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New Yorke į valstybių žemėlapį, 
kristijonas. 'lras Jau baigtas. Lietu- 
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AKINIAI <nes problemas lyg ir ati- 
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^Zairūs sluoksniai sutinka, 
7=^* generolo Marshall asme-

Z! Amerika turi vieną iš 
iausių savo štabo virši- 

i| :ų visoj šalies istorijoj.
Mim teko vadovauti milži- 

u nj^ai kariuomenei, derinti 
A“ j ({veiksmus, spręsti daugy- 

nidelių ir mažų klausimų, 
p8to{>zr visa tai privesti prie 

goUalės.
^dsuomenę stebina ir ge- 

Marshallo pranešimai 
karą. Jie duoda ne tik 

JĮJOfios svarbos žinių, bet dar 
.<pasižymi savotišku ramiu 

giedriu stiliumi, turinčiu 
tvarumo žymių.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9672

TNTIJS IR Iš KITUR.

. Baldwin rašo apie ge- 
flA^ilą Marshall: „Daugeliui 

_ i įp.rikiečių jis yra tarsi 
rfAipietiška figūra”.

Ji(H .albama, kad netrukus 
gjMarshall pasitrauks, o

New Yorkas. — Kūrimosi 
laikais daug Lietuvai pasi
darbavęs ir turįs nemažų 
nuopelnų pravedant žemės 
reformą Lietuvoje kun. M. 
Krupavičius yra Vokietijoje.

Jį naciai iš Lietuvos išde- 
portavo 1942 m. gruodžio 5 
d. už tai, kad jisai, draugė 
su buvusiu Lietuvos prezi
dentu Dr. K. Griniumi, pro
testavo prieš vokiečių žiauru
mus ir neteisingumus, prieš 
Lietuvos valstybės teisių 
mindžiojimą.

Iš pradžių kun. Krupavičių 
naciai laikė Eitkūnų kalėji
me, paskui — per devynis 
mėnesius viename Tilžės ges
tapo pastate, kol pagaliau iš
gabeno gestapo priežiūron į 
Regensburgą.

Šių metų balandžio 25 d. 
amerikiečiai tas sritis išva
davo, kartu ir kun. Krupavi
čių.

Chicagoje gyvena kun. 
Krupavičiaus sesuo Rugienė. 
Jai atsiųstame laiške brolis 
rašo: „Gal niekad Lietuva 
per visą savo gyvenimą ne
turėjo tokių nuostolių ir pa
vojų. Prašau jūsų, visų Ame
rikos lietuvių, padėkit visi 
jungtinėmis pajėgomis Lie
tuvai laisvę grąžinti. Jūsų 
balsas daugiau reikš, negu

STREIKAS NEW YORKO UOSTE
New Yorkas. — Nuo spa

lių 1 dienos einąs New Yor- 
ko uosto pakrovė jų streikas 
išsiplėtė į aštrią kovą tarp 
dviejų darbo organizacijų.

Ligšiol New Yorko uosto 
darbininkai priklauso prie 
AFL. Pacifiko pakraščiuose 
uostų krovėjai yra CIO na
riai ir yra vieni ir raudoninu
sių tarp Amerikos darbinin
kų. Jų vadai yra Bridges ir 
Curran, kuris šiuo tarpu kaip 
tik yra Maskvoje.

Bridges aiškiai parodė sa
vo susidomėjimą streiku ir 
norą Atlanto pakraščių kro
vėjus įtraukti į savo organi
zaciją.

Šis streikas yra palietęs 
per 30,000 krovėjų. Ligšiol 
dar nematyti, kuo jis baig
sis, nors paskutinėmis dieno-

SVARBŪS SIŪLYMAI KONGRESE
Washingtonas. — Ameri

kos Kongresas yra svarbių 

jo vietą užims gen. Eisen
hower.

Kai audra nutyla, dar ilgai 
atsiliepia jos atgarsiai.

Šio karo atgarsiai — nau
jas ginklo pakėlimas.

Šiuo sykiu kovoja žmonės 
ir tautos, kurios buvo sveti
mų valdomos.

Olandijos kolonijose eina 
kovos tarp vietinių gyvento
jų ir olandų kariuomenės.

Čiabuviai ten 
savo laisvės.

Indokinijoje 
siunčia tankus 
gyventojus.

Dar daug pasaulyje yra 
žmonių, tiesiančių rankas į 
laisvės žiburį.

Gaila, kad tie, kurie patys 
neseniai kentė svetimą prie
spaudą ir kovojo prieš smur
tą, išsivadavę nenori laisvės 
pripažinti kitiems. Jie siun
čia tankus, lėktuvus, taiso 
šautuvus prieš tuos, kurie ne
nori svetimos valdžios ir ku
rie patys trokšta būti 
žemės valdovai.

kovoja del

prancūzai 
prieš vietos

savo

Kun. M. Krupavičius
Jis taip atrodė po ano ka

ro, kai dirbo politinėj srity.

mūsų. Partijų kovas palikit 
geresniems laikams. Juk vi
sų mūsų motina yra Lietuva, 
nors nevisi vienodai jos lai
mę ir gerovę suprantame...”

Neseniai kun. M. Krupavi
čiui buvo 
operacija.

Ką tik
operacija 
čiui truko keturias su puse 
valandos.

Kun. M. Krupavičius po 
operacijos jau pradeda stip
rėti.

padaryta vidurių

teko patirti, kad 
kun. M. Krupavi-

mis jau kiek daugiau vyrų 
grįžo prie krovimo.

Tūkstantis su viršum poli
cininkų saugojo uostą, kad 
nekiltų muštynių tarp strei
kuojančių ir stojusių dirbti.

Streikas išaugo taip pat į 
protestą prieš dabartinį pa- 
krovėjų unijos vadą Ryan, 
kuris jau daug metų stovi 
šios unijos priešakyje.

Kol visi ginčai ir reikala
vimai bus išspręsti, daugiau
sia nukenčia iš Europos grįž
tą kareiviai, nes streikas jų 
parvažiavimą suvėlina bent 
dešimčia dienų, o antroje vie
toje yra paliesti Europos 
žmonės, kadangi laivai, at
plaukę su kareiviais, turi 
grįžti atgal tušti, negalėda
mi pristatyti labai reikalin
go maisto Europai.

ir smarkių diskusijų išvaka
rėse.

Karščiausi ginčai žada būti 
dėl privalomos karinės tar
nybos taikos metu, šiuo rei
kalu Kongresui yra pasiūly
tas projektas, kurį remia ir 
prezidentas Trumanas.

Bet yra nemaža atstovų, 
kurie griežtai nusistatę prieš 
privalomą karinę tarnybą.

Antras dėmesio centras 
yra susitelkęs apie siūlymą 
sulieti į vieną Laivyno ir Ka
ro departamentus.

Čia vėl reiškiasi žymus 
nuomonių susikirtimas tiek 
atstovų tarpe, tiek ir už Kon
greso.

Yra žinoma, kad Karo de
partamentas palankus šiam 
planui. Tačiau Laivyno de
partamentas nenori sutikti su 
šiuo siūlymu.

Kalbama, kad Laivyno vir
šininkas admirolas King ne
trukus pasitrauksiąs ir jo 
vietą užimsiąs adm. Nimitz.

Tuo tarpu Laivynas pa
skelbė naują planą atleisti iš 
tarnybos. Pagal tą planą li
gi 1946 metų sausio 1 d. iš 
viso bus paleista 1,100,000 
žmonių iš tarnybos.
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Komunisto Budenz 
Krikštas

New Yorkas. — Amerikos 
komunistų oficiozo „Daily 
Worker” redaktorius Budenz 
paskelbė, kad jis nutraukia 
visus ryšius su marksizmu ir 
komunizmu ir priima katali
kų tikėjimą.

Pats Budenz, jo žmona ir 
trys dukterys buvo apkrikš
tyti šv. Patriko katedroje. 
Krikštą suteikė monsinjoras 
Fulton J. Sheen.

Budenz prie komunistų 
partijos palinko nuo 1935 me
tų, o per paskutinius šeše
rius metus jis buvo partijos 
komiteto narys ir komunis
tų leidyklos galva.

Jis pareiškė: „Komuniz
mas ir katalikybė yra nesu
derinami. Aš patyriau, kad 
komunizmas siekia įvesti ti
roniją žmonių dvasiai; jis 
stovi nesibaigiančiam kon
flikte su religija ir tikra lais
ve.”

Budenz perėjo dirbti į 
Notre Dame universitetą, 
ekonominį skyrių.

Komunistams šis Budenzo 
krikštas buvo visiška staig
mena. Iš pradžių jie nežino
jo nė ką sakyti.

Vėliau Foster, komunistų 
vadas šioje šalyje, Budenzą 
išvadino „dezertyru” ir „re
akcionierium”.

Šis atsitikimas rodo, kad 
ne tik Amerikos visuomenė
je, bet ir pačių komunistų 
eilėse nėra pritarimo Mark
so ir Stalino mokslui.

Norvegy Nuostoliai 
Kare

Paskutinėmis žiniomis, 
Norvegijos žmonių nuostoliai 
šiame kare siekia 8,645. Tarp 
jų 1,600 žuvo kaip politiniai 
kaliniai Vokietijos kalėji
muose.

RUSŲ AGENTAI TARP TREMTINIŲ
Iš Vokietijos pranešama, 

kad ten amerikiečių zonoje 
tremtinių stovyklose nedrau
džiama landžioti ir veikti bol
ševikų agentams, ko nėra 
anglų užimtoje dalyje.

Rusai ypač stengiasi suda
ryti įspūdį, kad iš Baltijos 
kraštų tremtiniai esą fašis
tai. Jie nori bent kokį bal- 
tiečių skaičių grąžinti atgal, 
jog tuo būdu ligi taikos kon
ferencijos galėtų sudaryti įs
pūdį, kad Vokietijoje pasili
ko tik fašistai.

Tam tikslui sovietai už 
amerikiečių akių sudarinėja 
tremtinių stovyklose savo 
agentų kuopeles. Tie agentai 
sustatinėja sąrašus lietuvių, 
kuriuos būtų galima pavers
ti „karo nusikaltėliais”. Bet 
kadangi tie agentai nėra per 
gudrūs, tai ir jų darbo vai
siai yra tušti.

Kai kuriose stovyklose, kur 
komendantai yra palankesni 
bolševikams, duodama trem
tiniams užpildyti ir rusiško 
tipo ankietos: pav., teirauja
si, ar nepriklausė prie šau
lių ir kitų patriotinių orga
nizacijų.

Taip pat rusai mėgina sto
vyklose rodytis su agentais, 
kurie duoda sugestijas, kad 
jie esą buvę Lietuvoj, ir ten 
nesą nei taip bloga, nei taip 
gera.

Anglai savo zonoje yra už
draudę rusų agentams lan
džioti po tremtinių stovyk
las.

i Bayreuthas. — Vietos lie- 
> tuvių kolonija įsteigė ketu- 
4>rių skyrių pradžios mokyklą.

Mirė Julius Kaupas

Kaune mirė Julius Kaupas, 
buvęs Lietuvos Banko direk
torius ir Steigiamojo Seimo 
atstovas.

Velionis Amerikoje yra bu
vęs „Draugo” ir „Garso” re
daktorius, daug dirbęs šios 
šalies lietuvių draugijose.

Mirė Kardinolas 
MacRory

Dublinas. — Airijoje mirė 
kardinolas MacRory, eida
mas 84 metus amžiaus.

Jo mirtis buvo netikėta, 
nes dar iš vakaro jis buvo 
sveikas.

Velionis kardinolas buvo 
išgarsėjęs kaip teologas. Jis 
buvo gimęs 1861 m. Kardino
lu paskirtas buvo 1929 m.

Pora kartų jis yra lankę
sis Amerikoje.

Dabar kardinolų skaičius 
nesiekia nė 40, o turėtų būti 
70.

Manoma, kad šių metų ga
le popiežius paskirs eilę nau
jų kardinolų.

Spėjama, kad New Yorko 
arkiv. Spellmanas bus paskir
tas Vatikano valstybės sekre
torium.

Sušaudė Lavalį

Paryžius. — Pirmadienį 
buvo sušaudytas Lavai, pora 
sykių buvęs Prancūzijos mi- 
nisteriu pirmininku, svar
biausias Vichy vyriausybės 
šulas ir bendradarbiavimo su 
vokiečiais šalininkas.

Lavai prieš sušaudant mė
gino nusinuodyti, bet dakta
rai jį atgriebė.

Lietuviai Karo 
Fondo Parodoj

va-Ryšium su dabartiniu 
jum, New Yorko National 
War Fund surengė milžiniš
ką parodą iš šalpos organiza
cijų veiklos.

Paroda prasidėjo spalių 15 
d. ir tęsis ligi spalių 27 d. Pa
rodos vieta — 40th Street ir 
Fifth Ave. New Yorke.

Parodoj dalyvauja ir Ben
dras Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas.

Spalių 23 dieną, antradie
nį, parodos rengėjai paskyrė 
lietuviams. Toji diena bus 
Lithuanian Day.

Tą dieną nuo 2 ligi 2:30 
vai. po pietų iš radijo stoties 
WNYC kalbės Šalpos pirmi
ninkas kun. Dr. J. B. Kon
čius ir dainuos operos solistė 
Barbara Darlys.

Panaikinta Japonui 
Kariuomenė

Tokijo. — Gen. MacArthur 
paskelbė, kad visos ginkluo
tos pajėgos Japonijoj yra de
mobilizuotos ir kad Karo mi
nisterija panaikinta.

Taip pat buvo išardyta 
stambiosios japonų pramo
nės organizacijos, kurios tu
rėjo savo rankose ekonominį 
tos šalies gyvenimą.

Kareiviai, kurie buvo grą
žinti iš japonų nelaisvės, pa
liudijo, kad japonai vartoda
vo kitus belaisvius, kaip tai
kinius per durtuvų prakti
kas.

New Yorkas. — Laivyno 
Dienos proga, spalių 27 d., 
New Yorko ir apylinkių gy
ventojai galės matyti ir ap
žiūrėti didžiuosius Amerikos 
karo laivus.

Iš Pacifiko mūšių, po dau
gelio pergalių jie atplaukia 
New Yorkan Laivyno Dienos 
paradui, kurį priims pats 
prezidentas Trumanas. Kai 
kurie tų laivų bus minimi is
torijoje savo garsumu ir žy
giais. Lėktuvnešis „Enter
prise” yra numušęs 900 su 
viršum priešo lėktuvų, karo 
laive „Missouri” buvo pasira
šytos paliaubos su Japonija.

Pacifike Jungtinių Valsty
bių pergalė pirmiausia pri
klausė nuo laivyno. Dabar 
šie kovų veteranai, kiti dau
gel sykių sužaloti ir vos iš
gelbėti, įspūdingai išsirikiuos 
Hudsono upėj ir Upper Bay, 
kad didžiausio Amerikos 
miesto gyventojai galėtų pa
matyti, kas nulėmė šios ša
lies pergalę.

„Missouri” laivas stovės 
Hudsone prie 50 gatvės, o 
„Enterprise” prie Beach St. 
Parado metu 28 laivai bus į 
pietus nuo Washington© til
to ir 22 laivai į šiaurę.

Dalis laivų jau yra pasie-

EISENHOWER PRIEŠ KOMUNISTUS
Berlynas. — Gen. Eisen

hower pareiškė, kad komu
nistų partija Berlyne yra su
ėmus persvarą to miesto val
dyme, nors jeigu būtų leisti 
laisvi rinkimai, tai Berlyno 
gyventojai nepalaikytų ko
munistų dominavimo.

Eisenhower nurodė, kad 
ten esama keturių partijų — 
socialistų, komunistų, krikš
čionių demokratų ir liberalų 
demokratų. Pastarosios dvi 
yra naujos partijos.

Komunistų partija yra pa
sisavinus strategines vietas 
Berlyno savivaldybėje. Jei
gu būtų rinkimai, gyventojų 
balsai daugiausia eitų social
demokratams ir krikščionims 
demokratams.

Visos keturios partijos tu
ri savo laikraščius, po 100,000 

ŠALPOS FONDO GARBĖS NARIAI
New Yorkas. — Bostono kas ir Postmaster General; 

J. Francis Matthews, didžiulės 
Kolumbo Vyčių organizacijos 
vyriausias vytis; James J. 
Davis, buvęs senatorius; 
John W. McCormack, Atsto
vų Rūmų didžiumos vadas. 
Garbės narių tarpe yra nuo
širdus lietuvių tautos priete- 
lis, mokslininkas Dr. Alfred 
Senn, Pennsylvanijos univer
siteto profesorius. Neatsilie
ka ir menas, štai, Fondo gar
bės narė yra ir New Yorko 
Metropolitan Operos artistė 
Anna Kaskas.

arkivyskupas Richard 
Cushing ir Massachusetts 
gubernatorius Maurice J. To
bin davė savo sutikimą būti 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo garbės nariais.

Taip pat ką tik gautas pa
našus pranešimas iš darbi
ninkų vado (CIO) Philip 
Murray.

Dabar BALFo garbės na
riais yra aukšti Bažnyčios 
žmonės: kardinolas Dennis 
Dougherty, Philadelphijos 
arkivyskupas, ir arkivysku
pas Richard J. Cushing.

Gubernatoriai: Pennsylva- 
nijos valstybės gubernatorius 
ir Amerikos gubernatorių 
konferencijos pirmininkas 
Edward Martin ir Massachu
setts valstybės gubernato
rius Maurice J. Tobin.

Senatoriai: David I. Walsh 
iš Massachusetts ir Joseph 
F. Guffey iš Pennsylvanijos.

Darbininkų vadai: Ameri
kos Darbo Federacijos pir
mininkas William Green ir 
Congress of Industrial Orga
nizations pirmininkas Philip 
Murray.

Įžymūs visuomenininkai: 
James A. Farley, buvęs de
mokratų partijos pirminin- 
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kę New Yorką. Pirmutinis 
atplaukė „Enterprise”. Kiti 
yra pakeliui. Tarp jų pasiro
dys toki garsūs laivai kaip 
„Midway”, „Augusta”, „New 
York” ir kiti.

Žmonės galės juos lankyti 
prieš Laivyno Dieną ir po 
jos. Kada laivus galima ap
žiūrėti, bus skelbiama, kai 
jie atplauks uostau.

Paties laivų parado cent
ras bus prie 79 gatvės Hud- 
sono upėje.

Laivas „Augusta”,' kuria
me buvo pasirašytas Atlanto 
Čarteris ir kuriuo prezid. 
Trumanas plaukė į Potsdamo 
konferenciją, stovės prie 98 
gatvės Hudsono upėje.

Brooklyne laivai bus suri
kiuoti prie 33, 35 ir 36 gatvių.

Po daug mūšių, po audrų 
Pacifiko salose, po kelionių 
į tolimas salas ir žemes, nuo 
pat Tokijo sienų Amerikos 
karo laivai renkasi New Yor- 
ko uostau didžiajam pergalės 
paradui.

Iš Danijos pranešama, kad 
ten milijonai svarų mėsos 
pūsta, nes nėra kam ją par
duoti. Buvo siūlyta UNRRA. 
vadovybei, bet iš jų atsaky
mo negauta.

egzempliorių. Tik komunis
tams rusai leido spausdinti 
200,000. Visus laikraščius ru
sai cenzūruoja.

18 Lietuvišku 
Gimnazija

Iš Vokietijos pranešama, 
kad ten jau veikia 18 lietu
viškų gimnazijų.

Svarbiausia sunkenybė yra 
su vadovėliais, kurių ten ne
galima gauti.

Daug lietuvių studentų mo
kosi Vokietijos pradedan
čiuose veikti universitetuose.

Lietuvių kolonijose ten vei
kia amatų, kalbų kursai, pra
džios mokyklos, meno ir 
sporto organizacijų.

Išrasta Spalvota

New Yorkas. — šiame 
mieste buvo pademonstruoti 
pirmi spalvoti paveikslai per 
radiją.

Mačiusieji tvirtina, kad pa
veikslai buvo perduoti visai 
aiškiai, ši sritis tuo tarpu yra 
bandymo laipsnyje, tačiau 
daug kas jau susidomėjęs 
šiuo nauju išradimu, pirmoj 
vietoj didžiosios radijo sto
tys.

Walt Disney pranešė, kad 
jis taip pat turįs planų leis
tis į spalvotąją televiziją.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

LIETUVIŲ TAUTOS NIEKINTOJAI

Žmonių gailestingumas yra ribotas. Dažnai pasitaiko, 
kad nelaimėje tavęs ne tik neparems, bet dar'paspirs ir ap
sidžiaugs iš tavo kančios.

Tokių spardytojų turi ir lietuvių tauta. Retai kuris ki
tas kraštas ir jo žmonės buvo taip skaudžiai paliesti karo 
audros. Lygiai retai kada nelaimės ištikta tauta būtų su
silaukus tiek maža paramos ir supratimo.

Vieni lietuvių niekintojai buvo lengva suprasti: jie 
tarnavo ne Amerikai, ne demokratijai, ir džiaugėsi, kad 
Maskva užiminėja ir spaudžia ištisas valstybes.

Šio plauko sėbrai savo atakas varo dviem frontais — 
ir prieš Lietuvos laisvę ir prieš pačius lietuvius, kurie yra 
išvengę raudonojo teroro.

Pirmoj vietoj čia su visu įnirtimu stovi lietuviškie
ji komunistai. Jų akcija paskutiniu metu prasiveržė lietu
vių tremtinių šmeižimu, noru juos apjuodinti ir pasmerkti 
pasaulio akyse. Lietuvių komunistų laikraščiai prieš pora 
savaičių ta prasme buvo prisispausdinę žinių, kurių jiems 
raudoni pakalikai buvo atsiuntę iš Vokietijos.

Daug nuostabiau, kad tokias šmeižiančias žinias šį 
pirmadienį pakartojo „New York Times” — šis senas lai
kraštis savo paskalomis apie lietuvius atsiliko bent pora 
savaičių nuo lietuvių komunistų skundikų.

„New York Times” apie tremtinius lietuvius Vokieti
joje rašo, kad 47,000 jų yra surūšiuoti kaip negrąžinami, ir 
toliau prideda apie Baltijos žmones: „Savo stovyklose jie 
yra suorganizavę slaptą policiją pagal gestapo pavyzdį. . . 
Jie yra kiaurai naciai.”

Čia žilas „New York Times” padarė didelį išradimą. 
Ligšiol visas pasaulis žinojo, kad Lietuvoj savų nacių ne
buvo, išskyrus Klaipėdos krašto vokiečių dalį. Taip pat visi 
žino, kad vokiečiams per savo okupaciją nepasisekė suor
ganizuoti kokio nors nacių vieneto tarp lietuvių. Tad tie 
tūkstančiai naciškų lietuvių, kaip yla iš maišo staiga išlindo 
Vokietijoje, yra grynas ano laikraščio korespondento iš
radimas. Kaip tik priešingai: daugumas tų lietuvių buvo 
rasta nacių koncentracijos stovyklose, kalėjimuose, prie 
sunkių darbų pristatyti, nacių iškankinti. Daug jų nė išva
davimo nesulaukė — mirė, gestapo iškankinti arba tiesiog 
sušaudyti.

Ir štai vienu rankos pamojimu — visi jie naciai! Jei 
jau ir būtų galima šia prasme kalbėti, tai tik apie vieną 
kitą individualų atsitikimą, ir tai labai retą, bet ne apie 
masinį reiškinį.

Atidžiau aną žinią perskaičius, į akį krenta keistas da
lykas: pasikalbėjo korespondentas su vienu ar dviem ame
rikiečių karininkais, ir to jau užteko apšmeižti visiems 
lietuviams tremtiniams. Galimas daiktas, kad jis savo in
formacijas sėmė iš tų pačių, kurie prieš kiek laiko savo pa
mazgas jau buvo išpylę į lietuvių komunistų spaudos skiltis.

Iš viso reikia stebėtis kai kurių amerikiečių lengvapė
diškumu. Ne tik „New York Times” korespondentas, iš po
ros žmonių pasigraibstęs žinių, sukūrė didžiausią istoriją, 
visai nepasirūpinęs arčiau pažinti pačių lietuvių. Antai, 
Amerikos kai kurių įstaigų pareigūnai, nuvykę į Daniją 
patirti tremtinių sąlygų, nė pusės žodžio nepratarė į lietu
vius, nepasiteiravo, ko jiems reikia ir kas jiems labiausiai 
rūpi: pažiūrėjo iš tolo, kaip į galvijus žardy užtvertus, ir 
išvažiavo savo pranešimų daryti.

Amerikiečiai, ieškodami priekabių kituose, pirmiau tu
rėtų pasižiūrėti į save: šią šalį yra pasiekę nemaža prane
šimų, kaip Amerikos kareiviai Vokietijoje giria vokiečius 
ir plūsta anglus, prancūzus ir kitus sąjungininkus. Lietu
viai nuo senų amžių pažįsta vokietį ir jo darbus. Mūsų tau
tiečiui nėra jokio pagrindo rodyti ypatingą pamėgimą vo
kiečiams ir jų tvarkai, nes nuo tos jų tvarkos tūkstančiai 
lietuvių žuvo ar buvo iš tėvynės išvaryti.

Reikia žodį pasakyti ir dėl to tariamo gestapo tarp 
tremtinių. Raudonojo Kryžiaus atstovas H. Gibson, aplan
kęs eilę stovyklų, patyrė, kad jose tvarką palaiko patys 
tremtiniai. Bet jis toli gražu ten nepastebėjo kokių naciš
kų metodų, kas jau ir taip keistai skamba ano koresponden
to lūpose. H. Gibson apvažinėjo eilę stovyklų, ir jis gali 
būti patikimesnis žinių šaltinis už „New York Times” žmo
gų, kuris viso labo tesugebėjo pasikalbėti su pora kareivių 
ir pasidarė iš to kolosalines išvadas.

Jis, be to, dar paleido gandą, kad tie pasakiški gestapo 
daliniai stovyklose kliudą grįžti tiems, kurie nori važiuoti 
į Baltijos kraštus. Ligšiol tų norinčių grįžti ten beveik ne
buvo. Rusus grąžino prievarta. Su kokiu užsidegimu jie va
žiavo į savo šalį, matyti iš gen. Eisenhower liudijimo: jis 
pripažino, kad amerikiečiai kareiviai yra net šaudę į tuos 
žmones, kurie priešinosi grūdami į vagonus, kad būtų par
vežti į Rusiją ir į slaptosios rusų policijos reples.

Kas iš lietuvių norėjo, tie ir parvažiavo Lietuvon. Kaip 
ten jiems patiko, matyti iš tų faktų, kad tie, kur galėjo, 
vėl paspruko iš sovietiškojo rojaus malonumų.

Mes visai suprantame, kad lietuvių tremtinių tarpe ga
li būti ir sutrikimų: juk tai žmonės nenormaliose sąlygose, 
be savo artimųjų, be krašto, be aiškios ateities, nuolat vi
sokių gandų erzinami. Daugelis jų yra tikri ligoniai, reika
lingi priežiūros ir globos. Nenuostabu būtų, kad ateitų 
žinių apie kai kuriuos nesmagumus jų eilėse. Bet ir šiuo 
atžvilgiu amerkiečiai pareigūnai, susidūrę su lietuviais Vo
kietijoje, pasakojo, kad jie yra vieni iš pavyzdingiausių 
tarp tremtinių. Jeigu pasitaikytų kokių nenormalumų, tijf 
kime, kad Amerikos okupacinės valdžios žmonės juos iš
lygins ir pataisys. Tik lietuvių tautos niekintojams nerei-

Pereitų metų darbai
Tikiu, kad visuomenei bus 

įdomus ir svarbus praneši
mas, ką Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas yra 
nuveikęs per pereitus fiska- 
lius metus.

Čia duodu sutrauktą ap
žvalgą.

1. Nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams Europoje ir 
mokslą einančiam jaunimui 
išleista pinigais $324,000.00.

2. Drabužių ir avalynės per 
tą laiką surinkta per 300,000 
svarų. Į Lietuvą pasiųsta su- 
virš 80,000 svarų drabužių ir 
apie $20,000.00 vertės medi
kamentų; į Italiją — 25,000 
svarų drabužių, į Prancūziją 
— 25,000 sv., į Vokietijos ir 
Austrijos karo okupacijos zo
nas 110,000 sv. Dabar san
dėlyje rengiamasi išsiųsti su- 
virš 60,000 svarų drabužių 
lietuviams militarinėse zono
se. Greitu laiku bus nusiųsta 
20,000 svarų Danijon, kur 
yra apie 2,000 lietuvių.

3. Lietuviams teikiama pa
šalpa šiose šalyse: Lietuvo
je, Švedijoje, Danijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje, Portugali
joje, Ispanijoje, Šveicarijoje, 
karo zonose Vokietijoje ir 
Austrijoje ir Pietų Ameriko
je.

Lietuviams karo okupaci
jos zonose medikamentų ir 
medikalių įrankių įgyta už 
apie $40,000.00.

4. Kiekvienoje šalyje yra 
suorganizuoti šalpos Komi
tetai. Jie mums kas mėnesį 
prisiunčia pranešimus ir 
apyskaitas, kas ir kiek gau
na pašalpos. Pašalpos per
siuntimas ir susirašinėjimas 
eina sklandžiai, nes mes gau
name federalinės valdžios 
pagalbą ir esame Amerikos 
valdžios žinioje ir kontrolė
je.

Čia turiu pasakyti, kad iš 
Lietuvos negavome jokios ži
nios, ar mūsų pasiųstoji pe
reitų metų kovo mėn. pašalpa 
Lietuvoje gauta ir ar ji be
šališkai išdalinta, kaip mūsų 
buvo nurodyta. Norėjome pa
siųsti į Lietuvą įgaliotinį, ku
ris ten atstovautų mūsų šal
pos reikalus, bet Sovietų 
konsulas New Yorke griežtai 
atsisakė išduoti leidimą įva
žiuoti į Lietuvą.
Ateinančių metų programa

Manau bus pravartu pra
nešti, kokie yra BALF pla
nai sekantiems metams, t. y. 
nuo 1945 metų spalių 1 d.:

a. Drabužių vajaus darbą 
ir toliau tęsime visu smar
kumu, nes drabužiai labai 
reikalingi ne tik Lietuvoje, 
bet ir po visą pasaulį išsklai
dytiems lietuviams.

b. šių metų lapkričio mėn. 
pradėsime svarbų maisto ir 
kitų būtiniausių reikmenų 
vajų. Valdžios leidimai jau 
parūpinti ir apie tai greitai 
spaudoje plačiai pranešime.

c. Karo audros nuskriaus
tieji lietuviai yra ištroškę ne 
tik maisto ir drabužių, bet ir 
spausdinto lietuviško žodžio. 
Savo pranešimuose jie nuo
lat mūsų maldauja nusiųsti 
bent senų lietuviškų laikraš
čių ir knygų. Todėl dabar 
kreipiamės į visus Amerikos 
lietuvius, prašydami siųsti į 
mūsų sandėlį lietuviškas 
knygas, maldaknyges bei žur
nalus. Pasitikime, kad šis va
jus gerai pasiseks.

d. Vaikučiams gauname 
labai mažai drabužėlių. Dėl 
to šiais metais numatoma per 
savo skyrius organizuoti mo
terų ir merginų ratelius ran
kų darbeliams, padaryti vai
kučiams mezginėlių ir pasiųs
ti jiems drabužėlių.

Tam tikslui yra numaty
tos lėšos. Dėl organizacijos 
ir reikalingos medžiagos už
pirkimo šiam vajui susitar
sime su skyriais. Turime vil
ties, kad lietuvės amerikietės 
pašvęs savo laiką ir savo ran
komis pagamins drabužėlių 
nuskriaustiems Lietuvos vai
kučiams. Vaikučiai ir jų mo
tinos labai įvertins tokias 
brangias dovanas iš Ameri
kos. Visos moterys ir mergi
nos nuoširdžiai kviečiamos 
šiam kilniam darbui.

Pageidaujama, kad mies
tuose ir miesteliuose, kur tik 
galima rasti laisvą kambarį 
krautvėse, mokyklose, na
muose ar kitur, būtų įsteig
ti pastovūs aukų rinkimo 
centrai ir vietos rankų dar
bams dirbti.

ę. Šiais metais siusime ir 
piniginę pagalbą. Teiksim 
stipendijas mokslą einančiam 
lietuvių jaunimui Europos ša
lyse. Taip pat duosime pini
ginę pagalbą vaikučiams, 
našlėms su vaikais, sene
liams ir ligotiems.

Šiais metais mūsų dar
bams National War Fund yra 
patvirtinęs biudžetą $600,000 
sumai, ši suma yra labai ma
ža, nes lietuvių skaičius ka
ro zonose Europoje yra toks 
didelis, kad jų atitinkamam 
sušelpimui reikėtų kelis kar
tus daugiau negu gausime iš 
National War Fund.

Turime vilties, kad Natio
nal War Fund pridės dau
giau sumų, nes kaskart atsi
randa vis didesnis skaičius 
lietuvių, reikalingų pagalbos 
Belgijoje, Norvegijoje, Dani
joje ir kitur.

Finansinei ir medžiaginei 
pagalbai lietuviams užsieny
je tekti, pereitais ir šiais me
tais daug pagelbsti ne tik 
Amerikos valdžia, bet ir to
kios didžiulės įstaigos, kaip 
Amerikos Raudonasis Kry
žius, Tarptautinis Raudona
sis Kryžius, Amerikos Šalpos 
Fondas Prancūzijai, Ameri
kos Šalpos Fondas Italijai, 
War Relief Services ir kitos 
organizacijos, šiame krašte 
ir užsienyje. Santykiai su vi
sais palaikomi glaudūs ir 
draugiški. Amerikos visuo
menė ir jos vadai mums yra 
prielankūs ir mums koope
ruoja, net žymūs asmenys 
kaip gubernatoriai, senato
riai, Jo Eminencija kardino
las Dougherty ir kiti yra 
BALF garbės nariai.

Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo finansinis sto
vis ir veikla išimtinai pri
klausys nuo National War 
Fund vajaus pasisekimo. Jei 
bus surinkta numatyta suma, 
ar daugiau, aišku, jie suteiks 
mums paramos. Nuoširdžiai 
kviečiu visus Amerikos lietu
vius darbu ir aukomis prisi
dėti prie Community War 
Chest arba National War 
Fund vajaus. Dirbkime kar
tu ir išvien su plačiąja Ame
rikos visuomene, o ji, maty
dama mūsų gerą širdį, nuo
širdumą ir dosnumą, labiau 
atjaus lietuvių tautos reika
lus.

EINU TAVĘS PASITIKTI
Šilko vėjuose noriu paskęsti, 
Su šilko vėjais tave pasiekti. . .
Kai nakties plaukai plasda paleisti, 
Ir kai dangus meteorais sniegti.
Aš norėčiau atbristi per žvaigždes. . .
Jų priskinti kaip pievos gėlių tau.
Gal jos žibės, žibės ir neužges?
Gal iš jų laimę nupinsime sau.
Bet nematau, ar yra žiburys. . .
Tavo lūšnelėj ilgų ilgesių.
Ir mano šilko vėjų sūkurys, — 
Paklydo erdvėj tarp saulių šviesių.
Einu, gal rasiu pranašą baltą, 
Spėjantį ko mano žvaigždės vysta. 
Tik nespėk, pranaše, man sugeltai, 
Kad jo kryžius jau nuo kapo krypsta.

Marija Aukštaitė

TARP LIETUVIŲ TREMTINIŲ
LIETUVIAI TREMTINIAI 

ORGANIZUOJASI
Visos didesnės tremtinių 

lietuvių grupės yra susiorga
nizavusios Vokietijoje į tau
tinius komitetus ir Raudono
jo Kryžiaus skyrius. Beveik 
visur veikia pradžios mokyk
los, vaikų darželiai, o dauge
lyje vietų yra įsisteigusios 
gimnazijos, net amatų kur
sai.

Organizaciniu požiūriu, lie
tuviai yra susitvarkę pavyz-

LIETUVIŲ SEMINARIJA 
BAVARIJOJE

Lietuvos katalikų dvasiš
kių iniciatyva ir pastango
mis Eichstatte, Bavarijoje, 
pernai rudenyje įsisteigė ku
nigų seminarija, šiuo metu 
seminarijoje mokosi 78 klie
rikai. Keturi šiais metais bu
vo įšventinti į kunigus.

Dvasiniams tremtinių rei
kalams aprūpinti visa vaka
rų Vokietija ir Austrija 
(Amerikos, Britų ir prancūzų 
okupuotos zonos) yra pa
skirstyta į 13 dekanatų su 
atskiru lietuvių kunigu deka
nu priešakyje.

LIETUVIŲ RAŠTAS 
TRUMANUI

Berlyno konferencijos pro
ga Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas (kitaip 
VLIK) įteikė memorandu
mus Jungt. Valstybių prezi
dentui Trumanui ir Anglijos 
ministeriui pirmininkui, nu
šviesdamas Lietuvos nuosto
lius karo metu ir šaukdamas 
remti teisingus Lietuvos žmo
nių laisvės troškimus.

WIURZBURGO LIETUVIŲ 
CENTRO ATSIŠAUKIMAS

Wiurzburgo lietuvių centro 
atsišaukime skaitome:

„Visų pirma turime tikėti, 
tvirtai ir nepalenkiamai tu
rime tikėti savo krašto, savo 
tautos ir savo pačių ateitim.

Ta viltis būtinai turi degti 
mūsų širdyse, nors mūsų di
džiųjų lūkesčių padangės bū
tų ir kažin kaip apsiniauku
sios. Viltis šiandien mums 
yra viskas, o vilties ir tikė
jimo neturėjimas kiekvieną 
nieku paverčia.”

TREMTINIŲ MAITINIMAS

New Yorkas. — „New 
York Times” paskelbtomis 
žiniomis, amerikiečių oku
puotoje Vokietijoje esantieji 
tremtiniai ateityje bus mai
tinami iš kariuomenės žinio
je turimų išteklių.

Bulves išskyrus, vietinės 
(vokiškosios) atsargos trem
tinių mitybai naudojamos ne
bus.

Spalių 8 d. išleistame karo 
vadovybės patvarkyme sako
ma, kad tremtiniams ateinan
čią žiemą numatyta maisto 
norma beveik dvigubai pra
šoks vokiečiams skirtą davi
nį.

Vokiečiams skirta norma 
siekia vos 1350 kalorijų. 
Tremtiniams ji buvo padidin
ta nuo 2,000 iki 2,300 kalo
rijų.

Šis patvarkymas liečia vi
sus benamius, drauge ir lie
tuvius.

ĮŠVENTINTI KUNIGAI
Eichstatto Teologijos-Filo

sofijos akademiją baigė ir 
kunigais buvo įšventinti šie 
lietuviai: Petras Gedvilą, 
Petras Babinskas, Teofilius 
Palukaitis, Juozas Kungys ir 
Česlovas Auglys, M. I. C.

MIRĖ JUOZAS RUDOKAS

Nepalaužiamos energijos 
laisvės kovotojas J. Rudokas 
1944 m. buvo vokiečių gesta
po suimtas ir kalėjime kan
kintas. Balandžio mėn. jį iš
laisvino amerikiečiai iš Bay- 
reutho kalėjimo.

Kankinimų pakirstas, ge
gužės mėnesį jis pasimirė nuo 
greitosios džiovos. LAIC.

Lietuvos Altoriai Amerikos Bažnyčiose
Uždekime šimtus tūkstančių 
žvakių katalikiškos Lietuvos 

laisvei

AUKOJA ,
KNYGAS

PAS VYTAUTU E

f *)UVo Maskvos kunig
■z’O-li^v0S vYrai *r m°terys prieš 

Trakuose. — Rusų pasiunti
stalą. — Kaip lietuviai st

kia ieškoti to, kas lietuviui svetima: iš lietuvio nepadary
si nacio.

Čia mes Amerikos spaudai ir korespondentams turi
me priminti, kad jie neieškotų to, ko nėra, bet susirūpintų 
tikrais dalykais. Vienas jų yra šis: Lietuva tebėra paverg
ta, — pakelkit balsą ir pasakykit, kad ten žmonės neturi 
laisvės, yra tironijos naguose.

Antras dalykas liečia tremtinius: neužmirškite, kad 
lietuvių tremtinių yra ne tik Vokietijoj, bet ir Sibire. Ko
dėl pastarųjų neatsimena nei „New York Times” nei kiti 
laikraščiai? Kodėl į Sibirą, gerbiamieji, nesiunčiate savo 
korespondentų, kad apsakytų beteisių lietuvių tremtinių, 
sovietiškos santvarkos nekaltų aukų vargus, kentėjimus, 
ilgesius ir mirtį ? r.

„Marija, Marija..., paleng
vink vergiją, išgelbėk nuo 
priešo baisaus!” gieda ap
griautose bažnyčiose po įvai
rius kraštus išmėtyti lietu
viai tremtiniai.

Vargu ar šią giesmę So
vietai leidžia giedoti po jų 
jungu kenčiančioje Lietuvo
je. Ji buvo vakarinė karių 
malda, skambėjusi kas vaka
rą po plačiąsias laisvos Lie
tuvos lygumas ir klonius.

Vienas tremtinys mums 
rašo:

„Mes tikimės, kad jūsų lie
tuviškose bažnyčiose yra ar 
atsiras katalikiškosios Lie
tuvos laisvinimo altoriai, pa
puošti gražiąja Lietuvos vė
liava ir jos kryžiais, kad ten 
dega tūkstančiai žvakių Lie
tuvos laisvei; kad jūs ren
giate specialias vakarines 
pamaldas ir dedate prie tų al

torių aukas kovai už katali
kiškosios Lietuvos išlaisvini
mą.

Dėkite aukų, nes reikia ko
vos visų kraštų ir kalbų 
spaudoje, žmonėse knygomis 
ir visose tarptautinėse kon
ferencijose, kad pasaulis iš
girstų ir suprastų beigiamos 
uždusinti Lietuvos bylą ir 
vardą.

Mieli Amerikos lietuviai! 
Suklaupę prie Lietuvos gel
bėjimo altorių, melskitės 
drauge su mumis, dirbkite ir 
aukokite. Tegrįžta gražieji 
kryžiai į mūsų vienkiemius, 
kaimus ir kryžkeles, į šven
tąja Lietuvos žemę! Mūsų 
rankos surakintos. Išlaisvi
nimas priklauso tik nuo 
Aukščiausiojo ir Jūsų...”

Šis Šv. Rožančiaus mėnuo 
būtų labai tinkamas visose 
mūsų parapijose Lietuvos 
laisvinimo altorius ar kam
pelius įrengti. Neatidėkime 
nė valandos kovoje už kata
likiškosios Lietuvos išlaisvi
nimą!

jes Tavo sūnūs I
i

Lietuviams tremtinas Ringas vi- ' 
knygomis aprūpinti vajulsbiau — tautos - 
skelbus, atsiliepė jau neįjitfieškoti nau- . 
nas. ;irbingoje tau-

Viena moteris iš Phil,t
v ' * • • Iphijos atsiuntė krepšelį -mums gražiai 

gų ir maldaknygių, jų tįioišRnosevel- 
net retas, vyskupo Vsį^onė į Lietuvą 
čiaus, 1859 metais paraš;'^. Ji aprašy- 
,,Žemaičių kantiškas”, iš Ghillebert de 
tas Tilžėje 1906 m. ’0eval Lithua-

Lietuviai tremtiniai ar 
kiečių ir britų okupue^ 
zonose yra įsisteigę jau " ,
eilę mokyklų ir net k<2®0 . 
gimnazijų. Jiems betgi ^{jotėviai, aisčiai, 
trūksta. ‘

Savo laiškuose, tarp dideli prieteliai 
dalykų, jie prašyte pa laivai suduzda- 
knygų, mokyklinių visų cS pakrantėse, 
kų ir Lietuvos istorijos^*’ 
dovėlių, lietuviškai anglį ii prekiautojai 
žodynų, maldaknygių, s( 
niųjų ir, ypač paskutiniu* Amerikoje peli
tu, Lietuvoje išleistų moįprincipas buvo 
nių bei šiaip pasiskaitę po kruvinų 
knygų ir žurnalų. jęt, tai lietu-

Peržiūrėkime savo klojau XHI-XIV 
spintas ir lentynas. Išrirj.totorių išvadavo 
sias knygas gabenkime ękrikščionis, pa- 
timiausią BALF skyrių,^ kultūros 
rapiją arba tiesiai siųsiu 
žemiau padėtu adresu.

irtarto tėvainystė
United Lithuanian

Fund of America,
WAREHOUSE .Diį0j0 dnkt5 

101 Grand Str., Brooklyn ištekėjo už
New York -raikščio Vasili- 

Tel. EVergreen 8-620'aitas buvo pa- 
------------------ s vaikų globėju.

Leidžiama Knyginės tęsėsi toli 
nkarus, taip kad

Kongreso ProgMysis galėjo or- 
sniams pasakyti:

Chicagos Lietuvių Tal^?^°.maZ 
nutarė išleisti Amerikos ^eralD?s e ir 
tuvių Kongresui pagčta ™ lkl 
gražią knygą. Ji bus pa« tevamyste 
rinta visuomenes ir Tar™“' 
skyrių veikėjų paveikslaphwlais nusidrie- 
aprašymais arba skelbinį mt pečią 
atėjusiais iš įvairių ko’,Mebertas atvy. j 
J U- likais į Lietuvos ;

Knygos dydis bus 6xl^ keletą ; 
turės gražius, spalvotus šiaip „ 
šeinis tam tikslui prit^^ausia me. 
tus. Skelbimai gali būti n 
tuvių kalba. Skelbimų ka . ,. . ., 
yra tokios: visas lapas <E’7rai n^10i? d“ 
00; pusė lapo $25.00; v*leT n^ei‘ 
ketvirtis lapo $15.00, n^VaciaU 
rėmėjai — $5.00. Šerys nešiojusios

Nariai rėmėjai (patr^P1’^1®3 — 
yra vienas geriausių taisės su P^“ 
pasiskelbti. Taip kad k® >r siauromis 
vienas lietuvis gali tai pA5n ^is virš 
ryti, įduodamas $5.00.1 
yra gera proga pasidarb,^ Trakuose 
Amerikos Lietuvių Tarj^ .p 
skyriams, parenkant ren^^ d 
ir skelbimų. ąi įdomus jo pa-

Nonntieji prisiųsti .J J 
veikslus arba raštus ir sJ*’ y._ 
bimus turite skubiai ruoJ

uetuvoie: aptver- ir smarkiai dirbti. J . į . ,
Klišes arba paveikslus Pa. .

rite atsiųsti iki 1945 m.kričio 1 d abUV° laukmiU
Kurie siųsite paveik^ Su

turite atsiųsti ir išlaidas*^,11 
mokėti klišių padarymu?^-bnedaii 
tiems, kurie turi gatavas. tavo garsus 
šes, nieko nereikės pridLŪ?. r̂1^avJ)

Kviečiu visus širdiv^118^ kras‘ 
prie darbo. Jeigu visi išv 
dirbsime, galime daug ką®. kunigaikščio 
likti ir suruošti didelį irimas 
pudingą Amerikos Lieti^ nepa_ 
Kongresą. iMo vaišingumą •

Nors laikas yra trumlį 
bet veikiant greit ir viei^^ 
gai, sulauksim gražių P^Mjampkiu būdu 
miA* n v iv knv'^ savų P““-

A. D. Kaulakis yra kny. 
leidimo komisijos pirmiL, kas. ^-raso toliau

Visais knygos reikalų^ yra galin- 
raštais, skelbimais, klišei; 1 karskardu 
arba pinigų orderiais bei 13 nastų ar 
kias rašykte American palydovais 
thuanian Congress, adres . Mąstančių pa- 
darni: į (raiteliui".

Mr. A. D. Kaulalds, JjWtis Vy- 
3326 South Halsted StrC W kiek'

Chicago 8, Illinois £

trobelėje, kur ji 
džioti ir pailsėt 
tarpiu jis nesi 
kiame mieste a 
jama, kad Puni; 
tinę Vytauto re 
mos mėnesiais, 
davo drauge si

Apie Vytau
Vytautas pir 

vo vedęs Vėžišl 
tytę Oną. Jai m 
vedė jos pusse 
taigi iš viso bu 
žmonas.

Ghillebertas 
zijos ir Angliję 
prie Vytauto. . 
ma spręsti, kol 
rėjo įtaką, kac 
užmegsti ryšii 
valstybių kars

Ilgabarzd 
kunigi 

Tam pasiun 
lyvauti vaišė 
buvo ir totori 
Jo barzda sėd 
miau kelių ir 
laikė kepurę ; 
to kitatikio V 
nors ir penkti 
vies buvo tar 
gaikščiui ir n 
kiu metu atvy 
tiniai iš Naug 
Pasiuntiniai ] 
prieš Vytaute 
jam dovanas 
liūs, šilko d 
apsiaustus ir 
sidabrą*— iš 
šių visokių 
tas priėmė 1 
nas, bet atmi 

Į perdaug sėbi 
! vos priešais 
Į čiais.

Vytauto dn 
anglų

Išlydėdam 
išdavė jam 
kas pakeli 
Raštai buvo 
(kunigaikšči 
bių raštininl 
gausiai apd 
teikdamas 
keturias šill 
tęs, kitokių 
Net ir kuni 
nojo aukso 
rių floriną,

Tos Lieti 
dovanos ir 
prancūzų p: 
tį: jį ir jo f 
totoriai. Ne 
jais padarę 
su palydov; 
tauto dova 
ir užsidėjo 
purėmis. Te 
šis keliauti 
Lietuvos ki 
giau jo nei

Per trejeto

GhiUiber 
lietuviai n 
organizuot 
mu Gediga 
per mėnesį 
Dniestro p 
pusėje. To; 
ni tyrai, b 
nų, bet Ge 
12,000 vyi 
ir jie, atg; 
kitos pusi 
kordiniu į

Ghillibe 
jų kelioni

■ tų prieš I 
mūs, jais

Niekas 
pamoko, 
ji nieko i
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paskęsti, 
)asiekti...
plasda paleisti,
)rais sniegti.

per žvaigždes. . .
ras gėlių tau.
r neužges?
įsime sau.

žiburys. . .
gesių.
ūkurys, —
saulių šviesių.

asą baltą, 
aigždės vysta, 
man sugeltai, 
įuo kapo krypsta.

Marija Aukštaitė

f TREMTIMI'
a viltis būtinai turi degti 
.ūsų širdyse, nors mūsų di- 
žiu jų lūkesčių padangės bū- 
į ir kažin kaip apsiniauku- 
os. Viltis šiandien mums 
ra viskas, o vilties ir tikė- 
mo neturėjimas kiekvieną 
ieku paverčia.”

REMTINIŲ MAITINIMAS

New Yorkas. — „New 
rork Times” paskelbtomis 
iniomis, amerikiečių oku- 
uotoje Vokietijoje esantieji 
remtiniai ateityje bus mal
inami iš kariuomenės žinio- 
e turimų išteklių.

Bulves išskyrus, vietinės 
vokiškosios) atsargos trėm
imų mitybai naudojamos ne- 
)US.

Spalių 8 d. išleistame karo 
adovybės patvarkyme sako- 
aa, kad tremtiniams ateinan- 
ią žiemą numatyta maisto 
lorma beveik dvigubai pra
nks vokiečiams skirtą davi- 
li-

Vokiečiams skirta norma 
įiekia vos 1350 kalorijų, 
[’remtiniams ji buvo padidin- 
;a nuo 2,000 iki 2,300 kalo- 
’ijų-

Šis patvarkymas liečia vi
jus benamius, drauge ir lie
tuvius.

ĮŠVENTINTI KUNIGAI

Eichstatto Teologijos-Filo
sofijos akademiją baigė ir 
kunigais buvo įšventinti šie 
Lietuviai: Petras Gedvilą, 
Petras Babinskas, Teofilius 
Palukaitis, Juozas Kungys ir 
Česlovas Auglys, M. I. C.

MIRĖ JUOZAS RUDOKAS

Nepalaužiamos energijos 
laisvės kovotojas J. Rudokas 
1944 m. buvo vokiečių gesta
po suimtas ir kalėjime kan
kintas. Balandžio mėn. jį iš
laisvino amerikiečiai iš Bay- 
reutho kalėjimo.

Kankinimų pakirstas, ge
gužės mėnesį jis pasimirė nuo 
greitosios džiovos. LAIC.

menkos Bažnyčiose
torių aukas kovai už katali
kiškosios Lietuvos išlaisvini
mą.

Dėkite aukų, nes reikia ko
vos visų kraštų ir kalbų 
spaudoje, žmonėse knygomis 
ir visose tarptautinėse kon
ferencijose, kad pasaulis iš
girstų ir suprastų beigiamos 
uždusinti Lietuvos bylą ir 
vardą.

Mieli Amerikos lietuviai! 
Suklaupę prie Lietuvos gel
bėjimo altorių, melskitės 
drauge su mumis, dirbkite ir 
aukokite. Tegrįžta gražieji 
kryžiai į mūsų vienkiemius, 
kaimus ir kryžkeles, į šven
tąja Lietuvos žemę! Mūsų 
rankos surakintos. Išlaisvi
nimas priklauso tik nuo 
Aukščiausiojo ir Jūsų...”

Šis Šv. Rožančiaus mėnuo 
būtų labai tinkamas visose 
mūsų parapijose Lietuvos 
laisvinimo altorius ar kam
pelius įrengti. Neatidėkime 
nė valandos kovoje už kata
likiškosios Lietuvos išlaisvi-

^ELIONE PAS VYTAUTU DIDĮJĮ
IIluiiHiiiuBiiiiniiiiHiiiiniiiiHiiinaiinaiiiBiiiiiaiiiiniiiiMiiiiMiiiiHiiiiHiinHiiiiHiiiiMiiiiMiiiiiniimniiiniu

Vytauto D. duktė buvo Maskvos kunigaikštienė. — 
trodė Lietuvos vyrai ir moterys prieš 500 metų. — 
iius (300) Trakuose. — Rusų pasiuntiniai bučiavo 
rieš Vytauto stalą. — Kaip lietuviai statė pilis.

praeities Tavo sūnūs 
knygVbę semia- 
skelbus dėsnis teisingas vi- 
nas. ii Juo labiau — tautos 

y. ise turime ieškoti nau- 
phij(?Jpimo £arbin£oie tau’ 
a4eityje- 
ūeį ^raeitį mums gražiai 
čiaus lj^žia vieno iš Roosevel- 
ž^ėvių kelionė į Lietuvą 

LifjjjiOs laikais. Ji aprašy- 
T5g°je „Ghillebert de 

In Medieval Lithua- kiecų į 
zonose?.
eilę uįiVių protėviai aisčiai 
gimusi sužinome, kad seno- 
trūksh. uvių protėviai, aisčiai, 

Savoįadinami „taikingiau- 
dalyląjįės”, „dideli prieteliai 
knypįjkų, jei laivai sudužda- 
kų ir l£altij°s pakrantėse,
dovėląl-is ūkininkai, medžio- 
žodyą^vejai ir prekiautojai 
niiĮjąiij”-
tu, Lieti net Amerikoje reli
nių bei įaisvės principas buvo 
knygųįj-s tiktai po kruvinų 
Paskvili šimt., tai lietu- 

spintiųkurie jau XIII-XIV 
siag tera nuo totorių išvadavo 
timimečius krikščionis, pa
rapiją ams religijos, kultūros 
žemiauĮ0s laisvę.

Unitai?—Vytauto tėvainystė 
fnįiiva tada buvo didžiau- 

jl'opos valstybė. Vienin- 
rt /tauto Didžiojo duktė 

Anastazija ištekėjo už 
Ss kunigaikščio Vasili- 

Vytautas buvo pa- 
"s jos vaikų globėju.

lAvos žemės tęsėsi toli 
i ir vakarus, taip kad 

Koltas Didysis galėjo or- 
isiuntiniams pasakyti: 
risa Prūsija buvo ma- 

®^tėvių tėvainystė ir aš 
nutaitSuos tas žemes iki 
I’M ^nes mano tėvainystė 
Šitaip toli...
rintaš ... ...

su plaukais nusidrie
kusiais ant pečių 
atėjnjffiris Ghillebertas atvy- 
w .is laikais į Lietuvos 

gjjpi Vilnių rado keletą 
tiušpį.ų bažnyčių, šiaip gi 

jai buvę daugiausia me
tus.^
tuvi^uvini vyrai nešioję il- 
„ra jaukus, lengvai nusilei- 
qq, pgius ant pečių. Tačiau 
keį*s moterys nešiojusios 
^jjj.ai, kaip prancūzės — 

jjjjį jonai, bliūses su pla- 
pečiais ir siauromis 

.Ližėmis, su diržais virš
Ko
ryti, ir meškos Trakuose 
yraRlebertas aplankė ir 
Amends, kur rado net dvi pi- 
skyri^atingai įdomus jo pa
ir sferas dalykas, tai savos 

Noiif zoologinis sodas vi- 
veikšHžio Lietuvoje: aptver- 

plote buvo patalpinta 
ir sunkos rūšies laukinių gy- 

jflįjs1— čia buvo laukinių 
riteatSr (stumbrų, taurų, žiob- 

’ jgįįjoPdidžiulių arklių, mulų, 
jmįimeškų, šernų, briedžių. 

’^[jįJrakų ,,zoo” buvo garsus 
‘Ritoje ir jį aplankydavo 
1 ^pliauninkai iš kitų kraš- 
šes,^

trobelėje, kur jis galėtų me
džioti ir pailsėti. Tuo laiko
tarpiu jis nesirodydavo jo
kiame mieste ar pilyje. Spė
jama, kad Punia buvo nuola
tinė Vytauto rezidencija žie
mos mėnesiais. Čia jis atvyk
davo drauge su savo šeima.

Apie Vytauto žmonas
Vytautas pirmą kartą bu

vo vedęs Vėžiškių kunigaikš
tytę Oną. Jai mirus Vytautas 
vedė jos pusseserę Julijoną, 
taigi iš viso buvo turėjęs dvi 
žmonas.

Ghillebertas buvo Prancū
zijos ir Anglijos pasiuntinys 
prie Vytauto. Jau iš to gali
ma spręsti, kokią Lietuva tu
rėjo įtaką, kad su ja norėjo 
užmegsti ryšius tų didžiųjų 
valstybių karaliai.

Ilgabarzdis totorių 
kunigaikštis

Tam pasiuntiniui teko da
lyvauti vaišėse. Prie stalo 
buvo ir totorių kunigaikštis. 
Jo barzda sėdint driekėsi že
miau kelių ir valgydamas jis 
laikė kepurę ant galvos. Dėl 
to kitatikio Vytauto vaišėse, 
nors ir penktadienį, šalia žu
vies buvo tam totorių kuni
gaikščiui ir mėsos. Vienų to
kiu metu atvyko rusų pasiun
tiniai iš Naugardo ir Pskovo. 
Pasiuntiniai pabučiavo žemę 
prieš Vytauto stalą ir ištiesė 
jam dovanas — brangius kai
lius, šilko drabužius, kailių 
apsiaustus ir kepures, auksą, 
sidabrą*— iš viso apie 60 rū
šių visokių dovanų. Vytau
tas priėmė Naugardo dova
nas, bet atmetė Pskovo, kurs 
perdaug sėbravosi su Lietu
vos priešais ordeno vokie
čiais.

Vytauto drabužiai išgelbsti 
anghj pasiuntinį

Išlydėdamas Ghillibertą 
išdavė jam raštus, kad nie
kas pakeliui nesulaikytų. 
Raštai buvo trimis kalbomis 
(kunigaikščio dvare buvo ga
bių raštininkų). Be to — dar 
gausiai apdovanojo — su
teikdamas keturis žirgus, 
keturias šilko drabužių eilu
tes, kitokių rūbų ir šarvų. 
Net ir kunigaikštienė dova
nojo aukso grandinę ir toto
rių floriną, nešioti pakaklėje.

Tos Lietuvos kunigaikščio 
dovanos ir išgelbėjo anglų- 
prancūzų pasiuntinio gyvas
tį: jį ir jo palydovus užpuolė 
totoriai. Nežinia, ką būtų su 
jais padarę, bet Ghillebertas 
su palydovais apsivilko Vy
tauto dovanotais drabužiais 
ir užsidėjo kunigaikščio ke
purėmis. Totoriai pažino, kad 
šis keliautojas turi ryšį su 
Lietuvos kunigaikščiu ir dau
giau jo nebevargino.

so.
01. Liet, kunigaikščio

prie vaišingumas
dirbsi llebertas giria nepa
likti Fį Vytauto vaišingumą: 
pidi# ritantį keliautoją po 
Kong^vą, Vytautas taip aprū- 

N^'vo, kad jam jokiu būdu 
bet^ėtų išleisti savų pini
gai.^
mią Vytautas, — rašo toliau 

A "/liauto j as, — yra galin- 
leidi^'unigaikštis, kurs kardu 
kas. 'iavo 12 ar 13 kraštų ar 

Vizijų, kurs sau palydovais 
rašuT dešimt tūkstančių pa- 
arbaf^ų arklių (raitelių)”.
Idas Wysis kunigaikštis Vy
tinius turėjo paprotį kiek- 
dainE žiemą tris savaites ar 

jU'mėnesį praleisti miško 
3326 ?

Per trejetą savaičių išdygo 
pilis

Ghillibertas liudija, kaip 
lietuviai mokėjo greit susi
organizuoti: Vytauto įsaky
mu Gedigaudas mažiau kaip 

I per mėnesį laiko pastatė pilį 
Dniestro pakrantėje, lietuvių 
pusėje. Toje vietoje buvo gry
ni tyrai, be medžių ir akme
nų, bet Gedigaudas sutraukė 
12,000 vyrų su 4,000 vežimų 
ir jie, atgabenę medžiagos iš 
kitos pusės, pilį pastatė re
kordiniu greičiu.

Ghilliberto aprašymai dvie
jų kelionių po Lietuvą, atlik
tų prieš 500 metų, yra įdo
mūs, jais verta interesuotis.

Dr. J. Prunskis

Niekas tiek daug mūsų ne
pamoko, kaip skruzdė, — ir 
ji nieko nekalba.

B. Franklin

AMERIKA

For our own - For our allies

AUKOS TAUTINIAM KARO FONDUI
Rugsėjo 25 d. suorganizuo

tas New York National War 
Fund vajaus Lietuvių Komi
tetas jau veikia.

Aukų rinkimo komisija, 
kurios pirmininkas yra kun. 
J. Gurinskas, smarkiai dirba 
su kitais dviem komsijos na
riais: K. Motuzu ir Pranu 
Narvydu. Pereitą savaitę au
kų rinkimo komisija išsiunti
nėjo laiškus ir aukų rinkimo 
lakštus visoms lietuvių drau
gijoms, veikėjams, biznie
riams, pramonininkams ir ki
tiems, prašydami aukų New 
Yorko Tautiniam Karo Fon
dui.

Pramogų komisija jau tu
rėjo du posėdžius, kuriuose 
aptarė reikalą ruošti dides
nį parengimą Fondo vajui. 
Apie jų nutarimus bus pa
skelbta vėliau.

Aukos
Iki šiol National War Fund 

vajui aukojo šie asmenys: 
kun. Dr. J. B. Končius auko
jo $100.00; kun. J. Balkūnas
— $50.00; p. Nora Gugienė
— $50.00; p. V. J. Količienė
— $25.00; adv. Nadas Raste
nis — $25.00; L. Šimutis — 
$25.00; p. E. Samienė — $10.- 
00; Matas Zujus — $10.00; 
J. P. Tuinila — $10.00; T. 
Matas — $10.00; A. Žilinskas
— $5.00; F. Bagočius — $5.- 
00; J. B. Laučka — 50.00; J. 
Valaitis — $30.00; K. Pakš
tas — $30.00; p. S. čerienė— 
$15.00; J. Cruze — $20.00; 
p. A. Radzevičaitė — $5.00; 
J. Boley — $15.00; K. Bal- 
tramaitis — $10.00; P. Laba
nauskas — $10.00:

Iš draugijų aukojo šios:

Brooklyno Moterų Vienybė — 
$100.00; New Yorko Lietu
vių Taryba — $50.00.

Aukas prašome siųsti N. 
Y. National War Fund Li
thuanian Committee, c-o Mr. 
P. Narvydas, 101 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Čekius ir Money Orders 
reikia išrašyti New York 
National War Fund vardu.

DRAUGIJOMS DĖL KARO 
FONDO VAJAUS

Tautinio Karo Fondo va
jaus Lietuvių Komiteto aukų 
rinkimo komisija išsiuntinė
jo šio turinio raštą draugi
joms, veikėjams, biznieriams 
ir kitiems lietuviams:

„Kaip žinote, visuotinis 
New York National Fund va
jus prasidėjo šių metų spalių 
1 d. Labai svarbu mums, 
Amerikos lietuviams, šiame 
artimo meilės ir šalpos dar
be neatsilikti, nes šis fondas 
yra sušelpęs labai daug mū
sų nelaimingų tautiečių, iš
blaškytų toli už savo tėvynės 
ribų.

Nuoširdžiai kreipiamės į 
jūsų draugijos valdybą ir na
rius prašydami jūsų iš savo 
iždo paskirti auką New York 
National War Fund vajui.

Visos lietuvių aukos, įteik
tos per mus, bus kredituoja
mos New York National War 
Fund vajaus Lietuvių Komi
tetui.

Kun. J. Gurinskas, Aukų 
Rinkimo Komisijos pirm.

Pranas Narvydas, A. R. 
komisijos iždininkas.”

SUSTOK IR PAGALVOK DABAR
Esi sotus, gyveni pastogė

je, gražiai apsirengęs, skubi 
į šiltus savo namus, pas sa
vo šeimą... Bet ar žinai, ar 
pagalvojai, jog milijonai ne
kaltų žmonių šiandien Euro
poje ir kitur, išmėtyti po 
įvairius kraštus, badauja, 
be pastogės, be avalynės, be 
drabužių, be patalynės, be 
medikalės pagalbos kenčia?... 
Kenčiančiųjų tarpe yra tavo 
brolis, sesuo, senasis tėvelis, 
močiutė ar tolimesnis giminė.

Ar atlikai savo pareigą? 
Ar jiems pagelbėjei? Jei dar 
neįteikei savo aukos Natio
nal War Fondui, skubėk tai 
padaryti tiesiai arba per sa
vo vietinį United Lithuanian 
Relief Fondo skyrių.

Ar jau savo drabužių dalį 
atidavei nukentėjusiems lie
tuviams? Nepamiršk taip 
pat kenčiančių lietuvių vai
kučių ir suaugusių, kuriems 
reikia: drabužių, apsiavimo, 
patalynės, vitaminų, medika

mentų, kenuoto maisto, mui
lo, knygų. Trumpai, jiems rei
kia visko, ko reikia mums.

Sustok ir pagalvok dabar, 
kai sėsi su šeima ar draugais 
prie gardaus pietų stalo, kai 
eisi į rūbinę, kai skaitysi 
knygą, kai gydysies, kad ta
vo kraujo žmonės to viso ne
turi, kad jie to viso laukia 
iš tavęs.

Siųsk savo, gauk iš kito, 
nupirk krautuvėse, bet siųsk 
viską į

United Lithuanian Relief 
Fund Warehouse,
101 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV. 8-7871

Rokiškio Bažnyčia
Išliko

Iš Lietuvos gautas laiškas, 
kuriame pranešama, kad Ro
kiškio bažnyčia per karą ne
buvo sugriauta. Einant mū
šiams ji kiek nukentėjo, bet 
ne taip daug.

Rokiškio bažnyčia laiko
ma viena iš gražiųjų Lietu
voje.

Tame pat laiške duodama 
žinių, kaip vokiečiai sunaiki
no Miliūnų kaimą. Visi gy
ventojai buvo išvaryti, ir 
paskui naciai visą kaimą su
degino.

KRISTUS MŪSŲ KARALIUS
Kas gi yra toji Kristaus 

karalystė? Ką mes vadinam 
Kristaus Dievo karalyste?

Žemėje yra karalysčių. Vi
sa žemė pasidalius į karalys
tes; nėra nė vieno sklypelio 
žemės jos visam rutuly, kurs 
nepriklausytų kuriai nors ka
ralystei.

Kūne galva valdo, o visi 
kiti sąnariai — akys, rankos, 
kojos — klauso ir visi dar
buojasi kūno labui; kuo galva 
gudresnė, valia labiau išla
vinta ir sąnariai sveikesni ir 
labiau išmiklinti, tuo visas 
kūnas sveikesnis ir stipres
nis. Taip ir karalystėje, vals
tybėje: kuo valdžia išmintin-

PRAŠO GELBĖTI VAIKUS IŠ SIBIRO
Spausdiname laišką, rašy

tą lietuvio tremtinio, kurį su 
visa jo šeima skaudžiai pa
lietė mūsų tautos priešų ran
ka.

Laiško autorius Nepriklau
somoje Lietuvoje ėjo vienas 
iš svarbiausių pareigų.

Čia yra jo laiškas:
„Sielodamasis mūsų Tautą 

ir Valstybę ištikusiomis ne
laimėmis ir žinodamas Tams
tos didelį susirūpinimą mūsų 
Tautos ir Valstybės likimu, 
drįstu šį kartą atkreipti ypa
tingą Tamstos dėmesį į mū
sų ištremtųjų tautiečių, ypač 
mažamečių vaikų-našlaičių 
tragediją Tarybų Sąjungos 
nelaisvėje Sibire, Kazachsta
ne, Urale ir kitose labai toli
mose nuo Lietuvos vietose. 
Juk mūsų politiniai tremti
niai ten, kur nepasiekia nei 
UNRRA-os, nei Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus, nei ki
tų organizacijų pagalbos gai
lestinga ranka, gyvena žy
miai sunkesnėse sąlygose, 
negu mūsų pabėgėliai Vokie
tijoje ar kitur.

Man, kaip lietuviui, yra la
bai skaudi visų mūsų tremti
nių nelaimė. Ji yra skaudi 
dar ir todėl, kad nedaug mū
sų tautiečių yra netekę tiek 
daug savo artimiausių žmo
nių, ištremtų iš Lietuvos į 
tolimas Tarybų Sąjungos sri
tis, kaip aš. 1941 metų bir
želio 14 dieną rusai suėmė ir 
užkaltuose prekiniuose vago
nuose išvežė iš Lietuvos į Si
birą visus mano vaikus, ku
rių mažiausias buvo vienų 
metų. Išvežė senuką ir ligonį, 
išvežimo metu sunkiai sirgu
sį ir turėjusį aukštą tempera
tūrą, invalidą mano tėvą, mo
tiną, brolį su jo sergančia 
žmona ir trimis mažais vai
kais, kitą brolį, seserį, mano 
žmonos tėvą ir motiną (abu
du senukai po 80 su viršum 
metų), jos brolį ir kitus. Vi
sų jų likimas iki šiol man ne
žinomas.

Nors visų jų nelaimė man 
yra be galo skaudi, tačiau 
šiuo metu aš nedrįstu jų iš
skirti iš dešimčių tūkstančių 
kitų mūsų politinių kalinių 
tremtinių, vargstančių rusų 
ištrėmime. Nedrįstu todėl, 
nes manau, kad visų jų yra 
bendras ir vienodas likimas, 
ir visi mes turime rūpintis 
išgelbėti iš ištrėmimo ne pa
vienius asmenis, bet bendrai 
visus ištremtuosius.

Tačiau tremtinių tarpe yra 
viena kategorija, reikalau
janti išimties ir greitesnės 
pagalbos. Tai yra atskiri nuo 
tėvų ištremtieji vaikai-naš- 
laičiai. Juk jie auga be tėvų 
globos, be jų auklėjimo, be 
tikybos, be priežiūros, sveti
mame ir jiems nedrauginga
me krašte, svetimoje dvasio
je. Prie tokios našlaičių ka
tegorijos priklauso ir mano 
vaikai.

Jų ištrėmimo aplinkybės 
buvo tokios.

1940 metų vasarą okupavę 
Lietuvą rusai pradėjo perse
kioti visus buvusius Nepri
klausomos Lietuvos veikėjus. 
Prie „liaudies priešų” buvau 
priskaitytas ir aš. Už ką? 
Kilęs iš neturtingų tėvų ir

varge augęs, niekada nesu 
buvęs nei lietuvių tautos, nei 
Lietuvos liaudies, nei Tarybų 
Sąjungos priešu.

Vengdamas bolševikų per
sekiojimų, turėjau slapstytis. 
Tada bolševikų saugumo or
ganai pradėjo terorizuoti ma
no šeimą. Mano žmona buvo 
atskirta nuo vaikų, net nuo 
mažo kūdikio, kurį ji dar žin
dė savo krūtimi, ir pasodin
ta į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimą, kur po ilgų ir žiau
rių tardymų buvo paruošta 
ištremti į Kazachstaną. O tuo 
tarpu nuo motinos atskirti 
vaikučiai buvo suimti ir iš
tremti į Sibirą. 1942 metais 
mano gautomis iš Amerikos 
lietuvių žiniomis, tuo metu 
mūsų vakai buvo dar gyvi ir 
gyveno ištrėmime Sibire.

Mano žmonos bolševikai 
nespėjo išsiųsti į Kazachsta
ną. Staiga prasidėjęs vokie- 
čių-rusų karas užklupo ją 
Kauno kalėjime, iš kur ji bu
vo išlaisvinta lietuvių parti
zanų. Bolševikams pabėgus 
iš Kauno, aš grįžęs į namus, 
radau ją vieną, iškankintą, 
su prarasta sveikata ir su di
džiausia sielvartu kenčian
čios motinos, iš kurios žiau
rių žmonių prievarta išrauti 
ir pagrobti visi jos kūdikiai, 
net žinduolis atplėštas nuo 
motinos krūtinės.

Karas pasibaigė, žiauri 
vokiečių okupacija Lietuvo
je pasikeitė nauja tokia pat 
rusų okupacija, šimtai tūks
tančių lietuvių inteligentų, 
ūkininkų ir darbininkų, vie
ną kartą (1940-1941 m.) 
praktikoje jau patyrę rusų 
bolševikų žiaurumus Lietu
voje, dabar pabėgo nuo tų 
žiaurumų, apleido savo na
mus ir atsidūrė Vokietijoje. 
Šių pabėgėlių tarpe esu ir aš 
su žmona, be vaikų, be tėvų, 
be brolių, be Tėvynės, be nau
dingo darbo, be nuolatinės 
pastogės, be pragyvenimo 
šaltinio.

Visi laukiame taikos, lais
vės savo tautai ir nepriklau
somybės savo valstybei Lie
tuvai. Visi gyvename viltimi 
anksčiau ar vėliau grįžti į sa
vo laisvą Tėvynę. Bet, tur 
būt, daugiausia to trokšta 
mūsų politiniai tremtiniai 
Sibire.

Todėl, prašydamas Tamstą 
dėti visas pastangas tų mūsų 
tremtinių vargui palengvinti 
ir greičiau juos grąžinti į 
Lietuvą, savo žmonos-nelai- 
mingos motinos ir savo var
du labai nuoširdžiai prašau 
ypatingai pasirūpinti, kad 
greičiau būtų išlaisvinti iš 
žiauraus ištrėmimo ir grą
žinti tėvams mūsų mažame
čiai vaikai, kadangi jie, atim
ti iš tėvų ir priskirti prie po
litinių tremtinių kategorijos, 
kaip politinio keršto aukos, 
yra ypatingoje ir išimtinoje 
padėtyje.”

MIRĖ KUN. DR. PUIŠYS

Š. m. birželio 14 d. mirė 
buvęs Berlyno lietuvių para
pijos klebonas kun. Dr. Pui
šys. Jis palaidotas Schwein- 
furte.

gesnė, kuo įstatymai teisin
gesni, valdininkai sąžininges
ni, tuo visai valstybei svei
kiau, tuo ji stipresnė, tuo ra
miau kiekvienas gali naudo
tis savo darbo vaisiais.

Tik kur tu rasi tokią tobu
lą, šventą karalystę žemėje? 
Valdžia kartais neteisinga: 
vieną partiją, ar luomą, ar 
tautą, ar tikybą ypač palai
ko ir lepina, o kitus spaudžia. 
Tai valdininkai netikę ir ne
rūpestingi, valdžią išnaudoja 
savo reikalams, žmones var
gina, nesirūpina jais. Todėl 
nėra karalystės, kur būtų vi
si patenkinti, kur luomai, 
partijos, tautos, tikėjimai ne
aimanuotų ir netrokštų, kad 
valdžia pasikeistų, pasidary
tų gudresnė ir teisingesnė.

Apsidairęs aplinkui, žmo
gus mato, kad niekur ir nie
kad tos tobulybės žmonių 
valstybėse nebuvo ir, žiūrint 
žmonių netobulumo iš ištvir
kimo, nesitiki, kad kokioje 
nors žemės karalystėje būtų 
rojus. Jis širdies gilumoje 
sau sako, kad jei bent Kris
tus Dievas ateitų ir imtų val
dyti, tik tuomet būtų teisy
bė ir ramumas: „Tėve, kurs 
esi danguje! Teateinie Tavo 
karalystė!”

Teateinie tokia karalystė, 
kur karalium būtų pats Kris
tus Dievas, o jo valios vyk
dytojai — angelai, gi visi val
diniai — šventi.

Viešpats Kristus, liepda
mas melsti, kad ateitų Dievo 
karalystė, lyg ir įsako savo 
mokiniams, krikščionims, rū
pintis įvykdyti dangaus ka
ralystės tvarką žemėje. Įsa
ko kiekvienam tos karalystės 
piliečiui, kuo jis beužsiimtų, 
kokioje vietoje jis bebūtų pa
statytas, kad kiekvienas at
liktų savo pareigas sąžinin
gai, jausdamas atsakomybę 
Dievui ir visuomenei.

Pritirtas daiktas, kad kiek
viena neteisybė, apsileidi
mas palieka žymę visuome
nėje, atsiliepia joje, ir anks
čiau ar vėliau išduoda nedo
rus vaisius, kurie vargina vi
suomenę ir trukdo įvykti že
mėje Kristaus Dievo karalys
tei. -

Kas savo ar kitų širdy - 
kursto pavydo, gobšumo, ne
teisybės ir bet kurio nesą
žiningumo ugnelę, tas kaltas 
ir dėl tų sumišimų, kurie ky
la visuomenėje, net karų, ku
riuose visoj platumoj išsiver
žia neužgesintas žmonių šir
džių gobštumas ir visoks ne
sąžiningumas.

Kas savo širdy neugdo 
Kristaus Dievo karalystės, 
tas neturi teisės sakyti: aš 
nekaltas dėl to karo.

Kristus Dievas vykdo savo 
norus žmonijoje per pačius 
žmones. Ir Kristaus karalys
tė bus įvykdyta žemėje tik 
per žmones.

Jei kas valstybėje nesinau
doja savo teisėmis statyti 
valdžią ir valdininkus, vadi
nas, nedalyvauja rinkimuose 
į seimus, į savivaldybes, tas 
pats kaltas, kad valstybėje 
nėra taip, kaip jis norėtų, 
nėra teisybės, nes nesidėjo 
savo balsu, kad būtų išrink
tas vyras gudrus, teisingas, 
sąžiningas.

Kaip gali įvykti Kristaus 
Dievo karalystė žemėje, jei 
tikintieji, vadinas, Dievo gar
bintojai paliks visuomenę 
tvarkyti tiems, kurie jau ir 
minėti nebemini Dievo var
do, arba stačiai nori jį išmes
ti iš visuomenės gyvenimo!

Visuomenė — tai šakotas 
medis. Jei norime, kad ji per
dėm būtų krikščioniška, rei
kia, kad tos visos šakos eitų 
ir bręstų Kristaus meilės ir 
teisybės pamatais.

Tad, jei nori, kad Kristaus 
Dievo karalystė artintųs že
mėje, teikis į tas draugijas, 
kurios neša Kristaus šviesą 
ir mintis į visuomenės širdį.

„Kame du ar trys susirin
kę mano vardu, ten aš esu jų 
tarpe,” sako Viešpats.

M. M.
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GYVUOJA CHORAS

Philadelphijos Žinios
BENDRAS KOMITETAS 

VEIKIA

Philadelphijos Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus Karo 
Pergalės ir BALF Komitetas 
ir toliau veikia, kaip ir vei
kęs.

Todėl neteisinga skleisti 
gandus, kad jis jau suiro. Tuo 
pasinaudoja nelietuviškos 
dvasios žmonės ir nori visus 
jo gražius darbus pasisavin
ti.

Komitetas ką tik gražiai 
baigė drabužių vajų, pradė
jo War Chest vajų, rengiasi 
Pergalės Bonų vajui ir atlie
ka visus reikalingus lietuvių 
veikimo darbus.

Lig metinio susirinkimo vi
si valdybos nariai pasilieka 
savo vietose. Tik per metinį 
susirinkimą bus išrinkta nau
ja valdyba.

Metinis susirinkimas bus 
po Naujųjų Metų.

Kiek žinoma, tas komite-

tas yra atlikęs labai daug ir 
didelių darbų. Jei kas tik 
sveikai į dalyką žiūri, tai 
mato, kiek daug jis pasidar
bavo.

Ir niekas negalėtų rasti, 
kodėl tas komitetas turėtų 
nustoti veikęs. Jis veikė ir 
veiks, nors karas ir pasibai
gė, nes Raud. Kryžiaus ir ki
ti darbai niekuomet nesibai
gia.

BENDRO FONDO IŠKABOS

Philadelphijos Bendro Fon
do darbai bus tęsiami be per
sto j imo.

Nors ir pasibaigė vajus 
drabužiams rinkti, bet phila- 
delphijiečiai ir toliau rinks 
drabužius. Kad geriau ir aiš
kiau darbas sektųsi, jie da
bar turės nuolatines Bendro 
Fondo iškabas keliose vieto-

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

se.
Bus padarytos nuolatinės 

iškabos su sekančiais užra
šais: „Lithuanian War Re
lief, Bring your used Cloth
ing now. Collection station 
here.”

Tos iškabos bus iškabintos 
prie Lietuvių Banko, Broad 
St., kur visi galės matyti ir 
nešti drabužius.

Bankas mielai sutiko ir pa
tarnaus lietuviams. Ten ga
lės surinkti daug drabužių, 
nes bankas yra pačiame mies
to centre, prie didžiausios 
gatvės.

Tokios pat iškabos bus iš
kabintos prie visų parapijų, 
prie Pt. Breeze Club, prie 
West Philadelphia Club ir 
Mr. & Mrs. Žemaičių namų.

Manoma, kad tokiu būdu 
bus pasiskelbta visiems, ir 
lengvai vyks darbai.

Lietuvių Bendras Fondas 
iš to gaus šiemet taip pat di
deles sumas, kurios ir bus 
išleistos lietuvių gelbėjimo 
reikalams. Todėl lietuviai tu
rėtų gerai remti tą rinkliavą 
ir savo aukomis ir savo dar
bu.

Tos rinkliavos pradžia Phi- 
ladelphijoj bus spalių 18 d. 
8 vai. vak. Convention Hall.

Ten bus atidarymas su pa
rinkta ir gražia programa. 
Tarp kitko bus išrinkta 12 
tautų, kurios galės pasirody
ti su savo tautiškais drabu
žiais ir su kita programa.

Lietuviams tikra laimė, 
kad jie galėjo patekti į tų 
tautų eiles ir parodyti savo 
grupės grožį, šiais metais vy
riausia vadove tai programai 
sutiko būti Elena Slavynaitė. 
Ji su savo šokėjomis ir kito
mis mergaitėmis ir pasirodys 
toje programoje.

Ligšiol jau surinkta keli 
šimtai dolerių aukų War 
Chest. Dabar bus lietuvių di
delis susirinkimas spalių 21 
dieną, Lietuvių Muzikalinėj 
svetainėj. Ten bus prakalbos, 
paveikslai, ir manoma, kad 
gausiai bus surinkta. Juk lie
tuviai supranta, kad tai tik
rai naudingas veikimas, šel
pimas karių ir kitų labda
ringų draugijų.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras stipriai atgyja po ka
ro. Mat, sugrįžta senų gies
mininkų, kurie ir palaikys 
chorą stiprų.

Jau dabar choras rengiasi 
lapkričio 4 dienai, kai jie pa
dainuos lietuvių liaudies dai
nų lietuvių ir Internacionalio 
Instituto susirinkime Šv. Ka
zimiero parapijos salėje.

Vedėjas p. J. Mickūnas 
džiaugiasi choro atgijimu ir 
mano, kad jų choras greitu 
laiku bus vienas geriausių ir 
galingiausių.

pravirko džiaugsmo ir laimės 
ašaromis, pamatęs savo tė
velius ir visus namiškius.

Juk jam 4 metai nepraėjo 
taip greit ir lengvai. Bet jis 
dabar laimingas jaučiasi, nes 
jau namie ir vėl ramiai galės 
gyventi.

Tai tikrai laiminga jaunuo
lio gyvenimo diena, kad iš 
tiek pergyvenimų ir pavojų 
laimingai išsisuko ir vėl tarp 
savųjų atsirado.

Jis laukia kelių brolių, ku
rie dar tarnauja. Mat, 
šeimos 5 broliai buvo 
tarnyboj.

SUSIŽEIDĖ
LIETUVIŠKA PARODA

Lapkričio 4 dieną, per lie
tuvių ir nelietuvių draugys
tės susirinkimą, šv. Kazimie
ro parapijos salėj yra ren
giama lietuviška paroda.

Tai bus gražiausių lietu
viškų siuvinių, audinių bei 
drožinių parodymas nelietu
viams.

Parodą organizuoja Mote
rų Taryba. Bet atnešti daik
tų prašomi visi, kurie tik tu
ri. Jei kas tik turėtų ko lie
tuviško, tai neškite į šv. Ka
zimiero parapijos kleboniją. 
Tuoj po parodos daiktus ga
lės atsiimti, ir niekas iš jų 
nežus.

Laukiam iš Lietuvos atsi
vežtų meno dalykų.

Pakvieskite, kad visi daly
vautų ir tos parodos pasižiū
rėtų.

LAUKIA DRABUŽIŲ

ARBATĖLĖ

iš jų 
karo

Antanas Šapaila, 
Green St., Philadelphia 
lių 9 dieną Bud fabrike 
kiai sužeistas.

Kritusi geležis sulaužė jam 
kelis šonkaulius ir šiaip sun
kokai sužalojo. Paguldytas 
Nazareto ligoninėj, ir mano
ma, kad pasveiks.

Jis yra vedęs lietuvaitę 
Juškaitę, turi 2 dukteris.

Visi užjaučia jo nelaimėj 
ir linki greitos sveikatos.

MIRĖ

AUKOJA BENDRAM
FONDUI

EUROPOJ SIAUČIA BADAS ' ^NDENTŲ PRANEŠK
Rašo Oarold Weston, 

Food for Freedom, Inc.
Direktorius

1014 
spa- 
sun-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

Spalių mėnuo yra paves
tas United War Chest rink
liavai.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet lietuviai noriai 
ir daug aukoja tam labdary
bės reikalui. Jie žino, kad 
apie 50% surinktų aukų pa
silieka Amerikos visuomenei 
sušelpti, kariams palinksmin
ti per ŪSO organizacijas ir 
labdarybei, o kitus gauna ki
tų kraštų gailestingumo or
ganizacijos.

Šv. Kazimiero parapijos 
Tretininkų kongregacija la
bai gražiai šventė savo glo
bėjo šventę spalių 4 d.

Pamaldos buvo iš ryto, o 
vakare turėjo jaukią bendrą 
arbatėlę su gražia programa.

Vyriausia kalbėtoja buvo 
tretininkė, gailestingoji se
suo Pranciška Mažeikaitė. Ji 
gražiai nurodė, kaip tretinin
kai galėtų rūpintis ligoniais 
ir tinkamai patarnauti. Kal
bėtoja pati yra slaugė ir il
gai ir kantriai dirba ligoni
nėj, kur kasdien gali patirti, 
kaip ligoniai reikalauja gai
lestingos širdies ir rankos.

Arbatėlės programą įdo
miai pravedė A. Mažeikienė, 
kongregacijos pirmininkė.

Visi dalyviai ir svečiai bu
vo labai patenkinti.

Laukiama, kad ir daugiau 
panašių pramogų bus suren
giama.

Viena šeimyna neseniai ga
vo laišką iš Vokietijoj esan
čio savo brolio pabėgėlio, 
kurs tarp ko kito rašo, kad 
valgyti dar gauna pakenčia
mai, bet su drabužiais tai 
tikrai bėda.

Jis sako, jog tik tokius dra
bužius turi, kad iš stovyklos 
ir išeiti bijo. Iš to matyti, 
kad drabužiai jiems labiau
siai reikalingi.

Visi aukoję drabužius la
bai džiaugiasi, kad jie bent 
kiek galės sušelpti savo bro
lius.

Kitame laiške tas žmogus 
aprašo, ką lietuviai pergyve
no bolševikų okupacijoj.

Stanislovas Taraila, 
Snyder Ave, sunkiai ir 
sirgęs užmigo amžinu miegu 
spalių 8 dieną, General Hos
pital.

Velionis atvažiavęs į Ame
riką labai seniai ir beveik 
stebuklingu būdu. Labai ilga 
istorija būtų iš jo praeities. 
Jo draugas Žemaitis daug ko 
turi papasakoti iš velionies 
gyvenimo. Jis čia užaugino 
didelę šeimyną ir ilgą laiką 
gyveno pietinėj Philadelphi- 
joj su kitais savo draugais 
iš to paties dzūkiško Lietu
vos krašto.

Velionis, būdamas sveikas, 
mielai patarnaudavo parapi
jos veikimui ir buvo meilus 
žmogus.

Paliko nuliūdime kelis sū
nus ir dukteris. Palaidotas 
šv. Kryžiaus kapinėse spalių 
13 dieną. Ilsėkis ramybėj.

2808 
ilgai

GRĮŽO IŠ KARIUOMENĖS

Juozas Grušas

KELIONĖ SU KLIŪTIMIS
Gyveno sau senas žilas, kaip rudens šalna, ūkinin

kas Valiulis ir išgyvenęs aštuoniasdešimt ir vienerius 
metus — rengėsi mirti: palikti visko pertekusį ūkį, dvi
dešimčia metų už save jaunesnę bevaikę žmoną, pla
čius laukus ir mėlynus skliautus su baltais debesimis.

Visus darbus jis dirbdavo greitai ir tinkamu laiku, 
bet į senatvę susilpnėjo, nustojo spartumo, ir mirti 
jam vargšui teko rengtis be temperamento ir labai il
gai. Visą žiemą kosėjo, pukšėjo, ant žmonos barėsi ir 
vis murmėjo:

— Dabar tai jau mirsiu, jau paskutinė, jau tiek . . . 
užteks . . .

Žmona buvo tikra ūkininkė ir plaukų sau nuo galvos 
nerovė. Ji žinojo, kad visur turi būti tvarka ir viskas 
turi įvykti pagal tėvų, protėvių ir Dievo nustatytą pla
ną. Ji jau seniai pati viena tvarkė ūkį, karšino vyrą ir, 
kaip rimtai ūkininkei dera, dėl niekų nesijaudino. Ji 
nebuvo nei romantinės poezijos skaičiusi, nei verkšle
nusi žiūrėdama teatre kokios nors melodramos, nei 
vyro apgaudinėjusi. Iš viso, jos ūkyje nieko nebuvo 
atsitikę, kas būtų ją išvarę iš pusiausvyros.

Ir vyro mirtis turėjo būti daugiau ar mažiau kasdie
niškas įvykis. Mirs tai mirs — juk ir visi kiti mirs. 
Svarbu tik, kad numirtų kaip reikiant, prideramu lai
ku. Ir kaimynai pageidavo, kad nenumirtų kokioj dar- 
bymetėj ar per didžiąsias šventes, kada jie ir taip turi 
pakankamai pramogų. Taip ilgai rengdamasis turi gi 
pasirinkti kokį patogesnį, laisvesnį laiką. Nejaugi per 
gavėnią žadės žadės, o per Velykas — ims ir numirs 
niekam nieko nesakęs. Tokius šposus gali krėsti tik 
pliuškiai, nesubrendėliai, bet ne rimti ūkininkai.

Tvarka yra pagrindinis dalykas, ir ūkininkė tatai 
puikiai žinojo. Vyro mirčiai ji buvo pasirengusi taip, 
kaip, sakysim, kokio nors dienraščio redakcija, sergant 
karaliui, patrijarchui, pranašui, ar šiaip tolygaus ran-

SUGRĮŽO KARYS

Pranui Riniui, 227 Fernon 
St., buvo laiminga diena, kai 
jis po 4 metų nesimatymo 
laimingai grįžo namo.

Ilgai jis stovėjo prie namų, 
žiūrėjo ir džiaugėsi, kad jau 
pasiekė namus. Iš ilgesio jis

Corp. Jonas Klavas, 1123 
Wallace St. laimingai grįžo 
pas savo tėvelius. Jonas yra 
labai draugiškas ir su visais 
gražiai sugyvena.

Jo draugai, su kuriais jis 
dirbo dirbtuvėje, surengė 
jam sutiktuvių puotą. Visi 
linkėjo jam geros ateities.

Vabaliakas

go piliečiui. Buvo jau sudaigintas ir sumaltas salyklas, 
nupirkta apynių, nuo aukšto iš skrynios atneštas grab
nyčių pundelis ir nupirktas juodas karstas su pasidab
ruotais kraštais, kuris tuščias stovėjo viralinėje ant 
užlų ir laukė ramaus ir padoraus gyventojo.

Kunigas taip pat jau net keletą kartų buvo par
vežtas.

Taip jau buvo sutvarkyta, kad reikėjo tik mygtuką 
spustelti. . . Bet kažkeno pirštai vis dar nesiteikdavo 
paliesti to paslaptingo skambučio. Ir pati giltinė taip 
jau buvo prijunkusi ir patenkinta, kad net savo parei
gas buvo pamiršusi. Ir kaimynai jau pradėjo nerimau
ti, ir žmonai nusibodo besirengiant ir besiruošiant.

Bet likimas yra didelis šposininkas. Kartais jis di
delius dalykus praveda juokais, o kartais ir dėl smulk
menų triukšmą sukelia. Likimas ir mirtis — mažiau
siai verti pasitikėjimo padarai.

Vis dėlto kažkas svarbaus slinko į ūkininkų pirkią.
Miega kietu miegu išvargusi moterėlė ir girdi:
— Morta, Mortel, dūšia! . . — ir vis negali atbusti.
— Morta, sene, ar nusprogai! . .
Žmona pakėlė galvą, patrynė kumštimis akis ir tin

giu balsu pramurmėjo:
— Nė miegot neduoda. ..
— Žvakę uždek — mirštu. . .
— Ko? — jau šiek tiek prasibudinusi klausia žmona 

ir vis dar nesupranta senio paistėjimo.
— Tuoj mirsiu . . . uždek grabnytėlę . . .
Žmona atsikėlė, įžiebė lemputę, priėjo prie senio lo

vos. O šis taip sunkiai kvėpuoja, krūtinė gargaliuoja, 
kaktą prakaitas pila.

— Kas yr? Ar blog?
— Paduok šventą žvakelę — mirsiu, — sako uždus

damas ligonis ir vartalioja akis.
Juokų nedaug: žmogus miršta. Bet ūkininkė kaž

kodėl vis dar netiki. . . Valandėlę pastovi, pažiūri į li
gonį, bet matydama, kad šis nesirengia nuo savo nuo
monės atsisakyti, tingiai, vis dar mieguista, grįžta prie 
savo lovos ir rausiasi po pagalve, lyg kojinės raiščio ieš
kodama. Ji išima didelę, bet jau kiek nužibintą gelto
ną vaško žvakę, uždega ir atnešusi paduoda ligoniui į

Europa pergyvens sunkes
nę žiemą, negu bet kurią per
gyveno po naciais. Pagal in
formacijas, surinktas Food 
for Freedom organizacijos, 
manoma, kad Europoj mais
tas sumažėjo net 14 milijonų 
tonų negu buvo prieš karą. 
Iš viso Europoj trūksta 23.2 
milijonų tonų maisto.

Maistas taip blogai pa
skirstytas, kad milijonai tik
rai badauja, ypač miestuose.

Lenkijoj nėra pieno, tik 
labai mažas kiekis kūdi
kiams. Vaikai virš arba 3 
metų negauna pieno. Nėra 
vaisių. Kai kuriose vietose 
buvo galima apsėti tik 20% 
žemės.

Iš visų Europos šalių vien 
tik Danija turi pakankamai 
■maisto.

Gal Europos ūkininkai tu
ri užtektinai maisto, bet 
miestų žmonės valgo tik pu
sę arba trečią dalį, kiek ame
rikiečiai valgo, ir tas mais
tas yra duona. Olandijoj žmo
gus gauna ne daugiau kaip 
1,800 kalorijų maisto per 
dieną, sulyginus su amerikie
čio 3,100 kalorijų.

Badas gresia Prancūzijoj, 
Belgijoj, Norvegijoj ir rytų 
Europos šalyse.

Būtinai reikia siųsti Euro
pon maisto, žinovai praneša, 
kad Europos šalys atsigaus 
tik 1947 m.

I

Pasirodo, kad Europa į va
karus nuo Rusijos turės įvež
ti per sekamus 12 mėnesių 
mažiausia 15 milijonų tonų 
maisto. Tai 63% daugiau, ne
gu įveždavo prieš karą, ir 
gal keturis kartus daugiau, 
negu importavo praeitais 
metais, žmonės neturės tiek 
maisto, kiek turėjo prieš ka

rą, bet badas būtų sulaihr .------
tas. Apie 65% įvežamų da 
tų gali būti kviečiai ir ] .

' tai. Reikalinga po milijo/ 
tonų mėsos, pieno pro dūk 
valgomųjų riebalų ir aliejau ^ai °u‘ 
džiovintų žirnių ir pupų, 
800,000 tonų žuvies, 450,Q|X'ein ^e‘ 
tonų cukraus ir 450,000 to^ prMatyta 
kito maisto, kavos, coc< ^1- 
Tas maistas būtinai reikal u buvo su- 
gas sulaikyti džiovos epič,. 3,000 sva- 
mijai, kuri dabar siaučia F 
roPoje. ,jo vykęs vi-

Daug šalių, kurios reil.L^u gali 
lauja maisto, pasiryžusios kai len- 
jį užmokėti. UNNRA pareitojoje sa- 
pristatyti maistą karo iš;; g^betho 
riotoms šalims, kurios svarus 
už jį užmokėti. Amerika ų keĮįs 
kitos šalys turės padėti, n'v ^ Įįefo. 
kaip generolas EisenhoW; “jo kad 

be maisto negali b^praj.

a. 1 Lietuvių Tarybos
ncilft' ‘ riame draugijas ii

sakė, , 
taikos.

Prezidentas Trumanas, 1 . . jji: 1 
ris neseniai išleido praneš J. w • 1 
mą apie pašalpą Europai, ’
ko, kad ne tiek sunki maii^®'. , 
problema, kaip finansavin^e . °- 
Reikia išdirbti kreditus ari^.D ° °' 
kitokius finansinius patv;^.0 ®an" 
kymus su Europos šalimi313 ,a^’ 
kurios gali užmokėti; ant^ Paals 
reikia paskirti daugiau pi^ 1SPW 
gų UNRRA greitai pašalpa k sU?e5ė]i- 
Jeigu UNRRA gaus daugi#* 
pinigų ir jeigu Europos n 
kančios šalys baigs tinkaipnėnioins vis- 
finansinius patvarkym^kmo. 
maisto pristatymas vėl gj_ 
tapti rimta problema ir 
vėl reikės racijonuoti kai 1^ choras vėl 
rį maistą. įį nes ėmė

Daug pigiau amerikiečia^uneDės buvę 
padėti ir prisidėti prie ; 
kilnaus darbo negu leisti girdėti
dui ugdyti nusiminimą, p^o
apykantą, godumą ir ė* skardžiai 
daugiau kraujo liejimo.

Retkarčiais 
— jom V. Bara- 

Rožės žiedas, tiriamas, sukr 
O lašely marios nesuūš. . ■ .

Jurgis Baltrušai*^3 V13 Kas

i ra 
------ draugijas k vi 
ti atstovus į visuoti 
vių Kongresą, įvyks' 
cagoje.

Po diskusijų siu 
mu buvo nutarta s 
šv. Vardo draugijo 
į Lietuvių Kongrei 
skirti didesnę auką 
dolerių.

Paskui buvo pe] 
seserų pranciškieči 
iš Pittsburgho. Jc 
padėkojo draugijai

Toliau buvo ka] 
laikraščių prenum 
naujinimą 1946 me

Sužinota, kad 
draugijos raštininl 
liui spalių 11 d. pač 
racija Newarke. L 
truputį atsigauna 
aplankęs šio laik 

' respondentas ir pa 
' ro pasveikimo. Od 
• M. Bugurevičius s 
■ to ligoninėje jau 
‘ tė.

Odeliui tai jau 
racija po 4 mėn.

Spalių 6 d. mir 
narys M. Ganča’ 
nariai buvo nuėję 
atsisveikinti.

Spalių 14 d. drs 
tė savo metinę š 
nariai tą dieną 
prie komunijos.

Bayonne.

Tel. Ste 3208 įgytos šv. Juo-

JONAS DAUNIS i"
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas ai^0’liebuv

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. įbus ^eda 
ą Choras auga

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO 

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3304 - 16 Richmond Str,

rankas. Ligonis suspaudžia delnuose žvakę, žiūri į lieps
ną, mirkčioja akimis ir kažką sau galvoja.

Žmona apsidairo po pirkią. Nejaugi ji čia vidury 
aslos stovės, lauks ir šals: senio įnorių nesupaisysi.

Ji dar galvoja, kad būtų gera nueiti į tvartą ir pa
žiūrėti, ar neapsiveršiavo žalmargė. Bet ji dar vis mie
guista, toks šaltis — pamoja ranka ir užpučia lempelę. 
Ji vėl lenda į lovą ir šiltai apsikloja. Jei kas bus — ji 
vėl atsikels. Lovoj taip šilta, malonu. Ji apsiverčia ant 
kito šono ir tuč tuojau pradeda knarkti.

O ligonis nusiminęs. Ilgai žiūri į plasdančią gelsvą 
liepsnelę, tyliai vaitoja ir jaučia mirtį slenkant prie jo, 
kaip juodą šešėlį. Už lango tamsu, tylu, ant sienos se
nas laikrodis taksi, skaičiuoja gal paskutines jo gyve
nimo minutes. Brangios paskutinės minutėlės taip lė
tai slenka, vis vienodai, vienodai krinta, kaip lašai nuo 
stogo. Mirsiu ar nemirsiu, mirsiu ar nemirsiu, taip tin
giai, ilgai mąsto ir pradeda snausti. Užsimerkia akys, 
ir saldus miegas atslenka, kaip drungnas pavasario vė
jelis. . .

Rytas, žmona pašoko iš lovos pramigusi, užsimetė 
kažką iš drapanų ir uždegė lemputę. Bet kas čia!? To 
tai ji nelaukė. Ir geriausių nervų žmogus neištūrėtų 
nepykęs. Ligonis miegojo galvą atmetęs ir sunkiai al
savo, o žvakė visa buvo sudegusi. Jo saujoj tik mažytis 
gabalėlis likęs, tarsi tik tam, kad dar didesnio pykčio 
ūkininkei sukeltų.

Vaško prilašėję ant drobulės, ant lovos krašto. Taip 
jis visas žvakes išdegins, nevidonas, o kai numirs — 
nebus nė ko prie karsto pastatyti. Tikras vaikas: pats 
galėjo sudegti! Ir užmik tu man su mirčiai uždegta 
grabnyčia rankose. Tokio žioplio tai ji dar nemačiusi. 
Juo daugiau galvojo, juo didesnis kilo noras išsibarti.

— Tėvai! sarmatos neturi, dargi galėjai sudegti! . .
Senis pravėrė akis, bet taip tingiai, nenorom, pažiū

rėjo į supykusią žmoną ir vėl užsimerkė. Paskui pakėlė 
ranką, pamojo taip silpnai, vos gyvai ir paleido ją vėl 
atgal nukristi ant patalynės, kaip pelenų kojinę.

Žmona nutilo. Toks rankos pamojimas jai pasirodė 
įtartinas. Tai buvo daug rimčiau už visokius įtikinėji-

savo skai- 
ąu, kaip kad

— Pereitą seki 
sų bažnyčioje bi 
valanda.

— Iš kariuom 
T-Sgt. Jonas B] 
Zableckis ir Wa]

— šv. Petro ir 
gija šeštadienį, 
rengia kortų pa 
jos salėj. Pradž 
vakare.

— Parapijos : 
rienė bus lapkrii 
madienį.

— šį sekmadi 
d. 4 vai. po pit 
salėje šaukiar 
Amerikos Liet 
Fondo vietinio 
sirinkimas. Kiel

1 Kemėšis kvieči: 
ir pasitarti dėl 
gų sėkmingesn:

pjus
•Įėjo mūsų ko-
$ vajus. Jau

Philadelphia, Pa. 1 knygų lietu-
kurie at-

— __ _ _____a;pĮ ir malda-
mus. Susigriebė ne laiku pradėjusi bartis ir švelni lietuviškos
paklausė: ' aset širdingai

— Gal slabna? l
— Oi, slabna, slabna. . . -hygas perduo-
Taip graudžiai, kaip iš po žemių, sudejavo ligomfiją arba se- gaS) renka rūbi

Newarl
Spalių 5 d. 

Newarko 35 s! 
uis susirinkim 
nemažas skaii 
svečių.

Džiugu prin 
skyrius yra u(

ir vėl užmigo. aolėms, pažy-
Čia jau rimti popieriai. Abejojimo nėra, kad pask? skiriamos iš

tinę. Tokio jo dar ji nebuvo mačiusi. Dabar ji kgįetuviams. 
kaip juste pajuto mirtį beslenkant prie jos brangaah pasakyti, 
vyro, ir jai gailestis širdį suspaudė, kaip replėmis. V.dj^ eįna fo
kas jai dabar atrodė visiškai kitaip negu naktį, kabėjo pristatyti 
reikėjo žvakę uždegti. Tada tai buvo tik juokai. . « M dabar

ko. Nariai d< 
suprasdami s: 
brolių vargus 
naštą Lietuve 
me.

Be dienotva 
' Trečiokas ir iNa, bet ji neištižusi moteris: ilgai nesigrauden^og pataipaS) "

Skaudu tai skaudu, bet juk dabar gavėnia, toks tuscii^^ gaį 
laikas: "Rp tn ian cpniai viekas: ir nrirpncrfa Atvirai Sn mlaikas. Be to, jau seniai viskas ir prirengta. Atvirai sj krinka, 
kant, nėra jau taip labai ir bloga, jei dabar jis numbn^^ 
Juk vis vien jau pasirengęs, o ko gero dar gali numiiį^j^j įaįp 
tada, kada į laidotuves niekas nė pažiūrėti nenorės. rinkti 
pat mažens ji prie tvarkos pripratusi ir dėl kokio no 
širdies skausmo ermiderio nė nemanydavo kelti. 
atsimena, kad ir ištekėjo ji taip pat dėl tos pačios tvaiĮ 
kos. Tėvai taip norėjo, liepė, toksai buvo ūkio surėdo, 
mas, ir ji nekėlė skandalų, nors jaunikis buvo senokLT* ’ 
ir ne toks jau gražuolis. Bet juk svarbu ūkis ir tėvtjvaist1' 
protėvių ir Dievo nustatyta programa.

Ūkininkei bemedituojant, nė nepasibeldusi, pagal vi^ ■ 
tos papročius, įslinko į kambarį artimiausia kaimyi( 
Šaulienė, gerokai davatkuojanti, aštraus liežuvio, 
maloni moterėlė. Nusitrypė kambaryje snieguotas 
jas, pagarbino Kristų, ir pagal savo būdą ėmė čiauškėtf

— Tai jau ruošies, širdut. . . Pamačiau, kad verši; J* em
palaidi, užėjau pasakyti: po kluoną laksto. . . Gi kaį^__
ligonis? Gal jau geresnis? Gal duos Dievs. . .

Ūkininkė tuoj sumetė, kad veršius bus paleidęs nau-^niy, 
jasis bernas, kuris yra, apskritai, mažai kam tikt’’J. 
stuobris.

— Gi bernas. Nusamdžiau tokį, kur tik eina, ten iM^gija turė-
kadas daro. . . susirinkimą,

Ji su priejuostės kampu nuvalė suolą ir papra^MK. Nakro- 
viešnią sėstis. Dabar ji pradėjo pasakoti apie ligonį-

(Bus daugiau)
rfa Amerikos

Kor.

Išrinkta to] 
dyba ateinant 
garbės pirm. 1 
is, pirm. VI. 

V. Ambrozevi 
nienė, St. Aug 
sandukas, se! 
kas, iždin. S. 
sekr. T. M. Gi

Rūbų rinkli 
komisija: Ag 
Azeliūnienė, 
Ant. Barans 
Grybaitė, V. 
Vileikis, K.

> maitis.
Revizijos 1 

liekas, V. Li
Ab. Gwosd 

tarėjas, J. S' 
tojas per ra 
baite — sp; 
dentė.

Kitas sus 
gruodžio 7 < 
Šv. Jurgio < 
New York A
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Oarold Weston, 
or Freedom, Inc.
Direktorius

tonų mėsozabeth, N. J. 
valgomųjų^ _ _ _ _ _ _ _
džiovintąją šeštadienį mūsų 
100,000 tojuje rinktieji rūbai bu- 
onų cnhujiUOti į B ALF rūbų san- 
dto maistooklyne. Dviem dide- 
Tas maistuį0kais buvo pristatyta 
gas sulaiką svarai drabužių.
uujai, kuriją pavasarį buvo su- 
ropoje. įr pasiųsta 3,000 sva- 

Daug
laujamaisll vajus buvo vykęs vi- 
jį užmokėtirkai. Pavyzdžiu gali 
pristatyti^ks dalykas: kai len- 
riotomsšijjco mūsų kolonijoje sa- 
už jį užj^nėms, tai Elizabetho 
kitos šalyssurinko 11,834 svarus 

i kaip lenkų čia yra kelis 
sakė, „tėty daugiau, negu lietu- 
taikos." j pavyzdys rodo, kad 

Preatajajus sėkmingai praė- 
ris neseni.
mą apie pats palydėjo į sandėlį 
ko, kad neįkyrių pirmininkių ir 
problema, Į? Mary Martin, kuri la- 
Reikia išdh-g šiame vajuje dirbo, 
kitokius fe>ga jos buvo nufoto- 
kymus sufros ir apžiūrėjo san- 
kurios galit atliekamus darbus, 
reikia pasboms buvo paaiškinti, 
gų UNjgįjadarė nemažą įspūdį 
Jeigu UN^uotumas ir sugebėji- 
pinigųirjjiP tvarkingai viską 
kančios
finansine alaitis viešnioms vis- 
maisto ir paaiškino.
tapti min
vėl reikės?.' Choras
rį maistą ■ Parapijos choras vėl 

n i atsigauti, nes ėmė 
....’."iš kariuomenės buvę

Padetlir bariai
■ kilnausta ..... . ,_i.
I dui lĮfe sekmadienis girdėti 
i .alsio Felikso Puzino 
1 balsas. Skardžiai
' baritono Alfonso

) balsas. Retkarčiais 
o ir tenoras V. Bara- 

Rožės žiefes
i ’ . ,. . . ,• j sekmadienis vis kas 

________________________ tujo girdėti.
studijuojamos komp.

i pergyvens sunkes- 
negu bet kurią per-

io naciais. Pagal in- 
is, surinktas Food 
idom organizacijos, 

kad Europoj mais- 
įžėjo net 14 milijonų 
*u buvo prieš karą. 
Europoj trūksta 23.2 
tonų maisto.

is taip blogai pa- 
is, kad milijonai tik- 
.uja, ypač miestuose, 
joj nėra pieno, tik 
nažas kiekis kūdi- 
Vaikai virš arba 3 
tegauna pieno. Nėra 
Kai kuriose vietose 
ilima apsėti tik 20%

jų Europos šalių vien 
ii j a turi pakankamai

Europos ūkininkai tu- ] 
ektinai maisto, bet j 
žmonės valgo tik pu-; 

. trečią dalį, kiek ame- ’ 
ii valgo, ir tas mais- 
. duona. Olandijoj žmo- 
iuna ne daugiau kaip 
kalorijų maisto per 
sulyginus su amerikie- 
00 kalorijų, 
as gresia Prancūzijoj, 
aj, Norvegijoj ir rytų 
os šalyse, 
inai reikia siųsti Euro- 
aisto. žinovai praneša, 
luropos šalys atsigaus 
47 m.
irodo, kad Europa į va- 
nuo Rusijos turės įvež- 

’ sekamus 12 mėnesių 
.usia 15 milijonų tonų 
o. Tai 63% daugiau, ne
veždavo prieš karą, ir 
eturis kartus daugiau, 

importavo praeitais
is. žmonės neturės tiek g lašely® 
;o, kiek turėjo prieš ka-

ei. Ste 8208 aus parašytos šv. Juo-
lišios, kurios seniau 

JONAS DAlMiedotos, bet per karą, 
ų sumažėjimo, nebuvo 

Lietuvis Graborius-Balanos.
;u laiku jos bus gieda- 

1025 MT. VERNON ST., PHOlMr sumą. Choras auga 
ir tikimasi, kad vėl 
nemažas savo, skai- 

■ei. REgent 8434 r Pigumu, kaip kad
6 _„<ries karą.

RICHMOND GRO® . ----- .
WHOLESALE GEOCI® Knygų vajus

ar prasidėjo musų ko- 
SavininkaiUetaviaiS^ knygų vaj-us Jau 

PERKAME ČIA — REMh$'_ineštų knygų lietu- 
1304 -16 Richmond Str. '‘pabėgėliams, kurie at- 

be knygų ir malda- 
----------------------------- Visos lietuviškos
>s-

ry

>a- 
ie- 
lę.
ji 

int

;vą 
jo, 
se- 
ve-
lė-

1UO 
tin- 
ys, 
vė-

letė
To 

'ėtų 
i al- 
:ytis 
kčio

Taip 
s — 
pats 
egta 
Siusi, 
larti. 
i

ažiū- 
įkėlė 
ą vėl

irodė

mus. Susigriebė ne laiku pra$Ų visuomet širdingai 
paklausė: įimtos.
- Gal slabna? aiame knygas perduo-
- Oi, slabna, slabna... :boni?os °!‘są arba se‘ 
Taip graudžiai, kaip 8^'. vienuolėms, pazy-

kad jos skinamos is- ir vėl užmigo. • v x... . „ ... .įsiems lietuviams.čiajaurimtipopienaLM tenka k
tine. Tokio jo dar ji neta^ibų rinkimas eina to. 
kaip juste pajuto mirti nespėjo pristatyti
vyro,,ir jai gailestis sW|^3iuntiniui, gali dabar 
kas jai dabar atrodė visiška1 • mokyk|os patalpas, 
reikėjo žvakę uždegti. Tada^bai bus sutvarkyti. Kai

Na, bet ji neištižusi mole^Jaugiau jų susirinks, 
Skaudu tai skaudu, bet jukda®-\rsiųsta į sandėlį. 
laikas. Be to, jau seniai viskasi*^ esaį-e kviečiami kaip 
kant, nėra jau taip labai ir taip ir rūbus rinkti 
Juk vis vien jau pasirengęs, o k- Kor.
tada, kada į laidotuves niekaip ----------
pat mažens ji prie tvarkos piFMirė J. Katilius 
širdies skausmo ermiderio ^aadienį, spalių 15 d., 
atsimena, kad ir ištekėjo ligoninėj mirė vaisti- 
kos. Tėvai taip norėjo, liepė, Jurgis Katilius, 
mas, ir ji nekėlė skandalų, ^.tidotas ketvirtadienį, 
ir ne toks jau gražuolis.Be'Ponis buvo apie 60 me- 
protėvių ir Dievo nustatyta džiaus.

Ūkininkei bemedituojant,®^- buvo padaryta vidu- 
tos papročius, įslinko į kan^,'eracija> bet po jos jis 
Šaulienė, gerokai davatkuoja^^avo P° trijų dienų 
maloni moterėlė. Nusitrypė ,̂ 
jas, pagarbino Kristų, ir pag^į

— Tai jau ruošies, širdutI ISOIl-lveai IIy5 
palaidi, užėjau pasakyti: P<> % tN „ J. 
ligonis? Gal jau geresnis?

Ūkininkė tuoj sumetė,kad^ Vardo draugija turė- 
jasis bernas, kuris yra, m?tln* susirinkimą, 
stuobris. /ldare Plrm- K’ Nakr°-

— Gi bernas. Nusamdė*. . , . , ,
kadas daro - °3 Viet°3 buvo aPtartl

Ji su priejuostė Tmerikos
viešnią sėstis. Dabar ji P1*"

iRiisda’^

^RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI 
tų gali

Lietuvių Tarybos raštas, ku
riame draugijas kviečia siųs
ti atstovus į visuotinį Lietu
vių Kongresą, įvykstantį Chi
cago j e.

Po diskusijų šiuo klausi
mu buvo nutarta siųsti nuo 
šv. Vardo draugijos atstovą 
į Lietuvių Kongresą ir pa
skirti didesnę auką, apie 200 
dolerių.

Paskui buvo perskaitytas 
seserų pranciškiečių laiškas 
iš Pittsburgho. Jos gražiai 
padėkojo draugijai už auką.

Toliau buvo kalbėta apie 
laikraščių prenumeratų at
naujinimą 1946 metams.

Sužinota, kad buvusiam 
draugijos raštininkui P. Ode
liui spalių 11 d. padaryta ope
racija Newarke. Jis jau po 
truputį atsigauna. Jį buvo 
aplankęs šio laikraščio ko
respondentas ir palinkėjo ge
ro pasveikimo. Odelio uošvis 
M. Bugurevičius serga mies
to ligoninėje jau visa savai
tė.

Odeliui tai jau antra ope
racija po 4 mėn.

Spalių 6 d. mirė draugijos 
narys M. Gančauskas. Visi 
nariai buvo nuėję su velioniu 
atsisveikinti.

Spalių 14 d. draugija šven
tė savo metinę šventę. Visi 
nariai tą dieną bendrai ėjo 
prie komunijos. žinovas

Bayonne, N. J
— Pereitą sekmadienį mū

sų bažnyčioje buvo šventoji 
valanda.

— Iš kariuomenės sugrįžo 
T-Sgt. Jonas Brajus, Jonas 
Zableckis ir Walter Gurskis.

— Šv. Petro ir Povilo drau
gija šeštadienį, spalių 20 d., 
rengia kortų partiją parapi
jos salėj. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Kor.

— Parapijos metinė vaka
rienė bus lapkričio 18 d., sek
madienį.

— Šį sekmadienį, spalių 21 
d. 4 vai. po pietų parapijos 
salėje šaukiamas Bendro 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondo vietinio skyriaus su
sirinkimas. Klebonas kun. M. 
Kemėžis kviečia visus ateiti 
ir pasitarti dėl rūbų ir kny
gų sėkmingesnio vajaus.

Newark, N. J.
Spalių 5 d. įvyko BALF 

Newarko 35 skyriaus meti
nis susirinkimas. Dalyvavo 
nemažas skaičius narių ir 
svečių.

Džiugu priminti, kad tas 
skyrius yra uolus ir vienin
gas, renka rūbus ir juos tvar
ko. Nariai dosniai aukoja 
suprasdami savo tėvų bei 
brolių vargus ir sunkią jų 
naštą Lietuvoje ir ištrėmi
me.

Be dienotvarkės, sekr. A. 
Trečiokas ir iždin. S. Gudas 

į pateikė savo raportus, kurie 
priimti be pataisų.

Išrinkta tokia nauja val
dyba ateinantiems metams: 
garbės pirm. kun. Ig. Kelme
lis, pirm. VI. Dilis, vicepirm. 
V. Ambrozevičius, Ag. Pra- 
nienė, St. Augūnas, Ant. Ma- 
sandukas, sekr. Al. Trečio
kas, iždin. S. Gudas, finansų 
sekr. T. M. Grybaitė.

Rūbų rinkimo ir tvarkymo 
komisija: Ag. Pranienė, O. 
Azeliūnienė, F. Kasaitienė, 
Ant. Baranauskienė, T. M. 
Grybaitė, V. Bičkauskas, Pr. 
Vileikis, K. Jasaitis, J. Že
maitis.

Revizijos komisija: V. Va
liūkas, V. Lukas.

Ab. Gwosdof yra legalis pa
tarėjas, J. Stukas — garsin
tojas per radiją, T. M. Gry
baitė — spaudos korespon
dentė.

Kitas susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 d. 8 vai. vakaro, 
Šv. Jurgio dr-jos salėje 180 
New York Ave. Newark, N.J.

T. M. Grybaitė

Baltimore, Md.
PUSĖ, ŠIMTO METŲ, KAI 

ATVYKAU AMERIKON

Turiu didžią garbę pasvei
kinti brangiuosius „Ameri
kos” skaitytojus 50 metų su
kakties proga, kai atvažia
vau į Ameriką. Tai buvo 1895 
m. spalių 18 d.

Minėjau 25 metų nuo atva
žiavimo sukaktį. Niekas apie 
tą mano brangią dieną tada 
nežinojo, tik Dievas linksmus 
įvykius suteikė: Lietuva jau 
nepriklausomai tvarkėsi 1920 
m. spalių 18 d.

Tada Lietuvoj, šv. Myko
lo bažnyčioj Marijampolėj, 
buvo atnašaujamos šv mišios 
mano sukaktuvių intencija. 
Kitos mišios buvo Baltimo
re j, šv. Alfonso lietuvių baž
nyčioj.

Tą pačią dieną Maryland 
teatre įvyko didelės lietuvių 
prakalbos. Kun. J. žilius pra
šė Lietuvos mokykloms au
kų. Ragino, kad patys lietu
viai neštų aukas prie estra
dos. Bet nė vienas nedrįso. 
Vienas žmogus man padavė 
10 dolerių, kad už jį nuneš
čiau. Kada kalbėtojas, iškė
lęs dešimtinę, linksmas ro
dė visiems, tai sujudo publi
ka iš visų kampų nešti po 
$20, $50 ir $100. Sunešė virš 
4,000 dolerių.

Bet niekas nežinojo, kad 
mano sukakties dienoj tai 
įvyko. Tačiau ta parama lie
tuvių šaliai džiugino mano 
mintis.

Dabar šioji 50 metų sukak
tis, 1945 m. spalių 18 d.

Liūdną matau brangią Lie
tuvą! Ji plūsta ašarose ir 
kraujuose; didžiam kalėjime 
sunaikinta mūsų tėvų žeme
lė.

Nepasiekiau nė Marijam
polės bažnyčios užprašyti 
šv. mišių. Baltimore j, šv. Al
fonso bažnyčioj, užprašytos 
mišios spalių 21 d. 7 vai. ry
te, šv. Panelės Marijos gar
bei.

Visi, atsiminę savo atva
žiavimo dieną į šią laisvės 
šalį, pagarbinkime Švenč. 
Mariją, gailestingą Motiną, 
kaipo Lietuvos Karalienę, 
nes ir šv. Marija sykiu ken
čia ir verkia su Lietuva.

Jonas Karalius

100 Metij Jubiliejus
Sekmadienį, spalių 14 d., 

buvo minima 100 metų nuo 
šv. Alfonso bažnyčios pa
šventinimo. 11 vai. ryte J. M. 
vyskupas McNamara atnaša
vo padėkos mišias. Kun. Ged- 
ra ir kun. Jasaitis jam pa
gelbėjo.

Kun. Pranas Connell, Re- 
demptoristas, Katalikų Uni
versiteto profesorius sakė 
pamokslą. Sanktuarijoj klū
pojo net aštuoni pralotai. 
Bažnyčioje meldėsi per mi
šias daugiau negu 50 kuni
gų. Užpakalyje kunigų buvo 
matyti Sesučių Kazimierie- 
čių Motina Juozapa. Drauge 
su ja dalyvavo sesutė Liudvi- 
na.

Nuotrupos
— Vaclava Abromaitienė, 

mirusio gydytojo žmona, yra 
kritikiškame padėjime Sinai 
ligoninėje. Kun. Dubinskas 
suteikė paskutinius sakra
mentus sekmadienį.

— Visi laukia 40 Valandų 
atlaidų. Visi dar atsimena 
gražius kun. Dr. Vinco An- 
driuškos pamokslus. Jie no
ri vėl jų klausyti. Atlaidai 
prasidės sekmadienį, spalių 
21 d., o baigsis antradienį 
23 d.

— Stepone šilanskienė at
leista iš ligoninės. Jaučiasi 
geriau.

— Ona Simonaitienė nuo 
Glyndon Avė. buvo parblokš
ta širdies atakos. Ieva Ake- 
laitienė nuo Belair Road pa
tarnauja ligonei. Sūnus An
tanas yra labai susirūpinęs.

— Sveikiname Rašlavičius, 
mininčius 49 metus vedybinio 
gyvenimo. Padėkos mišios

AMERIKA
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įvyks pirmadienį, spalių 22 
d. 8:45 vai. ryte.

— Ilgiausių metų Jonui 
Karaliui, minint 50 metų nuo 
atvažiavimo į Ameriką. Jo
nas yra daug rašęs, daug dir
bęs mūsų tautos reikalams. 
Ilgiausių metų!

New Haven, Conn.
Pratęstas Rūbij Vajus

Mūsų klebono kun. E. Gra- 
decko pastangomis visose 
katalikiškose bažnyčiose mū
sų mieste eina rūbų ir avaly
nės rinkliava lietuviams 
tremtiniams.

Šis darbas duoda gerus 
vaisius, šalpos skyriaus na
rės ir nariai energingai dir
ba, skirstydami rūbus ir 
kraudami į dėžes pasiųsti į 
rūbų sandėlį. Vyrai pasidar
buoja savo automobiliais, su
rinkdami rūbus iš namų ir ki
tų vietų.

Taipgi tremtiniams labai 
reikalingos knygos. Taigi kas 
turi gerų lietuviškų knygų, 
vadovėlių maldaknygių, pri- 
duokit į kleboniją, ir jos bus 
pasiųstos į tas vietas, kur 
mūsų lietuviai jas vartos pri
augančios jaunuomenės švie
timui.

Spalių 7-9 dienomis mūsų 
parapijoj buvo 40 valandų 
Šv. Sakramento adoracija. 
Pamokslus sakė kun. Juve
nalis Liauba.

Corp. Jonas Matulaitis jau 
parvyko iš už jūrų namo. Jis 
garbingai atleistas iš karo 
tarnybos. Jis aplankė savo 
pažįstamus ir draugus, papa
sakojo šavo įspūdžius, patir
tus Romoj pas Tėvus Mari
jonus ir apskritai Italijoj ir 
kitose vietose, kuriose teko 
būti. Jonas apsigyveno Meri
den, Conn., kur su savo gimi
nėmis nusipirko gazolino sto
tį.

Augustas ir Domicėlė Ba
kaičiai džiaugiasi, sulaukę 
savo vienintelio sūnaus Pra
no, sugrįžusio iš karo tarny
bos. Pranas puikiai atrodo. 
Jis ketina toliau mokytis.

Sugrįžo Agotos Kudaraus- 
kienės sūnus Antanas, kuris 
buvo jūreivis. Džiaugiasi mo
tinėlė sulaukusi savo jau
niausio sūnelio, kuris dalyva
vo labai pavojinguose susirė
mimuose. M.

Linden, N. J.
Linden Lietuvių Centrinis 

Komitetas rengia didelį ba
lių spalių 27 d. Lietuvių Lais
vės Parke, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J.

Šis balius yra rengiamas 
sudaryti fondui priimti mū
sų grįžtantiems kareiviams.

Tą pačią dieną bus laimė
jimas, kuriam parduodamos 
knygutės.

Muzikantai bus gerai žino
mi iš „Scottys” orkestro. 
Visi kviečiami padėti mūsų 
darbui.

Komitetas

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS

Pietų Amerikos Lietinių 
ŽURNALAS

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeira 4001 

Villa del Cerro
Montevideo

Rep. O. del Uruguay

Į VIETOS ŽINIOS j
KAS NAUJO PAS KRIAUŠIUS

Anksti rytą nuvykau į kriau
čių unijos ofisą. Buvo gana vė
su. Keletas svetimtaučių stovi 
unijos name. Nieko nelaukęs, 
sprukau į lietuvių kriaučių 54 
skyriaus raštinę.

— Sveikas gyvas, Jonai, ar 
nešalta?

— Kas čia per šaltis...
— Kas naujo? Pas mus kriau- 

čiai, atėję į redakciją, klausinė
ja: kada tas algas pakels? Vis
gi, sakau, reikia pasiteirauti pas 
delegatą, kuris susiduria kas
dien su unijos viršininkais ir ge
riausiai gali nusivokti apie algų 
pakėlimą.

— Labai gerai. Rugsėjo 27 
buvo Amalgameitų Unijos atsto
vų ir Manufacturer Association 
atstovų konferencija. Toje kon
ferencijoje iškilo smarkios dis
kusijos. Drabužių Siuvimo Fa
brikantų Susivienijimo atstovai 
griežtai ištojo prieš senatvės 
pensijas ir prieš šešių “legal 
holiday” užmokėjimą. Fabrikan
tai su mielu noru sutinka pa
kelti dolerį algos per dieną, bet 
nenori leisti pensijų ir švenčių 
apmokėjimo. Mūsų unijos virši
ninkai pagrūmojo streiku, jeigu 
jie gražiuoju neįves to, ko rei
kalaujama.

— Atrodo, kad jūsų unijos 
viršininkai „ mean business”.

— Jau ir laikas. Mūsų kriau- 
čiai per visą karo laikotarpį jo
kių algų pakėlimo negavo. Jie 
dirba už tokį užmokestį, kaip 
buvo 1942 m. Nuo 1942 metų gy
venimas pakilo beveik dvigubai, 
o kriaučiams prisidėjo dar viso
kios taksos, kurios nutraukia
mos nuo algos.

— Kriaučiai pasakoja, kad 
jie uždirbo po šimtą ir daugiau 
dolerių per savaitę algos?

— Uždirbo, bet ne prie civi
linio darbo: Tie dideli uždarbiai 
buvo prie kareiviškų drabužių. 
Bet karas jau pasibaigė, ir ka
reiviškų drabužių siuvėjai vaikš
čioja be darbo. Prie civilinių 
drabužių siuvimo didelių uždar
bių nebuvo. Jeigu kai kurie sky
riai uždirbo dolerį kitą daugiau, 
tai dirbo viršvalandžius.

— Tai kiek normaliai kriau
čiai dirba valandų?

— Dabar dirba 40 darbo va
landų per savaitę. O prieš karą 
dirbo 36 valandas per savaitę. 
Jeigu kriaučius sugrąžintų prie 
36 valandų, tai jų algos būtų 
gerokai mažesnės, negu jos bu
vo 1942 metais. Užtat unija ir 
neveda kovos dėl 36 darbo va
landų, kol negaus algų pakėlimo. 
Kai tik gaus algų pakėlimus — 
grįšime prie 36 darbo valandų 
savaitėj. Jeigu sugrąžintų prie 
36 valandų savaitės dabar, be 
algų pakėlimo, tai taip būtų, 
kaip automobilių industrijoje — 
darbininkams truktų mažiausiai 
35 nuošimčių jų algų. Unijos vir
šininkai tai labai gerai žino, ir 
todėl griežčiau iš drabužių fa
brikantų reikalauja algų pakėli
mo ir pensijos su šventėmis.

— Dabar girdėti, kad labai 
trūksta kriaučių. Ar pavieniai 
kriaučiai negali gauti algų pa
kėlimo?

— Tiesa, jie gauna. Bet tai 
labai mažai, tai lašas jūrose... 
Ir reikia pasakyti, kad tik gau
na kiek pakelti, tai kontraktinė
se dirbtuvėse, o ne firmų dirb
tuvėse.

— Atrodo, kad kriaučiai ne
kokioje padėtyje?

— Ir kaip! Dabar viskas de
dama ant Hillmano. Hillmanas 
yra Europoje, tai kai jis parva
žiuos, tai tikimasi, kad bus ga
lutinas žodis: ar kriaučiai pa
skelbs streiką ir reikalaus dau
giau algų pakėlimo, ar be strei
ko susitaikys dėl duotų reikala
vimų.

— O kaip P. Montvilos pager
bimo vakarienės tikietai plati
nami tarp kriaučių?

— Neblogai! P. Montvila yra 
įtakingas žmogus tarp kriaučių, 
užtat ir tikietus lengva parduo
ti.

— Ar manai, kad bus daug 
žmonių jo pagerbimo vakarienė
je lapkričio 10 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje?

— Manau, kad bus. Mat, keli 
entuziastai kriaučiai užsispyrė 
suruošti vakarienę skirtingesnio 
pobūdžio, negu iki šiol jos buvo 
ruošiamos. Iki šiam laikui buvo 
ruošiamos tik dideliems žmo
nėms, o kriaučiai mano, kad rei
kia suruošti paprastiems darbi
ninkams, kurių visuomeninis re
kordas yra gražus. P. Montvilos 
rekordas tarp kriaučių yra la
bai puikus! Jis 1910 metais su
organizavo Kyburio dirbtuvės 
prosininkus. 1913 metais kriau
čių streike jis aktingai dalyvavo 
pikiete ir streiko komitete. Pas
kum nuo to jis protarpiais buvo 
lokalo valdyboje, o 1926 metais 
duoklių rinkėju. Jeigu P. Mont
vila nebuvo nuo 1913 metų ak

tingas, tai dėl įsivyravusių mū
sų frakcijų, kurios katalikus at
skyrė nuo aktingumo lokale.

— Komunistai per savo spau
dą sako, kad, esą, kriaučių loka- 
las kaipo tokis rengia P. Montvi
lai vakarienę?

— Jeigu tikėti, ką komunis
tai sako, tai jie daug ko prisa
ko. Lokalas jokios vakarienės 
P. Montvilai nerengia. P. Mont
vilai vakarienę rengia jo drau
gai, su kuriais jis per daugelį 
metų dirbo unijoje ir už unijos 
ribų. Komunistai, suprantama, 
plūstasi todėl, kad ne jų plauko 
žmogui rengia vakarienę. Jeigu 
rengtų vakarienę jų žmogui, tai 
būtų viskas gerai. Tai pavydūs 
žmonės!

— O kaip jūs manote apie to
kios vakarienės parengimą?

— Aš pats manau, kad tie 
entuziastai kriaučiai, kurie ruo
šia P. Montvilai vakarienę, gra
žų darbą atlieka, žmonės eina 
į visokias “pares” ir ten linksmi
nasi. Daug gražiau, daug pui
kiau nueiti į to žmogaus vaka
rienę, kuris pašventė 35 metus 
darbuotės lietuvybei, lietuvių 
vienybei. Kiek aš prisimenu P. 
Montvilą čia Brooklyne, tai de
mokratinių įsitikinimų žmogus! 
Jis myli laisvę ir jos nesiekia ki
tiems suvaržyti. Jis gerbia visus, 
kurie tik kovoja už darbininkus, 
didesnes algas, už trumpesnes 
darbo valandas. Jeigu komunis
tai turėtų nors kiek padorumo, 
tai jie, užuot purškavę prieš P. 
Montvilai rengiamą vakarienę, 
patys joje dalyvautų.

— Rodos, ir pats sveikas ka
da buvai komunistų tarpe?

— Taip, buvau. Jeigu nebū
čiau buvęs, tai aš nežinočiau apie 
juos nieko. Bet kadangi buvau, 
tai aš juos labai gerai pažįstu. 
Pas juos gali būti kas nori, tik 
duok jiems dolerių, girk jų va
dus ir vadelius — būsi pirmos 
rūšies proletaras. Bet jeigu už
darysi kišenių, pamurmėsi prieš 
jų vadą — tuojau būsi prakeik
tas fašistu, kapitalistu ir dar ka
žin kuo. Vargu yra kita tokia 
organizacija, kaip kad komunis
tų. Pas juos viskas vadui. Blai
viems žmonėms nevieta komu
nistų tarpe, ir jie ten nepasilai
ko ir nepasilaikys.

— Bet pas tave šiandie mažai 
žmonių.

— Pabaiga savaitės, tai nė 
kontraktoriai neatsilanko.

— Aš manau, kad perdaug il
gai užsikalbėjau. Bet neblogų 
žinių gavau apie kriaučius. Už
suksiu ir kitu kartu.

— Prašom, prašom.
“A”. Reporteris

IŠ DARIAUS GIRĖNO 
KONFERENCIJOS

Šion konferencijon spalių
14 d. buvo kviesta 130 drau

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
1 - ... . ■■ ... . ■=<>
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ŠYPSENOS
Aiškus laiškas

Žmona, išvykdama į Flori
dą, pasižadėjo savo pasiliku
siam Bostone vyrui, tuojau 
pasiekus vietą, plačiai viską 
aprašyti. Dviem dienom pra
slinkus, vyras pradeda neri
mauti. Pagaliau gauna iš Flo
ridos laišką. Jis trumpas, bet 
aiškus:

„Mielasis Jonai:
Neturėdama ko veikti, ra

šau tau šį laišką... Neturėda
ma ko pasakyti, baigiu. — 
Tavo mylinti žmona Veroni
ka.”

Gavo atsakymą
— Ar prašei svainį pasko

linti tūkstantį dolerių?
— Prašiau, bet gavau at- 

sikalbinėjantį atsakymą.
— Na, ką gi jis sakė?
— Pasakė, kad jei kas no

ri, tai gali netrukdomas pa
sikarti.

Egzaminas
Vienas motociklistas laikė 

egzaminus, kad gautų leidi
mą kitiems metams važinėti 
motociklu. Egzaminatorius 
paklausė:

— Ką tamsta darytum, jei 
motociklas pakalnėn per 
smarkiai eitų?

— Paspausčiau užpakalinį 
stabdį.

— O jei stabdis pasirodytų 
sugedęs ?

— Spausčiau pirmgalinį.
— O jei ir šis sugedęs?
— O, tada jau aš būčiau 

pakalnėj.
Pranas Bekampis

gijų. Atstovauta 17 dr-jų su 
58 atstovais.

Svarstomas Dariaus Girė
no paminklo vietos klausi
mas. Tai palikta ateičiai.

Išsikalbėta, kaip galima 
būtų sukelti $10,000.00 per 
ateinančius metus.

Išrinkta nauja valdyba, 
į kurią įeina: J. šaltis — 
pirm; J. Glaveskas — vice
pirm. ; Adv. S. Briedis — fi
nansų sekretorius; J. Gudo
ms ir K. Kundrotą — rašt.; 
P. Montvila — ižd.; J. Am
brazaitis ir J. Kairis — iž
do globėjai. Taip pat išrink
ta finansinė komisija iš pen
kių asmenų, kurie su valdyba 
rūpinsis sukelti lėšų.

Po konferencijos įvyko va
karienė. Konferencijoj ir va
karienėje surinkta aukų apie 
$104.00. Rep.
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METINIS DIDŽIULIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

BAZARAS
likų karių. Nemažai yra šei
mų, kurios lietuvių parapi
joms nepriklauso ir todėl iš 
jų išėję kariai yra įtraukti į 
kitų parapijų garbės sąrašus.

Maspetho Žinios

Spaliu-Oct., 18—21
PARAPIJOS SALĖJE

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

Kviečiame visus į BAZARO pabaigtuves. Paskutinės 
Bazaro dienos bus įdomiausios dovanomis ir laimėjimais.

Sukaktis
Spalių 13 d. Pranciška ir 

Pijus Kūrai minėjo 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Penktadienį buvo mišios jų 
intencija, o spalių 13 d. įvyko 
bankietas Zabelckų salėje.

Dalyvių buvo 100. Svočia 
buvo S. Brekertienė, piršlys 
— V. Kuras. Sveikinimus pa
sakė Kurienės tėveliai, kun. 
J. Balkūnas, kun. P. Lekešis, 
kun. J. Kartavičius, V. Va- 
lantiejienė ir eilė kitų. Pro
gramos vedėjas buvo Mika
lauskas.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

ONE G FT

AGENCIES

“AMERIKOS” BAZARO NAUJIENOS
Artimi „Amerikos” bičiu

liai jau dabar uoliai rūpinasi skaitytojas 
„Amerikos 
ru, kurs 
24 ir 25 
salėje.

Šiomis 
rengimo 
nėjo kvietimus įvairioms 
draugijoms, kviesdamas 
ruoštis į bazarą ir įvairiai pa
remti jį. Draugijos prašomos 
išrinkti savo atstovus į ko
mitetą.

Pirmosios žinios atėjo iš 
Maspetho. Ten Karių Motinų 
draugija bazaro komitetan 
išrinko O. Osteikienę ir O. 
Petrulienę, šv. Rožančiaus 
dr-ja išrinko net keturias 
darbuotojas — O. Balkūnie- 
nę, R. Nedzinskienę, J. Ja
nuškienę ir O. Zavistanavi- 
čienę. Moterų Sąjungos 30 
kuopa išrinko savo darbščią- 
ją pirmininkę A. Kivitienę ir 
O. Bagočiūnienę.

Laukiama pranešimų iš ki
tų draugijų valdybų.

Bazaras bus vakarais. Nu
matoma, kad bus daugiau 
pustuzinio atskirų stalų su 
prašmatniomis dovanomis 
patraukliems laimėjimams.

Pergalės Baza- 
įvyks lapkričio 23, 
d. Apreiškimo par.

dienomis bazaro 
komitetas išsiunti- 

kvietimus

METINIS

Spalių-October 19, lSj|| ĮįĮĮp

no Lietuviai Gydytoj a

Tel. EVergreen 8 fiz29
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

Utiniams.
L pataisa.

^jos valstybes, 
■'susiranda ber- 
' jploti ir išnie- 
■jikyse lietuvių, 
^tautoms.

Kiekvienas „Amerikos” 
prašomas būti 

šio bazaro nuoširdžiu rėmė
ju.

46 LIETUVIAI PAAUKOJO 
SAVO GYVYBES

Kvietimas
Spalių 21 d. įvyks Karių 

Motinų ir Žmonų draugijos 
laimėjimo vakaras. Pradžia 
5 vai. 
dykai, 
šelpti 
siems

Prašome visų atsilankyti 
ir parodyti savo gerą širdį.

O. P.

NEW YORK 

MTIOML 
WAR FUND

Muz. Pranas Dulke
Spalių 28 d., Angelų Ka

ralienės parapijos koncerte 
vadovaus par. chorui Trans
figuration salėje.

Šv. Jurgio Parapija

vak. Įėjimas visiems 
Visas pelnas bus su- 
nuo karo nukentėju- 
lietuviams.

Mūsų Apylinkėje

AMERIKOS LIETI 
LIKŲ VISUOME 
KULTŪRINIO C 

SAVAITR)

EINA KAS PEF

Entered as Second-Cla 
Office at Brooklyn, N

įp rudenį čiau-

. jie buvo pa- 
žmonėms — 

buvusiems am-

Spalių 13 d. Brooklyn© vys
kupijos laikraštis „The Tab
let” paskelbė, kad Brookly- 
no vyskupija savo krašto 
ginkluotoms pajėgoms davė 
214,622 vyrus ir moteris. Iš 
jų karo fronte savo gyvybes 
paaukojo 5,441.

Iš lietuvių parapijų į ka
riškas pajėgas (armijon, lai- 
vynan, marinuose) buvo iš
ėję 1,783 jaunuoliai, kurių 46 
atidavė savo gyvybes.

Apreiškimo parapija davė 
740 karių, Angelų Karalienės 
— 400, Maspetho V. J. Atsi
mainymo — 393 ir šv. Jurgio 
par. — 250.

Žuvusių skaičius taip dali
nasi: Apreiškimo par. — 22, 
Šv. Jurgio par. — 9, Angelų 
Karalienės — 8, V. J. Atsi
mainymo — 7.

Aišku, šie skaičiai nepasa
ko tikrai, kad tiek buvo iš 
šios apylinkės lietuvių kata-

— Vėlinių dieną, lapkričio 
2 d., visos mišios bus už mi
rusius parapijiečius, gerada
rius, rėmėjus ir gimines.

— Kristaus Karaliaus 
šventė yra spalių 28 d. šv. 
Sakramentas bus išstatytas 
visą dieną nuo sumos ligi 
7:30 vai. vakaro, kada įvyks 
Šv. Valanda. Melsimės už tai
ką.

— Novena prie šv. Judo 
prasidės spalių 20 d. ir baig
sis su suma spalių 28 d. Mal
dos bus kalbamos rytais po 
pirmųjų mišių. Sudėtinės mi
šios bus suma spalių 28 d.

— Vėlinėse mišios prasidės 
6 vai. ryte ir bus laikomos be 
sustojimo ligi sumai 9 vai. 
ryto. Vakare Vėlinių proce
sija 7:30 v. v.

METINIS
Angelų Karalienes Parapijos

Angelų Karalienes 
Parapija

Koncertas-Balius
Sekmad., Spaliu-Oct. 28 d

TRANSFIGURATION SALĖJE

Šv. Vardo draugijos balius, 
dėl parapijos koncerto, spa
lių 27 dieną nebus. Jis atidė
tas lapkričio 17 dienai.

Visi, kurie esate pirkę to 
baliaus bilietus, prašomi bi
lietuose pažymėti lapkričio 
17 d., šeštadienį.

Marcy Ave. ir Hooper Str., Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA LYGIAI 5 V AL. P. P.

Įžanga 75 centai.
PROGRAMOJE: Dainos, dialogai, monologai, laimėjimas 

100 dolerių ir šokiai
ŠOKIAMS GROS J. AVIŽONIO ORKESTRAS

Visi lietuviai esate kviečiami atsilankyti.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

Tel. MArket 2-5360

Parapijos koncertas ir ba
lius įvyks spalių 28 d., Trans
figuration salėje, Brooklyne.

Programos rengėjai dirba 
išsijuosę, kad patenkintų da
lyvius. Dulkė su choru mo
kosi naujausių dainų.

Yra pakviestos ir kitų pa
rapijų programos dalyvės. 
Jos rengiasi su naujais dia
logais ir monologais.

Bus taip pat 100 dol. lai
mėjimai.

Bus parapijos beno dalis, 
kuri bus įdomi visiems.

Visi kviečiami rengtis iš 
anksto. Bilietai gaunami pas 
varg. Dulkę ir parap. draugi
jų narius.

Lietuviu Radijo Vakarines

Dirmavonės pamokos būna 
pirmadieniais, trečiadieniais 
nuo 4 vai. p.p., šeštadieniais 
nuo 10 vai. ryte.

Tėvai pasistenkite savo vai
kus atsiųsti tuojau.

PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30
Šv. Pranciškaus tretinin

kių bendra šv. Komunija bus 
šį sekmadienį, spalių 21 d. 
9 vai. mišių metu.

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimu Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AI). JEZAVITAS
Muzikos Dir.

Parapijiečiai raginami sa
vo atliekamus geresnius dra
bužius, batus surinkti ir pri
siųsti į parap. salę arba į 101 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
rūbų rinkimo centrą, pažy
mint savo vardą ir parapiją.

Dabar eina vajus, o išblaš
kyti po pasaulį lietuviai rei
kalauja mūsų pagalbos.

• Kun. Dr. K. Rėklaitis, T. 
Marijonų generalinis vizita
torius, iš Washington© pro 
New Yorką grįžo Marianapo- 
lin. Jį palydėjo rektorius 
kun. Dr. J. Vaškas.

® Simas Degulis puikiai 
pasižymi Cornell universite
to futbolo komandoje.

• Angelų Karalienės par. 
metinis koncertas ir balius 
bus spalių 28 d.

• Tautinio Karo Fondo 
lietuvių komitetas lapkričio 
11 d. Apreiškimo par. salėje 
turės koncertą.

• N. Y. Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis įvyks spa
lių 22 d.

• J. Navickas po ilgesnių 
atostogų Connecticut valsti
joj vėl išvyko į karinę ligo
ninę Temple, Texas baigti gy
dymąsi.

• Juozas Belazaras, iš E. 
Windsor, Conn, lankėsi New 
Yorke. Jis Hartfordo ameri
kiečių laikraščiuose dažnai 
parašo apie Lietuvą. Prieš 
pora metų jis mokėsi Maria- 
napoly. Dabar studijuoja žur
nalistiką Hartforde.

• Juozas P. Ginkus karo 
bonų vajuose nepaprastai 
daug dirbo. Jo darbas įver
tintas. šiomis dienomis jam 
suteiktas karo bonų mėlyno
sios brigados generolo laips
nis.

• Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šventės minė
jimas bus vasario 17 d. Webs
ter salėje. Rengia New Yor- 
ko Lietuvių Taryba.

• Aldona Strumskytė, jau
na, gabi pianistė, pakviesta 
Julliard muzikos mokyklos 
mokytoja.

• „Amerikos” Pergalės Ba- 
zarui pritarimas labai dide
lis. .Draugijos lapkričio 23-25 
d.d. susilaikys nuo savo pra
mogų ir rems bazarą.

• Apreiškimo par. metinis 
bazaras sėkmingai prasidėjo 
spalių 13 d. Tęsis iki spalių 
21 d.

• Florence Bernotaitė, tar
naujanti Camp Edwards, ga
vo paaukštinimą — pakelta 
į corporal laipsnį.

• Kun. J. Skripkus, seserų 
pranciškiečių kapelionas 
Pittsburghe, šios savaitės 
gale atvyksta Brooklynan, 
kur sakys pamokslus per at
laidus šv. Jurgio bažnyčioje.

• Suzanos Stumbrytės ir 
Jurgio Kaminsko vestuvės 
įvyks lapkričio 4 d. Apreiš
kimo par. bažnyčioje Brook
lyne.

• Vytautas Bacevičius spa
lių mėn. 28 d., sekmadienį, 
turi piano rečitalį per radijo 
stotį WNYC., nuo 5 iki 5:30 
P. M. Programoj: Bacevi
čiaus, Debussy ir Liszto kūri
niai.

• Violeta Pranokus prašo 
pranešti, kad nuo spalių 11 
d. ji yra pasitraukusi iš Lie
tuvių Radijo draugijos štabo.

Mūsų bažnyčioje keturių 
dešimtų vai. atlaidai prasi
deda šį sekmadienį, spalių 21 
d., per sumą ir tęsis ligi an
tradienio vakaro.

Mišparai vakarais bus 7:30 
vai.

Pamokslus sakys šv. Pran
ciškaus akademijos seserų 
kapelionas kun. J. Skripkus.

Šį sekmadienį po mišparų 
kun. Skripkus padarys pra
nešimą apie projektuojamąją 
pastatyti naują koplyčią mo
kinėms ir seserims Pittsbur- 
ghe. Ta proga jis supažindins 
atsilankiusius smulkiau su 
pačia akademija ir vienuoly
nu. Atsilankiusieji galės duo
ti įvairius klausimus, ypač 
tie tėvai, kurie norėtų ar ma
nytų leisti savo dukreles į 
minėtą akademiją. Kapelio
nas į kiekvieną paklausimą 
duos plačius paaiškinimus.

Ligoniai
Sunkiai serga Anastazija 

Gobolienė. Ji buvo kurį lai
ką ligoninėj, dabar yra na
mie, 1210 Ocean Parkway.

Antanas Daukantas yra 
Cumberland ligoninėj. Jam 
padaryta vidurių operacija.

Už šių ligonių sveikatą yra 
užprašyta keletas šv. mišių.

Linkėtina ligoniams greito 
pasveikimo.

Skaudi naujiena
Teklė Jakubčionienė gavo 

laišką iš Lietuvos, Kauno 
priemiesčio. Laiške pranešė, 
kad ten automobilio nelaimėj 
žuvo jos jaunesnė sesuo Ka
zimiera Majauskienė, tryli
kos vaikų motina.

Kiek pirmiau ji gavo laiš
ką, kad senutei jos motinai 
turėjo nupiauti vieną koją. 
Kokiomis aplinkybėmis tos 
nelaimės įvyko, smulkesnių 
žinių nepaduoda.

Aukos plaukia
Einant šiam šalpos Fondo 

vajui, žmonės buvo paskatin
ti nešti ne tik drabužių, bet

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Y.

Teisybė visur sutinka prie
šus. E. Young

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkim^
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gralius pasipigi- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE^ Įgauti išėjo 

Juozas Gillkus j^distas Drew
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

geru ka- 
Dance Center direktoriai1.?^ 
M. Herman, kuriame ]*.•* “ ’° 
įvertina lietuvaičių daly.1" P S^D. a 
mą ir kviečia lietuvaites^ 
da nors atvykti į šokių pjsąžinės, be gė- 
tiką, kad pamokytų svei®^ ™°riu 
taučius lietuviškų šokiųjB paleido šmeiž- 

T . , . . x . ^tuvius, latvius ir 
Lietuviai turėtų visur,, york rpimeg” 

tik yra galimybės, kuo * peDktadienį. 
čiausiai dalyvauti svetini,, * 
čių tarpe, nes tuo pat • treč- 

t .„4. k jau^au

įtų tremtinių yra 
-jos fašistų orga- 
ariai, arba legio- 
įeaų sukelti ko-

Povilui Janušoniui mi'®3', , . ... 
jo šeimai — žmonai Onai°! 
nui, dukteriai ir žentui ““ Drew 
reiškiame gilią užuoj)8™ slepiasi m- 
skausmo valandoje.

Gražių šč* Į™ W™' 
ii Maskvos teon-

• ==gliai esą fašistai. Trumanas, k 
PARDUODAMA’ domėjosi grese’ Pasisa 

lĖacija, žino, kad kymą visiei 
patogūs naftinis vienetas, ŪU0 meti 

Patarnavau ginti savo baigus aukš 
Prezidentą 

šė, kad šiuo 
jau priimtų 
tymus.

Po metų i 
prezidento 
teitų į at 
metų laikot

Gabesniei 
rytos sąlyj 
mokslą vai 

Kiti bus 
ninku mok 

Jeigu jai 
, tiktų karii 

jis turėtų

ir knygas. Trumpu laiku jų 
gerokai paaugo.

Aukojo šie asmenys: kun. 
Paulionis, J. Brundza, Jakub- 
čioniai, Zajankauskienė, 
Bartkai, Kučinskai, Spaičys.

Kiti pasižadėjo atnešti. Dėl 
žmonių patogumo, prašoma 
knygas atnešti ateinant šven
tadieniais į bažnyčią ir pri
duoti vargon. Brundzai. Jis 
pristatys ir knygas ir drapa
nas į sandėlį.

PATIKO LIETUVAIČIŲ 
ŠOKIAI

Padėkos laiškas
Pradedant New York Na

tional War Fund vajų, kurio 
atidarymas įvyko rugsėjo 30 
d. Bronx Botanical Garden 
New Yorke su įvairių tautų 
šokių programa, dalyvavo ir 
lietuvaitės.

Šokių vedėja Bronė Brun- 
dzienė gavo padėkos laišką 
nuo paties Community Folk

garsinamas ir Lietuvos 
das.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

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

New York 16, N. Y.

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

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

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

Dešimties meti] garantija.

S

iHI

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir Irt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.
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i LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ

UŽUOJAUTA

A
Bene

Garbės

Washingto 
dienį Ameril

Geri, pigūs, 
Gerose vietose.
teisingas. šlaisvę. Šauliams

Apdraudžia viską, kas tiUrikšcionys demo- 1 
prašo. Apdraudžiu (insuriniMihi, liaudinin- . 
žmones. įnokratai ir net

Kreipkitės: u iš dabartinių ko-
Joseph Vastunai !;.ieko. fasistįsk.°

1 sraujos struktu-
Real Estate Insurance m

496 Grand St., Brooklyn, N1.’ *
Tel. EVergreen 7-1670 "JAdu 
_________ ___________ .^iškvietę panašios
— " -----'dįns kaip Drew

- -- - lirjo sėbrai.
liriiibuvo taikoma 

palankesnę dirvą, 
ips kraštų tremti- ; 
iitiduoti rusams ir .

47-40__74th Stree1^'kaiPkar0
rii; juk jie fašis- ■ 

Jackson Heights, N. Y gestapo nariai —
AT-m 4. n Knrrn suminėti kele-NEwtown 9 - 5972

:— ................. .: gas tariamuosius
=~ - —~=i nusikaltėlius’1 pa

šė tėra savotiš-
Saugok Savo

° Wadas, nes juk
Teikiamas geriausias ak^ P°^a ™1°nes 
patikrinimas, prižiūrėjimą1'®0 te^sm0’ beisin- 
AKINIAI prieinamiausiorij^ty1110, 
kainomis pagal jų rūšis. orgarizacija,

aos yra žmonės.
ši ištaiga įsteigta prieš 40 Qeį

Clement A. Vokėj
(VOKETAITIS)

Advokatas

jau turėtų 
tie lapai, a 
gos buvo
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Pats „1 
rytojaus 
vedamaja: 
pranešinu 
išspausdii 
laišką, ki 
tos rusų 
viams, r 
viena iš < 
Sovietų S 

„New 
c ' o iMi Anglija nesuti-f
Stenger & Stenga tremtinių paleis- 
optometristas — optika^ pirmajam ru- ros nepa ei

394-398 Broadway, Brooklyn, N. j , <

šūvis taikė iš- 
Satmrių, latvių ir es- 
jffiimo išteklius.
6 Maskvos teorija, 

visuomenei per- 
Middletono, Bal- 

Karšti Užkandžiai negalėtų gau- 
KASDIEN k»'

w ąstaroji globoja ir 
Patogi Vieta Uzejimui i tas tautas, kurios 

Su MOTERIMS 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIU GĖRIMU

Juozas Zakarauskas, Manager
PUIKI LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Tinkama draugijų susirinkimams, baliams, vestuvėms 
ir kitokiems pokiliams.

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Kampas Stagg Street. TeL EVergreen 4-9672
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MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, VIETINIUS IR IS KITUR.

i 
i

torijos, ; 
sios pad 

Laikn 
„Galii 

tūkstani 
„fašistų 
tijos są 
kiems i 
monių.

■ žmonių 
kurie pi 
jai, tiek 
vo kraš 
kurią 
tebepri 

JUOZAS Z EI D AT ^gas ®iame kare> beiėgė 
‘ąiai žino, kad reta Rusija, 

laiko j 
griežta 
gal ne 
įsivaiz

LIETUVIŠKA

ALUDĖ

kasios sąjungininkų

‘irčiau sekė lietuvii.

41J Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

^ji tauta yra tiek ' 
bojusi prieš laisvės

-J ii dėl demokratijų 
_____________________ ^bip lietuviai.

HAvemeyer 8-0259 ^nuopelnų nepri-
RALPH KRUC A

’OSDokratiių priešai.
FOTOGRAFAS ^nepripažįsta de- 

65 - 23 GRAND AVENUE žemės ir demo- 
Maspeth, N. Y. , korespon- 

—g^Dtew Middleton, tai

Ameri 
bes ui 
prieš 
čiama 
reikia 
do bi
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