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jnn^jamerikiečiai mūsų 
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įjL.ią Rusijos piliečiai, 
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ten, kur gyvena 
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[r~pimą dalis mūsų žy- 
J lių buvo suimtų, 
---  Eisenhower prieš 

pįi) buvo pritaręs to- 
imui.
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G ’̂iams neturėjo, kaip
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USA RUSAI PROTESTUO
JA

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,

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

Washingtonas. — Ilgai už
trukusi Potsdamo konferen
cija buvo baigta pereitą sa
vaitę. Jai pirmininkavo Ame
rikos prezidentas Trumanas.

Daugiausia konferencija 
palietė Vokietijos valdymą 
ir jos likimą. Tas kraštas tuo 
tarpu neturės centrinės vy
riausybės. Jo karo pramonė 
bus visai sunaikinta. Visa 
Vokietija, kuri prieš šįjį ka
rą buvo svarbiausia pramo
nės šalis Europoje žemyne, 
bus pav&rsta žemės ūkio 
kraštu.

Vokietijoje už karo nuos
tolius atlygins daiktais, ku
riuos sąjungininkai ras rei
kalo pasiimti. Rusijai ati
teks didžioji vokiečių pramo
nės dalis.

Nutarta įsteigti Amerikos, 
Anglijos, Rusijos, Prancūzi
jos ir Kinijos užsienių reika
lų ministerių tarybą. Jos ar
timiausias uždavinys bus su
daryti taikos sąlygas buvu
siems Vokietijos sąjunginin
kams, pirmoj vietoj Italijai.

Vokietijoje visi karo nusi
kaltėliai netrukus turės at
sakyti teisme.

Lenkijai atiduota Vokieti
jos dalis ligi Oderio upės. 
Tuo būdu Lenkijos siena eis 
už 50 mylių nuo Berlyno. Ru
sija gauna Rytprūsių dalį su 
Karaliaučiumi.

Šie du teritoriniai klausi
mai dar bus persvarstyti vė
liau taikos konferencijoje.

Žurnalistai bus įsileidžia
mi į Lenkiją, Rumuniją, Bul
gariją, Vengriją ir Suomiją. 
Ligšiol rusai jiems ten nelei
do nė kojos įkelti. •

Konferencijos pranešime 
skaudžiai paliesta Ispanija— 
dabartinėje padėtyje ji nebus 
priimta į Jungtinių Tautų 
šeimą.

Apie Rusijos sutikimą ar 
nesutikimą kariauti su Japo
nija komunikate nė žodžio 
nebuvo pasakyta.

Eilė svarbių klausimų, 
kaip Dardanelų sąsiaurių li
kimas, nebuvo išspręsta.

Ryšium su paskelbtais nu
tarimais kai kurie komenta
toriai pažymėjo, kad per pa
skutinį tūkstantį metų jokia 
nugalėta valstybė nebuvo 
gavusi tokių griežtų sąlygų, 
kaip dabar Vokietija: taip 
buvo uždėtas laidotuvių ant
spaudas ant besotiškų Hitle
rio ir jo Reicho troškimų, — 
ilgiems laikams tas kraštas 
pasiliks paprastų ūkininkų 
žemė.
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MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 

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

prašali* '• *
žmfflfi lieka mūsų tremti-

Per stebuklą Vokietijos 
koncentracijos stovyklose iš
liko ir keletas Lietuvos 
dų.

Vienas jų, advokatas, 
klaustas, kodėl nenori 
žiuoti Lietuvon, atsakė:
tie judošiai laikė mane gyvą, 
o raudonieji pakartų!”
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(^vengiami, spaudžia- 
j^pami, net ir tokių 

__ -ijų, kaip amerikie- 
F^icinės valdžios ats- 

Pl s jiems užmokestis 
t^ką laisvės kovoje.

tame geresnių dienų, 
penas mūsų rašyto- 
upuotosios Vokieti- 

...eprarandame tikėji- 
nros laisve, nes vie- 
jjįjertybė bėra mums 

tvirtas ir nepalau-
Skėjimas.”
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Frankfurtas. — Kitą mė
nesį Niurnberge prieš teismą 
stos dešimt vokiečių, kaip 
karo kaltininkų.

Jų tarpe yra Goeringas, 
buvęs nacių užsienių reikalų 
ministeris Ribbentropas, Pa- 
penas, Rozenbergas, marša
las Keitelis, Darbo Fronto 
galva Ley, generolas Jodl, 
Streicheris, Frankas ir Seiss- 
Inquart.

Žuvo Garsiausias 
Lakūnas’? ■

Los Angeles. — Burbanke 
lėktuvo katastrofoje žuvo žy
miausias Amerikos aviacijos 
tūzas — majoras Bong.

Jis buvo užmuštas, kai per 
bandymą jo lėktuvas smogė 
į žemę netoli rezidencinės 
sekcijos. Bong dar buvo be
išsprunkąs iš lėktuvo laužo, 
bet ugnis jį sugavo, ir jis žu
vo liepsnose.

Majoras Bong yra numu
šęs 40 japonų lėktuvų — tai 
rekordinis skaičius Ameri
kos aviacijoj. Nors jis tebu
vo 24 metų amžiaus, bet tu
rėjo 26 medalius ir pažymė
jimus, tarp jų ir aukščiausią
jį — Kongreso medalį.

Jis buvo vedęs tik prieš 
pusę metų.

Lėktuvas, kurmo jis skri
do, per valandą cųiro 550 my
lių.

Po jo mirties! Amerikos 
aviacijos tūzu pasilieka pul
kininkas Meyer, iš Forest 
Hill, Queens, N. Y. Jis yra 
numušęs 37 japonų lėktuvus.

UNRRA Nori Naujii 
SiiniŲ

Londonas. — Anglijos sos
tinėje eina UNRRA posė
džiai. Kaip žinoma ši orga
nizacija, kuriai vadovauja 
buvęs New Yorko gubernato
rius Lehman, stengiasi padė
ti karo nuvargintiems žmo
nėms.

Londone paaiškėjo, kad 
UNRRA turimomis sumomis 
niekaip negalės išsiversti — 
tokia didelė pašalpa žmonėms 
reikalinga. Ištesėti savo pro
gramai ligi 1946 metų galo, 
UNRRA turėtų išleisti ligi 
2 bilijonų 300 milijonų dole
rių.
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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.

""'iai elgėsi su lietu- 
_ lip, prieš rusams ar- 
Įįjjuos masėmis varė 

1 rašto.
jl^ienas tokių tremti- 
jpa&ąeitą vasarą vėl su- 

bolševikų. Ketinau 
likimui ir pasilikti 

tačiau vokiečių 
mus prievarta išva

gi jetiją ir mane paėmė 
J • prie apkasų”.

orko valstijoje, prie 
buvo apgyvendinta 

^1 pabėgėlių iš Euro-

Potsdamo konferencijoje 
buvo nutarta Rusijai be nie
ko atiduoti 15 procentų vi
sos vokiečių pramonės įren
gimų iš anglų, prancūzų ir 
amerikiečių užimtos Vokieti
jos dalies. Be to, Sovietai ga
li viską išsivežti iš savo val
domo Vokietijos ruožo ir dar 
10 procentų išsikeisti mai
nais už medžius, kurą ir pa- 
22 — Amerika ST
našius dalykus iš anglų, ame
rikiečių ir prancūzų.

Žinovai apskaičiuoja, kad 
šiuo Potsdamo nutarimu ru
sams buvo atiduota daugiau 
negu pusė visos vokiečių pra
monės.

Mat, paskutiniu laiku na
ciai daug savo fabrikų buvo 
perkėlę į rytinę Vokietijos 
pusę, kurią dabar užėmę ru
sai.

Anot to, rusams kad davė, 
tai ir dribtelėjo.

Bet rusai nebuvo vieninte
lė nacių plėšimo auka: nuo 
vokiečių nukentėjo belgai, 
olandai ir kitos mažesnės 
tautos.

Kodėl joms Potsdamo kon
ferencija nieko neatlygino iš

Mirė Senatorius 
Johnson

Washingtonas. — Rugpjū
čio 6 d. mirė senatorius 
Hiram W. Johnson, vienas iš 
didžiausių izoliacinės politi
kos šalininkų.

Jis 1912 metais buvo kan
didatas į viceprezidentus su 
Teodoru Rooseveltu. Tada 
laimėjo Wilsonas.

Nuo 1917 m. Johnson buvo 
Amerikos Senato narys. 1919 
m. jis padėjo sumušti Ameri
kos įstojimą į Tautų Sąjun
gą ir šią vasarą balsavo prieš 
Jungtinių Tautų čarterį, — 
iš viso buvo tik du balsai 
prieš.
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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. I.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896
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i F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Į
i Atlieka mūriniu namu slėnu B- 
' lyginimu, plasteriavimą, šaligat- 
, vii) cementavimą ir kt darbus.

293 MAUJER STn 
BROOKLYN 6, N. Y.

rpe buvo vienas gu
rnelis, iš Rusijos.

Ristas, kodėl jis kra
ujuoti į Sovietų Są- 

jfis atsakė: „Mes bu- 
ę parašus, kad būsi- 

.lAŽinti tėvynėn. Bet 
’Uji tėvynė? Mes jos 
|||5. Mums grįžti atgal 
jvižudybė”.

Ljj^kalbėjo vienas iš tų, 
įgyvenęs Sovietų dan-

R i|ziai taip pat yra ma-
5 .jų. Užtai iš Europos iju. u4.iai 1O Aliu. ~ 

{Vai ir atsisako jin va-

Šį trečiadienį Brooklyne 
buvo susirinkę savo seiman 
Amerikos kunigai lietuviai.

Tarp lietuviškų organiza
cijų Kunigų Vienybė yra vie
na iš veikliausių. Jos rūpes
čių laukas platus ir įtakin
gas. Ryšium su įvykiais Eu
ropoje ir su lietuvių tautos 
nelaimėmis, Amerikos kuni
gams lietuviams atsidarė dar 
didesnio veikimo ir paramos 
progos.

Tikimės, kad kaip praeity
je, taip ir ateityje jie nebi
jos imtis didelės atsakomy
bės.

Taip pat būtų gera, kad 
Kun. Vienybės darbą imtų 

[uoliai remti ir tie, kurie lig
šiol atokiau laikėsi.

Pasauline Sostine 
Bus Amerikoj

Washingtonas. —, Ameri
kos vyriausybė tyrinėja pla
nus padaryti aoje šalyje 
thTp'thūtinę zoną, panašią j 
Columbijos distriktą, ir joje 
sutalpinti Jungtinių Tautų 
organizacijos įstaigas.

Toje siūlomoje zonoje sau 
vietos rastų tarptautinis 
bankas, taikos ir maisto 
ganizacijos. Vienas Iždo 
partamento valdininkas 
žymėjo, kad tokia zona
linti būti išskirta kur nors 
aplink San Francisco. Tas 
ruožas būtų atskiras mies
tas ir apimtų apie 10 kvadra
tinių mylių plotą.

Stalinas Nebuvo
Susirgęs

Washingtonas. — Einant 
Potsdamo konferencijai į ga
lą, buvo paskelbta, kad pora 
dienų posėdžiai neįvyko, Sta
linui susirgus.

Drew Pearson paskelbė, 
kad Rusijos diktatorius visai 
nesusirgęs. Buvusi kita mi
nėtos pertraukos priežastis: 
Anglijoj rinkimus Churchi- 
lliui pralaimėjus, rusų dele
gacija Potsdame susiruošė 
tokias iškilmes tai progai at
švęsti, kad Stalinui truko po
ra dienų atsigauti nuo „ce- 
lebravimo”.

■■ j
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NELEIS GRĮŽTI KARALIUI

Belgradas. — Jugoslavijos 
valdytojas Tito pranešė, kad 
tos šalies karalius Petras ne
galės grįžti į savo kraštą.

Tuo pareiškimu, atrodo, 
manoma likviduoti monar
chiją Jugoslavijoje.

KADA ATOMINE BOMBA SPROGO
Washingtonas. — Atominė 

bomba šioje šalyje pirmą sy
kį buvo išbandyta ir susprog
dinta šiemet liepos 16 dieną.

Tai atsitiko Naujosios 
Meksikos tyrlaukiuose, kur 
aplink per ištisas mylias ne
gyveno joks žmogus.

Atominei bombai sprogs
tant nakties tamsoje, kalnai 
už trijų mylių nušvito taip 
aiškiai, kaip dieną. Du vyrai, 
kurie buvo kontrolės bokšte 
už penkių mylių, buvo par
trenkti ant žemės. Kitas plie
no bokštas, prie kurio buvo 
prikabinta bandomoji bom
ba, tiesiog garuote išgaravo 
per sprogimą.

Prie to bandymo buvęs 
gen. Farrell pasakė: „Joks 
žmogaus padarytas daiktas 
niekados nėra turėjęs tokios 
jėgos.

„Bombos sprogimo šviesos 
negalima žodžiais apsakyti. 
Visa apylinkė nusišvietė ke
lis sykius stipriau, negu vi
durdienio saulėje, šviesa bu
vo auksinė, purpurinė, viole
tinė, pilka ir mėlyna. Ji nu
švietė aplinkiniuose kalnuose

kiekvieną viršūnę, tarpeklį ir 
skardį.

„Už trisdešimt sekundžių 
po sprogimo pirmas spaudi
mas smarkiai smogė į žmo
nes ir daiktus.Beveik sykiu 
pasigirdo stiprus, nutęstas, 
šiurpus kriokimas... Mes pa
sijutome labai silpni sutvėri
mėliai, drįsę šventvagiškai 
išmėginti pajėgos, ligšiol 
esančios tik Aukščiausiojo 
žinioje.” ,

Nuo bombos sprogimo 
Naujosios Meksikos tyrlau
kyje žmonės pajuto žemės 
drebėjimą ligi 250 mylių 
net didesniam tolume.

Washingtonas. — Antra
dienį vakare į šalies sostinę 
grįžo Amerikos prezidentas.

Ryšium su jo grįžimu kilo 
eilė spėliojimų.

Atrodo, kad, paskelbus 
atominės bombos išradimą, 
Japonijai bus duotas naujas 
ultimatumas baigti karą per 
48 valandas: kitaip ji bus 
išnaikinta naujo ginklo.

Prieš prezidentą guli opus 
kariuomenės ir laivyno su
mažinimo klausimas. Armija 
nusistačiusi laikyti 7 milijo
nus vyrų žygiui į Japoniją. 
Kongreso kai kurie nariai 
yra smarkiai pasišokę prieš 
tokį didelį skaičių.

Drauge spėliojama, ar tik 
nebus tuoj sušauktas Kon
gresas ir Senatas priimti 
svarbiems įstatymams. Da
bar Kongreso ir Senato na
riai yra išsiskirstę atostogų 
ligi spalių mėnesio.

Ketvirtadienį 10 vai. va
kare prezidentas Trumanas 
kalba per radiją apie Pots
damo konferenciją ir pasku
tinę karo padėtį.

Washingtonas. — Moksli
ninkai jau seniai galvojo ir 
tyrinėjo, kaip suskaldyti ato
mą ir iš jo gauti naujos, lig
šiol negirdėtos energijos.

Toji energija šiomis dieno
mis buvo pakinkyta karo 
tikslams: išrasta atominė 
bomba, kurios žudanti jėga 
yra nepalyginama nė su vie
nu ligi dabar žinomu ginklu: 
užteko numesti vieną atomi
nę bombą ant stambaus ja
ponų Hirošimos miesto, tu
rinčio pusketvirto šimto 
tūkstančių gyventojų, — ir 
60 procentų to miesto buvo 
sunaikinta.

Apie naują išradimą pa
sauliui pranešė prezidentas 
Trumanas nuo savo laivo, 
grįždamas į Ameriką.

Jau kelinti metai trijų ša
lių mokslininkai dirbo prie 
atominės bombos. Amerika, 
Anglija ir Kanada buvo įkin
kiusios stambiausius fizikos 
ir kitų gretimų mokslų atsto
vus.

Ligšiol atominės bombos 
tyrinėjimams ir padarymui 
buvo išleista apie 2 bilijonai 
dolerių, — tai pasakiška pi
nigų krūva.

Tose vietose, kur nebuvo 
nė vieno gyventojo, išaugo 
ištisi miestai. Oak Ridge, kur 
didžiausi darbai ėjo, iš nie
ko pakilo į 75,000 gyventojų 
koloniją. Įdomu, kad nė vie
nas jų nežinojo, ką jie daro: 
paslaptis buvo giliai užkas
ta kelių mokslininkl’Aįjalvo- 
se ir jų planuose. Paprasti 
darbininkai neturėjo nė men
kiausio supratimo, kad jie 
savo rankas prideda prie pa
vojingiausio šių dienų gink
lo.

Tuo pat laiku buvo žino
ma, kad ir vokiečiai skubėjo 
užbaigti atominę bombą. Tuo 
būdu kilo lenktynės, — kam

greičiau pasiseks. Kaip ma
tome, vokiečiai atsiliko, — 
ir tai labai nulėmė jų pralai
mėjimą.

Vokiečių mokslininkai sa
ko, kad jiems būtų reikėję 
dar maždaug pusės metų sa
vo planams įvykdyti.

Ant Hirošimos miesto bu
vo numesta tik vienintelė 
bomba. Prieš tai Amerikos 
lakūnai aiškiausiai matė vi
są miestą. Vos bombai nu
kritus — visa pradingo: tik 
iškilo ugnies ir dulkių debe
sys į padanges. Šviesa nuo 
sprogimo buvo tokia akinan
ti, kaip saulės žėrėjimas.

Prezidentas Trumanas sa
vo pranešime sako, kad nau
joji bomba sau galybę ima 
iš tos pat jėgos, kaip ir saulė. 
Mokslininkai mano, kad sau
lė žėri ne vien nuo paprastų 
medžiagų degimo joje, bet ir 
nuo atomų sprogimo.

Atrodo, kad naujas išradi
mas turės stiprių 
greitesniam karo 
Prezidentas sakė, 
ginklu bus toliau
japonų pramonės centrai.

Atominei bombai padaryti 
prisidėjo visa Amerika — iš 
įvairiausių vietų į Oak Ridge, 
Tenn., ir į kitus šio ginklo 
fabrikus plaukė visokios me
džiagos: iš Atlanto pakraš
čių, iš Kalifornijos ir kitų 
šios šalies vietų.

Patys japonai pripažino, 
kad ta viena numestoji bom
ba padarė daug žalos.

Visas pasaulis su nepa
prastu susidomėjimu laukia 
naujų žinių apie atominę 
bombą.

Taip pat vis daugiau kal
bama apie tai, koks gyveni
mas atrodys, kai kada nors 
atomo suskaldyta energija 
bus pritaikyta kasdieniniams 
reikalams.

pasekmių 
baigimui, 
kad šiuo 

naikinami

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS
Brooklynas. — Trečiadie

nį, rugpiūčio 8 d., 9:30 vai. 
Šv. Jurgio bažnyčioje iškil
mingomis mišiomis buvo pra
dėtas lietuvių R. K. Kunigų 
Vienybės seimas.

Mišias laikė ir pamokslą 
sakė kun. J. Karalius.

Bažnyčioje buvo susirin
kęs gražus būrys žmonių. 
Giedojo rinktinis choras.

Posėdžiai buvo pradėti 
11:15 vai. Atidarė Kun. Vie
nybės pirmininkas kun. J. 
Karalius.

Į prezidiumą buvo išrink
ta pirm. kun. P. Juras, vice- 
pirm. kun. Ign. Albavičius ir

sekretoriais kun. J. Vaškys 
ir kun. S. Stonis.

Rezoliucijų komisiją suda
rė kun. Dr. J. Vaškas, kun. 
J. Baltusevičius ir kun. T. 
Čižauskas.

Seime dalyvavo per 50 ku
nigų.

Darbų tvarkoje buvo 
svarstyta eilė svarbių klau
simų — apie religinę padėtį 
Lietuvoje, apie lietuvius 
tremtinius ir karo belaisvius, 
apie lietuvius kunigus trem
tinius, apie spaudą ir orga
nizacijas.

Smulkiau apie seimo dar
bus ir nutarimus pranešime 
kitą savaitę.

BUVĘS ŠTABO VIRŠININ. KATALIKAS

ir

Naciu Stovyklose

NESUTIKO DĖTIS SU 
MASKVA

Amerikos pravoslavų pa- 
triarkas, metropolitas Theo- 
pilius atsisakė priklausyti 
prie Maskvos valdomos rusų 
bažnyčios. Theopiliui pri
klauso 358 rusų pravoslavų 
parapijos, kurios yra išsimė
čiusios Amerikoje ir Kanado
je.

Iš Danijos atėjo laiškas, 
parašytas vieno lietuvio dak
taro.

Jisai su kitų būriu buvo 
suimtas Lietuvoje po to, kai 
lietuviai pasipriešino nacių 
politikai. Visi jie buvo nuga
benti į Štuthofo koncentra
cijos stovyklą, ir ten jis iš
buvo 26 mėnesius. Ten ka
lėjo poetas Balys Sruoga, bu
vęs Lietuvos Banko valdyto
jas V. Jurgutis ir eilė kitų.

Jų grupėje buvo 46 lietu
viai. Iš jų 10 mirė stovyklo
je. Tai sudaro apie 20 pro
centų. Išlikusieji daugiausia 
yra tiek išvarginti, kad ilgai 
truks, kol atsigriebs. Iš sto
vyklos jie pabėgo tik vienais 
kalėjimo drabužiais.

Washingtonas. — Vienas 
iš žymiausių Amerikos armi
jos karių, buvęs generalinio 
štabo viršininkas generolas 
Craig buvo katalikas.

Jis mirė rugpiūčio 5 d. ir 
palaidotas Arlington© kapi
nėse. Buvo 70 metų amžiaus.

Generolas Craig nuo 1935 
m. ligi 1939 metų buvo Ame
rikos generalinio štabo vir
šininkas. Jis buvo artimas 
draugas su Pershing, kuris 
per aną karą vadovavo Ame
rikos kariuomenei Europoje. 
Jis taip pat rekomandavo 
gen. Marshall savo įpėdiniu 
generaliniam štabe.

Gen. Craig iš kariuomenės 
pasitraukė 1939 m. Bet po 
dvejų metų jis vėl grįžo į ak
tyvią tarnybą.

Kapelionas, kuris genero
lui Craig suteikė paskutinius 
religinius patarnavimus, pa
reiškė: „Jis buvo vienas iš 
geriausių katalikų, kokį aš 
esu kada nors sutikęs”.

Gen. Craig buvo gimęs 
Missouri valstijoje.

RUSAI SIAUČIA 
AUSTRIJOJ

New Yorkas. — New Yor- 
ko „Times” korespondentas 
iš Vienos praneša, kad rusų 
kareiviai Austrijoje užpuldi
nėja ir išgėdina moteris, taip 
pat plėšia namus, tarp kurių 
nepraleidžia nė darbininkų.

Iš Austrijos fabrikų maši
nos išgabenamos Rusijon.

44:



AMERIKA

0 0v1ĖiEiiCa E
LEIDŽIA LIETUVIŲ 

UNIVERSALIS BIURAS, INC. 
KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina:

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:

TAIP NACIAI IŠVARĖ LIETUVIUS

Jungt. Valst. metams............ 3.00
‘Jungt Valst pusmečiui ....... 1.60
Užsienyje metams ................ 3.25
Užsienyje pusmečiui ............  1.75

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

Skelbimų kainos pagal susitarimą. Advertising rates on application.

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

LIETUVA POTSDAMO NUTARIME

Paskutiniame savo pranešime Kongreso nariams velio
nis prezidentas Rooseveltas neva netyčiomis prasitarė, kad 
Rytprūsių dalis teksianti Rusijai.

Tada kilo nerimo: kaipgi Rusija gali gauti Rytprūsių 
kampą, jei ji prie tos srities neprieina, net turint galvoj 
ir Curzono liniją?

Vieni Roosevelto žodžius ėmė aiškinti, kaip nelaimingų 
liežuvio paslydimą, — esą, jo rankrašty visai to nebuvę, 
tad perdaug dėmesio į tai kreipti nė nereikėtų.

Kiti vėl guodėsi, kad Rusija gali kaip nors gauti priėji
mą lig Rytprūsių pro Suvalkų trikampį, išmušant siaurą 
plyšį tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Nei Amerika, nei Anglija tada nebuvo Lietuvos pripa
žinusi Rusijai. Užtai tas Roosevelto prasitarimas ir atrodė 
toks nesuprantamas, sunkiai išaiškinamas ir. . . nieko gero 
nelemiantis pasaulio teisingumui ir mažųjų tautų teisėms: 
mat, prezidento mintyje lyg ir buvo išdilę, kad tarp Rusi
jos ir Rytprūsių dar stovi Lietuva, kad Sovietų Sąjungos 
žemės neprieina nei prie Eitkūnų nei Tilžės.
žės.

Valstybės Departamentas mus nuramino, kad, nežiū
rint mįslingų Roosevelto žodžių, Jungtinės Valstybės savo 
nusistatymo dėl Lietuvos laisvės nėra pakeitusios.

Bet štai dar su didesniu nustebimu ir nerimu skaitome 
Potsdamo konferencijos nutarimus.

Ten parašyta:
„Konferencija svarstė Sovietų vyriausybės siūlymą, 

kad laukiant galutino teritorinių klausimų išsprendimo tai
kos suvažiavime, Sovietų Sąjungos Socialistinių Respubli
kų vakarinių sienų ruožas, kuris yra gretimais (adjacent) 
Baltijos jūros, eitų nuo Dancigo įlankos į rytus, šiaurėn nuo 
Braunsbergo-Geldupio, ligi vietos, kur susitinka Lietuvos, 
Lenkijos Respublikos ir Rytprūsių sienos.

„Konferencija principe sutiko su Sovietų vyriausybės 
siūlymu apie galutiną Karaliaučiaus ir gretimos, viršum 
minėtos srities perdavimą Sovietų Sąjungai. . .”

Pirmas klausimas yra šisai: kokios Sovietų respubli
kos yra gretimais Baltijos jūros?

Ligšiol jokios nebuvo, išskyrus pačią Rusijos respub
liką, prie Baltijos jūros prieinančią anapus Estijos. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nepripažįstant Rusijai, darosi 
nesuprantama, kodėl komunikate minima socialistinių res
publikų, o ne vienos respublikos siena gretimais Baltijos 
jūros. Iš kur atsirado tos kitos Sovietinės respublikos ir 
ką čia konferncijos dalyviai turėjo galvoje — argi visiems 
jiems sovietinėmis respublikomis būtų pavirtę Baltijos vals
tybės?

Kaip keista būtų matyti laisvių šalies Amerikos pre
zidento parašą po tokiu nutarimu, kuriuo ištisos valstybės 
atiduodamos žiauriausiai šių dienų tironijai.

Iš komunikato aiškiai matyti antras dalykas — to sva
joto plyšio tarp Lenkijos ir Lietuvos nepadaryta Rusijai 
prieiti prie Rytprūsių: ten įsakmiai pasakyta, kad Lietu
vos ir Lenkijos sienos susitinka. Vadinas, Rusijai nėra jo
kio koridoriaus pasiekti naujai įgytas žemes.

Argi jai kelias turės eiti per seno, garbingo ir kultū
ringo laisvos Lietuvos krašto lavoną?

Teisybė, komunikate Lietuva buvo paminėta be visokių 
tarybinių ir socialistinių pridėčkų, — lengva įsivaizduoti, 
kaip Kremliaus ponams būtų buvę malonu pirštu prikiši
mai tuos priedus Potsdamo nutarimuose prikergti prie Lie
tuvos. Bet tai klausimo nepalengvina ir padėties skaidriau 
nenušviečia. Juk jei konferencijos dalyviai ankstyvesniam 
sakiny atrado tiek Sovietinių respublikų gretimais Baltijos 
jūros, tai tarp jų galėjo atsidurti ir tie kraštai, kurie ligšiol 
nebuvo dar išduoti raudonajai upei.

Būdamas Berlyne, prezidentas Trumanas tarė garsius 
žodžius, kurie nuskambėjo po visą pasaulį: Amerika iš šio 
karo nenori jokių teritorijų ir jokio pelno! Juk kovojama 
dėl teisingumo, geresnės tautų ateities ir laisvės.

Tenka paklausti: ar tai yra tik žodžiai, žodžiai ir žo
džiai ?

Jeigu ne, tai kodėl Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų pa
dėtis ne tik nesistengiama palengvinti, bet su kiekviena 
konferencija vis stipriau joms užtraukiama kilpa?

Kadaise Fridrikas Didysis iš Potsdamo paleido mintį 
išplėšyti Lietuvą ir Lenkiją tarp Austrijos, Rusijos ir Prū
sijos.

Fridrikas Didysis buvo Hitlerio pranokėjas. Sunku su
prasti žmogaus protui, kaip Amerikos prezidentas galėtų 
keistu sutapimu pakartoti Hitlerio protėvių barbariškus 
sprendimus, dargi taikomus tam pačiam kraštui — Lie
tuvai.

R.

ŽANDARŲ LYDIMA 
VIRTINĖ

Vienas čion gyvenantis 
lietuvis gavo laišką iš savo 
brolio kunigo, atsidūrusio 
Vokietijoje po amerikiečiais.

Laiškas įdomus tuo, kad iš 
jo matyti, kaip naciai lietu
vius varė iš tėvynės.

Štai laiško ištraukos:
„Būdamas pasienio mieste, 

paskutiniu laiku visą mėne
sį gyvenau 10-15 kilometrų 
atstu nuo fronto; visko teko 
tuo laiku patirti bei išgyven
ti.

„Tik staiga, visai netikė
tai, rugpiūčio 24 d. 7 vai. ry
to gavome įsakymą per 2 va
landas visi aliai vieno iš 
miesto išsinešdinti. Buvo įsa
kyta 9 vai. visiems gyvento
jams susirinkti miesto sode 
su vežimais, gyvuliais ir vi
sa manta. Ir jau 11 vai. visų 
miesto gyventojų virtinė, 
žandarų lydima, iškeliavo į 
vakarus.

„Ką tuomet jaučiau savo 
širdyje, išreikšti neįstengiu. 
Man su vikaru ir viena tar
naite buvo dar leista kol kas 
pasilikti. Bet jau rugpiūčio 
27 d. ir mudu turėjom vykti. 
Taigi sekmadienį, minėtą die
ną, atsilaikę šv. Mišias, apie 
10 vai. pasiėmę į rankas po 
porą čemodanų, iškeliavome 
dar neva dviračiais, nes ark
lius buvau išleidęs su visais 
savo ir bažnyčios tarnais jau 
rugpiūčio 24 d.

„Kadangi parapijos paru- 
bežinė dalis dar buvo neiš- 
kraustyta, tai mudu su vika
ru pasidalinom ją į du rajo
nus ir manėm čia laikytis. 
Vikarą tačiau vokiečių ko
mendantas išsiuntė į Vokie
tiją po 3 savaičių, aš gi iš
gyvenau viso labo 7 savai
tes...

„Spalių 16 d. frontui stai
ga pajudėjus, gavome įsaky
mą iš atvykusių vokiečių ka
rininkų iš ten prapulti.

APLINKUI VISI ŪKIAI 
DEGĖ

„Aplinkui visi gyventojai 
degė. Sviediniai jau sprogo 
aplink mus ir mūsų sode. 
Trobos, kur gyvenom, taip 
pat buvo padegtos spalių 17 
d. lygiai 2 vai.

„Taigi, šūvių palydėti, or
laiviams skraidant virš gal
vų, sviediniams sprogstant 
aplink, kulkoms ir skevel
droms švilpiant pro ausis, 
gaisrų apšviestu keliu pa
traukėm visi į vakarus ir spa
lių 17 d. apie 9 vai. vakare 
peržengėm Reicho sieną. Pa
skutines šv. Mišias Lietuvo
je atlaikiau spalių 17 d. ir,po 
12 dienų pertraukos, gavau 
atlaikyti pirmas šv. Mišias 
Vokietijoje Friedlando baž
nyčioje, Kristaus Karaliaus 
šventėje, spalių 29 d.

„Keliavome ilgiausioje vir
tinėje 12 dienų arkliais, nak
vodami kluonuose, tvartuose, 
o dar dažniau po atviru dan
gumi. Tik susirgus mano 
draugui kunigui, sėdom mu
du į traukinį ir spalių 30 d. 
jau buvome Berlyne.

„Iš čia buvau pasiųstas į 
„Blankenburgą (Harz), kur 
išgyvenau dvi savaites ir, iš 
ten sugrįžęs, buvau pasiųstas 
gyventi į Bavariją.

VISKO NETEKAU
„Ką turėjau, visko abso

liučiai netekau. Buvau pasi
ėmęs iš namų du nedideliu 
čemodanu su baltiniais ir ki
tais būtiniausiais kasdieni
niame gyvenime daiktais, bet 
pakeliui vieną, ir tai reika
lingiausią, čemodaną prasi- 
puldžiau. Likausi tad be bal
tinių, be apsiavimo ir t.t. 
Pradėjau gyventi su mažes
niais ištekliais, negu kad tik 
ką iš seminarijos išėjęs ku
nigėlis. Turiu ant savęs vie
ną kostiumą, rudeninį paltą, 
vieną sutaną ir pora marški
nių. Gyvenu tad iš išmaldos...

„Ačiū Dievui, kad dar pa
saulyje esama gerų žmonių. 
Tie mane apdovanojo bent 
baltiniais ir apavu... Bendrai 
paėmus, mano padėtis nepa
vydėtina tiek medžiaginiu, 
tiek dar labiau moraliniu at
žvilgiu.

„Visi esam išblaškyti. Ne
turiu su kuo pasitarti. Visa 
tai Dievo rankose. Pasitikiu 
vien Dievo Apvaizda, kuri, 
tikiuosi, pakreips tinkama 
linkme visų mūsų — bena
mių, o drauge ir mano liki
mą.”

Iš Tremtinių Vargų
ESU PASILIKUSI VIENA 

TARP SVETLMŲ

Sužinoję apie LAIC Social 
Service Bureau, benamiai lietu
viai iš Europos gausiai siunčia 
laiškus. Daugiausia jie prašo su
ieškoti jų gimines, bet daugelis 
drauge aprašo ir savo šiurpius 
pergyvenimus.

“Vokiečiai išvežė darbams 
mane, o mano sesutę atskyrė 
nuo namiškių; išbuvau 3 metus 
ir nė karto neleido atostogų” 
rako viena lietuvė iš Danijos. 
“Taip turėjome vargti, kol pri
artėjo frontas ir reikėjo trauk
tis. Kelionė visą laiką buvo labai 
sunki. Reikėjo pakęsti šalčio ir 
bado, kol pasiekėm Daniją... Da
bar trūksta aprangos, nes už
puldavo lėktuvai ii' viską reikėjo 
palikti norint save apsaugoti, 
ir dar nelaimė — turėjau su se
sute persiskirti. Nežinau, kur ji.”

MAČIAU PRO UŽŠTANGUOTA 
LANGA, KAIP VARE VYRA

Dar jautresnis Įeitas laiškas iš 
Danijos lietuvės, kuri pereitų 
metų rugpiūčio mėn. turėjo ap
leisti Lietuvą: “Sveikinu Jus, 
mieli draugai lietuviai. Esu pa
silikusi viena tarp svetimų, at
skirta nuo savo vyro, tėvelių, 
brolių ir pažįstamų... Su vyru 
gyvenau dar nepilnai porą mė
nesių Vokietijoj. Atskyrė mudu 
su vyru, atėmė arklį su daiktais, 
tik davė čemodaną pasiimti į 
ranką, vyrą nuvarė į vieną la
gerį, o mane į kitą. Paskiau, ant 
rytojaus vyrą išvežė dirbti. Ne
leido ir atsisveikinti, tik aš ma
čiau pro užštanguotą langą, kaip 
ėjo pulke vyrų. O aš pasilikau 
ašarose, laukiau kasdien atmai
nos, paskiau devintą dieną ma
ne išvežė dirbti į ligoninę, mane 
vieną lietuvę tarp 12 mergaičių 
lenkių. Kalbos nemokėjau, tai, 
būdavo, pagalvoju apie savo vy
rą, tėvelius, brolius, paverkiu ir 
tiek. Gyvenau tenai pusantro 
mėnesio, paskiau išvežė į lage
rius.

Iš tenai ėjome ant kelto, iš
buvome 2 paras be miego, dre
bėjome nuo bombų.

Persikėlę keltu 4 mylių 
pločio vandenį, dar turėjome ei
ti 80 km. (apie 50 mylių) iki 
laivų, kuriais vežė į Daniją. 
Graudinga buvo kelionė. Kojos 
pūslėtos, nevalgę, niekas nesirū
pino mumis, ėjo pilni keliai žmo
nių su maišeliais ant kuprų... Ir 
ką turėjau drabužių, reikėjo nu
mesti, nes nevaliojau nešti. Tik 
tiek, kiek apsivilkusi, nes kojos 
buvo pūslėtos, sulyta, suvargus, 
be miego, nakvodavom kur po 
kokiu medeliu, kumščią po galva 
pasidėję. Tai taip ir sekiau pas
kui svetimus.

REIKALAUJA LAISVIŲ

Erie diecezijos vyskupas J. 
M. Gannon savo žodyje, kreip
damasis į Kongresą ir į Ameri
kos gyventojus, pabrėžė reika
lą suteikti demokratines laisves 
250-čiai milijonų vidurinės ir ry
tinės Europos žmonių, kurie da
bar yra išimtinoje sovietų kon
trolėje.

„Atėjo laikas”, kalbėjo vys

kupas Gannon, „kada turime 
tvirtai ginti savo teises. Mes 
norime, kad mums būtų leista 
lankyti vidurinės-rytinės Euro
pos kraštus ir juose darbuotis 
taip, kaip tas leidžiama rusams 
mūsų valdomose žemėse. Dabar 
visa vidurinė Europa liko ap
supta sovietų karišku kordonu. 
Niekam iš esančių jo viduje ne
leidžiama susisiekti su išoriniu 
pasauliu.” LAIC.

LIETUVOJE MIRĖ KAZYS PUIDA
Pietų Amerikos lietuviš

kieji laikraščiai praneša, kad 
šių metų sausio mėn. 25 d. 
Kaune mirė rašytojas Kazys 
Puida, sulaukęs 62 m. am
žiaus. Velionis buvo uolus 
plunksnos darbininkas. Jis 
yra parašęs arba išvertęs 
apie 60 knygų, kurias drau
gėn paėmus susidarytų tūks
tančiai spausdintų puslapių.

K. Puida gimė 1883 m. ko
vo 19 d. Sėtijų kaime. Suval
kijos Naumiesčio apylinkėse. 
Gimnaziją ėjo Marijampolėj. 
1904 m. baigė Berlyno poli
technikos institutą inžinierio 
laipsniu. Berlyne, drauge su 
D. Zauniumi, įkūrė „Berlyno 
Lietuvių Draugiją”. Iš Lie
tuvos rašinėjo į „Lietuvos 
Laikraštį,” leidžiamą Petra
pilyje. Pasirašydavo K. Ze- 
gotos slapyvardžiu (vėliau tą 
slapyvardį naudojo ir knygas 
leisdamas, pav. „Iš sermė
giaus krūtinės”). Trejetą me
tų dirbo prie „Vilniaus ži
nių”, kurį laiką buvo jų re
daktoriumi, o nuo 1907 me
tų — paskirtas mokytoju 
Šiaulių gimnazijoje. Žandarų 
persekiojamas turėjo keltis į 
Rusiją, kur Celiabinske mo
kytojavo. 1916 m. buvo mo
bilizuotas į rusų kariuomenę.

Lietuvon tegalėjo sugrįž
ti tik 1920 metais, čia dau
giausia laiko pašvęsdavo ra
šymui. Redagavo keletą li
teratūros ir meno žurnalų, 
kaip „Gairės” (1923), „Kū
rybos keliais” (1924), „Gai
sai” (1930). Iš jo originalių 
raštų paminėtini „žemės 
Giesmė”, „Ruduo”, „Kelei-I

vis”, „Apysakos”, „Mūsų dai
niai”, „Geležinis Vilkas”, 
„Magnus Dux” ir kt., iš dra
mų — „Mirga”, „Rūtų Vai
nikas”, „Undinė”, „Gairės” 
ir kt. Ypatingai daug K. Pui
da yra išvertęs. Jis vertė Su- 
dermano, Ibseno dramas bei 
veikalus — Weyssenhofo, 
Niemojevskio, O. S. Mardeno, 
Orzeškienės, Oscar Wilde, 
Mayne-Reido, Galsworthy, 
Grey, Jelusich, Kellermano, 
Jack Londono, S. Shaw ir ki
tų. Jis išvertė į lietuvių ir to
kias plačiai žinomas knygas 
kaip Sinclairo „Pelkės”, Ra
dzevičiūtės „Dievaitis”, Sen
kevičiaus „Quo Vadis”.

Velionis palaidotas šalia jo 
žmonos, rašytojos Pleirytės- 
Puidienės, kuri pasirašydavo 
slapyvardžiu Vaidilutė.

LAIC.

Įsėdome į laivą. Lėktuvų bom
bardavimo lydimi plaukėme. 
Buvau nei gyva, nei mirusi. 
Baimė ir nuovargis kamavo. Bet 
įplaukėm laimingai į danų uos
tą. Tenai stovėjome savaitę.

Vieną rytą išgirdau linksmą 
naujieną, kad karas baigtas, tai 
buvo gegužės 5 d., šeštadienį. 
Laivas grįžo į Vokietiją, tai mes 
40 lietuvių pabėgome į Daniją. 
Buvome suvaryti į lagerius ir 
aprūpinti maistu. Tai ir gyve
nu Danijoj, laukdama tolimes
nės ateities. Liūdna ir vargas 
vienai tarp svetimų.”

BENAMIAI LIETUVIAI JAV 
IR ANGLŲ OKUPUOTOJE 

ZONOJE

GRESIA BADAS

Laukia atstovų iš USA
Pabėgėliai laukia, kad juos iš 

Amerikos aplankytų tenykščių 
lietuvių organizacijų atstovai ir 
vietoje vispusiškai ir nuodugniai 
bei bešališkai susipažintų su jų 
būkle. Pageidaujama, kad atvy
kusieji atstovai, sugrįžę į Ame
riką, išsamiai painformuotų sa
vo organizacijas apie pabėgėlių 
rūpesčius. Pagalba turėtų būti 
plataus masto ir skubi, nes su 
kiekviena savaite artėja ruduo 
ir žiema. Kas duoda greit, duo
da dvigubai. Jeigu Amerikos lie
tuviai visada atjautė savo tėvų 
žemes vargus, tai šiandien ne
tenka abejoti, kad jų duosnu- 
mas atitiks tą didelį vargą, ku
rį kenčia be Tėvynės likę bro
liai ir seserys. Vargas gi tikrai 
neapsakomas.”

LAIC gavo šitokį pranešimą: 
“Tuo tarpu kai apie lietuvių 

pabėgėlių gyvenimą anglų užim
tojoje Vokietijos zonoje dar ne
turima tiesioginių žinių, jau ga
lima susidaryti apytikrį vaizdą 
apie gyvenimo sąlygas Ameri
kos Jung. Valstybių ir Prancū
zijos kariuomenių laikomose sri
tyse. Netenka nė speciališkai pa
brėžti, kad karo nuteriotoje Vo
kietijoje gyvenimas iš viso yra 
sunkus. Tuo skurdžiau gyvena 
lietuviai, turėję Lietuvoje viską 
palikti. Neretas atsitikimas, kuo
met mūsų tautiečiams teko nu
stoti Vokietijoje net paskutinės 
valyzos, kurią jie buvo pasiėmę 
iš Lietuvos. Mat, daug tūkstan
čių lietuvių turėjo po keliolika 
kartų kaitalioti gyvenamąją vie
tą, nes jiems teko vis toliau 
trauktis į vakarus, kai raudo
noji armija slinko Vokietijos gi
lumom Tas pats likimas ištiko 
lietuvius, gyvenusius rytų Aus
trijoje. Austrų sostinė Viena bu
vo vienas stambiausiųjų centrų, 
kur lietuviai pabėgėliai buvo 
laikinai suradę prieglobstį.

Dabartiniu metu dar neįma
noma sudaryti tikslesnės statis
tikos, kiek lietuvių pabėgėlių 
prisiglaudė Bavarijoje, Badene, 
Wuertenberge bei Austrijos va
karų provincijose. Tačiau lietu
vių tose srityse bus galima pri- 
skaityti tūkstančiais. Jie yra su
kūrę savo tautinius komitetus,
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7. Tėvynes pasiilgimas j rioms pasaulyje nėra r. .tavoje 
Nedėkinga Lietuvos geo- arba nardo po tankiui*^aUja. 

grafinė padėtis daug žalos 1dynus ir vogčiomis klgT 
mūsų tautai padarė. Būdamastebukingojo lakštinį 
maža valstybė galingų kai- suokimo. Tai vėl staiga0^. 
mynų tarpe Lietuva visuo-i Gmi persikeliu į žaliu 
met virsdavo jų susikirtimų mu pasipuošusius rugi^' •
arena. Ištisus šimtmečius 
Lietuvos žemelė buvo try
piama svetimųjų, o paverg-

pasirinkti narsus kun: 
is, kuris gerai mano 
gaikštiją valdytų, m 
mirus. Neturėdamas s 
noriu, kad žentas 
man sūnumi. Tiek ši 
šių, garsingiausių kur 
čių siuntė piršlių į tav 
visus paniekinusi, ] 
savo tarną! Pasakyk, 
toks yra? Tuojau pas

— Nesiginu, branj 
veli, kad pamilau sa 
dinį, bet kas jis yra - 
sakysiu! Taip pyksti i 
nęs, tai ant jo pykši

. biau. Kam dar jis tur 
ti? Gana jau mano

■ ašarų ir kęsmų!
1 Kiek prašė kūnų 
’ kaip baugino, ką tik 
’ vis negelbėjo. Živilė 

kė, kuo vardu yra j< 
masis. Tada kuni 
taip supyko, jog net 
apmaudu. Sušuko rū 
su:

— Na, gerai. Kad 1 
atkakli, padarei gėd 
mano kunigaikštijai 
tave sudeginti die1 
aukodamas! Po save 
Perkūno šventė, tada 
deginta. Už savo nu 
turi atsilyginti diev

Ir liepė Živilę įme 
iiman.

kus, virš kurių statinę r.’ 
padanges kildamas pla;^.9Un 
vyturiukas, labai iškilu#

himną. Aš jaučiuosi sVies“' 

driąją padangę, virš ^^su‘ 
kaip pūkas lengvų d< 0)aU ^en 
kur užmirštama žemės»M e^e‘ 
gai ir rūpesčiai, kur taįdH®l P1' 
ra, malonu, jauku... ,įeno nors

Skaudu be tėvynės)pasiimda-
Bet štai subilda pr< savo 

šniokščiąs traukinys, sųjb^0- ^z' 
ka kambario durys, suęjbii j? mY' 
ba langai ir aš, išbudin 
gražaus sapno, vėl pasi 
Pilkojoj 
pradeda 
SUVirpa ugeaiu .
širdis, o prieš akis ats^r . 
didžiulėmis raidėmis iš$T®Jva' 
reikšmingi poeto Mi(;^e.nas 
čiaus žodžiai: „Lietuva! P15® 
no Tėvyne, Tu esi man 
gi, kaip sveikata: tik ta^'rn6D0' 
vęs pasigenda, kas Tavi 
rado”...

Kad vulkanu neišsi^ 

I aš sprunku iš kambai1^0 
bėgu į laukus, kur be A“! 
kinai galėčiau viską uz221^ 
ti. Vaikščioju paupiais,2!®,w 
kioju tarp kukurūzos 
bet ir ten nerandu gyvo1™!13 . 0 
to, kuris mano mintis į!Ą(Mau' 
kytų. Tuomet kylu į Ii®18’ nar‘ 
kur kilometro aukštyje 
liarne pušyne girdisi jjifriesmmkus 
sus gegutės „kukū”. Prš^todVi
džius neriu pirmyn, nc’^01! Pa' 
mas įsitikinti, ar tas „1* 
bent kiek panašiai jįg mo_ 
kaip Lietuvos miškuose^ įuv0. 
ja, gegutė, kaip ir aš, t^ 
jaučiasi šioje padangėje. kad , 
tima, kad savo sauksm., . . . , ,. „vi i si neišmanodrįsta pakartoti. Tik lai 
balandis, kieno tai žū,... . 
nuskriaustas, nesustoja1'1 _ .' 
nai brukavęs.-r v . . sbmigaiksty-Instmktyviai as kreip A
į jį daii os od a s, Pra,:,asalĮP1 
mas, kad bent jis pns 
iš manęs tarpininkavim2116718 ne" 
siją susisiekti su mylimines 
tu va: įsupyks ant

šsvo tarną, 
„Karvelėli mėlynasis,^ j0 & 

velėli, tu pilkai
Skrisk į tą šalelę, ku^^. 

tava manęs la
Pasakyk jai, karvelėly „ 

sakyk jai, mėLu1!, 
sis: tonika-1

Vai ilgu, man ilgu??? 1 
ilgu, man ilgu J“

Nerimsta, nerimsta/611 V6r'£e 
no širdelė...” jMrs tėvas

Matas -Siu ii neis- Tirolis, birželio 30, 194^^^ 
RUSAI NESILIAUJA RE^P PE
LAVĘ IŠDUOTI PABAL

PABĖGĖLIŲ K, buvo pa-
--------- Cigaikštytė

Sekant rugpiūčio 1 d. j^į0 teeaip- 
York Times, Sovietų oficta,,; 
“Izvestija” ir vėl paleido “un,.0^° 
reikalaujant išduoti svetur geda, 
dūrusius pabėgėlius, šį P&) ir gaile- 
Maskvos ataka nukreipta Hė išblyško 
Norvegiją^ ir Švediją Chap j ’ 
ringą, kad didžiųjų demokn , u 
Maskva pulti privengia, nor skaistus , 
balčio atbėgėlių traktavime?? sniegas, 
žiūriu toną kaip tik davė ^paraudonavo 
beduoda Amerika su D. Brl

Rašant apie Norvegiją “f JKarijotas 
tija” korespondentas B. IljiWcjo pa
siskundžia, kad, girdi, daiktinė klau- 
kaip 5,000 “Sovietų piliečiui^ jj. neger. 
patrijavimas yra prilaiką ' 
Tas liečia “sovietų piliečiu^ fro6eJ°! 
vakarų Ukrainos, vakarų . Wo kliu 
gudijos ir Pabalčio “Sovietų 7nelygų, ir 
publikų”. Vadinasi, ir srifindaiminga. 
Rytus nuo vadinamos KiUWl. ' 
linijos. J '

Kaip ’žinoma, Sovietai C^P^isau- 
plotus pasilaiko savo nuos1"!
be. Tuo tarpu, mes žinome/kodėl tu esi 
vakarų demokratijos šio sov^verkusi• 
nusistatymo nepripažįsta.

Panašus užmetimas dartk r ° 
ir Švedijai. Vietomis net ba?tekėti 
narna švedų-Sovietų sant^ verki ir 
pakrikimu. ^ašnie-

Pravartu priminti, kad sV^ , 
šiuo reikalu savo nusistatę. ° , 
jau turi — Pabalčio pilieČv11 numir- 
Rusiją prievarta grąžinami.Padarei 
bus. rjilvai; vie-

xCLAxJLCX 0 Y V Lllll vJ pci V ’ T*fl-

tas lietuvis turėjo tempti traukdamas savo čynife ’ „ 
sunkų ukupčiiicų jungą, arba himną. Aš jaučiuosi , 
ieškoti saugesnės vietelės to- skrendąs drauge su juo^o^J ’
sunkų okupantų jungą, arba

limiausiuose pasaulio kraš
tuose. To pasekme jau prieš 
šį karą trečdalis lietuvių tau
tos atsidūrė už savo tėvynės 
ribų. Bet šis Pasaulinis 
ras mūsų tautai atnešė 
didžiausią, nelaimę.

Neprisotinami mūsų 
mynai dabar nepasitenkino 
lietuvį padarę savo vergu. 
Jie, išrodo, siekia mūsų tau
tą visiškai išnaikinti. Jūs 
jau būsite girdėję apie masi
nes mūsų brolių žudynes ir 
ankstyvesnius jų išvežimus, 
todėl jų čia nekartosiu. No
riu tik priminti apie paskiau
siai mūsų kraštui suduotą 
smūgį.
Jei negaus pagalbos — žus

Šiomis dienomis Amerikos 
laikraščiai rašė, jog buvu-

Ka- 
visų

kai-

tikrovėj. ‘ K?** 
neramiai kilį^. 

ilgesio pnkar ;
‘ • Vįjjvo ir va-

šioje Vokietijos teritorijoje krūtinėje pūiiuojanti į 
vargsta ame 600.000 lietuviu - ___j___________vargsta apie 600,000 lietuvių 
karo pabėgėlių. Skaitlinė tik
rai bauginanti, ypač kai ją 
pridėsime prie pirmesnių mū
sų tautos nuostolių. Skaitli
nė bauginanti todėl, kad šie 
karo pabėgėliai apleido savo 
kraštą visai netikėtai ir ki
tomis sąlygomis, negu anks
tyvesnieji mūsų emigrantai. 
Jei pirmiau svetimųjų skiau- 
džiamas ir persekiojamas lie
tuvis bėgo iš savo tėvynės, 
jis važiavo užsienin ieškoti 
geresnių gyvenimo sąlygų su 
iš anksto apgalvotu planu, 
kur apsistoti ir ką pradėti 
veikti. Dabar gi jis jėga ar 
susidėjusių aplinkybių buvo 
stumte išstumtas iš savo 
krašto. Netikėtai išmestas iš 
savo pastogės, jis tapo pana- 

lizdo 
nedora 
anksto 
niekur 
dėl tę>,

šus ištrenktam iš 
paukščiui, kuriam 
ranka sąmoningai iš 
apkarpė sparnus. Jis 
negali skristi ne vien 
kad anksčiau nėra numatęs, 
kurion pusėn traukti, bet ir 
dėl to, kad neturi galimybės 
pakilti į orą. Jei kieno nors 
gailestinga ranka nepasirū
pins pakeisti nedėkingo mū
sų pabėgėlių likimo, daugu
ma jų teks skaityti žuvusiais 
ne tik lietuvių tautai, bet ir 
visai žmonijai, nes sugrūsti 
į pelkėtus laukus jie nepa
jėgs pasidaryti naudingais 
visuomenės nariais.

Šis klausimas tremtinį-lie- 
tuvį, norintį būti savystoviu 
ir kitiems naudingu žmogu
mi, labiausiai neigiamai vei
kia. Jam ne baisu, jog neteko 
nuosavos pastogės ir ilgus 
metus taupytų/ medžiaginių 
gėrybių, jis nepaiso, jog turi 
skursti ir svetimiems ver
gauti, bet jį slegia ir tiesiog 
žudo moraliai savo tėvynės 
netekimas, kur jis, niekeno 
nekliudomas, galėjo kurti 
žmonijos gerovei reikalingas 
medžiagines ir dvasines ver
tybes.

Nemiela ir grožis
Štai ir aš, atblokštas ža- 

vingajin Tirolio kraštan, ku
ris ramiais laikais -sutrauk
davo iš viso pasaulio turis
tus, mėgstančius savo išle
pintą grožio skonį paįvairin
ti nepaprastais gamtos vaiz
dais, nesigrožiu į padanges 
ištysusiais Alpių kalnais. 
Manęs nežavi virš debesų pa
kilę prieš saulę blizgančios 
snieguotos jų viršūnės. Nevi
lioja manęs nė pro šalį 
šniokščiąs Innas, kuris pasa
kiškai žydruosius savo van
denis skubiai ritina į grasų
jį Dunojų. Mano mintys nuo
lat skrajoja Nemuno pakran
tėmis tarp kvapių pušynų, tai 
vėl braido po gėlėmis nukai
šytas Dubysos pievas, ku-

3.
Kalėjimas buvo t 

drėgnas; vargšė k' 
tytė turėjo gulėti ar 
o valgyti gaudavo t: 
dosios duonos. Toki 
siuose kęsmuose lai 
vo mirties.

Parajaus širdis p 
matant ir girdint, 
jo kenčia Živilė. Ti 
kaip negalėjo jos 
Kad ir buvo leis£ 
skausmo, dėlto d 
darbus, kaip visa 
mokėdamas gerai 
savo jausmus, k 
gaikščiui nė į galv 
jog tai jis yra jo d 

. rinktasis.
Tuo tarpu, tuo 

įmetus į kalėjimą, 
ant Naujapilio ne! 
puolė rusai didžiai 
pulkais. Parajus, j 
sirinkęs savo karii 
ėjo prieš neprieti 
dieną jie kovojo, 
galvos krito, kaip 
dalgiu, bet lietuvis 
Sumušę rusus, ats 
nuo miesto.

Pavakariais grį 
su savo pulkais į 

i si žmonės linksi 
■ išėjo jo pasitikti: 
i tė jam žolynus p< 

šaukė: „Štai mūši 
jas, štai mūsų gl<

Pats kunigaik! 
priešais, pasakė 
kad taip narsiai 
gynė. Tada Para 
damas, kaip kun 
myli ir kaip jam 
gas už priešiniu] 
mą, sumetė, jog 
neatsakys jam n 
puolęs Karijotui 
rė:

— šviesiausias 
1 ti! Matai, jog ti 

visomis pajėgon 
damas nei gyvyl 
katos; už tat ni< 
nenoriu, tik meld 
tumei už manęs 
siu dėkingas lig 
ir kaip įmanydai 
nausiu.

Kunigaikščio i 
iš maloningo pas 
Tuojau suprato 
rajus buvo jo di 
lėtinis. Užpyko 

i numanė, jog neg 
: rajaus surūstin 

dar nebuvo visai 
reikėjo jie užpi 
iš kunigaikštijo 
tas taip mokės j 
kaip Parajus? C 
rajus galėtų pat 
ir neiti į karą, 
veiktų kunigai!

tau Į Taip su*®1”
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(Iš mano prising ŽIVILE širdies gilumoje neapykantą 
ir tarė ramiai:

— Labai mane surūstino 
tavo prašymas, Parajau! Ži
nai, jog myliu tave, ir gerai 
suprantu, kaip ištikimai man 
tarnauji. Bet dukters savo 
leisti už tavęs negaliu, žinai 
pats, jog iš senų senovės ku
nigaikščiai neleido savo duk
terų už valdinių, už savo tar
nų. Kaipgi aš galiu leisti Ži
vilę? Ko tik nori, prašyk, pa
darysiu, bet to negaliu nie
kaip!

Liūdnas ir nusiminęs nu
ėjo Parajus į savo rūmą. Pats 
nebeįmanė, kas dabar daryti. 
Jau po kelių dienų Živilę su
degins, o jis nieku būdu ne
gali jos išvaduoti. Kas čia 
daryti? Kas čia veikti? Kaip 
gelbėti ?

Galvojo, galvojo suspaudęs 
galvą, pagaliau pašoko nuo 
suolo linksmesniu veidu. Iš
sigalvojo, mat, pagalbą.

Nakties metu, kad nieks 
nematytų, išėjo jisai iš mies
to. Per kelis varstus nuo 
miesto, laukuose stovėjo ru
sų pulkai. Priėjęs prie rusų 
stovyklos, pasisakė karei
viams, stovintiems sargybą, 
turįs svarbaus reikalo prie 
pačio vyriausiojo karo vado. 
Kareiviai nuvedė jį.

Nuliūdęs sėdėjo rusų karo 
vadas savo bute, rymodamas 
ant stalo. Jo pulkai supuis- 
koti, kiek žmonių išmušta, o 
kokia gėda! Ir kaip dabar 
įsilaužti į tą Naujapilį, kad 
tenai sėdi toksai vyras, lyg 
liūtas — Parajus? Atėjo čion 
su tokiais pulkais, tiek buvo 
vargo, tiek išlaidų, ir dabar 
reikės grįžti namo, nieko ne
pešus! Tamsios buvo vado 
mintys, kaip rudens naktis.

Tik staiga uždangalas prie 
durų pasikėlė ir įėjo aukštas 
vyras, visas šarvuotas. Pri
ėjęs prie vado tarė:

— Esu Parajus... ateinu...
Perkūnui trenkus ir gied

ro dangaus, rusų karo vadas 
nebūtų taip nustebęs ir nu
sigandęs, kaip nusigando, 
Parajų pamatęs. Kaipgi ne-į Živilė myli savo tėvynę ir 
nustebsi? Dar šįryt puolė ji
sai, kaip kokia vėsula, kapo
jo juos, lyg žąsis, o dabar, 
štai, ateina vienas... Jau, tur 
būti, ne geruoju... Gal nužu
dyti rusų vadą ketina?... Ir 
vadas jau stvėrėsi kalavijo, 
norėdamas kirsti Parajui per 
galvą, bet tasai, sutūrėjęs 
ranką, tarė:

— Ne muštis ateinu... Atei
nu pasakyti, jog galiu jus 
įleisti į miestą. Tik prižadėk, 
kad nemuši žmonių ir kad 
atiduosi man kunigaikščio 
dukterį, kuri sėdi kalėjime. 
Eikime tuojau!

Rusų vadas dar didžiau 
nustebo. Bet, žinoma, pra
džiugo, kad taip lengvai pa
ims miestą. Prižadėjo, ko no
rėjo Parajus, ir tuojau liepė 
pulkams taisytis į žygį.

4.
Netrukus Parajus įvedė 

priešininkus į miestą. Nieks, 
žinoma, negynė, nes Parajus 
pats, eidamas pirma, liepė 
tarnams atkelti vartus, įleis
ti, ir niekas nedrįso priešta
rauti. Niekas lietuvių nė ne
manė, kad jų Parajus pats 
neprietelį veda. Bet paskui, 
kada rusai įėjo į miestą, ir 
visi žmonės juos pamatė, pa
kilo šauksmas ir klykimas 
neapsakomas. Lietuviai gro
bės už ginklų, norėdami pul
ti rusus, bet rusai neleido. 
O Parajus kuo greičiausiai 
bėgo į kunigaikščio laimus: 
liepė kareiviams išlaužti ka
lėjimo duris ir įbėgo tekinas 
pas Živilę jos išvaduoti. Ne
duok Dieve, kokią jisai ją at
rado! Ant šiaudų saujos gu
lėjo ji taip išbalusi ir nusil
pusi, jog vos begalima buvo 
ji pažinti. Parajus puolė prie 
jos šaukdamas:

— Živile, mieliausia mano, 
laisva jau esi! Nebekentėsi 
daugiau, nebedegins tavęs!

Taip netikėtai pamačiusi 
Parajų, iš to didžio džiaugs
mo ir išgąsčio apalpo.

Parajus paėmė ją ant ran
kų, išnešė iš kalėjimo į kie-

Kaip Drabužius 
Rinkti

Tremtinių Lietuvių Maldos
7. Tėvynės pasiilgimas rioms t, 

Nedėkinga Lietuvos geo-arbjsį 
rafinė padėtis daug žalos dynnshnovėje, kol lietuviai 

stebiu pagonys, Lietuvoje 
suofcįį miestas — Nauja- 
tūni papieštą su visa žeme 
M psį| valdė tada kuni- 
kus, Karijotas. Jisai vie- 
pada^jjo dukterį, bet ta 
vyturio taip graži, taip 
trailed ir apsakyti sun
kiną j kaip rožė; kada pa- 
skreįidavo, į ką, tai, ro
di^ ė pradeda šviesti, 
kaip girnas buvo toks pat, 
kur ąažumas; kas tik su- 
gai inkste, ji tuojau ten 
ra, iį prižiūrėdavo; elge

sį lavine jo duoną, pi- 
g^ibužius; kieno nors 

šniokšt1111’118’ J1 Pasiimda- 
,kafečlus i savo S10b^ 

angelas buvo. Už-
• įmonės labai ją my- 

pilkojo
pradėsi ji Živilė, žinoma, 
suvirpi ių sunku jai buvo 
širdis,ii visoki kunigaikš- 
didžiifc?dę apie jos gražu- 
reikŠĘ'umą, važiavo ir Va
ciaus įpaliovos, kiekvienas 
nuj^ad už jo ištekėtų, 
gi^jd nė vienas netiko; 
vęspgį nenorinti ir neno- 
rado'.^i-

Kad* 2.
^^migaikščio Karijo- 

^vienas karo vadas, 
pulkininkas, kuris 

“fcs kariuomenės vy- 
« pastatytas ir pa- 

Karijotui kunigaikš- 
betirfyti. Vardu jis buvo 
to,®Buvo jisai dar jau- 
kytų.bip pat gražus, nar- 
kuriibsus; kariaudamas, 
liame puldavo priešininkus 
susnos mušdavo, kad vi
daus geliai, iš tolo jį pa
nas įebėdavo.

kariauti jis mo- 
“ išmintingas buvo; 

$11$, visados jo patari- 
iauffi'jg, žinodamas, kad 
tM’iip 
drįsti^ juS.
balaĖĮjko taip, kad živi- 
nuskri) parajų, o Parajui 
naibčpatiko kunigaikšty- 

Iirifei Živilė nei Parajus 
į jį dėle tat nesisakė.
mas.bijojo, kad tėvas ne
iš ffiSpie tą jos meilę, nes 
sijąssad jis supyks ant 
tuva: pamilo savo tarną, 

j^los neleis už jo iš-

s nieko nesuprasda-

1.

nūsų tautai padarė. Būdama s 
maža valstybė galingų kai-1 
rnynų tarpe Lietuva visuo
met virsdavo jų susikirtimų: 
arena. Ištisus šimtmečius 
Lietuvos žemelė buvo try
piama svetimųjų, o paverg
tas lietuvis turėjo tempti 
sunkų okupantų jungą, arba 
ieškoti saugesnės vietelės to
limiausiuose pasaulio kraš
tuose. To pasekme jau prieš 
šį karą trečdalis lietuvių tau
tos atsidūrė už savo tėvynės 
ribų. Bet šis Pasaulinis Ka
ras mūsų tautai atnešė visų 
didžiausią nelaimę.

Neprisotinami mūsų kai
mynai dabar nepasitenkino 
lietuvį padarę savo vergu. 
Jie, išrodo, siekia mūsų tau
tą visiškai išnaikinti. Jūs i 
jau būsite girdėję apie masi
nes mūsų brolių žudynes ir 
ankstyvesnius jų išvežimus, 
todėl jų čia nekartosiu. No
riu tik priminti apie paskiau
siai mūsų kraštui suduotą 
smūgį.
Jei negaus pagalbos — žus

Šiomis dienomis Amerikos 
laikraščiai rašė, jog buvu-i 

, šioje Vokietijos teritorijoje 
. vargsta apie 600,000 lietuvių 

karo pabėgėlių. Skaitlinė tik- 
’ rai bauginanti, ypač kai ją 
' pridėsime prie pirmesnių mū

sų tautos nuostolių. Skaitlį- 
' nė bauginanti todėl, kad šie 
’ karo pabėgėliai apleido savo 

kraštą visai netikėtai ir ki
tomis sąlygomis, negu anks
tyvesnieji mūsų emigrantai. 
Jei pirmiau svetimųjų skiau- 
džiamas ir persekiojamas lie
tuvis bėgo iš savo tėvynės, 
jis važiavo užsienin ieškoti 
geresnių gyvenimo sąlygų su 
iš anksto apgalvotu planu, 
kur apsistoti ir ką pradėti

j
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pasirinkti narsus kunigaikš
tis, kuris gerai mano kuni
gaikštiją valdytų, man nu
mirus. Neturėdamas sūnaus, 
noriu, kad žentas paliktų 
man sūnumi. Tiek šviesiau
sių, garsingiausių kunigaikš
čių siuntė piršlių į tave, o tu, 
visus paniekinusi, pamilai 
savo tarną! Pasakyk, kas jis 
toks yra? Tuojau pasakyk!

— Nesiginu, brangus tė
veli, kad pamilau savo val
dinį, bet kas jis yra — nepa
sakysiu ! Taip pyksti ant ma
nęs, tai ant jo pykši dar la
biau. Kam dar jis turi kentė
ti? Gana jau mano vienos 
ašarų ir kęsmų!

Kiek prašė kunigaikštis, 
kaip baugino, ką tik darė — 
vis negelbėjo. Živilė nepasa
kė, kuo vardu yra jos myli
masis. Tada kunigaikštis 
taip supyko, jog nebesitvėrė 
apmaudu. Sušuko rūsčiu bal
su:

— Na, gerai. Kad tokia esi 
atkakli, padarei gėdos visai 
mano kunigaikštijai, liepsiu 
tave sudeginti dievaičiams 
aukodamas! Po savaitės bus 
Perkūno šventė, tada būsi su
deginta. Už savo nusidėjimą 
turi atsilyginti dievaičiams!

Ir liepė Živilę įmesti kalė
jimam

atsisėdo, 
pamačius ap- 
persigandusi

esu? Kas čia

susidėjusių aplinkybių buvo ( 
stumte išstumtas iš savo | 
krašto. Netikėtai išmestas iš ] 
savo pastogės, jis tapo pana- L 
šus ištrenktam iš lizdo: 
paukščiui, kuriam nedora' 
ranka sąmoningai iš anksto'1 
apkarpė sparnus. Jis niekur 
negali skristi ne vien dėl ty, 
kad anksčiau nėra numatęs, 
kurion pusėn traukti, bet ir 
dėl to, kad neturi galimybės 
pakilti į orą. Jei kieno nors 
gailestinga ranka nepasirū
pins pakeisti nedėkingo mū
sų pabėgėlių likimo, daugu
ma jų teks skaityti žuvusiais 
ne tik lietuvių tautai, bet ir 
visai žmonijai, nes sugrūsti 
į pelkėtus laukus jie nepa
jėgs pasidaryti naudingais 
visuomenės nariais.

Šis klausimas tremtinį-lie- 
tuvį, norintį būti savystoviu 
ir kitiems naudingu žmogu
mi, labiausiai neigiamai vei
kia. Jam ne baisu, jog neteko 
nuosavos pastogės ir ilgus 
metus taupytų medžiaginių 
gėrybių, jis nepaiso, jog turi 
skursti ir svetimiems ver-jJjjįp verksmo ir gaile- 
gauti, bet jį slegia ir tiesiog .^Y^® išblyško, 
žudo moraliai savo tėvynėskaip iš sunkios li- 
netekimas, kur jis, niekeno įkėlusi.
nekliudomas, galėjo kurti i^iaba^0’ 
žmonijos gerovei reikalingas a^ys paraudonavo

' ' ' .

paJj sykį Karijotas 
r javo kareiviais į ka- 

e savo vietoj paliko 
„.unigaikštijai valdy- 

1 vis verkė ir verkė 
n.silikusi; nors tėvas 
'ai mylėjo, bet ji ži- 

nieku būdu ji neiš- 
cad leistų ją už Pa- 

-jį^ad ir kažin kaip pra-

Elijau, mat, buvo pa- 
U'l kad kunigaikštytė 

kunigaikščio tegalė- 
o ištekėti už savo 

^«buvo didelė gėda.

Jos skaistus 
lyg sniegas,

ma
is
telių 
ene, 
va- 

etu- 
nri-

medžiagines ir dvasines ver
tybes.

Nemiela ir grožis
Štai ir aš, atblokštas ža- 

vingajin Tirolio kraštan, ku
ris ramiais laikais -sutrauk
davo iš viso pasaulio turis
tus, mėgstančius savo išle
pintą grožio skonį paįvairin
ti nepaprastais gamtos vaiz
dais, nesigrožiu į padanges 
ištysusiais Alpių kalnais. 
Manęs nežavi virš debesų pa
kilę prieš saulę blizgančios 
snieguotos jų viršūnės. Nevi
lioja manęs nė pro šalį 
šniokščiąs Innas, kuris pasa
kiškai žydruosius savo van
denis skubiai ritina į grasų
jį Dunojų. Mano mintys nuo
lat skrajoja Nemuno pakran
tėmis tarp kvapių pušynų, tai 
”51 braido po gėlėmis nukai- p

įjįįūikštis 
bed^a vos 
ja. o dukterį. Ėmė klau
ps jai yra, ar neser-

Wpagaliau susiprotėjo, 
j^fur būti, pamilo kurį 
paįpgU, su ja nelygų, ir 

tokia nelaiminga.
^’dideliai supykęs ku- 
gtf^'is Karijotas pasišau- 
pft ir tarė:
S-au jau, kodėl tu esi 
l$idna ir apsiverkusi: 

pjotii'au kas iš mano tar- 
be.Pinodama, kad tekėti 
va^.jo neleisiu, verki ir 
’O. Gerai žinai, aš nie- 
. yž valdinio savo duk- 
^įįfeisiu, nors ir numir- 
pj/everkdama! Padarei 
Mano senai galvai; vie- 

šPg teturiu, reiktų tau

Kari jotas 
begalėjo pa

3.
Kalėjimas buvo tamsus ir 

drėgnas; vargšė kunigaikš
tytė turėjo gulėti ant šiaudų, 
o valgyti gaudavo tiktai juo
dosios duonos. Tokiuose bai
siuose kęsmuose laukė ji sa
vo mirties.

Parajaus širdis plyšo, jam 
matant ir girdint, kaip dėl 
jo kenčia Živilė. Tačiau nie
kaip negalėjo jos gelbėti. 
Kad ir buvo leisgyvis nuo 
skausmo, dėlto dirbo savo 
darbus, kaip visados, taip 
mokėdamas gerai paslėpti 
savo jausmus, kad kuni
gaikščiui nė į galvą neatėjo, 
jog tai jis yra jo dukters iš
rinktasis.

Tuo tarpu, tuojau Živilę 
įmetus į kalėjimą, užgriuvo 
ant Naujapilio nelaimė: už
puolė rusai didžiais kareivių 
pulkais. Parajus, greitai su
sirinkęs savo kariuomenę, iš
ėjo prieš neprietelius. Visą 
dieną jie kovojo, grūmėsi, 
galvos krito, kaip varpos po 
dalgiu, bet lietuviai nugalėjo. 
Sumušę rusus, atstūmė juos 
nuo miesto.

Pavakariais grįžo Parajus 
su savo pulkais į miestą. Vi
si žmonės linksmindamiesi 
išėjo jo pasitikti: vieni bars
tė jam žolynus po kojų, kiti 
šaukė: „štai mūsų išgelbėto
jas, štai mūsų globėjas!”

Pats kunigaikštis, išėjęs 
priešais, pasakė jam ačiū, 
kad taip narsiai miestą ap
gynė. Tada Parajus, maty
damas, kaip kunigaikštis jį 
myli ir kaip jam yra dėkin
gas už priešininkų nuveiki- 
mą, sumetė, jog gal dabar 
neatsakys jam nieko. Taigi, 
puolęs Karijotui po kojų, ta
rė:

— Šviesiausias kunigaikš
ti! Matai, jog tarnauju tau 
visomis pajėgomis negailė
damas nei gyvybės nei svei
katos; už tat nieko daugiau 
nenoriu, tik meldžiu, kad leis
tumei už manęs Živilę! Bū
siu dėkingas ligi mirdamas 
ir kaip įmanydamas tau tar
nausiu.

Kunigaikščio veidas staiga 
iš maloningo pasidarė rūstus. 
Tuojau suprato jis, jog Pa
rajus buvo jo dukters numy
lėtinis. Užpyko baisiai. Bet 
numanė, jog negal dabar Pa
rajaus surūstinti, nes rusai 
dar nebuvo visai išvaryti, dar 
reikėjo jie užpulti ir išvyti 
iš kunigaikštijos. Kas gi ki
tas taip mokės juos nuveikti, 
kaip Parajus? O supykęs Pa
rajus galėtų pabėgti kur nors 
ir neiti į karą. Ką gi tada 
veiktų kunigaikštis...

Taip sugalvojęs, paslėpė

mą, paguldė ant minkštos žo
lelės, paskui ėmė gaivinti, ke
lių susirinkusių kieme žmo
nių padedamas.

Živilė atsigavo, 
apsižvalgė, ir 
linkui rusus, 
sušuko:

— Kur aš
yra? Iš kur tie rusai?

— Nebijok, mano mieliau
sia, — tarė Parajus bučiuo
damas jos rankeles, — esi 
laisva; tie rusai padėjo man 
tave iš kalėjimo išleisti. Da
bar jau niekas man tavęs ne- 
beatims.

Tada Živilė staiga suprato 
viską: suprato, jog Parajus 
pardavė savo tėvynę, įleido 
priešininkus į miestą, kad ją 
išvaduotų. Jos išblyškęs vei
das paraudo; išverktose aky
se sužibėjo ugnis. Pašokus 
nuo žemės, ištraukė kalavi
ją iš Parajaus rankų, šauk
dama:

— Šalin nuo manęs, parda- 
vike! Išdavei tėvynę prieši
ninkams, kad mane gautu
mei. Bet aš išdavėjams vie
ną užmokesnį teturiu! — Ir 
įsmeigė kalaviją į Parajaus 
širdį.

Parajus krito negyvas, 
kaip jaunas pakirstas ąžuo
las...

O Živilė, ištraukusi kardą 
iš Parajaus šono, sušuko su
sirinkusiems žmonėms:

— O jūs ko stovite? Ar 
taip varote priešininkus iš 
miesto? Aš jums parodysiu, 
kaip reikia ginti savo tėvynė!

Su garuojančiu kalaviju, 
nuo kurio Parajaus kraujas 
Tebelašėjo, puolė ji rusus. Pa
matę tat, lietuviai atsiminė, 
jog reikia gelbėti tėvynė, pa
grobė ginklus ir pradėjo ru
sus mušti. Tie taip netikėtai 
apipulti, patys nebežinojo, 
kas daryti, ir menkai tesigy- 
nė. Lietuviai grūdo juos iš 
miesto. O Živilė, kirsdama 
rusus pakelėje, nubėgo pas 
tėvą ir puldama jam po kojų 
tarė:

— Matai, tėve, kaip tavo

kaip užmoka išdavėjams...
Vos ištarė tuos žodžius ir 

numirė...
Tokio skausmo, tokios ne

laimės neišturėjo jos nuvar
ginta širdis ir plyšo... Ir pa
laidojo ją su didžia iškilme. 
Nesuskaitomos žmonių mi
nios susirinko laidoti. Ir ne
buvo tarp jų nė vieno žmo
gaus, kurs nebūtų graudžiai 
verkęs, laidodamas savo tė
vynės apgynėją. Iš didelio 
dėkingumo supylė aukštą 
ant jos kapo kalną.

Ir ilgai motinos pasakoda
vo dukterims apie ją, kad ži
notų, kaip reikia mylėti tė
vynė.

BALF surinktos žinios pa
rodė, kad nors Amerikos lie
tuvių kolonijos labai uoliai 
dirba gelbėdamos rūbus rink
ti nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams, bet ne visur nau
doja tas pačias priemones 
tikslui siekti.

Vienose vietose skyriai, 
parapijos ir draugijos gavo 
vietos amerikiečių spaudos 
ir radijo talkos daugiau, ki
tur mažiau.

Kai kurie mieštai nemoka
mai davė sunkvežimius (tre
kus) rūbams rinkti, nelietu
vių kilmės amerikiečiai gau
siai aukojo, kitur lietuvių 
dosnumas pasiekė aukščiau
sio laipsnio rūbus renkant.

Kai kuriose vietose naudo
ta taip vadinama „Block 
System”: rūbai rinkti nusta
tytu planu iš kiekvieno mies
to kvartalo namo. Dar kitur, 
žmonės patys savanoriai 
dirbdami, pagal savo planą, 
dar daugiau rūbų surinko.

Vienur mūs veikėjai mokė
si iš kitų tautų, kitur mūsų 
tautiečiai pamokė kitus ir 
net kitiems fondams pagel
bėjo rūbus rinkti.

BALF rūbams rinkti va
jų leista tęsti dabar, pasibai
gus bendrajam rūbų vajui 
(National Clothing Collect
ion).

Pradžioj, kol oras karštas, 
vyksta vajaus pasiruošiamie- 
ji darbai; vajus, numatoma, 
bus labai gyvas rugsėjo mė
nesyje, orui atvėsus.

BALF skyriams ir geibs
tančioms draugijoms palie
kama pilna laisvė naudoti 
vietos sąlygoms sėkmingiau
sius būdus rūbams rinkti.

Kurios kolonijos pageidau
ja daugiau ir platesnių rūbų 
vajaus darbui spartinti, pra
šomos kreiptis į: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America Inc., 19 W. 44 St. 
New York 18, N. Y. Tel. 
MU 2-8062, arba į United Li
thuanian Relief Warehouse, 
101 Grand Str., Brooklyn 11, 
N. Y. Tel. EV 8-6203.

Šatrijos Ragana.

LIETUVIAI AFRIKOJE

Pietų Afrika. — Tolimame 
pietinės Afrikos žemyne yra 
įsikūrusi Lietuvių. Kultūros 
Draugija, kuri jau veikia apie 
porą metų. Paskutiniu metu 
jos veikimas daugiau išpeš
tas ir jie daro žingsnius pa
dėti Lietuvos žmonėms dra
bužiais, batais ir t.t.

Draugija yra kontakte su 
Liet. Amerikos Informacijos 
Centru.

GYVENIMO SĄLYGOS 
BALTIJOS KRAŠTUOSE
New York. — Latvių lai

kraštis „Drauga Vests” skel
bia Latvijos pabėgėlių pra
nešimus apie dabartines gy
venimo sąlygas Baltijos 
kraštuose. Jų liūdymu, pini
gų prekamoji vertė taip nu
krito, kad prilygsta, tik 10% 
ankstyvesnės perkamosios 
vertės. Pavyzdžiui, vyriški 
drabužiai, seniau kaštavę 120 
- 150 latų, dabar kaštuoja 
800-1,000 rublių. (Imant dė
mesin, kad sovietai dolerį 
keičia į 5 rublius, vyriška 
drabužių eilutė kaštuoja apie 
200 dolerių).

Naktimis vykdomi areštai, 
nors pasitaiko, kad ir dienos 
metu, ypač vykstant iš dar
bo, tai vienas, tai kitas pra
nyksta. Areštuoja ne vien 
veiklesniuosius, bet ir pap
rastus pasyvius darbininkus. 
Tačiau daugiausia areštuoja
mi buvę valdininkai, kariai, 
policininkai ir šauliai.

JAUNUOLI,
JEI NORI TAPTI KUNIGU MISIJONIERIU 

Ir pasišvęsti kilniam sielų gelbėjimo darbui, stok į 

Lietuvių Pranciškonų Šv. Antano Vienuolynų
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

PRISIMENANT MIRUSIUS
Prisimink, Viešpatie, visus savo tarnus, kurie mirė 

su kryžiaus ženklu ir užmigo dieviškoje taikoje, o ypatin
gai tuos, kurie krito savo tėvynės garbės kovos lauke, be to, 
tuos, kurie žuvo toli nuo savo motinos tėvynės, palaidoti 
karo kalinių kapuose.

UŽSIENIEČIŲ LIETUVIŲ VAIKŲ MALDA
Šv. Marija, Dievo Motina, išklausyk mūsų nekaltų šir

delių maldas, kurias siunčia savo tėvynei mažieji lietuviai.
Karo viesulas sunaikino mūsų miestus, miestelius, baž

nytkaimius, sudegino ištisus kaimus.
Vienus lietuvius ištrėmė, kitus, atskyrę nuo savųjų, 

kalina ir žudo, o likusiems tėvynėj užnėrė nelaisvės pančius.
Ilgu ir nejauku lietuviams šioje nelaimėje būti, o ypač 

toms šeimoms, kurių vaikai atskirti nuo savo tėvelių ir 
mamyčių.

Pažvelk į šį liūdesį, ypač į lietuvių motinų, kurios liko 
vienos su mažais vaikeliais.

O Marija, globok visus lietuvius, kad jiems nieko blo
go neįvyktų!

Suteik sveikatos ligoniams lietuviams, padrąsink juos 
ištesėti šioje karo nelaimėje.

Palaikyk jų širdyse gyvą tikėjimą, nuolatinę viltį Die
vu j e.

Jų ir visų mūsų pasiaukojimas tegul prisideda bran
giosios tėvynės Nepriklausomybei atstatyti.

IŠ KALĖJIMŲ IR STOVYKLŲ IŠVADUOTŲJŲ MALDA
O Šv. Panele Marija, mes džiaugiamės išvaduoti iš 

koncentracijos stovyklų, tačiau neužmirštame nė savo bro
lių, dar ištrėmime ir kalėjimuose tebegyvenančių.

Mes jiems prašome tavo motiniškos globos.
Šiandien mes pasidaliname su jų kentėjimais, badu, 

sunkiu darbu, aštriu stovyklų gyvenimu.
Mes prašome, o Motina, jiems padėti.
Budėk prie mūsų brolių, kurie neturi religinių patar

navimų.
Duok sveikatos ligoniams, suramink tuos, kurie ver

kia, netekę savo brangaus asmens ir kurio veido gal dau
giau niekados neišvys.

Pasigailėk mirštančiųjų, kurie merdi agonijoje, be jo
kios savųjų paguodos.

Pagaliau suteik taiką pasauliui, kad netrukus mes visi, 
susirinkę savo gimtojoje tėviškėlėje, galėtume giedoti pa
dėkos giesmę Marijai: „Džiaugiasi mano siela Viešpatyje”.

BENDRA MALDA UŽ VISUS KENČIANČIUS LIETUVIUS
O Marija, gailestingoji mūsų tėvynės Motina ir Globė

ja, pasigailėjai visados tų, kurie kenčia.
Mes maldaujame su pilnu pasitikėjimu, kad padėtumei 

mūsų prispaustiesiems lietuviams.
Padėk jiems krikščioniškai pakelti šią mūsų tėvynės 

nelaimę.
Mes aukoj am tavo dieviškajam Sūnui jų visą gyveni

mą ir mūsų brangios tėvynės atstatymą.
Suteik, kad visi mūsų tėvynėje kenčiantieji, tremti

niai, karo bei politiniai kaliniai išsilaikytų geroje sveika
toje ir geroje dvasios būsenoje po tiekos išbandymų.

Saugok visus mus nuo nusikaltimų.
Duok mums darbo, jėgos ir taikos.

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ MISTINĖ LITANIJA
Viešpatie, kuris išgelbėjai savo išrinktąją tautą iš 

Egipto nelaisvės ir atvedei į šventąją žemę, grąžink mums 
lietuviams laisvę, nepriklausomą gimtąją mūsų tėvų žemę.

Dieviškasis Sūnau, kuris savo kančia atpirkai nuodė
mingąjį pasaulį ir, stebuklingai atsikėlęs iš numirusių, 
viešpatauji dangiškoje garbėje, atstatyk mūsų brangiąją 
Lietuvą tarp laimingų tautų — Tavęs prašome, Viešpatie.

Švenčiausioji Panele Marija, kurioje mūsų tėvynės 
liaudis kiek daug pasitikėjimo turi, — gelbėk mūsų ken
čiančią Lietuvą.

Aušros Vartų stebuklingoji Lietuvos Karaliene, — 
melskis už mūsų kenčiančius lietuvius.

Šventas Kazimierai, Lietuvos globėjau ir Karalaiti, — 
melskis už mūsų kenčiančius lietuvius.

Visi mūsų tėvynės šventieji ir kankiniai, — melskitės 
už mūsų kenčiančius lietuvus.

Per carų valdžos tremtinius lietuvius ir jų mirtį — gel
bėk, Viešpatie, mūsų tėvynę Lietuvą.

Per Kražių kankinių skerdynes, skausmus ir kraują — 
gelbėk, Viešpatie, mūsų tėvynę Lietuvą.

Per mūsų tautos knygnešių, savanorių, partizanų bei 
visų sūnų heroišką pasiaukojimą tėvynei — gelbėk, Vieš
patie, mūsų tėvynę Lietuvą.

Per lietuvių ištvermę šio karo okupacijose, per tvirtą 
valią mūsų tremtinių ir politinių kalinių, tapusių bolševiko 
ir nacio aukomis — gelbėk, Viešpatie, mūsų tėvynę Lietuvą.

Suteik mūsų tėvynei taiką, laisvę, ramybę, kiekvienam 
užtenkamą pragyvenimo šaltinį, — Tavęs maldaujame, 
Viešpatie.

Tegul mūsų Vytis ir trispalvė laisvai plevėsuoja visa
me krašte, — Tavęs prašome, Viešpatie.

Suteik visiems lietuviams drąsos ginti visados savo 
tėvynės idealus, — Tavęs prašome, Viešpatie.

Supilk mūsų kaulams kapą gimtojoje tėvų žemėje, — 
Tavęs prašome, Viešpatie.

Grąžink mūsų teritorijos Neliečiamybę ir Nepriklauso
mybę, — Tavęs prašome, Viešpatie.

MALDA
Viešpatie Dieve, visų galingiausiasis, Tavo lietuvių 

tautos vaikai, tiek daug šimtmečiais iškentėję, šiandien iš
blaškyti svetimuose kraštuose, prašo atitolinti šią karo ne
laimę iš savo bočių žemės.

Dieve, kurs mūsų tėvynės globėją šv. Kazimierą stip
rinai ištvermės dorybe, mes Tavęs prašome, kad per jo 
nuopelnus ir užtarimą duotumei visiems lietuviams užten
kamos jėgos kantriai pakelti visus savo tėvynės sunkumus 
ir kentėjimus.

Sustatė kun. V. Reičiūnas
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KĄ VEIKIA LIETUVIAI REKOLEKCIJOS

SUGRĮŽO KARYS

Ramiai ir vienodai slenka 
vasarėlė prie pabaigos. Bet 
lietuviai šiais laikais negali 
būti ramūs ir pasitenkinę ką 
turi ir gyventi tik savo as
menišku gyvenimu. Dabar 
kiekviena lietuviška dūšia 
pergyvena ir atjaučia dau
giau negu savo namų ar savo 
apylinkės gyvenimas liečia. 
Lietuviai toliau mato ir dar 
daugiau pramato, kas arti
moj ateityj gali būti. Lietu
viai pro savo gyvenimo aki
nius aiškiai mato, ką dabar 
kenčia mūsiškiai. Jie supran
ta ir atjaučia, nors maža da
lis gali aktyviai, tikrai ir 
skubiai pagelbėti. Tačiau vi
si žino, kad jei nebus pagel
bėta skubiai ir gerai, tai vis
ko gali būti su lietuviais.

Viską padėjus į šalį, šiuo 
metu visi tik galvoja ir pla
nuoja, kaip sėkmingiau padė
ti nukentėjusiems nuo karo 
lietuviams. Tikriausias pa
galbos kelias yra paskelbtas 
drabužių vajus, kuris turi 
būti pravestas. Kaip tas va
jus bus atliktas, priklausys 
nuo pačių philadelphijiečių. 
Praeitis pamokė, kad tik pla
ningas ir uolus darbas neša 
gerų vaisių. Tam sėkmingam

darbui jau sudaromi Komi
teto planai ir bus einama 
prie darbų.

Paskutiniame Bendrojo 
Komiteto susirinkime kaip 
tik ir nutarta tas rinkliavos 
planas. Bet vienas Komite
tas ir prie geriausių norų ne
galėtų atlikti to didžio dar
bo, jei visuomenė neben
drautų. Todėl jau iš anksto 
raginami visi, kad būtų pa
sirengę tam didžiam ir mei
lingam darbui. Pirmiausia 
raginama visuomenė, kad jie 
visi jau rengtų savo atlieka
mus drabužius, o kas gali ir 
naujus drabužius ir kitus 
smulkius dalykus. Jei visi 
bus jau parengę savo siun- 
tinius-dovanų ryšulius, tai 
laikui atėjus visi lengvai ga
lės ir paaukoti ir darbas bus 
atliktas.

Vienas iš svarbiausių dar
bų philadelphijiečiams tuo 
reikalu būtų įsteigti nuola
tinį BALF centrelį Philadel- 
phijoj, kur galėtų nuolat bū
ti varomas pašalpos ir gai
lestingumo darbas.

Toliau, norima surasti dau
giau ir daugiau pasiaukoju
sių darbininkų gailestingumo 
vagai varyti. Jei kas tik no
ri, tai gali paduoti savo var
dą ir ištiesti ranką, kad ga
lėtų sutartinai dirbti lietu

Seserų Kazimieriečių reko
lekcijos Villa Joseph Marie, 
Newtown, Pa. prasidėjo rug
piūčio 5 d. Rekolekcijas ve
da kun. T. Liauba, pranciš
konas. Vilos kapelionas kun. 
P. Vasiliauskas tuo metu yra 
išvykęs kelių dienų atostogų. 
Tuoj po rekolekcijų seserys 
gaus savo paskyrimus nau
jiems mokslo metams, kurie 
prasidės rugsėjo 1 dieną vi
sose katalikiškose mokyklo
se.

Seržantas Edvardas Nor
kus, 219 Wharton St., ką tik 
sugrįžo iš tolimo Pacifiko, 
kur ilgai ir sunkiai kariavo 
po sunkiausius frontus. Nors 
jis atrodo šiek tiek suplonė- 
jęs, bet vis tik patenkintas, 
kad sveikas galėjo išlikti iš 
tos didelės ir sunkios gyve
nimo kovos. Jis tikrai daug 
ir įdomių dalykų turi savo 
atmintyje ir kai tik atsiras 
progos, jis patieks lietu
viams. Džiaugiasi jo sugrįži
mu jo žmona ponia Norkienė 
ir jo tėveliai.

SUTUOKTUVES

vių šelpimo darbą.

DALYVAVO KUNIGŲ 
SUSIRINKIME

Lietuvių Kunigų Seime — 
susivažiavime iš Philadel- 
phijos dalyvavo kun. kleb. 
Ign. Valančiūnas. Jis padarė 
ir labdaringos draugijos 
„Motinėlės” metinį susirinki
mą, nes jis išbuvo tos drau
gijos pirmininku apie 2 me
tus.

LANKĖSI KARYS

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DZŪKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

NUPIOVE KOJĄ

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

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

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St, 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktj

VWVW.WWVWVWVW\i

Senukas Vincentas Keršis, 
2820 Winton St. sirgo kojos 
skaudėjimu. Po kurio laiko 
tiek pablogėjo, kad turėjo pa
tekti į ligoninę ir nupiauti 
koją. Dabar ligoninėj guli 
3 mėnesiai. Nors jis jau yra 
75 metus, bet dar nori pa
sveikti ir gyventi, kad ir 
viena koja.

IEŠKO SESERS

su

Charles Mačius, gyvenąs 
507 W. 182 St., New York, 
N. Y. sunkiai serga ir ieško 
savo sesers Doros Macius, 
kuri prieš kiek laiko gyveno 
1108 Brandy Wine St., Phi
ladelphia. Ji prašoma atsi
liepti, nes sergąs brolis no
ri matyti savo seserį. Jei kas 
žino, kur ji gyvena, prošama 
pranešti.

SUSITUOKĖ

Rugpiūčio 4 dieną šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj 
susituokė Vincentas Antana
vičius 326 Manton St. su Bro
nislava Adomaitiene, 133 
Wharton St. Abudu našliai. 
Antanavičiaus žmona nese
niai mirusi, o Adomaitis jau 
seniai žuvęs.

Vincas Krėvė

PERKŪNAS, VAIVA IR
STRAUBLYS SENO SKERDŽIAUS PASAKA

-------- 4----------
Viena bėda nevaikščioja, kalbėjo senovės žmonės. 

Pajuto tai ir Vaiva. Vieną savaitę, kitą Dundulis nuo 
Vaivos nė žingsnio neatsitraukė: kur ji, ten ir jis, vis 
tiek, kaip uodega. O gal ir visą mėnesį jis taipo bėgi
nėjo, net pakyrėjo Vaivai. Bet tuoj prasimanė iš na
mų vaikščioti: pradžioj retai ir tik trumpam laikui, 

’ paskui vis dažniau ir dažniau ir vis ilgesniam ii' ilges
niam tarpui, o paskui mažai ir bebuvo namie. Nemėgo 
Dundulis vienoj vietoj sėdėti: pareis namo, apsisuks 
kartą, kitą ir vėl išdunda iš dvaro — kelių dienų jo 
nebūna namie.

Juo toliau, vis mažiau buvo namie, o paskui retai 
jį Vaiva ir bematydavo.

Dundulis buvo, nors ir monas, kaip kiekvienas vy
ras: iš pradžių labai į savo žmoną limpa, o paskui tai 
ir bodisi. Toki jau visi vyrai, tokis ir aš buvau: tur bū
ti, jau tokia mūsų prigimtis. Nesijuok vaikei; pamaty
si, kad ir patsai tokis būsi: visi mes vieno molio lipdyti.

Sėdi Vaiva vienų viena namie ir bodisi, lyg kalėjime, 
nei nueiti kur, nei į ją kas ateina, nei žodžio kam pra
kalbėti.

Sėdi Vaiva, ir tik juostas audžia, drobes, skersinius, 
bet vis dėlto nuobodu — ir gana, nors tu imk ir mirk.

Dundulis tuo tarpu lakioja giriose, laukuose, traiš- 
kina, ūžia, žmones baido, žvėris vaiko, ir Vaiva jam 
nė negalvoj.

Vaclovas Berankis, 126 
Hoffman St., neseniai buvo 
parvykęs kelių dienų atosto
gų. Jis išėjo kariuomenėn 
balandžio 25-d. Dabar jis yra 
Indi j anoj ir ten priėminėja 
karius. Jis sėkmingai tar
nauja didžiųjų tankų divizi
joj. Jo brolis B. Berankis 
prieš metus buvo garbingai 
paliuosuotas iš kariuomenės.

ORGANIZUOJAMAS JAU
NIMAS

Salomėja Kleviūtė 1123 
Wallace St. susituokė su ka
riu Jurgiu Grigoniu iš Šv. 
Jurgio parapijos. Jų jungtu
vės buvo rugpiūčio 4 d. su 
Šv. Mišiomis Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, šliūbą davė jau
nosios giminaitis kun. Sal. 
Mažeika ir atnašavo jų inten
cija šv. Mišias.

Puota įvyko jaunosios tė
velio namuose, kur atsilankė 
ir jų klebonas kun. J. čepu- 
kaitis su kun. S. Mažeika. 
Buvo susirinkę giminės ir 
draugai.

Ponai Klevai yra dideli 
patriotai lietuviai. Jie savo 
vaikus išaugino tikrai lietu
viškoj ir katalikiškoj dva
sioj. Ir žentą jie gavo tokį, 
kurs lietuviškai taip gražiai 
kalba, lyg Lietuvoje būtų gi
męs.

Jaunosios brolis Jonas jau 
treji metai tarnauja Dėdei 
Šamui. Dabar jis yra Vokie
tijoj. Jis džiaugiasi galėjęs 
ten susieiti su lietuviais.

P. Klevas yra Lietuvių 
Klubo pirmininkas.

Linkime jaunai porai gra
žaus gyvenimo.

Vabaliukas
Katalikiškas Philadelphi- 

jos jaunimas vis daugiau ir 
daugiau organizuojamas Ca
tholic Youth Association, 
kuri randasi 1819 Arch Str.

Jie leidžia savo laikraštė
lį „Leader”, kuriame ir ap
rašoma visa jaunimo veikla. 
Vasaros metu gražiai veikia 
kamuolio žaidimų rungtynės, 
rudenį jau rengiamasi turė
ti futbolo rungtynėse ir kito
kius žaidimus. Jaunimas pa
skirstytas į tris grupes: 10- 
14 metų, 14-18 ir 18-22 me
tų grupes. Kiekvienai grupei 
yra atitinkamas veikimas. 
Žiemos metu planuojama di
desnė dvasinė veikla. Tai tik
rai graži jaunimo judėjimo 
pradžia.

JAUSMINGAS TREMTINIO 
LAIŠKAS

SERGA

Mrs. Ieva Norbutienė, 2205 
S. Lee St., sunkiai serga sa
vo namuose. Ji kiek laiko 
sirgo ligoninėj. Dabar aprū
pinta Sakramentais ir ramiai 
susitaiko su Dievo valia. Ją 
sargina dukterys ir marti.

Ką tik vienas Philadelphi- 
jietis gavo laišką iš lietuvio 
tremtinio, kur dabar gyvena 
Kunzelsau. Laiškas rašytas 
birželio 28 dieną, 1945 m. 
Laiško ištraukas paduodame 
gerbiamiems skaitytojams.

„Džiaugiuosi, kad Tamstų 
šeima dar rami, karo au
dros nepaliesta. Džiugu, kad 
Tamstų ir daugelio kitų lie
tuvių užjūryje gyvenančių 
taip žiauriai nepalietė karas 
kaip mus tarp didžiųjų 
žiaurių kaimynų gyvenančius 
lietuvius. Nors šiandien mes 
esam išblaškyti po rusi jos ir 
vokietijos (gal tyčia ir ma
žosiomis raidėmis parašyti 
tų valstybių vardai) laukus, 
bet jausdami daug plakan
čių jautrių gailestingų Ame
rikos Lietuvių širdžių turi
me viltį, kad vienokiu ar ki
tokiu būdu jos mums atsi
lieps ir nelaimėj ištiktus lie
tuvius gelbės. Aš juntu, kaip

Elenutė, jauniausioji mūsų 
sesutė rūpinasi manimi, taip 
manau ir kiti lietuviai savo 
gimines ir tautiečius pilnai 
atjaus.

Kad šiandien lietuvis ne
gali savo tėvynėj kvėpuoti, 
ar jis už tai kaltas? Juk mes 
apie karą ir negalvojome. 
Nepriklausomoj Lietuvoj kū- 
rėmės, atstatėme ūkį, mokė
mės gyventi kaip kitos kul
tūringos tautos, bet mus 
mažučius užgrobė rusai, iš- 
plėšiojo, paskui vokiečiai nai
kino, ir už ką? Matyt, mūsų 
lietuvių toks likimas todėl, 
kad esame mažytė tauta. 
Šiandien po karo nors rusai 
dar mus okupavę, bet nie
kas apie atstatymą nekalba.

Todėl, kaip aš, taip ir dau
gelis kitų lietuvių kreipiasi 
į amerikiečius, prašydami iš
tiesti ranką ir pasiimti pas 
save. Jei dėl rusų okupaci
jos grįžti nenorime į Lietu
vą, tai pas tokius pat prie
šus, kaip vokiečiai ir neno
rime gyventi. Kaip gali sim
patizuoti rusams ir vokie
čiams ir kaip pas juos gyven
ti ir dirbti jiems, jei vieni ir 
kiti plėšė, naikino, atiminė
jo ir išvežiojo žmones. Gal 
pateksime į pilną, tikrą de
mokratinę Ameriką, kur vi
si piliečiai yra lygūs, o ru- 
sijoj tik sakoma, kad visi pi
liečiai lygūs, o gyvenime vi
sai kas kita.

Be to, yra dar daug latvių 
ir jie klausė, ar yra Ameri
koj latviškų organizacijų, 
kurios latviais rūpintųsi. 
Kaip lietuviai, taip ir latviai 
niekas dabar nenori važiuoti 
į savo tėvynę, kol rusai vieš
patauja. žinoma, jei vėl bū
tų tokia Nepriklausoma Lie
tuva, Latvija ar Estija, visi 
tuojau norėtų važiuoti į savo 
gimtines ir stoti prie atkūri
mo savo gimtojo krašto. Juk 
šiandien visos Pabaltės vals
tybės yra sugriautos ir vėl 
reikalaus daug darbo jėgos 
atstatymui, bet gaila, kad 
mes visi negalim važiuoti į 
tėvynę, kol rusai dar tebe- 
valdo. Gal amerikiečiai lietu
viai, latviai, estai kreipiasi 
į atatinkamas Amerikos įs
taigas, kad šios palengvintų 
minėtų tautų dalią ir vėl jos 
taptų nepriklausomomis, o 
nebūtų prispaustos rusų ran
kos. Jei tuo klausimu kas bū
tų daroma, tai prašau para
šyti. Bendrai, kaip visuomet, 
taip ir šiandien mažos valsty
bės laukia iš Amerikos užta
rimo, nes Amerikos yra tei
singiausia, švelniausia ranka 
ir mažos valstybės nori jos 
prieglobsčio.”

Iš to laiško matyti, kaip 
ir iš visų kitų, kad visi bijo 
žiaurių priešų ir nenori grįžti 
į Lietuvą, kol svetimi ten val
do. Iš kitos pusės visi jie ma
to išsigelbėjimą tik Ameri
koje. Visi asmeniškai pagei
dauja, jei galima, atvažiuoti 
į Ameriką.

Lakewood Park, Pa.
Lietuvių 31 d. rugpiūčio 15 d.

Lietuvių diena šiemet 
įvyks Lakewood, Pa., rug
piūčio 15 d.

Šv. Mišios bus laikomos 11 
vai. pavilijone. šv. Mišias lai
kys kun. Jurgis Degutis, pa
mokslą pasakys šv. Liudviko 
parapijos klebonas iš Maize- Į 
ville, Pa. Šv. Mišios bus lai
komos ta intencija, kad Lie
tuva taptų laisva ir nepri
klausoma ir kad visi mūsų 
kareiviai, kovoją dėl laisvės 
ir taikos, grįžtų gyvi ir svei
ki. Per šv. Mišias Šv. Vincen
to parapijos choras, Girard
ville, Pa., giedos pritaikytas 
lietuviškas giesmes. Taip pat 
bus renkama kolekta trims 
lietuvaičių seselių vienuoly
nams.

Vakare 7 vai. tame pačia
me pavilijone įvyks graži ir 
įvairi programa, kurią pa
rengė Lietuvių Dienos Komi
tetas, vadovaujant kun. J. 
Šukevičiui. Ši programa bus 
skirta garbei ir paminėjimui 
mūsų jaunuolių, kariaujančių 
ir žuvusių šiame kare dėl 
laisvės ir taikos.

Programoj tars žodį kun. 
J. šukevičius ir kun. M. Dau
mantas, kuris bus Dienos ve
dėjas. Kalbą pasakys senato
rius H. G. Watkins, Pennsyl- 
vanijos valstijos senato se
kretorius, ir Vincas Kviet- 
kus, S.L.R.K. sekretorius, da
lyvavęs San Francisco kon
ferencijoje. Dainuos Loreta 
ir Irena Kavaliauskaitės ir 
bus lietuviški šokiai.

9 vai. vakare bus Lietuvių 
Dienos pasilinksminimas pa
vilijone.

Lietuvių Dienos Komitetas 
kviečia visus lietuvius gau
siai vykti į Lietuvių Dieną ir 
dalyvauti pamaldose, progra
moj ir kitose Lietuvių Dienos 
surengtose pramogose.

Lietuvių Dienos Komiteto 
ir Spaudos komisijos narys

Kun. M. F. Daumantas

B i Imamo

J.A.V. armijos vadovybės 
patarimu, pasiliuosuoja ge
nerolas Elliot Roosevelt, sū
nus buvusio prezidento Roo
sevelt, dėl kilusios paskolų 
skandalo.

SIŪLOMA BALTIJOS" 
„ŠVEICARIJA” SU AMl^' 
KŪNIŠKA KONSTITU?

Washingtonas. — Latl^J 
Ministeris Washingtone, 
A. Bilmanis, išleido nauj/J^ s 
pusi, knygą apie Bal jW1888' 

1 Valstybių vietą pokarinį j '^e ^e" 
pasaulyje: „Baltic States^-^.e" 
World Peace and Secv.t sese*e3. 
Organization.” ^is bandy  -

Autorius pažymi, kad '^gražus bū
ti jos tautos (lietuviai, lat^&l- ^a* 
ir estai) prielankiai veūjisgyv™' 
ii' remia Jungt. Tautų Ištiko. nes 
ferencijos darbus. Toliau Į mergaičių 
Bilmanis nupasakoja BaE 
valstybių istoriją, jų ben palygi- 
darbiavimą Tautų Sąjuf; Ame-1 
rėmuose taikai palaikio ka-!
gautąsias laisvės garamų kasmet 
iš SSSR pusės, ūkinę ir^w. 
tūrinę pažangą bei preFV_šįe. 
nius santykius. Svarst^^ pa. 
mas pokarinę pasaulio sįj-j. nu. 
varką, Dr. A. Bilmanis*® 
brėžia, kad Baltijos va/'V^ 
bių nepriklausomybė 
svarbus veiksnys visos E' L . 
pos saugumui. Be to, 191?1108. , 
1941 m. karas parodė, i?8®1311 u' 
priverstinas Baltijos kr^'vos 5 
prijungimas prie Rusijosj^8“®8; 
atnešė Maskolijai jokios*i® j 
rinės persvaros prieš VC\!m0, , • 
tiją: rusų armija vis tięlsūškų šokių 
re j o trauktis į natūralesni iš Bosto- 
nimose pozicijas už rytiProSos 
Baltijos valstybių sienų., koncertinę

Ministeris Dr. A. BilmęKS atsilan- 
pabrėžia reikalą vėl atsisirsudainavo 
ti, Baltijos jūros laisv 
Baltijos kraštų neprikla.^rama bu- 
mybę, kaip kad buvo a? Vedėja buvo 
čiau, kada jie buvo ekomįjilė, Brook- 
nis-kultūrinis tiltas tarp- paaiškino 
karų ir rytų Europos. Ąįus. Po to 
rius siūlo tuos tris kraįjno P. Vai- 
(Lietuvą, Latviją ir Estįggf. Vaidi- 
sujungti į vienetą, panaįjjytž, Aldo- 
šveicariją, įvedant Konst’jfogdutė Ža- 
ciją, pagal USA konstitį švagždytė, 
jos principus, ir garan^ Stella Ga- 
jant jų amžiną neutralu Kašėtaitė, 
Atsižvelgiant į kalbų skių^ Aver- 
gumą tie kraštai galėtų ^tė Pr. 
pusaviam santykiavimui^y^yt^ 
vesti anglų kalbą. Tų vaLįMar že’ 
bių jungtinė teritorija sie^ Apie

Sekmadienį per Šv. M 
abai gražiai giedojo s< 
Apolonija Stoškiūtė. 
mieloji dainininkė kai 
šiuo laiku atvyko iš 
Yorko su savo motina į 
ti pas seseles.

Daug svečių 
Villa Maria Nek. I 

Seserų poilsio namai 
susilaukė daug svečių 
Yorko, New Jersey, 
ehusetts, Pennsylvani;

i neetieut.

Seselių rekolekcij
Nekalto Prasidėjirr 

nuolyne rugpiūčio 6 d: 
selės pradėjo metines 
nių dienų rekolekcij 
veda kun. Dr. V. Ane 
M. L C.

Greene, Mi

Lietuvos Pranciškoną 
Valstybėje

Nepraėjo nė me 
Greene, Me. įsisteigi 
lietuviška įstaiga — 
tai Pradėtosios Švč. 
rijos Seserų lietuva: 
nuolynas. Naujame v 
ne gyvena seserys, 
dirba pranciškonų 1 
religinio ir patrijot 
kraščio „Šv. Pra 
Varpelio” adminis 

t ir kartu rūpinasi v 
tuvių vaikų religini 
tiniu auklėjimu.

Šį mėnesį Seselh 
ynas yra baigtas 
tuoti, ir rugpiūčio 
įvyks vienuolyno p; 
mas. Pašventinimo 
atliks Portlando 
Juozapas E. McCa 
pačią dieną Tėvai I 
nai mini savo Šv. A 
nuolyno, Mount Si 
Greene, Me. paš 
metines sukaktuvei 

Šiuo metu Tėvą 
konai puošia Šv. P 
kalnelį, sodina me 
da kelius, stato 

67,000 kvadr. mylių "ir a^į^ sodelyje Šv. Prane 
tų tiek, kiek Danija, Ola:'^^ de_ tūlą •— visu tenų 
ja, Belgija, Šveicarija ir Lj Grraavį. iškilmėms rugpiū 

į semburgas kartu, , R nai. Pašventinimo 
-------------------------------------------i™0 iškilmėseįh Urbonaitė

rispademons-
JONAS DAUNIS i-oms pačioms Į

ogu demons-
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas aiškia žaidi- 

i Klumpakojį.
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. i $ ėdimai

Tel. Sic 3208

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3804 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.1 ~ skaitymą.

I kalbą pasa

daug svečių kūnų 
liečiu, vienuolyne 
geradarių.

Poilsio v
Tėvų Pranciški 

lynas Mt. St. F 
gražioje vietoje, 
gražus, jaukus, 
viskas yra Prai 
akerų miškas, ki 
lia vienuolyno.

Kas nori gerai 
simiegoti, pakvė

God Bless 
^keturios liau
diškai. Vė
siai sušoko 
5 - Kalvelis,, 
ūdis. Galop, Maine oru, turėt 
premijas už pas Tėvus Prane

Liūdi Vaiva; nelinksmina jos nei gintaro dvarai, nei 
turtai, nei aukso žuvukės. Liūdi viena ir keikia savo 
dalią, minėdama jaunas dienas, kai pas seną savo mo
tutę buvo. Atsiminė Straublį, kokis jis buvo meilus, 
jo graudingas dainas, ir širdis dar daugiau ilgesiu pa
brinko.

— Eisiu, — mano Vaiva: — motulės kraštan, aplan
kysiu tėvą ir savo motinėlę, pasiskųsiu savo dalia.

Atkėlė aukso vartus, kur buvo iš Perkūnų dvaro 
į jūres, ir mato, kad eina stiklo urvas net į jūrių kraš
tą. Kas nežino, kad jisai yra, nepamatys ir neatras.

Eina juo Vaiva dieną, eina kitą; trečioje išėjo iš jūrių 
ant kranto, ten, kur gyvena jos tėvai.

Čia jų pirkios stovi pajūry. Čia pakrūmėj sėdi 
Straublys ir švilpia taip graudžiai, taip gūdžiai, jog 
kas jo švilpimą girdėjo, manė, kad tai motina raudoja 
ant savo vaikų kapo...

Kas toliau buvo, tėvai nepasakojo, ir aš nieko nesa
kysiu.

Tik tai, vaikei, tau pasakysiu, kad Vaiva jau nebe
liūdėjo, dalios savo nebekeikė ir nė kiek nepyko, kad 
vyras retai namie būna.

Moteriškas juk. O vėl kas žino, ar ji kalta buvo, 
ar gal taip jau Dievas lėmė. Manyk žmogus, godok, 
kiek nori, neišgodosi nieko — ir gana.

Bet neilgai meiliai gyveno Vaiva ii’ Straublys. Mo
teriško juk plaukas ilgas, o protas trumpas. Ką ji da
ro — visad kvailai daro, ir gera nelauk iš jos darbų. 
O vyriškas, kur pamilsta moterį taip, jog jos akimi 
mato, jos protu protauja, jos geidimais geidžia — su
moterėja, ir gera iš jo nelauk. Tokis vyras jau nebe 
vyras, tik moteriškas.

Vaiva eme ir padovanojo Straubliui juostą, kur bu
vo suaudusi Perkūnui.

Tokios juostos dar niekas nebuvo matęs, ir Straub
lys neiškentė nepasigyręs. Parodė ją monams, lau
mėms; gal dar kuo pasigyrė — ir nuėjo plepalai, kaip 
būna tarpu moterų, per girias, per šlaitus, per tan
kumynus.

Kas stebėjosi Straublio juosta, tasai stebėjosi ir tuo, 
kaip ją Straublys išgavo.

Sužinojo visa ir Dundulis; jam vėjai papasakojo, 
ką giriose visi klega.

Pasiuto Dundulis, pusę girių išvartė, šimtus kaimų 
išdegino, daugel laivų nuskandino, og jau visi manė, ar 
ne pasaulio pabaiga atėjo. Taip įsiuto.

Kad trenkė savo gintaro namuosna, kur gyveno 
Vaiva, tik skiedros nulakiojo. Žuvo gintaro dvarai, 
žuvo ir Vaiva, kur ten gyveno.

To dvaro kąsnelius, skeveldras vilnys ir dabar ne
šioja į jūrių kraštus, kur juos renka žmonės. Sako, 
yra toki, kur brangiai už tai moka.

Nudėjęs Vaivą, ilgai dar siuto Perkūnas ir vis ieško
jo Straublio, kad ir jį nužudytų. Bet niekur nesurado.

Tiek moteriškas gali pikta pridaryti ir sau ir ki
tam, ir vis per tai, kad protas mažas.

Praėjo savaitė viena, kita, Perkūnas kaip ir nurimo, 
liovėsi ieškojęs Straublio.

O Straublys atsisėdo ant jūrių krašto, ištaisė de
besiuose savo juostą, ir verkia Vaivos, šaukia jos, 
plaukus sau beraudamas, savo dalią bekeikdamas.

O ašaros jam byra ir byra, kaip skaudus lietutis 
lyja.

leisti savo ato 
netoli vienuoly] 
ežerai, kuriuose 
simaudyti ir pa

Daug s1
Kaskart da 

žiuoja svečių a 
vus Pranciškon

li' taip gailiai verkia, jog net vėtra ir toji nutilo^ ^e<J0' 
pasigailėjo bernelio. £

Perkūnas tuoj pamatė ištiestą juostą, sugriau• °"
sudundėjo ir būtų gal nužudęs Straublį, kad ne vie 
las, vėtrų tėvas, kur pasigailėjo nelaimingo berne?0i^ums.

— Sėsk, — sako, — berneli, ant mano sprando,• P® lietu- lankėsi kun. K. 
nunešiu tave toli, kad Perkūnas nepavytų, nes nuka'j^jaergai- ;
jisai tave.

Atsisėdo Straublys ant viesulo ir nulėkė toli, o Du4- “džius tarė, 
dūlis nusivijo jį ir vaikosi iki šios dienos. Vaikosi, kitai 
do ir sugauti negali, nes Straublį viesulas nešioja, stovyklą — 
vėtros jį lakdina. gulintą ir di-

Mat, dėl ko visada pirm audros eina, ir viesulai lekios lietuvai-
Iki šios dienos nenušovė jo Perkūnas, per tai jif* Amerikos vie- 

tokis dabar rūstus ir piktas. , pati moko
Kalba seni žmonės, kad Perkūnas auksu sidabru ■‘Soti ir rūpes- 

apipiltų, kas padėtų jam Straublį nušauti, arba n^Įovyklą. Lie- 
juostą iš jo atimti. • žinoti apie

Bet kas tai padarys! Daugel laikų praėjo, daug-tagiau mer- 
žmonių Vaivos juostą yra matę (vieni ją vadina Stra^ vasaroti pas 
bliu — ir klysta, kiti Vaivos rykšte — ir dar daugiu.
klysta), bet niekas arti jos dar nėra buvęs. Mat ū Jurgėlienė 
žmogus, bet neprieisi, nenustversi.... , V"?. ..

Kai Perkūnas nuilsta, nuvargsta bevydamas, 
da kur atsilsėti, tuoj sėdas ir Straublys, ištiesia sav 
juostą debesiuose ir gailiai verkia, Vaivą mined 
dalią — savo nelaimę — bekeikdamas, o ašaros j 
byra ir byra, kaip skaudus lietutis.

Kai tik pamato Perkūnas, tuoj trinkteria, suūi 
sugraudžia ir vėl veja Straublį.

Tai dėl ko, vaikei, kad Straublio juostą pamatai d: 
guj, kad tuo ir Dundulis sudundės, sugriaus.

GALAS r

> ------ o_- i.c., kun. P. Ju
W ką kalba bridge, Mass., 1

judėjimo Vie- 
Conn. įvy-

U 5 dieną už- 
rekolekci- 

Saugiausia so-

'vedė kun. J. 
ilLLC.

kilnių pa-

tis, kun. J. K 
kun. M. J. Ka 
burgh, Pa., ku: 
Chicago, Ill., k 
kas, Chicago, 
Balkūnas, Mai 
kun. A. Pažer 
lyn, N. Y. ir d 
pasauliečių ii 
lass, ir Bostt 
vykę svečiai t 
liu Pranciškoj 
ir Tėvų Prane: 
Tėv. Prancišk 
liai dirba kaip 
važinėdami p< 
riką, bet būd 
ba savo maži 
sodindami da 
ir grėbdami 
gyvena pagal 
ir melskis.

Nauj
Šiuo meti 

vienuolyne |
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Lietuvių 31 d. rugpiūčio 15 d.
Lietuvių diena šiemet l 

įvyks Lakewood, Pa., rug-) 
piūčio 15 d.

Šv. Mišios bus laikomos U 
vai. pavilijone. šv. Mišias lai
kys kun. Jurgis Degutis, pa
mokslą pasakys šv. Liudviko 
parapijos klebonas iš Maize- 
ville, Pa. šv. Mišios bus lai
komos ta intencija, kad Lie
tuva taptų laisva ir nepri
klausoma ir kad visi mūsų 
kareiviai, kovoją dėl laisvės 
ir taikos, grįžtų gyvi ir svei
ki. Per šv. Mišias Šv. Vincen
to parapijos choras, Girard
ville, Pa., giedos pritaikytas 
lietuviškas giesmes. Taip pat 
bus renkama kolekta trims 
lietuvaičių seselių vienuoly
nams.

Vakare 7 vai. tame pačia- 
. me pavilijone įvyks graži ir 
. įvairi programa, kurią pa- 
. rengė Lietuvių Dienos Komi- 
. tetas, vadovaujant kun. J, 
. šukevičiui. ši programa bus 
. skirta garbei ir paminėjimui 
. mūsų jaunuolių, kariaujančią 

ir žuvusių šiame kare dėl 
laisvės ir taikos.

Programoj tars žodį kun. 
J. Šukevičius ir kun. M. Dau
mantas, kuris bus Dienos ve
dėjas. Kalbą pasakys senato
rius H. G. Watkins, Pennsyl- 
vanijos valstijos senato se
kretorius, ir Vincas Kviet- 
kus, S.L.R.K. sekretorius, da
lyvavęs San Francisco kon
ferencijoje. Dainuos Loreta 
ir Irena Kavaliauskaitės ir 
bus lietuviški šokiai.

9 vai. vakare bus Lietuvių 
Dienos pasilinksminimas pa
vilijone.

Lietuvių Dienos Komitetas 
kviečia visus lietuvius gau
siai vykti į Lietuvių Dieną ir 
dalyvauti pamaldose, progra
moj ir kitose Lietuvių Dienos 
surengtose pramogose.

Lietuvių Dienos Komiteto 
ir Spaudos komisijos narys

Kun. M. F. Daumantas

^un, Conn.
MinjjIk______

Baigtuvės 
d. įvyko mergai- 

’^Immaculata sto- 
P^ono uždarymas. 
W-enge 
Olėtosios Šv. Pane- 
.^egacijos seselės, 

tijojlį) 
ir Važiavo gražus bū- 
11lietuvaičių. Ma- 
fattc^rgaitėms gyveni- 
Bibuišiseles patiko, nes 
valstjį. pačių mergaičių 
dartįjvo.
’Wseles yra, palygi- 
^jakurės, nes Ame- 
uĮ gyveno tik šio ka- 
tRije. Betgi kasmet 
nits aga. Kur dar per
inąs Įįnėlį žarstė — šie- 
vaiiĮ;.mpeliai žolele pa
brėš keliai gėlėmis nu- 
bii| g Tai vis seselių 
svaibįinkų pasekmės, 
possę gamtos aplinku- 
19lll.nko jaunos lietu- 
prir$ene jauniausia bu- 
prijiĘ Simutytė, vos 5 
atnsĮius. Bežaisdamos, 
narnos, jos mokėsi 
tjjj.įkalbos (mokė, Se- 
rejotįtė, tautiškų šokių 
jjjjug.aškienė iš Bosto- 
Baltip. Jos ?av0 Progos 
jjįkos koncertinę 

p^girsti, nes atsilan- 
įj g^iskas ir sudainavo

mybtP d- Programa bu- 
{iAairi. Vedė3a buvo 

. ^Kašėtaitė, Brook- 
, kuri paaiškino 

punktus. Po to 
™SEsuvaidino P. Vai- 

, T^mės Gėlę”. Vaidi- 
Švagždytė, Aldo- 

„ ®aitė, Magdutė ža- 
®MElžb. švagždytė, 
į^Rdžiūtė, Stella Ga- 
jant į' Ant. Kašėtaitė, 
Atsifenytė, Rūta Aver- 
fl'm. Greškaitė, Pr. 
pussĖTeresė Vaičiulytė, 
vestiEIreckytė, Mar. Že- 
biųj®R. Bomilaitė. Apie 
67,0fflraržygę deklamavo 
tųfeLtė. Eilėraščius de- 

sevelt, dėl kilusios paskolų ja,Blanda Griganavi- 
skandalo. įsefflkpna Simutytė, R.
__________________________ _ Elena Urbonaitė 

erkaitė.
Tel. Ste 3208 srgaitės pademons-

taivac 3°ms Pačioms JvDlAo DAIĄ smagu demons- 
, ,is tautiškus žaidi- 

Lietuvis GraboriUS'lHivužę, Klumpakojį, 
štiš, vėl žaidimai 

1025 MT. VERNON ST., PBIlXis motyvais — 
ietuva, God Bless 

to keturios liau- 
Tel. REgent 8434 's „ !iat“viškat. V

________ ^„„rtirtistiskai susoko 
RICHMOND GROEkius — Kalvelis, 

WHOLESALE^ Jonkelis. Galop, 
SavMnkd U.taW1;'1“10 P^ijas už

PERKAME ČIA
3804 -16 Richmond Str. Vromiskyte. Po to

t- 
u

U 
iŠ 
o 
1- 
i- 
i- 
t, 
l- 
i- 
i- 
:a 
)S

J.A.V. armijos vadovybės 
patarimu, pasiliuosuoja ge
nerolas Elliot Roosevelt, sū
nus buvusio prezidento Roo-
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, kur bu-

r Straub
lius, lau- 
alai, kaip 
per tan- 

>si ir tuo, 

pasakojo, 

js kaimų 
mane, ar

r gyveno 
3 dvarai, 

labar ne
ės. Sako,

vis ieško- 
nesurado. 
au ir ki-

r nurimo, 

įtaisė de- 
ukia jos, 
damas.

1!-'+ufis

.■ - =^os himną (Lietu-
Ir taip gailiai verkia, jogį sugiedojo pradžio- 

pasigailėjo bernelio.
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RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Sekmadienį per šv. Mišias 

labai gražiai giedojo solistė 
Apolonija Stoškiūtė. Mūsų 
mieloji dainininkė kaip tik 
šiuo laiku atvyko iš New 
Yorko su savo motina pailsė
ti pas seseles.

Daug svečių
Villa Maria Nek. Prasid. 

Seserų poilsio namai šiemet 
susilaukė daug svečių iš New 
Yorko, New Jersey, Massa
chusetts, Pennsylvania, Con
necticut.

Seselių rekolekcijos
Nekalto Prasidėjimo Vie

nuolyne rugpiūčio 6 dieną se
selės pradėjo metines astuo
nių dienų rekolekcijas. Jas 
veda kun. Dr. V. Andriuška, 
M. I. C.

Greene, Me
Lietuvos Pranciškonai Maine 

Valstybėje
Nepraėjo nė metai, ir 

Greene, Me. įsisteigė nauja 
lietuviška įstaiga — Nekal
tai Pradėtosios Švč. P. Ma
rijos Seserų lietuvaičių vie
nuolynas. Naujame vienuoly
ne gyvena seserys, kurios 
dirba pranciškonų leidžiamo 
religinio ir patrijotinio lai
kraščio „Šv. Pranciškaus 
Varpelio” administracijoje 
ir kartu rūpinasi vietos lie
tuvių vaikų religiniu ir tau
tiniu auklėjimu.

Šį mėnesį Seselių vienuo
lynas yra baigtas atremon
tuoti, ir rugpiūčio 26 dieną 
įvyks vienuolyno pašventini
mas. Pašventinimo apeigas 
atliks Portlando vyskupas 
Juozapas E. McCarthy. Tą 
pačią dieną Tėvai Pranciško
nai mini savo šv. Antano vie
nuolyno, Mount St. Francis 
Greene, Me. pašventinimo 
metines sukaktuves.

Šiuo metu Tėvai Pranciš
konai puošia Šv. Pranciškaus 
kalnelį, sodina medelius, ve
da kelius, stato vienuolyno 
sodelyje Šv. Pranciškaus sta
tulą — visu tempu ruošiasi 
iškilmėms rugpiūčio 26 die
nai. Pašventinimo ir paminė
jimo iškilmėse laukiama 
daug svečių kunigų ir pasau
liečių, vienuolyno rėmėjų ir 
geradarių.

Poilsio vieta
Tėvų Pranciškonų vienuo

lynas Mt. St. Francis yra 
gražioje vietoje. Ypatingai 
gražus, jaukus, tikrai lietu
viškas yra Pranciškonų 45 
akerų miškas, kuris yra ša
lia vienuolyno.

Kas nori gerai pailsėti, iš- 
i simiegoti, pakvėpuoti grynu 
Maine oru, turėtų atvažiuoti 
pas Tėvus Pranciškonus pra
leisti savo atostogų. Visai 
netoli vienuolyno yra keli 
ežerai, kuriuose galima pa
simaudyti ir pažvejoti. 

Daug svečių
Kaskart daugiau atva

žiuoja svečių aplankyti Tė- 
I vus Pranciškonus. Neseniai 
lankėsi kun. K. Vengras, M. 

į I.C., kun. P. Juškaitis, Cam
bridge, Mass., kun. J. Jakai
tis, kun. J. Kidykas, S. J., 
kun. M. J. Kazėnas, Pitts
burgh, Pa., kun. M. švarlys, 
Chicago, Ill., kun. Vyšniaus
kas, Chicago, Ill., kun. J. 
Balkūnas, Maspeth, N. Y., 
kun. A. Pažereckas, Brook
lyn, N. Y. ir daugelis svečių 
pasauliečių iš Cambridge, 
Mass, ir Bostono, Mass. At
vykę svečiai džiaugėsi kuk
liu Pranciškonų vienuolynu 
ir Tėvų Pranciškonų uolumu. 
Tėv. Pranciškonai ne tik uo
liai dirba kaipo misijonieriai, 
važinėdami po plačiąją Ame
riką, bet būdami namie dir
ba savo mažutėje farmelėje, 
sodindami daržus, piaudami 
ir grėbdami žolę. Jie tikrai 
gyvena pagal šūkį — dirbk 
ir melskis.

Nauji planai
Šiuo metu Pranciškonų 

vienuolyne gyvena 4 kuni-

gai, du broliai ir vienas klie
rikas. Klierikai atlieka novi- 
cijatą Paterson, N. J., kiti 
keturi klierikai netrukus ruo
šiasi važiuoti atlikti novici- 
jatą.

Tuo budu Lietuvos Pran
ciškonų skaičius didėja.

Dar labiau jie galės išvys
tyti savo veiklą, kai iš Itali
jos ir Austrijos atvažiuos 
apie 35 Lietuvos Pranciško
nų kunigų.

Kadangi tokio didelio skai
čiaus dabartinis vienuolynas 
negalės sutalpinti, jau daro
mi planai tuoj po karo pradė
ti statyti didelį šv. Antano 
vienuolyną ir koplyčią. Jau 
yra pakviestas architektas, 
kuris ruošia naujojo vienuo
lyno planus.

Naujasis vienuolynas bus 
paminklinis Šv. Antano gar
bei pastatytas Amerikos Lie
tuvių vienuolynas, kuriame 
koncentruosis visas Pranciš
konų religinis ir tautinis vei
kimas.

N.

Marianapolis
Didžiausias darbas šiuo 

laiku aplink mus yra ūkyje. 
Reikia pripažinti, kad metai 
geri, — žolė ir javai auga 
puikiai. Tad darbininkai plu
ša išsijuosę.

Paskutinėmis savaitėmis 
Marianapolin užsuka daug 
svečių, — iš arčiau ir iš to
liau, net nuo Chicagos ir ki
tų atokesnių vietų.

Šiaip kokių didesnių atsi
tikimų šiuo tarpu čion nema
tyti.

T. Marijonų Rėmėjų sei
mas šiemet šaukiamas Ma- 
rianapoly rugsėjo 16 d., sek
madienį. Tą dieną bus laiko
mos iškilmingos pamaldos 
prie Lurdo Grotos.

Waterbury, Conn.
Š. m. rugpiūčio (August) 

19 d., sekmadienį, 2 vai. po
piet Linden Park, Nauga
tuck, Conn. įvyksta Water- 
burio Lietuvių Tarybos pik
nikas.

Bus įdomios prakalbos 
svarbiais šių dienų klausi
mais: kaip mes turime jaus
tis ir ką daryti dabar, kada 
ateina žinios apie Potsdamo 
konferencijos nutarimus. Vė
liau gerai pavaišinsim, prie 
gero orkestro pašoksim, pa- 
silinksminsim.

Neužmirškite, lietuviai, 
tos dienos, jauskite pareigą 
pavergtai Lietuvai. Visi, iš 
arti ir iš toli atvykite į pik
niką.

Kitais nepasitikėkim, tik 
patys daugiau pasidarbuo- 
kim. Stipriau suglauskite sa
vo jėgas, ir sulauksim ge
resnių laikų.

Todėl visi susirinkim rug
piūčio 19 d. Linden Parke.

Waterburio A.L.T. skyrius

Detroit, Mich.
Paskutinę liepos dieną bu

vo vakarienė pagerbti kun. 
Ign. Boreišiui 26 metų kuni
gavimo proga.

Surengimui darbavosi Ši
monis, uolus mūsų kolonijos 
lietuvių veikėjas.

Kun. Ign. Boreišis kiekvie
na proga mūsų žmonėms pri
mena, kad jie būtų naudingi 
tiek Amerikai, tiek senajai 
tėvynei Lietuvai.

Pati pagerbimo vakarienė 
buvo lietuviškame restorane. 
Kad ir ne taip buvo iškilmin
ga, bet sava bakūžė vis arti
mesnė.

Į vakarienę buvo atsilankę 
nemaža vietos veikėjų ir 
šiaip žinomesnių lietuvių. 
Buvo net svečių iš Toronto, 
Kanadoje.

Šalpos skyriaus pirminin
kė Paružienė, nors gimus 
Amerikoje, gražiai kalba lie
tuviškai. Nors turi jauną šei
mą, bet visuomet ji paspėja 
į susirinkimus, platina karo 
bonus ir dirba Raudonajam 
Kryžiuj.

J. B. Puidokas

AMERIK A 5

ARTIMO MEILES KILNUMAS ŠAUKIA! Baltimore, Md. QuakJtiA,
Yra Amerikoje žmonių, 

kurie šalpos reikalingumą 
nukentėjusiems pilnai su
pranta. Populiarusis pasaky
mas, kad šalpa pradedama 
namie, nesulaiko nuo jos iš
plėtimo svetur.

Amerikiečių šalpa šiandien 
pasiekia platųjį pasaulį. Fi
losofas Calton yra pasakęs: 
„Jei šalpa būtų vykdoma vi
sam pasauly, žemėj būtų ro
jus, o pragaras būtų tik pasaka”... Pasaulį šiandien šelpia 
tik Amerika, nelaimėn patekusius lietuvius šelpia tik ame
rikiečiai, lietuvių ir nelietuvių kilmės. Nelaimingieji todėl 
ir laukia šalpos iš mūsų.

Pagalbos reikšmė
Amerikiečiai lietuviai ištiesia pagalbos ranką kenčian

tiesiems nuo karo broliams ir sesutėms. Bet ne visi ir ne 
visur. Daug kur savanoriai darbuotojai renka drabužius, 
juos paruošia, renka ir pataiso avalynę ir siunčia j BALF 
sandėlį, 101 Grand St., Brooklyn 11, N. Y., iš kurio jūsų do
vanos, kaip koki geros valios ambasadoriai, siunčiamos ka
ro parblokštiesiems, po visą Europą išblaškytiems lietu
viams. Kad ir maža mūsų pagalba, bet ji sustiprina skurs
tančius net ir dvasioj; jie gauna naujos energijos gyventi 
ir kurti savo tautos ateitį. Mūsų augančiosios organiza
cijos rėmėjai jaučiasi patenkinti, ir turi pagrindo taip jaus
tis, nes atlieka didesnį darbą, negu jis jiems atrodo.

Proto milžinai apie artimo meilę
Uoliesiems BALF darbuotojams ir rėmėjams pateik

sime proto milžinų nuomones apie šalpą. Tos mintys gal 
duos naujo įkvėpimo sunkų darbą dirbantiesiems, nes ki
tų gelbėjimas juos iškelia aukščiau jų pačių.

Thoreau sako: „Šalpai suprasti, jai dirbti, turi būti 
genijum, kaip ir viskam kitam tinkamai atlikti.”

Child sako, kad beturčio gelbėjimas davėjui suteikia 
turtingumą. Gavęs pagalbą iš kitų, žmogus pajunta pats 
sau pasigelbėti, — tvirtina Danborne.

Šalpai dosnumas yra tikybos pažiba ir tobulybė — sako 
Addison. Kur nėra dosnumo, ten nėra krikščionybės — ra
šo Calton.

Gailėti vargstančio — žmoniška; jam pagelbėti — die
viška, tvirtina Horace Mann.

Malda priveda prie Dievo pusiaukelėj, pasninkas pri
veda prie Dievo namų; aukojimas nelaimingajam įleidžia 
pas patį Dievą, — parašyta Korane.

Nėra tokio beturčio, kuris negalėtų kitam duoti. Duo
dami laimime, nes jaučiamės turtingesniais, — sako 
Simms.

„Kai mirsiu, gėdinčiaus, jei palikčiau užtektinai turto 
pastatyti man paminklą, jei liktų mano draugų, kuriems 
reikia pagalbos. Norėčiau būti laimingas, galėdamas gyvas 
matyti, kaip draugai mano jiems teikiamąja pagalba pa
sidžiaugia, — rašo Pope.

Savo priešui — geriausia atleisti; oponentą — pakęsti; 
draugui atiduoti širdį; kūdikiui — gerą pavyzdį, tėveliams 
— savo gražų pasielgimą, kuriuo jie didžiuotųsi, o visiems 
kitiems pagalbą ir sušelpimą, — savo raštuose pažymi 
Balfour.

Kai kas padaro gera, neturi geradario pamiršti, bet kai 
pats padarai gero — neturi prisiminti, — sako Charron.

Šalpai davę iešką pasiskelbimo, nustoja davę šalpai, 
bet yra davę pasiskelbimui, — rašo Hutton.

Didelė pagalba ir viltis ateičiai
Pasimokykim iš proto milžinų, jų paklausykim, būsim 

laimingi, padarysim kitus laimingais, atliksime tikybinę, 
patrijotinę ir artimo pareigą, pagelbėsim nelaimėj vargs
tantiesiems broliams ir seselėms. Jie iš mūs tiek mažai rei
kalauja, o jiems mes galime tiek daug duoti. Mūsų maža 
pagalba jiems bus didelė parama.

Dabar jie iš mūs laukia drabužių ir apsiavimo, ’muilo 
ir maisto, paguodos ir vilties. Tas viskas, toji maža dova
nėlė — jiems pailgins amžių, duos vilties išgyventi sunku
mus ir susikurti ateitį.

Mūsų pareiga dabot, kad nelaimingosios karo aukos, 
lietuviai ir lietuvės, neturėtų sunkiai kentėti. Iš visos šir
dies stenkimės duoti, kas būtinai kare nukentėjusiems, iš
blaškytiems lietuviams reikalinga ir tai, ką galime paau
koti.

Malonėkite patys aukoti ir kitus paraginti duoti dra
bužius ir apsiavimą, ir siųsti į
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc., Warehouse 

101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-6203

VISU NUOŠIRDUMU
DĖKOJAME

Nekaltai Pradėtosios Švč. 
P. Marijos Seserų Kongrega
cija su giliu nuoširdumu dė
koja Nek. Prasid. Seserų Gli
des Valdybai už surengtą š. 
m. liepos mėn. 22 dieną Chi
cago, Ill. pikniką Kongrega
cijos naudai.

Dievas davė gražų orą. 
Piknikas gerai pasisekė, sa
vo aukomis Kongregacijos 
prieteliai gausiai parėmė mū
sų vienuoliją, virš tūkstan
čio dolerių surinkta pikniko 
metu.

Labai labai ačiū Aušros 
Vartų parapijos klebonui 
kun. Mykolui Jodkai, M. I. C., 
kurio parapijoje minėtas pik
nikas įvyko, taip pat Pikniko 
Rengimo Komisijai, darbuo- 
tojoms-ams, šeimininkėms. 
Labai dėkojame Kilams ir 
Balsiams, darbu ir aukomis 
gausiai parėmusiems pikni

ką. Taip pat iš širdies dėko
jame visiems aukotojams, 
pikniko dalyviams ir visiems 
vienu ar kitu būdu prisidė- 
jusiems prie pikniko pasise
kimo.

Džiaugiamės ir dėkojame 
Dievui, kad taip at jaučiate 
sunkią mūsų Kongregacijos 
padėtį. Kongregacijos veik
lai plečiantis, vis labiau jau
čiame pagelbos reikalingumą 
bei užsibrėžtiems darbams 
vykdyti lėšų trūkumą. Taigi 
dar kartą ačiū.

Mūsų nuolatinė gili ir 
karšta malda lydi Jus visus. 
Mūsų Galingoji Globėja — 
Nekaltai Pradėtoji — Jums 
visiems gausiai atlygins.

Giliai dėkingos,
N. P. Švč. P. Marijos Seserys

Mississippi valstybėje, ka
talikų mokyklose pereitais 
metais mokėsi 33% nekatali- 
kų vaikų. Katalikai užlaiko 
ir viešas ir savas mokyklas. |

Nuotrupos
— Šv. Alfonso, mūsų pa

rapijos globėjo, atlaidai buvo 
švęsti sekmadienį. Mišios 
8:30 v. buvo su Švč. Sakra
mento išstatymu. Per mišias 
vaikučiai gražiai giedojo 
giesmes.

— Kazimieras Pugevičius 
apleido ligoninę ir buvo baž
nyčioje pereitą sekmadienį. 
Linksma, kad taip veikiai su- 
sveiko. Pugevičius yra vienas 
iš ištikimiausių laisvanorių 
darbininkų.

— Pirmadienį Sesutė Ed
vardą ir Sesutė Jeremiją iš
važiavo į Newtown, Pa. at
likti metinių rekolekcijų. 
Grįžo Sesutė Marioneta. Ji 
mokėsi vasaros metu ispanų 
kalbos. Gal rengiasi važiuoti 
į Argentinos misijas?

— Kun. dr. Mendelis turė
tų būti išvažiavęs atostogų, 
tačiau bešnipinėjant sužino
jau, kad jis pasislėpęs klebo
nijoj daro planus ateinančiam 
veikimo sezonui, ruošia nau
ją veikimo kalendorių. Jau 
daugiau kaip 10 metų praėjo, 
kai buvo išleistas pirmas to- 
kis kalendorius.

— Bon Secours ligoninėje 
yra Leosė Juškelienė. šešta
dienį jai padaryta operaci
ja. Linkime ligonei veikiai 
pasveikti.

— Liepos mėnesį 20,000 
novenos apgarsinimų buvo 
išsiuntinėta Baltimorės gy
ventojams. Apgarsinimas bu
vo nepaprastai didelio forma
to. Jame buvo skelbiami kai 
kurie mūsų kunigų nuveikti 
darbai per 10-ies metų laiko
tarpį. ,

— Ką tik teko sužinoti, 
kad mūsų bažnyčia nuo pe
reitų metų rugpiūčio mėn. 
Katalikų bažnyčios misijoms 
perdavė septyniasdešimt du 
tūkstančiu- doleriu arba 6,- 
000.00 kas mėnesį, arba 200.- 
00 per dieną. Gražus pasiro
dymas!

— Nesveikuoja mūsų za
kristijonų žentas Martynas 
Stravinskas. Apgailestauja
me. Dirbo prie laivų staty
bos. Turime vilties, kad ne
trukus pasveiks.

Žydų kolonizavimą Palesti
noje remia kai kurios šalys, 
bet arabai labai tam priešin
gi. Arabai sako, kad zionistų 
norai paimti savo žinion Pa
lestiną yra tik politinio po
būdžio. Arabai niekad neuž
leis Palestinos kitiems.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
z VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Skirtumas
— Ar yra žuvų šiame eže

re?
— Kai kada, — tarė basas 

bernaitis.
— Ką pagauni ?
— Sakyk: „Geriau... žu- 

vaunu, o ne pagaunu.

Nepaprastas kyšis
Škotas vieną šaltą rudens 

popietį lošė golfą. Pabaigoje 
lošimo jis įspaudė ką nors į 
berniuko (maišo nešėjo) ran
ką ir maloniai tarą: „Sunau
dok tą.”

Berniukas, vėliau atidaręs 
savo užgniaužtą delną, rado 
šmotelį cukraus.

Mažiau išlaidų
Škotas atėjo į krautuvę ir 

norėjo nusipirkti nebrangų 
švarko pakabą.

Pardavėjas: — Taip, turi
me pakabų už 50c.

Škotas: — Perbrangu.
Pardavėjas: — Rodos, nie

ko pigesnio neturime.
Škotas: — Parduok man 

vieną vinį.

Įspėjo
Nematytas žmogus pra

kalbino praeinantį airį, kuris 
pėsčias ėjo keliu. „Klausykis, 
Mikai, kaip toli į Newarko 
miestą?”

— Kaip žinai, kad mano 
vardas Mikas?

— Spėliojau.
— Jei taip, tai spėliok, kiek 

mylių į Newarką.
Pranas Bekampis

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS

Newton, Pa. — šv. Kazi
miero Seserų vienuolyne, me
tinės rekolekcijos, rugpiūčio 
6-15 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba.

Waterbury, Conn. — šv. 
Pranciškaus novena ir Tre
tininkų vizitacija, rugsėjo 8- 
17 d. — Tėv. Agnelius Kra
sauskas.

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

Scranton, Pa. — šv. Juo
zapo parapijoje, šv. Pranciš
kaus novena, rugsėjo 26 d. 
— spalių 4 d. — Tėv. Juvena
lis Liauba.

Francisca Fathers,
Mount St. Francis

Greene, Maine 
_______j-----------------------

Greičiau Karas Prieš Japonus Baigsis 
Daugiau Karo Bonų Dabar Pirksi —

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Jalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.



AMERIKA
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METINIS DIDELIS
Angelų Karalienės Parapijos

Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugp.-Aug.19d.
KLASČIAUS CLINTON PARKE

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

Bus Karališkos šeimos rinkimai, Jos pagerbimas. 
Parapijos Jaunuolių benas gros naujausius maršus. Bus 
dainų, ir daug kitokių įvairenybių.
PRADŽIA 2 V AL. POPIET. ŠOKIAI 6 VAL. VAKARE
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Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos ben
dra šv. Komunija bus šį sek
madienį, rugp. 12 d., 9 vai. 
mišių metu. Tuojau po mišių 
parap. salėje bus trumpas 
susirinkimas.

Visi parapijos vyrai pra
šomi dalyvauti bendroje ko
munijoje. Norintieji įsirašyti 
į šią draugiją prašomi ateiti 
į salę.

Parapijos piknikas bus 
rugpjūčio 19 d. Klasčiaus 
Parke, Maspethe. Jau daromi 
tam piknikui prisirengimai.

Galvojama, kas būtų po
puliariausias mūsų parapijo
je asmuo, kuris tiktų kara
liaus titului.

Moterėlės irgi svajoja apie 
būsimus piknike rinkimus, 
nes, sako, šiemet karališko
ji šeima be dovanų gaus dar 
ir ypatingų parapijoje privi
legijų. Jaunimas dar nejuda, 
bet tikimasi, kad jie sukrus, 
nes tam laikui daug kareivė
lių grįš iš kariuomenės, tai 
bus proga juos pagerbti. 
Jaunimėli, sukrusk!

Pirmadienį, rugp. 13 d. 
tuojau po pamaldų vakare, 
visi draugijų ir kuopų pirmi
ninkai ir raštininkai, taip 
pat parapijos parengimų ko
misijos nariai, prašomi susi
rinkti į parap. salę. Bus ap
kalbami būsimo, rugp. 19 d. 
pikniko reikalai.

Šv. Jurgio Parapija
Piknikas gražiai pavyko
Nors šiuo laiku beveik nė

ra dienos, kad nelytų, bet pe
reitą sekmadienį tikrai pasi
taikė graži diena, kai įvyko 
metinis parapijos piknikas 
Klasčiaus parke Maspethe.

Atrodė, kad tokią gražią 
dieną galėjo publikos būti 
daugiau, bet, matyti, šiltas

oras daugelį išviliojo į pa
marį.

Nors šiuo laiku su valgiais 
sunkoka, bet stalai, prie ku
rių buvo susigrupavę pažįs
tami, nebuvo tušti. Vakarop 
ir sutartinių dainų nemaža 
pasigirdo. Jaunieji pasirodė 
su įvairiais sportais. Laimė
jusieji gavo dovanų.

Karališkos šeimos lenkty
niavimai nebuvo dideli. Tur 
būt, daugelį atbaidė į kara
lienės lenktynes vienos kan
didatės didelis skaičius bal
sų, nes jau pikniko pradžio
je ji turėjo virš 22 tūkstan
čių balsų, žinoma, jai ir ka
ralienės garbės vainikas ati
teko.

Tai parapijos rėmėja p. 
Katarina Vaitkevičienė, ku
ri viso surinko net 24,667 
balsus. Skaitant pinigais, su
sidaro $246.67. Tai retenybė, 
kad vienas asmuo tiek su
rinktų.

Karaliaus garbė teko pa
rapijos kolektoriui Aleksan
drui Spaičiui, kuris gavo 3,- 
782 balsu.

Karalaitės vainikas atite
ko Loretai Kazlauskaitei, 
tautinių šokių grupės šokė
jai. Ji surinko 2,034 balsus. 
Karalaičio vainikas teko jau- 
namečiui Baltrušaičių Pra
nukui, kuris tik apie 6 metų. 
Jis gavo 1,564 balsų.

Visai išrinktai karališkai 
šeimai buvo teikiamos dova
nos.

Buvo matyti ir iš kitų pa
rapijų atsilankusių. Buvo 7 
dvasiškiai, keliolika biznie
rių, muzikų ir šiaip keletas 
profesionalų.

Geram Pavydžio orkestrui 
grojant, jaunimas šoko ligi 
vėlumai.

ATIDĖTAS SUVAŽIAVI
MAS

Katalikai Amerikos Karo 
Veteranai, atidėjo savo meti
nį seimą iki birželio mėn. 
1946 m.

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

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

Tel. MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA" £

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarinės

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St A®- JEZA VITAS_ . . .- t Muzikos VedejaBrooklyn, N. Y. Pranešimų Direktorius

jjjy. 4-7142 EVergreen 8-3626

Mūsų Apylinkėje
• Prel. J. Ambotas iš Hart

fordo buvo atvažiavęs New 
Yorkan ir dalyvavo Kunigų 
Vienybės seime.

• Kun. J. Vaškys, Pranciš
konų provincijolas, iš Maine 
buvo atvykęs į Kunigų Vie
nybės seimą.

• Polyna Stoska, žymio
ji mūsų dainininkė, šiomis 
dienomis su motina buvo nu
vykus pailsėti pas lietuves 
seseles, Putnam, Conn.

• Adv. K. Jurgėla su žmo
na ir sūnum grįžo po atosto
gų Marianapolyje.

• Danutė Jasinskienė iš 
Risley, N. J. lankėsi New 
Yorke ir buvo nuvykus ligi 
Thompsono, Conn.

Kun. J. Jančius, T. Mari
jonų provincijolas, buvo at
važiavęs į New Yorką daly
vauti Kunigų Vienybės sei
me.

• Danielius Averka su žmo
na ir dukrele atostogas lei-i 
džia Bostone.

• Kun. Alf. Jagminas, 
M.I.C., Hinsdale T. Marijonų 
viršininkas, lankėsi apylin
kėj ir dalyvavo Kunigų Vie
nybės seime.

• M. Milukas su žmona ir 
dukrele parvažiavo iš Thomp
son, Conn. Milukienė ten 
praleido pora savaičių atos
togų.

• Kun. Ign. Albavičius po 
Kun. Vienybės Seimo grįžo į 
Marianapolį, iš kur išvyko 
tolyn į Massachussets.

• Bronė Brundzienė, tau
tinių šokių grupės vedėja ir 
dainininkė, šią savaitę išva
žiuoja Chicagon, atlankyti 
savo artimų giminių. Jeigu 
aplinkybės leis, pasiliks ligi 
vargonininkų seimo, kuris 
įvyks rugpiūčio 22 d.

• Kun. P. Juras iš Law
rence, Mass, buvo atvykęs 
Brooklynan Kun. Vienybės 
seimo proga.

• A. Simutis su šeima grį
žo iš Thompson, Conn. Ten 
jo žmona savaitę atostogavo, 
gi dukrelė buvo mergaičių 
stovykloje.

• Kun. Dr. J. Vaškas po 
atostogų Pennsylvanijoj bu
vo sustojęs apylinkėje, daly
vavo Kunigų Vienybės Sei
me ir po to grįžo Marianapo- 
lin.

• Kun. J. Karalius buvo 
atvažiavęs į New Yorką Kun. 
Vienybės seiman. Jis kelinti 
metai sėkmingai vadovauja 
Kunigų Vienybei.

• Kun. K. Vasys iš Wor
cester, Mass, lankėsi apylin
kėj ir dalyvavo Kunigų Vie
nybės seime.

• Kun. Ign. Valančiūnas, 
„Motinėlės” pirmininkas, bu
vo atvykęs į New Yorką — 
„Motinėlės” ir Kunigų Vie
nybės posėdžiams.

MASPETHO LIETUVIŲ PARAPIJOS

PARAPIJOS SALEJE ir DARŽE
64-25 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Kviečiami visi lietuviai atsilankyti. Bus įvairūs laimėjimai 
užkandžiai ir šokiai.

ĮŽANGA DYKAI
Bazaras bus atdaras šiokiomis dienomis nuo 7 vai. vak. 

Sekmadieniais nuo 4 vai. popiet.

Pelnas Bažnyčios Statymo Fondui

tarnybon. Jis dabar dil ba ka
ro ofise Long Island.

O. P.

Sgt. Jurgis Grigaliūnas, iš
tarnavęs 5 metus ir 3 mėn. 
kariuomenėje, garbingai pa
leistas liepos 23 d.

Korp. Jonas Pruskis buvo 
parvykęs pas tėvus 15 dienų. 
Jau grįžo atgal į New Mexico.

Liepos 27 d. P. Kuru na
muose buvo netikėtai sureng
tas gimtadienio pokylis Vin
cui Kurui.

AUTOMOBILIU MEKANIKŲ
LĖKTUVU STOTYJE

Darbo ir prižiūrėjimo departamente, 
taisyti orlaivių inžinus. Nuolatinis 
darbas, pakilimas darbe, gera alga. 
Atdara tarnyba kvalifikuotiems vy
rams.

AMERICAN EXPORT LINES
Marine Base La Guardia Field

VYČIŲ VEIKIMAS

EINA KAS PENKTADIENI

V AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
MA LIKŲ VISUOMENINIO IR

( KULTŪRINIO GYVENIMO

SAVAITRAŠTIS

Rugpiūčio-August lijjj?

161 No. 6th Street
Kaip Krašte Perga

Entered as Second-Class matter Ma 
Office at Brooklyn, N. Y. under th

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street
Washingtonas. — Spec 

listai taip vertina permain 
kurios po pergalės laū

Tel. EVergreen 8 - 922
VALANDOS: i

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

Šventadieniais susitari/

$ 
Tel. EVergreen 7 - 68flLį0Sl

VALANDOS: f '.„no.
9 — 12 ryte z
1 — 8 vakare H 

Penktadieniais uždaryt^

Įtsike- 
.lustu- 
.irde-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate ’ūjijvi- 
PUSRYčIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinl^L, 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS i^stebe- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKT, gar-

Juozas Ginkus jtfy8!'
495 Grand Street, Brooklyn,

MELDĖSI UŽ ŽUVUSIUS |

Rugpiūčio 1 d., šv. Patriko 
katedroje New Yorke, buvo 
gedulingos Šv. Mišios už žu
vusius Empire State namo 
katastrofoje. Mišias atnaša
vo arkivyskupas Spellman. 
Dalyvavo daug dvasiškių ir 
svietiškių.

Šv. Tėvas per savo atstovą 
Washingtone prisiuntė palai
minimą.

Amerikos žmonių.
Maisto racionavimas £ 

būti baigtas apie kitų m 
liepos mėnesį.

Automobilių šiais mel 
bus padaryta ligi 400,000

Seimų ir kitokių didelių 
sirinkimų kelionių draudii 
gali būti panaikintas g 
čiau, negu tikimasi.

Prezidentas Trumanas
prašomas sustabdyti dra

Great Neck, N Y.
Bendrojo Amerikos Lietu

vių Fondo skyriaus susirin
kime vieningai nutarta pra
dėti antrąjį drabužių rinki
mo vajų. Bus dirbama mies
te ir apylinkėje.

Komitetas jau pradėjo dar
bą. žmonės noriai aukoja 
drabužius. Gal surinksim 
daugiau, nei pirmą kartą. Jei 
kurių komiteto nariai neap
lankys, prašom pranešti. 
Prašom kreiptis į skyriaus 
pirm. Al. Vasiliauską arba į 
vajaus pirm. A. Petrauskie
nę.

LANKĖSI KUN. PRUNSKIS
Liepos 31 dieną Philadel- 

phijoj ir apylinkėse lankėsi 
kun. J. Prunskis. Jis atvyko 
iš New Yorko, pakeliui į Wa- 
shingtoną ir Chicagą, kur 
jis ir toliau gyvens. Kai kurį 
laiką jis dirbo New Yorke, 
bet dabar grįžta prie senų 
pareigų — šv. Jurgio para
pijoj, Chicagoje. Buvo susto
jęs Šv. Kazimiero parapijoj 
ir aplinkė savo pažįstamus. 
Rugpiūčio 2 dieną išvyko į 
Washingtoną.

Liepos 22 d., sekmadienį, 
New Yorko ir New Jersey 
vyčiai turėjo savo apskrities 
susirinkimą Aušros Vartų 
parapijos salėje New Yorke.

Kun. K. Malakauskas su
sirinkimą atidarė malda. Ap
skrities pirm. L. Ketvirtis 
pratarė keletą žodžių.

Atstovai į vyčių seimą 
Chicagoje išrinkti L. Ketvir
tis ir K. Basanavičius.

Buvusi apskrities sekreto
rė J. Adams atsilankė New 
Yorke iš Indianos. Ji taip 
pat buvo susirinkime. Ji pa
dėkojo už dovaną, kurią aps
kritis buvo jai nusiuntusi už 
šaunų darbą.

Kitas susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. Mes tikimės, 
kad Bronxo kuopa duos tam 
susirinkimui vietos savo tar
pe ir kad tas mūsų susiėji
mas bus gausesnis, — šį sykį 
ne per daugiausia atsilaųkė.

______________ B. G.

O.P.A. vadovybė pradėjus 
rugp. 27 d., iki spalių 13 d., 
leis batų krautuvėse pardavi
nėti batus ne aukštesne kai
na $3.50, be reikalaujamų 
ženklelių.

Muzikui Seimas

Dideli i Potvyniai
New Yorko ir New Jersey 

valstybių šiaurinėse dalyse 
šią savaitę siautė dideli po
tvyniai. Nuo didelių lietų be
veik visos upės išsiliejo iš 
krantų ir išplovė kelius, ge
ležinkelius ir net užliejo kai 
kurių miestelių ir miestų gat
ves.

Daugelio ūkių užlieti šuli
niai, kurių vandenį dabar 
vartoti būtų pavojinga. Dau
giausia nukentėjo New Jer
sey gyventojai.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

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

New York 16, N. Y.

Nauja New Yorko „ n____iSa j- _lėktuvų stotis Idlewi# •'■Į™*.8“ PerSales_ dlena, 
tuos 160 mil. doleriui .B",« ,k“trole sv.a^ 
500 akrų žemės piot^,^ ®ms dalykams, pasilik, 

w-ti- kar0> tik bus susvelnint;
Oberammergan Gazolino racionavimas

kur būdavo Kristaus afUuoj nuimtas po peq 
vaidinimai, karo bai^ ,
liko nepaliestas. 'I Manoma, kad padangi

- iitaivė- ūl racionavimas bus p 
O.P.A. vadovybė Ne kintas, neilgai trukus P1 

ke praneša, kad per (■- • L
tus mėnesius maisto Per vienus metus po 
aXin~okįo%»» * 3

pabaudų H kar‘U b,US Pa'^
1 yoĮįe- ponijai užimti reikes

-------------- įvėnuoĮ800-000 kareivių.

Senatorius A. Wileyjgnurto. ~
senatorių rūmuose re, M STEBO
ją, reikalaudama.s _ aim pieš japOnai labai nustet 
laisvės visoje rytmejej tetaLvoatominę bombą j 
poje, taigi ir Rusijos L kad vokiečiai jau 
puotuose kraštuose. q«nL tomb turf

—;jt metais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PARDUODA!*^seniai išleistoje k

„The Baltic Nations”.
4 • ¥

i Prieš kiek laiko Kc 
•į (narė Clare Boothe L

šė: „Neseniai Kremlif 
glausta rusų ortodok 
nyčia gaus oficialios 
jos padėtį Baltijos v:

Geri, pigūs, patogūs1 
Gerose vietose. Patari^®'. N 
teisingas. ^lavono. I

Apdraudžia viską, kasaPP^is'|
prašo. Apdraudžiu (insui3 5111 
žmones. S ji buvo

Kreipkitės:

Joseph VastuiTį“' se, Lenkijoje, rytinėje
A matomi-

Real Estate Insurai:3ja su-
496 Grand St., Brooklyn® iaP°DUS-

Tel. EVergreen 7-l(*. , . 
__________________________ in tunme

tijoje, Čekoslovakijoj 
manijoje, Bulgarijoje 
rijoje ir Austrijoje, 
katalikai bus atski:

S iZ koki° swtoi“1
, * v -a šiandien Clement A.

(VOKETAITIS) aįjftjafflg

Advokatas Vyturi

Maspetho Žinios
Parapijos Bazaras

Mūsų bazaras įvyks para
pijos salėje ir darže šį šeš
tadienį, 7 vai. vakare ir, lei
džiant geram orui, tęsis dvi 
savaites.

Kviečiame visus į talką — 
atsilankykit ir būkit parapi
jos bendradarbiai. Taipgi 
prašome laimėjimo knygeles 
grąžinti. Bus kiekvieną va
karą po penkis laimėjimus.

Bazaro rengimo komitetas 
su savo pirmininku kun. J. 
Balkūnu tikisi visus atsilan
kiusius maloniai patenkinti.

Mūsų kariai
Pvt. Jonas Wezwick buvo 

parvykęs iš Vokietijos pas 
savo žmoną ir tėvus. Išbuvo 
30 dienų ir šį pirmadienį grį
žo tarnybon.

Sekmadienį netikėtai par
vyko jo brolis, irgi iš Vokie
tijos. Abudu broliai pasima
tė į dvejus metus pirmą kar
tą.

Tomas Protašus buvo pa
leistas iš laivyno, kur jis iš
tarnavo trejus metus. Jis at
leistas dėl silpnos sveikatos.

Pranas Spirauskas, išbu
vęs 30 dienų atostogų, grįžo

SUGRĮŽO IŠ UŽJŪRIO

Jūrininkas Jonas Talačka, 
gyvenęs W. Philadelphijoj, 
liepos 31 dieną sugrįžo atos
togų į savo namus. Jis turė
jo didelių pergyvenimų jūro
se ir, kaip tik galės, turės 
papasakoti labai įdomių nau
jienų. Jo tėveliai laukė jo ir 
jo žmona labai nudžiugo pa
mačiusi jį sveiką ir gyvą.

Rusų Kalbos Mokymas 
Lietuvoje Privalomas — 
Tam tikslui Lietuvoje iš

leista 60,000 rusų kalbos va
dovėlių.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų Sąjungos tris
dešimt ketvirtasis metinis 
seimas įvyks trečiadieny, 
rugpiūčio- August 22 dieną, 
1945 metais Chicago, Ill. 
Reiškia, vieną savaitę anks
čiau negu „Muzikos žiniose” 
buvo paskelbta.

Kadangi dabartinis nepa
prastas laikotarpis sukūrė 
daug svarbių reikalų, todėl, 
kuriems tikrai rūpi mūsų or
ganizacijos bei chorų ir ypa
tingai „Muzikos Žinių” atei
ties gerovė, prašau ne tik na
rius, bet ir visus lietuviško
sios muzikos bičiulius šiame 
seime skaitlingiausiai daly
vauti.

A. J. Aleksis,
A.L.R.K.V.S. Centro pirm.

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

Kuine patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jus 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.

41-40 — 74th Strelwn- 
ipjffli nape- 

Jackson Heights, N

NEwtown 9 - 5971 
________________________ iii pereitą 
—_______________________ ii bado ir
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I LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ |

| KLUBAS
Juozas Zakarauskas, Manager

b PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 

ir kitokiems pokiliams.

I 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. |
P Kampas Stagg Street. Tel. EVergreen 4-9672 B
B_____________________________ ;__________________  I

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IŠ KITUR.
■iiiiiBinuBiiiiiBiiuuBmuimiiimniBiiiiiimiiBiuiniiiiniiiiiHiiiiMiiiiMiiiiMininiiniBiiiiimiiiBiuiiBiiinBUiiiBiiiiniiiiimuimiiil

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 Stj Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

i
b
$

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

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

I

h

su Roma”.
Esama žinių, kad 

vyskupijoje katalikų 
nes organizacijos ja 
— matyti, bolševiką 
sekė ją išardyti.

★ • ★
Ne vienas stebis 

Maskva ir komuni 
bijos ir nekenčia lai: 
rodos, nėra žmogų 
lesnio troškimo, kai 
be vergijos pančių 

Šv. Povilo laiške 
• čiams skaitome vie 

kiaušių šio nusist 
aiškinimų.

Ten randame ši 
pus ir gilius žodžii 
gi Viešpaties Dvas 

D
★ e ★

Edgar Snow, vii 
ss dažnai lankiausių Soviet 

! žurnalistų, apri 
savo įspūdžius iš 
duoda tokį liudiji) 
šalies stipriausią 
— vidaus reikal 
Honnerį: „Mes n<

C 10 ppos padė- 0311 gOK 03VO Aavėlgre- 

> aids atei- 
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėję 
AKINIAI prieinamiausi^ ka(j 
kainomis pagal jų rūši^

Si ištaiga įsteigta prieš 40 -'.į artimo laisvė.' 
i

Stenger & Steri'
OPTOMETRISTAS — OPT)^^. 

394-398 Broadway, Brooklyn,^ — apie 
__________ A persekio-

LIETUVIŠKA p,.
A t n d f Hoūnerio- Jis ynALUDE ^aokštuo- dešimt procentų

Karšti Užkandinį^
KASDIEN ^įrail.

Patogi Vieta Užėjlm
Su MOTERIMS palengvi-

D ĮDĖLIS PASIRINKIME
VISOKIU GĖRIMU tyrinėjo

JUOZAS
41J Grand Streep pul-

Brooklyn, N. Y.’^Lie-
—* ir cerkvė 
^jtyituka-:

HAvemeyer 8 - 0259 įsiūta iš-

RALPH K R U ne- 
tarnas,

FOTOGRAFAS buvęs
65 - 23 GRAND AVEN^6111™-

Maspeth, N. Y. rekgi- 
nuro-

jRsavo ne

tik dvidešimt p 
munistas”.

Kokia tai beg: 
nė su Amerikos 
lietuviais: šie n 
vą, bet savo tėvą 
duotų, kad tik 
šimto procentų 
munistai.

Jie neužtarė 
džiu NKVD 
lietuvių, — teg 
rusai. Jie nė p 
prasitarė, kad 
tų būti neprikiš 
Maskvos apina

Austrijos k< 
nori to apinasr 
Bet mūsiškiai 

i- mos virvės pai 
h'ir bliauti ir vai
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