 
vakarą per dvi savaites bus 
laimėjimai ir daug įvairumų. 
Po sunkaus dienos darbo, ga
lima bus pailsėti, atvėsti, ko 
nors šalto išsigerti, šeimi
ninkės jau dabar tariasi, 
skanius valgius pagaminti ir 
visus atsilankiusius malo
niai priimti pyragais, pyra
gaičiais, kugeliu, blynais ir 
kitokiais gardumynais.

“MOTINĖLĖS” KONFERENCIJA
„Motinėlės” Studentų Pašalpos Draugija šaukia savo 

metinę Konferenciją, kuri įvyks Rugpiūčio-Aug. 8 d. 5 vai. 
popiet Knights of Columbus Hotel, Prospect Park West 
No. 1., Brooklyn, N. Y.

„Motinėlės” Konferencija įvyksta Kunigų Vienybės 
Konferencijos metu. Konferencijos dalyviai norintieji ap
sigyventi minėtam viešbutyje, tepadaro rezervacijas iš- 
anksto.

„MOTINĖLĖS” CENTRO VALDYBA
Kun. Pius A. Lekešis, gen. sekretorius

Mūsų Apylinkėje
• Kun. Dr. J. Prunskis, pa

buvęs New Yorke vieną mė
nesį, išvyko atgal į Chicagą, 
kur jis dirbo ir dirbs šv. Jur
gio parapijoje.

® Kun. Jurgis Gurinskas 
grįžo iš atostogų.

• Kun. Ig. Albavičius at
vyksta Kunigų Vienybės Sei
man.

° Kun. Jonas Skrodenis, 
M.I.C. vieną mėnesį bus Eli
zabeths, kur pagelbės lietu
vių parapijoje.

• Pranas Averka, gyv. Bos
tone, atvyko paviešėti pas 
savo brolį Danielių.

• Ant. Vaičiulaičio straips
nis „Kultūrinis Susmukimas” 
sukėlė daug diskusijų įvai
riuose rateliuose.

• Adv. K. R. Jurgėla šioj 
savaitėj atostogauja Maria- 
napoly, kur vieši jo šeima.

• Mergaičių stovykloje pas 
Vargdienių Seseles Putnam, 
Conn., buvusios mergaitės la
bai patenkintos buvusia tvar
ka.

• Janina Simutienė su duk
rele ir sūnum atostogauja 
Putnam, Conn.

• Adv. A. Olis, pravažiuo
damas į Baltuosius kalnus 
atostogų, buvo sustojęs New 
Yorke.

• Empire State Bldg, lėk
tuvo nelaimės sukeltame 
gaisre žuvo keli nuoširdūs 
lietuvių draugai — Katalikų 
Labdarybės Įstaigos tarnau
tojai.

• Ona Valaitienė minėjo 
vardines artimų draugų tar
pe.

Angelų Karalienės 
Parapija

Gyvojo Rožančiaus draugi
jos mėnesinė bendra Komu
nija bus šį sekmadienį, rug
pjūčio 5 d., 9 vai. mišių metu. 
Narės prašomos dalyvauti.

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus šį sek
madienį, rugp. 5 d., tuojau 
pos sumos parapijos salėje.

Moterų Sąjungos 24 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus 
pirmadienį, rugp. 6 d., vaka
re, tuojau po pamaldų para
pijos salėje.

Pusryčiai Gražiai Praėjo
Šv. Onos dienoje įvykę pus

ryčiai praėjo gražioje nuotai
koje. žmonių buvo pilna salė. 
Pusryčius su malda pradėjo 
misijonierius A. Mešlis, S.J. 
Vadovavo Ona Sijevičienė, 
Amžinojo Rožančiaus D-jos 
pirmininkė.

Kalbas pasakė kun. A. Ma- 
saitis, M. Brangaitienė, Ka- 
rušaitienė, U. šašienė, M. Pu- 
tinienė, B. Adomaitienė, S. 
Subatienė. Vargoninkas Pr. 
Dulkė padainavo dainų.

Šio parengimo pasisekimui 
dirbo: Janušienė, Keturakie-

nė, Plioplienė su duktere, 
Pankevičienė, Gudonienė, 
Miklusevičienė, Brangaitienė, 
Panatauskienė ir Putinienė.

Visiems už aukas, atsilan
kymą ir darbą, Amžinojo Ro
žančiaus Dr-jos vardu tariu 
širdingą ačiū.

O. Sijevičienė, pirm.

PADĖKA
Mirusios Mikalinos Žalio- 

nienės šeima nuoširdžiai dė
koja visiems giminėms, drau
gams atsilankiusiems į šer
menis mūsų mylimos žmonos 
ir motinos Mikalinos Žalio- 
nienės.

Visiems, kurie prisiuntė 
dvasinius bukietus, gėles ir 
užuojautos laiškus, arba ku
rie kokiu nors būdu prisidė
jo palengvinti mums mūsų 
nuliūdimo valandoje, reiškia
me nuoširdžiausią padėką.

M. Žalionis ir šeimyna.

KRIAUČIŲ VEIKLA

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Ujimas.
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SALDAINIŲ PALOPIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate jau »«»-
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkime'j-.rjįlaUSOIIiy- 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš . 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS')! 1

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. laisvę, apie

arti-
Marseilles yra koncentUSA RUSAI PROTESTU©-

JA

Washingtonas. 
trukusi Potsdarr 
cija buvo baigta 
vaitę. Jai pirmin: 
rikos prezidentai

Daugiausia
“•i palietė Vokieti j ir jos likimą. Tai

tarpu neturės c 
riausybės. Jo k; 
bus visai suna 
Vokietija, kuri j 
rą buvo svarbia 
nes šalis Europ 
bus paversta 
kraštu.

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.)

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30

J. P. GINKUS _ VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St. A®- JĖZA VITAS

Rrnnkivn TV V Muzikos VedejaBrooklyn, N. Y. Pranešimų Direktorius
EV. 4-7142 EVergreen 8-3626

Mūsų kariai
— Sgt. Košt. Milius pa- 

liuosuotas iš karo tarnybos, 
kurioje išbuvo 4 ir puse me
tų. Jis parvyko namo liepos 
28 d. sveikas ir linksmas, 
su geriausiais atsižymėjimo 
ženklais. Pirmais karo me
tais buvo Pacifiko salose ir 
du metus Europoje. Sveiki
name narsų karį ir linkime 
ramaus poilsio.

— Juozas Purickas sve
čiuojasi pas savo mamytę 20 
d. atostogų. Jis greitu laiku 
grįš į laivyną eiti savo parei- 

Igas. O. P.

Liepos 25 d. įvyko kriau
čių 54 skyriaus pusmetinis 
susirinkimas, kuriame neper- 
daugiausia kriaučių dalyva
vo. Tur būt, pabijojo šilumos.

Išklausius iš unijos įstai
gų pranešimų, pasirodė, kad 
visur trūksta darbininkų.

Lokalo pirm. V. Zaveckas 
nesidrovėjo ir savaitraštį 
„Ameriką” „pabarti” už pa
rašymą apie jo konferencijas 
su R. Mizara. Jis užsigynė, 
kad tokių konferencijų netu
rėjęs ir pasisiūlė „rezignuo
ti” iš pirmininko vietos. Jei
gu jis visur taip „teisingas” 
kaip „rezignacijoje”, tai pas 
jį „teisingumo” gal nedaug. 
Jis pats nevienam gyrėsi, kad 
su R. Miraza turėjo konfe
rencijas ir tas jį net kvietęs 
su A. Bimba pakonferuoti. 
Su A Bimba jis atsisakęs ma
tytis, nes A. Bimba kadaise 
buvęs pas jį ant „burdo” ir 
neatsilyginęs išėjo.

Jeigu V. Zaveckas iš tiesų 
yra įsižeidęs ir nori rezignuo
ti iš pirmininko vietos, tai 
jis turi žinoti, kur rezignaciją 
paduoti. Juk bet koks valdy
bos narys, jeigu jis rezignuo
ja, tai rezignuoja lokalo pil
domojoje taryboje, o ne lo
kalo susirinkime. Bet jis to 
nepadarė. Jis tik bliofina, 
kad „rezignuoju iš pirminin
ko vietos”.

V. Zaveckas „Ameriką” ir 
P. M. Kriaučių, kuris rašė 
per „A”, užpuolė plūsti to
dėl, kad jis (V. Zaveckas) 
prieš delegato rinkimus vi
sur „steitmentus” darė: „Jei
gu J. Buivydas tampa išrink
tas delegatu, tai aš rezignuo
ju iš pirmininko vietos!”

J. Buivydas buvo išrinktas 
delegatu, tai kad apeitų savo 
duotus pareiškimus, jis užsi
puola „A” ir ne vietoje pa
duoda „rezignaciją” iš pirmi- 
ninkystės. Tegul jis rezignuo
ja lokalo P. T. ir pamatysite, 
kaip ten atsitiktų. Bet jis to 
nedarys. Tai bliofai...

P. M. Kriaučius

New York. — Jungtinės 
Amerikos Valstybėse gyve
nantieji rusų emigrantai 
spaudoje protestuoja prieš 
neteisingą elgimąsi su rusų 
emigrantais Suomijoje, kur 
jie, sovietams reikalaujant, 
areštuojami ir išduodami 
Rusijai. „Mūsų sūnūs ir mū
sų pinigai buvo skiriami pa
sauliui laisvę laimėti, gi da
bar tas dėsnis paniekinamas 
neteisingu elgesiu su rusais”, 
skundžiasi USA gyvenantie
ji rusų grupė. LAIC.

jos stovyklos, į kurias t^; „Duok 
narni lenkai, atvykusią^įrtaikos”. 
Vokietijos. Kartais į lįijisvės ieš- 
tarpą patenka ir lietuj 
ypač iš Vilniaus krašto, į t 
kų laikraščiuose, kur i-itema' daug 
biama apie paieškomas tremtinių 
nes, užtinkamos tokios 1.
viškos pavardės, kaip E' . 
nys, Grucevičius ir t.t. Įjfti. m musų 

________ jvojus gresia

PIETŲ AMERIKOJE- 
LIETUVOS LAISVE*“

LENKŲ TREMTINIAI 
PRANCŪZIJOJE

New York. — Prancūzijo
je, kaip lenkų kariškių lai
kraštis praneša, yra netoli 
milijono lenkų. Didelė jų da
lis, daugiau kaip ketvirtis 
milijono, yra Lillio apylinkė
se. Prancūzijoje išeina lenkų 
dienraštis „Narodowiec” ir 
keletas savaitraščių. Netoli

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

New York 16, N. Y.

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

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

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

Dešimties metų garantija.

| LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ -

I KLUBAS i
■ I

Juozas Zakarauskas, Manager
■ PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA |

Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

■ 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. ■
Į Kampas Stagg Street. Tel. EVergreen 4-9672 B

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.
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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

STagg 2-1454
F. GRAŽYS ir SŪNUS | 

KONTR AKTORIAI
SS 

Atlieka mūrinių namų sienų iš- į? 
lyginimą, plasteriavlma, šaligat- 
vių cementavima ir irt. darbus, y 

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

$

Vokietijoje už 
tolius atlygins < 
riuos sąjunginir 
kalo pasiimti, 
teks didžioji vok 
nes dalis.

Nutarta įsteig 
Anglijos. Rusijc 
jos ir Kinijos už 
lų ministerių tai 
timiausias uždai 
daryti taikos st 
siems Vokietijos 
kams, pirmoj v:

Vokietijoje vi 
kalteliai netruk 
sakyti teisme.

Lenkijai atidi 
jos dalis ligi 
Tuo būdu Lenki 
už 50 mylių nuo 
sija gauna Ryt f 
Karaliaučiumi.

Brazilijos sostinėje Riečiai mūsų 
Janeiro išspausdinta Balsis įrodinėja, 
nepriklausomybę girdos piliečiai, 
knyga: „Os Estados lįs leidžiama 
cos, sua Situacao o seugj hr gyvena 
reitos”. Ją išleido bendr^ų organi- 
pastangomis Lietuvos, Ų jį mūsų žy- 
jos ir Estijos konsulai. suimtų, 

-slower prieš

PARDUODAM’'1^
1

Geri, pigūs, patogūs jausmų 
Gerose vietose. Patarna^'^ įaįp ] 
teisingas. i j

Apdraudžia viską, kas ti ( 
prašo. Apdraudžia (insuring * 
žmones. mūsų tremti-

Kreipkitės:
Joseph VastUIiaas nenustoja.

i raudonąją ir 
Real Estate Insurance .je šiaūdien 

496 Grand St., Brooklyn, lįjpaudžia-
Tel. EVergreen 7-167L Kt ir tokių 

, ■■ --- jty amerikie-
š raidžios ats-

Clement A. Vok^3“testis 
(VOKETAITIS) Me-

Trešnių dienų,
Advokatas rašyto- 

nsos Vokieti-
41-40 — 74f h Stre^ tikėji-
Jackson Heights, N. nes vie'

T! bėra mums 
NEwtown 9 - 5972 3! ir nepalau- 
l[31" 
- ---------------------------------~i t

—ui liudijimų,
O 10 A l?si su lietu- i 
oHUgOK D3V0 Aiįšrusamsar-i 

tasėmis varė:
Teikiamas geriausias a 
patikrinimas, prižiuręjim „ 
AKINIAI prieinamiausią 
kainomis pagal jų rūšis. ve su‘ 

Ketinau
SI ištaiga įsteigta prieš 40 įj. pasj|j]tfj

Stenger & Sleng^XS
OPTOMETRISTAS — OPTIK"21116 paėmė

394-398 Broadway, Brooklyn, N| t
■ -^J^ioje, prie
-- apgyvendinta

LIETUVIŠKA *SEuro

A L U n F ^ngrįžtiEu-

Karšti Užkandžiai^oje.
KASDIEN Wuty-

Patogi Vieta Užejimu .
Su MOTERIMS ,, Jenas 8*

15 Rusijos. 'DIDELIS PASIRINKIMAS į įjn . , 
VISOKIU GĖRIMŲ ^JISKra-

‘įSovietų Są- „ ,.
JUOZAS ZEIDAfS *s bu- s
411 Grand Street^“;

Brooklyn, N. Y.jos 
_____ atgal

HAvemeyer 8 - 0259 į,
RALPH K BU C KS

’ wietu dan-
FOTOGRAFAS

65 - 23 GRAND AVE 
Maspeth, N. Y.

Per stebukk 
koncentracijos s 
liko ir keletas 
dų.

Vienas jų, ac 
klaustas, kode 
žinoti Lietuvon 
tie judošiai laik 
o raudonieji pa 

* •
Potsdamo 1 

buvo nutarta B 
ko atiduoti 15 
sos vokiečių pi 
girnų iš anglų, 
amerikiečių ūži 
jos dalies. Be t< 
Ii viską išsivež 
domo Vokieti j o 
10 procentų i 
nais už medžiu 
22 — Amerika

I

. našius dalykus 
rikiečių ir pra

Žinovai apsl 
, šiuo Potsdamo 

sams buvo ati< 
negu pusė visos 
monės.

Mat, paskut: 
ciai daug savo 
perkėlę į ryti: 
pusę, kurią da 
sai.

Anot to, rus 
tai ir dribtelėj

Bet rusai ne 
lė nacių plėšri 
vokiečių nukt 
olandai ir ki 
tautos.

Kodėl joms 1 
ferencija niekt 
vokiečių pram 

★ I
Šį trečiadit 

buvo susirink 
Amerikos kun

Tarp lietuv 
cijų Kunigų V 
na iš veikliau 
čių laukas pi

N yrama
is Europos

ropoję ir su 
nelaimėmis, 1 
gams lietuviai 
didesnio veiki 
progos.

Tikimės, ka 
je, taip ir at 
jos imtis did 
bes.

Taip pat 1 
Kun. Vienybi 

jin va- uoliai remti i 
šiol atokiau
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