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Sekminės Lietuvoje būda
vo viena iš gražiausių šven
čių.

Visa gamta jos laukdavo— 
pievos su žiedų žiedais, pa
dangė su paukščių čiulbėji
mu.

Piemenėlio širdis būdavo 
pilna nerimo, kad tik jis pir
mas atsikeltų ir dar pro su
temas spėtų savo dainelę ant 
visų laukų užtraukti.

Ne tik namų durys būdavo 
alyvomis apkaišytos: net ir 
bulius lankoje vaikščiojo su 
ramunių vainiku ant ragų.

Tiek saulės, tiek džiugesio 
gamtoje, tiek šventumo ir 
giedros žmonių širdyse retai 
kada tepasitaikydavo.

Amerikoje, net ir lietuvių 
parapijose, Sekminių šventė 
—bemaž tik eilinis sekmadie
nis.

Tai yra ne vien Sekminių 
šventės, bet ir gražios lietu
vių bažnytinės tradicijos ap- 
miršimas.

Jau ateina vasara.
Laikraščiai pilni skelbimų 

apie šaunias vietas, ežerus, 
kalnus, miškus,—tik važiuok 
ir gėrėkis saule, vandeniu, gi
rių ošimu.

Nedidelė Amerikos lietu
vių dalis gali džiaugtis ato
stogų grožybėmis.

Daugiausia jie darbinin
kai.

Vis dar atrodo, kad darbi
ninkui daroma malonė, jei 
jąm leidžiama su užmokesčiu 
savaitę pasilsėti.

Iš tikrųjų darbininko ap
mokamos atostogos turėtų 
būti ilgesnes.

Taip yra kituose kultūrin-

būti ir Amerikoje.
Tuo tarpu kai kurie darbi

ninkai čion turi kovoti ir dėl 
vienos savaitės apmokamų 
atostogų.

Senovės pasaulis turėjo 
septynis stebuklus, tarp ku
rių minimi Babilono kaban
tys sodai ir kiti nepaprasti 
anų gadynių dalykai.

Šių dienų žinomiausias 
Amerikos keliautojas Burton 
Holmes mano, kad atėjo lai
kas išskirti septynis mūsų 
amžiaus stebuklus.

Jis paskelbė savo sąrašą, 
kuriame pirmoje vietoje pa
stato Didįjį Kanjoną, Arizo
nos valstijoje.

Antroj vietoj jis parenka 
Paricutino ugniakalnį, kuris 
iš žemės prasimušė tik prieš 
trejus metus, bet dabar jau 
pasiekė pusę Vezuvijaus dy
džio.

Paricutino ugniakalnis yra 
Meksikoj.

Toliau eina Empire State 
pastatas. Jį gali matyti kiek
vienas, kas tik yra New Yor
ke.

Iš senovinių laikų Holmes 
palieka Egipto sfinksą ir pi
ramides. Tai ketvirtasis ste
buklas.

Penktasis—Rio de Janeiro 
uostas, vienas gražiausių pa
sauly.

PAŠTAS JAU PRIIMA SIUNTINIUS 
Į VOKIETIJĄ

Amerikos paštas praneša, 
kad nuo birželio 1 dienos pa
prasti (neregistuoti ir neap
drausti) dovanų siuntiniai 
priimami Amerikos pašte 
persiųsti į Vokietiją, į Ame
rikos zoną, išskyrus Ameri
kos zoną Berlyne.

Siuntinio svoris turi būti 
nedidesnis, kaip 11 svarų. Ne
daugiau kaip vieną pakietą 
tas pats asmuo ir tam pačiam 
adresatui gali sięsti vieną 
kartą per savaitę. Reikia 
siųsti tik būtinus daiktus: 
negendančio maisto, drabu
žių, muilo, vaistų ir kitokių 
būtinų reikmenų.

Pakietai turi būti pažymė
ti “Gift Parcels.” Siuntėjai 
turi sužymėti daiktus, ku
riuos jie siunčia, ir pažymėti 
jų vertę.

Pakietai turi užimti nedau
giau vietos, kaip 72 colius ap
linkui. Mokestis paštui nu
statytas toks: 14 centų sva
rui arba jo daliai.

Adrese turi būti pažymė
tas gavėjo vardas, gatvė ir

namo numeris, miestas, Vo
kietijos pašto srities nume
ris, jeigu žinomas; be to, rei
kia pažymėti: American Zone, 
Germany.

Paštas nepriims pakietų, 
adresuotų “General Delivery” 
arba adresuotų asmenims 
Berlyne.

Jeigu kurie pakietai nepa
sieks adresatų Vokietijoje, 
tai paštas negrąžins jų siun
tėjams. Toki pakietai bus pa
vesti vokiečių pašalpos orga
nizacijoms, kad jos išdalintų 
tuos daiktus reikalingiems 
pagalbos asmenims.

Pakietus galima siųsti ir 
Austrijon, į Amerikos oku
pacijos zoną. Jokių rašytų ar 
spausdintų dalykų negalima 
siųsti pakietuose.

Maskva. — Buvusį Ameri
kos komunistų vadą priėmė 
Stalinas ir kalbėjos pusva
landį.

Netrukus Browderis grįž
ta į Ameriką.

KRIKŠČIONYS LAIMĖJO ITALIJOJE
Roma.—Sekmadienį ir pir

madienį Italijoje praėjo dvi
gubi rinkimai.

Pirmoje vietoje buvo bal
suojama, ar Italijoj pasiliks 
karalius ar ten bus įvesta 
respublika. Paskui buvo ren
kami atstovai į steigiamąjį 
seimą, kuris turės sustatyti 
šalies konstituciją.

Balsų skaitymas baigia
mas tik šios savaitės gale. 
Tada paaiškės, ar Italijoje 
bus monarchija ar respubli
ka. Kiek dabar balsų suskai
tyta, respublikos šalininkai 
turi nedidelę persvarą.

Ir šių rinkimų Italijoje 
stipriausia iškilo krikščionių 
demokratų (katalikų) parti
ja, kuriai vadovauja ministe
ris pirmininkas A. de Gaspe- 
ri.

Iš ligšiol suskaitytų balsų 
krikščionys demokratai buvo 
gavę 6,700,000, socialistai 4,- 
100,000 ir komunistai 3,610,- 
000.

Kairiosios partijos dau
giau pasisekimo turėjo šiau
rinėje Italijoje.

Lenkams Nesiseka 
Kolonizacija

Breslavas.—Aiųer. laikraš

Lenkijai nelabai sekasi su
lenkinti tas Vokietijos žemes, 
kurios jai yra priskirtos.

Breslave seniau buvo 700,- 
000 gyventojų. Dabar ten yra 
tik 100,000 lenkų. ’

Provincijoje ištisuose kai
muose daugiau nieko nema
tyti, kaip tik nudegusių na
mų kaminai.

Į Sileziją iš Lenkijos kas 
mėnuo atvyksta apie 60,000 
naujakurių.

Bet nei naujakurių apgy
vendinimas, nei vokiečių iš
varymas neina taip sklan
džiai, kaip lenkai buvo tikė
jęsi.

SUVAŽIAVO LIETUVIŲ ŽURNALISTAI
Hanau. — šio miesto lietu

vių stovykloje gegužės 11-12 
dienomis įvyko lietuvių žur
nalistų suvažiavimas.

Dėl paskutinių dviejų ste
buklų Holmes turėjo daug 
svyravimų, nes sunku buvo 
pasirinkti iš tokių garseny
bių, kaip pasviręs bokštas Pi- 
zoje, didžioji kinų siena, 
plaukiojantie ji sodai prie 
Meksikos miesto, Taj Maha- 
los šventykla Indijoje, “Nor
mandie” laivas ir nemaža ki
tų.

Pagaliau šešton vieton jis 
nuskyrė San Francisco Auk
sinių Vartų tiltą ir paskuti- 
nėn — atominę bombą.

-* » *
Vieno amerikiečių laikraš

čio bendradarbis apskaičia
vo, kad siunčiant 20 dolerių 
vertės paltą per rusų pripa
žintą agentūrą, už pasiunti-

mą, visokius muitus, patar
navimus, formalumus reikia 
sumokėti net 30 dolerių su 
centais.

Kai kas mėgino siųsti daik
tus į Lietuvą ir turėjo susi
durti su šiuo lupimu.

Lietuvių komunistų laik
raščiai šokosi aiškinti: esą, 
toki siuntiniai yra ne šalpos, 
o biznio reikalas.

Taip, jei kas iš to biznį da
ro, tai tik Maskva.

Lietuviai komunistai vėl 
nepataikė į savo viršininkų 
liniją: rusų konsulato parei
gūnas Fedotovas pareiškė, 
kad jo krašte daugeliui ver
kiamai reikia rūbų ir maisto. 
Nepaslaptis, kad jų reikia 
daug kam ir Lietuvoje: rusai 
ten viską nuliežė.

Jeigu Rusijoj ir jos oku
puotuose kraštuose nieko ne
reikėtų, tai kuriems galams 
rusų šalpos organizacija va
rytų tokią pagelbos propa
gandą šioje šalyje.

Bolševikams svarbu, kad 
šalpa eitų per jų rankas ir 
būtų išdalyta ,jų pataikū
nams.

Jame dalyvavo apie šim
tas asmenų, jų tarpe 41 bu
vusios Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos narys.

Suvažiavimas buvo įdomus 
ir gyvas. Buvo įvairių disku
sijų, pranešimų, atgaivinta 
Lietuvių Žurnalistų Sąjunga, 
kuri yra kaip ir tęsinys Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos.

Išrinkta valdyba, kuri yra 
numačiusi šiemet išleisti sa
vo “Žurnalistų Metraštį” ir 
užsimojusi kitų svarbių dar
bų.

Nutarta tuoj suorganizuoti 
Spaudos ir Informacijos Biu
rą, leisti informacinį laikraš
tį.

Į Žurnalistų Sąjungą buvo 
priimtas 41 naujas narys.

Tuo tarpu sąjunga iš viso 
turi 82 narius.

Rusijoje Numirė 
Kalininas

Maskva. — Birželio 3 dieną 
mirė Kalininas, buvęs tos ša
lies prezidentas.

Dėl blogos sveikatos iš tų 
pareigų jis neseniai buvo ati
trauktas.

Kalininas buvo 70 metų 
amžiaus.

Po Svarbių Rinkimų Prancūzijoje
------------------------------- --------------------------------- --------------------------------------------------- :-------------------------------------- ___________________________________________________

Paryžius. — Sekmadienį 
Prancūzijoje buvo rinkimai į 
naują parlamentą, kurio tiks
las bus sustatyti konstituciją 
kraštui.

Neseniai provincijos bal
suotojai atmetė konstitucijos 
projektą, kurį buvo piršę ko
munistai ir kurį palaikė so
cialistai.

Šiuos rinkimus su dideliu 
susidomėjimu sekė ne tik pa
tys prancūzai, bet ir kitos ša
lys, nes tai buvo lyg ir rodyk
lė, ar Europoje komunizmas 
turi pasisekimo.

Ligšiol Prancūzijoj komu
nistai buvo stipriausia parti
ja. Per šiuos rinkimus jie sa
vo pirmenybę pralaimėjo ir 
pasiliko antroje vietoje.

Daugiausia balsų surinko 
ir atstovų pravedė liaudies 
respublikonai, kurie gavo 162 
atstovus ir 28 procentus bal
sų.

Šiai partijai artimas gene
rolas de Gaulle, bet-valdžioje 
jos stipriausias šulas yra Bi-

Komunistas Valdys 
Čekoslovakiją

Praga. — Laukiama, kad 
Čekoslovakijos vyriausybę 
prezidentas Benešąs paves 
sudaryti komunistų vadui 
Gottvaldui.

Per praėjusius rinkimus 
Čekoslovakijoje komunistai 
gavo daugiausia balsų iš vi
sų partijų, išskyrus Slovaki
ją-

Slovakijoj, kur jiems nepa
sisekė iššokti į pirmą vietą, 
komunistai buvo surengę 
riaušes prieš dešiniąsias gru
pes.

Be to, komunistai spaustu
vių darbininkai dar atsisakė 
išleisti dešiniųjų grupių laik
raščius, tuo būdu stengda
miesi žmones atitraukti nuo 
bolševikams nepageidauja
mos spaudos.

Viešbučio Gaisras 
Chicago  j e

Chicaga. — šiame mieste 
ištiko vienas iš skaudžiausių 
viešbučio gaisrų.

Ligšiol suskaityta žuvusių 
58 žmonės.

Apie penkiolika jų buvo 
užsimušę, šokdami iš langų.

Gaisrą gesino per 300 ug
niagesių. 4

*

San Paulo Kardino
las Priima LietuviŲ

San Paulo. — San Paulo 
kardinolas Brazilijoje prane
šė, kad jis savo arkivyskupi- 
jon priima tris lietuvius ku
nigus tremtinius, dabar esan
čius Vokietijoje.

Jau žinoma, kurie kunigai 
atvažiuos.

Į Braziliją stengiasi patek
ti ir daugiau beviečių lietu
vių.

Pritrūko Duonos 
Amerikoje

New Yorkas. — šią savai
tę New Yorke ir kituose mies
tuose pritrūko duonos.

Žmonės jos laukė prie krau
tuvių uodegose.

Valdžia prižadėjo, kad šis 
reikalas tuoj pagerės.

Tuo tarpu Oklahomos ūki
ninkai pagrasino, kad jie sa
vo javus supūdysią laukuose, 
jeigu nebus pakeltos kainos.

Pabėgėliai Netelpa 
Stovyklose

Frankfurtas. — Kadangi 
Vokietijoj atsiranda vis nau
jų pabėgėlių, ypač žydų iš 
Lenkijos, tai dabar juos vi
sus jau sunku sutalpinti sto
vyklose, nors dalis jų išvyko 
į savo kraštus.

Ryšium su tuo planuojama 
dalį pabėgėlių iškelti į kitus 
kraštus ir išduoti beviečių 
pasus.

Kitiems numatoma rasti 
darbus pačioje Vokietijoje.

Amerikos Valstybės De
partamentas yra pasiteiravęs 
Brazilijos ir Dominicanos 
respublikos apie įvažiavimo 
galimumus į tas šalis.

Tačiau atrodo, kad didžia
jai pabėgėlių ir tremtinių da
liai ilgesnį laiką reikės pasi
likti Vokietijoje.

Edward Stettinius 
Pasitraukė

dault, dabartinis užsienių rei
kalų ministeris.

Komunistai pravedė 149 
atstovus, o seniau turėjo 155.

Žymiau pralaimėjo socia
listai, kurių žmogus yra ša
lies prezidentas Gouin. Jų 
partijos vadas Blum neseniai 
Washingtone sėkmingai bai
gė derybas dėl didelės pasko
los Prancūzijai.

Dabar socialistai turės 122 
atstovus.

Liaudies respublikonai lai
koma katalikams artimiausia 
partija.

Po rinkimų pradėti pasita
rimai dėl naujos vyriausybės 
sudarymo.

Į naują parlamentą buvo 
išrinkti ir toki prieškariniai 
prancūzų politikai kaip Her- 
riot, Reynaud, Daladier. Bu
vo išrinktas ir garsus pran
cūzų generolas Giraud.

Iš šių rinkimų daroma iš
vada, kad Europa sukasi nuo 
komunizmo.

Stet-New Yorkas. — Ed.
tinius, Amerikos atstovas 
Jungtinių Tautų organizaci
joje, pasitraukė iš šių parei-

Į jo vietą laikinai paskir
tas H. V. Johnson.

Spėjama, kad Stettinius 
kandidatuos į Senatą. -

Washingtonas. — Birželio 
13 d. Valstybės sekretorius 
Bymes išskrenda į Paryžių, 
kur bus atnaujinta Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos ir 
Rusijos užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencija.

Su juo išskris taip pat de
mokratų senatorius Connally 
ir respublikonų Vandenberg.

Byrnes pranešė, kad jisai 
yra kitų šalių ministeriams 
įteikęs taikos sutarties su 
Austrija planą, bet dar nėra 
gavęs jokio atsakymo.

UNRRA pareigūnai paskel
bė, kad Austrijai ekonomiš
kai ant kojų atsistoti reika
linga 89 milijonų dolerių.

Ministerių konferencija 
Paryžiuje posėdžius turi pra
dėti birželio 15 d.

Ankara.—Penktadienį Tur
kijoje, prie Vano ežero, buvo 
didelis žemės drebėjimas.

Žuvo apie 1,400 žmonių.
Smarkiausias žemės dre

bėjimas Turkijoje yra buvęs 
1939 m., kada žuvo apie 30,- 
000 asmenų.

STALINAS SERGA IR NESERGA
Washingtonas. — Prez. H. 

Trumanas pranešė, kad jis 
du kartu yra kvietęs Staliną 
atvykti į Jungtines Vąlsty- 
bes aptarti tarptautinių klau
simų.

Stalinas atsisakė, kaip 
priežastį nurodydamas savo 
sveikatą: esą, gydytojai už
draudę jam tolimesnes kelio
nes.

Ligšiol nebuvo jokių žinių, 
kad Rusijos diktatoriaus 
sveikata būtų žymiai sušlu
bavusi.

Prezidentas Trumanas nu
rodė, kad jis nemanąs arti
mesniu laiku susitikti su Sta
linu šioje šalyje ar kur nors 
už Amerikos sienų.

Amerikos socialistų parti
jos galva Norman Thomas 
pareiškė, kad Sovietų Rusija 
sudaro pasauliui pavojų.

Jis kalbėjo, kad nacių to
talitarizmas yra žlugęs, bet 
Rusija yra įsivedusi lygiai 
žiaurią diktatūrą, darbo ver
gus, depotizmą ir stengiasi 
visur įsigalėti.

Peronas Perėmė 
Prezidentavimą

Buenos Aires. — Preziden
to pareigas perėmė Peronas, 
kuris prieš kiek laiko buvo 
laimėjęs rinkimus.

Peronas laikomas “stip
riuoju vyru” Argentinoj.

BEVINAS ĮSPĖJO RUSUS DEL TAIKOS
Londonas. — Anglijos už

sienių reikalų ministeris Be- 
vinas parlamente per disku
sijas pasakė svarbią kalbą 
tarptautiniais klausimais.

Jis stipriai parėmė keturių 
valstybių sąjungos planą, ku
rį yra pasūlęs Byrnes, ir pa-

kitus šaukia fašistais ar pu
siau fašistais.

Bevino kalba paliko tamsų 
įspūdį apie dabartinę pasau
lio tarptautinę padėtį.

Popięžiaus Žodis

Bevinas pasakė, kad jeigu 
Sovietų Rusija šia proga ne
pasinaudos ir jeigu tam kraš
tui rūpi taika, tai vėliau gali 
visai neatsirasti tokių sąly
gų taikai patikrinti.

Anglų užsienių ministe
ris apgailestavo, jog iš viso 
Rusijos nusistatymo matyti, 
kad toji šalis galvojanti tik 
tada būsianti saugi, kai “kiek
viena šalis pasaulyje turės 
sovietinę sistemą.” Jo nuo
mone, tokia politika yra vie
na didžiausių kliūčių taikai. 
Esą, rusai įsigalvoję, kad tik 
jie vieni demokratai, o visus

Roma. — Savo kalboje per 
radiją popiežius Pijus XII į- 
spėjo, kad šiandien pasauliui 
gresia absoliutizmo viešpata
vimas, kuriame žmogus yra 
laikomas paprasta mašina ir 
kur laisvei nėra vietos.

Krikščionybė stovi už žmo
gaus teises ir jo laisvę, žmo
nėms svarbu eiti nurodytais 
krikščionybės keliais ir nesi- 
mesti į materialistinės val
stybės santvarką.

Popiežius kalbą pasakė ry
šium su kardinolų linkėji
mais jo vardinėse.

NEMUNAS UŽLIEJO KAUNO MIESTU
New Yorkas.—Šiemet Kau

ną buvo ištikę labai dideli 
potvyniai, kaip retai kada 
yra buvę, ir padarė daug nuo
stolių.

Lietuva Argentinos 
Laikraščiuose

Buenos Aires.—Argentino
je gyvenąs lietuvis žurnalis
tas K. Verax yra daug pasi
darbavęs ispanų kalba nu
šviesti Lietuvos padėčiai.

Paskutiniu laiku vėl pasi
rodė keletas jo straipsnių.

“El Pueblo” laikrašty va
sario 19 dieną buvo įdėtas jo 
straipsnis “Lietuva jos bevie- 
čių poetų akimis.”

Straipsnyje kalbama apie 
J. Aisčio ir Bern. Brazdžio
nio paskesnius veikalus, duo
dant ir citatų iš jų lyrikos is
panų kalba. -

Tam pat laikrašty kovo 6 
d. K. Verax lietuvių vargus 
nušviečia straipsny “Žmonės 
be tėvynės” ir kovo 10 die
ną—“Be garbės.”

Kovo 28 d. “El Pueblo” įsi
dėjo K. Verax straipsnį “De 
Profundis” ir balandžio 2 d. 
“Apmąstymai ant Europos 
griuvėsių.” ‘

Nemunui išsiliejus, buvo 
apsemta didelė miesto dalis. 
Daug žalos buvo padaryta 
teatro rūmuose, knygynuose 
prie Laisvės Alėjos ir kitose 
vietose.

Ir seniau Nemunas ištvin
davo, bet ne taip smarkiai.

Nuostolių buvo pridaryta 
ir provincijoje.

Potvynio priežastis—ledų 
susigrūdimas.

Teko patirti, kad Kaune 
veikia vienintelė Lietuvoje 
kunigų seminarija.

Lietuvos atsistatymas po 
karo eina sunkiai. Vilniuje, 
kuris žiauriai nukentėjo mū
šių metu, ligi paskutinio lai
ko kai kuriose vadinamosiose 
ministerijose langai dar sto
vėjo be stiklų.

Lietuviai Studijuoja 
Innsbruckė

Innsbruckas. — šio miesto 
universitete šiuo laiku stu
dijuoja 117 lietuvių,—medici
ną, filosofiją, kalbas ir kito
kius mokslus.

Austrijoje jaučiamas gy
vas lietuvių veikimas.

Salzburge lietuviai leidžia 
du laikraščius rotatorium ir 
spaustuvėj — gražų žurnalą 
“Tėvynėn.”
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Sekminių šventė 
Darbininkų atostogos 
Septyni stebuklai 
Ir atominė bomba 
Apie siuntinius Lietuvon

Sekminės Lietuvoje būda
vo viena iš gražiausių šven
čių.

Visa gamta jos laukdavo— 
pievos su žiedų žiedais, pa
dangė su paukščių čiulbėji
mu.

Piemenėlio širdis būdavo 
pilna nerimo, kad tik jis pir
mas atsikeltų ir dar pro su
temas spėtų savo dainelę ant 
visų laukų užtraukti.

Ne tik namų durys būdavo 
alyvomis apkaišytos: net ir 
bulius lankoje vaikščiojo su 
ramunių vainiku ant ragų.

Tiek saulės, tiek džiugesio 
gamtoje, tiek šventumo ir 
giedros žmonių širdyse retai 
kada tepasitaikydavo.

Amerikoje, net ir lietuvių 
parapijose, Sekminių šventė 
—bemaž tik eilinis sekmadie
nis.

Tai yra ne vien Sekminių 
šventės, bet ir gražios lietu
vių bažnytinės tradicijos ap- 
miršimas.

Jau ateina vasara.
Laikraščiai pilni skelbimų 

apie šaunias vietas, ežerus, 
kalnus, miškus,—tik važiuok 
ir gėrėkis saule, vandeniu, gi
rių ošimu.

Nedidelė Amerikos lietu
vių dalis gali džiaugtis ato
stogų grožybėmis.

Daugiausia jie darbinin
kai.

Vis dar atrodo, kad darbi
ninkui daroma malonė, jei 
jam leidžiama su užmokesčiu 
savaitę pasilsėti.

Iš tikrųjų darbininko ap
mokamos atostogos turėtų 
būti ilgesnės.
.Taip yra kituose kultūrin- 

cnmoA IrrhžfiinaA fain furėtu
būti ir Amerikoje.

Tuo tarpu kai kurie darbi
ninkai čion turi kovoti ir dėl 
vienos savaitės apmokamų 
atostogų.

Senovės pasaulis turėjo 
septynis stebuklus, tarp ku
rių minimi Babilono kaban
tys sodai ir kiti nepaprasti 
anų gadynių dalykai.

Šių dienų žinomiausias 
Amerikos keliautojas Burton 
Holmes mano, kad atėjo lai
kas išskirti septynis mūsų 
amžiaus stebuklus.

Jis paskelbė savo sąrašą, 
kuriame pirmoje vietoje pa
stato Didįjį Kanjoną, Arizo
nos valstijoje.

Antroj vietoj jis parenka 
Paricutino ugniakalnį, kuris 
iš žemės prasimušė tik prieš 
trejus metus, bet dabar jau 
pasiekė pusę Vezuvijaus dy
džio.

Paricutino ugniakalnis yra 
Meksikoj.

Toliau eina Empire State 
pastatas. Jį gali matyti kiek
vienas, kas tik yra New Yor
ke.

Iš senovinių laikų Holmes 
palieka Egipto sfinksą ir pi
ramides. Tai ketvirtasis ste
buklas.

Penktasis—Rio de Janeiro 
uostas, vienas gražiausių pa
sauly.

Dėl paskutinių dviejų ste
buklų Holmes turėjo daug 
svyravimų, nes sunku buvo 
pasirinkti iš tokių garseny
bių, kaip pasviręs bokštas Pi- 
zoje, didžioji kinų siena, 
plaukiojantie ji sodai prie 
Meksikos miesto, Taj Maha- 
los šventykla Indijoje, “Nor
mandie” laivas ir nemaža ki
tų.

Pagaliau šešton vieton jis 
nuskyrė San Francisco Auk
sinių Vartų tiltą ir paskuti- 
nėn — atominę bombą.

Vieno amerikiečių laikraš
čio bendradarbis apskaičia
vo, kad siunčiant 20 dolerių 
vertės paltą per rusų pripa
žintą agentūrą, už pasiunti-

Č i A Mt Rih A
,■ S.

....................______________ ________

PENKTADIENIS, BIRŽELIO-JUNE 7,1946 
---------------- ------------------ - --------- -- --------------

IF / ■ ■ ■ *

Po Svarbių Rinkimų Prancūzijoje
------ ------ ---------------------------------- :---------- ----- G ______

Paryžius. — Sekmadienį 
Prancūzijoje buvo rinkimai į 
naują parlamentą, kurio tiks
las bus sustatyti konstituciją 
kraštui.

Neseniai provincijos bal
suotojai atmetė konstitucijos 
projektą, kurį buvo piršę ko
munistai ir kurį palaikė so
cialistai.

Šiuos rinkimus su dideliu 
susidomėjimu sekė ne tik pa
tys prancūzai, bet ir kitos ša
lys, nes tai buvo lyg ir rodyk
lė, ar Europoje komunizmas 
turi pasisekimo.

Ligšiol Prancūzijoj komu
nistai buvo stipriausia parti
ja. Per šiuos rinkimus jie sa
vo pirmenybę pralaimėjo ir 
pasiliko antroje vietoje.

Daugiausia balsų surinko 
ir atstovų pravedė liaudies 
respublikonai, kurie gavo 162 
atstovus ir 28 procentus bal
sų.

Šiai partijai artimas gene
rolas de Gaulle, bet-valdžioje 
jos stipriausias šulas yra Bi-
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PAŠTAS JAU PRIIMA SIUNTINIUS 
Į VOKIETIJĄ

Amerikos paštas praneša, 
kad nuo birželio 1 dienos pa
prasti (neregistuoti ir neap
drausti) dovanų siuntiniai 
priimami Amerikos pašte 
persiųsti į Vokietiją, į Ame
rikos zoną, išskyrus Ameri
kos zoną Berlyne.

Siuntinio svoris turi būti 
nedidesnis, kaip 11 svarų. Ne
daugiau kaip vieną pakietą 
tas pats asmuo ir tam pačiam 
adresatui gali sięsti vieną 
kartą per savaitę. Reikia 
siųsti tik būtinus daiktus: 
negendančio maisto, drabu
žių, muilo, vaistų ir kitokių 
būtinų reikmenų.

Pakietai turi būti pažymė
ti “Gift Parcels.” Siuntėjai 
turi sužymėti daiktus, ku
riuos jie siunčia, ir pažymėti 
jų vertę.

Pakietai turi užimti nedau
giau vietos, kaip 72 colius ap
linkui. Mokestis paštui nu
statytas toks: 14 centų sva
rui arba jo daliai.

Adrese turi būti pažymė
tas gavėjo vardas, gatvė ir

namo numeris, miestas, Vo
kietijos pašto srities nume
ris, jeigu žinomas; be to, rei
kia pažymėti: American Zone, 
Germany.

Paštas nepriims pakietų, 
adresuotų “General Delivery” 
arba adresuotų asmenims 
Berlyne.

Jeigu kurie pakietai nepa
sieks adresatų Vokietijoje, 
tai paštas negrąžins jų siun
tėjams. Toki pakietai bus pa
vesti vokiečių pašalpos orga
nizacijoms, kad jos išdalintų 
tuos daiktus reikalingiems 
pagalbos asmenims.

Pakietus galima siųsti ir 
Austrijon, į Amerikos oku
pacijos zoną. Jokių rašytų ar 
spausdintų dalykų negalima 
siųsti pakietuose.

Maskva. — Buvusį Ameri
kos komunistų vadą priėmė 
Stalinas ir kalbėjos pusva
landį.

Netrukus Browderis grįž
ta į Ameriką.

KRIKŠČIONYS LAIMĖJO ITALIJOJE
Roma.—Sekmadienį ir pir

madienį Italijoje praėjo dvi
gubi rinkimai.

Pirmoje vietoje buvo bal
suojama, ar Italijoj pasiliks 
karalius ar ten bus įvesta 
respublika. Paskui buvo ren
kami atstovai į steigiamąjį 
seimą, kuris turės sustatyti 
šalieb konstitlic^

Balsų skaitymas baigia
mas tik šios savaitės gale. 
Tada paaiškės, ar Italijoje 
bus monarchija ar respubli
ka. Kiek dabar balsų suskai
tyta, respublikos šalininkai 
turi nedidelę persvarą.

Ir šių rinkimų Italijoje 
stipriausia iškilo krikščionių 
demokratų (katalikų) parti
ja, kuriai vadovauja ministe
ris pirmininkas A. de Gaspe- 
ri.

Iš ligšiol suskaitytų balsų 
krikščionys demokratai buvo 
gavę 6,700,000, socialistai 4,- 
100,000 ir komunistai 3,610,- 
000.

Kairiosios partijos dau
giau pasisekimo turėjo šiau
rinėje Italijoje.

Lenkams Nesiseka 
Kolonizacija

Lenkijai 
lenkinti tas Vokietijos žemes, 
kurios jai yra priskirtos.

Breslave seniau buvo 700,- 
000 gyventojų. Dabar ten yra 
tik 100,000 lenkų.

Provincijoje ištisuose kai
muose daugiau nieko nema
tyti, kaip tik nudegusių na
mų kaminai.

Į Sileziją iš Lenkijos kas 
mėnuo atvyksta apie 60,000 
naujakurių.

Bet nei naujakurių apgy
vendinimas, nei vokiečių iš
varymas neina taip sklan
džiai, kaip lenkai buvo tikė
jęsi.

SUVAŽIAVO LIETUVIU ŽURNALISTAI
Hanau. — šio miesto lietu

vių stovykloje gegužės 11-12 
dienomis įvyko lietuvių žur
nalistų suvažiavimas.

mą, visokius muitus, patar
navimus, formalumus reikia 
sumokėti net 30 dolerių su 
centais.

Kai kas mėgino siųsti daik
tus į Lietuvą ir turėjo susi
durti su šiuo lupimu.

Lietuvių komunistų laik
raščiai šokosi aiškinti: esą, 
toki siuntiniai yra ne šalpos, 
o biznio reikalas.

Taip, jei kas iš to biznį da
ro, tai tik Maskva.

Lietuviai komunistai vėl 
nepataikė į savo viršininkų 
liniją: rusų konsulato parei
gūnas Fedotovas pareiškė, 
kad jo krašte daugeliui ver
kiamai reikia rūbų ir niaisto. 
Nepaslaptis, kad jų reikia 
daug kam ir Lietuvoje: rusai 
ten viską nuliežė.

Jeigu Rusijoj ir jos oku
puotuose kraštuose nieko ne
reikėtų, tai kuriems galams 
rusų šalpos organizacija va
rytų tokią pagelbos propa
gandą šioje šalyje.

Bolševikams svarbu, kad 
šalpa eitų per jų rankas ir 
būtų išdalyta jų 
nams.

Jame dalyvavo apie šim
tas asmenų, jų tarpe 41 bu
vusios Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos narys.

Suvažiavimas buvo įdomus 
ir gyvas. Buvo įvairių disku
sijų, pranešimų, atgaivinta 
Lietuvių žurnalistų Sąjunga, 
kuri yra kaip ir tęsinys Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos.

Išrinkta valdyba, kuri yra 
numačiusi šiemet išleisti sa
vo “Žurnalistų Metraštį” ir 
užsimojusi kitų svarbių dar
bų.

Nutarta tuoj suorganizuoti 
Spaudos ir Informacijos Biu
rą, leisti informacinį laikraš
tį.

Į žurnalistų Sąjungą buvo 
priimtas 41 naujas narys.

Tuo tarpu sąjunga iš viso 
turi 82 narius.

Rusijoje Numirė 
Kalininas

pataikū-

Komunistas Valdys 
Čekoslovakiją

Praga. — Laukiama, kad 
Čekoslovakijos vyriausybę 
prezidentas Benešąs paves 
sudaryti komunistų vadui 
Gottvaldui.

Per praėjusius rinkimus 
Čekoslovakijoje komunistai 
gavo daugiausia balsų iš vi
sų partijų, išskyrus Slovaki
ją

Slovakijoj, kur jiems nepa
sisekė iššokti į pirmą vietą, 
komunistai buvo surengę 
riaušes prieš dešiniąsias gru
pes.

Be to, komunistai spaustu
vių darbininkai dar atsisakė 
išleisti dešiniųjų grupių laik
raščius, tuo būdu stengda
miesi žmones atitraukti nuo 
bolševikams nepageidauja
mos spaudos.

Viešbučio Gaisras 
Chicago j e

J

Chicaga. — šiame mieste 
ištiko vienas iš skaudžiausių 
viešbučio gaisrų.

Ligšiol suskaityta žuvusių 
58 žmonės.

Apie penkiolika jų buvo 
užsimušę, šokdami iš langų.

Gaisrą gesino per 300 ug
niagesių. i

Pabėgėliai Netelpa 
Stovyklose

Frankfurtas. — Kadangi 
Vokietijoj atsiranda vis nau
jų pabėgėlių, ypač žydų iš 
Lenkijos, tai dabar juos vi
sus jau sunku sutalpinti sto
vyklose, nors dalis jų išvyko 
į savo kraštus.

Ryšium su tuo planuojama 
dalį pabėgėlių iškelti į kitus 
kraštus ir išduoti beviečių 
pasus.

Kitiems numatoma rasti 
darbus pačioje Vokietijoje.

Amerikos Valstybės De
partamentas yra pasiteiravęs 
Brazilijos ir Dominicanos 
respublikos apie įvažiavimo 
galimumus į tas šalis.

Tačiau atrodo, kad didžia
jai pabėgėlių ir tremtinių da
liai ilgesnį laiką reikės pasi
likti Vokietijoje.

Edward Stettinius 
Pasitraukė

New Yorkas. — Ed. 
tinius, Amerikos

Maskva. — Birželio 3 dieną 
mirė Kalininas, buvęs tos ša
lies prezidentas.

Dėl blogos sveikatos iš tų 
pareigų jis neseniai buvo ati
trauktas.

Kalininas buvo 70 metų 
amžiaus.

Stet- 
atstovas 

Jungtinių Tautų organizaci
joje, pasitraukė iš šių parei
gų.

Į jo vietą laikinai paskir
tas H. V. Johnson.

Spėjama, kad Stettinius 
kandidatuos į Senatą.

San Paulo Kardino
las Priima Lietuviu

San Paulo. — San Paulo 
kardinolas Brazilijoje prane
šė, kad jiff savo arkivyskupi- 
jon priima tris lietuvius ku
nigus tremtinius, dabar esan
čius Vokietijoje.

Jau žinoma, kurie kunigai 
atvažiuos.

Į Braziliją stengiasi patek
ti ir daugiau beviečių lietu
vių.

Pritrūko Duonos 
Amerikoje

New Yorkas. — šią savai
tę New Yorke ir kituose mies
tuose pritrūko duonos.

Žmonės jos laukė prie krau
tuvių uodegose.

Valdžia prižadėjo, kad šis 
reikalas tuoj pagerės.

Tuo tarpu Oklahomos ūki
ninkai pagrasino, kad jie sa
vo javus supūdysią laukuose, 
jeigu nebus pakeltos kainos.

Washingtonas. — Birželio 
13 d. Valstybės sekretorius 
Byrnes išskrenda į Paryžių, 
kur bus atnaujinta Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos ir 
Rusijos užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencija.

Su juo išskris taip pat de
mokratų senatorius Connally 
ir respublikonų Vandenberg.

Byrnes pranešė, kad jisai 
yra kitų šalių ministeriams 
įteikęs taikos sutarties su 
Austrija planą, bet dar nėra 
gavęs jokio atsakymo.

UNRRA pareigūnai paskel
bė, kad Austrijai ekonomiš
kai ant kojų atsistoti reika
linga 89 milijonų dolerių.

Ministerių konferencija 
Paryžiuje posėdžius turi pra
dėti birželio 15 d.

Ankara.—Penktadienį Tur
kijoje, prie Vano ežero, buvo 
didelis žemės drebėjimas.

Žuvo apie 1,400 žmonių.
Smarkiausias žemės dre

bėjimas Turkijoje yra buvęs 
1939 m., kada žuvo apie 30,- 
000 asmenų.

STALINAS SERGA IR NESERGA
Washingtonas. — Prez. H. 

Trumanas pranešė, kad jis 
du kartu yra kvietęs Staliną 
atvykti į Jungtines Valsty
bes aptarti tarptautinių klau
simų.

Stalinas atsisakė, kaip 
priežastį nurodydamas savo 
sveikatą: esą, gydytojai už
draudę jam tolimesnes kelio
nes.

Ligšiol nebuvo jokių žinių, 
kad Rusijos diktatoriaus 
sveikata būtų žymiai sušlu
bavusi.

Prezidentas Trūmanas nu
rodė, kad jis nemanąs arti
mesniu laiku susitikti su Sta
linu šioje šalyje ar kur nors 
už Amerikos sienų.

Amerikos socialistų parti
jos galva Norman Thomas 
pareiškė, kad Sovietų Rusija 
sudaro pasauliui pavojų.

Jis kalbėjo, kad nacių to
talitarizmas yra žlugęs, bet 
Rusija yra įsivedusi lygiai 
žiaurią diktatūrą, darbo ver
gus, depotizmą ir stengiasi 
visur įsigalėti.

Peronas Perėmė 
Prezidentavimą

dault, dabartinis užsienių rei
kalų ministeris.

Komunistai pravedė 149 
atstovus, o seniau turėjo 155.

Žymiau pralaimėjo socia
listai, kurių žmogus yra ša
lies prezidentas Gouin. Jų 
partijos vadas Blum neseniai 
Washingtone sėkmingai bai
gė derybas dėl didelės pasko
los Prancūzijai.

Dabar socialistai turės 122 
atstovus.

Liaudies respublikonai lai
koma katalikams artimiausia 
partija.

Po rinkimų pradėti pasita
rimai dėl naujos vyriausybės 
sudarymo.

Į naują parlamentą buvo 
išrinkti ir toki prieškariniai 
prancūzų politikai kaip Her- 
riot, Reynaud, Daladier. Bu
vo išrinktas ir garsus pran
cūzų generolas Giraud.

Iš šių rinkimų daroma iš
vada, kad Europa sukasi nuo 
komunizmo.

BEVINAS ĮSPĖJO RUSUS DĖL TAIKOS
Londonas. — Anglijos už

sienių reikalų ministeris Be
vinas parlamente per disku
sijas pasakė svarbią kalbą 
tarptautiniais klausimais.

Jis stipriai parėmė keturių 
valstybių sąjungos planą, ku
rį yra pasūlęs Byrnes, ir pa
brėžė, kad tai nudaro progą

kitus šaukia fašistais ar pu
siau fašistais.

Bevino kalba paliko tamsų 
įspūdį apie dabartinę pasau
lio tarptautinę padėtį.

Popiežiaus Žodis

saugumo klausimus.
Bevinas pasakė, kad jeigu 

Sovietų Rusija šia proga ne
pasinaudos ir jeigu tam kraš
tui rūpi taika, tai vėliau gali 
visai neatsirasti tokių sąly
gų taikai patikrinti.

Anglų užsienių ministe- 
ris apgailestavo, jog iš viso 
Rusijos nusistatymo matyti, 
kad toji šalis galvojanti tik 
tada būsianti saugi, kai “kiek
viena šalis pasaulyje turės 
sovietinę sistemą.” Jo nuo
mone, tokia politika yra vie
na didžiausių kliūčių taikai. 
Esą, rusai įsigalvoję, kad tik 
jie vieni demokratai, o visus

Roma. — Savo kalboje per 
radiją popiežius Pijus XH į- 
spėjo, kad šiandien pasauliui 
gresia absoliutizmo viešpata
vimas, kuriame žmogus yra 
laikomas paprasta mašina ir 
kur laisvei nėra vietos.

Krikščionybė stovi už žmo
gaus teises ir jo laisvę. Žmo
nėms svarbu eiti nurodytais 
krikščionybės keliais ir nesi- 
mesti į materialistinės val
stybės santvarką.

Popiežius kalbą pasakė ry
šium su kardinolų linkėji
mais jo vardinėse.

NEMUNAS UŽLIEJO KAUNO MIESTU
NewYorkas.—Šiemet Kau

ną buvo ištikę labai dideli 
potvyniai, kaip retai kada 
yra buvę, ir padarė daug nuo
stolių.

Lietuva Argentinos 
Laikraščiuose

Nemunui išsiliejus, buvo 
apsemta didelė miesto dalis. 
Daug žalos buvo padaryta 
teatro rūmuose, knygynuose 
prie Laisvės Alėjos ir kitose 
vietose.

Ir seniau Nemunas ištvin
davo, bet ne taip smarkiai.

Nuostolių buvo pridaryta 
ir provincijoje.

Potvynio priežastis—ledų 
susigrūdimas.

Teko patirti, kad Kaune 
veikia vienintelė Lietuvoje 
kunigų seminarija.

Lietuvos atsistatymas po 
karo eina sunkiai. Vilniuje, 
kuris žiauriai nukentėjo mū
šių metu, ligi paskutinio lai
ko kai kuriose vadinamosiose 
ministerijose langai dar sto
vėjo be stiklų.

Buenos Aires.—Argentino
je gyvenąs lietuvis žurnalis
tas K. Verax yra daug pasi
darbavęs ispanų kalba nu
šviesti Lietuvos padėčiai.

Paskutiniu laiku vėl pasi
rodė keletas jo straipsnių.

“El Pueblo” laikrašty va
sario 19 dieną buvo įdėtas jo 
straipsnis “Lietuva jos bevie
čių poetų akimis.”

Straipsnyje kalbama apie 
J. Aisčio ir Bern. Brazdžio
nio paskesnius veikalus, duo
dant ir citatų iš jų lyrikos is
panų kalba. -

Tam pat laikrašty kovo 6 
d. K. Verax lietuvių vargus 
nušviečia straipsny “žmonės 
be tėvynės” ir kovo 10 die
ną—“Be garbės.”

Kovo 28 d. “El Pueblo” įsi
dėjo K. Verax straipsnį “De 
Profundis” ir balandžio 2 d. 
“Apmąstymai ant Europos 
griuvėsių.” '

Lietuviai Studijuoja 
Innsbruckė

Innsbruckas. — šio miesto 
universitete šiuo laiku stu
dijuoja 117 lietuvių,—medici
ną, filosofiją, kalbas ir kito
kius mokslus.

Austrijoje jaučiamas gy
vas lietuvių veikimas.

Salzburge lietuviai leidžia 
du laikraščius rotatorium ir 
spaustuvėj — gražų žurnalą 
“Tėvynėn.

Buenos Aires. — Preziden
to pareigas perėmė Peronas, 
kuris prieš kiek laiko buvo 
laimėjęs rinkimus.

Peronas laikomas “stip
riuoju vyru” Argentinoj.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

TREMTINIŲ IR PABĖGĖLIŲ 
DUMBLINIMAS

(Dėl “Vienybės” straipsnių)

Lietuvius tremtinius ir pa
bėgėlius teko ginti nuo eilės 
užsipuolimų ir šmeižtų.

Pirmiausia juos norėjo su
kompromituoti Maskva tie
siog per savo spaudą ir per 
agentus.

Šiam žygiui nepavykus, 
komunistams buvo pasisekę 
į savo propagandą įkinkyti 
kai kuriuos Amerikos žurna
listus ir net karinį laikraštį 
“Stars and Stripes”. Vėliau į 
šį darbą įsitraukė ir vokie
čiai, kurie ypač norėtų nusi
kratyti savo ankstesnėmis 
aukomis.

Ligšiol Amerikos lietuvių 
laikraščiai, išskyrus maskvi- 
nius, anų tremtinių ir pabė
gėlių atžvilgiu laikėsi gra
žiai, atjautė juos nelaimėje, 
suprato jų širdies žaizdas ir 
mokėjo tinkamai atsižvelgti 
į visokeriopus jų vargus.

Dabar “Vienybėje” ėmė ro
dytis straipsnių, kreivai pie
šiančių tiek pabėgėlius ir 
tremtinius apskritai, tiek ir 
pavienius asmenis.

Ta proga reikia pastebėti 
pora pagrindinių nusistaty
mų.

Kaip negerovių atsiranda 
kiekvienoje žmonių bendrutį 
menėj ė, met kitų teisėjais vir
tusių šeimoje, taip jų tam 
tikras procentas gali būti ir 
lietuvių tremtinių ar pabėgė
lių tarpe. Bet Amerikos lie
tuviams į tai reikėtų žiūrėti, 
kaip į tų tremtinių šeimos 
reikalą ir jų vidaus negero
ves leisti jiems patiems 
spręsti ir išlyginti. Jie tai ir 
daro per savo organizacijas 
ir per savo spaudą.

Antroje vietoje atsiminti- 
na, kad lietuvių pabėgėlių 
tragedija yra visos lietuvių 
tautos tragedijos dalis ir pa
sekmė. Nė vienas jų netrokš
tų klajoti su skausmu ir gim
tinių vietų ilgesiu širdyje, 
jeigu galėtų grįžti į savo 
laisvą tėviškę. Jie yra skau
daus ir neteisingo likimo tra
giška auka,— ir iš šalies žeis
ti jų širdis, jau ir taip per 
daug skaudamas, nėra nei 
tautiška, nei žmoniška, nei 
garbinga. Mūsų pareiga yra 
palengvinti nelaimės ištiktų 
brolių ir seserų žaizdas.

Praeityje atsakingi anglų, 
amerikiečių ir prancūzų pa
reigūnai yra gynę lietuvius 
tremtinius nuo maskvinių už
sipuolimų ir nuo vokiečių 
priekabių. Šveicarų, danų, 
amerikiečių spauda, popie
žiaus specialios komisijos yra 
įvertinusios tų pabėgėlių or
ganizuotumą, kultūrinę veik
lą, susipratimą. Ir štai tiems 
pareigūnams, tai spaudai, 
toms komisijoms tenka ne
paprasta dalia—savo liudiji
mais atremti ir tautinio Ame
rikos lietuvių laikraščio nei
giamus atsiliepimus apie mū
sų kenčiančius brolius ir se
seris.

Dabar paminėsim pačius 
“Vienybėje” pasirodžiusius 
atsiliepimus.

1. APIE TREMTINIUS 
APSKRITAI

Gegužės 24 d. “Vienybė” į- 
sidėjo Vyt. Atlanto “Kores
pondenciją iš stovyklos.”

Šioji korespondencija gal 
būtų ir gera pačioje pabėgė
lių šeimoje, bet sunku supras-

ti, kodėl prireikė perduoti 
Amerikos lietuviams tuos 
smulkius moterų vaidus ir 
mažas vidaus painiavas.

Korespondencijoje lietu
viai pabėgėliai pristatomi to-1 
kiais posakiais kaip “dykinė
jo be darbo,” “susipykęs su 
žmona,” arba aprašinėjama, 
kaip moterys susikivirčija 
virtuvėje.

Amerikos lietuviai ir be 
specialių korespondentų žino, 
kad vyrams pasitaiko susi
pykti su žmonomis,—net ir 
tų, kurie kitiems pamokas 
atskaitinėja. Jie žino, kad pa
čioms moterims nenaujiena 
susibarti. Be to, nuo šios nuo
dėmės nelaisvi nė vyrai, nors 
ir toje pačioje Amerikoje,— 
pavyzdžių nereikia ieškoti 
kur nors toli už marių.

Tai yra savaime supranta
mi reiškiniai, ir žmonių gi
minė jau tokia nuo Adomo ir 
Ievos, nuo Homero ir nuo So
krato žmonos laikų.

Tuos kasdieninius reiški
nius iškeliant spaudoje, jiems 
suteikiama tam tikros api
bendrinančios prasmės. To
kios korespondencijos dėka 
ne vienas skaitytojas pagal
vos An STkGktejieijiaūrūs.” 
Taip panašūs aprašymai už
meta šešėlį visoms lietuvių 
stovykloms ir jų veiklai, ir 
visai nepamatuotai daro ža
lą geram lietuvių tremtinių 
vardui. Jie ten steigia pra
džios mokyklas ir gimnazi
jas, leidžia knygas, šviečiasi 
skurdžiose sąlygose, eina uni- 
versitetuosna, kitataučius 
džiugina savo organizacija, 
dainomis, šokiais, arba sve
čioj žemėj pasistatę lietuviš
ką kryžių subėga prie jo 
melstis už savo brangią tė
vų žemę,—ir štai kaip jų šir
dis turi pažeisti toki liudiji
mai, kai jie panašios kores
pondencijos pavidale pasiro
do ne savo šeimai, bet plates
niam pasauliui.

Savaime suprantama, kad 
pabėgėliai ir tremtiniai turi 
savo negerovių. Bet aukš
čiausia negerovė yra Lietu
vos tėvynės pavergimas,—ir 
jie yra šios didžiulės neteisy
bės nekalta auka. Savo varge 
jie nesuklupo, nepametė drą
sos ir pasiryžimo. Jų gyveni
mo daug gražių savybių yra 
iškėlę, tarp kitų, ir kariai 
amerikiečiai.

Kiti mokėjo pastebėti, kas 
juose yra vertinga ir kūry
biška. Pirmoj vietoj tai turė
tume pastebėti ir mes, tos 
pačios tautos ir to paties kru
vino likimo vaikai.

2. APIE ATSKIRUS 
ASMENIS

“Vienybė” jau kuris laikas 
ėmėsi per savo karštuvus 
leisti ir paskirus lietuvius 
tremtinius ir pabėgėlius.

Kiekvienam suprantama, 
kad tokioje didelėje masėje, 
kaip pabėgėliuos, yra asmenų, 
vertų teismo ir bausmės. Esa
me sakę ir sakome, kad tai 
atitinkamų teismų ar okupa
cinių organų dalykas, reika
lingas atsargaus ir atidaus 
svarstymo. Visoki nepašauk
ti moralistai čion turėtų kuo 
mažiausia kištis, nes jie at
lieka tik meškos patarnavi
mą lietuvių tautai, mesdami 
dėmės šešėlį ant tų žmonių,

kurie to tamsinimo nenusi
pelno. Drauge tas šešėlis pra
sitęsia ir visiems tremti
niams, ir taip be pagrindo 
prisidedama pakirsti visų jų 
geram vardui.

Kas gi yra tie, kuriuos 
“Vienybė” pastatė prieš savo 
teismą?

Tai Vincas Krėvė, genero
las St. Raštikis, Dr. A. Star
kus ir dar keletas kitų.

Vincas Krėvė
Jau nuo pernai metų galo 

tas laikraštis varo rašinį 
“Vinco Krėvės tragedija.”

Autorius pasistatė proble
mą išspręsti, kas V. Krėvė 
yra: “Lietuviškas Lavalis ar 
bolševikų mauras?”

Tokia žeminanti paraštė 
ilgai ėjo per “Vienybę,” kol 
galop ji pranyko,.—gal po to, 
kai iš tų pačių rašytojų pa
bėgėlių pasigirdo balsų, kad 
būtų liautasi niekinus žy
miausią lietuvių rašytoją.

Vincas Krėvė iš paskutinių 
audringų ir netikrų metų iš
ėjo kaip drąsus lietuvis, lais
vos Lietuvos gynėjas.

Dėl tokio jo įsitikinimo 
Maskva Krėvę šaukia išdavi
ku, o “Vienybė” kelia tezę, 
žeminančią jo vardą, nors 
šiandien tos pat “Vienybės” 
bendradarbių tarpe yra to
kių, kurie savo laiku buvo 
smarkūs komunistai, o pas
kui persėdo į kitą vežimą. 
Toli gražu mes nesugestijo- 
nuotume jiems žeminančių ti
tulų, bet džiaugsimės kiek
viena jų pastanga, priside
dančia prie Lietuvos laisvės 
stiprinimo ir pačios mūsų 
tautos garbės išlaikymo.

Senyvame savo amžiuje 
Vincas Krėvė stovi kaip lai
mėtojas įvairiais atžvilgiais, 
—bet svarbiausia, kaip rašy
tojas ir kaip lietuvis. Tarp 
plunksnos žmonių lietuvių 
raštuose nedaug tėra tokių, 
kurie būtų verti atrišti jo 
kurpių dirželio, o juo labiau 
jie neturi teisės lengvapėdiš
kai švaistytis į jį dumbli
nais sulyginimais.

Išbandymų valandoje Vin
cas Krėvė, kaip lietuvis, nu
ėjo vieninteliu tikru keliu— 
laisvos Lietuvos keliu, tos 
Lietuvos, kurios šlovei, gro
žybei ir didybei iškelti per 
kartų kartas retai kas bus 
tiek padaręs, kaip jisai.

Generolas St. Raštikis
Gegužės 31 d. “Vienybė” 

paleido straipsnį “Nurember- 
go dokumentai ir generolas 
Raštikis.”

Straipsnio tikslas buvo 
kaip ir apginti gen. St. Raš- 
tikį, bet autorius M. šerkšnas 
taip kalba, kad vienas iš ga
biausių Lietuvos karių išeina 
kažkoks nevykėlis, sužalota 
figūra. Tam rezultatui pa
siekti rašantysis griebiasi 
priekaištingų smulkmenų ir 
susikuria savo teorijų, kurių 
tikrumas yra grynai auto
riaus fantazijos ribose. Esą, 
Raštikis mėgęs sakyti ilgas 
kalbas, norėjęs pamėgdžioti 
lenkų kariuomenės vadą, tu
rėjęs valdžios ambicijų. Iš 
viso to išvada—jis priėjęs 
“nesėkmingų politikavimų.”

Gen. St. Raštikis iš straips
nio išeina suniekintas, apul- 
bytas, “pamokytas,” nepai
sant to, kad pats autorius tu
ri pabrėžti, kaip gen. St. Raš
tikis stipriai prieš vokiečius 
stojo dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo.

Tikrovėje šiandien gen. St. 
Raštikis, kaip ir daugelis lie
tuvių, yra skaudį ir tragiška 
figūra. Jo šeima išdraskyta, 
jo vaikai, kurių mažiausias 
buvo vienų metų, yra Sibi
re, negailestingam likime. 
Taip žmogui, garbingam lie
tuviui, kurio širdis ir be to 
pilna savo žemės ir savų žmo
nių sielvarto, Amerikos lietu
vių laikraštis pakiša dar vie
ną kartumo taurę: — Žiūrėk, 
koks tamsta išrodai . . .

Sunku suprasti tuos asme
nis, kurie, pamiršę žmoniš
kumo įstatymą, randa pra
mogos gilinti kitų žaizdas, 
jau ir taip dideles.

BE TĖVYNĖS
Prie lango rymau nusiminęs, 
minčių kamuojamas margų: 
išplėštą motiną tėvynę 
pro ūkanas regiu.
Sugrįžti slaptas balsas šaukia; 
vaidinasi sapne 
sūnelis mažas linaplaukis, 
rankas ištiesęs į mane.
Į debesėlį pasižiurau 
padangių ilgesiu slaptu— 
ak, tavo garbanos papurę, 
akutės žydros, ak, tai tu!
Aš be tavęs, vargų našlaiti, 
skausme nurimti negaliu, 
norėčiau pas tave nueiti 
saulėlydžiu tyliu:
prie lopšio paslapčia parimus, 
paglostyt garbanas švelnias, 
pasiklausyt širdies plakimo 
ir palaikyt rankas delnuos.
Ir miegantį išnešt ant rankų 
iš kraujo ūkanų tirštų 
toli nuo dundesio patrankų 
kraštan pavasarių šiltų.

Benys Rutkūnas

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO DANIJOJ
LIETUVIAI KONCERTAVO 
ALMANTŲ KARINEI MI

SIJAI DANIJOJE

Jeigu autorius turėjo tiks
lą išaiškinti tikrąją gen. St. 
Raštikio padėtį ryšium su 
anais dokumentais, tai ga
lėjo padaryti be viso to li
guisto knaisiojimo, kurio vie
na žymė yra beatodairus šne
kėjimas: raštas pradedamas 
vienokiais tvirtinimais, o jau 
už poros skilčių kuriamos 
jiems skirtingos išvados.

Dr. A. Starkus
Tame pat numeryje užsi

puolamas Dr. Antanas Star
kus laiške iš Švedijos, pava
dintame “Kaip kunigas Kon
čius sutvarkė pabėgėlių šel
pimą.”

Dr. A. Starkaus visos blo
gybės atsirado ūmai—nuo to 
laiko, kai jis BALE vadovy
bės buvo paskirtas BALF į- 
galiotiniu Švedijoje ir kai jis, 
kaip teko patirti, ėmėsi žy
gių, kad pašalpa tektų tiems, 
kurie labiausiai jos reikalin
gi.

Įdomu, kad laiške nepaste
bima, kokių nepamainomų 
žmonių vietą Dr. A. Starkus 
užėmė,—tad mes neturime 
progos sulyginti atitinkamų 
asmenų nuopelnų. Bet kad 
laiško autoriai, ar autorius, 
pasijuokia iš nacių koncen
tracijos stovyklose buvusių 
lietuvių,— tai jau aiški tie
sa, atžymėta laiško eilutėse. 
Tam tikslui taikiniu rašan
tieji pasirinko Dr. A. Starkų.

Apie Dr. A. Starkaus rū
pestį nelaimingiems lietu
viams Stutthofo stovykloje 
esame girdėjų iš ten buvusių 
kalinių. Net Lietuvos bolše
vikinė spauda yra apie tai pa
stebėjus. O štai tautinis lie
tuvių laikraštis jį, kaip tos 
stovyklos auką, pastato be
maž nusikaltėlio vietoj.

Taip pagerbiami tie, kurie 
buvo sumesti į mirties sto
vyklas, bet turėjo laimės iš
tverti. Kiti neištvėrė—buvo 
užmušti, badu numarinti, 
kastuvais į galvas sukapoti. 
Tai vis to paties gyvenimo 
broliai, kurių saujelė išliko 
ir kuriuos užjūrio spauda su 
pamazgų kibiru pasitinka.

Iš laiško atrodytų, kad vie
na iš Dr. A. Starkaus nedo
vanotinų ydų bus toji: jis 
klierikalas, ateitininkas . . . 
Taip, tasai, kurį vokietis kas
tuvu į galvą pribaigė Stutt
hofo stovykloj, buvo ateiti
ninkas K. Bauba. Ten buvo 
nukankintas gimnazijos di
rektorius A. Januševičius, 
ateitininkas. Iš ten išėjęs vi
siškas ligonis ir greit miręs 
kun. A. Lipniūnas buvo atei
tininkas. Ar jie už tai men
kesni lietuviai ir ar jiems ne
lygiai sunku buvo mirti ?
Dėl šalpos tvarkymo ir dėl 

kun. Dr. J. Končiaus
Tame pat laiške slapukas 

autorius, ar autoriai, diržus 
atsijuosia “sulikviduoti” kun. 
Dr. J. Končiui,—ir ši tema 
ypač maloni “Vienybei”: gali 
sakyti, pasidarėjos duona ir 
druska.

Kas gali suprasti, kokio

rimtumo laiškas randa to
kiuose šūkavimuose, kad 
kun. Dr. J. Končius dažnai 
reikalavęs automobilio, kad 
jis “užmiršo miestą, kur pa
liko kepurę,”—tai labiau pa
našu į beletristinį žaismą, ne
gu į rimtą reikalą.

Pats laiškas rašytas “poe
tiškai,” nes su palaiminta už
uomarša vienoj vietoj sako
ma, kad kun. Dr. J. Končius 
suskaldęs Švedijos lietuvius, 
o pora skilčių anksčiau buvo 
kalbėta, kad ir prieš tai jie 
buvo susiskaldę. Ir tu dabar 
tikėk, ką toks Saliamonas no
ri, o visas straipsnis tikrai 
kėsinąs į visa žinantį išma
nymą ir susimaišymą. Gal 
tai daroma pagal seną patar
lę, kad drumstam vandeny 
geriau žuvį gaudyti.

Bet tie praskiesti straips
niai sudaro tokį vaizdą: ten 
ištisos marios vandens, į ku
rias įleista viena žuvytė, ir 
skaitytojas turi bristi per tas 
visas žodžių marias, kol pa
galiau suranda, kur nardo ta 
jų išminties gružiukė.

Jau prieš kiek laiko “Vie
nybė” pradėjo pulti kun. Dr. 
J. Končių, nepaisydama dvie
jų aiškių tiesų: kad ne viskas 
reikia vidury turgaus išrėk
ti ir kad kiekvienas turi savo 
teigiamų ir neigiamų pusių. 
Negirdėjau, kad ir “Vieny
bės” pastogėj būtų įsikūrę 
balti angelai su sidabriniais 
sparnais.

“Vienybė” stengiasi kun. 
Dr. J. Končiaus kelionę po 
Europą pavaizduoti, kaip di
delę žalą visam šalpos dar
bui. Deja, laikraštis, neapsi
žiūrėjęs, tam pat numery pri
sipažįsta, kad kun. Dr. Kon
čiaus tariamas kenksmingu
mas nėra koks su šia kelione 
susijęs reiškinys, bet sena 
“Vienybės” teorija, žodžiu, 
laikraštis renka “faktus,” 
kad jo sena tezė pasitvirtin
tų, ir pats savo sistemoje su
simaišo: čia jo liečiamoji 
“žaizda” yra naujas atsitiki
mas, čia vėl—sena pasaka.

Tai primena A. Daudet ap
rašytą popiežiaus mulę, kuri 
septynerius metus laukė, 
kad galėtų spirdama atsiker
šyti—ir atsikeršijo. “Vieny
bė” pasisako, kad jau savo 
armotą prieš kun. Dr. J. Kon
čių bandžiusi 1944 m., bet ka
dangi tada kaip reikiant ne
iššovė, tai dabar laikraštis 
spiria iš naujo ir net trijomis 
kanopomis—iš Švedijos, iš 
New Yorko ir iš Vokietijos.

Tuo tarpu mes nuo seniai 
turime ir kitokių atsiliepimų.

Iš Danijos taip rašė po kun. 
Dr. J. Končiaus apsilankymo: 
“BALE pirm. Dr. J. B. Kon
čiaus žygiu žygiu visi pabė
gėliai labai patenkinti, nes 
dabar galės gauti pašalpą li
goniai, seneliai, motinos su 
vaikučiais, studijuojantis 
jaunimas ir kt.”

Toliau rašo: “Po kun. Dr. 
J. B. Končiaus apsilankymo 
Danijoj, mūsų, čion esančių 
lietuvių, padėtis sustiprėjo.” Į

Gegužės mėn. 24 d. lietu
vių akademikų lageryje Da
nijoje lankėsi sąjungininkų 
karinės misijos pabėgėlių rei
kalams tvarkyti skyriaus va
dovybė.

Atsilankymo proga lietu
viai svečiams surengė kon
certą, kurio programoje pa
sirodė mišrus oktetas, tauti
niai šokiai ir vyrų choras. 
Svečiams labai patiko lietu
vių tautiniai šokiai ir skam
bios vyrų choro dainos. Visi 
svečiai buvo apdalinti Visuo
tinio Amerikos Lietuvių Kon
greso angliškomis rezoliuci
jomis.

Atsisveikinimo ir padėkos 
žodyje šios misijos vardu 
kalbėjęs majoras Lang pabė
gėlių adresu pasakė daug pa
lankių žodžių. Jis pareiškė, 
kad esąs nustebintas, jog pa
bėgėliai nepraranda kūrybi
nės nuotaikos sau neįprasto
se ir svetimose šalyse, nenu
leidžia rankų ir nepraranda 
savo tautinės meno dvasios. 
Jis kvietė pabėgėlius ir toliau 
šia linkme darbuotis ir ne
prarasti savito meno charak
terio ir nepalūžti sunkiose 
gyvenimo sąlygose.

Majoro Lang kalba buvo 
palydėta nenutrūkstamų ova
cijų.

ganizavimo darbą adv. M. 
Brakas išvyko amerikiečių 
tarnybon į Vokietiją.

M. Brakas dar prieš vokie
čių žlugimą pradėjo esančių 
Danijoje lietuvių organizavi
mą ir surinkimą.

Tuoj po kapituliacijos jis 
sudarė iš įtakingų asmenų 
danų-lietuvių komitetą, Pa- 
balčio komitetą, o vėliau ir 
Lietuvių komitetą.

Šiuose komitetuose jis bu
vo vienintelis, kuris pagrin
dinai nešė visą organizacinę 
ir darbo naštą.

Panaikinus komitetus ir į- 
steigtus BALF, dėl politinės 
to laikos padėties, jis tegalė
jo būti tik šio vieneto sekre
torium.

Danijos lietuviai pabėgė
liai su dideliu apgailestavimu 
atsiskyrė su jų gerui taip 
daug pasidarbavusiu adv. M. 
Braku.

Išvykusio M. Brako vietoje 
pareigas eis dipl. ekon. A. Sa- 
kevičius.

Birželi

(At-

PASIKEITIMAI DANIJOS 
LIETUVIŲ BALE 

VADOVYBĖJE

Metus laiko su dideliu at
sidavimu dirbęs pabėgėlių or-

Tad taip ir neaišku, kaip 
kun. Dr. J. Končius pakenkė 
Europoje BALF, bet labai 
aišku, kad tai padarė “Vieny
bė”, savo neapdairia kalba 
silpnindama"Amerikos lietu
vių dosnumą. Jei toks buvo 
laikraščio tikslas, tai jį gal 
pasiekė ir gali ramiai knark
ti ant savo laurų. Bet dėl to
kio žygio kuriam lietuviui 
našlaitėliui gal neišteks duo
nos kąsnio ar drabužėlio.

Jei iš viso kas rastų minė
tu reikalu spręstinų atvejų, 
tai reiktų pasirinkti kitokį 
metodą.

Baigiant tenka pasakyti, 
kad laiško iš Švedijos auto
rius, ar autoriai, yra savo
tiški didvyriai: jie net nepa
sirašo, kas toki esą. Nors iš 
čion atėjusių laiškų, skel
biančių tas pačias tezes, gali
ma nuspėti, kas rašė, bet rei
kia pažymėti, kad tai savo
tiški drąsuoliai: bepigu jiems, 
už sąsparos užlindus, mėty
ti akmenimis į kitus asmenis, 
net į nacių stovyklų aukas.

Antanas Vaičiulaitis.

LIETUVIŲ GEGUŽINĖS 
PAMALDOS DANIJOJ

Lietuviai Danijoje nepa
miršdami vienos iš gražiau
sių mūsų tautos tradicijos— 
pamaldumo į Mariją, gegu
žės mėn. kiekvieną vakarą 
dalyvaudavo gegužinėse pa
maldose.

Neįprastose sąlygose, liūd
nai ir iškilmingai skambėda
vo šiame mėnesyje specialiai 
giedamos giesmės žodžiai: 
“Palaimink laukus mūsų ša
lyje, gink mus nuo bado, svei
ka Marija .. .”

Vilnius Ir Kaunas 
Be Susisiekimo

“Pravda” Nr. 74 rašo, kad 
Kaune autobusai tevaikšto 
tarp miesto centro ir gelžke- 
lio stoties, o Vilniuje tik tarp 
stoties ir vieno užmiesčio.

Liet. Taryba Remia 
Naują Knygą

Šiomis dienomis gautas 
nuo Amerikos Lietuvių Tary
bos iš Chicagos $500 užsaky
mas dėl “The Story of Lith
uania.”

Šis didelis egzempliorių 
skaičius bus išdalintas tarp 
įvairių svarbių šaltinių per 
LAIC.

Knyga jau baigta spaus
dinti. Oficiali išleidimo diena 
bus greitai paskelbta Strat
ford House.

Maža laiko lieka šią svar
bią knygą įsigyti sau, savo 
vaikams ir svetimtaučiams 
“pre-publication” kaina.

Pasiųskite užsakymą šian
dien ! Genys.

H
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Vienintelė Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA
parašyta kun. Tomo Chase (Cižausko)

Jau Spausdinama
Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 

Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.
Išleidžia New Yorke Stratford House, Inc.

KAINA $3.00
Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:

REV. C. E. PAULONIS
207 York Street Brooklyn, New York

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x) :
1. $3.00 ir prašau prisiųsti “THE STORY OF LITH- —

UANIA,” kai tik bus baigta spausdinti.............. .........
2. $..........auką ir prašau prisiųsti “THE STORY OF

LITHUANIA” Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa- — 
žindinus su tikra Lietuvos istorija.................... ....

Vardas .............................................................................

Gatvė ...............................................................................

Miestas .............................................................................
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Už Spygliuotų Vielų . ' .(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
1 Rašo A. Gervydas ————

Pietūs
Artinantis pietums, jokis 

darbas nesiseka.
Galvojame apie šiltą sriu

bą, išdžiūvusioje burnoje at
siranda seilių, nespėji jų ryti. 
Vogčiomis išsitraukiame iš 
kišeniaus geležinius surūdi
jusius šaukštus ir šveičiame 
juos smėliu, kurį sudrėkina
me seilėmis, jei arti nėra 
vandens.

Pietums skambina pusę 
dvyliktos. Kaliniai buriasi į 
tas pačias kolonas, su kurio
mis atėjo į darbą, ir grįžta į 
bloką pietų.

Pietums duodamas litras 
sriubos. Taip, visas litras! 
Visos savaitės “meniu” ži
nom atmintinai, nes virėjai 
niekad nesuklysdavo.

Pagrindinis sriubos ele
mentas—vanduo—visada tas 
pats. Tačiau kitėja priedai: 
pirmadienį—morkos, antra
dienį—morkos ir pora bulvių, 
trečiadienį—rauginti kopūs
tai ir kelios bulvės, ketvirta
dienį — kručkai (griežčiai), 
penktadienį—kruopos ir tru
putis bulvių, šeštadienį— 
kručkai.

O sekmadienį kartais gali
ma būdavo apsirikti, nes bū
davo kručkai, ar morkos, su 
bulvėmis ar be bulvių . . .

Pavasariop visi tie priedai 
jau būdavo apipuvę, ypač 
kručkai, kurie sriubai teik
davo ypatingą kvapą ir nela
bai patrauklų prieskonį. Be 
to, mūsų virėjai turėjo ne vi
sai mums priimtiną įprotį: 
kiek jie nešykštėjo vandens 
į sriubą, tiek jie jo gailėjo 
morkoms ir kručkams plau
ti.

Parėję iš darbo, skubina
mės prie kubilo, kuris stovi 
lauke priešais bloką. Pilsty
tojai sriubą nuolat naišo ir 
semia dideliais litriniais sam
čiais. Maišo ne dėl to, kad 
pirmiems nenugriebtų tau
kus,—to pavojaus visai ne
buvo,—bet dėl to, kad įvyktų 
lygus tirštimų paskirstymas. 
O tirštimų buvimo niekas ne
ginčija.

Gavęs bliūdelį ir sriubą, tu
ri sėstis ant žemės ir valgyti, 
nes tokia buvo mūsų blokavo 
valia. Jei kas ilgiau taikstėsi, 
kur atsisėsti, blokavas tuoj 

Amerikos Lietuvių Paminklas 
Šv. Antano Garbei!

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Statybos Fondo Vajus. *

Didėjant Lietuvos Pranciškonų skaičiui Amerikoje ir nebe
galint jų visų sutalpinti dabartiniame nedideliame vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine,
Tėvai Pranciškonai STATYS DIDESNĮ

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ IR KOPLYČIĄ!
Komunistams konfiskavus visus Pranciškonų 

vienuolynus Lietuvoje,
Naujasis Šv. Antano Vienuolynas, 

liks vieninteliu pasaulyje Pranciškonų vienuolynu, kuriame 
apsigyvens po platųjį pasaulį karo išblaškytieji Lietuvos 
Pranciškonai ir į vienuolyną naujai įstojusieji Lietuviai 

Amerikiečiai.
PRIE PAMINKLINIO ŠV. ANTANO VIENUOLYNO 
STATYBOS NUOŠIRDŽIAI PRAŠOMI PRISIDĖTI

VISI AMERIKOS LIETUVIAI.
Už Kiekvieną, Kad Ir Mažiausią Auką 

Tėvai Pranciškonai Bus Amžinai Dėkingi!
Šv. Antano Vienuolyno Ir Koplyčios Statybos Fondan 

Priimami Ir Karo Bonai
Neužmiršk šv. Antano Vienuolyno
IR SAVO TESTAMENTE. 

UŽ TAVO VĖLĘ
Pranciškonai nuoląt melsis ir laikys Šv. Mišias!

LIETUVOS PRANCIŠKONAI
Mount St. Francis Greene, Maine

šaukdavo: “Siadaj cholera, z 
kurwy synu, siadaj!” (Sėsk 
cholera, k . . . sūnau, sėsk).

Su pietų valgymu tai pat 
reikėdavo pasiskubinti, nes 
tuoj pat rinkdavo bliūdelius, 
kraudavo vieną į kitą ir nu
nešę prie kubilo juos dalin
davo tiems, kuriems neprite- 
ko. Taigi, antrieji gaudavo 
išterliotus bliūdelius. Žino
ma, negalima sakyti, kad jie 
būtų labai išterlioti, nes dau
gumas kalinių, prieš atiduo
dami bliūdelius, juos išskap
tuodavo pirštais . . .

Kad kam nors trūktų ape
tito, retai tekdavo pastebėti. 
Tokiam paprastai padėdavo 
kaimynai. Ir tikrai, iššveitęs 
litrą sriubos, laižydamas 
šaukštą dairais ir galvoji, 
kad pora litrukų dar būtų ne 
pro šalį. Todėl labai būdavo 
malonu, jei kartais tekdavo 
gauti “dalivkos” (priedo). 
Bet tai komplikuotas reika
las.

Po pietų apspisdavom savo 
bičiulius, kurie dirbo biuruo
se. Juk tai mūsų aristokra
tai, jie kartais gaudavo net 
laikraštį pačiupinėti, tad tu
rėjo daug žinoti. Kas nauja, 
klausdavom kasdien, nors pa
tys gerai žinojome, kad gau
sime tą patį atsakymą, ką va
kar: nieko ypatingo.

Taip, taip, samprotaujame, 
naktį visi katinai juodi . . .

Penkiolika minučių prieš 
pirmą skambutis šaukia į 
darbą.
“Kaip laiminga ta adyna, ka

da varpas gult vadina” . ..
Po pietų darbas visada ei

davo tingiau, negu priešpiet. 
Ir kastuvas atrodydavo sun
kesnis, ir griovio krantas lyg 
pakildavo? ir žemes lyg Teik
davo aukščiau mesti. Arba, 
nešiojant plytas, lyg prie že
mės labiau lenkdavo, arba 
stumiamo karučio ratas lyg 
daugiau klimpdavo. Lietaus 
lašai—ir tie atrodydavo sun
kesni.

Kai praeidavo antrųjų sar
gybų popietinė pakaita,—tai 
buvo trečia valanda po pietų, 
—laiką pradėdavom skai
čiuoti medžių viršūnėmis, 
pro kuriuos slinkdavo saulė. 
Ir taip laukdavom iki pusės 
šešių.

Labiausiai laukdavom to 
mažo gurkšnio kavos, kuris 
sušildys mūsų vidurius, o pa
skui atsigulsim ir užmiršim 
viską viską. Net tą savo nuo
latinę mintį apie laisvę ir 
duoną, kurią grįžę namo val
gysime be pertraukos ...

Skambutis, rikiavimasis, 
stumdymasis, koliojimasis ir 
mušimai. Pagaliau kolonos 
grįžta lagerin, drauge parsi- 
gabendamos ir savo draugus, 
kurie negali eiti. Vėl rikiavi
masis apeliui. “Muetzen ab, 
Muetzen auf! . . .” Tas apelis 
tęsiasi, rodos, visą šimtą me
tų. Ir vis nesibaigia. Patikri
nęs ir užrašęs kalinių sąsta
tą, raportfiureris liepia už
traukti dainą, po jos kitą ir 
trečią . . .

Vakarienei teoretiškai 
gaudavom 140 gramų duonos 
su mažu gabalėliu margarino 
ir kavos, kaip rytą, kaip vi
sas dienas, kaip metus ir ki
tus. šeštadieniais pridėdavo 
dar griežinėlį dešros ir už
saldindavo kavą. Na, bet šeš
tadieniais ir iš darbo grįži
mas būdavo nepaprastas: 
prie lagerio vartų kalinių or
kestras grodavo maršus, o 
didelis būbnas mušdavo tak
tą .. .

Kaip ant duonos užsitepti 
margariną, kuo lygiai pa
skirstyti ant viso gabalo tą 
skanėstą? Peilio nėra, pirš
tai nešvarūs, seilių jiems api
plauti trūksta. Tad pratrini 
pirštus iš nosies bėgančiais 
syvais ir jau paskui drąsiau 
tepi. Vėliau pradėtas vartoti 
kitas, mažiau praktiškas bū
das: atsilauži gabaliuką plu
tos ir juo išakėji margariną 
po paviršių.

Ta vakarienė tokia skani ir 
jos taip maža! Tad skubini į 
lovą sušilti. Sakau, į lovą, nes 
dvi-savaites išgulėję ant 
grindų, buvom perkelti į kitą 
bloką, į garsų šeštąjį, kurio 
blokavas buvo siaubas. Čia 
gavom lovas, vieną po du. 
Nors 70 centimetrų lova 
dviem vyram ne kažin kiek 
teikia vietos, bet vis tik čia 
jos daugiau, negu ten, ant 
plačių grindų. Be to, čia ten
ka maitinti tik savas utėles, 
tuo tarpu kai ten vis būdavo 
svetimos, nes vargu ar kada 
teko atsigulti ant to paties 
šieniko.

Zulage
Zulage (tarti culage) lietu

viškai reiškia priedą, kuris 
buvo duodamas sunkų arba 
specialisto darbą dirban
tiems. Tai buvo rytinės por
cijos dydžio duonos gabalas 
su trupučiu margarino ir ga
balėliu mėsos. Vieton mėsos 
dažniausiai būdavo padrai
kyti raumenys. Kadangi cu- 
lagę atnešdavo į darbo vie
tą, tai beveik visada ji būda
vo smėlėta.

Culagę duodavo apie 9 vai. 
ryto, taigi, būdavo priešpie
čiai. Pastoviai ją gaudavo 
kasdien tik kai kurios darbo 
grupės, kitoms tekdavo atsi
tiktinai. Vieną kitą kartą ga
vusi culagę, grupė jau lauk
davo jos kasdien. Culagė bu
vo svajonė.. Nuo pat ryto kal
bama, ar šiandien gausim, ar 
ne.

Dirbam prie mūrijimo. 
Darbas kai kada būdavo pri
pažįstamas specialiu. Vieni 
maišo smėlį su kalkėmis, kiti 
su žvyrium ir cementu, pila 
vandenį ir vėl maišo, treti ne
šioja plytas ir karstosi ant 
rištavonių.

Mūsų kapo jau nuo 8 vai. 
pradeda ieškoti švaresnės 
lentos, ant kurios susikraus 
culages ir iškilmingai jas at
neš. Kapo buvo labai nedrą
sus, mokėjo kalbėti tik len
kiškai, prieš karą prekiavo 
javais, o dabar yra kapo prie 
mūrijimo ir kalinių orkestre 
pučia dūdą.

Jis niekad nieko nemušė. 
Taigi, kapo slenka nedrąsiai 
į vietą, kur dalinamos cula-

Tipiška suaugusių mokykla lietuvių stovykloje. Visose lietuvių 
tremtinių stovyklose yra įsteigtos mažiems ir suaugusiems mo
kyklos, kuriose jaunimas tęsia nutrauktą mokslą, o suaugusieji 

mokosi svetimų kalbų ir specialybių.

TIKYBOS “LAISVĖ” SOV. RUSIJOJE
Rašo VI. Rimgaudas

5. Stačiatikių bažnyčia—Sta
lino politikos įrankis

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą aukščiausias stačiatikių 
bažnyčios galva buvo pats 
rusų caras.

Tiesa, faktina stačiatikių 
bažnyčios valdžia priklausė 
anksčiau- Konstantinopolio 
patriarchui, o vėliau—Mask
vos ir visų Rusi jų patriar
chui.

Bet kaip ten bebūtų buvę, 
faktas lieka faktu, kad sta
čiatikių bažnyčia buvo per
daug susijusi su pačia Rusi
jos valstybe. Stačiatikių baž
nyčia buvo tapusi ištikimu 
caro ir rusų valstybės orga
nu, nelyginant Vidaus reika
lų ministerijos įstaiga. O 
toks susiliejimas bažnyčios 
su valstybe nėra sveikas, nes 
valstybės klaidos ir nepasi
sekimai atsiliepia ir pačiai 
bažnyčiai. Kai kilo revoliuci
ja ir subyrėjo caro valdžia, 
tai su ja kartu subyrėjo ir 
stačiatikių bažnyčia.

gės, o mes, ištiesę kaklus, se
kame, ar ant jo lentos kraus 
culages, ar pavarys.

Kartais atnešdavo visiems, 
kartais tik mūrininkams, o 
dažniausiai nieko. Apsivyli
mas būdavo didelis. Jonukas 
tada piktai verčia į smėlį 
daugiau kalkių ir aiškina, 
kad jam negaila prakeiktų 
prūsų turto, o mudu su Ra
polu, neįvertinti statybos 
specialistai, monotoniškai 
maišome tą kalkėtą smėlį su 
cementu, pilam vandenio ir 
vėl maišom—paruošiam ga
tavą medžiagą, kuri jungs 
plytą prie plytos ir augs nau
jas naujosios Europos pasta
tas—Stutthofo vandentiekio 
pumpų stotis!

—Nenusimink, Jonuk, guo- 
džiau draugą, per tavo vestu
ves mes tavęs neužmiršim. 
Dovanų įteiksime culagę, ly
giai tokią, kaip čia, pabarsty
tą smėliu ...

Prominentai
Stutthofo lageris tvarkėsi 

savivaldybės pagrindais. Vi
sose įstaigose,' raštinėse ir 
dirbtuvėse, sandėliuose ir li
goninėje dirbo kaliniai.

SS vyrai buvo tik tų įstai
gų atsakingais vedėjais ir 
prižiūrėtojais. Viso lagerio 
kalinių ir blokų gyvenimo 
tvarką prižiūrėjo vadinama
sis Lageraeltester — lagerio 
seniūnas, kuris, nors buvo 
kalinys, bet buvo didelis po
nas ir gyvendavo aristokra
tiškai.

Greta jo didelį vaidmenį 
turėjo vyriausias darbų pri
žiūrėtojas (Vorarbeiter).

Visi įstaigų tarnautojai, 
blokų vadovybės ir kapo bu
vo vadinami prominentais— 
lagerio smetonėlė, poniškieji 
sluoksniai. Kadangi įstaigose 
jie eidavo ne vienodas parei
gas, tad žemesnis pareigūnas 
turėdavo patarnauti vyres
niems. Taip, pavyzdžiui, se
nas mūsų profesorius, Moks
lų Akademijos pirmininkas, 
dfrbo raštinėje. Jis gaudavo 
pašluoti, išnešti šiukšles, at

Neturėjusi niekad sava
rankiško gyvenimo, ji po re
voliucijos jau nebeturėjo vi
dinių jėgų laisvam, naujam 
savarankiškam gyvenimui.

Kaip tam charakteringą 
dalyką aprašo savo įspūdžius 
per revoliucijos aukų laido
tuves Markso laukuose Pet- 
rapilyj paskutinysis Prancū
zijos ambasadorius prie rusų 
caro Maurice Paleologue.

Jie pats matė laidojant tas 
revoliucijos aukas. Laidotu
vės buvusios iškilmingos, bet 
pasaulietiškos, — nei vieno 
stačiatikių dvasininko ten 
nebuvo. Ir nuostabiausia, 
kad niekas tų dvasininkų- nei 
nepasigedo, niekas nereika
lavo bažnytinio laidojimo, 
net niekas ir nepagalvojo, 
kad kitaip galėjo ir būti. O 
juk rusas buvo nuo gimimo 
ligi mirties su savo stačiati
kių bažnyčia neperskiriamai 
susijęs: nei vienas viešas ar 
privatus aktas, nei jokios iš
kilmės valstybinės ar priva- 

nešti vandens, išplauti indus 
ir po pietų kiūtindavo virtu
vėn atnešti savo ponams 
karštos kavos . . .

Blokų vyresnieji niekad 
patys nevalė batų, nė neklo
jo lovų.

Promirffentai puošniai reng
davosi ir buvo aptukę—vadi
nasi, sočiai pavalgę. Iš kur? 
Maistas ateidavo visokiais 
būdais ir visokiais keliais, 
bet daugiausia iš bendros vir
tuvės ir bendro sandėlio,— 
paprasto eilinio kalinio są
skaitom

Mat, baisiai blogą fizinę 
ypatybę turi riebalai: jie vi
sada plaukioja sriubos pa
viršiuje, todėl dar virtuvėje 
bebūdami jau nugaruoja . . . 
Taigi, ir taip liesa kalinio 
porcija dar labiau suliesėda
vo net iš katilo neišėjusi.

Blokų vyresnybė dar susi
darydavo sau santaupų iš ka
liniams raikomos duonos, da
linamo margarino ir marme
lado. Už tai jie pirkdavosi vi
sa kita: rūkalus, apavą, rū
bus, visokius patarnavimus, 
degtinę ir meilę.

Užtat nemaža buvo kali
nių, kurie buvo tiek išbadėję, 
kad papildomo sau maisto 
ieškodavosi šiukšlių dėžėse, 
godžiai kramtė išmestus api
puvusius kopūstų lapus ir vi
sokias lupynas.

Nuo tų šiukšlynų jų neat
grasindavo joki mušimai. O 
jei kur nors pavykdavo nu
čiupti žalią bulvę, ar darbo 
metu prisisukdavo prie kruč- 
kų kapčiaus, tada kaliniui 
būdavo šventė. Bet už drąsų 
jo žygį ne kartą tekdavo at
sakyti nelaimingam jo užpa
kaliui.

Ir taip slinko visos septy
nios dienos per savaitę, augo 
jos į mėnesius ir metus, o ka
linio organizmas džiūvo ir se
ko.

Nyko jo riebalai, traukėsi 
raumenys, o paskutinį krau
jo lašą negailestingai čiulpė 
utėlės . . .

(Bus daugiau) 

čios neapsiėjo be bažnyčios 
dalyvavimo ar jos palaimini
mo.

Kodėl gi dabar niekas ne
protestavo, kad žmonės lai
dojami be bažnytinių apeigų? 
—Paleologue į tai atsako ši
taip: 1) ruso religinis jaus
mas nebuvęs gilus, o tik pa
viršutinis, pasireiškiąs įvai
riomis iškilmingomis formo
mis, neturėjęs gilesnio vieli
nio pajautimo ruso sieloje; 
2) stačiatikių bažnyčia buvo 
perdaug sutapusi su valsty
be: šiai pastarajai subyrėjus 
savaime atpuolė ir bažnyčios 
bet koks vaidmuo.

Vadinasi, sugriuvo caro 
valstybė, drauge su ja su
griuvo ir stačiatikių bažny
čia, o komunistų despotinis 
režimas ją visiškai pribaigė.

Dabar vėl gi norima pri
kelti stačiatikių bažnyčią iš 
griuvėsių. Ir tai šiandien da
ro apaštalas Stalinas, nes jis 
tikisi iš to turėti naudos sa
vo politiniams siekimams. 
Trumpai, Stalinas nori iš sta
čiatikių bažnyčios pasidaryti 
sau tokį pat ištikimą įrankį, 
kuriuo naudojosi prieš tai ru
sų carai. Ir tai jam vyksta. 
Štai faktai.

Pirmiausia Stalinas užsi
tikrino stačiatikių dvasiški- 
jos paramą kare su Vokieti
ja. Ši parama gauti nebuvo 
sunku, nes ir šiaip jau aišku, 
kad kokia būtų buvus stačia
tikių dvasiški jos neapykanta 
prieš sovietinį režimą, vistiek 
užsienio priešas yra pavojin
gesnis ir didesnis. Visą karo 
metą stačiatikių bažnyčia lo
jaliai padėjo sovietinei vy
riausybei palaikyti krašte 
patriotizmą ir kovingumo 
dvasią.

Karui pasibaigus Sovietų 
vyriausybė pradėjo aktyvią 
ir energingą ekspansijos po
litiką. Ir šičia stačiatikių 
bažnyčios interesai supuola 
su valstybės interesais. So
vietų politinis imperializmas 
siekia sujungti visą slavų pa
saulį po1 Stalino valdžia. Sta
čiatikių bažnyčia nori su
jungti visas stačiatikių orto
doksų bažnyčias po viena 
Maskvos patriarcho valdžia.

Politinė ekspansija su reli
gine ekspansija eina ranka 
rankon. Maskvos stačiatikių 
patriarchas Aleksiejus ap
lankė Balkanų valstybes, bu
vo Italijoje ir net buvo nu
kakęs į šv. žemę. Ir sėkmin
gai. Visas šias atskiras sta
čiatikių provincijas jam pa
vyko pajungti savo valdžiai.

Praeitų metų rudenį buvo 
atvykęs į Paryžių Maskvos 
patriarcho įgaliotinis, jo pa
dėjėjas Krutickio metropoli
tas.

Po rusų revoliucijos Pran
cūzijos emigrantų stačiatikių 
bažnyčia buvo sudariusi at
skirą autonomišką provinci
ją. Prancūzijos rusai emi
grantai, apleidę savo tėvynę, 
niekad ir negalvojo apie su
sijungimą su Maskvos bažny
čia. Jie visą laiką varė anti- 
sovietinę propogandą.

Bet šiandien sąlygos pa
grindinai pasikeitė. Sovietų 
S-gos poltinė ekspansija tiek 
toli nuėjo, ypač sudarius So
vietų - Prancūzijos sutartį, 
kad rusai emigrantai iš kar
to pajuto tiesioginę sovietų 
galią ir eventualų pavojų.

Tokiose sąlygose Prancū
zijos rusai emigrantai iš kar
to persiorientavo už Sovietų 
S-gą: jie paskelbė klydę ligi 
šiol, nepažindami Sovietų S- 
gos tikrovės ir pasiektų lai
mėjimų ir todėl nuo šiol su- 
stabdą bet kokią akciją prieš 
sovietų valdžią, o Staliną lai
ką vyriausiu Rusijos vadu, 
kuris vykdo Petro Didžiojo 
imperialistinę politiką.

Visi Paryžiuje išeiną laik
raščiai garbino Sovietų S-gą 
ir jos valdžią.

Tokioje dvasinėj atmosfe
roje Krutickio metropolitui 
nesunku buvo laimėti: be di
delių pastangų Prancūzijos 
emigrantų stačiatikių bažny
čia prisijungė po Maskvos 
patriarcho valdžia ir sutiko 
vykdyti jojo įsakymus. Susi

jungimo iškilmėse dalyvavo 
pats Sovietų ambasadorius 
Bogomolovas, kuris yra vie
nas aktingųjų komunistų vei
kėjų.

Maskvos patriarcho atsto
vai zondavo dirvą ir Jungt. 
Amerikos Valstybėse, kad 
čionykštė stačiatikių bažny
čia pasiduotų Maskvos patri
archo valdžiai. Bet čia vis tik 
nepasisekė. J.A.V. stačiati
kiai kategoriškai atsisakė 
pasiduoti Maskvos globai 
tvirtindami, kad Maskvos 
bažnyčia nesanti laisva savo 
veikime, o yra tik paprastas 
sovietų valdžios įrankis. Va
dinasi, J.A.V. stačiatikiai re
aliai pažįsta Sovietų S-gos 
tikrovę. Be to, jie toliau bū
dami ir laisvam krašte gy
vendami, nejaučia sovietinio 
spaudimo pavojaus.

Maskvos raudonieji valdo
vai puikiai sutaria ir bendra
darbiauja su stačiatikių baž
nyčia, nes pastaroji padeda 
siekti politinių tikslų. Bet už
tat labai nekenčia Katalikų 
Bažnyčios, kuri yra nepri
klausoma nuo sovietų val
džios ir niekad nėra sutikusi 
būti diktatūrinio režimo į- 
rankiu, visvien ar tai būtų 
komunizmas, fašizmas ar na- 
cionalsocializmas.

Bolševikai, užėmę Galiciją 
ir Pakarpačio Rusiją, tuojau 
sukišo katalikų vyskupus ir 
kunigus į kalėjimus. Lygia
grečiai įsteigė specialią or
ganizaciją, kurios tikslas Ga
licijos ir Pakarpačio Rusijos 
katalikus įtikinti, kad perei
tų į stačiatikių tikėjimą. Va
dinasi, sovietų pareigūnai 
imasi pravoslavinimo politi
kos, lygiai kaip prie caro no
rėjo supravoslavinti lietu
vius.

Šioje srity caras ir Stali
nas varo tą pačią rusinimo ir 
pravoslavinimo politiką. Ta
me darbe Maskvos stačiati
kių bažnyčia yra tapusi išti
kima sovietinės valstybės 
tarnaitė.

6. žvilgsnis ateitin
Ką lemia Rusijai artimoji 

ateitis, šiandien dar negali
ma pasakyti. Viena težinome, 
kad pasauly niekas nėra pa
stovu, ypač nepastovūs poli
tiniai režimai. Kai po revoliu
cijos bolševikai paėmė val
džią, daugelis pranašavo jai 
greitą galą. Tačiau šv. Sosto 
Valstybės sekretorius kardi
nolas Gasparri pasakė, kad 
bolševikų valdžia galinti išsi
laikyti ilgokai, net ligi 50 me
tų.

Hitleris gyrėsi sukūręs sa
vo nacionalsocialistinį Rei
chą 1,000-čiui metų, o jis iš
gyveno vos 12 metų. Musso- 
linio sukurta fašistinė val
stybė išgyvavo 22 metus. 
Stalino komunistinė valstybė 
jau išgyvavo 27 metus ir dar 
išliko tik dėl to, kad drauge 
su alijantais laimėjo karą ir 
kad baisusis NKVD laiko su
kaustęs visą tautą geleži
niuose savo naguose.

Bet iš diktatūrinių režimų 
tik viena Sovietų S-ga ir Is
panija beliko. Anksčiau ar 
vėliau ateis ir bolševizmo 
prispaustoms tautoms išlais
vinimo valanda. Ne mūsų čia 
uždavinys pranašauti, kaip ir 
kada tai įvyks, ar tas despo
tiškas režimas subyrės pats 
iš vidaus, ar nuo smūgio iš 
užsienio.

Mūsų pareiga yra tik nuro
dyti, kokie begaliniai dideli 
moralinio ir religinio atsi
naujinimo uždaviniai atsistos 
prieš rusų tautą, kai jai pa
tekės laisvės saulutė.

Rusų tauta turės pasikel
ti iš to dorinio ir religinio 
susmukimo, į kurį ją nustū
mė bedieviškasis bolševiz
mas.

Kas tuomet turės imtis šio 
didingo uždavinio? Gal sta
čiatikių bažnyčia? —Tenka 
rimtai abejoti. Galimas daik
tas, kad stačiatikių bažnyčią 
ištiks vėl toks pat likimas, 
kaip ir po rusų revoliucijos: 
ji, būdama sutapusi su caro 
valstybe, drauge su ja žuvo,

(Tąsa 5 pusi.)
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Philadelphijos Žinios
METINĖS IŠKILMĖS MOKYKLŲ BAIGIMAS

Karys Ch. Augustinas žu
vo karo fronte 1944 m. bir
želio 7 dieną. Tą dieną pami
nėtos jo metinės sukaktuvės.

Velionio žmona dažnai at
simena savo vyro sielą mišių 
auka, maldomis ir komunija. 
Jis tikrai gyvas jos sieloj.

Neseniai buvo paminėtos 
metinės a.a. Alfonsp Rupšio, 
kuris mirė tarnaudamas pre
kybiniame laivyne. Už jo sie
lą buvo pamaldos gegužės 28 
dieną.

30 dienų po mirties, egzek- 
vijinės mišios buvo atlaiky
tos už a.a. Simoną Kavaliaus
ką, kurs staiga mirė gegužės 
4 dieną. Pamaldos buvo 
želio 4 dieną.

bir-

KRITO NEGYVAS

Jeronimas Dūlis, 225 Chris
tian St., gegužės 31 dieną 
staiga krito negyvas savo 
darbe.

Velionis jau buvo 67 metų 
amžiaus ir seniau nesijautė 
gerai, gydėsi ligoninėj, buvo 
pasveikęs.

Palaidotas birželio 4 dieną.

REKOLEKCIJOSE 
KUNIGAI

Birželio 10 dieną išvyksta 
Philadelphijos kunigai atlik
ti savo metinių rekolekcijų į 
šv. Karolio seminariją. Pir
mą savaitę atlieka kunigai I. 
Valančiūnas, St. Raila, St. 
Lukšys, L. Peciukevičius, an
trą savaitę kunigai V. Martu- 
sevičius, J. šukevičius, V. Vė- 
žis ir J. Nevarauskas.

Kun. Prano Statkaus pri
micijų iškilmės, įvykusios 
birželio 2 dieną šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj, buvo 
tikrai kilnios ir įspūdingos.

Primicijantas buvo įlydė
tas į bažnyčią kleb. kun. Ign. 
Valančiūno jr kitų kunigų su 
procesija.

Tuoj buvo pradėtos pirmos 
iškilmingos mišios, kurios 
pirmą kartą jauno kunigo 
buvo aukotos už visus saviš
kius, ypač tėvelius ir visus 
geradarius. Pilnutėlė bažny
čia nuotaikingai dalyvavo to
se iškilmėse.

Arkidijakonu patarnavo 
jaunų kunigų prietelius kun. 
I. Valančiūnas, dijakonu bu
vo kun. Bern. Šimkus, o sub- 
dijakonu kun. J. Laurinaitis. 
Ceremonijas gražiai tvarkė 
kun. V. Vėžis. Pamokslą pa
sakė kun. V. Martusevičius. 
Choras iškilmingai ir galin
gai giedojo mišias.

Po mišių primicijantas vi
siems suteikė savo kunigiš
ką palaiminimą. Parapijos 
salėj buvo parengimas vi
siems svečiams. Primicijantą 
pasveikino kun. I. Valančiū
nas, o į jo sveikinimus atsa
kė kun. Pr. Statkus.

Iškilmėse dalyvavo daug 
jų pažįstamų ir draugų iš vi
sos apylinkės. Tarp kitų bu
vo ir Sužiedelienė su savo šei
ma iš New Philadelphijos. 
Jos sūnus turėjo būti kunigu, 
bet mirė prieš 2 mėn.

Šią savaitę lietuvių parapi
jinės mokyklos baigia savo 
mokslo metus su kitomis ka
talikiškoms mokykloms. Bai
gimą atlieka vienokiu ar ki
tokiu būdu kiekviena mokyk
la atskirai. Mokyklų baigimo 
bendros šventės taip ir ne
teko sulaukti ir šiais metais.

O tiek gražių dalykų mo
kyklos per metus turi, kad jei 
jos parodytų visuomenei, tai 
mūsų mokyklų vardas žymiai 
sustiprėtų. Jos galėtų turėti 
didelį laimėjimą per tokią 
bendrą mokyklų šventę arba 
Lietuvių Dieną. Kuomet to 
sulauksime?

SERGA VEIKĖJA

Ona Barčienė, 336 Earp 
St., šiomis dienomis susirgo 
ir dabar gydosi šv. Agnietės 
ligoninėj.

Jai padaryta operacija. Tu
ri vilties, kad netrukus visiš
kai pasveiks.

VEDYBOS

Birželio 1 dieną šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 
susituokė Adelė Marcinkevi
čiūtė su Mitchell Juszcyk. Tą 
pačią dieną Jonas Taraila, 
2835 Cantrell St., susituokė 
su Elena Klimaite, 5146 Og
den St., ir Karolina Aidelytė, 
2523 S. 61 St., ištekėjo už 
W. Panko.

VETERANAI VEIKIA
Pittsburgh, Pa.

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
.Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Šv. Kazimiero parapijos 
karo veteranų postas vis gy- 
ifiau ir gyviau rodo savo veik
lą.

Jie dabar jau baigia orga
nizuotis ir pradės tikrą vei
kimą. Ypač jų veikla atgis po 
vasaros karščių.

Gegužės 30 d., Memorial 
Day, jie gražiai atsiminė sa
vo mirusius draugus. Už jų 
sielas buvo užprašytos mi
šios, o nariai atsiminė juos 
savo maldose.

Teko nugirsti, kad ir kito
se lietuvių parapijose jau įsi
kūrė ir veikia karo vetera
nai. Manoma, kad jie kuomet 
nors surengs kokį bendrą vi
sų veteranų pobūvį.

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

VYČIAI RENGIASI 
SEIMUI

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo {staiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salč. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktj

Lietuvos vyčių 3 kuopos 
nariai jau planuoja, kad dau
giau nuvykus į vyčių seimą, 
kurs bus rugsėjo 19, 20, 21 ir 
22 dienoms, Worcester, Mass.

Valdyba jau sudarė planus, 
kaip sukelti pinigų apmokėti 
delegatų kelionės išlaidoms.

Sutiko vykti vyčių pirmi
ninkas J. Urbonas, o kiti dar 
galvoja.

Seimui programa sudaryta 
labai naudinga ir reikšminga.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Motinai 

M. Dovydai ir visoms šv. Pran
ciškaus sesutėms už mano 25 
metų kunigystės jubiliejaus iš
kilmių parengimą vienuolyne 
gegužės 20 dieną.

Dėkoju visiems, kurie tarnavo 
prie šv. Mišių: kun. Kazimierui 
Skrypkui, pusbroliui, kun. M. Ru- 
bicki, kun. Ed. Istocen ir kun. J. 
Zewe.

Dėkoju kun. E. Pauly, vysku
po sekretoriui ir kancleriui, ku
ris pasakė gražų pamokslą.

Ačiū ponui E. Schblcui, kuris 
per pietus tvarkingai vedė pro
gramą.

Nužemintai dėkoju savo bro
liui Kazimierui ir jo žmonai už 
atsilankymą ir gražias dovanas. 
Dėkoju garbingiems svečiams 
kun. P. Sėsnai, kun. M. Dau
mantui, kun. Dr. V. J. Martuse- 
vičiui ir kun. Ig. Valančiūnui, 
kurie dėjo dideles pastangas at
silankydami į jubiliejų.

Ačiū čikagiečiams svečiams 
Katauskienei, Mariukei ir S. 
Jurgaitei.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
pittsburghiškiams kunigams, pa
žįstamiems ir geradariams už 
gausias aukas, už nužemintas 
maldas, už malonius sveikinimus 
ir širdingus linkėjimus.

Mieli mano geradariai ir prie- 
teliai, už tokį tamstų didelį ge
rumą ir malonumą tegul gerasis 
Dievas šimteriopai atmokės.

Lieku didžiai dėkingas
Kun. J. V. Skripkus.

Los Angeles, Cal.

KRIKŠTAS
Bražinskų šeima, 226 Fitz

water St., balandžio 25 d. su
silaukė dukters, kuri pakrik
štyta birželio 2 d. šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 
Patricijos vardu.

TeL Stę 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Grahorius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

TeL REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

3804-16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Renka maistą
Turiu vilties, kad už poros sa

vaičių galėsime kokį tūkstantį 
svarų kenuoto .maisto išsiųsti į 
Brooklyn, N. Y. Jie iš ten pri
statys tremtiniams lietuvias.

Džiaugiuos, kad lietuviai kata
likai ir nuo Pacifiko pakrančių 
nepamiršta savo kenčiančių bro
lių bei seserų.

Rūbai tremtiniams
Iš mūsų parapijos išsiųsta į 

Brooklyn, N. Y. 570 svarų rūbų 
(iš viso jau išsiųsta 18,000 sv.), 
360 kenuotos mėsos ir 528 ke
nuoto pieno.

Dar daugiau ruošiamės išsiųs
ti.

Parapijos choro koncertas
Gegužės 19 dieną įvyko šv. 

Kazimiero parapijos choro kon
certas Švč. Sakramento bažny
čios salėj. Koncerto pelnas ski
riamas nupirkti maisto badau
jantiems Europoje lietuviams.

Lietuvaitė naujoj filmoj
Mūsų vargonininkė G. Gražy

tė vaidina-šoka naujoje filmoje.
Bus įdomu ją vėl pamatyti 

filmose. P, J. M.

Pittsburgh© lietuvės rūpestingai skirsto ir pakuoja lietuviams 
tremtiniams suaukotus drabužius, kurie išsiunčiami 

į BALF sandėlį.

Prof. A. Senno “Lithuanian Dialectology”
Neseniai išėjo iš spaudos 

prof. Alfredo Senno knyga 
apie lietuvių tarmes “Lithua
nian Dialectology.” Pasirodė 
žurnale “The American Sla
vic and East European Re
view” nr. 1.

Knygos tikslas supažindin
ti kalbininkus su lietuvių kal
bos tarmėmis. Tai padaryta 
58 pusi, didumo studijoj. 
Knyga turi 136 literatūros 
nurodymus bei šaltinius, lie
čiančius knygos temą. Ten 
pat įdėtas ir tarmių žemė
lapis. Daugumas žodžių su 
kirčiais.

Prof. A. Senn daug nusi
pelnė lietuvių kalbai ir istori
jai, parašydamas tokią rim
tą studiją. Ypač dabar tokios 
rūšies knygos labai brangios.

Amerikiečiai lietuviai, o 
ypač jaunieji, turėtų su
sirūpinti šia knyga ir kiek
vienas įsigyti, platinti tarp 
kitų ir taip plačiau susipa
žinti su savo tėvų kalbos gro
žybe.

Knygą išleido D. Antanai
čiai. Pas juos ir galima gauti 
šių knygų. Rašykite 1427 S. 
2nd St., Philadelphia, Pa.

Tremtiniai Šaukiasi
Mūsų Pagalbos

Komitetas Tremtiniams Pittsburghe

Gegužės 20 d. buvo galuti
nai suorganizuotas Lietuvių 
Tremtinių Gelbėjimo Komite
tas Pittsburghe.

Valdyba išrinkta iš šių as
menų: pirm—A. J. Mažeika, 
vicepirm.— kun. J. Girdis, iž- 
din.—A. Sutkaitytė, sekr.— 
A. Naujelytė, koresp.—V. 
Mažeika ir nariais—S. Ale- 
liūnas, S. Bakanas, A. Gaba- 
liauskienė, S. Gabaliauskas, 
J. Grebliunas, kun. P. Luns- 
kis, A. Paleckis, B. Pivariū- 
nienė, J. Stilsonas ir J. Žilins
kas.

Šio komiteto svarbiausias 
tikslas yra organizuoti per
kėlimą Amerikon lietuvių 
tremtinių, kurie išsklaidyti 
po visą Europą gyvena bai
siose sąlygose ir neturi vil
čių grįžti į savo tėvynę Lietu
vą.

Komiteto darbas bus:
1. Pagelbėti patarimais vi

siems tiems tautiečiams, ku
rie norės savo gimines, pa
žįstamus arba našlaičius at
siimti Amerikon.

2. Organizuoti savo vardu 
žymesnių Lietuvos veikėjų 
perkėlimą Amerikon, kurie 
atneštų naudos lietuviškam 
veikimui.

Tam tikslui organizuoja
mas fondas, kuriam kviečia-

inteligentijos 
didelio mūsų

norėtų atva-

komitetas 
suorgani- 
perkėlimą

komiteto

mi visi lietuviai ir organiza
cijos paskolinti bei paaukoti 
pinigų (paskolos bus grąži
namos taip greit, kaip gali
ma).

Vienam asmeniui par
traukti iš Europos Amerikon 
reikia maždaug $250—tiek 
kainuoja kelionė, viza ir kit
kas.

Džiugu pranešti, kad jau 
yra trys geradariai lietuviai, 
kurie sutiko prisidėti pini
gais po $250 prie šio kilnaus 
darbo. Gi pradžiai 
pasiskyrė normą 
zuoti 10 žmonių 
Amerikon.

Apie visą šio
veiklą bei informacijas šiuo 
reikalu visuomenė kviečiama 
sekti spaudoje. Komiteto po
sėdžiai vyksta kiekvieną pir
madienį, 8 vai. vakare, “Lie
tuvių žinių” patalpose, 2211 
Sarah St., South Side, Pitts
burghe. (Tel. HE 3121.) Tuo 
pat metu bus teikiama infor
macija ir patarimai suintere
suotiems.

Kviečiami visi, kurie tik 
gali ir nori gelbėti brolius lie
tuvius, prisidėti prie šio dar
bo.

Gelbėkime, kas dar galima 
išgelbėti!

Daugelis gabių lietuvių 
šiandien yra karo išblokšti į 
svetimas Europos žemes. 
Daugelis jų išvargę priver
stiniuose darbuose, koncen
tracijos stovyklose, bet ir iš
laisvinti pasilieka neramūs 
dėl savo miglotos ateities. O 
tai vis mūsų 
žiedas, vertas 
dėmesio.

Daugumas
žiuoti į Ameriką, kurioje yra 
įsikūrusi didžioji lietuviškos 
išeivijos dalis.

Deja, tik maža dalis turi 
giminių, kurie jiems aprūpin
tų affidavitus.

Jaučiame, kad Amerikoje 
yra nemažai geros širdies lie
tuvių, kurie norėtų jiems pa
gelbėti, sutikdami pasirašyti 
affidavitus ir tiems, su ku
riais jie nėra sujungti gimi
nystės ryšiais, bet kurių gai
lisi kaip gabių, daug iškentė
jusių lietuvių.

Tie geraširdžiai, kurie bū
tų pasiryžę gelbėti tiems ne
laimingiesiems išblokštiems 
iš tėvynės lietuviams atvykti 
į Ameriką, maloniai prašomi 
atsiųsti savo adresus šio laik
raščio redakcijai, o redakci
ja pasistengs jų gerus pasi
ryžimus perduoti tiems lietu
viams Europoje, kurie jau 
kreipėsi ieškodami pagalbos.

LIETUVOS ŽMONIŲ ALGA 
PRIVALOMAI PASKOLAI

Lietuves Motinos Minėjimas Paryžiuje
Lietuvoje Motinos Diėna 

paprastai minima pirmąjį ge
gužės mėnesio sekmadienį. 
Prancūzijoje gi minima pa
skutinįjį sekmadienį, čia 
daugiausia tą dieną mini ka
talikiškos šeimos.

Lietuviškoji Paryžiaus ko
lonija prisiderino prie vietos 
papročių ir Motinos Dieną 
minėjo gegužės 26 d. Minėji
mas buvo kuklus, kaip kuk
lus visas čia mūsų gyveni
mas.

Lietuvei motinai pagerbti 
buvo suruoštos pamaldos. 
Vaikučiai buvo sutelkti prie 
altoriaus, kiekvienam jų bu
vo duota po. gėlę. Pamaldas 
laikė kun. St. Kulbis, kuris 
pasakė jautrų motinos garbei 
pašvęstą pamokslą.

Pamaldoms, pasibaigus ir 
atgiedojus litaniją, buvo pa
šventintos gėlės, kurias vai
kučiai kiekvienas įteikė savo 
mamytei. Vaikučius tvarkė ir 
šventei ruošti didžiausiąją 
dalį darbo atliko O. Bačkie- 
nė.

Jaukiai praėjusios pamal
dos ir kiekvieno širdyje pa
žadinusios prisiminimą bran
gios savo mamytės, kurios 
meilei įvertinti pasaulyje nė
ra kainos, ne vienam išspau
dė ašarą ir gilų gilų atsidusi
mą prie Švč. Motinos, kad Ji 
saugotų mūsų išsiilgtą ir nie
kad neužmirštamą tėvynę.

Iškilmėms pasibaigus, BA- 
LFo komitetas kiekvienai lie
tuvei motinai įteikė po dova
nėlę.

Paprastai po šventadienio 
pamaldų žmonės skirsty’da- 
vosi pamažu,, tačiau šį kartą

skirstėsi dar lėčiau, vis dar 
norėdami ilgiau pabūti tarp 
savųjų. P. J.

ANTRA KNYGA APIE 
FATIMA

Misijonieriaus kun. Jono 
Kidyko, S.J. knygelė apie Ma
rijos Apsireiškimus Fatimo- 
je be galo patiko žmonėms. 
Kas sykį paėmė rankon skai
tyti, nebegali padėti šalin, 
neperskaitęs iki galo. Taip 
pasakė kunigai ir pasaulie
čiai žmonės.

Daug kas norėtų žinoti, 
kas nutiko toliau Fatimos 
vaikams. Ar jie gyvi ar mirę? 
Kokie stebuklai yra padaryti 
Fatimoje? Ar bedaromi tenai 
stebuklai dabar? Kiti norėtų 
maldų prie Panelės Švenč. 
Fatimoje.

Kun. J. Kidykas praneša, 
kad jau pradėjo rengti antrą 
knygelę apie Fatimą, kurios 
vardas bus: “Fatimos Vaikai 
ir Stebuklai.”

Toje knygutėje bus apra
šyta dviejų vaikučių liga ir 
mirtis, gydytojų patvirtinti 
didžiausieji stebuklai ir gale 
bus pridėta maldos.

Knygutė tikimasi išleisti 
spalių mėnesį.

Eik, tinginy, pas skruzdėlę 
ir pasižiūrėk į jos kelius ir 
mokykis išminties.

Saliamonas.

Žmogus stengiasi būti ži
nomas tik geruose dalykuo
se; bloguose dalykuose jis 
stengiasi būti pasislėpęs.

Šv. Tomas Akvinietis.

New Yorkas.—Sovietų Ru
sija pradėjo kolektuoti di
džiausią vidaus paskolą, ko
kia tik kada Rusijoje yra bu
vusi: 20 bilijonų rublių.

Kiekvienas turėsiąs pirkti 
paskolos lakštų nemažiau, 
kaip už mėnesinę algą.

Vadinas, okupantai rusai 
privers ir Lietuvos žmones 
mokėti tai paskolai.

LAIC

SOVIETAI APIE SAVO 
LAIKRAŠČIUS

New Yorkas. — Suvieno
dinta valst. sovietų spauda, 
konkurencijos nejausdama, 
savaime darosi menkos ver
tės.

“Pravda” nr. 75 nusiskun
džia redaktorių menku išsi
lavinimu.

Kaip pavyzdys nurodomas 
“Sovietskaja Kuban,” kur ro
mėnas Seneka vadinamas 
graiku.

“Pravda” nr. 74 paduoda 
sąrašą net dešimties laikraš
čių, kuriuos, esą, be padidi
namo stiklo sunku išskaity
ti. LAIC

PAŽADAI IR TIKROVĖ 
SOVIETŲ RUSIJOJE

New Yorkas. — Sovietų 
laikraštis “Izvestija” nr. 74 
praneša iš Rybinsko, kad rin
kimų metu buvę daug žadė
ta, net daug kas pradėta, o 
dabar ir vėl viskas po seno
vei.

Žiemos metu daugelyje na
mų nei kanalizacija, nei van
dentiekis neveikė, o šuliniai 
lauke—buvo užšalę. Daug ne
tvarkos ir miesto pirtyje.

Žiemos metu gyventojai 
daug kentėjo, negaudami ku
ro. Mieste vykdomai statybai 
neturima nei medžio, nei ply
tų ir nesimato, iš kur jų gau
ti.

Taip pat nusiskundžiama 
ir iš Novosibirsko. Esą, te
nai pairo planavimas—pro
jektai paruošiami greitomis, 
neapgalvotai, nerealiai.

LAIC

PLATINKIM KNYGELĘ

Vadų ir veikėjų prašoma 
neatidėliojant išplatinti bro
šiūrėlę “Lietuva nacių ir bol
ševikų vergijoj,” kurią prieš 
kiek laiko visiems prisiun- 
tėm.

Dabar Lietuvai yra kritin- 
giausias momentas.

Mes stenkimės jai padėti 
per atitinkamą spaudą, kuri 
atidengia tikrenybę.

Knygelė faktais atvaizduo
ja okupantų darbus Lietuvo
je ir kerta smūgį klastingai 
priešų propagandai, klaidi
nančiai mūsų žmones šioje 
šalyje ir kitur.

Šių knygelių galima gauti 
“Amerikoj.”

L. R. K. Federacijos 
Spaudos Sekcija.

SKAITYK IR PLATINK
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO 

IR KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitraštį

AMERIKA
“AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.

k “AMERIKOS” numeriuose rasite pranešimų apie tai, kas da
rosi mūsų apylinkėje ir kolonijose.

fc- “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.

k “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa
saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

kr “AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 

šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Elizabeth, N. J.
Gegužės 26 d. Elizabetho Lie

tuvių Teatro Gildą surengė gra
žų pasilinksminimą, kuris praėjo 
su dideliu pasisekimu.

Programa susidėjo iš keletos 
trumpų veikalėlių, dainų ir šo
kių.

Elizabetho jaunuolių tarpe yra 
daug talento ir ypatingai stip
raus pasiryžimo žengti pirmyn 
su lietuviška liaudies daina. Šis 
parengimas nebuvo jų pirmasis, 
bet mačius ankstyvesnius jau
čiama, jog daug pažangos pa
daryta.

Visa programa buvo pritaiky
ta publikos skoniui—gyva, juo
kinga ir jautri. Visiems buvo 
malonu klausytis tokių dainų, 
kaip “Keliaujame su daina,” “Bi
jūnėlis žalias” ir “Supinsiu Dai
nužę.”

Pertraukos metu kun. J. Si
monaitis, kun. Šernas ir studen
tas Galminas, neseniai į šią šalį 
atvykęs, sveikino Lietuvių Teat
ro Gildą, linkėdami jiems ir jų 
vadovams pasisekimo.

Ta proga reikia priminti, kad 
Lietuvių Teatro Gildą padidėjo 
savo narių skaičium, sudarė sa
vo vyrų ir mergaičių chorus, tu
ri savo solistus. Šios gildos įkū
rėjai J. Litvinas, Donna Lutvi- 
naitė, Marytė Aikaitė, P. Plun- 
gis, A. Balandis ir kiti gali pasi
džiaugti savo puikiais darbo vai
siais. Koresp.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Klubo sukaktis ir koncertas
Lietuvių Politinis klubas iš 

Kearny, N. J. minės 30 metų gy
vavimo sukaktį. Ta proga rengia 
koncertą ir šokius birželio 16 
dieną klubo svetainėj 134 Schuy
ler Ave., Kearny, N. J.

Sukakties dieną minėjimas 
prasidės mišiomis 9 vai. Sopulin
gos Dievo Motinos bažnyčioj, 
kur klubo vyrų choras giedos 
per pamaldas.

Koncertas prasidės lygiai 6 
vai. vakare, o šokiai bus nuo 8 
valandos iki vėlumos.

Gros S. Mack ir jo Royal 
Commanders. orkestras.

įžanga 75 centai.
Koncerte dalyvaus J. Stuko 

“Rūtos” merginų choras, vieti
nis mergaičių choras, vietinė so
listė Gen. Morosiūtė, dainininkai

Tikybos “Laisve” 
Sovietų Rusijoje

(Pradžia 3 pusi.) 
ji sužlugs ir dabar drauge su 
sovietiniu režimu, su kuriuo 
ji dabar sutapo, juo remiasi 
ir iš jo malonės gauna gyvy
bę.

Rusija nusikračiusi savo 
priespaudos režimo, pasida
rys nauju misijoms kraštu 
tikra to žodžio prasme. Be 
abejo, ir pravoslavija steng
sis atsistatyti. Bet lygiagre
čiai ir įvairios religinės ben
druomenės nusiųs savo misi
jas į Rusiją.

Čia Katalikų Bažnyčiai 
atitenka be galo didinga ir 
kilni istorinė pareiga: sugrą
žinti iškankintą Rusiją į savo 
prieglobstį. Turint galvoje, 
kad:

1) Katalikų Bažnyčios dok
trina yra pravoslavijai arti
miausia iš visų krikščioniškų 
bažnyčių;

2) rusų tautos jautriai ir 
subtiliai sielai Katalikų Baž
nyčios mokslas bus artimiau
sias ir suprantamiausias;

3) Katalikų Bažnyčia iš šio 
karo yra išėjusi su be galo 
dideliu moraliniu autoritetu 
ir savo šviesųjį žibintą aukš
tai nešė virš laikinų momen
to reiškinių ir virš politinių 
režimų bei diktatūrų,—

Katalikų Bažnyčia ir bus 
ta vienintelė galinga morali
nė tvirtovė, į kurią turėtų 
palinkti rusų tautos siela ir 
kurioje visa Rusija gali rasti 
savo moralinį ir religinį at
gimimą ir galutinį išsivada
vimą nuo valstybinio paver
gimo.

Šiame milžiniškame mora
liniame darbe ir katalikiška
jai Lietuvai, esančiai Rytų 
Europos avanposte, teks irgi 
nemenkas vaidmuo.

Čižauskai ir klubo vyrų choras, 
vedamas V. Žuko.

Taip pat bus duetų ir kvarte
tų.

Kviečiam visus atsilankyti.

Mirė
Birželio 3 d. staiga mirė Sta

sys Jankauskas iš Kearny, N. J., 
68 metų amžiaus. Buvo pašarvo
tas namie. Palaidotas birželio 6 
dieną po pamaldų Dievo Motinos 
Sopulingos bažnyčioj į šv. Kry
žiaus kapines, N. Arlington, N. J. 

’ B. šaukonis rūpinosi laidotu
vėmis.

Lt. Vito Kemėžio šeima gavo 
žinią, kad jis dabar yra Maniloj, 
kaip kariuomenės gydytojas.

Parapijos seselės surengė au
tobusu išvažiavimą į Crystal 
Lake, N. J., birželio 1 dieną 50 
mokyklos vaikučių ir jų moti
noms.

Diena buvo graži ir vaikučiai 
buvo taip patenkinti, kad ryto
jaus dieną vėl norėjo važiuoti.

Birželio 1 d. mūsų parapijos 
veteranai turėjo savo pirmuti
nius šokius, kurie buvo sėkmin
gi-

Komitetas dėkoja visiems 
silankiusiems, aukotojams ir 
siems, kurie prisidėjo prie 
vakaro pasisekimo.

at- 
vi- 
šio

Birželio 2 d. Marion Grivertu- 
kė ir Casey Tunkevičius susi
tuokė mūsų bažnyčioj 4 vai. po 
pietų.

Kun. Voicekauskas suteikė 
šliūbą, o Marijona Velevienė gie
dojo solo.

Ievai Pamperiūtei iš Kearny, 
N. J., mūsų parapijos darbščiai 
veikėjai tarp sodaliečių ir bažny
tiniam chore, buvo padaryta 
operacija gegužės 28 dieną St. 
Michael Hospital, Newark, N. J.

Giminės ir visi pažįstami lin
ki greito pasveikimo.

Gegužės 30 d. Sopulingos Die
vo Motinos bažnyčioj buvo vaikų 
pirmoji komunija per 8 vai. mi
šias.

Pirmą komuniją priėmė 12 
berniukų ir 4 mergaitės.

Po mišių motinos surengė pus
ryčius savo vaikeliams. *• . -r

A. Ę. S.

Bridgeport, Conn
Praeitą savaitę parapijos ba- 

zaras gražiai pasisekė. Buvo tik 
tris vakarus, bet pasekmės gra
žios. žmonių buvo kupina sve
tainė. Sumaniai darbavosi para
pijiečiai ir jaunimas, bet dau
giausia darbo pakėlė rengimo 
komisijos pirmininkas kun. V. 
Pranckietis, kuris daug dalykų 
surinko.

Gegužės 26 d. po pietų para
pijos mergaitės turėjo Švč. Pa
nelės vainikavimą, kuris gražiai 
pavyko. Lietuviškos giesmės 
skambėjo bažnyčioje, o per vai
nikavimą solo “Avė Maria” pa
giedojo O. Radvilaitė.

Pamokslą pasakė svetys ku
nigas, palaiminimą suteikė kle- 
konas kun. J. Kazlauskas, pro
cesijai vadovavo kun. V. Pranc
kietis.

Šį pavasarį yra daug ligonių. 
Kur tik paklausi, tai gauni atsa
kymą, kad serga, o kiti yra ir 
ligoninėse.

Linkėtina visiems sergantiems 
greitos sveikatos.

Vietinis Bridgeporto Lietuvių 
Tarybos skyrius nuo J. Savaičio 
prakalbų pasiuntė į Tarybos 
centrą $40 ir gavo atsakymą.

New Haven, Conn.
Minėjo 40 metų vedybinio 

gyvenimo sukaktį
Mūsų parapijos geri parapi

jiečiai ir lietuviškų darbų rėmė
jai Mykolas ir Sofija Medeliai 
praeitą sekmadienį per sumą 
kukliai paminėjo savo 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Sulaukus šios sukakties, visi 
giminės, draugai, pažįstami ir 
apskritai visi parapijiečiai svei
kina Mykolą ir Sofiją Medelius 
ir linki laimingai sulaukti auk
sinio jubiliejaus.

Pataisymas
Aprašant veikalo “Moterims 

Neišsimeluosi” vaidinimą, buvo 
pažymėta, kad vaidinime daly
vavo Ona Stadolnikiūtė. bet tu
rėjo būti Elena Stadolnikiūtė.

Abi sesutės yra geros scenos 
mėgėjos, bet šiame veikale pasi
žymėjo Elenutė.

Prakalbos
Gegužės 26 d. parapijos sve

tainėje kalbėjo tremtinis moky
tojas Jurgis Savaitis. Jis gyvai

KAZIMIERAS PRANAS

Keturi Staugaičių Sūnūs Jau Sugrįžo Iš Tarnybos
Jonas ištarnavo Marinų Korpuse arti dvejų metų ir buvo 5-joj 

Marinų Divizijoj, kuri okupavo Japoniją.
Edvardas ištarnavo Laivyne arti ketverių metų, vėliausiu lai

ku prie lėktuvų skyriaus laive U.S.S. Hornet.
Kazimieras ištarnavo kariuomenėj arti dvejų metų ir buvo 

Penkioliktam Lėktuvų skyriuj. Jam teko 50 kartų skristi bombo
nešiu. Jis dabartiniu laiku studijuoja Rutgers universitete.

Pranas taipgi ištarnavo kariuomenėj suvirš dvejus metus, In
žinierių skyriuj, Treciojoj gen. Pattono armijoj.

Tėveliai—nuolatiniai “Amerikos” skaitytojai—Jonas ir Teo
filė Staugaičiai, 17 Hensler St., Newark, N. J., džiaugiasi sulaukę 
savo sūnelių laimingai grįžusių iš karo lauko ir jiems linki geros 
laimės ir pasisekimo civiliniame gyvenime .. . Jok. Stukas, Js.

atpasakojo, ką matė Lietuvoje 
užėjus raudonajai armijai.

Visi su dideliu susidomėjimu 
klausės kalbėtojo pranešimo ir 
jaudinosi išgirdę, kaip mūsų 
broliai ir sesės yra nekaltai per
sekiojami už' viską, kas lietuviš
ka.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos. •>.. ... ■<

$6 aukojo J. Zakarauskas. Po 
$5 aukojo Juozas ir Jadvyga Šil
kai, Petras ir Ona Vaškiai, $2.50 
Anelė Mačienė.

Po $2 aukojo A. Krakauskie- 
nė, A. čičirkienė, L. Sadauskie
nė, V. Norkūnas, J. Čepokas, M. 
Bakšienė, J. Kuncevičius, A. če- 
ponienė, J. Matulaitis, J. Lukšis, 
A. Dičkus, Vizniai iš Bridgeport, 
Char. Križevičius, Karolis ir Ma
rijona Ramanauskai, M. Vokie
taitis. J. čirvinskas $1.50.

Po $1 aukojo V. Alksninis. K. 
Valičkienė, J. Kašėta, A. Pilve- 
lienė, J. Kazokas, S. Masiuliūnie- 
nė, O. Balčiūnienė, P. Kasaraus- 
kas, M. Kvaratiejus, A. Kazlaus
kas, V. Bartašius, K. Beržinskas, 
J. Čeponis, J. šilinskas, V. Kri- 
patis, O. Janušienė, J. Urbonas, 
P. Zaromskas, M. Jokubaitė, S. 
Bujenauskas, J. Radzevičius, J. 
Marčiulionis, F. Lodą. (Visi ke
turi aukotojai iš Ansonia), J. 
Kačergis, A. Kudarauskienė, A. 
Rimavičienė, F. Rumskas, G. 
Norkūnienė, O. Kripaitienė, P. 
Švarca, O. Pikelienė, B. Zimkie- 
nė, O. Rumskienė, P. Mačiulai- 
tienė, M. Taragauskienė, S. Me
delienė, M. Drišienė, D. Bakai- 

KVIETIMAS VISIEMS LIETUVIAMS Į 
LIETUVIŲ DIENI

Liepos 4-tą —Pikniką 
MARIANAPOLYJE

Šiais metais Marianapolis uoliai ruošiasi švęsti tradicinę Lie
tuvių Dieną, kuri prieš karą sutraukdavo tūkstantines minias.

Karas buvo sustabdęs Lietuvių Dienos — Pikniko rengimą.
Dabar šis brangus lietuviškas suvažiavimas, šioji tradicija vėl 

atgaivinama. Visi lietuviai iš artesnių ir tolesnių vietų maloniai 
kviečiami Liepos 4-tą dieną atvažiuoti ir pasisvečiuoti Marianapo
lyje.

Lietuvių Dienai yra numatyta įvairi programa. Iškilmingos 
Šv. Mišios bus atlaikomos prie Liurdo Grotos lauke. Po Šv. Mišių 
bus pamokslas svečio kunigo. Po pietų bus muzikalinė programa, 
kurią sudarys Šv. Trejybės par. (Hartford, Conn.) ir Šv. Juozapo 
par. (Waterbury, Conn.) chorai. Jaunimui bus šokiai visą popietį, 
bowling ir t.t.

Kiekvienam bus džiugu ir miela pabūti Marianapolio gražioj 
gamtoj, pasimatyt ir pasišnekučiuoti su pažįstamais, pasiklausyti 
programos.

Programos dalį sudarys ir laimėjimų traukimas. Tikietai jau 
išsiųsti. Prašome savo gerų rėmėjų ir geradarių juos išplatinti ir 
išpardavinėti.

Tad širdingai kviečiame visą lietuvišką visuomenę: dvasinin
kus, profesijonalus, biznierius bei draugijas, rėmėjus lietuvius į 
Lietuvių Dieną — Pikniką Marianapolyje, liepos 4-tą.

Lauksime visų atvažiuojant
Marianapolio Kolegijos Vadovybė.

tienė, O. Križanauskienė, P. Ai- 
mutis, A. Sabona, J. Pikelis, A. 
Zimkus. Po 50c. A. Beržinskas, 
B. Paulauskas.

Viso su smulkiais aukų su
rinkta $100. Už aukas Amerikos 
Lietuvių Tarybos vietinis sky
rius taria visiems aukotojams 
nuoširdų ačiū. M.

Newark, N. J.
New Jersey Lietuvių Taryba
New Jersey Lietuvių Tarybar 

perorganizuota su reikalingais 
pakeitimais platesnei veiklai.

Be valdybos narių, N.J.L. Ta
ryba dar turės 12 trustesų, iš di
desnių miestų po du atstovus, o 
iš mažesnių po vieną atstovą.

Plenumą sudarys organizaci
jų atstovai, po du atstovus iš or
ganizacijos.

Dar nevisos New Jersey val
stybėje esartčios lietuvių organi
zacijos yra prisiuntusios savo at
stovus. Jos prašomos tai pada
ryti kaip galint greitesniu laiku, 
kad būtų galima susiorganizavi- 
mo reikalas baigti.

Nutarta greitu laiku padaryti 
New Jersey lietuvių suvažiavi
mas Lietuvos laisvinimo reikalu. 
Suvažiavimas numatyta įvykdy
ti viename iš didžiųjų viešbučių, 
kur bus galima gauti salė tūks
tantinei publikai. Apie vietą ir 
programos dalyvius bus praneš
ta vėliau.

Kaip pirmiau būdavo sunku 

nors ir bendrame darbe visiems 
susitarti, tai dabar visi noriai 
prie bendro darbo dedasi ir yra 
pasirengę dirbti, iki Lietuva bus 
išvaduota ir atstatyta.

Negalima nepastebėti, kad 
šiuo reikalu yra labai daug dar
bo įdėję adv. C. F. Paulauskas, 
Jr., kun. M. Kemėžis, Ant. Mili
navičius (Miller) ir eilė kitų.

A. S. Trečiokas, sekr.

Omaha, Nehr.
Vaikų išvažiavimas

Jau nuo seųovės mūsų mo
kyklos vaikai turi išvažiavimą 
kur nors prie upės ar prie ežero.

Šiais metais jie buvo išvažia
vę prie Platte upės.

Pats klebonas išvežė vaikus, 
nupirko jiems valgius ir parvežė 
namon. Kun. Senger, padėjėjas, 
pamokė berniukus, kaip žuvauti, 
o seselės su geromis moterimis 
pataisė valgius ir saugojo ma
žesnius vaikučius nuo pavojaus.

Paveikslai
Gegužės 24 d. buvo gražūs 

paveikslai “Šv. Mišių Auka” mū
sų salėje. •

Pilna salė buvo publikos. Pa
veikslai visiems labai patiko.

Mokyklos vaikams paveikslai 
buvo rodomi po pietų, o suaugu
siems vakare.

San Francisco, Cal.
Lietuvis klebonas Arizonos 

tyrlaukio bažnyčioj
Pasirodė “Kalifornijos Lietu

vių” laikraštėlio rotatorium 
spausdintas gegužės mėn. nume
ris.

Esama apsčiai žinių iš Los An
geles, San Francisco ir net Ari
zonos.

Iš Arizonos tenykščių lietuvių 
žinių duoda kun. Jurgis Jonaitis, 
kuris dirba šv. Ritos bažnyčio
je, esančioje tyrlaukių slėnyje.

Jo bažnytėlėj yra vietų 110 
tikinčiųjų.

Seniau toj vietoj būta turtin
gų kasyklų, bet dabar ten maža 
kas beliko.

Kun. J. Jonaičio bažnytėlėj 
sekmadieniais klūpo keletas in
dėnų, meksikiečių ir amerikie
čių.

Artiman Tuscon mieste ir ap
linkinėse rančose esama keletos 
lietuvių šeimų.

San Francisco lietuviai ruošia
, ... Koncertą Vestuvių puotą buvo kukli, ir
Pačiam San Francisco mieste tik jaunųjų giminės buvo jon pa

šalpos skyrius renka maistą ir | kviesti.
drabužius. Ilgiausių metų Antanui ir Leo-

Birželio 29 d. San Francisco nei Navickams!
lietuviai rengia koncertą. Daly
vaus Los Angeles lietuvių cho
ras.

Tikimasi, kad filmų artistė 
Gražytė, atvykus iš Hollywoodo, 
pašoks keletą šokių.

Baltimore, Md.
Taikos kelionė

Birželio, švč. Jėzaus širdies 
mėnuo, mūsų parapijoj buvo 
pradėtas kelione į Tėvų Pranciš
konų vienuolyną Washingtone.

šeštadienis, to mėnesio pirma 
diena, buvo praleistas maldoje 
už pasaulinę taiką.

Net aštuoniais autobusais ke
lionę atliko arti 300 asmenų. 
Kun. Dr. Mendelis, klebonas, va
dovavo.

Atvykus vienuolynan, kelei
viai buvo iškilmingai priimti ir 
lietuviškai giedodami įžygiavo 
vienuolyno bazilikom

Kun. Dr. Mendelis atgiedojo 
mišias už maldininkų intencijas. 
Angliškai sveikinimo žodį mišių 
metu tarė Tėvas Paschalis, kurs 
ką tik grįžo iš šv. Žemės, išgy
venęs ten 15 metų. Lietuviškai 
pamokslą pasakė kun. Mendelis.

Po pietų buvo kalbamas ro
žančius ir vaikščiojamos staci
jos vienuolyno darže. Palaimini
mas švč. Sakramentu buvo su
teiktas 4 vai. po pietų. Autobu
sai išvyko iš vienuolyno 5 vai. 
po pietų.

Dalyviai grįžo Baltimorėn pil
ni gražių įspūdžių, patenkinti 
dienos vaisiais.

Jaunimo klubas gyvuoja
Šv. Alfonso parapijos jaunimo 

klubas veikia. Paskutinį gegužės 
mėn. šeštadienį klubiečiai turėjo 
savo mėnesinį pasisvečiavimą, 
kurin atsilankė beveik visi klu
bo nariai.

Penktadienį, gegužės 31 d., 
klubas turėjo antrus šokius. Va
karas sklandžiai praėjo. Pelnas 
nebuvo per didelis, bet padengė 
išlaidas. -

Valdyba, vadovaujama Alber
to Juškevičiaus, gabiai ir suma
niai tvarko klubo dalykus.

Krikštai
Sekmadienį, birželio 2 d., kun. 

Ant. Dubinskas suteikė krikšto 
sakramentą Marcelei Onai Good- 
muth ir Albinai Teresei Kvede- 
raitei. Marcelės krikšto tėvai bu
vo Howard Kelly ir Elena Za- 
bielskis, o Albinos Edvardas Ka- 
šinskas ir Dolores Saukaitis.

Estate of A. J. Valantiėjus
VERONICA R. VALANTIĖJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
♦ ■ — ------------ -

VIETOS ŽINIOS 
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IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Susirinkimas buvo gegužės 
22 d. Paaiškėjo, kad siuvė
jams trūksta darbininkų. 
Šiuo klausimu susirūpino 
unijos valdybos. Ateiviai sen
sta, miršta, čion augę neina 
pas siuvėjus dirbti, nors ir 
mokaųtis jiems moka 65c. už 
valandą.

Unijos valdyba kalba, kad 
atsivežti pabėgėlių iš Euro
pos.

Siuvėjų vienos savaitės 
atostogos prasidės su liepos 
1 d. Už liepos 4 d., kaipo ne
priklausomybės šventę, už
mokės atskirai.

Buvo išklausytas delegatų 
raportas iš A.C.W. of A. kon
vencijos gegužės 6 d. Atlantic 
City, N. J. Raportas buvo su
dėtinis.

Raportą vienbalsiai susi
rinkimas priėmė.

Raporte paminėtinos iš
traukos yra vertos visiems 
žinoti, šios unijos vadovybė 
yra nusiteikus daugiau barti 
už karo klaidas Anglijos ir 
Amerikos valdžias, negu Ru
sijos bolševikus, kas visai ne
susiderina su C.I.O. unijos 
vadovybe.

Lietuvių 54-to skyriaus re
zoliuciją dėl Lietuvos laisvės 
priėmė, bet taip ją “išplovė,” 
kad nei vardo nepaliko, kai 
dėl Palestinos ir Italijos re
zoliucijas priėmė aiškioje 
formoje.

Susituokė
Antanas Navickis, seniau gy

venęs Glen Lyon ar Wanamie, 
Penna, ir ką tik grįžęs iš karo 
tarnybos, birželio 2 d. paėmė 
sau už moterį Leonę Kulacky- 
tę. Kun. Dr. Liudvikas Mendelis 
priėmė jaunųjų pasižadėjimus.

Nuotrupos
— Mercy ligoninėje yra Berta 

Adomaitytė-Seipel ir L. Adomai
tienė. Abiems buvo padarytos 
operacijos. Ligonės sveiksta ir 
tikisi netrukus grįžti namo.

— Arkivyskupijos Našlaičių 
vajus baigės antradienį, gegužės 
28 d. Šv. Alfonso parapijai buvo 
skirta sukelti $5,126. Reikalau
jama suma buvo surinkta. '

— Maisto rinkime žmonės su
nešė Šv. Alfonso klebonijon 40 
dėžių valgių, 1,400 “kenukų” iš 
viso.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

♦ =
Tel. NEwtown 9 - 4464

► • •------------------------------------------------------------ ‘ b.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Baisamnotojas

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.

4.....  .. , . ►
u--- . A.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamnotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

• - •• ---- > •

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 —

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

■i

Vadinasi, darbininkų siu
vėjų organizacijos vadas 
Hillmanas, pats kilęs iš Lie
tuvos, jai laisvės nelinki.

Delegatų konvencijoje da
lyvavo 1,250 iš 492 skyrių ir 
iš 264 miestų. Dėl politinės 
akcijos užgyrė išlaidas $200,- 
000.

Siuvėjų pomirtinės ir ligos 
pašalpom nuo 1942 sumokė
ta $13,900,000. Išmokėta $5,- 
273,000. Balansas $8,000,000. 
Į šį fondą mokėjo 2,499 dirb
tuvės. Siuvėjai reikalauja $20 
vietoj $12 savaitėje pašalpos. 
Taip pat siuvėjai reikalauja 
dviejų savaičių apmokamų 
atostogų vietoje vienos.

Šie klausimai atidėti.
Kyla sveikatos klausimas. 

Jau po konvencijos grįžę de
legatai daro NewYorko mies
te siuvėjams pigų sveikatos 
skyrių, kur lengvai galės pa
tikrint savo sveikatą, o ypač 
akis.

Nominacijose vienbalsiai 
gavo balsus ta pati valdyba.

P. J. Montvila.

PADĖKA

Velionės Marijonos Žars- 
kienės šeima reiškia nuošir
džią padėką giminėms ir pa
žįstamiems už pareikštas už
uojautas liūdesio valandoje, 
lygiai kaip ir už parodytą rū
pestingumą ilgos ligos metu.

Dėkojam kun. K. Paulio- 
niui, kun. J. Aleksiūnui, kun. 
N. Pakalniui, kun. V. Gordū- 
nui, kun. J. Barkui, kun. J. 
McEvoy ir kun. J. Smyth.

Reiškiame padėką šv. Jur
gio parapijos Amžinojo Ro
žančiaus ir Gyvojo Rožan
čiaus draugijų narėms, treti
ninkėms, vargon. J. Brund- 
zai ir P. Dulkei už muziką per 
iškilmingas laidotuvių pa
maldas, McKibben Sons ir 
Arma Corp., J. Garšvai už 
laidotuvių rūpestingą patar
navimą.

Ačiū visiems, užprašiu
siems mišias ir atsiuntusiems 
gražių gėlių.

Dukterys Elena Vyzienė ir
Ant. Binkienė.

Aukščiausias žmogaus gė
ris turi glūdėti pasiekime 
kažko geresnio, negu žmo
gus.

Šv. Tomas Akvinietis.
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LIETUVIU
LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAM

DEXTER PARKE LiepOS-Jllly 1 • '46
Jamaica Ave. & Elderts Lane (75th St.), Woodhaven, N. Y.

J. E. Vyskupas P. Būčys Iškilmėse
Gegužės 30 d. Maspetho 

lietuvių bažnyčioje buvo di
delės iškilmės, minint klebo
no kun. Jono Balkūno 20 me: 
tų kunigystės sukaktį.

Tą sukaktį savo atsilanky
mu pagerbė J. E. vysk. P. 
Būčys. Per 10 vai. pamaldas 
jisai pasakė pamokslą, gi va
karienės puotoje—kalbą.

Aukšto ganytojo gilios 
mintys, lakus jo kalbos sti
lius klausytojams paliko 
stiprų įspūdį. Kalbėdamas jis 
pabrėžė Amerikos, kaip de
mokratinio krašto, nuopel
nus, ir pažymėjo šios šalies 
lietuvių reikšmę dėl Lietu
vos laisvės. Jis ragino drą
siai stovėti kovoje dėl gra
žesnės Lietuvos ateities.

Vakarienės metu kalbas 
pasakė kun. M. Kemėžis ir 
rengimo komiteto pirm. C. 
Beckeris. Dainavo A. Vismi
no vedamas choras ir solis
tai.

Sveikinimo žodį tarė Lie
tuvos gen. konsulas J. Bud
rys.

Gale įspūdingą kalbą pa
sakė kun. J. fealkunas.

Programai vadovavo kun.
J. Kartavičius.

Z. GRIŠKAITĖ DAINAVO 
OP EROJE

Pereitą savaitę sezoną bai
gė City Center opera, kurioje 
gražiai pasirodė Z. Griškai- 
tė.

Paskutinę savaitę ji roles 
dainavo net trijose operose— 
“Madam Butterfly,” “The Pi
rates of Penzance” ir “Car
men.”

LIETUVOS VĖLIAVA 
PARADE

Lietuvos vėliava Memorial 
Day parade buvo matyti per 
mylias plevėsuojanti greta 
amerikoniškosios ir Dariaus 
ir Girėno Posto legiono vė
liavų. Postui vadovavo adv.
K. Jurgėla. Tuoj po vėliavų 
žygiavo Angelų Karalienės 
parapijos benas, gražiai išsi
puošęs ir smarkus.

Saulėta diena sutraukė į 
Riverside Drive šimtus tūk
stančių žiūrovų. Paradas tę
sėsi apie pustrečios valandos.

Einant pro garbės tribūną 
vėjelio ištiesta vėliava taip 
sudomino žiūrovus, kad gau
ta nemaža plojimo.

Garbė lietuviams vetera
nams, dalyvavusiems parade 
ir parodžiusiems, jog dar yra 
žemė, kur Lietuvos vėliava 
gali laisvai ir garbingai ple
vėsuoti. P. L.

ŠAUNIOS VESTUVES

Praeitą sekmadienį, birže
lio 2 d., susituokė Antanas 
Kabašinskas su Maryte Ru
saite.

Šliūbas buvo šv. Petro Al
cantara bažnyčioje, Pt. Wash
ington, N. Y., kur jaunoji su 
savo tėveliais gyvena, šliū- 
bą davė kun. J. Balkūnas.

Po bažnytinių ceremonijų 
įvyko vestuvių puota, kurio
je dalyvavo per 300 asmenų.

Jaunieji medaus mėnesiui 
išvyko į Lake George.

Jauniesiems linkime daug 
laimės. D. J.

SVEIKINA JAUNUOSIUS

Iš širdies sveikiname savo 
giminaitę Marytę Rusaitę, 
ištekėjusią už Ant. Kabašins- 
ko.

Linkime jaunavedžiams 
gražiausio pasisekimo vedy
biniame gyvenime.

Simonas ir Ona Teniai.
., <■>*. a

ATSKRIDO IŠ 
ARGENTINOS

Kun. J. Baltrušaitis, M.I.C., 
atskrido iš Argentinos į Ame
riką ir pasiekė New Yorką, 
kur sustojo, lankydamas pa
žįstamus.

Kun. J. Baltrušaitis Ar
gentinoj išbuvo nuo 1941 m., 
dirbdamas lietuvių parapijo
je.

Su juo sykiu ligi Floridos 
atskrido ir kun. B. Vitkus, 
M.I.C., kuris pasuko tiesiog 
Chicagon.

Netrukus iš Argentinos 
rengiasi Amerikon grįžti kun. 
A. Andriušis, M.I.C.

NAUJA PORA

Sekmadienį, gegužės 26 d., 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje susituokė Al Yuras su 
Helen Miscūnaityte. Šliūbą 
davė kun. B. Kruzas.

Jauniesiems palydovais bu
vo W. Yuras su H. Kadžius, 
P. J. Yankus su Bessie Sac- 
cente ir J. Grigas su I. Sian- 
co.

Vestuvių puota buvo su
rengta Grand Paradise salė
je. Dalyvavo daug žmonių.

P. J. Y.

NAŠLAIČIŲ FONDAS

Brooklyno vyskupijoj, Ve
lykų našlaičiams kolektoj su
rinkta $366,676 aukų.

Lietuvių Radijo Vakarines
7:30 PROGRAMOS 7:30

J. P. GINKUS, Direktorius
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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. UBARAVICIUS 
PraneUmtj Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

J. P. GINKUS
495 Grand St • JEZAVITAS

BrooMyn, N. Y. Mnllko, Db.
EV. 4-7142

JONAS SUBAČIUS
Biografinės žinios

Jonas Subačius gimė ir au
go Brooklyne.

Turėdamas vos ketverius 
metus, jis jau pradėjo piešti 
paveikslus, o sulaukęs dvy
likos metų ėmėsi tapyti.

Jis baigė Apreiškimo mo
kyklą aukščiausiais pažymė
jimais ir buvo pirmas lietu
vis berniukas, tarnavęs prie 
pamaldų.

Po aukštesnės nąokyklos ir 
kolegijos jisai studijavo Nia
garos ir Fordhamo universi
tetuose. Ten bebūdamas jis 
pamatė, kad jo pašaukimas— 
dirbti meno srityje.

Jonas Subačius meną stu- 
di j a vo Washington Art School 
ir National School of Fine 
and Applied Arts. Jo profe
sorius Washingtone buvo 
Felix Mahoney. New Yorke 
jis mokėsi Commercial Illus
tration Studios ir Art Stu
dents League, čia jo moky
tojai buvo Bridgman ir J. 
Glinskis.

Kurį laiką jis vertėsi pri
taikomuoju menu, bet pama
žu perėjo į bažnytinį meną, 
prie kurio jį labiausiai trau
kė. Pagaliau bažnytinį meną 
jis pasirinko savo gyvenimo 
pagrindu.

Kun. N. Pakalnio patartas 
ir remiamas, Jonas Subačius 
išvyko į Europą ir mokėsi 
Accademia di Belle Arti Ro
moje. Čia jis susidomėjo 
skulptūra ir, pasinaudoda
mas palankiomis aplinkybė
mis, šią meno sritį nuodug
niai studijavo.

Jonas Subačius prieš karą 
grįžo New Yorkan ir išimti
nai atsidėjo bažnytiniam me
nui, tapydamas paveikslus, 
dirbdamas altorius ir restau
ruodamas įvairiuose miestuo
se.

Kurį laiką jis dirbo su 
Dambusch Decorating Co.

Jonas Subačius gyvena 
Richmond Hill, N. Y.

Maspetho Žinios

Ona Černauskienė, Maspe
tho draugijų veikėja, pulda
ma susilaužė ranką.

Maspetho lietuvių mokyk
los baigimo proga ruošiamas 
parengimas parapijos salėje 
sekmadieni, birželio 9 d. 7:30 
vai. vakare.

Bus suvaidinta operetė.

Niekas neverkia, kai prie
das miršta. Ovidijus.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI Brooklyn© Lietuviai Gydytojai
Septynioliktoji New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena šiemet 

bus liepos-July 4 d. Dexter parke, Woodhaven, N. Y. Ją rengia la
bai artimi “Amerikos” bičiuliai, todėl ir “Amerikos” skaitytojams 
yra malonu paremti Lietuvių Dieną.

Šiomis dienomis Lietuvių Dienos rėmėjais stojo šie “Ameri
kos” bičiuliai su sekančiomis aukomis:

Petras Montvila, Brooklyn, N. Y......................................$15.00
P. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y.................................... ... 3.00
Alf. Stankevičius, Bronx, N. Y................................. ........ 1.00
S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y............................................ 1.00
K. Galčius, Maspeth, N. Y................................................. 1.00
P. Kyrius, Brooklyn, N. Y................................................ 1.00
T. Stučienė; Brooklyn, N. Y.............................................. 1.00
O. Leigienė, Brooklyn, N. Y............................................. 1.00

Už aukas visiems nuoširdus ačiū.
L. D. KOMITETAS

Mūsų Apylinkėje

• J. Stoškus, “Amerikos” 
bendradarbis, iš Chicagos bu
vo atvykęs šion apylinkėn.

• J. Romanas gegužės gale 
iš Prancūzijos atplaukė į 
New Yorką. Paryžiuje jis 
studijavo chemiją.

• Justinas ir Elzbieta Jan
kai yra išvykę į Berkshire 
kalnus. \

• Kun. Juvenalis Liauba, 
pranciškonas, veda noveną 
Apreiškimo bažnyčioje.

• • AI. Margis, M.I.C., iš 
Hinsdale, Ill., buvo atvykęs 
kun. Edm. Budreckio primi
cijoms Elizabethe.

• Kun. P. Juras gegužės 
pabaigoj lankėsi New Yorke.

• Algis Regis šiomis die
nomis buvo New Yorke, atke
liavęs iš Kanados ir važiuo
damas tolyn į Los Angeles.

• V. Kvietkus, susivieniji
mo sekretorius, ir Petras Ka- 
rašauskas, iždo globėjas, lan
kėsi New Yorke organizaci- 
jos.reikalais.

• Kun. J. Švagždys dalyva
vo savo giminaičio Edv. Bud
reckio primicijose, kurių me
tu pamokslą pasakė kun. J. 
Dambrauskas, M.I.C.

PARDAVIMAI
Cypress Hills—2 šeimų mūrinis 
namas, 11 kamb. (encl, porch), 
aliejaus šildymas, parqueto grin
dys, garažas.—$7,200.
Woodhaven — 2 šeimų mūrinis 
namas (kampinis) ,11 kambarių. 
Centralinis šildymas, garažas.— 
$10,500.

3 šeimų mūrinis namas (kam
pinis), 17 kambarių. Centralinis 
šildymas.—$12,000.

7 šeimų mūrinis namas (box 
rooms). Centralinis šildymas, ga
ražas.—$3,500 pelno metams.

24šeimų mūrinis namas (kam
pinis) 50 x 100. $4,500 pelno me
tams.

ZINIS
TeL REpublic 9-1506

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

kra 
ką

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS:
9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Angelų Karalienes 
Parapija

Ateinantį sekmadienį, bir
želio 9 d., 9 vai. mišių metu 
Šv. Vardo draugijos ir visi 
parapijos vyrai eis bendrai 
prie šv. Komunijos.

Po mišių draugijos nariai 
kviečiami parapijos salėn, 
kur įvyks trumpas susirinki
mas. ’rtn ■ "

Vyrai, kurie dar nesate šv. 
Vardo draugijos nariai, pra
šomi ateiti ir prisidėti.

Šv. Vardo draugijos balius 
birželio 1 d. buvo negausus. 
Lietus sutrukdė daugeliui 
ateiti į salę. Dalyviai gražiai 
praleido laiką, nes buvo gera 
muzika, grojant lietuviškus 
šokius.

šeštadieniais nuo 1 vai. po 
pietų mūsų parapijos salėje 
rodomi gražūs paveikslai.

Daugumas lankytojų vai
kai, bet ir suaugusieji ragi
nami ateiti.

Pereitą šeštadienį buvo 
“Sullivan’s Brothers.”

Gyvojo Rožančiaus draugi
ja turėjo susirinkimą birže
lio 2 d.

Buvo nutarta, kad draugi
ja spalių 12 d. suruoš paren
gimą.

Laimėjimų vakaras
Sujungtos parapijos drau

gijos rengia laimėjimų vaka
rą šeštadienį, birželio 15 die
ną, parapijos salėje.

Bilietai jau platinami; jų 
galite gauti pas draugijų na
rius. Kaina 50 centų.

Šios pramogos pelnas bus 
įsigyti parapijos salei nau
dingų dalykų.

Visus prašome atsilankyti.

Gegužės 23 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Brooklyne vysku
pas Molloy padirmavojo 706 
atsivertėlius, iš kurių buvo 
12 žydų, o kiti priklausė viso
kioms protestantų sektoms.

'MEMORIES of LITHUANIA

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

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., 

TeL MArket
Newark 5, N. J. 
2-5360

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge- 
riauslx bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

New York, N. Y,
Klebono kun. Jurgio Gu- 

rinsko 20 metų kunigystės 
sukaktuvių pagerbimo vaka
rienė įvyks birželio 16 dieną, 
Aušros Vartų parapijos salė
je-

Tikietus prašome įsigyti iš 
anksto per kun. K. Malakaus
ką arba Stellą Raulis.

Sukaktuvių tvarka bus to
kia. Iškilmingos mišios 11 
vai. ryte; mišias laikys kun. 
J. Gurinskas. Jam asistuos 
diakonu kun J. Aleksiūnas, 
subdiakonu kun P. Lekešis, 
ceremonijų vedėju kun. K. 
Malakauskas?-

Pamokslą sakys kun. J. 
Balkūnas.

Pagerbimo vakarienė pra
sidės 4:30 vai. po pietų. Po 
vakarienės bus šokiai.

Vakarienės komitetas nu
tarė parapijiečių vardu įteik
ti klebonui dovaną—bronzinį 
tabernakulį, kuris puoš Auš
ros Vartų bažnyčios didįjį al
torių kun. J. Gurinsko 20 me
tų kunigystės sukaktuvių at
minimui.

Apreiškimo 
Parapija

Šiemet liepos 21 dieną Ap
reiškimo parapijos piknikas 
rengiamas Dexter parke.

Apreiškimo parapijiečiai ir 
apylinkės lietuviai liepos 21 
d. turės gražios progos pasi
linksminti, susitikti vieni su 
kitais, pasigrožėti įvairia 
pikniko programa.

Dexter parkas yra pato
giai pasiekiamoje vietoje, to
dėl kiekvienam, net ir toliau 
gyvenančiam, bus lengva at-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE « INSURANCE 

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

TeL Virginia 7-1896

Brooklyn, N. Y.

važiuoti į parapijos pikniką.
Tad atsiminkite—liepos 21 

d. į Dexter parką, į parapijos 
pikniką!

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1670

496

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

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

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 

Advokatas
41-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA
ALUDE

Ola Galima Gauti Kanados 
“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.
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