
Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street
va- 

»pa-

Brooklyn© lie^TAI KAIP

A

gsė- 
sur- 
rkš- 
ga.
, ku- 
kios 
škai 
prie 
mais

Dr. John Waluk ^okas™““'
s Europoj.

161 No. 6th Street /argus kentėm.
i--------------------------
s pasaulį aidi Lon- 
krencijos atgars’iai. 
.š tų atgarsių — 
tarptautinės poli- 

’Jipų iškilimas.
. pasaulyje nori 

Tel. EVergreen 4-7142 įremtos moralės ir 
SALDAI valstybė 

GERIAUSIOSE Byrnes, tiek jo 
Lengvi Užkandžiai, Km,|h~)uneq 

PUSRYČIAI - PIETOS - VAKARI , ‘

AISKRYMAS gamintas namie H ^2 lant buvo ėmę TO- 
riausix bravorų. Parengimams Jungtinės Valsty- 

Juozas Gini gal° nvolaidoms’ 

.nc ~ . bedarančioms gar-495 Grand Street,

Maspetho Žinios
■<ivo pasakyta, kad 

kur Amerika ne-

' L .-A /

^aIijjenos
1739 SO. IIALSTED 

ritSEN STA.
Chicago,

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI XU. PENKTADIENIS, SPALIŲ-OCTOBER 12, 1945 No. 41 (691) Kaina 5c.

dar 
inėje 
ėjęs, 

da- 
o iž- 
eikė- 
i lie- 
ir jų 
lietu- 
ilsty- 
i nu- 
i ru-

Nau- 
i, ku- 
uruo- 
usioji 
mė ir

Dr.

nes

į, spa- 
ačiaus 
lietinę 
Lozan

Praeitą sekmadienį Rožan
čiaus draugija turėjo savo 
parengimą, kuris puikiai pa
vyko.

Žmonių buvo pilna salė.
Parapijos jaunuoliai vaidi

no, dainavo ir šoko. Visi da
lyviai buvo patenkinti ir dė
kingi sesutėms pranciškie- 
tėms, kurios visuomet jauni
mą gražiai paruošia.

Padaryta gražaus pelno, 
kuris skiriamas naujos baž
nyčios statybos fondui.

Spalių 1 dieną sukako 12 
metų, kai mūsų klebonas kun. 
J. Balkūnas gražiai vadovau
ja Rožančiaus draugijai ir vi
sai parapijai.

Šį sekmadienį 9 vai. Ro
žančiaus draugijos bus meti
nės mišios ir vakare metinis 
susirinkimas.

Bus renkama nauja valdy
ba.
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jjjjia humoro rusis, 
l^ama arklio juoku, 

^įiro rūšimi, pasiro- 
notas Molotovas.

^nas iš Londono jis
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Sąjunga neturi 
__iužyti savo įsipa- 
=, ir aš nepatariu

Lietuvių Šalpos komitetas Italijoje apžiūri drabužius, gautus iš Bendro 
Amerikos Lietuvių šalpos Fondo, kuris yra Tautinio Karo Fondo narys. Pa
veiksle matyti vicepirm. kun. J. Sakevičius, iždin. ponia V. Lozoraitienė, pirm. 
S. Girdvainis, Lietuvos pasiuntinys prie šv. Sosto, sekr. inžin. Ed. Karanauskas 
ir kun. Dr. V. Pavalkis.

NEW YORKAS PAGERBĖ NIMITZ Atomines Bombos
Neišduos

Gen. Marshall Pranešimas
Argentinoj Peron 

Nuverstas

LOS SU- 
ę 8:00 
5 eis į 
. metu 
i j a. 
irdžiai 
pamal-

lolotovas pamiršo, 
teidama Lietuvą Ru- 

Gsė ne vieną, bet ke- 
teęutarčių ir įsiparei- 
iĮ

palvos, Sovietų Są
rašini pasielgė dar

kraštais.
.it to, Maskvos ko- 
rašas į krūtinę įti- 
y kad jo šalis — 
avinėlis.

Mūsų kariai 
/ 
Iš kariuomenės buvo gar

bingai atleisti: K. Sideravi- 
čius, kuris išbuvo tarnyboj 
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New Yorkas. — Antradie
nį New Yorkas pagerbė Pa- 
cifiko laivyno vadą admirolą 
Nimitz, kuris sutriuškino Ja
ponijos galybę jūrose.

Keturiasdešimt metų iš
tarnavęs laivyne, jis vargiai 
kada pergyveno tokių įspū
džių, kaip New Yorke, kur 
apie keturi mi jonai išėjo į 
gatves ir aikštėj jo pasvei
kinti.

Į New Yorką Nimitz at
skrido 11 vai. ryto. Tuoj jis 
buvo nuvežtas į patį miestą, 
kur prie rotušės buvo su
rengtas jam sutikimas. Ma
joras LaGuardia jam čia įtei
kė aukso medalį „už žmonių 
laisvės gynimą” ir suteikė 
jam New Yorko garbės pilie
čio vardą.

Admirolas Nimitz savo at
sakyme pažymėjo, kad per
galė pirmoj vietoj priklauso 
paprastiems Amerikos jūrei
viams.

Po apeigų prie rotušės, ad
mirolas buvo pervežtas New 
Yorko gatvėmis. Be kitų įs
pūdingų momentų, New Yor
ko gatvėmis pražygiavo lai
vyno rinktiniai vyrai, bemaž

keturi tūkstančiai. Jų tarpe 
buvo trylika veteranų, kurie 
yra apdovanoti Kongreso me
daliais. Jiems vadovavo gar
susis lakūnas pulk. Boying- 
ton, kuris buvo nušovęs 26 
japonų lėktuvus, kol pats bu
vo pašautas ir paimtas į ne
laisvę.

Prie šv. Patricko katedros 
adm. Nimitz pažino arkiv. 
Spellmaną, stovintį su kuni
gais prie bažnyčios.

Vakare admirolo garbei 
buvo surengta didelė puota, 
kurioje dalyvavo du tūkstan
čiai žmonių.

Spaudos atstovams Nimitz 
pasakė, kad Amerika turi pa
silaikyti galingą laivyną.

Pasitraukė Graiku 
Vyriausybe

Atėnai. — Atsistatydino | 
graikų vyriausybė, kuriai va
dovavo Voulgaris.

Regentas arkivyskupas 
Damaskinos pradėjo pasita
rimus dėl naujo ministeriu 
kabineto sudarymo.
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GUM ROOF COATING. 
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sidėsite. Apsaugos nuo van®® 
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New York.
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0 F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTKAKTOBIAI

i Atlieka mūrinių namų sienų B- 

lyginimą, plasteriavima, šallg* 
vių cementavimų ir kt darbus-

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN 6, N. Y.
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.ą iš Lietuvos.

^m motina:
^lame visi — mama.

: seserys — ir bu- 
jipo daugelį kartų, 
. Dievo geriausių

Dabar, Mylimieji, pradėsiu 
kalbėti apie savo vargus. Pramonės įstaigos viršinin- 
Niekados neaprašysiu, kokius kas Krug paskelbė, kad Ame- 
vargus kentėjom ir kokią bai
mę turėjom, kai kulkos per 
galvą lakstė.

Skaudų smūgį nukentėjom 
nuo vokiečių kariuomenės. 
Tik viena karvė pasiliko ir 
vienas arklys — daugiau ne
turim gyvulių. Atėmė visą 
vasarojų, sunaikino, bulves 
nukasė. Tik menki rugeliai 
liko nesunaikinti; duonelės 
neužtenkame.

Buvome iš namelių išvary
ti 6 savaites, daug turto ne
tekome.

Ir šiemet pasėlių mažai pa
sėjom — tik 3 centnerius bul
vių, ir tos sužebravotos, ir 
5 centnerius vasarojaus.

Dar toks skaudus smūgis
— netekom tėtės jau aštun
tas mėnuo. Nukentėjom nuo 
kaimynų... Neturiu namie nė 
vieno vyro. Mergaitė akėja, 
drapakuoja, tik arti nemoka.

O melstis nenustojam. Pra
šome dangiško Tėvo, kad 
greičiau duotų pasaulyje tai
ką, kad galėtume pakelti vi
sus vargus. Dieve, laimink vi
sus, Marija, nuo nelaimių 
saugok”.

rika praėjusiam kare paga
mino ginklų ir kitų reikmenų 
už 186 bilijonus dolerių. Per 
penkerius metus gamyba 
pramonėje buvo daugiau ne
gu padvigubinta.

Iš nurodytos sumos 44 bi
lijonai su viršum buvo skirti 
lėktuvams ir 40 bilijonų su 
viršum laivams. Buvo pa
daryta 297,000 lėktuvų, iš ku
rių 97,000 bomberiai.

Darbo pajėgos per penke
rius metus buvo pakilusios 
nuo 54 milijonų žmonių ligi 
64 milijonų, arba 20 procen
tų.

Krug savo pranešime su
minėjo, kad taikos sąlygoms 
pramonė pilnai grąžinta bus 
ateinančiais metais.

Visokių rūšių laivų buvo 
padaryta 75,000, tarp jų ir 
išlaipdinimo valčių.

Šautuvų buvo pagaminta 
17,400,000, šovinių 41 bilijo
nas ir patrankoms sviedinių 
4,200,000 tonų. Tankų pada
ryta 86,338 ir trokų 2,434,- 
553.

Krug ragina Ameriką sto
vėti techninės ir karinės pa
žangos viršūnėje.

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas pranešė, 
kad Jungtinės Valstybės ne
atidengs kitoms tautoms ato
minės bombos paslapties.

Jis davė suprasti, kad nei 
Rusija, nei kitos sąjunginin
kės šalys neprašė žinių, kaip 
atominė bomba padaroma.

Prezidentas pavedė Val
stybės sekretoriui Byrnes 
tartis su Anglija ir Kanada^ 
dėl sąlygų, kuriomis būtų 
uždrausta atominę bombą iš 
viso vartoti.

Buenos Aires. — Pulkinin
kas Peron, Argentinos vice
prezidentas, Karo ir Darbo 
ministeris, antradienį buvo 
pašalintas iš valdžios.

Jo pasitraukimo pareika
lavo kariuomenės dalys, 
esančios Campo de Mayo ka
reivinėse, sostinės priemies
tyje.

Pulk. Peron buvo laikomas 
„stipriuoju žmogum” Argen
tinos vyriausybėje.

Per paskutinius kelis mė
nesius tarp Argentinos ir 
Jungtinių Valstybių buvo 
įtempti santykiai dėl dikta
tūrinių Perono veiksmų.

Prezidentas Farrell buvo 
nuvažiavęs į kariuomenės 
stovyklą, bet jam nepasisekė 
Perono išgelbėti.

Vidaus reikalų ministeris 
paskelbė, kad netrukus Ar-I 
gentinoj įvyks rinkimai.

Kai kas spėlioja, jog Peron 
pasišalino, kad galėtų išsta
tyti savo kandidatūrą į pre
zidentus per rinkimus.

Washingtonas. — Gen. 
Marshall paskelbė pranešimą 
už dviejų karo metų laikotar
pi-

Jis pakelė uždangą nuo ei
lės karo paslapčių ir parodė 
baisybes, kurios ištiktų, jei 
kiltų naujas konfliktas tarp 
tautų.

Jis įspėjo, kad Amerika tu
ri būti pasirengusi, jeigu rei
kėtų, per vienų metų tarpą 
sumobilizuoti 4 milijonus vy
rų laivynui, aviacijai ir sau
sumos kariuomenei.

Naujas karas būtų toks 
baisus, kad paskutinysis tau
tų konfliktas, ką tik pasibai
gęs, atrodytų tik vaikų žai
dimas. Atsiras ar jau dabar 
yra naujų, nepaprastų gink
lų, kuriems tačiau reikės dau
gelio kareivių. Prie atominių 
sproginių reikės laikyti mi
lijonus vyrų tarnyboje.

Gen. Marshall atskleidė 
slaptą pranešimą, kurį yra 
padaręs aviacijos viršininkas 
gen. Arnold apie naujus gink
lus.

Už kelių metų bus gamina
mas bomberis, 
apie 600 mylių 
ligi taikinių už 
Jis galės lėkti 
aukšty.

Per penkerius metus bus

galįs skristi 
per valandą 
1,500 mylių. 
40,000 pėdų

Pergales Paskola

padaryti toki patobulinimai, 
kad lėktuvai galės skristi 
garso greičiu ir pasiekti tai
kinius už 2,000 mylių, paki
lę į 50,000 pėdų aukštį.

Dabar Amerikoje yra da
roma bomba, sverianti 45,- 
000 svarų ir pritaikyta nau
jam bomberiui, kuris dabar 
statomas. Padaryti planai 
bombai 100,000 svarų sunku
mo. šiame kare didžiausios 
vartotos bombos buvo 22,000 
svarų.

Ruošiamos ar jau turimos 
rakietos, kurios nesuklysda- 
mos pataikys į pačius pramo
nės centrus. Iš kitų kontinen
tų toki miestai kaip New 
Yorkas ar Chicaga gali būti 
sunaikinti per kelias valan
das.

Toliau savo raporte gen. 
Marshall pereina prie karo 
apžvalgos ligi šių metų bir
želio 30 dienos. Jis pažymė
jo, kaip buvo pasiekta per
galės Europoje ir kokią rolę 
čion atliko Anglija ir Rusi
ja, kurios karo ugnį atlaikė 
nuo pačios Amerikos krantų. ’ 
Taip pat jis nušvietė karo ei
gą Pacifike.

Per penkerius šio karo me
tus iš viso žuvo per 205,000 
amerikiečių ir per milijonas 
buvo sužeistų.

Washingtonas. — Finansų 
sekretorius paskelbė, kad 
Pergalės paskola pradedama 
spalių 29 d.

Nustatyta surinkti 11 bi
lijonų dolerių. Asmenims 
skirta kvota yra 4 bilijonai.

DULLES PABRĖŽĖ PRINCIPUS
New Yorkas. — J. F. Dul

les, dalyvavęs kaip Amerikos 
delegacijos patarėjas Londo
no konferencijoje, grįžęs į 

'Jungtines Valstybes pasakė 
svarbią kalbą per radiją.

Jis išryškino, kad Ameri
ka Londone nemanė mainyti 
savo principų į einamuosius 
reikalus, nemanė daryti nuo
laidų tuose dalykuose, kurie 
yra esminiai tautų gyveni
mui.

Amerikos principai yra 
šie: 1. Teritoriniai klausimai 
turi būti sprendžiami pagal 
žmonių valią; 2. Sutartys tu
rėtų įvykdyti tarptautinį tei
sių įstatymą, kuris garantuo
tų žodžio, religijos, politinių 
įsitikinimų ir susirinkimų 
laisvę žmonėms, — visa tai 
turėtų būti įtraukta į taikos 
sutartis, kad visi galėtų nau
dotis žmogaus teisėmis ir pa
grindinėmis laisvėmis; 3. Ko
lonijų likimas turėtų būti 
sprendžiamas, pirmoj vietoj 
žiūrint ten gyvenančių tautų 
gerovės; 4. buvusių priešų 
ginklavimasis turėtų būti ap
ribotas ir prižiūrimas, kad 
būtų išvengta jų slapto gink
lavimosi ; 5. Amerika nesu
darys taikos sutarčių su 
kraštais, savo žmonėms ne
suteikusiais tų laisvių, kurių 
sąjungininkės valstybės buvo 
prižadėjusios.

Dulles pabrėžė, kad strate
giniai ir ekonominiai sumeti
mai turėtų būti palenkti 
žmogiškiesiems sumetimams.

Jis nurodė, kad dabar, kai 
karas baigtas, pasaulyje tu
ri būti grąžinti principai ir 
moralė.

Amerika, kaip galingiau
sia po šio karo valstybė, tu
ri vadovauti, grąžinant pa-

sauliui principus, kaip elgi
mosi taisyklę.

Dulles yra laikomas vienu 
iš geriausių užsienio politi
kos žinovų Amerikoje.

Paštas Į Lietuvą Ir 
Kitur Europoj

Pašto Departamentas pa
skelbė, kad į Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Čekoslovakiją, 
Suomiją, Lenkiją gali eiti 
laiškai ligi 2 uncijų ir atvi
rukai — paprastu arba oro 
paštu. Į tas šalis registruoti 
laiškai, special delivery ir pa- 
kietai neina.

Į Belgiją, Daniją, Prancū
ziją, Luksemburgą, Olandiją 
ir Norvegiją eina laiškai ir 
laiškiniai pakietai ligi 4 sva
rų 6 uncijų svorio. Ten eina 
atvirukai, spaudiniai, biznio 
raštai, prekių pavyzdžiai ir 
maži siuntiniai lig vieno sva
ro. Priimamas registruotas 
paštas ir special delivery.

Rumunijon ir Bulgarijon 
eina tik laiškai ligi 2 uncijų 
ir atvirukai.

Graikijon tas pat, kaip ir 
Belgijon.

Italijon (išskyrus Gorizia, 
Trieste, Fiume ir Žara pro
vincijas), eina laiškai ligi 1 
svaro ir atvirukai. Laiški
niuose pakietuose negalima 
siųsti jokių prekių. Priimami 
registruoti laiškai ir oro paš
tas. Siuntiniai (parcel post 
packages) su dovanomis ei
na Sicilijon, Sardinijon, Va- 
tikanan, Romon ir Neapolin. 
Galima siųsti tik vieną tokį 
pakietą per mėnesį tam pa
čiam asmeniui.

Jugoslavijon eina laiškai ir 
laiškiniai pakietai ligi 4 sva
rų 6 uncijų. Priimami ir pa
prasti siuntiniai.

NESUTIKO ATIDUOTI LIETUVIŲ ; l 
------------ .sM •

Londonas. — Spauda pla
čiau praneša apie rusų reika
lavimą Londone, kad jiems 
būtų iš Vokietijos perduoti 
„Sovietų piliečiai”.

Ministeriu konferencijoje 
šiuo reikalu nebuvo susitar
ta, nes Maskva sovietais no
ri laikyti ne tik rusus, bet ir 
tremtinius lietuvius, latvius, 
estus ir lenkus.

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos atstovai Londo
ne nesutiko su tokia rusų pa
žiūra.

Rusai dėl to parodė didelį 
susierzinimą.

Jų generolas Golikovas pa
reiškė, kad amerikiečių, ang
lų ir prancūzų zonose Vokie
tijoj Sovietų Sąjungai prie-

šingos organizacijos „sklei
džia ' visokius šmeižtus prieš- 
mūsų šalį”, t. y. Rusiją.

Iš tikrųjų gi rusai, kai 
jiems buvo leista laisvai 
rinkti savo piliečius iš Vo
kietijos, yra vartoję smurtą 
prieš išvežamus žmones, ku
rie nenorėjo grįžti.

Gen. Eisenhower įsakė, 
kad nė rusai nebūtų varu 
verčiami grįžti Rusijon.

Tuo savo įsakymu jis 
keitė atitinkamą Jaltos 
tarimą.

Amerikos, Anglijos 
Prancūzijos nusistatymas dėl 
tremtinių lietuvių po Londo
no konferencijos nepasikeitė: 
jie ir toliau nebus prievarta 
grąžinami į sovietiškas ran
kas.

pa- 
nu-

ir

LAVALĮ NUTEISĖ SUŠAUDYTI

Stalinas Išvyko 
Atostogų

Maskva. — Stalinas išvy
ko iš Maskvos atostogų.

Maskvos radi jos ta proga 
pažymėjo, kad nuo karo pra
džios Rusijos diktatorius nė
ra turėjęs ilgesnio poilsio.

Nebuvo pranešta, kur 
išvažiavo atostogauti.

Byrnes Kaltina
Rusus

jis

Washingtonas. — Byrnes, 
grįžęs iš Londono, per radi
ją pasakė kalbą, kurioje pa
žymėjo, kad Amerika yra nu
sistačiusi prieš dviejų ar tri
jų valstybių bandomą padik
tuoti taiką.

Jis pasakė, kad taikos są
lygų sustatyme turi dalyvau
ti ne tik didžiosios valsty
bės, bet ir mažesnės.

Byrnes nepasisekimą 
Londono konferencijos 
skyrė rusams.

Anglų užsienių reikalų mi- 
nisteris Bevinas pareiškė tą 
pačią nuomonę dėl konferen
cijos nesėkmingumo.

dėl 
pri-

Paryžius. — Lavai, kuris 
vadovavo Vichy vyriausybei, 
buvo nuteistas mirti.

Jis buvo rastas kaltas są
mokslu prieš valstybės gero
vę ir susinešimu su priešu.

Lavalio teismas buvo vie
nas iš triukšmingiausių Pran
cūzijos istorijoje. Jis pats, 
kaip gudrus advokatas ir se
nas politikierius, kelis kar
tus teismą buvo prispyręs į 
kampą. Galop, protestuoda
mas prieš tai, ką jis laikė jam 
daroma teismo skriauda, jis 
atsisakė sėdėti teisme. Kitu 
atveju, pora dienų anksčiau, 
jis buvo prievarta išmestas 
iš teismo salės.

Lavai prieš šįjį karą daug 
veikė prancūzų politiniam gy
venime, buvo ministeriu pir
mininku ir užsienių reikalų 
ministeriu.

Jis buvo nuteistas toje pa
čioje salėje, kur prieš du mė
nesiu buvo nuteistas mirti 
maršalas Petain, šiam De 
Gaulle bausmę pakeitė. Jei 
Lavaliui jis nepakeis spren
dimo, tai pastarasis šios sa
vaitės gale bus sušaudytas.

Mirties sprendimas buvo 
išneštas ir Vichy policijos 
viršininkui Damand.
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Ražtus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

PREZIDENTAS APIE TREMTINIUS

Prezidento Trumano susirūpinimas pabėgėlių ir trem
tinių padėtim Vokietijoje palietė skaudžią žaizdą.

Jis, tiesa, ypač pabrėžė žydų gyvenimo sąlygas stovyk
lose amerikiečių zonoje. Bet gera, kad bent dalies benamių 
žmonių vargai buvo iškelti: tai netiesiogiai primena, kaip 
gyvena lietuviai, latviai ir kitų tautų vyrai, moterys ir vai
kai vokiečių žemėje.

Kiek anksčiau gautos žinios rodė, kad daugely vietų 
su jais ten elgiamasi šiurkščiai ir net žiauriai. Jie sugrūs
ti tuose pat barakuose, kur nacių žudikai laikė savo au
kas, ankštose patalpose, kartais visai be langų.

/ Rašo lietuviai iš Vokietijos, kaip ten net mokykloms 
neranda padoresnio kampo: „Mūsų mokykloms tenka kur
tis nepalankiausiomis sąlygomis, ypač stovyklose. Būstų 
ankštumas, žmonių susikimšimas, neturėjimas jokių moks
lo priemonių, ypač vadovėlių, — visa tai skaudžiai atsilie
pia ir mokymui ir auklėjimui... Gauname nusiskundimų, la
bai skaudžių, pagrįstų ir suprantamų, kad... mokytojas su 
šeima turi poros metrų tamsų kampą, palomis atitvertą, 
be lango... Dažnai ir tokiame kampe negalima turėti jokio 
poilsio”...

Toks nusiskundimas buvo apie rugpiūčio pradžią. Kaip 
tik tuo laiku ir amerikietis Harrison, kuris prezidentui vė
liau davė pranešimą, tyrinėjo tremtinių sąlygas.

Paskelbus Harrisono pranešimą apie nepakenčiamas 
‘ sąlygas žydų stovyklose, o drauge ir tarp kitų tremtinių, 

iš Vokietijos atsiliepė okupacinės kariuomenės pareigūnai: 
esą, taip blogai buvę seniau, bet dabar visa jau pagerėję. 
Tam patvirtinti jie prikergė ir pačių žydų balsų.

Vietomis sąlygos turėjo pagerėti. Bet toli gražu ne 
visur. Rugsėjo mėn. pradžioje tose stovyklose yra buvę at
sitikimų, kurių negalima vadinti nei normaliais, nei gar
bingais. Mannheimo stovykloje, kur daugiausia gyvena uk
rainiečiai ir armėnai, viršininkams įsakius, žmonės, neiš
skiriant moterų, buvo daužomi šautuvais.

Seligenstadto stovykloje, kur prieglaudą turi beveik 
vien tik lietuviai, rusų agentams leidžiama švaistytis, šni
pinėti tremtinius, juos įžeidinėti. Tie agentai kartais net 
puola mušti tremtinius.

Toki dalykai parodo, kad po Harrisono išvykimo iš Vo
kietijos neviskas ten pasitaisė.

Drauge reikia apgailėti, kad Amerikos prezidentas iš
kėlė išimtinai beveik tik žydų sąlygas. Žmogus yra ne tik 
žydas, bet ir lietuvis, latvis, lenkas arba armėnas. Ir lietu
viui skaudu, kai jis yra stovyklos viršininkų ujamas, Mask
vos agentų pajuokiamas ir skurdžiose, nesveikose patalpo
se užgrūstas. Jei Amerika laikosi ir iškelia žmoniškumo 
idėjas ir praktiką, tai šie dalykai turi sietis su visų trem
tinių ir nelaimingų žmonių dalia. Jų kančios neturi būti 
paliktos šešėlyje. R-

VISUOTINIS LIETUVIŲ KONGRESAS
LAIŠKAS MISIJOS PIRM. A. OLIUI

1945 m. spalių 5 d.
Mr. A. A. Olis, < 
Amerikos Lietuvių Misija, 
Chicago, Illinois.
Gerbiamasis:

, Tamstos laišką iš š. m. 
rugsėjo 25 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos Vykdomasis 
Komitetas svarstė savo posė
dyje ir įgaliojo mane su 
Tamsta pasimatyti, kad pa
aiškėtų, ką Tamstos grupė 
norėjo mums pasakyti, kvies
dama į „bendrą žygį”.

Mus stebina, kad tame laiš
ke yra atakuojamas Ameri
kos Lietuvių Tarybos suma
nymas šaukti visuotinį lietu
vių kongresą ir įrodinėjama, 
kad tik skubi akcija Wa
shingtone, ir tai prieš gruo
džio mėnesį, tegali išgelbėti 
Lietuvą.

Visai netikėtinas mums 
atrodė Tamstos laiške pareiš
kimas, kad apie tokią kritin- 
gą padėtį ir reikalą skubintis 
vykti į Washingtoną A. L. 
Misijos žmonės „oficialiai pa
tyrė” iš Undersecretary of 
State, p. Dean Achesono. 
Kaip Valstybės Departamen
tas egzistuoja, tokių patari
mų ir paskatinimų jis dar, 
tur būt, nėra davęs nė vie
nam asmeniui arba asmenų 
grupei.

Norėjome išgirsti apie tai 
tikslesnių informacijų. Be 
atidėliojimo su Tamsta susi
tikau ir turėjova ilgoką pa

sikalbėjimą rugsėjo 27 d. 
Apie jo rezultatus papasako
jau ALT Vykdomam Komi
tetui.

Pasikalbėjimas su Tamsta 
patvirtino tą mūsų nuomonę, 
kad A. L. Misija suskubo 
rengti savo žygį į Washing- 
toną, kada Amerikos Lietu
vių Taryba jau buvo paskel
busi savo sumanymą šaukti 
visuotinį Amerikos Lietuvių 
Kongresą Chicago j e lapkri
čio mėnesio pabaigoje. Jokio 
fakto, kuris rodytų, kad rei
kia daryti „žygį” anksčiau ir 
būtinai Washingtone, o ne 
„pašalinėse (?) lietuvių ko
lonijose”, man Tamsta nepa
sakei.

Vienas tiktai dalykas pa
aiškėjo, tai tas, kad A. L. Mi
sija sugalvojo važiuoti į Wa
shington, užbėgdama už 
akių Amerikos Lietuvių Ta
rybos šaukiamam Visuoti
niam Kongresui, ir dabar 
stengiasi įtikinti publiką, kad 
Misijos „žygis” tai vieninte
lis išganymas Lietuvai ir 
tūkstančiams jos tremti
nių, išblaškytų svetimuose 
kraštuose. Lengva apeliuoti 
į žmonių jausmus, bet tai dar 
ne konstruktyvus darbas. 
Apie tokio darbo planus 
Tamsta neužsiminei nė vienu 
žodžiu, tik sakei, kad jau 
viskas suplanuota „žygiui” 
Washingtone, — ir kvietei, 
kad mes dalyvautume, kaipo 
„svečiai”.

Tai ne „bendras veikimas”, 
o visai kas kita. Nemalonu 
yra matyti, kad Tamstos gru
pė, skelbdama paminėtąjį 
laišką spaudoje, stengiasi įti
kinti publiką, kad čia esąs 
nuoširdus kvietimas pasitar
ti „dėl bendros akcijos”. Sa
vo akciją Tamstos sugalvo
jote ir suplanavote vieni ir 
esate pasiryžę ją vykdyti, 
nepaisant, ar organizuotos 
visuomenės atstovai ją rems, 
ar ne. Mes negalime (ir ne
ketiname) Tamstoms to 
drausti, bet jaučiamės turį 
pareigą pareikšti, kad tai yra 
visuomenės jėgų skaldymas.

Tamstos pasirašytame 
laiške sakoma, kad Washing
tone šį mėnesį ir ateinančio 
mėnesio pradžioje galima 
gauti „viešbučio ir salės pa
togumai”. Tačiau pasikalbė
jime su Tamsta man nepavy
ko sužinoti apie tai nieko 
tikresnio. Kiek mums žino
ma iš praktiško patyrimo ir 
kitų žmonių pranešimų, da
bartiniu laiku padėtis tame 
mieste yra tokia, kad rengti 
tenai didelį suvažiavimą ne
įmanoma (o ir iš viso, ar ko
kios nors organizacijos šau
kia savo konvencijas į Wa- 
shingtoną?). Iš bėdos būtų 
galima surengti tenai mažą 
seimelį „rinktinių” žmonių, 
kurie nepaiso, kiek reikės 
mokėti už nakvynę hotelyje, 
bet ne plačiosios visuomenės 
atstovų kongresą. Visuome
nė geidžia Kongreso, o ne sei
melio.

Amerikos Lietuvių Taryba 
sušaukė Pittsburghe, 1943 
metais, Konferenciją, kurio
je dalyvavo apie 500 įgaliotų 
delegatų. Į visuotinį Ameri
kos Lietuvių Kongresą, rei
kia tikėtis, atvyks dvigubai 
didesnis atstovų skaičius. To
kiam suvažiavimui surasti 
tinkamos vietos nebuvo gali
ma dargi New Yorke, nekal
bant jau apie kambarių pa- 
rūpinimą delegatams: apie 
kambarių rezervavimą dides
niam skaičiui žmonių viešbu
čiai šiandien nenori nė kal
bėti. Taip mums vienbalsiai 
pranešė lietuvių veikėjai New 
Yorke, kuriuos prašėme apie 
tai pasiteirauti, prieš galuti
nai parenkant vietą Kongre
sui. Dėl šitos priežasties teko 
pasirinkti Chicagą, — nors 
dar ir čia buvo nemažai var
go, iki šitas dalykas buvo 
sutvarkytas. Bet, kad ir į 
Chicagą yra toloka iš rytinių 
valstijų, tačiau čia yra di
džiausia Lietuvių kolonija ir 
daug lietuvių kolonijų yra 
aplinkinėse valstijose.

Yra juokingas argumentas, 
kad nutarimai ir rezoliucijos, 
priimti Chicagoje, turės ma
žiau svarbos, negu kad jie bū
tų priimti kuriame nors kita
me mieste!

Į Washingtoną yra geras 
dalykas pasiųsti delegaciją, 
turint reikalą pasimatyti su 
valdžios atstovais ir senato 
bei atstovų buto nariais. Tą 
galės nutarti Amerikos Lie
tuvių Kongresas; ir jo suteik
tas delegacijai įgaliojimas 
kalbėti Amerikos Lietuvių 
vardu turės nepalyginti dau
giau svarbos, negu kokios 
nors grupės, kuri neatstovau
ja jokios stambesnės organi
zacijos.

Jeigu būtų tikras reikalas 
siųsti tokią delegaciją ūmai, 
Amerikos Lietuvių Taryba 
turėtų rūpintis, nelaukdama, 
iki susirinks Chicagoje Ame
rikos Lietuvių Kongresas. 
Bet tokios „emergency” pa
dėties kol kas nėra ir vargiai 
ji susidarys per ateinančias 
kelias savaites. Tarptautinė 
situacija paskutiniu laiku, 
kaip tik priešingai, pasidarė 
tokia, kad beveik negalima 
tikėtis, jog Lietuvos klausi
mo svarstymas prasidės tuo
jau. Amerikos Lietuvių Ta
ryba visą laiką tuos dalykus 
seka ir, kada reikia, daro 
žingsnius, kad būtų apgintos 
Lietuvos teisės ir kad būtų 
suteikta pagalba jos žmo
nėms.

Prieš pusantro mėnesio 
ALT atstovai lankėsi Wa

shingtone ir įteikė Valstybės 
Departamentui tris memo
randumus. Turime tikrų įro
dymų, kad tas žingsnis nenu
ėjo niekais (apie tai yra pa
informuotos ir atitinkamos 
Lietuvos įstaigos). Kai susi
darė opi padėtis su tremti
niais Europoje, Amerikos 
Lietuvių Taryba ėmė veikti 
ir valdžios įstaigose, ir visuo
menėje. šis veikimas vystosi 
tolyn vis plačiau. Tai skubios 
akcijos dalykas. Taip pat ne
atidedamas reikalas yra rem
ti Lietuvos žmonių pastan
gas atgauti laisvę. Su jų or
ganizuota vadovybe Ameri
kos Lietuvių Taryba palaiko 
glaudų kontaktą.

Nuvažiavimas į Washing- 
toną — jeigu tai iš viso rei- 
galinga dabartiniu laiku, kas 
mums atrodo abejotina — 
šitų be galo svarbių reikalų 
neaprūpins ir nesutvarkys. 
Tam reikia darbo ir plačio
sios visuomenės pagalbos. 
Reikia, kad ji tvirtai susior
ganizuotų. O kas gali geriau 
tam patarnauti, jeigu ne vi
suotinis Amerikos Lietuvių 
Kongresas?

Bet Tamstų grupė, A. L. 
Misija, stengiasi diskredi
tuoti pačią Kongreso idėją ir 
skubinasi pakenkti tam są
jūdžiui, kuris išreiškia mūsų 
visuomenės troškimus; ir tai 
Jūs darote, neva geisdami 
„bendros akcijos”, ir duoda
mi Amerikos Lietuvių Tary
bai „porą dienų” pagalvoti, 
ar ji nori su Jumis tartis, ar 
ne.

Taigi „tarėvos” su Tams
ta, p. Oli, ir dabar mums yra 
aiškiau, negu kada nors, kad 
bendrumas Jums reiškia, jog 
visos mūsų srovės ir orga
nizacijos sveria mažiau, ne
gu Jūsų grupė: joms siūlo
ma proga „prisidėti”, atsiun- 
čiant savo atstovus, kaipo 
„svečius” (taip Tamsta ir pa
sakei) į Misijos sugalvotą ir 
suplanuotą „žygį”. Tai ir vis
kas.

Jeigu nebūtumėte savo 
laiške, kurį jau ir spaudoje 
paskelbėte, atakavę šaukia
mo Chicagoje Kongreso, ALT 
Vykdomasis Komitetas būtų 
galėjęs daugelio ginčijamų 
dalykų savo atsakyme nelies
ti. Jūs rengiate ekskursiją į 
Washingtoną, o mes šaukia
me visuotinį kongresą — kas 
čia tokio? Vienas dalykas 
turėtų nekenkti antram, nes 
juodu yra visai skirtingi.

Bet kai Tamsta ir Tamstos 
bendradarbiai mėgina įtikin
ti publiką, kad su Jūsų ek
skursija pasibaigs „lemia
mos pagalbos” teikimas Lie
tuvos laisvės kovoje, tai mes 
esame priversti pareikšti, 
jog tai netiesa! Kova eina ir 
eis, gal būt, dar ilgą laiką. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
stengiasi į ją įtraukti visas 
mūsų visuomenės jėgas.

Todėl Amerikos Lietuvių 
Kongresas Chicagoje, lapkri
čio 29-30 ir gruodžio 1 d. — 
įvyks. Tikimės, kad jisai bus 
didelis, įspūdingas ir vaisin
gas. Į Kongresą yra kviečia
mi visi lietuviai, kurie trokš
ta, kad būtų atstatytas mū
sų gimtasis kraštas, kaipo 
Laisva, Nepriklausoma ir De
mokratinė Valstybė.

Su tikra pagarba 
(Pas.) Leonardas šimutis

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas:
Leonardas Šimutis, pirm. 
Dr. P. Grigaitis, sekr. 
Mykolas Vaidyla, iždin.

P. S. Kadangi Tamstos pa
skelbėte savo laišką spaudo
je, nelaukdami mūsų atsaky
mo, tai mes prašysime, kad 
tuojau laikraščiai įdėtų ir šį 
mūsų raštą.

L. š.

Give More Than Thanks

NEW YORK NATIONAL WAR FUND

MANO PERGYVENIMAI BOLŠEVIKŲ 
IR NACIŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Rašo V. Vaitkus

jų susilaukti užtarimo pz ------•------- /
raudonąjį rytų tvaną. ŽMOGUS PABĖGĘS IŠ LIETI

Tūkstančiai pabėgėlių r ._______
vo užklupti pakeliui, nes , jaugelio Vokie- keičia ypač į viešai ] 
das ir alkis pakirto jėri keturių nėjamą samagouą. 
bėgti toliau. Dra. t _ _

Paskutinės teroro dienos
Žmonių gyvenimas po sei

mo rinkimų kasdien ėjo blo
gyn ir sunkyn. Moralė buvo 
palaužta, niekas nebebuvo 
tikras savo rytojum. Bet ko
kios nuosavybės buvo atimi
nėjamos. Didesni ūkiai su
skaldomi, paliekant daugiau
sia iki 25 hektarų, nors toks 
ūkininkas buvo vadinamas 
„buržujum”, „kuloku” ir ki
tokiais pašaipos vardais.

Privačios krautuvės buvo 
atimamos ir jungiamos į ko
operatyvus. Didesni namai 
taip pat buvo sekvestruoja
mi. žodžiu, privati nuosavy
bė nebeegzistavo, nors Lie
tuvoje nė vieno milijonieriaus 
nebuvo.

1941 m. birželio 15 d. suka
ko lygiai metai, kai bolševi
kai okupavo Lietuvą. Tokia 
didelė šventė ir gražios su
kaktuvės — reikėtų ją at
švęsti kaip galint iškilmin
giau!

Taip, bolševikai ją atšven
tė tikrai iškilmingai!

Šią šeštadienio naktį daug 
tūkstančių lietuvių buvo su
gaudyta, į prekinius vago
nus užkalta ir išvežta į „lai
mingos Rusijos tyrlaukius”, 
į šaltąjį Sibirą.

Niekuomet iš mano atmin
ties neišnyks tie baisūs ir 
klaikūs vaizdai, kuriuos tą 
dieną mačiau.

NKVD sunkvežimiai per 
naktį rinko jau numatytas 
aukas, pusnuogius vežė į ar
timiausias stotis, grūdo į va
gonus ir, be oro ir vandens, 
vežė nežinia kur. Vaikai, se
neliai, moterys ir vyrai su
grūsti kaip silkės bačkoje...

Jų tarpe buvo nemaža ma
no pažįstamų ir draugų. Įdo
mu, ką gi bolševikai trėmė? 
Gal liaudies priešus (liaudies 
priešais bolševikai laikė tau
riausius ir teisingiausius 
Lietuvos sūnus. Dabar šio 
termino jau nebevartoja. Vie
toj jo vartoja „fašistas” ar 
„nacistas”) ?

Ar prof. Dovydaitis, buvęs 
Lietuvos prezidentas Stul
ginskis taip pat yra liaudies 
priešai? Ar prof. Končius, 
kuriam pavyko netoli Mas
kvos, pakeliui į trėmimą pa
bėgti, taip pat yra liaudies 
priešas?

Būtų galima išvardinti ei
lę garbingiausių visuomenės 
veikėjų, kurie vien dėl liau
dies visą savo gyvenimą dir
bo ir kėlė jos kultūros lygį. 
Tokie trėmimai buvo vykdo
mi kas savaitę, ir lietuvių 
tauta su laiku turėjo būti ga
lutinai išblaškyta ir išnaikin
ta.

Tačiau lygiai už savaitės, 
birželio 22 d., kilo karas tarp 
dar tik vakar buvusių drau
gų.

Žmonių skerdynės
Traukdamies iš Lietuvos, 

rusai norėjo „atsigriebti” ir 
naikino, ką tik galėjo. Tel
šių kalėjimas, pav., buvo pri
kimštas gražiausio Lietuvos 
žiedo — jaunimo ir šiaip in
teligentų.

Nujausdami, kad greitu 
laiku iš Lietuvos teks iš vi
so pasitraukti, bolševikai 
vieną dieną staigiai apsupo 
kalėjimą, surinko kalinius 
ir, nusivarę juos už miesto, į 
Rainių miškelį, žiauriausiu 
būdu visus išžudė: išbadė 
akis, apipiaustė nosis, ausis, 
lytinius organus, ištraukė 
liežuvius, moterims supjaus
tė krūtis ir t.t.

Šitą kapinyną po keletos 
dienų surado apylinkiniai gy
ventojai, ir aš pats dalyva
vau jų atkasime bei atpaži
nime. Tarpe nukankintojų 
atradau savo mokslo draugą, 
19 metų amžiaus žvirgždiną, 
kuris buvo suimtas dar 1940 
metų rudenyje.

Jis buvo jaunas, darbštus 
ir tėvynę mylįs jaunuolis.

visai

savo bu-

griebėsi 
žydus.

“ tiltelio men. pra-
Koks tų žmonių likim 

Rusai, tikriausiai, juos 194041 J 
saukė naciais ir išdavikę,

° koks likimas tų, kfceiUmi.i 
liko Lietuvoje? . pamatyti,

Tikriausiai, nevienas inJ lininio 
retų žinoti tiesą, bet, d;^eD... u •’ , 
tuo tarpu tai neįmanome Wve^’‘ ,

Palikau Lietuvą liepsntf®^ , 
dūmuose, kraujuose papluk , , arHD^ | 
šią. Šios dvi žmonijos rj Lavoje kasdie- . 
tės — bolševizmas ir nąįojt P^8™ mes^ ] 
mas — Lietuvoje kovoj 0,51^0 pareigas 
vo mirties ar gyvenimo I Vokietiją,
vą. įe gyvenimą Lie-:

Bolševizmas laimėjo! jjįjmaža težinojo- 
nešasi pergalės laurus ir^gi gandai mus 
gilyn leidžia savo kruvino.Dabarsu- 
nagus į užgrobtų tautų '0o pasakoji- 
nus. ^pirmoji tikslesnes

Trėmime kregždutė iš
Devynis mėnesius išbu^03/^ 

Švedijoje.
Bolševikai ir ten nedidį Lietuvą 

ramybės pabėgėliams. Jų guolis, 1942 me- 
misarai lanko pabėgėliu^ į Vo- 
ragina juos grįžti atga£įetų birželio 2 
kai kur “- g net grasina. l^sulaukėCott- 
dlJ°L pabėgėliams yra^ 
drSusta kalbėti apie SoZ . 
Rusiją' "'bei jos pridar* i • j - •jiffliateikę Lietuvosskriaudas ir žiaurumus, ^.7

Bolševikai net siunti/18^ ™ 
pavienius raginančius % 
kus. Tačiau beveik nie®,. , 
nenori grįžti, nors Tėv^^vJsusaP^ro' 
ilgesys yra nepaprastai^^ maistą, 
delis. Keturi tremtiniai $ ^a"
ko grįžti atgal į Lietuvą, j įrodžiusiam anks
toje Lietuvos jie atsidūrėkomjauni- 
linine. Vienam iš jų pasi0®W a^m® 
ir vėl stebuklingai atbėg^bužių ir batų ne- 
Švediją. Jis mums pasai 
apie baisumus, kuriuos ®5i gydytojas pa
teko išgyventi per tuos įjgerio gyventojų 
lis mėnesius Sovietų Ruį Ramumą tarnau- 
je, apie lietuvių tremtinėje. Visi septy-' 
gyvenimą tenai ir įspėja, ®piliečiai buvo pri- 
norintieji grįžti į Liet'nhnii į raudonąją ' 
paliktų bet kokią viltį u mobilizuoti, 
tekti atgal į savo kraštą^ piraHraiam I

Tuo tarpu bolševikai komiai- 
liauja tvirtinę, kad grį:*,™, ir papa. 
savo tėvynę žmonės rat_ — djo_
dirba savo darbą. Tuo 
pu tikrove yra visai kito^ atbj 

Komunistinė propagans? ir vėl būti mili- 
Araerikoje *1 •

Amerikoje tesu tik keidrinko milicininko 
dienos, o jau teko pasisa Sutvarkius doku- 
tyti vieną kitą komunistę patį vakarą jis 
laikraštį. įrištas į geležinkelio

Ir lygiai tą pačią muz: išsiųstas į Lietuvą, 
tas pačias gaidas galima^ pasįekėKau- 
girsti šiame laisvame kį^ 
te- -hskyre milicininku į 1

Kaip skaudu, kad tie n 
kaverčiai žmonės ir čia %įį penkioms die- 
liauja malę tą patį slyl^^ . . 
melą. Jiems patariu: - sl(trtdo 
la?k?ht! Sovletų W labai stin-
siziurekite po jų kraštąk 
įstaigas, fabrikus, svietu fJ 
centrus, kompartijos bu 
nes ir t. t. huno vaizdai

Ten pamatysite tikrąjį stamihmie8to 
ševikų veidą. ttim3

Tiesa neužmirškite vihuumi
žiūrėti kalėjimų, koncernu w vokie{i. 
cijos stovyklų ir įsitikiu j. 
kokie ten žmones laikomi^ ’u

Užtektų jums to komu^ m°. gal pradėtumėt kil^™^“ 
galvoti. Nebent jau jūsų ’
tas būtų galutinai apte^^

Ir dabar, kai baigiu rak ... 
paskutinę eilutę, jaučiu, w 
nė dešimtos dalies neps. 
kiau to, ką turėčiau paša*® maitinasi pagal 
ti. ^Duonos norma be-

Dažnai grįžta šie klaidinta kaip buvo 
pergyvenimai prieš bet sviesto, 
akis, o naktimis nekartą t^alų'ir vaikams 
bundu nuo baisių košmar*1 ir gauti neįmano-

Niekada neišnyks iš m;*5 kortelėse ir yra 
atminties ta baisi tikre’^rinys. Krautuvėse 
Dar liūdniau darosi atsi4 Miaujama ir' be 
nūs, kad bolševikai yra *iet kainos labai 
grobę daugiau tautų, ll 
tų tautų likimas yra netatelių kilogramas 
resnis... Nejaugi niekas ^oja 24 červon- 
mirties šauksmo neišgi-’4to kilogramas —15- 
N e j augi neatsiras pasa^ į. 11 Darbinill, 
sąžinių, kurios drąsiai stciI^Q mėnesinis 
ginti ir gelbėti šias tautA^ jer.

Kaune sugriovimų
Išdegusi Vilijampol

šaukė naciais ir išdaviką \milicininkui Sayanorių Pro9f
Tarpe nukankintųjų atpaži
nau du advokatus ir du mo
kytojus. Tuos visus kanki
nius palaidojome miesto so
de, o šis miškelis liks šventa 
Žemaitijos vieta.

Panašiai buvo pasielgta ir 
Praveniškių koncentracijos 
stovykloje, čia, kalinius su
varę į kiemą, bolševikai vi
sus sušaudė ir net neužkasę 
pabėgo. O kiek lietuvių buvo 
nukankinta kituose kalėji
muose?

Ir jei šiandien tiek daug 
kalbama apie nacių žiauru
mus Buchenvalde, Dachau 
arba Stutthofe, kodėl gi ty
lima apie nei kiek nemenkes- 
nius bolševikų „žygdarbius” 
jų okupuotuose kraštuose 
arba net pačioj Rusijoje?

Kiek tokių vietų atrastu
me Europoje ir pačioje Rusi
joje?

Teleidžia Sovietų Rusiją 
aplankyti Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui, telei
džia pasakyti visam pasau
liui, ką komunizmas ir pro
letariato diktatūra 
žmonijai neša!

Buvo tai paskutinės ko
munizmo dienos Lietuvoje.

Naujieji okupantai
Lietuvą užėmę, naciai 

stengėsi užgniaužti bet kokią 
lietuvišką iniciatyvą. Greit 
Lietuvoje įsikūrė nacių par
tija, ir SS pradėjo 
delišką darbą.

Pirmiausiai jie 
naikinti Lietuvos
Šaudė čia pat Lietuvoje, ar
ba vežė į kitas naikinimo vie
tas.

Lietuvos visuomenė į tą 
niekšišką nacių egzekuciją 
ramiai žiūrėti negalėjo, ir 
nevienas drąsiai stojo ginti 
žydų teises.

Nevienas už tai gavo at
sakyti savo laisve ir koncen
tracijos stovykla. Kiek tūks
tančių Lietuvos jaunimo na
ciai pražudė, ištremdami juos 
į Vokietiją, šiandien būtų 
sunku pasakyti.

Nevieną kartą naciai mė
gino Lietuvos jaunimą mo
bilizuoti, Lietuvą įjungti į 
savo karo mašiną, tačiau jau 
perdaug gerai lietuvių tau
ta pažino nacių grobuoniškus 
norus.

Į nacių mobilizaciją be
veik niekas nestojo, bėgo į 
miškus ar šiaip slapstėsi. Už 
tai įšėlę naciai 1943 metais 
kovo 19 d. uždarė Lietuvos 
universitetus ir visas aukštą
sias mokyklas. Vilniaus uni
versitete išdaužė langus, du
ris ir, apkūlę studentus, vi
sur pastatė sargybas.

Tuo metu aš mokiausi Kau
no universitete. Nacių poli
cijai universiteto rūmus už
ėmus, mes pėsti pasileidome 
per Lietuvą.

Tačiau už keletos mėne
sių mes ir vėl susirinkome. 
Tęsėm mokslą slapta, priva
čiuose namuose, o praktikos 
darbus atlikinėjome ligoni
nėse. Ir taip, kad ir be galo 
sunkiose sąlygose, jaunimas 
ruošėsi Tėvynės atstatymo 
darbams.

Daug būtų galima rašyti 
apie nacių atliktas skriaudas 
ir jų žiaurumus, tačiau ši 
baisybė jau yra žuvusi.

Antra Sovietų okupacija
1944 m. spalių 11 d., kada 

bolševikų daliniai jau buvo 
užėmę visą Lietuvą, laimin
gu būdu man pasisekė su ke
letu draugų iš šventosios 
uosto pabėgti į Švediją ir tuo 
būdu išvengti šio paskutinio 
ir, tur būt, dar baisesnio bol
ševikų teroro.

Mačiau paskutinį rusų puo
limo epizodą, mačiau tūks
tančius nelaimingų Lietuvos 
žmonių, savo gimtąjį kraštą 
palikusių ir bėgančių į vaka
rus su viltimi patekti pas 
amerikiečius ar britus ir iš

jie Geležinių vartų n 
vilų rajonas už rac 
bų. Aleksote išdegę 
jos institutas, miesl 
sudegusi prie pašt 
vegetariška valgykl; 
gimo žymių Nemun 
Uosto pakrantėse I 
kanto ir Maironio ;

Geležinkelio stoti 
žinkelio dirbtuvės 
sunaikintos. Tuneli: 
statytas. Šančiuose 
ti „Metalo", „Drobė 
kiti fabrikai. „Mai 
rikas iš tolo atrod 
bet tikrumoje yra 
tas ir dabar skubi; 
mas. Kai kurie si 
veikia. Juose ske. 
Vokietijos atvežant

■ Nemuno tiltai
■ Mažiausiai buvo : 
I Aleksoto tiltas, J

tiltas dar tik bau 
nam naudojimui 
Žemės Ūkio, Preky 
monės, Saugume 
mento, Ateitininl 
Rūmai nesugriai 
pastatai „Pažange 
centro", Žemės B 
Muziejaus, Lietu1 
Teisingumo A 
Taupomųjų Kasų, 
pašto rūmai sveil 
lotas stogas. Išlil 
veikia „Ragučio”, 
alaus bravorai ir, 
dinių” ir „Liteks 
Centrinėse gatvi 
šaudymo žymės, 
tinkas, bet sugrii 

Veikia „Lietūk 
centras” ir „Valį 
tarnautojai beve 
moterys ir seny 

’ vyrai. Batsiuviai 
kiti smulkūs am 
kraunami dide 
čiais, kurių niel 
mokėti ir nemo!

Laisvės Alėja 
ta Stalino prosj 
lose nuolat rei 
Mokyklų jaun 
giamasi žavėti 
nimo nuotaika 
bar mažiau 
palyginus su 1 
Visose gatvėse 
gybė įvairiam 

Kaune, kaip 
tuvoje, labai į 
karimas. Plėš 

' važiuoją ir iš 
■ leidžiami šori 

rėti dviratį e 
didelis pavoji 
vybės. Apiplė 
vietų kariai 
ir valdžios p;

Kaune vieši 
šaudymų būt 
dienomis, be 
tiniai žmoną 
dažni. Apie ; 
ko nesužino, 
mas ir forte 
imtaisiais. S 

;■ sunkiose sąl 
negreit. Dab 
iniams atm 
d šios vas 

džiama. Suė 
paprasčiausi 
gūžės menei 
riamai bijai 
suimtųjų m 
niai iš visų 
kai buvo išv 
jungos gilm 

Kaune ve 
nai. Ilgą la 
rėjo elektn 
stotis sugri 
gose ir įm< 
veikia, bet 
jimui ji da 
ir daug ki

„ ... Kauno, gat1 
New Yorkas, 1945 skundžiasi uis skaičių 

. > l®jp| neturėjimu, vaikų, kur
Mjusi mainų pre- vis didėja,

Vien vaikams linksmint Mybos šaką pa- lietuvių n
tis namai atrodo pilni. ^°^i08 Prava'”®etijos prava- slegta. Ap 

W. Smi^ sovietų kariai, gusiuosius 
■'^vežamus daiktus kalba kai
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Kokųenam iš daugelio Vokie-
Rusai, gyvenančių lietuvių 
šaukė įlietų birželio mėn. pra-

0 k(įj e teko sugrįžti į Lietu- 
Įliko Liei|kaiP buvusiam 1940-41

pe nukankintųjų atpaži- 
du advokatus ir du mo- 

ojus. Tuos visus kauki- 
s palaidojome miesto so- 
o šis miškelis liks šventai Tjįjj^is liaudies milicininkui 
raitijos vieta. retų jaunuoliui, vėl eiti mi-
'anašiai buvo pasielgta ir tuo tam nko pareigas, pamatyti 
.veniškių koncentracijos Palijo pagyventi Vilniuje, 
vykioje, čia, kalinius su- dūa^įikyti Panevėžį, Mari
lę į kiemą, bolševikai vi- šią. Per mėnesį laiko pa- 
i sušaudė ir net neužkasę tės - *r Patirti dabartinį 
rėgo. O kiek lietuvių buvo ImasLietuvoje kasdie- 
sankinta kituose kaleli- vo mirte3 šviesoje, paskui mesti 
10ge? _ ies tvarkdario pareigas
[r jei šiandien tiek daug B*sip.tagrįžti ‘ VokietW 
ibama apie nacių žiaurisl°laPie gyvenimą Lie- 
is Buchenvalde, Dachau labai maza }ezlnol°- 
ba Stutthofe, kodėl gi ty-iWvalrlausl. gan'la‘ mus 
la apie nei kiek nemenka- * ,n° lrJamm0- Dabaa' 3U‘ 
is bolševikų „žygdarbius” 4TeSnes
• ’ ? Ve . ee e Į Devy^s atnešusi kregždutė iš
ba net pacioi Rusnoie’ L .f J jujc- švedjioj-l pasnigtos ir vargstan- 
Kiek tokių vietų atrastu- n-n. tėvynės padangės.
e Europoje ir pačioje Rusi- 77
je? , ^Grįžimas į Lietuvą
Teleidžia Sovietų RusijąHjį komjaunuolis, 1942 me-

Tarptautimam Kįjšsiųstas darbams į Vo- 
tv—vg-.r-x-i-al šių metų birželio 2

šia pasakyti visam pašau-ĮP bolševikų sulaukė Cott- 
ui, ką komunizmas ir pro- L^nieste’ 
tariato diktatūra visaiLA Juo buv0 dar šeši pro- 
nonijai neša! PArškai nusiteik? Lietuvos
Buvo tai paskutinės ko- mSai-.Jje vIjsi buv0 Pai,m' 

lunizmo dienos Lietuvoje. K ų s«unSos P1116’ 
/ J aus. lagerius.

Naujieji okupantai Įaeno^ IVietų kariai visus apgro-
Lietuvą užėmę, naciaiAtimdami turėtą maistą, 

tengėsi užgniaužti bet kokiągižius, batus ir t.t. Pa- 
letuvišką iniciatyvą. Greit rytojui, įrodžiusiam anks- 
ūetuvoje įsikūrė nacių par-įtoįeto priklausymą komjauni- 
ija, ir SS pradėjo savo bu- “Organizacijai, atėmė tik 
lėlišką darbą. 'o drabužių ir batų ne-

Pirmiausiai jie griebėsi .
įaikinti Lietuvos žydus.Į^6.. ’želio 5 d. gydytojas pa
baudė čia pat Lietuvoje, ar-į,e °.^10 lagerio gyventojų 
oa vežė į kitas naikinimo vie-1. tinkamumą tarnau
ja ]e> ^riuomenėje. Visi septy-
' Lietuvos visuomenė į tą ^“^uyos Phiečiai buvo prL 
niekšiška naciu eezekuciianonntlf! tl tmkami į raudonąją aieKsisKą _ nacių egzekuciją , mobilizuoti.
ramiai žiūrėti negalėjo, ir L,. . ,v. .
nevienas drąsiai stojo 
žydų teises. <■

Nevienas už tai gavo at-i 
sakyti savo laisve ir koncen-i‘ 
tracijos stovykla. Kiek tūks
tančių Lietuvos jaunimo na-' 
ciai pražudė, ištremdami juos 
į Vokietiją, šiandien būtų 
sunku pasakyti.

Nevieną kartą naciai mė
gino Lietuvos jaunimą mo
bilizuoti, Lietuvą įjungti į 
savo karo mašiną, tačiau jau 
perdaug gerai lietuvių tau
ta pažino nacių grobuoniškus 
norus.

Į nacių mobilizaciją be
veik niekas nestojo, bėgo į 
miškus ar šiaip slapstėsi. Už 
tai įšėlę naciai 1943 metais 
kovo 19 d. uždarė Lietuvos 
universitetus ir visas aukštą
sias mokyklas. Vilniaus uni
versitete išdaužė langus, du
ris ir, apkūlę studentus, vi
sur pastatė sargybas.

Tuo metu aš mokiausi Kau- Į 
no universitete. Nacių poli
cijai universiteto rūmus už- i 
ėmus, mes pėsti pasileidome i 
per Lietuvą.

Tačiau už keletos mėne
sių mes ir vėl susirinkome. 
Tęsėm mokslą slapta, priva
čiuose namuose, o praktikos 
darbus atlikinėjome ligoni
nėse. Ir taip, kad ir be galo 
sunkiose sąlygose, jaunimas 
ruošėsi Tėvynės atstatymo 
darbams.

Daug būtų galima rašyti 
1 apie nacių atliktas skriaudas 
’ ir jų žiaurumus, tačiau ši 
’ baisybė jau yra žuvusi, 
i 
! Antra Sovietų okupacija
i 1944 m. spalių 11 d., kada
, bolševikų daliniai jau buvo 
j užėmę visą Lietuvą, laimin-
- gu būdu man pasisekė su ke

letu draugų iš šventosios
s uosto pabėgti į Švediją ir tuo
- būdu išvengti šio paskutinio
- ir, tur būt, dar baisesnio bol-
- ševikų teroro. 
į Mačiau paskutinį rusų puo- 
, limo epizodą, mačiau tūks- 
, tančius nelaimingų Lietuvos 
) žmonių, savo gimtąjį kraštą

palikusių ir bėgančių į vaka-
3 rus su viltimi patekti pas 

'"’’kiečius ar britus ir iš

)lankyti '
audonajam Kryžiui,' telei-| į

Saugumo Departa- 
Ateitininkų, Darbo 
nesugriauti. Sveiki 
„Pažangos”, „Pieno- 
Žemės Banko, Karo

AMERIKA

lO X CL 1A LA X V XX X V/ lzX J Vz KJ 
,Momentas pries įdedant Kristų į grabą”. Paveikslas Žukovo kariuomenė.

ZgJda Xkti parSuTirv”- Knyga Apie Lietuvių Kovas Su Vokiečiais 
pclgdJlClcL 1111KL1 jJdldbllb U Vi" <7 O 1.

siems lietuviams bendrai dė
koti Stalinui už „išlaisvini
mą.” Tuo metu partizanai iš
lipinę atsišaukimus, kad pa
rašai esą reikalingi ne padė
kos telegramai pasiųsti, bet 
San Francisko konferencijoje 
parodyti pasauliui, kad visi 
lietuviai savo parašais tvir
tiną savanorišką prisijungi
mą prie Sovietų Sąjungos. Po 
tokio partizanų atsišaukimo 
niekas daugiau nesirašęs ir 
iš to nieko neišėjo.

Birželio mėn. pradžioje pa
didinti NKVD ir pasienio ap
saugos būriai pradėję miškų 
valymą ir partizanų gaudy
mą. Pastangos buvusios ne
sėkmingos, nors jos tęsiamos 
toliau. NKVD pradėjęs įtari
nėti, kad lietuviškieji milici
ninkai, valdžios pareigūnai 
ir net komjaunuoliai palaiką 
ryšius su partizanais, jiems 
teikią žinias ir t.t. Buvęs pra
dėtas stropus milicijos, kom
jaunimo ir valdininkų valy
mas. To pasekmėje milicinin
kų eilėse didėjąs nelietuvių 
skaičius. Kalbama, kad Lie
tuvoje tvarkos atstatyti atei
sianti iš Vokietijos maršalo

nupieštas dailininko Jono Subačiaus. Statula (priešakyje) 
ir paveikslas yra Angelų Karalienės bažnyčioje, Brooklyn, 
New York.

, Tuoit.ksčiau turėtąjį komjau- 
f jliauja^o pažymėjimą ir papa- 

savo tėjus apie darbą milicijo- 
dirba fiuvo leista pasirinkti: 
pūtiklį kariuomenę arba grįž- 

„ sietuvą ir vėl būti mili- 
&°*ku. »

. pasirinko milicininko 
J^gas. Sutvarkius doku- 
^‘us, tą patį vakarą jis 

palydėtas į geležinkelio 
laiknį įr išsiųstas į Lietuvą.

& Iželio 10 d. pasiekė Kau- 
prisistatė NKVD rū- 

gusHe; askyre milicininku į 
to- , ų, davė uniformą ir 

^f/to davinį, penkioms die- 
kava®.. praščsi leisti aplanky- 

- liaujasmus, foet neleido, paaiš- 
1 mdą.^ kad Vilniuje labai stin- 
1 Išmonių ir kad aplankyti 
' siaū^ts būsią galima vėliau.
■ įstaiga
. cenyc Kauno vaizdai 
nesijaunąs daro sveiko miesto 

TeiĮtlį. Judėjimas gana gy- 
Įįgyjįj«palyginus su Vilniumi, 
^nažesnis, kaip vokiečių 

į^ėtiiacijos metu, ir žymiai 
(jjijs jasnis, palyginus su Lie
pus nepriklausomybės lai- 

ĮjjĮįf Krautuvėse matyti 
gį vokiškos kilmės prekių.

Lįltuvių užrašai lietuviški, 
E |flaigU — lietuvių ir rusų 
j^mis.

pelenės maitinasi pagal 
įgilęs. Duonos norma be- 

įįnnta1 padvigubinta kaip buvo 
jį vokiečių, bet sviesto, 

pjįj'S, riebalų ir vaikams 
^1$) nėra ir gauti neįmano- 

nors kortelėse ir yra
1 Lįjas davinys. Krautuvėse 

j^ai prekiaujama ir be 
L^lių, bet kainos labai 
>tos-

kortelių kilogramas 
a. jos kaštuoja 2-4 červon- 

^iviesto kilogramas — 15- 
•Lsrvoncų ir 1.1. Darbinin- 
^r valdininko mėnesinis 
®\jrbis siekia apie 30 čer- 

j*Tų. Žmonės skundžiasi 
^.ku pinigų neturėjimu, 

-i įsigalėjusi mainų pre- 
Šios prekybos šaką pa- 

ca iš Vokietijos prava- 
antieji sovietų kariai, 

atsivežamus daiktus

keičia ypač į viešai pardavi
nėjamą samagoną.

Kaune sugriovimų nedaug. 
Išdegusi Vilijampolė, apde
gęs Savanorių prospekto ga
le Geležinių vartų rajonas ir 
vilų rajonas už radijo stie
bų. Aleksote išdegęs Chemi
jos institutas, miesto centre 
sudegusi prie pašto buvusi 
vegetariška valgykla, yra de
gimo žymių Nemuno žiemos 
Uosto pakrantėse ties Dau
kanto ir Maironio gatvėmis.

Geležinkelio stotis ir gele
žinkelio dirbtuvės visiškai 
sunaikintos. Tunelis jau at
statytas. Šančiuose sunaikin
ti „Metalo”, „Drobės” ir visi 
kiti fabrikai. „Maisto” fab
rikas iš tolo atrodo sveikas, 
bet tikrumoje yra apgriau
tas ir dabar skubiai atstato
mas. Kai kurie skyriai jau 
veikia. Juose skerdžiami iš 
Vokietijos atvežami gyvuliai.

Nemuno tiltai atstatyti. 
Mažiausiai buvo nukentėjęs 
Aleksoto tiltas, Panemunės 
tiltas dar tik baigiamas pil
nam naudojimui paruošti, 
žemės Ūkio, Prekybos ir Pra
monės, 
mento, 
Rūmai 
pastatai 
centro”,
Muziejaus, Lietuvos Banko, 
Teisingumo Ministerijos, 
Taupomųjų Kasų. Centriniai 
pašto rūmai sveiki, tik suža
lotas stogas. Išliko sveiki ir 
veikia „Ragučio”, „Perkūno” 
alaus bravorai ir „Kauno Au
dinių” ir „Litekso” fabrikai. 
Centrinėse gatvėse matyti 
šaudymo žymės, nubyrėjęs 
tinkas, bet sugriovimų nėra.

Veikia „Lietūkis”, „Pieno
centras” ir „Valgis”. Įstaigų 
tarnautojai beveik išimtinai 
moterys ir senyvo amžiaus 
vyrai. Batsiuviai, kirpėjai ir 
kiti smulkūs amatininkai ap
kraunami dideliais mokes
čiais, kurių niekas nepajėgia 
mokėti ir nemoka.

Laisvės Alėja vėl pavadin
ta Stalino prospektu. Mokyk
lose nuolat rengiami šokiai. 
Mokyklų jaunuomenė sten
giamasi žavėti linksmo gyve
nimo nuotaika. Mitingai da
bar mažiau praktikuojami 
palyginus su 1940-41 metais. 
Visose gatvėse išlipinta dau
gybė įvairiausių plakatų.

Kaune, kaip ir visoje Lie
tuvoje, labai įsigalėjęs plėši
kavimas. Plėšikauja ir pra
važiuoją ir iš ligoninių pa
leidžiami sovietų kariai. Tu
rėti dviratį ar laikrodį yra 
didelis pavojus netekti gy
vybės. Apiplėšimo tikslu so
vietų kariai dažnai užmuša 
ir valdžios pareigūnus.

Kaune viešai skelbiamų su
šaudymų būta tik pirmomis 
dienomis, bet nedaug. Nak
tiniai žmonių dingimai labai 
dažni. Apie juos niekas nie
ko nesužino. Kauno kalėji
mas ir fortai perpildyti su
imtaisiais. Suimtieji laikosi 
sunkiose sąlygose, tardoma 
negreit, 
liniams 
iki šios 
džiama.
paprasčiausio įskundimo. Ge
gužės mėnesio pradžioje, ta
riamai bijant, kad partizanai 
suimtųjų neišlaisvintų, kali
niai iš visų kalėjimų masiš
kai buvo išvežti į Sovietų Są
jungos gilumą.

Kaune veikia teatras ir ki
nai. Ilgą laiką Kaunas netu
rėjo elektros, nes elektros 
stotis sugriauta. Dabar įstai
gose ir įmonėse elektra jau 
veikia, bet privačiam naudo
jimui ji dar labai suvaržyta 
ir daug kur jos visai nėra. 
Kauno gatvėse matyti dides
nis skaičius rusų moterų ir 
vaikų, kurių skaičius Kaune 
vis didėja. Kauno gyventojų 
lietuvių nuotaika labai pri
slėgta. Apie į Vokietiją išbė
gusiuosius ir išvežtuosius jie 
kalba kaip apie laimingus

Dabar leidžiama ka- 
atnešti maisto, kas 
vasaros buvo drau- 
Suėmimui pakanka

žmones, tik baiminasi, kad 
nebūtų žuvę karo sūkuriuose.

Kaune atidaryta paroda 
vokiečių žiaurumams ir pa
darytiems nuostoliams Lie
tuvoje pavaizduoti. Pagal 
skelbiamus davinius Vilka
viškio, Raseinių, šakių ir 
Tauragės miestai yra visiš
kai sunaikinti. Šiaulių sunai
kinta 30 procentų, aukštaičių 
miestai ir kaimai mažai tepa- 
liesti. Valstybinė leidykla iš
leido kelias brošiūras apie 
Vokietijos koncentracijos la
gerių baisybes.

Vilniuje
Vilnius padarytas tarybi

nės Lietuvos sostine. Jame 
sukoncentruotas visos komi- 
sarinės įstaigos, jų tarpe ko
misarų taryba ir Lietuvos 
komunistų partijos centras.

Vilnius — apgriautas mies
tas ; gatvėse matyti kovų 
pėdsakai. Labai nukentėjęs 
geležinkelio stoties rajonas, 
kitur sužalojimai mažesni. 
Gedimino gatvė mažai palies
ta. Katedrai sužalotas vienas 
kampas ir įskelta siena; da
bar ji remontuojama. Aušros 
Vartai sveiki.

Vilnius esąs skubiai tvar
komas ir atstatomas. Prie 
atstatymo darbų dirba vokie
čių belaisviai. Visi valdinin
kai ir tarnautojai esą įparei
goti atidirbti tam tikrą va
landų skaičių Vilniaus atkū
rimui.

Vilniuje, kaip ir Kaune, 
elektros energija esanti ri
bota. Veikiąs radijas ir išei
ną „Tarybų Lietuvos”, „Tie
sos” ir kiti laikraščiai. Per 
radiją, spaudą ir viešai lipi
namais skelbimais esanti ve
dama nuolatinė propaganda 
pagal planą įvykdyti sėją, 
suimti derlių ir 1.1. Partiza
nai kviečiami padėti ginklus 
ir grįžti iš miškų į ūkius ir 
įstaigas; jiems užtikrinama, 
kad nė vienas nebūsiąs bau
džiamas. Propaganda pasi
sekimo neturinti.

Visomis progomis ir visuo
se reikaluose ryškiausias vei
kėjas ir Maskvos norų vyk
dytojas esąs komisaras Ged
vilą. Pasakotojas girdėjęs 
apie Paleckį, Vaišnorą, kurie 
dabar gyvena Vilniuje.

Gyventojų skaičiumi Vil
nius dabar atrodąs miręs 
miestas, žmonių esą labai 
nedaug, judėjimas esąs visiš
kai menkas. Šį pavasarį len
kai buvę išvežti į Lenkiją ir 
jų ne daug bepalikę, o lietu
viai iš Vilniaus bėgą, veng
dami tarnauti valdžios įstai
gose. Tarnavimas valdžios įs
taigose esąs pavojus iš parti
zanų pusės. Visos sovietinių 
pareigūnų pastangos, šau-

Gyvenimas ir nuotaikos 
Lietuvoje

Gyvenimas Lietuvoje esąs 
.labai sunkus. Palyginus su 

kiančios lietuvius į Vilnių, 1940-41 metų tarybiniais lai- 
liekančios be pasisekimo. kais, dabar jie esąs 4-5 kar- 

Vilniuje būna dideli tur- tus sunkesnis. Bado nesama, 
gai. Apylinkės moterys pri- bet nesama ir tvarkos, ramy- 
vežančios maisto produktų, bės. Baimė, netikrumas, ne- 
bet nesą pinigų jiems pirkti, žinoma ateitis slegianti kai- 
Pirmaujanti mainų prekyba, mo ir miesto lietuvį. Visi gy

veną ateities viltimi.
Lietuvos ūkis esąs labai

Partizanai
Lietuvos miškuose labai . . .

stipriai veikia partizanai, apiplėštas. Sovietų kanuo- 
žmonės kalbą, kad vien Prie- men® atėmusi apie 80_procen- 
nų miškuose esą apie 30,000 tų karvių. Tik retas ūkis tu-

Informacijų Centras ką tik 
išleido vieną iš naudingiau
sių knygų apie lietuvių rei
kalus anglų kalba.

Šie reikalai liečia Lietuvos 
praeitį — mūsų tautos ilga
metes kovas su kryžiuočiais. 
Drauge pabrėžiamas ir lietu
vių atsparumas amžių eigo
je prieš vokiškąjį antplūdį, 
jų pastangas įsistiprinti kuo 
toliau rytuose.

Angliškai šis veikalas pa
vadintas „Lithuania in a 
Twin Teutonic Clutch.” Kny
ga turi 112 p., gražiai išleis
ta. Kaina 1 doleris.

Ji parašyta trijų autorių. 
Pirmoje dalyje adv. K. Jur- 
gėla aprašo, kaip lietuviai su
triuškino kryžiuočių galybę 
prie Žalgirio, antroje kun. 
Dr. K. Gečys duoda nuodug
nią istorinę kryžiuočių ordi
no apžvalgą, jo vėlesnį išau
gimą į Prūsų valstybę ir nu
šviečia vokiečių žygius nu
tautinti ir išnaikinti kiek ga
lima daugiau lietuvių. Šioji 
knygos dalis yra puikus do
kumentas apie lietuvių tau
tos atsparumą prieš svetimas 
bangas. Drauge tai parodo, 
kokių aukų lietuviams teko 
patirti šioje ilgametėje kovo
je.

Pagaliau S. Sužiedėlis, 
prieš šį karą dėstęs istoriją 
Kauno universitete, duoda 
žinių apie rečiau kalbamą or
diną — kalavijuočius Livoni
joje. Su jais lietuviams teko 
nekartą susidurti mūšio lau
ke. Be to, šis ordinas giliai 
savo šaknis buvo palikęs lat
vių tautos praeityje, sudary
damas sąlygas ten įsigalėti 
vokiškiesiems baronams.

„Lithuania in a Twin Teu
tonic Clutch” pirmiausia pa-

liudys du dalykus. Vienas jų 
— Rytprūsių žemių lietuviš
kumas. šiuo atžvilgiu veika
las kaip tik labai aktualus, 
nes Rytprūsių problema yra 
gyva tarptautinėje plotmėje. 
Kas skaitys šią knygą, turės 
progos įsitikinti, kad tikrieji 
Rytprūsių paveldėtojai yra 
lietuviai, o ne kas kita, šį 
įsitikinimą turėjo ir didieji 
lietuvių kunigaikščiai, tarp 
jų ir Vytautas.

Antra aktuali išvada, — 
jei ne lietuviai, 1410 metais 
sutriuškinę kryžiuočių galy
bę, vokiškoji militarizmo 
dvasia gal jau seniai būtų 
užvaldžiusi pasaulį. Ką 1945 
metais su Hitlerio siekimais 
padarė sąjungininkės valsty
bės, tai prieš šimtus metų 
yra atlikę lietuviai su savo 
sąjungininkais, — jie su
gniuždė prūsiškąjį dominavi
mą.

Iš to galima pasidaryti ir 
kitą išvadą: kad kovoje prieš 
vokiškąją galybę lietuvių 
tauta yra nusipelniusi nema
žiau, kaip kai kurie šiandien 
labai išgarsinti nugalėtojai. 
Šį karą laimėjusios tautos 
turėtų būti teisingos ir už lie
tuvių indėlį istorijoje geres
nei žmonijos ateičiai turėtų 
atsimokėti ne akmeniu, kaip 
šiandien yra, bet teisingumu 
ir laisvos tautos teisių grei
čiausiu atstatymu.

Šioji knyga verta plačiau
sio paskleidimo Amerikoje ir 
už jos sienų.

Lietuvos Vaikų 
Likimas

R.

rįs 4-5 karves. Daug atimta 
arklių. Pavasarį žemei įdirb
ti arklių buvę atvežta iš Vo
kietijos, bet jie iš Lietuvos 
vėl išvežti. Žemę dirbančios 
daugiausia moterys ir sene
liai. Visame krašte atgijusios 
talkos. Pavasaris buvęs la
bai gražus ir šiemetinis der
lius Lietuvoje esąs ypatingai 
geras. Bado pavojus negre-

partizanų. Partizanų eiles pa
didinusi ir jų veikimą sustip
rinusi sovietų paskelbta Lie
tuvos vyrų mobilizacija. So
vietai Lietuvoje į raudonąją 
armiją pašaukę nuo 1927 m. 
gimimo iki 35 m. amžiaus vy
rus.

Didesniuose miestuose sto
ję truputi daugiau kaip pu
sė pašauktųjų, o provincijo- . 
je nesusidarę nė pusės. Ne- sl^s‘ 
stojusieji išėję partizanauti į į Masinių išvežimų į Sibirą 
miškus. Pirmaisiais stojusie- nesą girdėti, bet būna daug 
ji propagandos sumetimais suėmimų ir tylių dingimų; 
nuo karo prievolės buvę at- suimtieji esą daugiausia iš
leisti; jie buvę palikti kari- vežami. Skundimų nedaug 
nes reikšmės darbams fabri- pasitaiką, nes skundikai bi- 
kuose, geležinkeliuose ir ki- ją partizanų keršto. Ne vie- 
tur. ’ ną skundikų partizanai pako-

Žiemos metu partizanai ty-
Įėję ir valdžia jautusis tvir- Sumobilizuotieji vyrai esą 
ta. Gyventojai turėję eiti į daugiausia išvežti į Vorone- 
darbus, pilti pyliavas, vežti žo ir Kalugos sritis apmoky- 
medžius. Pavasarį prasidė- ti. Po trijų mėnesių apmoky- 
jęs partizanų veikimas ir vai- mo jie esą skirstomi dirbti 
džios tvirtumas palūžęs. Da- įvairiuose Sovietų Sąjungos 
bar praktiškai valdžia vai-1 kolchozuose. Gyvenimo sąly- 
danti tik miestus ir netoli- gos ten esančios sunkios, 
mas jų apylinkes. Toliau vai- siuntinių siųsti nesą galima, 
džios įsakymai nesiekią, ten o laiškai einą labai ilgai. Ne
šeimininkauja partizanai ar- maža dalis išvežtųjų bėganti, 
ba esanti vadinamoji niekie- Pagautieji esą šaudomi, 
no žemė, kur nereikia vai- Daug mobilizuotų lietuvių 
džiai pyliavų pilti, mokesčių žuvę Rytprūsių kovose. Va- 
mokėti. dinamoje Tarybinėje Lietu-

Partizanai puldinėją tik iš viškojoje Divizijoje vyriau- 
lietuvių tarpo paskirtuosius 1 šia galva esąs generolas Ma- 
pareigūnus, kaip vykdomųjų ciejauskas, 1940-41 metais 
komitetų pirmininkus, teisė- buvęs žinomas politikas, 
jus, partiečius, seniūnus. Net 
komunistuojantieji atsisaką siose ribose esąs prijungtas 
tokios valdžios pareigas im- prie 
ti.

Dabar 
siuosius 
pareigas suiminėjanti. Kai- ir partijai patikimesni žmo
nių seniūnais nemaža esama nes, kuriems dalinami vokie- 
moterų, nes vyrų nesą. Ak- čių ūkiai. Į Klaipėdos kraštą 
tingesnių partizanų šeimos esą leidžiama persikelti ir 
esančios išmetamos iš ūkių,, stambesniems 
o įtarus, kad šeimose ir da- kurie prašosi perkeliami, pa- 
bar partizanai lankosi ir yra reikšdami, kad dėl partizanų 
remiami — sunaikinamos. veiklos senoje vietoje ūkinin-

Išvežtųjų ir išbėgusiųjų į kauti negalį. Lietuviai Klai- 
Vokietiją šeimoms esą negrą- pėdos krašte kuriasi noriai, 
sinama. Apie pabėgusius dau
giau tylima, o užsiminus, kal
bama kaip apie vokiečių iš
vežtuosius prievarta. Tik vie
nas kitas buvęs aukštesnis 
pareigūnas vadinamas pabė
gusiu provokišku fašistu.

Pavasarį, dar prieš San 
Francisko konferenciją, bu-

Pasakotojas negirdėjo, kad 
kas iš 1941 m. birželio mėn. 
į Sibirą išvežtųjų būtų grį
žęs ar parašęs laišką.

Civiliams važinėjimas esąs 
ypatingai suvaržytas. Baž
nyčiose pamaldos vykstan
čios. Pasakotojas negirdėjęs, 
kad kunigai būtų skiriami 
vykdomųjų komitetų pirmi
ninkais, kaip buvo pasklidę 
gandų Vokietijoje.

Panevėžys, kaip ir kiti 
aukštaičių miestai, karo aud
ros esąs mažai paliestas. Iš 
Suvalkijos miestų mažai nu
kentėjusi Marijampolė. Esąs 
sugriautas paštas ir cukraus 
fabrikas, kuris skubiai atsta
tomas.

Lietuvoje esą kalbama, 
kad Krymo gyventojai, kaip 
ir kai kurios Kaukazo tau
telės, vokiečių okupacijos 
metu buvusios nepalankios 
sovietams, dabar esančios iš
vežtos arba išnaikintos. Esą, 
vis aškiau ir dažniau patar- i 
riama lietuviams keltis gy
venti į Krymą.

(Visas aukščiau pateiktas i 
žinias iš buvusio liaudies mi- į 
licininko pasakojimo išspaus
dino „Lietuvių žinynas” iš- : 
einąs Wuerzburge, 1945. VIII, i 
9 ir 14 d. 4 ir 5 nr. su pasta
ba, kad už jo suteiktas ži- i 
nias negalįs imtis jokios at- : 
sakomybės. (ELTA)

New Yorkas. — žinia apie 
išvežamų 60,000 vaikų iš Bal
tijos kraštų į Sovietų Sąjun
gą visiems padarė gilų įspū
dį. Kokia ten bus jų padėtis?

Į tą klausimą, iš dalies, at
sako šis faktas: šią vasarą 
vienas čikagietis buvo nuvy
kęs į Meksiką ir aplankė sto
vyklą lenkų vaikų, kurie po 
1941 m. rusų lenkų sutarties ~ 
buvo išleisti iš Rusijos. Toje ' 
stovykloje dar tebegyvena 
viena mergaitė, kurios tėvas, 
motina ir brolis mirė trėmi
me.

Tada ji teturėjo apie 10 
metų. Sąlygos buvo tokios, 
kad jai pačiai teko kasti duo
bes ir net tėvų kūnus tempti 
į laidojimo vietą. Kito, toje 
stovykloje gyvenančio vaiko 
tėvas mirtinai sušalo, kai jie 
žiemą buvo vežami gyvuli
niuose vagonuose.

Vienas vaikas raudonųjų 
prižiūrėtojų buvo taip sumuš
tas, kad neteko girdėjimo. 
Kutam kojų kaulai sulaužy
ti, ir jis tik neseniai grįžo iš 
ligoninės. Taip buvo kanki
nami vaikai, kada jie ne
įstengdavo atlikti jiems skir
tų darbų, arba buvo verčia
mi ką daryti prieš jų įsitiki
nimus. Vaikų daugumas gy
veno koncentracijos stovyk
lose ir turėjo iškentėti daug 
mušimų, pakelti badą ir troš
kulį. ' LAIC.

Klaipėdos kraštas buvu-

Lietuvos. Klaipėdos 
krašte vokiečiai buvę išvežti 

NKVD atsisakiu- į Sibirą. Dabar į Klaipėdos 
priimti skiriamas kraštą esą siunčiami valdžiai

AUKOS AM. LIETUVIŲ TARYBAI

. ..i.

ūkininkams,

Klaipėdos miesto 70 procen
tų esą sunaikinta.

Bolševikinė žemės reforma 
esanti pravesta, bet iš kai
myno atimtos žemės niekas 
neimąs. Valdžios pareigū
nams žemė esanti duodama 
prievarta, o atsisakiusiems 
imti, grasinama suėmimu.

Nuo 1945 metų rugpiūčio 1 iki 31 dienos Amerikos Lietuvių 
Tarybai prisiuntė šias aukas:

LRKSA 93 kuopa, persiuntė Mrs. Zausytienė ..........  $36.00
Boston Committee for Lithuanian Independence ....... 139.42
Mm. Vera Mikušauskas, Baltimore, Md............................. 3.00
Mr. M. Cicėnas, Cleveland, 0.......................................  300.00
Mr. P. Motiečius, Waterbury, Conn............................. 5.00
Mrs. Philomena Medlin, SLA 42 kuopa, Grand Rapids .... 6.50 
Mr. J. Grudis, Spring Valley, Ill........................  5.00
Mrs. X., Chicago, Ill.......................................................... 5.00
Rockfordo ALT Skyrius, persiuntė p. P. A. Deltuva .... 50.00 
Ansonia ALT skyrius, persiuntė p. J. Radzevičius ....... 26.00
New Haven, Conn., skyrius, persiuntė p. J. Tamulis .... 100.00 
Mr. Paul Atkinson, Chicago, Ill....................................... 5.00
Mr. Antanas Kazaitis, Chicago, Ill................................  5.00
LRKSA 35-ta kuopa, persiuntė p. J. Šimkus .................. 8.00
Roselando Demokratų Klubas, persiuntė p. A. 
Laurutanas ................................................
Mr. J. M. Šaltenis, Chicago, Ill................
Lietuvių Piliečių Klubas, Worcester, Mass. 
M. Praninskas, Chicago, Ill........ ■..............

15.00 
... 5.00 
100.00 
... 5.00

<
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Spalių-October 12, 1945

12,1945

RENGIASI SEIMUI

Chi-

bal- 
pa-

Girdėti, kad Philadelphi
jos lietuviai jau pradėjo 
rengtis Lietuvių Kongresui, 
arba seimui, kurs įvyks 
cagoj.

Pradžioj buvo girdėti 
sų, kurie nepatenkinti
rinkta vieta. Buvo net dary
ta žygių, kad vieta būtų pa
keista.

Bet kai sužinota, kad pa
keitimas sudarytų didelių 
sunkumų, tai rengtis pradė
ta, užuot ginčijusis ir kalbė
jus.

Už rengimą Čikagoj yra 
taipgi stiprių argumentų. 
Mat, ten daug veiklių lietu
vių, ir jie turi įtakos visuo
menėj ir net Amerikos val
džioj. čikagiečiai pasiryžę 
labai gražiai ir šauniai su
rengti seimą ir priimt sve
čius geriausiai. Čikaga nėra 
mažas užkampio miestas, ir 
jos spauda pasiekia visą 
Ameriką. Dabar susisieki
mas taip greitas, kad didelė 
delegacija galės tuoj po sei
mo ar ir seimo metu pasiekti 
Washingtoną ir atlikti tą pa
tį, kaip ir Washingtone ren
giamas seimas.

Todėl skųstis ir ginčytis 
dėl vietos nebeapsimoka.

Lietuvių tauta ir visi lietu
viai laukia galingo lietuvių 
balso. Kaip tik dabar tas bal
sas bus reikšmingas ir reika
lingas.

Mes ir turime turėt savo 
mintyje, kad mums reikia 
nebelaukti, bet tuoj viską da
ryti, kad lietuviams ir Lie
tuvai pagelbėjus.

Būsiantis seimas ir turės 
tai atlikti. Jis turės būti vie
ningas ir savo darbais reikš
mingas visoj lietuvių tautos 
istorijoj.

Philadelphia iečiai tai su
pranta ir rengiasi. Mums 
svarbu darbai ir idėjos, bet 
ne tiek antraeiliai dalykai, 
vieta, žmonės, kurie rengs.

Ten bus visų amerikiečių 
lietuvių nepalaužiamas bal
sas. Kas ten atvyks, jis tu
rės progos pareikšti savo 
mintis ir drauge sudėti į vie
ną nepermaldaujamą lietuvių 
šauksmą — Lietuviai ir Lie
tuva nukentėjo šiame kare ir 
dar daug kenčia, jie nusipel
nė laisvės ir teisės laisvai gy
venti ir atstatyti savo Ne
priklausomą Lietuvą.

Tūkstančių lietuvių krau
jas, išlietas šiame kare, turi

aiškiai parodyti, kad jų au
ka buvo neveltui.

Kaip tik dabar būtų ge
riausia proga įteikti vyriau
sybei lietuvių nuopelnus šia
me kare, žuvusius karius, jų 
atsižymėjimus ir darbus šiam 
karui laimėti, ir jų didžiau
sią troškimą — už Lietuvos 
ir lietuvių laisvę; iškelti ir 
lietuvių amerikiečių pasi
šventimą perkant karo bo
nus ir dirbant vienam tiks
lui — geresnei Amerikos atei
čiai.

Seimas tai turės parodyti.
Kun. Stan. R.

Jaunuolis labai daug pergy
veno, arti mirties buvo daug 
sykių.

Tiek daug pergyveno, kad 
dabar tik pamiršti nori tai, 
ką patyrė. Jei jis savo per
gyvenimus galėtų išreikšti 
raštu, tai tikrai būtų ko jau
dintis ir skaityti.

Džiaugiasi jo mamytė ir vi
sa šeimyna, kad jis sugrįžo. 
Namiškiai labai daug meldė
si už jo gyvenimo sėkmingu
mą. Jo brolis dar tarnauja 
kariuomenėj.

10,000 SVARŲ DRABUŽIŲ

Spalių 6 dieną iš Philadel
phijos išvežė apie 10,000 sva
rų senų ir naujų drabužių lie
tuvių Bendram šalpos Fon
dui New Yorke. Drabužiai 
surinkti per lietuvių vajų, 
kuris baigėsi šiomis dieno
mis.

Vien iš šv. Kazimiero pa
rapijos surinkta 3,049 sva
rai. Vyriškų drabužių su
rinkta 817 svarų, moterų dra
bužių 1,434, vaikų 367, miš
rių 136 svarai ir batų 295 
svarai.

Tarp jų buvo ir labai gerų 
ir tikrai vertų drabužių, bu
vo ir naujų supirktų ir pa
aukotų.

Iš šv. Andriejaus parapi
jos surinkta 80 dėžių drabu
žių ir už kelis šimtus nupirk
ta naujų, nes buvo aukota pi
nigais. Visą drabužių vajų 
šioj parapijoj labai rūpestin
gai pravedė kun. Saliamonas 
Mažeika su pagelbininkėmis 
parapijos veikėjomis.

Apie tiek pat drabužių iš
vežta ir iš šv. Jurgio parapi
jos, kurioj nepailstamai dar
bavosi kunigai klebonas Mar- 
tusevičius ir kun. St. Lukšys 
ir jų pagelbininkai. Visus 
drabužius, gražiai surūšiuo
tus, sudėjo į sunkvežimį ir 
išvežė paskyrimo vieton.

Pažymėtina ir tai, kad šį 
kartą surinkta daugiau dra
bužių, kaip pirmą sykį, ir 
drabužiai buvo kiek geresni 
ir tvarkingiau sudėti.

KITI GRĮŽĘ

Lt. Albertas Kazelis, užsi
tarnavęs sidabro medalį už 
pasižymėjimą karo žygiuose, 
taip pat grįžo. Jis buvo su
žeistas.

Lt. Pranas Jurgaitis, 219 
Mifflin St., irgi tuoj sugrįš 
į civilinį gyvenimą. Jis galė
tų daug ko pasakyti iš savo 
įvairaus gyvenimo armijoj ir 
daugely frontų.

Albertas Taranas, 311 
Wharton St., buvo paleistas 
iš kariuomenės, šis jaunuolis 
buvo užsitarnavęs atsižymė- 
jimą ir buvo nusiųstas eiti 
aukštesnių mokslų.

Jei ne karo pabaiga, tai jis 
būtų gal jau gavęs naują 
laipsnį. Bet dabar laimingas 
namuose. Jis rengiasi atida
ryt kokį nors biznį. Laukia
me lietuviškų biznierių.

SUSITUOKĖ

Jurgis Blaževičius susituo
kė su p. Elena Bielick. Jų su
tuoktuvės įvyko Bridgeport, 
Conn.

Jaunuolis buvo krikštytas 
Šv. Kazimiero parapijoj, bet 
dabar gyvena naujoj vietoj.

Lietuvaitė Valerija Kresti- 
kaitė ištekėjo už B. Long. Jų 
sutuoktuvės įvyko šv. Gab
rieliaus bažnyčioj, Philadel- 
phijoj.

Lietuvaite Eleonora Razu- 
levičiūtė ištekėjo už Harvy 
Clemons. Susituokė rugsėjo 
17 d. Lynn, Mass.

Jeigu jūsų apylinkėje nėra 
BALF sandėliuko drabu
žiams rinkti ir jeigu sunku 
ką nors prisiprašyti drabu
žius paimti ir į sandėlį nu
vežti, arba jeigu norite grei
čiausiai drabužius į BALF 
sandėlį išsiųsti, tai suvynio
kite į storą popierą arba po
pierinę dėžę, o geriausiai j 
medinę dėžę, ir siųskite paš
tu, Railway Express arba 
Freight. Paštu galima siųsti 
siuntinius iki 70 svarų sun
kumo ir iki 100 colių didu
mo mieruojant aplink.

Bet pigiausiai išeina siun
tinius siųsti:

Iki 10 svarų paštu — Par
cel Post; nuo 10 iki 100 sva
rų — Railway Express; virš 
100 svarų — geležinkeliu — 
Freight.

Negalintiems gerai drabu
žius įpakuoti, o turintiems 
daug drabužių ir norintiems 
juos greitai ir pigiai į BALF 
sandėlį atsiųsti, patartina su
sižinoti su savo apylinkės 
trokininkais — sunkvežimių 
savininkais. Beveik iš visos 
Amerikos sunkvežimiai va
žiuoja vienu ar kitu reikalu į 
New Yorką. Pasitaiko, kad į 
New Yorką važiuoja tušti ar 
pustuščiai. Tokiu atveju jie 
gana pigia kaina drabužius 
mums atveš.

Taip siunčiant mažiau nu
kenčia ir patys siuntiniai, 
nes tik du kartu kraujami: 
iš jūsų vietos sandėliuko į 
troką, iš troko į mūs sandė
lį. Rūbai paimami nuo jūsų

durų, atvežami prie musų du
rų.

Kai kas klaidingai drabu
žius pasiunčia į mūsų centro 
raštinę. Kai kurie užrašo 
klaidingą adresą. Brooklyne 
yra Grat St., Grand Ave., 
New Yorke yra Grand St. Už
rašykite adresą:

UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND OF AMERICA, 

INC. WAREHOUSE
101 Grand Str., Brooklyn 11, 

New York
Dar geriau, paprašykite, o 

atsiųsime paruoštų adresų 
lakštų, kuriuos tik ant pundo 
užlipdysite, ir be kliūčių siun
tinys BALF sandėlį pasieks.

KARIO METINĖS

SIUNTINIAI UŽJCRIN

A. a. Jono žedalio metinės 
pamaldos buvo spalių 8 die
ną. Už velionio sielą meldėsi 
visi artimieji ir pažįstami. 
Mišių auką užprašė kaimynė.

JAUNOS TRETININKĖS

KRISTUS MŪSŲ KARALIUS
Labai brangus yra toks 

Kristaus viešpatavimas sie
loje.

Protas liudija, jog veltui ti
kies karaliauti su Kristum 
garbėj, jeigu Kristus nekara
liauja tavy per malonę. Jei
gu Kristus dabar nėra tau 
gailestingumo ir atleidimo 
Karalius, bus kuomet nors 
apkaltintojas ir žudytojas.

Bet dabar pagalvok dar 
apie to Karaliaus grožybę, 
žavinčią širdis! Pagalvok, 
kokie laimingi yra tie, kurie 
ištikimai Jam tarnauja!

Saldžiausia galybė, laimin
giausios teisės, garbinga ver
tė ir ramiausia valdžia yra 
tai anos karalystės savumai, 
kuriuos tiek kartų esi stū-

PAGELBA NELAIMINGIESIEMS

ROMĖNIŲ PRANEŠ]

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

~ Telefonuoklte: Regent 2937

Dar sykį primenama, kad 
jau baigiasi siuntinių laikas 
į užjūrį kariams.

Kad jie gautų prieš Kalė
das, reikia išsiųsti prieš spa
lių 15 d.

Jau tik kelios dienos beli
ko. Nepavėluokit!

SUGRĮŽĘ KARIAI

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIU8

Lalanluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje pražau 
šauktis prie manos

1601 - 08 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Ttel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vemon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
deli, graži koplyčia, erdvi salS. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. KrelpkltSs 
diena Ir naktį

Vienas po kito jau grįžta 
mūsų kariai namo.

Ką tik apsivilko civilinius 
drabužius visiems gerai pa
žįstamas jaunas profesiona
las Mykolas Bigenis, 311 
Wharton St.

Jis ne tik laimingai sugrį
žo, bet karštai atsimena savo 
draugus, kurie paguldė savo 
galvas už laisvę, ir tuos, ku
rie dar neturėjo progos su
grįžti.

To vieno iš pirmųjų karių 
sumanymu yra rengiama žu
vusių karių pagerbimas ir 
tinkamas paminklas prie pa
rapijos bažnyčios. Kai bus 
daugiau tuo reikalu padary
ta, tai tuoj bus pranešta vi
suomenei. Tikrai pagirtina, 
kad Mykolas nepamiršo savo 
karo draugų, bet pirmiausia 
nori juos atsiminti ir pagerb
ti.

GRĮŽO LT. PR. TIDIKAS

Jis laimingai ištarnavo ka
riuomenėj apie 5 metus. Da
lyvavo 65 bomberio skridi
muose įvairiuos frontuose.

STAIGA MIRĖ

A. a. Vladas Mikšys, 5621 
Eachwood Ave., netikėtai at
siskyrė su šiuo pasauliu.

Velionis kelios dienos ne
sijautė gerai, vakarykščiai 
buvo pas gydytoją, kurs pa
tarė ilsėtis. Jis dar mirties 
dieną rengėsi dirbti, bet pa
siliko, paragintas daktaro ir 
žmonos.

Spalių 4 dieną, rytą 9 vai., 
užėjo jam širdies ataka, ku
ri ir paguldė amžinon mirties 
lovon. Išsigandusi žmona dar 
mėgino gelbėti savo vyrą, 
šaukė pagalbos, bet nieko ne
galėjo padaryti.

Nors velionis staiga mirė, 
bet jis buvo prisirengęs mir
ti. Prieš 3 dienas buvo atli
kęs išpažintį ir priėmęs ko
muniją šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioj, iš kurios ir 
palaidotas su trejomis šv. 
mišiomis spalių 8 dieną.

Tegul ilsisi ramybėj jo am
žina siela.

Vargiai rastum kitą tokią 
progą, kaip kad buvo spalių 
7 dieną šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioj.

Tą dieną trys sesutės Ma
žeikaitės įstojo į Tretininkų 
Kongregaciją, pasiryždamos 
nešti Šv. Pranciškaus dvasią 
visur, kur jos gyvens ir ką 
veiks. M. šeperauskaitė pa
sekė tų kilnių jaunuolių pa
vyzdžiu ir įstojo į Tretinin
kų Kongregaciją. Po metų 
naujokyno ir ji padarys pro
fesiją.

Tai tikrai kilnus pasiauko
jimas. Juk seniau tik jaunos 
ir stodavo į tą Kongregaci
ją, nes joje lengviau jauni
mui išlikti nesuklydus. Ma
noma, kad ir daugiau paseks 
tų jaunuolių pavyzdžiu, ir 
netrukus turėsime daug jau
nų apaštalių.

PASIĖMĖ BERNIUKĄ'

Mr. & Mrs. M. Kelm, 2826 
Snyder Ave., paėmė auginti 
berniuką, kurs buvo gimęs 
liepos 3 dieną. Jie jį gavo per 
Katalikų Vaikų Biurą.

Kūdikis pakrikštytas 
James vardu. Po kiek laiko 
jiems bus pripažinta tėvų tei
sės į tą vaikutį.

Berniukas labai gerai pri
žiūrimas ir sveikas auga. 
Kaip jie pasakoja, vaikas 
nuolat juokiasi.

MIRĖ

VOS NEUŽSIMUŠĖ

Senukė Magdalena Skara- 
kodienė, 1318 S. 36th St., 
neseniai pergyveno didelę ne
laimę. Ji nugriuvo laiptais į 
savo namo rūsį ir sunkiai su
sižeidė krūtinę, galvą. Buvo 
paguldyta ligoninėn.

Dabar ligonė jau gydosi 
namie. Ją prižiūri ir globo
ja duktė.

Spalių 7 d. mirė Steponas 
Taraila, 65 metų amžiaus. 
Palaidotas šv. Kryžiaus ka
pinėse po pamaldų šv. Kazi
miero bažnyčioje.

Tą pat dieną mirė Elzbieta 
Bartusevičienė, 62 metų am
žiaus. Palaidota spalių 11 d. 
šv. Petro kapinėse po pamal
dų Šv. Jurgio bažnyčioj.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

Dabar vyksta Tautinio Ka
ro Fondo (National War 
Fund) vajus. Jame reikia vi
sais būdais dalyvauti, pa
tiems aukoti, rinkti aukas iš 
kitų ir dalyvauti komitetuo
se, taip pat patiems organi
zuoti lietuvių komitetus. Au
kodami gaunate kvitas. Ko
mitetų įgalioti aukų rinkėjai 
tokias kvitas išduoda ir var
dus užrašo aukų lapuose.

šiuo metu vedamas ir lie
tuviams rūbų vajus. Rinkite 
rūbus patys ir prašykite ki
tų juos rinkti. Rinkite iš vi
sų geros valios žmonių. Pra
šykite visų nukentėjusiems 
lietuviams pagelbėti.

Prašykite vietinės spaudos 
ir radijo stočių jums pagel
bėti. Duokite jiems anksčiau 
išsiųstuosius raštus anglų 
kalba. Tegu visi pažįsta lie
tuvių tautos vargus ir tegu 
jums pagelbsti nelaiminguo
sius lietuvius paremti.

Jeigu dar reikia straipsne
lių spaudai arba pranešimų 
radijui, praneškite mums. 
Paprašykite savo vietos spau
dos, kad įdėtų paveikslų. Mes 
paruoštų paveikslų matrisų 
galime pasiųsti jums, arba 
jūsų nurodytam laikraščiui.

Tegu visi plačiai išgirsta 
lietuvių tautos nelaimes, te
gu pagelbsti vargstantiems 
lietuviams.

Laukiame visų talkos. Lau
kia mūsų pagalbos nelaimin
gieji lietuviai Europoje. Jau 
orai atvėso, o dar ne visus 
lietuvius Europoje esame ap
rūpinę 4 šiltais drabužiais. 
Kiekvienas, turintis atlieka
mų drabužių, gali paaukoti. 
Jūsų kaimynas gal laukia, 
kad jūs jį paragintumėt dra
bužių parinkti, ir pats gal 
turi jų padovanot. Drabužių 
reikia dar labai daug.

Rinkite ir siųskite drabu
žius ir ką galite gauti į:
UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND OF AMERICA, 

INC. WAREHOUSE
101 Grand Str., Brooklyn 11, 

New York
Tel. EVergreen 8-6203

Siuntėjams iš anksto dėko
jam už visokeriopą pagalbą.

BALF Centras prašo visų 
BALF skyrių, parapijų ir or
ganizacijų, surinkti ameri
kiečių spaudos iškarpas, ku
riose yra rašyta apie BALF 
veiklą toje kolonijoje, ar 
bendrai apie BALF veiklą 
Amerikoje ir kitur; drabužių 
rinkimą, siuntimą ir t.t.

Taip pat pageidaujami pa
veikslai (fotografijos), pa
veikslų iškarpos iš laikraš
čių, skelbimai ir kiti spaudi
niai. Tokias iškarpas ir pa
veikslus prašome siųsti: 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, 19 West 
44th Street, New York 18, 
N. Y.

BALF.

Apsilankius Rūbų 
Sandėly

Kaip Reikia Siųsti 
Daiktus

Svarbu BALF skyriams, pa
rapijoms ir fondui pagelbs- 

tinčioms organizacijoms

Skaičiau ir iš kitų girdė
jau, kad lietuvių drabužių 
rinkimo sandėlis (101 Grand 
St. Brooklyn) yra vertas pa
matyti.

Nuvykau. J. Valaitis ir P. 
Labanauskas aprodė man 
viską ir supažindino su už
vesta ten drabužių rūšiavi
mo, supakavimo ir išsiunti
mo tvarka. Tą darbą dirba 
nemaža žmonių.

Darbas atliekamas siste
mingai ir stropiai. Toji ten 
pūpsanti iš visur surinktų 
drabužių krūva vėl taps nau
dingu ir patogiu aprėdalu 
mūsų lietuviams Europoje, 
ypač artėjant žiemai.

Nėra ką aiškinti, kaip ten 
tas darbas atliekamas, bet 
užteks paminėti, kad siunti
niai mašinomis prirengiami 
tvarkingai ir saugiai nuo 
drėgmės ir kandžių.

Amerikos lietuviai, kurie 
ir neturėsite progos sandėlio 
pamatyti, galite drąsiai pasi
tikėti, kad jūsų aukoti dra
bužiai, batai, kojinės, skrybė
lės, knygos, devocionalai ir 
kitos dovanos yra atidžiai su
tvarkoma ir vėl naudingam 
vartojimui paruošiama.

Būtų labai girtina ir gra
žu, kad ši įstaiga nenutrūk
tų veikusi su Lietuvos lais
vės atgavimo diena, bet kad 
ji dirbtų tol, kol Amerikoj 
rasis geraširdžių aukotojų, o 
Lietuvoj beturčių ir pagelbos 
reikalingų vargšų.

Svetys

męs nuo savęs, nors, prie-r . -------
šingai, turėjai jų geisti visa N T 
savo širdimi! $ * *

Kristaus karalystė turi^ 
saldžiausią galybę, nes JėzusrfT 
daro lengvą ir saldų savoji „ me‘ 
jungą, nors žmonių geidu-į^11^0® Pa‘ 
liams jis rodos nepakenčia-^ si eisena 
mas. .tflvo prieš ka-

Argi tai galimas pagal 
žmonių samprotavimą daik-^zinnero lietu- 
tas, kad žmogus, kurs iš pri- ;aika būti pir- 
gimties myli labai save pa-’Vyrus prašom 
tį, o dažnai tik save vieną,^iai: tegul ži- 
neapkęstų savęs, nuolat ko-^yraPaterso- 
votų su savo jautuliais, pa
linkimais ir norais! į turi

Bet kas pasauliui atrodo'^ svetainę, 
negalima, tai padaro Kris-į maršuosim 
taus galybe; net didesnį dar' 
stebuklą padaro: patraukia’’ 
žmogų prie to jungo taip.C^ 
kad jis tą jungą pamilsta, o d 
nieku palaiko sostus ir gar-11, ..
bes vainikus! Toki tat galin-^ va^ 1

■ ga yra, o graži ir saldi Kris-'^- 
taus karalystė! jįraščiai—„Pa-

Kristaus karalystė turi<^ Call’ir „Pa- 
laimingiausių teisių. ,,Ateiki-$W’ —Pa‘ 
te pas mane visi, kurie vargs-#padėti, 
tate!” Nori būti laimingas —jtzip pat lanky- 
sako Išganytojas — eik prie* radijo stoty 
manęs, imk mano jungą, gy-įkalbėjimo Mr. 
venk pagal mano mokslą, ^direktorius, ža- 
nešk savo kryžių kasdien ir; kartą per die- 
eik paskui mane!... dužiai renkami

Jeigu nori atrasti laimės Vią radijo laiką, 
verksme ir paniekoje, žodžiu^ - nereikėjo 
sakant, kryžiuje, sek Kristu-;yn didelis lai
mi, pasiduok Jo tiesai, gy-įtersono lietu- 
venk pagal Jo dvasią. Už tai 
tik pažadėtas anas stebuk- buvo BALF 
las, kad jausi kartybėse sal-isagrinkinias pa- 
dybės ir kančiose džiaugsmo.^ Buvo nutarta 
Patsai Dievas tai tvirtina. į vienai savaitei.

Kristaus karalystė sutei-^ą buvo sky- 
kia žmogui garbingiausios  ̂nuo šv. Ka- 
vertybės. Nėra ant žemės to-^ persiųsti j 
kio galiūno, kurs, kaip Jėzus, Lekavičius 
darytų savo tarnus karaliais^ įteikė §68.00 
ir daugiau negu karaliais, ^ parengimo.

Pasiduok visai Kristui ir,^ sekretoriui 
gyvenk pagal Evangeliją — susirinkusieji 
būsi daugiau negu karalius ų 7
būsi Dievo prietelis, Dievo^^ da. 
sūnus, Jėzaus brolis ir ben-ai, Kjzimier0 
dratėvainis. M kredito.

Niekas jau tavęs nebeval- t nu. 
dys, vien Dievas. Galėsi sa- ^jj ^ 
kyti su Sv Povilu: „Visa^ Uausimu 
man leista, bet as nesiduosiu da.
jokiam dalykui savęs pavergę. Jo

Mylėsi Dievą; neturėsi ki-1__
tokio noro, vien Dievo norą;,jį į Qnog 
taigi daryti galėsi, ką nore- hv0 suruošus

kun. Juozas Jaša 
Petro bažnyčios 
bus dijakonas ir 
nas.' šv. Onos pa: 
bonas prelatas 
apeigų vedėjas, 
sakys Katalikų I 
profesorius ir g; 
demptoristų Tėvi 
rius ir moralės 
dėstytojas kun. 1 
nell.

Iškilmėse pasi 
vauti virš 60 pr 
nigų iš Baltinu 
shingtono. Po n

■ jos salėje bus
1 gams dalyviams 

nį 9 vai. bus a 
mišios už visus: 
rie lankė ir me 
fonso bažnyčioj 
tus šimtą metų

Krikš 
Pereitą seki 

Antanas Dubii 
krikšto sakran 
ir Elenos Tam 
relei, kuri gavi 
Liudvisės. Krik 
vo Alfonsas A< 
Brazytė.

Rūbų ir avaly
Nors rudeni) 

pylė šeštadien 
tačiau gailesti 
mūsų tautiečio 
buvo pradėtas 

Pirmą valan 
sirinko būrelis 
kurių buvo M 
os gubernatc 

rius Bourbon, 
co miesto ma; 
į Šv. Alfonso 
Čia padarė i 
džią rūbų ir 
liavai. Mūsų 
sekmadienį p 
taip pirmadii 
nį per visas ! 
dalikėlio nov 
atsišaukė į : 
jus, prašyd; 
drabužių ir t 
tų galima p: 

’ nukentėjusie
Rinkliava 

lių 24 d. Dn 
nę bus galii 
Alfonso par 
lietuvių svi 

si. Pagalvok, koki tat garbė, ^įugįog7au. klubą prie X 
ir ar rasi kur didesnę laisvę, į Wyvav0 pU8g_ 
kaip tame pasidavime aukš-
čiausiajam Karaliui!

Kristaus karalystėje yra^ bug 
ramiausias valdymas. Nevel-^ gia 
tui Jėzų pavadino pranašai 
ramiu Karalium tyliu kara- a dabar 
hum, ramybes kunigaikščiu.

Jisai taria audrai ir jūrai: 
„Nutilkit!” — ir audra nu-^ 
rimsta, o marių bangos už- į . -----
minga.

Taip ir į širdį, kurioje ap
sigyvena, atneša Jėzus ramy
bės ir tylos.

Patys žmonės net stebėtis 
turi ana stebuklinga atmai
na, kad žmogus, Dievo malo
nės paveiktas, tampa visai 
kitoks, negu pirma buvo.

Stebisi, koks pasidarė kan
trus tas, kurs pirma buvo 
smarkus, koks dabar links
mas, kurs pirma vaikščioda
vo nuliūdęs. O priežastis vien 
ta, kad tie žmonės pasidavė 
saldžiai ir maloniai Kristaus 
valdžiai.

(Bus daugiau)
M. M.

ajero draugija 
nj vakarą Padė- 
J išvakarėse. Pel- 
ihriamas naujos 
kūdui. Įžanga bus

bore, Md.

Ne
— Sunkia 

ma Df. Ab 
ponia Vada 
Reiškiame 
laimėje ir 
sveikti.

— Pereit 
kivyskupo 
voje arkiv 
čiams mūs 
rinkta $19'

— Lanki 
sučių kazii 
generalė s 
sesutė Aln 
nines Chic

— Trijų 
visiems ] 
lankantien

Atlaidai 
ūmadienį per mi
ll ryte mūsų baž- School jai 
te. J 1“ 11 IV •• .

Siunčiant BALF Sandėliui 
drabužius ir kitus daiktus 
apdėtu mokesčiu (C.O.D. ar 
Collect), prašome prisilaiky
ti šių taisyklių:

1. Pranešti BALF sandė
liui, 101 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., kada ir kiek pasiųsta 
ar numatoma siųsti.

2. Kuriuo geležinkeliu, tro- 
kų kompanija, ar privatiniu 
troku.

3. Kiek už siuntinį reikės 
BALF sandėlyje sumokėti už 
pervežimą.

Toki siuntėjų pranešimai 
labai reikalingi ir išvengia 
daug nereikalingų sutrukdy- 

Imų.

WHOLESALE GROCERS

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3304 -16 Richmond Str.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotoias

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO
Savininkai Lietuviai Staponavičiai

Philadelphia, Pa.

nadės didžioji me
čiau) Eucharistinė 
! valandų atlaidai, mokyklos 
5s Marijonas kun.
53 Andriuška at- 
-hrianapolio pasa- 
ūtlaidą pamokslus. 
M ir antradienį 
ta bus atnašauja- 
d vai. ryte iki 12 
Sfdienį. Vakarais 

giedami 8 vai. 
ibis klausomos per 
libj dienas.

gaitėms k 
lių 17, 18

fo} Jubiliejus 
į, spalių 14 d.,

’ Jonas McNamara 
Wikalias padė- 

minint 100 metų 
šv. Alfonso baž-

-ašventinimo. Re- 
provincijolas iš 

N. Y, bus arki- 
mūsų parapijos 

ta Juozas Ged-
D. C. ir

savo reko 
bažnyčioj*

— Kap 
Keidošius 
vauti 10C 
iškilmėse 
Meade 
sveiksta 
būti per

— Pan 
rėš maldi 
ną spali 
Anelė K< 
buojasi s 
daliečių, 
būtų tin 
toj mald 

-Ka 
vakariei 
raliaus 
svetainė 

i lietai Ij 
klebonij 
tinas.
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ivimas šie- šingai, turėjai jų 
savo širdimi!

og veltui ti
su Kristum Kristaus įvaterson, N. J. 

saldžiausią galy^, ’ **

jungą, h, Vy#! __

mas. šv- Vardo draugijos pa-
Argi tai a\ymas- Šiemet ši eisena 

* „nnJHga, kaip buvo prieš ka- 
zmonių sampmtpj ° ’ r r 
tas, kad žmoguj

įtus nekara- daro lengvą b?
nalonę. Jei- jungą, nors šb
.r nėra tau iiams jį8 ^ sekmadienį įvyksta me- 
r atleidimo J-----------------
nomet nors
žudytojas. >

įgalvok dar /
us grožybę, gįmties mylį j^isU sv- Kazimiero lietu- 
I Pagalvok, 0 dažnai parapijai tenka būti pir- 
rra tie, kurie v------  —x—
arnauja!
įlybė, laimin-
garbinga ver-
i valdžia yra
stės savumai,
artų esi stū-

neapkęstų sa<> vietoie- vYrus prašom 
votų su savo ]rodyti stiPriai: tegul ži- 
linkimais irįad lietuvili yra Paterso-

Bet kas m>mazaL 
negalima, tąį ^i vyrai iš anksto turi 
taus galybė; « Pas parapijos svetainę, 
stebuklą painau 1:30 vaL maršuosim 
žmogų prie to>irt^ vietą mieste, 
kad jis tą jungi? — .
nieku palaiko SS Drabužių vajus 
bes vainikus! V spalių 1 d. iki 8 d. buvo 
ga yra, o grah^a varyti drabužių vajų 
taus karalystė! miestą.

Kristaus utiniai laikraščiai—„Pa- 
laimingiausiųMorning Call’ ir „Pa
te pas mane vistą Evening News” — pa

«
iš anksto dėko- 
;riopą pagalbą.

ras prašo visų 
parapijų ir or- 

urinkti ameri-ltate!” Nori bituko mums padėti.
•s iškarpas, ku- sako Išganytoju^0 man taip pat lanky- 
yta apie B ALF manęs, imk Ketinėj radijo stoty 
kolonijoje, ar venk pagal ET. Po pasikalbėjimo Mr.

; RALF veiklą nešk savo kryt.» stoties direktorius, ža- 
kitur- drabužių eik paskui ma^ars^nti kartą per die- 

ntimą ir t.t. Jeigu nori had drabužiai renkami 
lageidaujami pa-M®

tografijos) ™]°yra diS !ai-

p— uetu-
. iškarpas ir pa# Į“^iių 5 dieną buv0 BALF 
thuX MM dyfeirL»s'riau1s.susinnkimas pa- 
muanian neuei j ,s saleie. Buvo nutarta 
merica, 19 West . .pratęsti vienai savaitei.
t, New York 18, , susirinkimą buvo sky-

v°v- keikta auka nuo šv. Ka- 
BALF. r? ?C’O draugijos persiųsti į 

--------------- kio galiūno,^ _ Juyas Lekavičius 
ilriiiQ Riikn Baublys įteike $68.001K1US HUDŲ Įir daugiau įvykusio parengimo.

Pasiduok vs< skyriaus sekretoriui 
gyvenk pagal-įUS) kad susirinkusieji 

. -j- daugiau^ pora dolerių ligi 70
ir iš kitų girde- būsi Dievo Suaukota 4 dol. Tai da- 

lietuvių drabužių sūnus, fe^’uodama šv. Kazimiero 
indėlis (101 Grand dratėvainis. i]ai 72.00 dol. kredito, 
yn) yra vertas pa- Niekas jau brinkimas taip pat nu- 

dys, vien Dif«engti prakalbas šių die-
u. J. Valaitis ir P. kyti su Šv. frr Lietuvos klausimu.

man leista, (^reikalui komisiją suda- 
jokiam dalytot Kindera ir Juozas Jo
ti." ičius.

Mylėsi Difit ------------
tokio noro,įėjėjo 30 d- sv- Onos 
taigi daryti^Ja buv0 suruošus 
si Pagalvoki Party” draugijos nau- 
ir ar rasi kurš’ublik°s dalyvavo puse- 
kaip tame
C1Sstatolili 28 dieną bus para- 

. . ^vakariene, kurią rengia ramiausiasvu,L. „ . ••
l t- .^Rožančiaus draugija, 
tm Jėzų pa $1.50. Bilietai dabar 

. ramiu Karuli •
; hum, ramyfe' b

į. ~, Kazimiero draugija 
V Kortų vakarą Padė- 

rimsta, o ^henos išvakarėse. Pel- 
mmg^ ^bus skiriamas naujos 

Taipkį^nės fondui. Įžanga bus 
sigyvena,at^ic.
bės ir tylos. -_______________

Patys B altimore, Md. 
tun ana st**' ’
na, kad inifc/ .
nei paveik* AtIaidai
kitoks negi# sekmadienį per mi-

Stebisii11 val- rYte musų baž- 
trus tas' Prasidės didžioji me- 

P“.#.??“”?
maS. kino r -»tr • • 1’..... emerius Marijonas kun. 
^’^f'jjVincas Andriuška at- 
ij-• ■ <a Marianapolio pasa- 

saldžiai# isus atlaiclų pamokslus. 
va^a1’ padienį ir antradienį 

™ ų mišios bus atnašauja-

tas aprodė man 1 
supažindino su už- ;

drabužių rūšiavi- 
ravimo ir išsiunti- 
a. Tą darbą dirba 
monių.

atliekamas siste- 
stropiai. Toji ten 
iš visur surinktų

krūva vėl taps nau- 
patogiu aprėdalu

tuviams Europoje, 
j ant žiemai.
ą aiškinti, kaip ten 
as atliekamas, bet 
iminėti, kad siunti- Jisai tariam 
inomis prirengiami „Nutilkit!"

• *_  — wnwioin A filiai • ii ir saugiai nuo i 
ir kandžių. i 
tos lietuviai, kurie 
site progos sandėlio i 
i, galite drąsiai pasi- 
ad jūsų aukoti dra- 
atai, kojinės, skrybė- 
gos, devocionalai ir 
/anos yra atidžiai su- 
a ir vėl naudingam 
iui paruošiama, 
labai girtina ir gra
ši įstaiga nenutrūk- 

įsi su Lietuvos lais- 
ivimo diena, bet kad 
ų tol, kol Amerikoj 
raširdžių aukotojų, o 
j beturčių ir pagelbos 
gų vargšų.

Svetys
Vakarais

rai bus giedami 8 vai.
Ste 3208 ntyS bUs klausomos per

JONAS DAUN1S atlaidų dienas-
etuvis Graboriu8.Bal<° H

madienj, spalių 14 d., 
025 MT. VERNON ST., PHILAD0^Pas Jonas McNamara 

^hus pontifikalias pade-. « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ uMWrx

tį nuo šv. Alfonso baž-
REgent 8434 1 pašventinimo. Re-

RICHMOND GROC^ '0r^S^ provincijolas iš
WHOLESALE GROCfflira'sparapijos 

Savininkai UetuviM 8topo<oliai kun. Juozas Ged- 
PERKAME ČIA-REMIAM^Washington©, D. C. ir 

4-16 Richmond Str.

kun. Juozas Jasaitis iš šv. 
Petro bažnyčios Baltimorėj 
bus dijakonas ir subdijako- 
nas? šv. Onos parapijos kle
bonas prelatas Quinn bus 
apeigų vedėjas. Pamokslą 
sakys Katalikų Universiteto 
profesorius ir garsusis Re- 
demptoristų Tėvų misijonie- 
rius ir moralės teologijos 
dėstytojas kun. Pranas Con
nell.

Iškilmėse pasižadėjo daly
vauti virš 60 prelatų ir ku
nigų iš Baltimorės ir Wa- 
shingtono. Po mišių parapi
jos salėje bus pietūs kuni
gams dalyviams. Pirmadie
nį 9 vai. bus atnašaujamos 
mišios už visus mirusius, ku
rie lankė ir meldėsi šv. Al
fonso bažnyčioje per 
tus šimtą metų.

perei

kim.
Krikštas

Pereitą sekmadienį 
Antanas Dubinskas suteikė 
krikšto sakramentą Antano 
ir Elenos Tamašauskų duk
relei, kuri gavo vardą Onos 
Liudvisės. Krikšto tėvais bu
vo Alfonsas Adomaitis ir T. 
Brazytė.

Rūbų ir avalynės rinkliava
Nors rudeninis lietus pilte 

pylė šeštadienį, spalių 6 d., 
tačiau gailestingumo darbas 
mūsų tautiečiams lietuviams 
buvo pradėtas.

Pirmą valandą po pietų su
sirinko būrelis veikėjų, tarp 
kurių buvo Maryland valsti
jos gubernatoriaus sekreto
rius Bourbon, ir vėliau atvy
ko miesto mayoras McKeldin 
į Šv. Alfonso par. svetainę. 
Čia padarė iškilmingą pra
džią rūbų ir avalynės rink
liavai. Mūsų kunigai kaip 
sekmadienį per visas mišias, 
taip pirmadienį ir antradie
nį per visas Stebuklingo Me- 
dalikėlio novenos pamaldas 
atsišaukė į miesto gyvento
jus, prašydami atliekančių 
drabužių ir batų, kuriuos bū
tų galima pasiųsti nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams.

Rinkliava trauksis iki spa
lių 24 d. Drabužius ir avaly
nę bus galima atnešti į šv. 
Alfonso parapijos kleboniją, 
lietuvių svetainę ir atletų 
klubą prie Washington Blvd.

pa-

ar-

Nuotrupos
— Sunkiai susižeidė pulda

ma Dr. Abromaičio žmona, 
ponia Vaclaya Abromaitienė. 
Reiškiame užuojautą jos ne
laimėje ir linkime greit 
sveikti.

— Pereitą sekmadienį 
kivyskupo įsakytoje rinklia
voje arkivyskupijos našlai
čiams mūsų bažnyčioje su
rinkta $197.00.

— Lankėsi Baltimorėje se
sučių kazimieriečių ekonomė 
generate sesutė Liudvina ir 
sesutė Alma iš Loretto ligo
ninės Chicagoje.

— Trijų dienų rekolekcijos 
visiems Baltimorės miesto 
lankantiems viešas High 
School jaunuoliams ir mer
gaitėms katalikams bus spa
lių 17, 18 ir 19 d.d. Amatų 

40 valandU atlaidai. I mokyklos mokiniai vėl turės
savo rekolekcijas šv. Alfonso 
bažnyčioje.

— Kapelionas Kazimieras 
Keidošius pasižadėjo daly
vauti 100 metų Jubiliejaus 
iškilmėse. Jis yra Camp 
Meade ligoninėje, tačiau 
sveiksta ir mano, kad galės
būti per mišias.

— Parapijos Sodalietės tu
rės maldos ir susitelkimo die
ną spalių 28 d. Pirmininkė 
Anelė Keidošiūtė Healy dar
buojasi surinkti bent 50 so- 
daliečių, kad mūsų parapija 
būtų tinkamai atstovaujama 
toj maldos dienoje.

— Kareivių Motinų metinė
vakarienė įvyks Kristaus Ka
raliaus šventėje, lietuvių 
svetainėje, spalių 28 d. Bi
lietai $2.50. Galima gauti 
klebonijoj ir pas kareivių mo
tinas.

AMERIKA

Los Angeles, Cal. Rochester, N. Y.
Nors mūsų kolonija maža, 

bet darbšti. Svarbiausia 
šiuo laiku — tai drabužių 
rinkliava lietuviams pabėgė
liams, kurie pusnuogiai lau
kia iš mūsų pagelbos.

Galiu čiaz pasigirti savo lie
tuviais, kurie drabužių rink
liavos darbe atsižymėjo.

Būtų per ilgas sąrašas, kas 
aukojo drabužius, todėl jų 
vardų ir neminėsiu, bet čia 
noriu pažymėti tuos asme
nis, kurie, be paaukotų dra
bužių, uoliai rinko rūbus iš 
kitų ir surinktus pataisė ir 
sukrovė į dėžes.

Danielius Sleinis ne tiktai 
važinėjo su savo automobi
liu, rinkdamas drabužius, bet 
daugiausia padirbo dėžių dra
bužiams pasiųsti ir visas dė
žes supakavo.

Antras vyras, kuris savo 
automobiliu ir troku vežio
jo drabužius iš tolimesnių 
vietų, tai Zigmas Krumėnas. 
Negailėjo savo automobilio 
ir vargo rinkime ir sutvarky
me drabužių Emilija Maso- 
nienė.

Daugiausia sutvarkant 
drabužius dirbo Miskienė, 
Šleinienė, M. Sliauterienė, E. 
Jucienė, Z. Morkūnienė, žem- 
gulienė, Vincas ir Emilija 
Mitkai, šliakienė, O. Luzie- 
nė ir Sereikienė, kuri ne tik
tai dirbo drabužių sutvarky
me, bet dar padarė parengi
mą savo gimimo dienoj, kaip 
Ona Vilkienė vardienių die
noj, ir surinko penkiasdešimt 
dolerių nupirkti pabėgėliams 
baltinių.

Mūsų Labdarių draugija 
paskyrė šimtą dolerių nu
pirkti baltinių. Dr. Bielskis, 
mūsų garbės konsulas, paau
kojo gražių drabužių.

Iš tokio mūsų darbo — ge
ros pasekmės, nes pasiuntėm 
į centrą apie 9,000 svarų. Ne
trukus nusiųsime dar 1,500 
svarų.

Todėl yra garbė Los Ange
les lietuviams, kurie gražiai 
darbavosi, kad nuogus pri
dengtų.

Turiu viešai padėkoti 
tiems klebonams nelietu
viams, kurie paragino savo 
parapijiečius paaukoti dra
bužių lietuviams. Ir čia pa
reiškiu širdingą padėką Los 
Angeles laikraščiams „Ti
dings” ir „Examiner”, kurie 
pagarsino mūsų pabėgėlių 
vargus ir nemažai paskatino 
ir kitataučius prisidėti prie 
bendro mūsų darbo.

Visi pabėgėliai nori atva
žiuoti į Ameriką, nes Ameri
ka buvo ir bus lietuviams 
antroji Tėvynė. Reikėtų pa
gelbėti tiems nelaimingiems, 
nes palikti juos uždarytus 
vėjo perpučiamuose stovyklų 
barakuose būtų lygu uždary
ti juos kalėjiman.

Kiekvienas lietuvis, turin
tis savo nuosavybę, gali pa
gelbėti įvažiuoti ne tiktai sa
vo giminėms, bet visai sve
timiems. Aš manau, kad grei
tu laiku Amerikoje susidarys 
fondas, kuris turės tikslą pa
lengvinti pabėgėliams įsigy
ti laivakortę į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Daugumas iš 
tų pabėgėlių su padėka grą
žins suteiktą paskolą.

Dar nėra tokio fondo, bet 
aš iš savo menkos parapijos 
skiriu vieną šimtą dolerių 
tam tikslui, turėdamas viltį, 
kad susidarys tūkstančiai do
lerių, ir mes partrauksime į 
Ameriką tūkstančius mūsų 
brolių lietuvių, kurie bus 
mums amžinai dėkingi ir su 
laiku pagelbės atgauti mūsų 
Tėvynei nepriklausomybę.

Prel. J. Maciejauskas

Newtown, Pa.
Minint pereitam numery, 

iš kurių parapijų mokosi stu
denčių Juozapo Marijos aka
demijoje, buvo dar viena pa
rapija nepaminėta. Tai šv. 
Trejybės parapija Newark, 
N. J., iš kur taip pat mokosi 
Juozapo Marijos akademijoj.

Rūbų ir knygų vajus
Bendras Lietuvių šalpos 

Fondas renka lietuviams pa
bėgėliams drabužius ir kny
gas. Dar tik pradžia, o jau 
rezultatai puikūs.

Šis vajus skelbiamas kas 
dieną per spaudą ir per radi
jo stotis.

Drabužiams sunešti pa
rinktos visos Rochesterio ug
niagesių stotys. Visos kata
likiškos parapijos remia šį 
vajų, taipgi ir miesto majo
ras pažadėjo paramą.

Tai garbė mūsų kleb. kun. 
J. Bakšiui, kun. Pr. Valiukui, 
p. J. Morkūnui ir kitiems.

Žuvo karys
Rugpiūčio 10 d. Sgt. Jo

nas Pranckūnas žuvo Graiki
joj per eksploziją. Liko nu
liūdime jo žmona Julija 
Pranckūnienė (Braziūtė), tė
vai ir trys broliai.

Rugsėjo 27 d. mirė Vincas 
Karvelis. Paliko nuliūdime 
žmoną Mortą ir dukteris Iza
belę ir Eleną.

Sidabrinis jubiliejus
Rugsėjo 30 d. Kazimieras 

ir Veronika Zlotkai minėjo 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Jie yra seni Roches
terio gyventojai, geri tautos 
ir Bažnyčios rėmėjei. Turė
jo daug draugų ir pažįstamų, 
todėl ir pasveikinti prisirin
ko pilna svetainė.

Lapkričio 4 d. Šv. Marijos 
draugija rengia pasilinksmi
nimą. Vertėtų visiems daly
vauti.

Bridgeport, Conn.
Pereitą savaitę buvo iš

siųsti šalpos Fondui drabu
žiai, Bridgeporto lietuvių su
aukoti.

Visus drabužius sutvarkė 
ir persiuntė šie asmenys: J. 
Stanislauskas, K. Rudis ir A. 
Stanišauskas.

Drabužių galėjo būti dau
giau, bet manau, kad vėl bus 
renkama ateityje. Mes nepa- 
siliksime nuo kitų.

Dabar bus pasidarbuota 
dėl knygų. Jau kai kurios 
yra gautos — elementorių ir 
gramatikų. Bus ir daugiau.

Jei kurie iš bridgeportie- 
čių turėtų kokių tinkamų 
knygų, praneškite šalpos 
Fondo valdybai, kuri tas kny
gas persiųs centran.

Parapijos bazaras bus spa
lių 18, 19 ir 20 d. Paskutinį 
vakarą bus šaunus orkestras. 
Visi galės pasilinksminti.

Pereitam „Amerikos” nu
meryje buvo minima, kad Ta
rybos vietinio parengimo ko- 
misijon įeina A. Tuskas. Tu
ri būti Amilija Tuskas.

Vis tenka sutikti naujų 
grįžusių kareivių. Bet dar 
daug iš mūsų kolonijos nėra 
grįžusių, ir nežinia, kaip 
greitai parvyks.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius išsiuntinėjo laiš
kus Bridgeporto aštuonioms 
didelėms draugijoms su atsi
šaukimu dėl Kongreso. Atsi
šaukime pranešė draugijoms, 
kad rinktų atstovus ir, kiek 
kuri gali, aukotų Kongreso 
laiku Lietuvos reikalams.

O.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS 

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeira 4001 

Villa del Cerro 
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

Marianapolis
Marianapoly šiemet yra 66 

mokiniai.
Jų atvažiavo iš Maine, New 

Hampshire, Massachusetts, 
Connecticut, R. Island, New 
York, New Jersey, Pennsyl
vania, Indiana ir Illinois.

Daugumą mokinių sudaro 
lietuviai.

Mokytojų tarpe nauji yra 
kun. A. Gurklis, kun. J. Skro
denis ir Ed. Currie.

New Haven, Conn.
Atstovas j Lietuvių Kongresą

Rugsėjo 27 d. įvyko svar
bus Amerikos Lietuvių Ta
rybos vietinio skyriaus susi
rinkimas šv. Kazimiero para
pijos svetainėje. Atsilankė 
gausus būrys kuopų ir drau
gijų atstovų.

Susirinkimą atidarė ALT 
skyriaus pirmininkas M. Vo
kietaitis.

Perskaitytas laiškas iš 
ALT centro. Laiške kviečia 
vietinės kolonijos lietuvius 
ruoštis dalyvauti visuoti
niam Amerikos Lietuvių 
Kongrese.

Šiuo reikalu ilgai ir rūpes
tingai pasikalbėta. Visų no
rai ir troškimai yra, -kad 
Amerikos lietuviai vieningai 
susijungę dirbtų dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės. Vietinis ALT skyrius 
pagal savo išgales rems Kon
greso darbus aukomis ir jau 
išrinko savo atstovą, kun. 
Edvardą Gradecką, dalyvau
ti Kongrese.

Kadangi momentas labai 
rimtas, tai neužtenka, kad iš 
mūsų kolonijos vyktų tiktai 
vienas atstovas. Reikia ir 
daugiau: kuo gausesnis bus 
Kongresas, tuo didesnę įta
ką padarys.

Taigi draugijos ir kuopos 
iš savo tarpo turi pasiųsti 
atstovus. Būtų labai patrijo- 
tiškas darbas, jei kas savo 
geru noru taipgi apsiimtų va
žiuoti iš mūsų kolonijos.

Kaip praeityje neatsilikom 
nuo darbuotės dėl Lietuvos 
ir lietuvybės, taip ir šiuo 
svarbiu momentu neatsilik- 
sim, neprisidėję kovoje dėl 
jos laisvės.

Nutarta ruošti atstovų iš
leistuvėms šokių vakarą su 
laimėjimais ir įvairiais pa- 
marginimais bei kalbomis. 
Vakaras įvyks lapkričio 18 d. 
parapijos svetainėje. Būtų 
malonu, kad kitos draugijos 
bei kuopos nerengtų pramo
gų minėtą dieną, bet ruoštų
si dalyvauti šiam vakare.

Parapijos bazaras prasidės 
spalių 22 dieną ir tęsis visą 
savaitę.

Klebonas kviečia visus pasi
darbuoti, platinant laimėjimo 
bilietėlius ir sugrąžinant, nes 
traukimas įvyks paskutinį 
vakarą. M.

Ha rr i son-Kear ny, 
N. J.

Pereitam „Amerikos” nu
mery korespondencijoje buvo 
praleistas advokato Paulaus
ko vardas. Jis prisidėjo prie 
prakalbų surengimo ir net 
telefonu iš Washington© pa
kvietė kongresmoną F. Hart
ley. Jis pasakė lietuviškai ir 
angliškai karštą prakalbą.

Ta proga noriu pažymėti, 
kad adv. Paulauskas buvo 
Vyčių centro pirmininkas, 
per dvejus metus buvo New 
Jersey valstijos iš Hudson 
County seimelio atstovas 
Trentone. Pora savaičių at
gal ponams Paulauskams 
Schuyler Savings draugijos 
direktoriai buvo surengę 
surprizo puotą jų 10 metų ve
dybų sukaktuvių proga pas 
Paulausko tėvus Cranford, 
New Jersey.

J. V. B.

Akmuo, smėlis yra sunkūs, 
bet neramumas yra sunkes
nis už juos.

Saliamonas

Į VIETOS ŽINIOS Į
Karo Fondo Vajaus Komiteto Darbai

Lietuvių Komiteto aukų 
rinkimui tvarkyti komisija 
spalių 5 dieną turėjo savo 
posėdį ir svarstė, kaip sėk
mingiau lietuviai galėtų pri
sidėti prie šio Tautinio Karo 
Fondo (National War Fund) 
vajaus New Yorke.

Nutarta siųsti visoms li- 
tuviškoms draugijoms laiš
kus prašant, kad ne tik pa
vieniai nariai, bet ir draugi
jos iš savo iždo aukotų šiam 
svarbiam reikalui.

Nutarta siųsti laiškus lie
tuvių siuvėjų kontraktoriams 
prašant, kad jie prisidėtų ir 
savo dirbtuvėse iš darbinin
kų parinktų.

Pageidaujama daugiau rin
kėjų, nes didelė Brooklyn© 
lietuvių kolonija neturi nė 
ketvirtos dalies reikalingų 
aukoms rinkėjų.

Visi, kas tik gali, prašomi 
būti New Yorko National 
War Fund vajaus rinkėjais.

Informacijų prašom kreip
tis į Lietuvių Komitetą 101 
Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Čia bus duodami paaiškini
mai ir suteikiami visi reika
lingi raštai.

Kiek patirta, kai kurie mū
sų lietuviai neturi supratimo, 
kaip svarbu, kad šis Tauti
nio Karo Fondo vajus būtų 
sėkmingas, ir kaip svarbu, 
kad lietuviai jame stipriai 
pasirodytų, pirma, kaip pa- 
trijotai ir geri šios šalies pi
liečiai, o antra — kaip geri 
lietuviai, norį sušelpti savo 
brolius ir seseris, nes Natio
nal War Fund skiria dideles 
pinigų sumas kare nukentė
jusiems šelpti. Tarp kitų yra 
šelpiami ir lietuviai. Todėl 
norėdami gauti, turime ir 
duoti.

Kviečiame visus lietuvius 
prisidėti prie darbo.

Pirmutines aukas komisi
ja jau yra gavusi iš Maspe- 
tho per kun. J. Balkūną ir iš 
Brooklyno per p. L. Juodytę.

Kom.

KOLUMBO DIENA

Šiandien, penktadienį, yra 
Kolumbo diena.

Brooklyno vyskupas leido 
katalikams tą dieną valgyti 
mėsą.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamnotojas

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

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

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

5

SPAUDOS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Spaudos klubo 
susirinkimas įvyko rugsėjo 
27 d.

Pradžioje atsistojimu bu
vo pagerbtas velionies A. 
Strimaičio atminimas. Po 
pranešimų, K. Baltramaitis 
papasakojo, kaip platinama 
jo knyga. Jis taip pat rengia 
naują knygą anglų kalba. Tu
rėtų pasirodyti šių metų ga
le.

Buvo dar iškilę keletas ki
tų klausimų. Nariams apie 
juos pasisakius, susirinkimas 
buvo baigtas.

ŠYPSENOS
Nešvarumas

Motina: — Negaliu atsiste
bėti tavo nemandagumu, Bi
rute... Kodėl katę taip skau
džiai muši?

Birutė: — Kad mūsų ka
tė tokia nešvari. Vis spiaudo 
ir spiaudo ant kojų ir trina 
snukį.

Gera atmintis
Teisėjas kreipiasi į kalti

namąjį, apskųstą vagiliavi
mu:

— Man rodos, esu tamstą 
čia jau keletą kartų matęs?

— Galimas daiktas... Tik 
labai stebiuosi, kad ponas 
teisėjas atmenate tokius nie
kus.

Pasikalbėjimai
— Mano Jurgeli, — sako 

žmona vyrui, — ar nekalba 
pas jus fabrike apie paaukš
tinimus ?

— Oho, dar ir kaip. Visi 
apie tai kasdien kalbame, 
ypač skirstydamiesi namo.

Nebus taip
Baltrus: — Nuostabu. Sė

džiu sau kėdėje ir klausausi 
per radiją naujausių žinių. 
Laikraščius netrukus radijas 
visai išstums iš gyvenimo.

Jonas: — Ne, to niekad ne
bus.

Baltrus: — Kodėl?
Jonas: — Visai paprastai. 

Juk į radiją nieko nebus ga
lima vynioti.

Pranas Bekampis

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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METINIS DIDŽIULIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

BAZARAS
Spalių-Oct, 13—21

Parapijos Salėje
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. Bus daug gražių 
dovanų laimėjimams. Kiekvienas turės progos smagiai lai
kų praleisti.

Lietuviu Tarybos Susirinkimas
Pirmadienį, spalių 8 d., Ap

reiškimo parapijos salėje įvy
ko New Yorko Lietuvių Ta
rybos metinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė pirm, 
adv. K. Jurgėla, sekretorium 
buvo pakviestas red. P. Ba
joras.

Buvo išklausyta valdybos 
ir komisijų pranešimai. Pa
aiškėjo, kad veikta nemaža: 
surengtas Vasario 16 d. mi
nėjimas, turėta 6 susirinki
mai, parašyta Lietuvos rei
kalais raštų Washingtonan 
ir amerikiečių spaudoje, pri
sidėta prie paskolų vajų.

Ta proga P. Bajoras pažy
mėjo, kad per paskutinį pa
skolos vajų New Yorko lie
tuviai surinko daugiau kaip 
pusę milijono dolerių virš nu
statytos kvotos. Pergalės pa
skoloj New Yorko lietuviams 
kvota dar nepaskirta, bet val
džia jau kreipėsi ragindama 
kuo gausiausiai prisidėti.

Tarp svarbiausių nutarimų 
šiame susirinkime buvo pri
imta, kad New Yorko Lietu
vių Taryba prisideda prie 
Amerikos Lietuvių Tarybos.

Buvo paremtas visuotinis 
Lietuvių Kongresas, į kurį 
atstovais nuo New Yorko 
Lietuvių Tarybos išrinkti 
adv. S. Briedis, D. Averka ir 
A. Vaičiulaitis.

Paremiant Tautinio Karo 
Fondo vajų, buvo nutarta pa
aukoti 50 dolerių iš Tarybos 
iždo.

Į naują New Yorko Lietu-

vių Tarybos valdybą išrink
ti: pirmin. Dr. M. Vinikas, 
vicepirm. red. P. Bajoras, B. 
Spudienė ir Vaičiulaitis, sekr. 
M. Kižytė, iždin. Dr. A. Šliū- 
paitė, finansų sekr. adv. S. 
Briedis, iždo globėjai P. Tiš
kevičius ir S. Subatienė, na
riai — K. Jurgėla ir J. Lauč- 
ka.

Buvo nutarta, kad ateinan
čiais metais Taryba ruoštų 
Vasario 16 d. minėjimą ir 
jau pradėtų šiam žygiui reng
tis.

Kitas Tarybos susirinki
mas šaukiamas lapkričio mė
nesį. Valdybos posėdis bus 
spalių 22 d.

NAMŲ SAVININKŲ SUSI
RINKIMAS

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Didžiojo New Yorko lie
tuvių namų savininkų drau
gijos dešimties metų gyvavi
mo sukaktuvių paminėjimo 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, spalių 19 d., 8 vai. va
kare, A. Mikalausko Logan 
Inn salėje, 3296 Atlantic Avė. 
kertėje Logan St., East New 
Yorke.

Minėtame susirinkime bus 
padaryta dešimtmečio dar
buotės apžvalga, apibūdinti 
dabarties ir ateities reikalai, 
kuriais turėtų susidomėti vi
si namų savininkai.

Taigi visi nariai kviečiami 
būtinai dalyvauti minėtam 
susirinkime. Valdyba

RINKLIAVA MISIJOMS
Spalių 21 d. Brooklyno vys

kupijoje įvyks „Misijų sek
madienis”. Bus daroma rink
liava bažnyčiose.

NAUJAS ŠEIMOS NARYS

Stasio Lukoševičiaus, vie
tos katalikų veikėjo, šei
ma rugs. 19 d. susilaukė sū
nelio. Motina ir sūnus jau
čiasi gerai.

P. Lukoševičiai augina, be 
naujagimio, dar dukrelę ir 
sūnelį.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

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

Tel. MArket 2-5360

Lietu viii Radijo Draugijos Vakarines

7:30
WWRL 1600 ko.KETVIRTADIENIAIS 7:30

AI). JĖZAVITAS
VIOLETA PRANOKUS 

Muzikos Vedėja 
EVergreen 8-3626

Gyvuoja virš 13 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

7:30 PROGRAMOS
J. P. GENKUS, Direktorius

J. P. GINKUS 
495 Grand St.

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

I Mūsų Apylinkėje
• Prof. K. Pakštas pirma

dienį išvažiavo į Pacifiko pa
kraščius su paskaitomis. Jis 
ten išbus ilgesnį laiką. Gal 
net ligi pavasario.

• J. Kižis, kuris dirba su 
filmų bendrovėmis, šiuo me
tu traukia didžiąsias base- 
ballo rugtynes Movietone pa
veikslams. Jis yra filmavęs 
nemaža aukštų ponų ir Balta
jam Name.

• Informacijų Centras iš
leido knygą „Lithuania in a 
Twin Teutonic Clutch”.

® Dr. M. Vinikas išrinktas 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
pirmininku.

• Apie Polyną Stoską, dai
nuojančią City Center ope
roj, „New York Times” skil
tyse Olin Downes parašė: 
,,P-lės Stoskos balsas turi 
tiek lyrinius, tiek ir dramati
nius išteklius, ir geriausiose 
vietose ji yra atbaigta ir sėk
minga to balso vartojime”.

• Kaminskus, gyvenančius 
Newarke, pereitą savaitę už
puolė 5 plėšikai ir atėmė iš 
krautuvės apie 800 dolerių.

• Vytautas Bacevičius lap
kričio 4 ir 25 d. turi piano 
koncertus New Yorke, Times 
Hall. Jis yra su savo mene
džeriu pasirašęs kontraktą 
trejiems metams.

• Marijona Martinonytč iš 
Dorchester, Mass, vieši Va- 
laičiuos, 179 So. 2 St. Brook- 
lyne. Viešnia yra Jono Valai
čio puseserė.

B. ZINIS LIGONINĖJE
Praeitą savaitę susižeidęs 

B. Zinis, nuosavybių parda
vėjas, dar vis yra Queens Ge
neral ligoninėje.

Jam padaryta operacija 
kojos kely. Tikrai nežinome, 
kaip greit galės jis iš ligoni
nės išeiti.

KONCERTAS KARO 
FONDUI

New Yorko Tautinio Karo 
Fondo naudai lietuvių kon
certas įvyks lapkričio 11 d„ 
sekmadienį, Apreiškimo pa
rapijos salėje Brooklyne. 
Pradžia 4:30 vai. Gros Avi
žonio orkestras.

Spalių 7 d., šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčioje, Brooklyne, 
bus 100 metų sukakties jubi
liejaus šventė šv. Vincento 
a Paulo labdaringos draugi
jos

NEW YORK

WAR FUND
Maspetho Žinios

Spalių 1 d. Karių Motinų 
ir žmonų draugija turėjo me
tinį susirinkimą, kuriame nu
tarta palaikyti draugija ir 
toliau.

Nutarta turėti laimėjimo 
vakarą spalių 21 d., sekma
dienį, 5 vai. Įžanga į salę vi
siems dykai. Pelnas bus Lie
tuvos pabėgėliams šelpti.

Perrinkta ta pati valdyba 
kitiems metams: pirm. O. 
Osteikienė, vicepirm. P. Ra- 
žickienė, rast. O. čarnauskie- 
nė, ižd. O. Bagočiūnienė.

Tretininkų draugija turėjo 
rekolekcijas spalių 1, 2, 3 ir 
4 d. Pamokslus sakė vietiniai 
kunigai.

Spalių 7 d. įvyko Rožan
čiaus draugijos metinis susi
rinkimas. Perrinkta ta, pati 
valdyba kitiems metams: 
pirm. P. Kurienė, vicepirm. 
P. Ražickienė, nut. rašt. O. 
Petrulienė, finansų rašt. O. 
Čarnauskienė, ižd. R. Ne- 
dzinskienė.

Rožančiaus dr-jos pirmi
ninkė Pranciška ir Pijus Kū
rai mini savo vedybinio gy
venimo 30 metų sukaktį spa
lių 12 d.

Taipogi finansų rašt. Ona 
ir J. čarnauskai spalių 9 d. 
minėjo vedybinio gyvenimo 
35 metų sukaktį. Sveikiname.

Moterų Sąjungos 30 kuo
pos Našlių baliaus, rengto 
lapkričio 25 d., nebus dėl 
„Amerikos” bazaro. Nutarta 
rengti laimėjimo vakaras 
gruodžio 1 d., šeštadienį.

Į „Amerikos” bazaro ko
mitetą išrinktos šios narės: 
nuo Karių Motinų draug. O. 
Osteikienė ir O. Petrulienė, 
nuo Rožančiaus draug. R. Ne- 
dzinskienė, O. Balkūnienė, J. 
Januškienė ir Zavistanavičie- 
nė, nuo Mot. Są-gos Kivitie- 
nė ir O. Bagočiūnienė.

O. P.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šv. Vardo draugijos ben
dra Šv. Komunija bus šį sek
madienį, spalių 14 d., 9 vai. 
mišių metu.

Tuoj po mišių bus svarbus 
susirinkimas par. salėje. Bus 
svarstomas baliaus dienos 
pakeitimo klausimas ir kiti 
svarbūs reikalai.

Parapijos vyrai ir draugi
jos nariai prašomi dalyvauti 
kartu bendroje Komunijoje.

Taip pat kviečiami ateiti į 
svetainę, o kurie dar nepri
klauso, — prisirašyti.

Parapijos koncertas, vai
dinimas, balius ir laimėjimai 
bus spalių 28 d., Transfigura
tion salėje, Marcy ir Hooper 
gatvių kampas.

Kiek teko patirti, tai bus 
nepaprasta pramoga. Varg. 
P. Dulkė su choru ir vaidin
tojais dirba, kad tik tą dieną 
pasirodytų kuo geriausiai. 
Klebonas pakvietė gerus mu
zikantus, kurie gros gražius 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

Verta visiems susidomėti.

Sutvirtinimo klasės moko
si religijos ir vaikučiai ren
giasi prie Sutvirtinimo sa
kramento priėmimo. Lapkri
čio 25 d. atvyksta vyskupas 
į mūsų parapiją ir suteiks 
Sutvirtinimo sakramentą.

Klebonas prašo tėvų, kad 
jie siųstų savo vaikučius pir
madienį ir trečiadienį 4 vai. 
popiet ir šeštadienį 10 vai. 
ryto.

ŠIRDINGAI DĖKOJAME

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Tel. EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

F

AMERIKOS LIETUVI! 
LIKŲ VISUOMENIb 
KULTŪRINIO GYV: 

SAVAITRAŠTI

EINA KAS PENKT.

b suėjo ly- 
'jji Amerikos 
įveltas Bal- 

buvo pri- 
jįjegadją. 
>ientas tada

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

įlįstojo ne- 
ji tik atidė-Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimą1'^ npotė- 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gei> . . , . 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖSv;, 50® H *U1S- 

t z-'1 ° i mano mo-Juozas Gmkus ■: ieu.
495 Grand Street, Brooklyn, N. Yi.. abejonės,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _—'a bus laisva... 
REIKALINGAS ZAKPJIjJLietuva vėl 

JONAS .jnepriklauso-New York, N. Y.
Bažnyčios atnaujinimas
Bažnyčios atnaujinimas 

buvo pradėtas rugp. mėn. 23 
d. ir pagal sudarytą kontrak
tą turėtų būti baigtas spalių 
mėn. 27 d.

Visas darbas kainuos $12,- 
00.00.

Du trečdaliu reikiamos su
mos pinigų jau surinkta.

Bažnyčios atnaujinimo 
darbui žadama išleisti kny
ga, kurioje bus įrašyti visų 
aukotojų vardai ir pavardės.

Mirė Barbora činikienė, 
šv. Rožančiaus dr-jos narė.

Palaidota trečiadienį po 
pamaldų iš Aušros Vartų 
bažnyčios.

Rūstūs žodžiai pučia ugnį, 
kaip vėjas.

Steele

MUrray HiU 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater
Metropolitan area
309-11 Fifth

New York 16,

KUN.KR1

„įsij jausmus 
■joriu laisvos

. ——- , v .ianėlapį. i Vienai lietuvių bazių' Lietu.
New Yorke reikalingas*^ js ] 
knstijonas. ,7 kad būtų

Sužinoti galima per ,A^preziden- : 
riką”- jetuvai grąžin-

PAIEŠKOMI , t
Antanas Žvirblys, kilę?!®3 P^den- 

Svedesų valse. Butėnų kai^l®8™116’ 
dabar gyvenąs Amerikoj^6 Usmur' 
Juozas Dronseika, kilęs3®je šiandien 
Babtų, greičiausiai gyvė tautų ir mi- 
Brooklyne, prašomi kreiit 
„Amerikon”. įbd Europoje

Jeigu kas žinotų apie j ®*036 esama 
prašoma pranešti. Jiems 
atėię laiškų iš giminių. $ lau sesti 

------------- ^ijos jungą.
Pyktis viską valdo blb^™

Star^ausros sa' 
-M

i *
PARDUODAMJsėmetų, kai 

į Baltuosiuose 
Geri, pigus, patogūs na

Gerose vietose. PatarnavU ^ai 
teisingas- Jsveltas. Taip

Apdraudžia viską, kas til^ skambėjo, 
prašo. Apdraudžiu (insurinu’^ffiem 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunai

New Yorkas. — 
laikais daug Lieti 
darbavęs ir turįs 
nuopelnų praveda 
reformą Lietuvoj ( 
Krupavičius yra V

Jį naciai iš Liet 
portavo 1942 m. j 
d. už tai, kad jis 
su buvusiu Lietu 
dentu Dr. K. Grii 
testavo prieš vokie 
mus ir neteisingu 
Lietuvos valstyh 
mindžiojimą.

Iš pradžių kun. 
naciai laikė Eitk 
me, paskui — p 
mėnesius viename

■ tapo pastate, kol 
gabeno gestapo ] 
Regensburgą.

Šių metų bala 
amerikiečiai tas 
davo, kartu ir kt 
čių.

Chicago] e g] 
Krupavičiaus sės 
Jai atsiųstame ] 
rašo: „Gal niė 
per visą savo g 
turėjo tokių nuo 
vojų. Prašau jūs 
rikos lietuvių, 
jungtinėmis pa 
tuvai laisvę gi 
balsas daugiau

STREIK

New Yorkas. 
lių 1 dienos eir

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION, 
ETC., REQUIRED BY THE ACTS OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912

AND MARCH 3, 1933
Of “Amerika” published weekly at 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. for 

October 1, 1945.
State of New York, County of Kings, SS.
Before me, a Notary Public, Kings County, New York, in and for the 

State and County aforesaid, personally appeared Daniel J. Averka who hav
ing been duly sworn according to law, deposes and says, that he is the Business 
Manager or the Lithuanian weekly “Amerika” and that the following 
is, to the best of his knowledge and belief, a true statement of the owner
ship, management etc., of the aforesaid publication for the date shown in the 
above caption, required by the Act of August 24, 1912 as amended by the 
Act of March 3, 1033, embodied in section 537, Postal Laws and Regulations, 
to wit:

1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing edi
tor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal Bureau, 
Inc., 222 South 9th St., Brooklyn, N. Y. Editor Antanas Vaičiulaitis, 222 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y. Managing Editor — none. Business Manager Daniel 
J. Averka 222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned by a corporation, its name and address 
must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of 
stockholders owing or holding one percent or more of total amount 
of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the in
dividual owners must be given. If owned by a firm, its name and address, 
as well as those of each individual member, must be given).

The owners, owing or holding one or more per cent of Lithuanian Uni
versal Bureau, Inc., owners of “Amerika” are: John Balkunas, 64-14 56 Rd., 
Maspeth, N. YL Silvester Remeika Estate, Charles P. Vilniškis, 68 Howe St., 
New Haven, Conn., Norbert Pakalnis, 259 No. Fifth St., Brooklyn, N. Y. 
Joseph židanavičius, 260 N. Main St., Amsterdam, N. Y., Joseph P. Machu- 
lis, 85-56 85th St., Woodhaven, N. Y„ Joseph Aleksunas, 213 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y., George Tumasonis, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y., Jo
seph Simonaitis, 211 Ripley Place, Elizabeth, N. J., Ignatius Kelmelis, 207 
Adams St., Newark, N. J., Vytautas žalnieraitis, 428 Church St., New Bri
tain, Conn., Daniel J. Averka, 222 So. 9th St.. Brooklyn, N. Y., Joseph B. 
Laučka, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y., Pius Lekešis, 64-14 56th Rd., Mas
peth, N. Y., Joseph Shestokas, Warvick, N. Y., Anthony Stanišauskas, 396- 
Warren St., Bridgeport, Conn., Peter Vanagas, Palanga, Lithuania, Joseph 
Žilevičius, 166 Park Place, Elizabeth, N. J., Peter Barzilauskas, 94-35 85th 
St., Woodhaven, N. Y., Apreiškimo Par. šv. Vardo Draugija, 259 North 5th 
St., Brooklyn, N. Y., Apreiškimo Par. šv. Rožančiaus Dr-ja, 259 North 5th 
St., Brooklyn, N. Y., Anthony Kazlas, 25 Taylor St., Newark, N. J., L. R. K. 
S. A. 134 Ruopa, 213 South 4th St., Brooklyn, N. Y„ Angelų Karalienės Par. 
šv. Rožančiaus Dr-ja, 213 South 4th St., Brooklyn, N. Y., Moterų Sąjungos 
N. Y. — N. J. Apskritis.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 
owing or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: None.

4. That the two parapraphs next above giving the name of the owners, 
stockholders and security holders, if any, contain not only the list of stock
holders and security holders as they appear upon the books of the company 
but also in cases where the stockholder or security holder appears upon 
the books of company as trustee or in any other fiduciary relation, the 
name of person or corporation for whom such trustee is acting, is given; 
also that the said two paragraphs contain statements embracing affiant’s 
full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under 
which stockholders and security holders who do not appear upon the books 
of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other 
than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to believe 
that any other person, association, or corporation has any interest direct 
or indirect in the said stock, bonds, or other securities than as so stated 
by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publication
sold or distributed, through the mail or otherwise, to paid subscribers during 
the twelve months preceding the date shown above is ...... (This infor
mation is required from daily publication only).

Daniel J. Averka,
Business Manager 

Sworn and subscribed before me this 2nd day of October, 1945.
Chas. Henkin

Notary Public, Kings County Clerk’s No. 343, Kings County Reg. No. 
292-H-7. Commission expires March 30, 1947.

Praeitą sekmadienį, spalių 
7 d., Gyvojo Rožančiaus dr- 
jos suruoštas Kugelio Balius 
gražiai pavyko.

Už tai priklauso padėka 
visiems, kurie prisidėjo au
komis, darbu ir atsilankymu.

Šiame parengime dirbo: O. 
Poniatauskienė, B. Adomai
tienė, P. Balčiūnienė, R. 
Plioplienė, Paulukaitienė, O. 
Sijevičienė, O. Navickienė, A. 
Pažereckienė, M. Dulkienė, 
Smetonienė, R. Pankevičienė 
ir P. Stravinskienė.

Visoms nuoširdžiai ačiū.
M. Putinienė, pirm.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Šv. Jurgio parapijos Mote
rų Sąjungos 35 kuopos susi
rinkimas įvyksta šį sekma
dienį, spalių 14 d., tuojau po 
sumos.

Reikia daug svarbių daly
kų aptarti, rengiant vakarą.

Visos prašomos ateiti.
Pirmininkė

Ave.

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. 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.

9
...

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimą, šaligat
vių cementavlmą ir kt. darbus.

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

i
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<B)jai verti- į0 UOsto pakrc 
pdentavimo, išsiplėtė į aštr 

I dviejų darbo o
, _ , , _ & kad dabar- Ljgšiol NewReal Estate Insurance daug

496 Grand St., Brooklyn, N^, energijospacifiko 
Tel. EVergreen 7-16701 , Juostų krovėjai

— ■— ■ — -ijt sutinka, kad Į rįaį įr yra vien:
ijTnnnano ad-1 gįų Įarp Amer 

Clement A. Voke R «tob|kų. Jų vadai 3
(VOKETAITIS)

Advokatas

EtimiĮ susikir- Qurran, kuris š 
nkonferencijoj, tįk yra Maskv 
8 Amerikos po- Bridges aišk 

zfi /fn a 1vo susidomėji47-40 — 74th Stre&įfiten laiku norą Atlanto 

Jackson Heights, N. V... .. . . vėjus įtraukti 
alko] kai kam zaciją.

NEwtown 9-5972 M Trumanas gįs gtreikai 
____  .  ^savovalsti-per 30,000 k 
■■■■ ■_____________ = > dar nematyti,

.reikia žmogaus gjS) nors pask
Saugok Savo AkįSS:

imm iš Missou- SVARE 
Teikiamas geriausias ak I
patikrinimas, prižiūrėjimą^ i
AKINIAI prieinamiausion^ W ashingtoi
kainomis pagal jų rūšis. lyg įr ati- ^Os Kongres;

SI (staiga įsteigta prieš 40 met&S jliS iŠgydy- U

Stenger & Stengei Trumanaslj 
~ 'atvirumu, nuo-

OPTOMETRISTAS - OPTIKA, gugy_ 

394-398 Broadway, Brooklyn, N. UJKSU, nOFS tai 
^-šiktas.

■ —i *

zksniai sutinka, 
LIETUVIŠKA ilarshall asme-
a t t t ta turi vieną is
ALUDE su) štabo virsi-

Kar^\cm?MdŽ'ai
KASDIEN tacnenei, derinti

Patogi Vieta UžėjimuH spręsti daugy- 
Su MOTERIMS ''mžiį klausimų,

DIDELIS PASIRINKIMAS privesti prie 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

^stebina ir ge- 
^llo pranešimai

jo vietą ūži 
hower.

Kai audra 
atsiliepia jos

Šio karo a 
jas ginklo pi

Šiuo sykit 
ir tautos, ki 
mų valdomo

Olandijos 
kovos tarp ' 
jų ir olandų

Čiabuviai 
savo laisvės

Indokinij( 
siunčia tan 
gyventojus.

Dar dau
l&dduodane tilk J*
žirnių, bet dar 
„t savotišku ramiu 
jRilimi, turinčiu

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCai*”

laisvės žibi

Gaila, ka 
neseniai kt 
spaudą ir 1 
tą, išsivad; 
pripažinti 
čia tankus

, n. n iv c v apie ge_ prip^nti

FOTOGRAFAS «: „Daugeliui čia tankus 
65-23 GRAND AVENU®^^ tarsi šautuvus p 

hd netrukus rie patys 
pasitrauks, o

Maspeth, N. Y. nori svetir

žemės vai
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