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Bolševikai turi visą eilę 
pravardžiavimų tiems, kurie 
jiems nepatinka.

Juos apšaukia tai liaudies 
priešais, tai fašistais, tai 
kryžiuočiais.

Tie pravardžiavimai trun
ka tik tam tikrą laiką, kaip 
kokia madna dainuška.

Paskui išrandama naujų. .
Paskutinės Stalino, Molo

tovo ir kitų žymesnių Rusijos 
diktatūros šulų kalbos rodo 
posūkį.

Iš minėtų kalbų matyti, 
kad pirmuoju Rusijos ir bol
ševizmo priešu iškeliamas 
kapitalizmas, kaip kad kadai
se yra buvę.

Didžiausiais kapitalizmo 
kraštais Rusija laiko Ameri
ką ir Angliją.

Kad rusai šauniai moka su- 
siuostyti su fašistais, rodo 
Argentinos pavyzdys.

Toji šalis prezidentu išsi
rinko Peroną, kuris yra gėrė
jęsis fašistine sistema.

Nūn Rusija ir Argentina 
susitarė dėl diplomatinių san
tykių sudarymo tarp abiejų 
kraštų.

Už tai komunistinė spau
da, kaip “Daily Worker,” 
prapliupo girti jo išmintį, 
nors neseniai į jį spiaudėsi.

Maskvai užtenka spustelti 
mygtuką, kad jos pakalikai 
pultų į glėbį ne tik fašizmo 
garbintojui, bet ir kiekvie
nam latrui.

★ • ★
Karl von Wiegand iš Lon

dono rašo, kad Maskva siun
čia naujas raudonosios armi
jos divizijas į Vokietiją ir į 
kitus okupuotus kraštus.

Tai turi reikšmės ir ryšium 
su Paryžiuje prasidedančia 
ministeriųkonferentfijBtrsta- 
linas nemano nusileisti nei 
Anglijos, nei Amerikos rei
kalavimams.

Rusams ypač patogu, kad 
tiek Amerika, tiek Anglija 
savo kraštuose ir Europoje 
yra smarkiai sumažinusios 
savo kariuomenę.

Rumunijoje rusai turi per 
milijoną kareivių. Sakoma, 
kad raudonarmiečiai ten sta
to aštuonis didelius aerodro
mus.

Beje, toje pačioje Rumu
nijoje kai kuriose vietose 
žmonėms buvo leista balsuo
ti. Tik penki procentai pasi
sakė už komunistus. Po tokio 
patyrimo visuotiniai rinki
mai buvo atidėti.

Lenkijoj ir Čekoslovakijoj 
naujus kareivius apmoko ru
sai.

Iš viso naujai paruošiama 
apie pusantro milijono karei
vių.

★ • ★
Tas pat Karl von Wiegand 

mini, kad sovietinama rusų 
okupuota Vokietijos dalis. 
Ten rengiamasi įvesti sovie
tinė vyriausybė,—rusai neke
tina greitai iš ten išeiti.

Įdomu, kad tos dirbtuvės, 
kurias rusai išardė Čekoslo
vakijoje, buvo perkeltos ne 
Rusijos gilumon, bet raudo
nosios , armijos okupuoton 
zonon Vokietijoj.

Net vokiečiai darbininkai 
specialistai, kurie buvo išva
ryti iš Čekoslovakijos, gavo 
nuolatinius darbus rusų zo
noje Vokietijoje ir net tose 
pačiose perkeltose dirbtuvė
se, kur jie anksčiau dirbo.

Kiti laikraščiai praneša, 
kad tuose fabrikuose išimti
nai dirbama kariniams tiks
lams.

Sen. Pepper virto dideliu 
sovietų garbintoju.

Pasirodo, jis tai daro ne be 
tam tikrų apskaičiavimų: jis 
panoro išsimušti į Amerikos 
viceprezidentus ir renka sau 
palankumo vadinamuos Ame
rikos kairiuosiuos sluoks
niuos.

Entered as Second-Class matter March 16,1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI XU.

Mažieji lietuviai našlaičiai vienoje lietuvių stovykloje Vokietijoje, Britų zonoje. Prie našlaičių, dvi
mokytojos prižiūrėtojos ir anglė, UNRRA atstovė.

KINIJOJE NUTRUKO PALIAUBOS 
----------------------- ------------------♦ _ į.Dėl Azerbaidzau

Susitarė
Teheranas.—Irano vyriau

sybė susitarė dėl Azerbaidža
no provincijos ateities. »

Toji provincija vėl grįžta 
po Irano valdžia, ir jos gu
bernatorium skiriamas Azer
baidžano sukilėlių vadas Pi- 
ševari, kuris seniau norėjo 
ten atskiros valstybės.

Azerbaidžano kariuomenė 
bus įjungta į Irano kariuo
menę.

Sukilėliai nebus baudžiami.
Irano ministeris pirminin

kas pranešė, kad buvo susi
tarta tomis sąlygomis, kurias 
jis buvo anksčiau pasiūlęs.

PARTIZANŲ VEIKLA SUVALKIJOJE
Iš Lietuvos gauta žinių, 

kad partizanų veikla yra stip
ri ne tik užnemunėje, bet ir 
Suvalkų krašte.

Partizanai slapstosi miš
kuose. Jie baudžia žmones ir

Keista, kad Amerikos se
natoriui reikia laižytis aplink 
Kremliaus mūrus ir tuo pa
taikavimu grįsti savo karje
ru

Per pirmus tris šių metų 
mėnesius Meksikon buvo iš
vežta 14,300,000 svarų miltų 
ir 2,346,000 bušelių kviečių, 
Brazilijon 115,000,000 svarų 
miltų, Bolivijon 22,100,000, 
Gvątamalon 14,300,000, Ja- 
maicon 11,700,000, Kubon 86,- 
100,000. Išvežama ir į kitus 
Pietų Amerikos kraštus daug 
daugiau miltų, negu prieška
riniais laikais.

Mat, tos šalys per karą pri
sirinko tiek pinigų, kad ten 
daug žmonių, kurie seniau 
nebuvo girdėję apie kviečius, 
dabar reikalauja tik baltos 
duonos.

Tuo tarpu Europoj ir Azi
joj milijonai badauja.

ų cen
tro vyriausybei ir komunis
tams buvo pasisekę susitarti
dėl dviejų savaičių paliaubų, 
per kurias buvo tikimasi pri
eiti prie taikos.

Dabar visos tos pastangos 
nuėjo vėjais: paliaubos išsi
laikė tik pora dienų.

Mandžiūrijoje vėl eina mū
šiai tarp centro vyriausybės 
kariuomenių ir komunistų.

Paskutinėmis savaitėmis 
Čiangaišeko kariams pradėjo 
sektis, ir jie priėjo prie svar
baus Harbino miesto, kur 
frontas buvo apsistojęs.

Padėtis susipainiojo, kai 
komunistai pasuko prie Cing- 
tao, kur amerikiečiai turi sa
vo laivyno bazę.

šeimas tų, kurie užima ko
kias nors atsakingesnes vie
tas prie rusų.

Raudonoji armija nepajė
gia partizanų veiklos sulai
kyti.

Todėl tose vietose, kur esa
ma daugiau partizanų, rusai 
suiminėja šiaip žmones, me
ta į kalėjimus ar tremia.

žmonės neturi batų, ir net 
į miestus eina medinėmis 
šliurėmis. Indų taip pat ma
ža, ir tie patys baigia rūdyti. 
Geriau pavalgyti gali tik tie, 
kurie prisiplakę prie rusų 
diktatūros.

Londono Lietuviai 
Kreipės Į Attlee

Londonas. — Londono lie
tuviai turėjo gausų susirinki
mą Lietuvos reikalais ir vie
nu balsu priėmė nutarimą, 
kurį pasiuntė D. Britanijos 
ministeriui pirmininkui Att
lee.

Nutarime prašoma, jog 
žygių, kad būtų atstatyta 
Anglijos vyriausybė imtųsi 
Lietuvos nepriklausomybė.

Angly Generolas

UNRRA direktorius Vokie
tijoje generolas Morganas
per Velykas aplankė lietuvių 
stovyklą Seedorfe, anglų oku
pacijos zonoje.

Kiekvieną Baltijos tautą 
lankė atskirai. Prie lietuvių 
seklyčios generolą sutiko iš
sirikiavę uniformuoti skau
tai.

Seklyčios viduje choras, 
operos solistė Juzė Augaity- 
tė padainavo, o tautinių šo
kių grupė pašoko generolo 
garbei keletą šokių.

Be to, lietuviai įteikė do
vanų: gražų rankų darbo 
rankšluostį, lietuviškų juos
tų ir lietuviškais audiniais į- 
rištą albumą.

Sėsdamas į automobilį gen. 
Morganas buvo persijuosęs 
lietuvių dovanotu rankšluos
čiu*. Grįžęs į savo namus, 
gen. Morganas Seedorfo UN- 
RRAi atsiuntė telegramą, 
kurioje dėkoja pabaltiečiams 
už malonų jo priėmimą.

Austin Paskirtas 
Atstovu

Washingtonas. — Nuolati
niu Amerikos atstovu į Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybą 
paskirtas senatorius Austin.

ITALIJOJ KILO NERAMUMAI
Roma. — Pereitą savaitę 

Italija dviejų milijonų balsų 
dauguma pasisakė už respub
liką.

Karalius Umbertas buvo 
turėjęs išvykti iš Italijos, bet 
paskutiniu momentu pasili
ko, kol bus išaiškinti kai ku
rie klausimai, susiję su bal
savimu.

Tuo tarpu Neapolyje ir ki
tose pietinės Italijos dalyse 
prasidėjo demonstracijos už 
karalių, kur jis turi daugiau
sia šalininkų.

Lietuviai Kreipėsi į Byrnes -- - - - - - - - * _ _
Vyriausiu Teisėju 
Paskirtas Vinson
Washingtonas. — Ligšioli

nis Finansų sekretorius Fred 
Vinson buvo paskirtas vy
riausiuoju Amerikos teisėju.

Po Stone mirties balandžio 
22 d. toji vieta buvo neužim
ta.

Fred Vinson kilęs iš Ken
tucky valstijos ir yra 56 me
tų amžiaus. Jis ypač prasi
mušė per kelis paskutinius 
metus ir laikomas vienu iš 
artimiausių prezidento Tru- 
mano žmonių.

Fred Vinson vyriausią 
Amerikos teismą randa labai 
suskilusį. Ta vidaus nesan
taika šią savaitę prasimušė 
ir į viešumą, kada teisėjas 
Jackson smarkiai apkaltino 
savo kolegą Black.

Popiežiaus Auka 
Lietuviams

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF pirmininkas, šiuo me
tu esąs Šveicarijoje, praneša 
BALF įstaigai, kad popiežius 
Pijus XII šiomis dienomis 
nuo karo nukentėjusiems lie-
tuviams paaukojo 34,800 
šveicarų frankų.

Tai jau kelinta stambi po
piežiaus auka lietuviams su
šelpti.

Keičias Prancūzijos 
Vyriausybė

Paryžius.—Susirinkus nau
jam Prancūzijos Parlamen
tui, dabartinis prezidentas ir 
ministeris pirmininkas Gouin 
įteikė vyriausybės atsistaty
dinimą.

Ministerio pirmininko vie
tai minimas užsienių reikalų 
ministeris Georges Bidault, 
kurio partija turi daugiausia 
atstovų.

Mirė Rašytojas G. 
Hauptmann

Vokietijoje mirė Gerhart 
Hauptmannas, sulaukęs 83 
metų amžiaus.

Jis buvo vienas iš žymiau
sių Vokietijos rašytojų, ypač 
iškilęs savo dramomis.

1912 m. G. Hauptmannas 
gavo Nobelio premiją.

Keletas jo knygų yra iš
versta į lietuvių kalbą.

Snyder Finansų 
Sekretorius

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas nauju Amerikos 
Finansų sekretorium pasky
rė Snyder. t

Senatas Snyderio paskyri
mą patvirtino.

Buvo prieita prie riaušių 
ir muštynių. Neapolyje jau 
žuvo 10 žmonių ir daug bu
vo sužeistų.

Už respubliką demonstra
cijos kilo Romoje ir šiauri
nėje Italijoje, kur -esama 
daug respublikos šalininkų.

Skubiai šaukiamas Italijos 
naujai išrinktas parlamentas 
padėčiai apsvarstyti.

Į Italijos prezidentus yra 
minimas Orlando, kuris svar
bią rolę vaidino per pirmą 
pasaulinį kąrą.

Šiomis dienomis Valstybės 
sekretorius Byrnes vyksta į 
Paryžių, kur susirenka ke
turių valstybių užsienio rei
kalų ministerial svarstyti 
Europos taikos klausimų.

Nors Lietuvos klausimas 
nėra įdėtas į tos konferenci
jos darbotvarkę, bet dabar
tinė Lietuvos padėtis yra to
kia rūsti, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba ryžosi kreiptis 
į Valstybės sekretorių Byr
nes, prašydama jo pagelbos.

Savo laiške ALT atkreipia 
Byrnes dėmesį į tai, kad Lie
tuva yra sovietų okupuota, 
kad jos žmonės yra terori
zuojami ir persekiojami, ir 
kad visa lietuvių tauta gali 
būti išnaikinta, jeigu šitokia 
padėtis tęsis ilgesnį laiką.

ALT prašo, kad J.A.V. at

BALSAVIMAS LIETUVIŲ STOVYKLOJ
Iš Seedorfo lietuvių sto

vyklos anglų okupuotoje zo
noje pranešama:

“Iš paskutinių mūsų pabė
gėlių gyvenimo naujienų rei
kėtų paminėti mūsų “pabėgė- 
lišką plebiscitą.” Retkarčiais 
spaudoje, o kartais gal ir ofi
cialiuose Sovietų Sąjungos
sluoksniuose išsitariama, kad Iš 1750 dabar Seedorfo sto-
esantieji stovyklose Pabalti- vykioje esančių lietuvių pa- 
jo kraštų pabėgėliai nori noro grįžti atgal tik viena 
grįžti atgal į savo tėvynes, vienintelė moteris. Tas pat
tik stovyklų administracija, yra pas latvius ir pas estus.
kitaip sakant, daugiausia Iš estų atsirado vienas žmo- 
anglartramerikieeiai,* nelei- gus—taip pat moteris, kuri 
džia šiems žmonėms grįžti nori grįžti atgal į savo kraš
atgal.

EINA MICHAILOVICIAUS TEISMAS
Belgradas. — Jugoslavijos 

sostinėje pradėtas generolo 
Michailovičiaus teismas.

Kai 1941 m. vokiečiai už
ėmė Jugoslaviją, jisai pirmas 
suorganizavo sėkmingą par
tizaninį pasipriešinimą prieš 
nacius.

Po kiek laiko Jugoslavijoje 
pradėjo organizuoti savo bū
rius komunistas Tito.

Ilgainiui sąjungininkai ati
traukė savo paramą nuo Mi
chailovičiaus, ir jo laimė pa
sviro.

IŠVYKO PARYŽIUN KONFERENCIJON
Vokietijoje Pavogė 

Brangenybes
Washingtonas. — Iš Kron- 

bergo pilies buvo pavogta 
brangenybių, kurių vertė sie
kia pusantro milijono dolerių 
ar daugiau.

Išaiškėjo, kad vagystę į- 
vykdė amerikietis pulkinin
kas Durant, jo žmona ir ma
joras Watson.

Didžioji brangenybių dalis 
jau surasta ir bus grąžinta 
savininkams.

Nušautas Siamo 
Karalius

Bangkokas. — Buvo rastas 
savo rūmuose negyvas Sia
mo valstybės karalius, su 
peršauta kakta.

Iš pranešimų sunku nuspė
ti, ar jis pats nusišovė ar kas 
jį nužudė.

Karalius buvo 20 metų am
žiaus ir šalį valdė nuo 1935 
metų.
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stovas Paryžiaus konferenci
joje darytų spaudimą, kartu 
su kitomis valstybėmis, į So
vietų Rusijos valdžią, ver
čiant ją ištraukti iš Lietu
vos savo armiją ir žvalgybą, 
duoti galimumo sugrįžti į 
Lietuvą pabėgėliams ir trem
tiniams, ir sudaryti aplinky
bes, kad Lietuvos žmonės ga
lėtų laisvai išsirinkti savo 
valdžią ir gyventi kaipo ne
priklausoma tauta.

Tuo pačiu laiku ALT krei
pėsi į įtakingus užsienio po
litikoje Amerikos senatorius 
Connally ir Vandenbergą, ku
rie lydėjo sekretorių Bymes 
į Paryžių, kada tenai vyko 
pirmas užsienio ministerių 
susirinkimas, ir kurie dabar 
vėl drauge su juo dalyvaus 
konferencijoje.

Gegužės 10 d. atėjo iš UN- 
RRA mūsų stovyklai prane
šimas, kad gegužės 11 d. visi 
stovyklos gyventojai, sukakę 
16 metų, turi užpildyti tam 
tikrus lapus—kuriuose be jo
kio keno nors spaudimo, sa
vo laisva valia turi pasisaky
ti, ar jis nori grįžti dabar at
gal į savo tėvynę, ar ne.

tą. Tas pat ir pas latvius.”

Dabar jis kaltinamas išda
vimu, kad bendradarbiavęs 
su naciais ir liepęs šaudyti 
jugoslavų komunistus.

Teisme buvo paminėta, kad 
Michailovičius prie amerikie
čio pulkininko McDowell 
1944 metais tarėsi su vokie
čiais.

McDowell pareiškė, kad to
kio pasitarimo nėra buvę.

Michailovičius teisme pa
neigė, kad jis esąs kaltas iš
davimu.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Bymes išvy
ko į Paryžių, kur prasideda 
keturių didžiųjų valstybių 
užsienių ministerių konferen
cija.

Byrnes pareiškė, kad nuo 
paskutinės konferencijos ligi 
dabar nebuvo padaryta jo
kios pažangos susitarti su 
Rusija svarbiausiais klausi
mais. Jis į Paryžių vežasi 
planą sutvarkyti Austrijos 
ateičiai.

Spaudoje buvo pasirodę 
balsų, kad net galį trūkti san
tykiai tarp Anglijos ir Rusi
jos. Pereitą savaitę tiek Att
lee, tiek Churchillis smarkiai 
atsiliepė apie Maskvos politi
ką.

Brooklyn© Sukaktis
Šią savaitę suėjo 300 me

tai, kai buvo įsteigtas Brook- 
lynas.

Nuo pereito šimtmečio ga
lo Brooklynas priklauso prie 
New Yorko ir dabar turi 2,- 
786,000 gyventojų.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

LIETUVA OKUPACIJOJ
1940 metų pavasarį Molotovas Maskvoje reiškė savo 

pasitenkinimą Lietuva ir kitais Baltijos kraštais, užtikrin
damas jų laisvą ateitį ir pasmerkdamas tuos, kurie kalbėjo, 
esą, Sovietų Sąjunga užimsiant! minėtas šalis.

Praslinkus kelioms savaitėms, Rusija apsiginklavus li
gi dantų, apkaltino Lietuvą ir birželio 15 d. užplūdo ją mil
žiniškomis kariuomenėmis, po kojų mindžiodama tų mažų 
kraštų laisvę ir sulaužydama ištisą eilę savo sutarčių ir pa
sižadėjimų, pareikštų ne tik Molotovo, bet ir Stalino.

Nors vėliau tas pat Stalinas yra pasirašęs po Atlanto 
Čarterio nuostatais, prižadančiais laisvę tiems kraštams, 
kurie jos buvo per smurtą netekę, bet tos laisvės šiandien 
vis tebelaukia Lietuva, Latvija ir Estija, kęsdamos žiau
riausią priespaudą.

Taip po šio karo, kuris buvo kovotas keturių laisvių šū
kiu, Lietuva su kitais Baltijos kraštais turi vien vergiją, 
griuvėsius, persekiojimus ir pasityčiojimą iš švenčiausių 
tautos teisių.

Toji padėtis juo skaudesnė, atsiminus Amerikos ir ki
tų demokratijos vadų žodžius, pažadus ir pareiškimus.

Gražu buvo, kad Valstybės Departamentas 1940 m. lie
pos 23 d. pasmerkė sovietinę okupaciją Lietuvoje.

Visi džiaugėmės, kai Rooseveltas pasakė: “Lietuva ne
nustojo nepriklausomybės; ji tik atidėta į šalį . . . Nėra jo
kios abejonės, kad Lietuva vėl bus laisva.”

Visų laisvės besiilgstančių tautų viltys pakilo, akys 
nusišvietė, kai Atlanto Čartery buvo paskelbta, kad tą do
kumentą pagarsinusieji nori matyti “suverenines teises ir 
savarankiško valdymosi teises grąžintas toms tautoms, ku
rios smurto keliu to neteko.”

Nepaisant visų šių aukštų pažadų, Lietuva su kitomis 
šalimis yra gėdingoje raudonosios diktatūros priespaudoje, 
skaudžiam demokratijų užmiršime, viena palikta kruvino
je gyvybės ir mirties kovoje.

Toji laisvės kova eina atkakli, nenumaldoma. Yra tai 
kažkas be galo tragiška ir kilnu, kai tauta prieš milžiniškas 
pajėgas stoja, kai ji viena, apleista, draugų pamiršta gru
miasi dėl to brangaus žmonijos švyturio—dėl laisvės ir ne
priklausomybės.

Visa Rusijos galybė, ištiesta per kontinentus, einanti 
per kalnus ir lygumas, yra sutelkta užgniaužti tam laisvės 
troškimui lietuvių tautoje,—ir pastangos jų tuščios. Per 
amžius papratę vergauti, rusai ir jų diktatoriai šiandien ne
supranta, kad tą laisvę galima sunaikinti tik su tautos šir
dimi, o toji širdis lietuvių tautoje yra gyva, nepalenkiama, 
nesutrypiama.

Rusija paskutiniais metais nusipelnė ne tik žmonių, bet 
ir tautų budelio vardą, ir ji tuo titulu gėdingai džiaugiasi.

Bet ką pasakyti apie demokratijas,—kodėl jos tyli, ko
dėl nei Londone, nei Washingtone valdžios žmonės neišta
ria žodžio dėl Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų laisvės?

Toji tyla yra demokratijos ir tautų laisvės principų iš
davimas. Demokratijų vadai negali rasti sau pateisinimo, 
jei neužstoja tautų, kovojančių dėl tos pat demokratijos, 
dėl laisvės ir dėl nepriklausomybės.

Šiuo gėdos keliu eina ir pokarinio pasaulio tvarkyto
ja—Jungtinių Tautų Organizacija. Joje ieškoma priekabių 
prie Ispanijos, kuri nėra svetimos jėgos okupuota, o bijo
masi net puse lūpų prasitarti apie Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kur siaučia visame pasaulyje žiauriausia policija, atgabenta 
okupantų iš Maskvos.

Demokratinės Amerikos ir demokratinės Anglijos at
stovai Jungtinių Tautų Organizacijoje susičiaupę tyli, kad 
tik neištartų Lietuvos vardo—taip demokratijos atsimoka 
savo ištikimiausiems bičiuliams—mažosioms tautoms, dik
tatorių okupuotoms.

Viena ir užmiršta, Lietuva kovoja žiaurią, atkaklią ir 
savo garbingumu tragiškai gražią kovą—laisvės ir nepri
klausomybės karionę.

Tai teisinga ir kilni kova, ir prieš šį teisingumą sutru
pės visa Maskvos atneštoji vergija, nors ir kaip prispaudė
jas žudytų tautą: jis yra bejėgis išrauti laisvę iš lietuvių 
širdžių. R.

IŠLEKIANČIOMS KREGŽDĖMS
Kregždės, mano žydrasparnės kregždės, 
kur jūs lekiat tokios grakščios, mielos? 
Ko didžiu pulku sukilę vėjuos 
į nežinomus pasviečius skubat?
Ar per šaltas jums manasis kraštas, 
ar per blandžios aukštosios padangės?— 
Kam paliekat sodus, rūtų pievas 
rūsčiam rudeniui, šiauriniam speigui ?
Nardėt, krykštėt vasarą palangėm, 
anta kraigo supotės žirgelių— 
jums tik saulė, žydruma ir toliai, 
trumpalaikės mano krašto viešnios!
Pasilikit mano žemėj, sesės, 
kaip tas pilkas dirvų vyturėlis! 
Ten nerasit diemedžių darželių, 
ten netrinka staklės po seklyčias.
Lėkėt nulėkėt, palikot vieną 
savo brolį, liūdesio našlaitį— 
Brisiu žiemą lyg rugys žiemkentis, 
ir po sniegu gyvas, žaliukėlis.
Jūsų lauksiu. Grįžkit, pardūzgėkit 
su pavasariu į gimtą lizdą— 
Jums nutūpti plaštakas ištiesiu, 
pasitiksiu kryžkelėj pasilgęs.

Benys Rutkūnas.

MINI KUNIGYSTES SUKAKTĮ Lietuvos Partizanų

LIETUVIAI LAIKRAŠTININKAI
IŠEINA I VIEŠUMU 

---•-----------  
(Laiškas iš Vakarų Europos)

Skaudžius išgyvenimus Lie
tuvos laikraštininkai patyrė 
pirmaisiais “tarybiniais” me
tais, kai iš jų tarpo buvo iš; 
plėšta Dr. Skrupskelis, J. 
Tumėnas, Zigmas Aleksynas, 
Antanas Steponaitis, J. Le
vickas, J. Narkevičius, Jonas 
Kalvėnas ir eilė kitų žymių 
plunksnos darbininkų—be jo
kios kaltės ir be teismo spren
dimo buvo pasiųsti į Sibirą 
tyliai bado bei šalčio mirčiai.

Likę laisvi laikraštininkai, 
antru kartu raudonajai armi
jai artėjant prie Lietuvos, 
drauge su tūkstančiais tau
tiečių, patraukė į Vakarų

Europą. Jie nenorėjo antru 
kartu išgyventi ir matyti tai, 
ką jie išgyveno ir matė.

Ne fizinė baimė skatino 
Lietuvos spaudos ir kitus 
kultūros darbininkus pasi
rinkti sunkią tremtinio dalią, 
bet moralinė baimė būti pri
verstiniais “tarybinio” melo 
propagandos įrankiais, ko
kiais šiandieną yra vienas ki
tas likęs Tėvynėje arba iš Si
biro atgal “atitremtas” laik
raštininkas.

Tie, Vokietijoj esantieji 
plunksnos darbininkai, gegu
žės 11-12 dienomis buvo susi
rinkę Hanau mieste, prie

Frankfurto, pirmam savo 
kongresan, aptarti ištrėmime 
esančių Lietuvos laikrašti
ninkų opiųjų reikalų.

Iš anglų, amerikiečių ir 
prancūzų zonų į Hanau susi
rinko arti šimto laikraštinin
kų, buvusių redaktorių, laik
raščių bendradarbių ir kores
pondentų . ..

Kongresas prasidėjo ir vy
ko abi dienas Hanau Lietuvių 
Bendruomenės kuklioj “iškil
mių salėje,” — pusiau su
griautos kareivinės didoka
me, darbščių lietuvaičių ran
komis išpuoštame kambary
je, kur tik prieš metus naciš
ki feldfebaliai šeimininkavo.

Kongresą atidarė šio laik
raštininkų sambūrio organi
zatorius Aleksandras Merke
lis, kviesdamas pirmininku 
seniausią plunksnos darbi
ninką, Adolfą Klimą. Pasta
rasis, pasveikinęs susirinku
sius ir palinkėjęs sėkmingo 
darbo, pasiūlė sudaryti pre
zidiumą. Kongreso pirminin
ko pareigas pasiėmė Jonas 
Kardelis, kuris šį nelengvą 
darbą sėkmingai pravedė iki 
pabaigos.

Priėmus dienotvarkę ir ty
liu atsistojimu pagerbus mi
rusius ir tarybinių budelių nu
kankintus Lietuvos laikraš
tininkus, pereita prie plačių 
ir turiningų darbų svarsty
mo. Dienotvarkė susidėjo iš 
dviejų dalių: a) pranešimų- 
referatų ir b) organizacinių 
bei profesinių klausimų.

Skaityta pranešimai tokio
mis temomis.

Broniaus Kviklio praneši
mas palietė “Lietuvos pogrin
džio spaudos vaidmenį.” Tai 
įdomus pranešimas apie lie
tuvių slaptąjį spaudą sovietų 
ir nacių okupacijų metu.

Jono Kardelio tema buvo 
“Lietuvių žurnalistų tikslai 
ir uždaviniai D.P. sąlygose,” 
arba apie ką šiandieną turi 
kalbėti ir rašyti lietuvis laik
raštininkas.

Henriko Blazo pranešimas 
—“Šių dienų lietuvių perio
dinės spaudos organizavimas 
ir jos trūkumai.” Buvo tai 
patarimas, kokia turėtų būti 
lietuvių tremtinių spauda.

Jonas Grigalaitis kalbėjo 
tema “Mūsų organizaciniai 
klausimai.”

Dr. Vlado Kaupo tema bu
vo “Pasikeitimas informaci
jomis vokiečių okupacijos 
metais.” Tai įdomus praneši
mas, kaip lietuviai žurnalis
tai, atsidūrę Vokietijoj pir
mą kartą Sovietų Rusijai 
okupavus Lietuvą, palaikė in
formacinius ryšius su tėvy
nėje gyvenančiais kolegomis.

P. Beržinis kalbėjo apie 
“Latvių spaudą Vokietijoje.” 
Tai išsamus pranešimas Ha
nau latvių savaitraščio “Tė
vu žeme” redaktorius latviš
kai, kurį lietuviškai išvertė 
Rygos lietuvių laikraštinin
kas Jonas Mataitis.

Diskusijos, kurių metu “su
sikirsdavo” įvairios, momen
tais priešingos pažiūros, su

darė įdomiausius ir judriau
sius laikraštininkų kongreso 
momentus . . .

Įdomios buvo diskusijos ir 
dėl lietuvių tremtinių šių die
nų perijodinės spaudos.

Iškelta reikalas ugdyti to
leranciją, puoselėti tautišką 
solidarumą, vengti aštresnių, 
asmeniško pobūdžio, išsišoki
mų, ieškoti kelių, kurie lietu
vius veda į vienybę.

Apgailestauta kai kurių 
laikraštininkų, esančių Va
karų Europoje, asmeniškas, 
nereikalingas ir nesupranta
mas “atsiskaitymas” su žy
miais ir Lietuvai nusipelnu- 
siais kultūros žmonėmis, ve
damas kai kuriuose Ameri
kos lietuvių laikraščiuose.

“Varoma nešvari vienos 
politinės partijos pikto atsi
skaitymo, asmeniškais moty
vais pagrįsta, kampanija 
prieš Lietuvos kultūrai daug 
nusipelniusį asmenį, kompro
mitavimas mokslininko, ku
ris vadovauja Lietuvos aka
demikų grupei užsienyje, yra 
žemas, nepatriotiškas ir ne
lietuviškas reiškinys. Ką mes 
pikto ar gero padarėm lietu
viams ir lietuvių tautai, išsi- 
aiškinsim, kai sugrįšim į na
mus, o dabar vesdami tarpu
savį karą, tuo mes nepade- 
dam Lietuvos bylos sprendi
me, tik kenkiam, nes pilam 
vandenį ant savo priešo ma
lūno, kuris ruošia pražūtį 
būsų tėvynei ir kiekvienam 
iš mūsų atskirai!”—pareiškė 
vienas laikraštininkų*

Laikraštininkų kongrese 
plačiai aptarta ir emigraci
jos problema. Aptarus numa
tomas ar bent spėjamas ga
limybes kur nors emigruoti, 
pasisakyta už kompaktišką 
emigraciją, kuri mums būtų 
mažiausiai kenksminga nu
tautėjimo atžvilgiu, ir vengti 
individualinės emigracijos, 
kuri skaldytų mūsų jėgas ir 
skandintų svetimybių jūrose.

Buvo balsų ir prieš bet ko
kią emigraciją, ir tie balsai 
buvo paremti rimtais politi
niais argumentais: kol lietu
vių tremtinių masė yra Vidu
rinėje Europoj, tol Lietuvos 
byla, tarytum krislas akyje, 
tebėra pasaulinės politikos fo
rume; su paskutiniu tremti
niu, apleidžiančiu Vakarų Eu
ropą, savaime gali išsispręsti 
neigiama prasme ir Lietuvos 
byla.

Perėjus svarstyti klausi
mo, kokia turėtų būti lietu
vių tremtinių laikraštininkų 
organizacija, po gyvo nuo
monių pasikeitimo, nutarta 
atgaivinti Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungą. Už sąjungos at
gaivinimą kalbėjo faktas, kad 
ji laikoma Tarptautinės žur
nalistų Sąjungos nariu, o vi
sa tai, kas gali priminti pa
sauliui Lietuvos vardą, mums 
šiandieną juk ir yra svar
biausia.

Laikraštininkai, išdiskusa- 
vę plačią dienotvarkę, pada
rė keletą konkrečių nutari
mų, kuriuos artimiausiu lai-

Kun. Jurgis Gurinskas

Šių metų birželio 18 dieną 
sueina 20 metų, kai kun. Jur
gis Gurinskas priėmė kuni
gystės sakramentą Vilkaviš
kio kunigų seminhrijoje.

Kun. Jurgis Gurinskas gi
mė 1900 m. balandžio mėn. 23 
d. Galkiemio kaime, Vištyčio 
parapijoje, Vilkaviškio vys
kupijoje.

Pirmąsias savo paskyrimo 
pareigas jis ėjo Virbalio pa
rapijoje kaipo vikaras per 
trejus metus. Po to studijavo 
aukštuosius teologijos moks
lus Vytauto Didžiojo Univer
sitete, kuriame gavo teologi
jos licenciato laipsnį.

1931 m. kun. J. Gurinskas 
buvo paskirtas Kybartų gim
nazijos tikybos mokytoju ir 
kapelionu, šias pareigas jis 
ėjo iki bolševikų okupacijos, 
kada buvo iš pareigų atleis
tas.

Po šio atleidimo kun. Jur

gis Gurinskas buvo slaptos 
rusų policijos tardomas ir 
grasinamas. Matydamas, kad 
neišvengs suėmimo, o gal ir 
ištrėmimo, 1940 m. rugpjū
čio mėn. 14 d. jis slapta per
ėjo Lietuvos sieną į Vokieti
jų.

Keletą mėnesių jam teko 
pabūti Berlyne su kitais lie
tuviais, kurie taip pat buvo 
priversti bėgti.

Susisiekęs su savo broliu 
Amerikoje ir jo padedamas, 
kun. J. Gurinskas 1941 m. 
birželio 13 d. atvyko Ameri
kon, į New Yorko miestą.

1941 m. liepos 26 d., Mas- 
petho klebono kun. Jono Bal- 
kūno rekomendavimu, New 
Yorko arkivyskupas paskyrė 
kun. Jurgį Gurinską į Auš
ros Vartų parapiją patarnau
ti lietuviams.

Jis šešis mėnesius čionai 
ėjo asistento pareigas ir kar
tu lankė Fordhamo universi
tetą, kuriame studijavo so
ciologiją.

Kai airių klebonas buvo iš
keltas iš Aušros Vartų para
pijos, arkivyskupas paskyrė 
kun. Jurgį Gurinską adminis
truoti parapijos.

Šiame darbe kun. Jurgis 
Gurinskas gražiai pasirodo 
savo sugebėjimu tvarkyti pa
rapiją, nes per trumpą laiką 
sutvarkė kleboniją ir bažny
čią, įtaisydamas naujus var
gonus ir ją gražiai išdekoruo- 
damas, kad net pats vysku
pas buvo sužavėtas per vizi
taciją Aušros Vartų parapi
joje.

Reikalavimai
Pasitvirtina, kad partizanų 

veikimas Lietuvoje tebėra 
stiprus.

Nemažai jų slapstosi Ute
nos, Alytaus ir kitų apskri
čių miškuose. Bolševikų nai
kintojai ir kitos okupantų 
vartotos priemonės lauktų 
rezultatų nedavė.

Priėjo prie to, kad laikinie
ji Lietuvos viešpačiai rado 
reikalo užmegzti derybas su 
Lietuvos “žaliukais.”

Pastarieji per savo atsto
vus, kaip pirmą paliaubų są
lygų, pareikalavę grąžinti 
Rusijon išdeportuotus lietu
vius.

Slaptas pogrindžio veiki
mas plintąs ir įvairiuose Ru
sijos plotuose. Pav., Ukraina, 
Kaukazas ir kiti nerusiški 
kraštai kaupia jėgas ir lau
kia progos. LAIC.

IR ŽYDAI PRADEDA JAUS
TI BOLŠEVIKŲ 
PRIESPAUDĄ

Londonas. — Mums prane
ša, kad Anglijoje yra atva
žiavusių iš Dancigo žydų, ku
rie vietinei žydų bendruome
nei pasakojo liūdnų faktų 
apie padėtį bolševikų okupuo
tose žemėse. LAIC.

ku turės įgyvendinti naujai 
išrinktoji L. Ž. Sąjungos val
dyba.

O tokių nutarimų yra du.
Pirmas—nedelsiant suor

ganizuoti Spaudos ir Infor
macijos Biurą, kuris turėtų 
paruošti žinių laikraščiams, 
Tremtinių Bendruomenių va
dovybėms ir kituose kraštuo
se esančioms lietuvių organi
zacijoms. žinios bus duoda
mos a) iš lietuvių Tremtinių 
Bendruomeninių gyvenimo ir 
darbų Vokietijoje, b) lietuvių 
gyvenimo ir darbų kituose 
"kraštuose, c) pasaulio spau
dos balsai apie Lietuvą ir jos 
bylą.

Siekiant šių tikslų, bus 
stengiamasi atnaujinti infor
macijos ryšius su kituose 
kraštuose gyvenančiais mūsų 
laikraštininkais, pirmoj eilėj 
su Jungtinių Amerikos Val
stybių laikraščių redakcijo
mis, Lietuvių Spaudos Cent
ru ir paskirais spaudos dar
buotojais.

Antra—nutarta suorgani
zuoti ir leisti informacinį ir 
nepartinį, valstybinės ir tau
tos dvasios laikraštį, kuris 
tautiečiuose, esančiuose iš
trėmime, skatintų tėvynės il
gesį, Lietuvos laisvės troški
mą, ruoštų naujam kūrybi
niu! darbui ir gyvenimui mū
sų brangioj tėvynėje.

Šių uždavinių įgyvendini
mas—Lietuvių Žurnalistų Są
jungos veiklos pagrindinės 
gairės.

Suvažiavimo pabaigoje bu
vo išrinkti Lietuvių Žurna
listų Sąjungos vadovaujami 
organai. Į valdybą išrinkta 
9 asmenys, būtent: Dr. Juo
zas Pajaujis — pirmininkas, 
Aleksandras Merkelis—1 vi
cepirmininkas, Jonas Vaide- 
lys—II vicepirmininkas, Al
fonsas Braziulis—reikalų ve
dėjas, Kaz. Obuolėnas—sek
retorius, Simas Urbonas—iž
dininkas, Henrikas Blazas— 
spaudos ir informacijos biu
ro bei numatomo laikraščio 
organizatorius - tvarkytojas, 
Jonas Kardelis ir Jeronimas 
Cicėnas—nariai.

Suvažiavime dalyvavo 41 
buvusios sąjungos narys. 
Naujais nariais priimta taip 
pat 41 asmuo, tokiu būdu Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungoje 
tuo tarpu yra 82 nariai. Li
kusių apie 15 dalyvių priėmi-|

mo klausimas pavestas spręs
ti naujai išrinktai valdybai.

Suvažiavimą raštu arba žo
džiu sveikino Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
tas, Vatikano Delegatūros 
Lietuvių reikalams vardu 
kun. Kapočius, Liet. Tremti
nių Bendruomenės Centro 
Komiteto vardu prof. Ignas 
Končius, buvęs Lietuvos Res
publikos prezidentas Dr. Ka
zys Grinius, Latvių Spaudos 
Vokietijoj darbuotojų vardu 
P. Berzinš, Lietuvių Rašyto
jų ^Draugijos vardu Balys 
Gražulis ir eilė kitų.

Suvažiavimo metu buvo su
organizuota įdomi ir turinin
ga lietuvių pogrindinės spau
dos ir šiuo metu Vokietijoj 
išeinančių laikraščių bei kito
kių leidinių paroda. (Apie 
parodą parašysim atskirai).

Hanau Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės meno ansam
blis spaudos darbuotojams 
suruošė įdomų koncertą. Be 
to, jie turėjo progos gėrėtis 
koncertu komp. Vlado Jakū- 
bėno meno ansamblio, kurį 
sudarė dainininkės—Alė Kal
vaitytė, Blauzdžiūnaitė - Mo
tiekaitienė, Kovelis ir baleto 
šokėjas Valbasis.

Suvažiavimo dalyviai ap
lankė tuo metu Hanau veiku
sią latvių spaudos, dailės ir 
tautodailės parodą.

Dvi dienas užtrukęs lietu
vių laikraštininkų kongre
sas praėjo gražioj ir gyvoj 
darbo nuotaikoj.

Susirinkę laikraštininkai 
sklandžiui išsprendė visus už
sibrėžtus klausimus, susitiko 
eilę metų nesimatę draugai ir 
pažįstami.

Suvažiavimas praėjo kil
naus idėjiškumo ženkle. Nors 
ne vienas dalyvių atvyko už 
paskutinius savo grašius, 
nors ne vieno ir drabužiai yra 
smarkiai “sudilę,” bet niekas 
nekėlė materialinių reikalavi
mų, niekas nekalbėjo apie at
lyginimus ir geresnes gyveni
mo sąlygas.

“Laisva, nepriklausoma ir 
demokratinė Lietuva—mūsų 
darbo tikslas, mūsų idėjinis 
švyturys. Tad į jį turi būti 
kreipiamos visos mūsų min
tys, triūsas ir kūrybinė valia. 
Tik įgyvendinę šiuos uždavi
nius galėsim sakytis atlikę 
savo pareigą” — kalbėjo da
lyviai.

Suvažiavimas vadovavosi 
Tautos Himno žodžiais

“Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi!”

Vytautas Kaributas.
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parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)

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)
— — Rašo A. Gervydas —»
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itas Kaributas.

9. KAMINAS RŪKSTA
Tarp pelkynų

Stutthofo koncentracijos 
lageris buvo įkurtas 1939 me
tais rudenį, vadinasi, po Len
kijos nukariavimo. Prie mažo 
žvejų miestelio, miške, labai 
pelkėtoje vietoje, esančioje 
žemiau jūros paviršiaus, pir
mieji kaliniai kirto mišką, 
klampojo pelkynus ir statėsi 
pirmuosius barakus. Jie dir
bo, o SS vyrai medžiojo. .

Medžiojo, kaip kitados 
Lenkijos-Lietuvos karalius 
Augustas H Saksas.

Tasai karalius buvo toks 
storas ir nusipenėjęs, kad ne
galėdavo užsėsti ant žirgo. 
Dėl to jis negalėjo dalyvauti 
medžioklėse. O koks čia ka
ralius, kad nepajėgia medžio
ti! Todėl priešais jo rūmus 
esančiame sode paleisdavo 
laukinių žvėrių, o jis sau pa
togiai įsitaisęs rūmų balko
ne, drąsiai šaudydavo.

Tai buvo karaliaus me
džioklė. Bet SS vyrai turėjo 
dar geresnę. Užeis jam noras 
žmogų nušauti, nusiima nuo 
pečių šautuvą ir taiko į kurį 
nori. Mažas piršto paspaudi
mas, ir jo akys jau gėrisi, 
kaip jo pasirinktoji auka su
smunka ant žemės . . .

Kiek gyvybių kainavo tie 
mūsų nususę barakai, kuriuo
se šiandien tenka gyventi, 
sunku pasakyti. Tačiau da
bar-medžioklės jau nėra. Ir 
kiekvieną naujai atvykusį 
tiek nemuša, kiek-mušdavo 
anksčiau. O mums, dabarti
niams lagerio gyventojams, 
vis atrodo, kad mušti dau
giau, kaip dabar, jau negali
ma.

Tačiau neįtariame tuos ke
lis nuo pirmųjų lagerio die
nų užsilikusius gyvuosius liu
dininkus, kad jie pasakotų 
netiesą, nes tiesa čia tokia 
akivaizdi ir taip lengvai su
prantama.

Lageris įkurtas kaip tik 
toje vietoje, apie kurią vie
tos žmonių padavimas pasa
koja, kad kitados čia buvusi 
lietuvių plėšikų vado pilis.

Esą, kartą vadas išvykęs į 
tolimus kraštus, o pilyje li
kusi jauna jo žmona. Gražūs 
pilies rūmai ir garsūs jos tur
tai garsėjo toli užjūriuose. 
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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 nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias!

LIETUVOS PRANCIŠKONAI
Mount St. Francis Greene, Maine
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Atvykęs kartą vienas kuni
gaikštis su savo kariais ir 
užkariavęs pilį, o jaunąją 
gražuolę paėmęs sau už žmo
ną. Gyveno juodu čia laimin
gai.

Daugel žemių išklajojęs, 
grįžo namo senasis pilies šei
mininkas. Apmaudu nesitve
ręs, jis subūrė visas jūrų ga
lybes, trenkė perkūnais, ir jo 
pilis subyrėjo į skeveldras. 
Kalnelis, ant kurio stovėjo jo 
pilis, išliko, o gražieji jo so
dai-nugrimzdo ir virto pelky
nais, kuriuose per ilgus šimt
mečius velniai perėjo vaikus. 
Dabar velnių lizduose įsisuko 
nauji ponai, nebe juodi ir ne
be uodeguoti, bet rudi ir pik
ti.

Nuo tos kalvos matyti Bal
tijos jūra ir Aistmarės (Fris
ches Haff).

Nuo čia prasideda tokia 
siaura žemės juosta, kaip 
mūsų gražioji Neringa, kuri 
nusitęsia iki garsaus Kara
liaučiaus uosto—Piluvos.

Taigi, Stutthofo lageris 
yra beveik ant jūros kranto, 
iš visų pusių apsuptas van
denimis. Jis yra apie 35 kilo
metrus T rytus nuo Dancigo 
ir apie tiek pat kelio į vaka
rus nuo Elbingo.

Į Dancigą reikia plaukti 
per dvi upes, o į Elbingą—per 
vieną upę ir daugelį kanalų.

Utėlė—tai mirtis
Utėlė—tai mirtis, mirga 

ant sienų plakatai, kuriuose 
nupiešta didelė didelė utėlė ir 
padėtas vokiškas ir lenkiškas 
parašas.

Mat, vokiečių ir lenkų kal
bos čia priimtos kaip oficia
lios: pirmoji biuruose ir į- 
staigose raštams rašyti, o an
troji—gyvenime, nes gi lage
ris statytas lenkams. Tarp 
savęs kaliniams nekliudoma 
kalbėtis ir kitomis kalbomis. 
Tačiau koliojantis savo žo
dingumu lenkų kalba čia toli 
pralenkdavo vokiečių 
sų kalbas ...

Kai prasidėjo karas 
vietais, atsirado čia 
kalinių kategorija—rusai., ši
tos dvi slavų giminės visada 
čia sudarydavo daugumą.

Trečia vieta tekdavo vokie
čiams, o paskui jau eidavo ki
tos tautybės, kurios visada 

ir ru-

so-su 
naujų

liko mažumoje: lietuviai, če
kai, prancūzai, olandai, bel
gai, latviai, kiek vėliau dar 
norvegai ir danai. Tačiau į 
karo pabaigą visus nustelbė 
didelis žydžių skaičius. Į pro- 
minentus arba visokius “val
dininkus” prasimušdavo tik 
vokiečiai ir lenkai, retai ku
ris kitas.

1943 m. pradžioje tame ma
žame lageryje buvo apie 3,- 
500 kalinių. Jų tarpe apie 300 
moterų.

Visur buvo ankšta, o ypač 
miegamuosiuose, kur viena 
prie kitos buvo sugrūstos 
medinės trijų aukštų lovos. 
Dvi lovos per visus tris aukš
tus stovėjo visada suglaus
tos greta. Taigi, į lovą gali
ma buvo patekti tik iš vienos 
pusės. Tarpai buvo palikti to
ki, kad vienas žmogus vos ga
lėjo prasisprausti.

Kiekvienoje lovoje buvo 
šienikas su medžio druožlė- 
mis arba šiaudais ir dvi ant
klodės. Daugiau nieko: nei 
pagalvės, nei baltinių. Šieni- 
kai buvo austi iš šiurkščių 
popierinių siūlų. Per retą au
dinį visada kyšojo medinės 
druožlės, kurios nemaloniai 
kutendavo kūną. O gulant vi
sados reikėjo nusirengti ir 
nusiauti apatines kelnes.

Lovoje gulėjom po du, ar
ba dviejose, kurių greta su
statytų plotis išnešė pusan
tro, metro, keturi. Lovų gy
ventojai nuolatos keisdavosi, 
bet lovų paklojimas visada 
pasilikdavo tas pats.

Todėl utėlėms čia buvo ka
rališkas gyvenimas. Jų nie
kas nejudino ir visą dieną ra
miausiai galėjo snausti, lauk
damos vakaro, kada galės 
prisisotinti, paskui išskėsti 
savo kojų plaukelius ir nuo 
sausos žmogaus kūno odos 
vėl kristi jjętą ^įeniko audi
nį.

Tik labiau išlepintos ieško
davo nuolatinės šilumos ir 
likdavo prie žmogaus kūno. 
Čia jos dėdavo kiaušinėlius 
ir tuo palaikydavo savo veis
lę. Kaip greitai jos veisdavo
si ir augdavo—negalėčiau pa
sakyti. žinau tik viena, kad 
čia jų išvengti neįmanoma. 
Kai po kelių savaičių orga
nizmas išsekė, vakarais, kol 
užmiegi, jų kandimas būdavo 
toks geliantis, kad dirksniai, 
lyg elektros paliesti, sukrės- 
davo visą kūną.

Darbe būdavo dažniau pra
šals išleidžiamas išvietėn, 
kad užvėjoje truputį sušil
tum ir nusikratytum utėles 
(mušti jas—perdaug darbo) 
iš tam tikros vietos, kur jų 
nuolatos būdavo aplipę >...

Pietų pertraukų metu, ypač 
kada pašildydavo saulutė, ka
liniai tuojau mesdavo rūbus, 
nusivilkdavo marškinius ir 
pradėdavo medžioklę. Aš tu
rėdavau kantrybės suskaity
ti tik iki 30, bet vienas mano 
draugas kartą suskaitė 144. 
Kitą dieną jis vėl skaičiavo 
dešimtimis.

(Bus daugiau)

Kinijoje Įsteigta 
Hierarchija

Roma. — Katalikų Bažny
čia Kinijoje iš misijų padė
ties pakelta į pilną hierarchi
ją

Pirmasis Kinijos arkivys
kupas bus kardinolas Tien.

Jis gyvens Pekine.

LIETUVIAI BELAISVIAI 
PRANCŪZIJOJ

Paryžius..— Amerikos ka
ro vadovybės žinioje Prancū
zijoje yra būrys lietuvių be
laisvių.

Jie yra laikomi 7th Mili
tary Labor Area, A.P.O. 809, 
U.S. Army, France.

Karo metu jie buvo vokie
čių prievarta mobilizuoti.

. LAIC.

Apie A.A. Julių Lembergą
Visuose pasaulio kampuo

se vienas po kito dygsta 
skurdūs tremtinių lietuvių 
kapai, ir savo kraštui laisvės 
troškusi pabėgėlio širdis ne
bepamatys tėvynės laukuose 
sužibusių laisvės dienų. Yra 
kažkas tragiško, giliai liki- 
miško bėgti toli nuo savo tė
vynės, karo metu išvengti vi
sokių pavojų ir sunkumų, o 
paskui, tuojau po karo, būti 
žiaurios mirties pakirstam.

O tai dažnai esti. Ir mir
tis paima iš tremtinių tarpo 
tuos žmones, kurie tėvynės 
vadavimo darbui ir tremtinių 
bendruomenei yra labiausiai 
reikalingi.

Štai, Hamburge po kepenų 
akmenų operacijos, vos 40 
metų sulaukęs, mirė visuo
menininkas, žurnalistas, adv. 
Julius Lembergas. Pačiame 
jėgų pilnume, giliai išlavinto 
ir gražiai plunksną valdžiu
sio žmogaus mirtis yra dide
lis smūgis lietuvių tremtinių 
bendruomenei ir visai lietu
vių tautai. Velionis žodžiu ir 
raštu drąsiai gynė pabėgėlių 
ir savo tėvynės reikalus, ir 
jis tai darė ligi paskutinės 
savo gyvenimo valandos. Ga
lima sakyti, kad mirtis jį pa
siėmė nuo rašomosios maši
nėlės stalo, kur jis Fišbeko 
lietuvių stovykloje leido ir 
redagavo mažą, sieninį kas
dieninių žinių laikraštėlį.

Neugrabenas, kur buvo lie
tuvių stovykla ir kur darba
vos a.a. Julius Lembergas, 
yra tolimas didžiojo Ham
burgo priemiestis.

Iš vienos pusės jį supa 
skurdžios lekiančio smėlio 
kalvos, iš antros — žemumų 
supamos, vos išeinamos ba
los.

Šių dviejų gamtos kraštu
tinumų viduryje stūkso ma
ži, lyg degtukų dėžutės, len
tiniai barakai. *

Vokietijos didybės dieno
mis čia skurdo ir vargo pran
cūzų karo belaisviai. Nacio- 
nalsocializmo didybei žlugus, 
lietuviai pabėgėliai, atsikėlę 
į šią stovyklą, rado skurdžius 
ir liūdnus prancūzų karo be
laisvių pėdsakus: spygliuotas 
vielų tvoras, sudužusius lan
gus ir duris, ir lekiantį, gyvy
bės daigų neturintį smėlį.

Kultūrinės stovyklos veiki
mo sąlygos buvo labai nepa
lankios. Visos lietuvių inteli- 
gentinės aktyvesnės pajėgos 
buvo užimtos administraci
niu stovyklos tvarkymu.

Adv. Julius Lembergas ir 
buvo tas žmogus, kuris vos 
atvykęs į stovyklą, ėmė rū
pintis kultūriniu lietuvių gy
venimu. Julius Lembergas— 
subrendęs kultūrininkas ir 
visuomenininkas. Jis pirma
sis davė stovyklos gyvento
jams savo paskaitų, kuriose 
skiepijo gražias tėvynės va
davimo idėjas ir tremtinio 
kely einantiems nepalaužia
mas mintis.

Gilių teisininko žodžių no
riai klausės senas, sulinkęs 
senukas, į gyvenimą bežen
giąs jaunuolis ir subrendusio 
vyro galva.

Ir visi rado paguodos ir pa
ramos.

Adv. Julius Lembergas 
skaitė ne tik paskaitas. Jis 
buvo išėjęs didžią gyvenimo 
mokyklą ir buvo subrendęs 
žurnalistas.

Bemokyto jaudamas Lietu
voje Ir sutaupęs kiek pinigo, 
jis persikėlė į Kauną ir, siek
damas daugiau žinių, be jo
kios materialinės paramos, 
pats vienas savo jėgomis bai
gė gimnaziją, o po to tuojau 
pradėjo teisės studijas Vy
tauto Didžiojo Universitete. 
Per visą savo studentavimo 
laiką jis turėjo užsidirbti sau 
duoną. Dirbo “Lietuvos ži
nių” ir “Lietuvos ūkininko” 
redakcijose, be to, savo 
straipsniais plačiai dalyvavo 
kitoje tuometinėje spaudoje.

Todėl dabar matydamas 
stovykloje kultūrinį savo 

tautiečių alkį, su keliais drau
gais jis įsteigė ir leido sto
vykloje sieninį kasdieninių 
žinių laikraštėlį “Pasaulis 
šiandien.” Tai mažas 1-2 pusi, 
informacinio turinio spaudos 
kūdikis, kuris “spausdina
mas” rašomąja mašinėle, už
dėjus kelis kalkinio popie
riaus lapus ir veltui, be jokio 
užmokesčio, iškabinamas vie
šoje vietoje, kad visi žmonės 
galėtų pasiskaityti naujau
sias žinias.

Žinoma, pratusiems prie di
delių dienraščių -tiražų, šis 
mažo leidimo darbas gal at
rodys juokingas ir, gal būt, 
bereikšmis. Bet mes, lietuviai 
pabėgėliai, neturime savo 
rankose spaustuvių. Lietuviš
kų tremtinių laikraščių eina, 
bet tai daugiausia amerikie
čių srityje, kurie dėl didelio 
susisiekimo trūkumo ne vi
suomet mus laiku pasiekia. 
Anksčiau ėjo pora savaitraš
čių ir anglų valdomoje Vokie
tijos srityje. Tai buvo Dor- 
verdeno stovyklos leidžiamas 
“Lietuvis” ir rašytojo Fausto 
Kiršos Liubeke redaguoja
mas “Laisvės varpas.” Abu
du dėl popieriaus stokos mirė 
nenatūralia mirtimi. Spauda, 
spausdintas žodis yra di
džiausi mūsų dvasios plau
čiai, be kurių mes uždustume, 
sunyktume, būdami svetima
me krašte.

Todėl šis mažas sieninis 
poros puslapių laikraštukas, 
aiškioje ir suglaustoje for
moje duodamas kasdieną 
naujausias ir aktualiausias 
žinias, kultūrines naujienas, 
įdomiausius radijo praneši
mus, informuodamas trum
pai stovyklos gyventojus iš 
įvairių gyvenimo sričių, at
liko didelį ir gražų stovyklos 
kultūrinimo darbą.

Didžiuliai žmonių būriai su 
nekantrumu laukdavo mažu
tės sieninės išminties pasiro
dymo, ir toje vietoje, kur bu
vo kabinamas laikraštėlis, 
nusitęsusi eilėje žmonių ma
sė lūkuriuodavo, lyg prie 
maisto davinio.

Jau tuomet, leisdamas šį 
laikraštėlį, Julius Lembergas 
sirgo kepenų akmenimis, ir 
jam dažnai užeidavo priepuo
liai. Bet jis buvo vyriausias 
šio laikraštėlio redaktorius 
ir didžiausias silpno spaudos 
kūdikio globėjas. Jis labai rū
pestingai žiūrėjo, kad ši ma
žutė, tremtinių tarpe sužibu
si, spaudos ugnelė staiga ne
užgestų ir mums, žmonėms 
be namų, nepasidarytų be ga
lo tamsu.

Jo sveikata kasdieną blo
gėjo.

Gydytojai nustatė, kad 
skubiai reikalinga daryti 
operacija.

Jis nuvyko į Hamburgo li
goninę, .darė jam operaciją, 
ir po kelių dienų didelis, gra
žios sielos lietuvis užmigo 
amžiams svetimoje šalyje.

Tai be galo liūdna ir skau
du, nes su šio žmogaus mir
timi į svetimos žemės kapus 
nuėjo daug gražių sumany
mų ir minčių. Ten toli už Ryt
prūsių girių nelaisvės prie
spaudą nešanti tėvynė ir 
tremtinių bendruomenė nete
ko gilaus ir drąsaus jos gynė
jo, kuris šiose sunkiose gyve
nimo aplinkybėse buvo taip 
reikalingas ir naudingas..

Dabar Neugabene lietuvių 
stovyklos jau nebėra. Ji per
kelta į kitą vietą. .

Nuošaliuose Neugabeno ka
puose, prie mažų medžių, po 
svetimu dangumi — išdygo 
naujai supiltas tremtinio ka
pas.

Mylima ranka ant bran
gaus tautiečio kapo užpylė 
savos, iš laisvų Lietuvos lau
kų atvežtos žemės, žemės, 
kurią velionis taip mylėjo ir 
kurią dėl pasaulio žemumo ir 
klastos buvo priverstas pa
likti.

Didelis ąžuolo kryžius ir 
svetimas šiam kraštui įrašas 
kalba, kad čia ilsisi toli iš sa-

Iš BALF pirmininko pra
nešimų matyti, kad šiuo me
tu pagrindiniai lietuvių trem
tinių reikalingumai yra 
maistas; jo neatidėliojant 
reikia lietuviams Italijoje, 
Prancūzijoje, Austrijoje ir 
Vokietijoje.

Maisto reikia nemažai, ir 
visko, daugiausia riebalų ir 
•maisto, turtingo vitaminais.

Iš to maisto pienas yra bū
tiniausias, ypač kūdikiams ir 
mažiems vaikams, kurie, ne
žiūrint visų ligšiolinių pa
stangų, daugiausia nuo vita- 
minuoto maisto trūkumo ser
ga, ir daugelis jų miršta. 
Mirtingmas ypač didelis kū
dikių tarpe.

Sekančioji problema yra 
drabužiai, ypač kūdikiams, 
vaikams ir vyrams. Reikia į- 
vairių vystyklų .mažiesiems 
(layettes); vaikams reikia 
kojinių, batų ir įvairių dra
bužių, taip pat žaislų.

Mokykloms vis dar trūks
ta mokslo reikmenų, taip pat 
įvairių reikmenų aukštes
nėms mokykloms ir Baltijos 
Universitetui. Ypač pasigen
dama angliškai lietuviškų žo
dynų ir žemėlapių, tinkamų 
mokykloms.

Drabužių suaugusiems taip 
pat reikia.

Nors jų daug jau surinkta 
ir nusiųsta, bet vis dar toli 
gražu nepakanka aprūpinti 

vo krašto atbėgusio tremti
nio palaikai.

Aš matau, kaip aukštas, 
palinkęs didelio žmogaus si
luetas tolsta pro Neugabeno 
kalvas. Ir aš girdžiu pasku
tinius, kada jis vyko į ligo
ninę su manim, atsisveikini
mo žodžius:

— Žiūrėk, kad mūsų laik
raštėlis būtų stiprus. Tai vi
sa mūsų dabartinėse sąlygo
se dvasinė ir kultūrinė atra
ma, daugiau mes nieko laisvo 
nebeturime? Nenusiminkime, 
jeigu kartais ne visi mums 
padeda ir mus supranta. Ir 
mažos rašomos mašinėlės 
spausdintas žodis yra didelis 
ir kilnus. Tik reikia dirbti. 
Už metų ar už kitų mūsų tė
vynė bus laisva.

Aš jaučiu nuoširdų ir gilų 
paskutinį adv. Juliaus Lem- 
bergo rankos paspaudimą ir 
matau, kai didelio, palinkusio 
žmogaus figūra pradingsta 
už stovyklos lentinių barakų 
kampų. Tuokart aš negalvo
jau, kad šį didžios sielos žmo
gų matau paskutinį kartą. O 
mano ausyse vis aidi pasku
tinio atsisveikinimo žodžiai:

— Taip, mūsų tėvynė bus 
laisva!

Dėl tėvynės laisvės jis kon
krečiai iš visų savo jėgų dir
bo ir aukojos.

Kartą aš gavau “Ameri
kos” redaktoriaus laišką, ku
riame jis sakė, jei aš turįs, 
pasiųsti jam straipsnių. Aš 
nieko neturėjau. Nujausda
mas, kur galiu jų gauti, nu
slinkau pas Julių Lembergą, 
pakišdamas jam gautą 
Amerikos laišką.

— Ar negalėtumėte 
nors duoti,—sakau.

Jis perskaitė laišką.
— Reikalas svarbus,—sa

ko. — Tik užjūris tegali gin
ti mūsų teises. Malonu, kad 
mes prie tėvynės gynimo ga
lime prisidėti. Reikia kas 
nors duoti. O tu ar ko nors 
neturi?—kreipėsi jis į mane.

— Ne,—atsakiau,—aš nie
ko neturiu.

— Tada aš privalau ką 
nors turėti. Ta mano liga . . .

Jo tone suskambėjo skun
das. Jis palenkė pageltonavu
sį savo veidą ant lentų dėžės, 
kuri jo kambaryje atstojo ra
šomąjį stalą. Buvo matyti, 
kad jam užėjo stiprūs, skaus
mai. Bet tuojau po to jis pa
kėlė savo išvargusias akis 
aukštyn ir tarė:

— Aš parašysiu, aš duosiu, 
tu galėsi pasiųsti redaktoriui.

Atsisveikinęs, aš ėjau na
mo. Mano mintis buvo labai-

iš

ko

visus reikalingais drabužiais. 
Jau dabar reikėtų pradėti 
naują drabužių rinkliavą, ku
rios naują vajų BALF vado
vybė skelbia per tris mėne
sius—birželio 15 d. iki rugsė
jo 15 d.

Lietuvių stovykloms Vo
kietijoje ypač reikalingi viso
kį įrankiai, kaip maži ranki
niai, piūklai, plaktukai, vi
nys, kaltai, medžio drožinėji
mo įrankiai ir t.t. Žmonės sto
vyklose, negalėdami niekur 
užsidirbti, galėtų įvairiais 
būdais pasidaryti vieną kitą 
centą pragyvenimui, bet, de
ja, kai kurios medžiagos turi, 
bet neturi įrankių. Toki įran
kiai būtų jiems labai didelė 
pagalba.

Išvietintas lietuvių jauni
mas Europoje, laiškais ir žo
džiu, prašė kun. Dr. Končiaus 
atsišaukti į Amerikos lietu
vių visuomenę ir prašyti jos 
aukoti įvairių sporto ir 
mankštos įrankių, ypač svie
dinių (soccer balls ir basket 
balls).

Šia proga Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo 
vadovybė prašo visų BALF 
skyrių, kooperuojančių orga
nizacijų ir visos Amerikos 
lietuvių visuomenės ir toliau 
nuoširdžiai vykdyti lietuvių 
šalpos darbą ir tuo pagelbėti 
tiems lietuviams, kurie patys 
sau negali pasigelbėti.

sunki, nes štai šį momentą aš 
pamačiau ir supratau, kad iš
blaškytų pabėgėlių eilėse esa
ma stiprių dvasios milžinų, 
prieš kuriuos aš pasijutau 
toks mažutis ir menkas, lyg 
sraigės kevalas didžiulės jū
ros pakrašty . . .

Po dienos jis išvažiavo į 
Hamburgo ligoninę ir jau iš 
ten daugiau negrįžo.

Po jo mirties įsirašiau 
į šio žmogaus popierių lapus. 
Ir tai, ką aš čia randu, yra 
sieniniame stovyklos laikraš
tėlyje buvusių straipsnių 
juodraščiai, paskaitų sche
mos, kurias kalbėdamas jis 
mintinai užpildydavo, savo 
vaikučiams rašoma mašinėle 
spausdintas katekizmas, arti
mųjų laiškai, palaidų minčių 
rinkinys apie tėvynę ir 
straipsnis, kuris turėjo pa
kliūti į Amerikos spaudą— 
“Demokratijos laisvė ir Lie
tuva.” Straipsnis nebaigtas.

Čia, pomirtiniuose šio žmo
gaus lapuose, yra ir daugiau 
temų, kurias reikėtų išbaigti 
ir apdirbti. Mirtis pastatė 
juodą kryžių ant visų gražių
jų prityrusio žurnalisto pla
nų.

Julius Lembergas gimė 
1906 m. sausio 20 d. Rygoje. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
baigęs 4 gimnazijos klases, į- 
stojo į Kėdainių mokytojų 
seminariją. Pora metų moky
tojavo. Sutaupęs keletą litų 
ir norėdamas pagilinti savo 
žinias, persikėlė Kaunan, kur 
baigė suaugusiųjų gimnaziją, 
ir pradėjo teisės studijas Vy
tauto Didžiojo Universitete. 
Visą laiką dalyvavo spau
doje. Įsigijęs dipklomuoto 
teisininko vardą, tarnavo Ku
dirkos Naumiesty tardytoju.

Kiek vėliau priimamas ad
vokatų luoman ir advokata
vo iš karto Šakiuose, o vėliau 
vėl Kudirkos Naumiestyje, 
kur gyvena ligi 1944 m. ru
denio, kada slenkančio karo 
audros ir komunizmo siste
mos nepakęsdamas, buvo pri
verstas apleisti savo tėvynę 
Lietuvą.

Nuo to laiko gyveno Vokie
tijoje, eidamas kartu su ki
tais sunkią tremtinio dalią.

Tai buvo vienas iš nedau
gelio lietuvių teisininkų, ku
riam buvo leista ginti bylas 
anglų teismuose, šią savo tei
sę jis labai vertingai naudo
jo ir daugeliu atvejų mielai 
padėjo savo tautiečiams.

Mirė po kepenų akmenų 
operacijos Hamburge 1946 
m. kovo mėn. 10 d.

P. Onaitis
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Philadelphijos Žinios
DVIGUBAS VAKARAS

Birželio 5 dieną šv. Jurgio 
parapijos mokykla surengė 
dvigubai reikšmingą vakarą.

Mat, tą dieną buvo mokyk
los baigimo programa ir sa
vo klebono kun. V. Martuse- 
vičiaus vardinių paminėji
mas. Programa ėjo visu 
smarkumu per pusantros va
landos.

Ir koks programos įvairu
mas! Nuolat jautei, kad esi 
apsuptas jaunos kartos, pil
nos gyvybės ir meilės jausmų 
savo mielam klebonui.

Vaikučiai savo dainomis ir 
dovanomis linkėjo jam Dievo 
palaimos, geros ir ilgos svei
katos. Mat, jis mokykla labai 
rūpinasi ir nori, kad visiems 
mokyklos vaikučiams būtų 
tikrai miela jo mokykloj.

Ar ne daugiausia visus nu
džiugino ir nustebino vaikų 
darželio programa.

Šv. Jurgio muzikantų bu
vo, tur būt, dalelė jų didžiojo 
beno, bet jų orkestro vedė
jas tikrai visus linksmino, 
nes jis dirigavo labai rimtai 
ir atsidėjęs, ir visi jo turėjo 
klausyti ir griežti pagal jo 
nurodymus. Programa buvo 
pamarginta lietuviškomis 
dainomis, šokiais ir kitokiais 
numeriais.

Kad programa patiko pub
likai, buvo galima spręsti ir 
iš to, jog toks didelis būrys 
svečių dalyvavo šventėje.

Prgrama užbaigta klebono 
padėkos žodžiu.

skirtas šv. Andriejaus para
pijoj pagelbėti. Rudenį jis iš
vyks universitetan.

AUKOJA DRABUŽIUS

Drabužių aukojimas lietu
viams pabėgėliams eina ir to
liau, kaip ėjęs.

Iškabinus iškabą prie šv. 
Kazimiero parapijos kleboni
jos, pradėta nešti nuolat dra
bužių ir maisto bei aukų.

Tai tokiu būdu nuolat pa
aukojama ir paremiama lie
tuvių reikalai.

Į pikniką suvažiavo svečių 
iš visos apylinkės, ir visi bu
vo labai patenkinti tokiu lie
tuvišku parengimu.

Lietuviai tikrai įvertina 
radijo reikšmingumą ir re
mia visus jo parengimus.

Dėkingas Radijo Dėdė ne
pamiršta savo gerbėjų ir 
jiems atlygina radijo progra
ma, paįvairinta -dainomis ir 
muzika bei naujausiomis ži
niomis.

Pittsburgh, Pa.

MOKYSIS UNIVERSITETE

Kun. Pranas Statkus, ką 
tik įšventintas į kunigus, pa
skirtas vykti į Katalikų Uni
versitetą toliau mokytis.

Jis dabar per vasarą pa-

W T E L
LIETUVIU RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. 
Direktorius 

ANTANAS DŽEKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia,. Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

I
Ft-  ■ ■■■■ ■

Tel. DEW. 5136
l

Jos. Kavalauskas

LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje praSau 
šauktis prie manes1601 - 03 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Il-^- . ——į
[ Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Tel. Ste 3208

Latrobe, Pa APIE PERMAINAS RUSŲ VALDŽIOJE
New Yorkas. — Maskvos 

laikraščiai prieš kurį laiką 
paskelbė stambesnius pakei
timus vyriausybėje—sudary
tos naujos ministerijos ir pa
skirti nauji pareigūnai-mi- 
nisteriai.

Stalino neskaitant, į vy
riausybę įeina 8 politbiuro 
nariai.

Politbiuras, kaip žinoma, 
yra komunistų partijos spe
cialus komitetas, tiek vidaus,

tiek užsienio, tik partinei po
litikai nustatyti ir prižiūrė
ti.

Iš minėtų aštuonių, tik 
trys užiminėja ministerinius 
postus, o 5 neturi jokių mi
nisterijų. Visi 8 tuo pat metu 
yra Stalino pavaduotojai ir 
kartu su juo sudaro dabarti
nės Rusijos vadovaujamą 
viršūnėlę.

Tuo būdu nauji patvarky
mai dar labiau identifikavo

PARTRAUKIA 
NAŠLAIČIUS

Jau keli philadelphi j iečiai 
pasižadėjo partraukti iš Vo
kietijos lietuvių našlaičių. 
Kurie nori, tai visi gali rašy
ti Bendram Lietuvių šalpos 
Fondui, ir per juos galima 
paremti tą gerą darbą.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

Prieš keletą savaičių Phila
delphi jon atvyko keletas lie
tuvių, kurie 1944 m. išvyko iš 
Lietuvos ir per Vokietiją pa
siekė Ameriką.

Philadelphi j on atvyko Dan- 
tai, kurie sustojo pas savo 
brolį ir pas Breslauskus.

Tuo pačiu metu atvyko Ke
mekliai ir Varnai, kurie apsi
gyveno Philadelphi jo j ir jau 
gavo čia darbo.

Jie visi karšti lietuviai ir 
mielai sutinka prisidėti prie 
lietuviškos veiklos.

Metinė Lietuvių Diena Liepos 4
Savo laiku Dievo Apvaizdos 

Kalnelis pas seseris pranciškie- 
tes mirgėdavo liepos 4 d.

Ten suvažiuodavo lietuviai, se
ni ir jauni, iš toli ir arti, net ir 
iš Ohio valstijos, pasigėrėti se
serų gražia nuosavybe, pasi
džiaugti bei pasilinksminti su se
nais pažįstamais, pasiklausyti 
malonių lietuviškos dainos aidų 
ir atgaivinti bei sustiprinti lie
tuvišką dvasią.

Pastaraisiais keliais metais, 
nors ši pramoga buvo rengia
ma, ji buvo šiek tiek dalyvau
jančių skaičium susilpnėjus. Ka
ro metu daugelis susilaikė na
muose.

šiais metais tos dienos komisi
ja rengiasi prie didingos dienos 
ir žada padaryti ją atmintiną sa
vo įvairiais palinksminimais bei 
žaismėmis.

Taigi, ruoškimės į Apvaizdos 
Kalnelį, liepos 4 d.

Montreal, Canada

LANKĖSI SVEČIAI

Birželio 7 dieną į šv. Ka
zimiero parapiją buvo užsu
kęs kun. K. Širvaitis, kurs 
studijuoja Washingtono uni
versitete ir ką tik baigė so
ciologijos mokslus. Jis dabar 
rašo disertaciją apie lietuvių 
religinius ir dorovinius pa
pročius.

Tai bus tikrai didelis indė
lis mūsų lietuviškai ir šiaip 
visai visuomenei. Jis išvyko 
studijoms į Shenandoah, Pa., 
iš kur vyks toliau studijuoti 
ir rašyti savo veikalo.

Tomis pat dienomis buvo 
sustojęs keletą dienų ką tik 
iš kariuomenės sugrįžęs bu
vęs studentas Albinas Regis, 
kurs vyksta Kalifornijon, ir 
su juo J. Stoškus iš Chica- 
gos.

Jiedu plačiau susipažino su 
lietuviška visuomene.

Sekmadienį, birželio 2 d., įvy
ko graži lietuvių iškilminga ei
sena prie Montrealo Karinio Pa
minklo Dominion Square aikštė
je, kur sudėta trys vainikai pa
gerbti kare žuvusius: vienas nuo 
Kanados Lietuvių Tarybos, an
tras nuo Stankų šeimos, trečias 
nuo Čepaičių šeimos.

Parapijos choras sugiedojo 
“Libera”, “O Canada” (prancū
ziškai), “God Save the King,” 
Lietuvos himną ir maldą už žu
vusius.

Lietuvių eiseną stebėjo dido
kas miestelėnų būrys.

Iš Montrealo Kanados kariuo
menėj tarnavo apie 115 lietuvių.

Galvas padėjo šie: Įeit. Pranas 
Černiauskas, Juozas Čepaitis, 
Kazys Stankus, Pranas Balsys, 
Edv. Bačiulis, Minotas ir Vaiš- 
nys.

Amžina garbė jiems!

Balandžio ir gegužės mėne
siais įvyko visa eilė vakarienių, 
kurių tikslas buvo sukelti pini
gų parapijai, užsimojusiai staty
ti naują bažnyčią.

SUSITUOKĖ

Vestuvių varpai skambino Ma
rei Strimaitei ir Leonui Simonė- 
liui birželio 15 d. ir kapitonui 
Albinui Mailiui su Angela Palu
binskaite, birželio 8 d.

Valerija Tylaitė, 342 Earp 
St., birželio 9 dieną ištekėjo 
už Jono Corbin.

Jų sutuoktuvėms buvo liu
dininkai Shavdan ir M. Tar- 
ris.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
redaktorius Jonas Yla išvyko 
gyventi Chicagoje.

Dar nežinoma, kas jo vietą už
ims.

PAVYKĘS PIKNIKAS

Birželio 28 d. prasidės 40 va
landų pamaldos. Žadėjo atvykti 
kun. Valantiejus, kun. Bružas, 
Tėvai pranciškonai ir kiti iš 
Amerikos.

Lietuvių Radijo Progra
mos Antano Dziko surengtas 
piknikas birželio 9 dieną pa
vyko gerai.

Sunkiai rengėjas dirbo, kol 
prisirengė tam piknikui, nes 
nelengva buvo gauti reikalin
gų daiktų.

JONAS DAUNIS

Vietos Grand Seminary dabar 
mokslus eina keturi lietuviai iš 
Mass, diecezijos: Mileris, Jan
kauskas ir du broliai dvynukai 
Jutkevičiukai.

Prancūzų kalbą Lavai univer
sitete studijuoja jėzuitas kuni
gas Jaskevičius.

Daugelį lietuvių subruzdino 
Kanados valdžios paskelbimas, 
kad kanadiečiai galės parsi
traukti Kanadon savo artimas 
gimines iš Europos ir kitų kraš
tų.

Lietuvis Oratorius ■ Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičlai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Kiek laiko atgal buvo palai- 
dotata senas montrealietis Ka
zys Vilimas. Gegužės 31 d. mirė 
sena montrealietė Katrina Gar- 
gašienė (Popieraitytė). Birželio 
3 d. palaidota 26 metų Edv. Keb- 
linskas, gimęs Montrealyje ir 
krikštytas šv. Kazimiero parapi
joje.

Varg. žižiūno kompozicijos, 
matyti, patinka amerikiečiams, 
nes vienur ar kitur pastebima 
jas dainuojant koncertuose..

žižiūnas kuria vis naujas.
Koresp.

Dr. A. Rakauskas įšventintas 
kunigu

Birželio 16 d. Šv. Vincento 
Seminarijos bažnyčioje, Latrobe, 
Pa. šventinamas į kunigus Dr. 
Antanas Rakauskas.

Amerikos lietuvių visuomenei 
ši asmenybė yra gerai žinoma, 
ir todėl, manau, nėra reikalo ra
šyti smulkios jo biografijos.

Kun. Dr. Antanas Rakauskas 
gimė Lietuvoje 1895 m. lapkri
čio 17 d., ūkininkų šeimoje. Jo 
tėveliai Petronėlė (Matijošaity- 
tė) ir Jurgis buvo Dievo apdova
noti gausingomis malonėmis. Ra
kauskų šeimoje augo dešimt vai
kų, iš kurių tarpo Antanas bu
vo pats jauniausias.

Anais Rusijos okupacijos lai
kais maža tebuvo vilties jauni
mui siekti bet kokio mokslo. Ieš
kodamas savo gabumams palan
kesnės dirvos jaunas Antanas 
leidosi į svetimą kraštą. Ameri
kon atvyko 1913 metų vasarą.

1930 metais jis baigė Chica
goje Northwestern Universitetą, 
įsigydamas medicinos daktaro 
laipsnį, šiame mieste per dešim
tį metų jis sėkmingai daktaravo.

Dar studentavimo dienose, 
1922 m. lapkričio 5 d., vedė dai
nininkę Eleną Narinkaitę iš Bos
tono, Mass. Tame vedybiniame 
luome išgyveno iki 1938 metų 
spalių 17 d.

Be laiko ištikusi mylimos žmo
nos mirtis 1938 metais išplėšė iš 
jo tarpo brangiausią asmenį, tu
rėtą šioj ašarų pakalnėj. Tada 
Dr. A. Rakauskas pasirinko ku
nigystės idealą.

Amerikos lietuvių gyvenime 
bene bus tik pirmas toks įvykis, 
kad žmogus, pasiekęs daktaro 
profesijos ir sukūręs jaukų šei
myninį gyvenimą, paliktų daug 
žadančią ateitį ir save pasiau
kotų aukštesniems Kristaus 
idealams.

Po kelių liūdesio ir gilaus mą
stymo metų, 1942 m. vasario 2 
d. Dr. Antanas Rakauskas atsi
rado Angelų Karalienės semina
rijoje, Niagara Universitete, 
N. Y. 1944 m. sausio 7 d. jis bu
vo perkeltas į Šv. Vincento semi
nariją, Latrobe, Pa. Čia jis pri
ėmė kunigystės šventimus 1946 
m. birželio 16 d. Jo pirmos mi
šios bus laikomos birželio 23 d. 
Švč. Panelės Gimimo bažnyčio
je Chicagoje.

Dr. Antanas Rakauskas buvo 
gerai žinomas lietuvių visuome
nei ne vien kaip sumanus dak
taras, bet kartu kaip veiklus vi
suomenininkas, besisielojęs vi
sais Lietuvos reikalais. Lietuvos 
kraštas, kuriame jam teko už
gimti ir praleisti pačias jaunys
tės dienas, yra per daug jo nu
mylėtas, kad jis būtų kada nors 
pamirštas. Organizacijos besirū
pinančios Lietuvos bei lietuvių 
gerove susilaukdavo visokerio
pos jo paramos bei vadovybės. x

Per ilgus metus taip nuošir
džiai darbavosi Katalikų Fede
racijoje kaip centro pirmininkas, 
Katalikų Susivienijime ir Mote
rų Sąjungoje, kaip vyriausias 
daktaras kvotėjas. Be šių parei
gų, jis dažnai pasirodydavo kaip 
sumanus plunksnos darbininkas 
ir redaktorius.

Iki šiol Dr. Antaną Rakauską 
pažinome kaip ligonius gydantį 
daktarą, tačiau nuo birželio 16 
dienos jis yra sielų gydytojas. 
Kaip kad pirmoje savo daktara
vimo profesijoje jis buvo gabus 
daktaras, taip lygiai, reikia tikė
ti, jis bus vienas iš sėkmingiau
sių Kristaus darbininkų. Iš įvai
raus praeities gyvenimo jam te
ko stebėti ir net pačiam pergy
venti įvairius sunkumus bei pa
žinti žmonių vargus. Praktika, 
kurią jis įgijo iš praeities gyveni
mo, atneš jam didelės naudos be
sidarbuojant Kristaus vynuogy
ne.

Kun. Dr. Antanas Rakauskas, 
artimiau pažindamas žmonių sie
las, jų kasdieninius rūpesčius bei 
vargus, galės sėkmingiau panau
doti įgytą Kristaus tiesų žiniją, 
kuri neabejotinai atneš šimterio
pą vaisių Kristaus vynuogyne.

Jo atsiektas idealas yra gra
žus pavyzdys jaunimui ir seni
mui, kiek daug žmogus gali nu
veikti, kada Viešpats laimina jo 
darbus.

Klier. Antanas Tamulis.

BALF pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius, lanko jaunus lietuvius 
moksleivius išvietintų lietuvių stovykloje, Vokietijoje. Tokių 

stovyklų jis aplankė keliasdešimt.

BIRŽELIO 15 DIEN4 PRADEDAMAS 
NAUJAS RŪBŲ VAJUS

BALF sandėlyje rūbai tuštėja. 
1 Siuntinys paskui siuntinį plaukia 

į Europą. Plaukia ir maistas, ir 
knygos, ir mokslo įrankiai, ir 
medikamentai.

Bet dar vis gauname naujų
■ dovanų, kurias skubame paruoš- 
! ti ir pasiųsti. Tik gauname ma- 
! žiau, negu reikalaujama. Ypač

reikia vyrams rūbų, avalynės, 
reikia riebalinio maisto ir pieno, 

i reikia mokykloms įrankių.
Tam tikslui pradedamas nau- 

i jas vajus birželio 15 d. Vajuje 
dalyvauti kviečiami visi praei
tuose vajuose dirbusieji ir dar 

‘ nedirbusieji.
,. Per gegužės mėn. gavome iš 
» šių vietų, draugijų, parapijų ir
■ asmenų dovanų svarais:
; Amsterdam, N. Y. Šv. Kazi-
■ miero mokykla, knygų 80.
; Bayonne, N. J. Kun. M. Kemė- 

žis 81; Baltimore, Md. Juozas A.
• Stoškūnas, mokyklos reikme- 
I nų 1; Šv. Alfonso mokykla 2; 

Boston, Mass. J. P. Tuinila 18; 
“Darbininkas” (įvairių aukoto- 

, jų liet.-anglų kalbos žodynai) 16;
■ Brockton, Mass. T. M. Conble,
■ knygų 13; Buffalo, Wyo. John

i Chicago,. Ill. Garden City Edu
cational Co., mokslo reikmenų 

, 168; BALF 82; Šv. Jurgio para-
■ pija 187, maisto 68; Mrs. Lukas 

ir Mrs. Konrad 26; N. N. 32;
i BALF 6 skyr.: 4268, maisto 60, 

knygų 185, mokyklos reikmenų 
60, muilo 15; BALF 4 skyr. 495; 
Aušros Vartų parapija 536, kny
gų 38; Dievo Apveizdos parapija 

: 26; Šv. Kryžiaus parap. 279; Švč.
Panelės Gimimo 278; Ona Gūž
ias 73.

Cicero, III. Šv. Antano parap. 
411; Cincinnati, Ohio skautės 23; 
Detroit, Mich. V. Kriaučiūnas 11.

Elizabeth, N. J. Daina Baltra- 
maitytė 2; Kaz. Baltramaitis 2; 

. Kun. Dr. Starkus per “Ameriką” 
(Liet, gramatikos) 44; Ellwood 
City Pa. skautės 42; Exeter, Pa. 
Jonas Tamašiūnas 24; Evanston, 
Ill. skautės 6.

Fort Wayne, Ind. skautės 12; 
Great Neck, N. Y. vyčiai per A. 
Vasiliauską 119; Great Bend, 
Kansas skautės 32.

Hamburg, N. Y. Mrs. R. A. 
Cousins 10; Hinsdale, Ill. Mari
jonų seminarija 185.

Jacksonville, UI. skautės 13; 
Jersey City, N. J. šv. Onos par. 
57; Kearny, N. J. Baltrukonienė 
20.

Lowell, Mass. J. Tamošaus
kienė 20; Mrs. E. Saulėnienė 24; 
Los Angeles, Cal. Mr. Melvin 16; 
Lebanon, Pa. skautės 17; Lynn- 
brook, N. Y. per J. Steponavičių 
—Mrs. Chorpenter, Raudonai
čiai, T. G. Jakštytė, Mrs. J. 
Watts, Mrs. H. Levanne, Miss. 
L. Hohn, Mrs, B. Levison, Mrs. 
Edward Planeger, iš viso 449.

New Kensington, Pa. A. Ba- 
cėnas knygų 9, rūbų 7; New 
Haven, Conn. šv. Kazimiero par. 
mokyklos reikmenų 100.

Ocean Side, L. I. Mr. S. Over- 
zat 175.

Philadelphia, Pa. Charles J. 
Becker mokyklos reik. 13; Pitts
burgh, Pa. šv. Vincento parap. 
131; Rayersford, Pa. Mrs. Chas. 
White 7; St. Louis, Mo. šv. Juo
zapo parap.-210; Scranton, Pa. 
Šv. Kazimiero seserys mokyklos 
reik. 41: Shenandoah, Pa. Dr. S.

T. Siedlik 14; šv. Jurgio parap. 
mokyklos reik. 4.

Trenton, N. J. skautės 19; 
Washington, D. C. V. Matelis, 
mokslo žnrnalų 341; Watervillet, 
N. Y. Mrs. Eliz. Anderson 30; 
Waterbury, Conn. Kun. J. M. 
Valantiejus, 8, mokyklos reik. 
20;Ona Narkevičienė 13; Wor
cester, Mass, vyčių kp. 30, mo
kyklos reik. 17.

New York, N.Y. Salvation Ar
my, mokslo reik. 217; Mrs. Ja- 
tem 12; Leopoldas Grigonis rū
bų 26; per Goldsmith Bros, kny
gų reik. 55; Estijos Gen. Kon
sulatas (Baltijos Univ. knygos) 
75.

Brooklyn, N. Y. Mrs. Norke
vičius 22; Anna Laurina 3; Ele
na Zeikuvienė 43, maisto 10; Ka
zimieras Leiga 11; Marcelė Puti- 
nienė 27; šv. Pranciškaus sese
rys 120; Petras Padžiūnas 5; per 
Joną Brundzą rūbų 4, maisto 9, 
knygų 3, mokyklos reik. 8; K. 
Garbon 31; Mackevičienė 26; Al
fonsas Zenka 15; Jonas Cirgelis 
11; A. Vaičiulaitis gaidų 1; Stel
la Jurevičiūtė 9; per Pr. Dulkę 
36; B. Stankevičienė 17; Strimai
tienė 32; J. Tumasonis knygų 
48; Konst. Ražauskienė 18; J. 
Garšvai 7; Mrs. Anna Adams rū
bų 105, maisto 25; Petronė Rim- 
kūnienė 15, knygų 7; Mrs. Pu
laski 16; Radzevičienė 9; Mont
vila, 140, maisto 28, mokyklos 
reik. 6; Šiugžda 17.

Maspeth, N. Y. BALF ir Vieš
paties atsimainymo par. 878; K. 
Galčius knygų 7; Richmond Hill, 
N. Y. Stankevičienė 25; Ridge
wood, N. Y. P. Skridul 30, mais
to 12; Ozone Park, N. Y. J. Lig- 
mont 14.

Siųskite rūbus, maistą, kny
gas, mokslo įrankius, vitaminus, 
medikamentus, žaislus ir kitą į
UNITED LITH. RELIEF FUND 
OF AMER., Inc. WAREHOUSE 
101 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

partijos vadovybę su vyriau
sybės organais.

Kita naujiena—įsteigimas 
vienos centralizuotos Gink
luotų Pajėgų žinybos, kurios 
priešakyje stovi Stalinas su 
penkiais pavaduotojais.

Iš šių visų aplinkybių New 
Yorke leidžiamas “Socialisti- 
českii Vestnik” daro išvadą, 
kad valdymas buvo perkeltas 
į ministerių kabinetą ir kad 
politbiuras, kaipo valdantis 
organas, savo reikšmės nu
stoja.

Savaime suprantama, tik
ruoju Rusijos šeimininku ir 
toliau lieka Stalinas.

Dabar einama dar prie di
desnės valdžios centralizaci
jos Stalino asmenyje.

Neabejotina, toliau paste
bi laikraštis, kad Stalinas 
rengiasi naujam karui ir ta 
kryptimi suka visą Rusijos 
valstybės laivą. Visos gauna
mos žinios 
kų įvykiai 
patvirtina.

Maskvos 
linksniuoja
ir kapitalistinio pasaulio kon
fliktų neišvengiamumą.

Ta prasme labai būdinga 
buvo paskutinė Stalino kal
ba. LAIC

ir paskutinių lai
tą spėliojimą tik

laikraščiai tebe- 
apie klasių kovą

Vatikano Misija 
Vokietijoje

Vatikano misijai baigiant 
beviečių stovyklų Vokietijo
je vizitavimą, tos misijos 
Baltijos tautoms atstovas 
kun. Dr. Viktoras Pavalkis 
lietuviškiems laikraščiams 
pranešė, kad nors kiti misi
jos nariai jau anksčiau sugrį
žo, Baltijos tautoms vizituoti 
atstovas dar pasiliko aplan
kyti anglų zonoje esančių 
stovyklų.

Savo įspūdžius kun. Dr. 
Pavalkis taip apibūdino:

“Visur pastebimas gyvas 
—ligi ašarų siekiąs—susirū
pinimas savo neaiškia padė
timi. Bijomasi, jog kai bus 
sprendžiama, kam turi pri
klausyti mūsų tėvų ir protė
vių namai, kad mes nebūtu
me palikti nuošaliai—lyg tie 
nesuinteresuoti žiūrovai.

“Tačiau lietuvių dvasia nė
ra palaužta. Daugumas iš jų 
yra įsitraukę į pozityvų kū
rybinį darbą mokykloje, 
spaudoje, mene, kiti gi tvir
tai tikėdami, kad jau netru
kus grįšime į Nepriklausomą 
Lietuvą—projektuoja mūsų 
gyvenimui planus.

“Toks gražus lietuvių lai
kymasis trėmime yra paste
bėtas ir UNRRA vadovybės 
tinkamai įvertintas. Britų zo
noje UNRRA vadovybė yra 
parodžiusi pilną mūsų padė
ties supratimą.”

Vatikanas, toliau pareiškė 
Dr. Pavalkis, yra pasiryžęs 
tremtiniams kuo galėdamas 
padėti. LAIC

Kas belieka, kai garbė 
žlunga? Ovidijus.

SKAITYK IR PLATINK
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO 

IR KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitraštį

AMERIKA
k “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.
k “AMERIKOS” numeriuose rasite pranešimų apie tai, kas da

rosi mūsų apylinkėje ir kolonijose.
“AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.

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

Ir “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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Marianapolis
J. E. Vyskupas P. Būčys įteikė 

diplomus
Sekmadieni, birželio 9 d., Ma- 

rianapolyje įvyko iškilmės moks
lo metų baigimo proga.

Baigimo diplomus gavo iš vi
so 12 mokinių.

Iškilmės buvo pradėtos pa
maldomis, kurios buvo atlaiky
tos lauke, esant gražiam orui.

Po pietų J. E. Vyskupas P. 
Būčys dalyvavo baigtuvių akte 
ir įteikė diplomus. Ta proga bai
gusiems mokyklą ir susirinku
siems svečiams vyskupas tarė 
įspūdingą žodį.

Kiti kalbėtojai buvo rektorius 
kun. Dr. J. Vaškas ir Dr. J. 
Aleksandravičius.

Pradedant invokaciją perskai
tė Marianapolio viršininkas kun. 
J. Kuprevičius. Tvarkos vedėjas 
buvo kun. A. Ignotas. Prie gra
žaus dienos pasisekimo daug pri
sidėjo kun. J. Dambrauskas, 
mokyklos principalas.

Reikia pažymėti, kad du dip
lomai buvo suteikti tarnaujan
tiems kariuomenėj—jiedu prieš 
mokslo metų galą buvo paimti.

J. E. vysk. P. Būčys tą pat 
birželio 9 dieną išvyko į Chica
go

Marianapolin vasarai yra at
važiavęs lietuvių spaudos vetera
nas kun. Dr. K. Urbonavičius.

Thompsonan taip pat yra at
vykęs M. Norkūnas, vyčių stei
gėjas. ______

Dėl pikniko Marianapolyje
Šių metų gegužės mėn. 30 d. 

Marianapolyje buvo susirinkę 
T.T. Marijonų Rėmėjų pikniko 
talkininkų komisijų atstovai pa
sitarti dėl rengiamo tradicinio 
4 liepos pikniko Marianapolyje.

Susirinkusieji atstovai apsi
ėmė patalkininkauti T.T. Mari
jonams, pasiskirstydami šiomis 
pareigomis: pasirūpinti stalų ir 
autobusu Worcesterio šv. Kazi
miero parapijos atstovė Ridikie- 
nė, Hartfordo šv. Trejybės para
pijos vargonininkas Balsys ir 
Waterbury šv. Juozapo parapi
jos atstovė Karinauskienė.

Virtuve pasirūpinti apsiėmė 
Bostono Šv. Petro parapijos at
stovė Sandienė, o Cambridge 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
atstovas Jakutis žadėjo savo su
manymus vėliau pranešti.

Be kita ko, pranešama, kad 
kelionė į Marianapolio pikniką 
specialiais autobusais į ten ir at
gal kainuos: iš Worcesterio — 
$1.25; iš Hartfordo — $2.00 ir 
iš Waterburio — $2.50.

Marijonai norėtų priminti kle
bonams, vargonininkams ir vy
čių bei sodalijos pirmininkams, 
paėmusiems pikniko tikietų, kad 
juos kaip galima greičiau išpla
tintų ir likusius bei parduotųjų 
tikietų šakneles grąžintų marijo
nams. _____

Padėka
TT. Marijonai reiškia širdingą 

padėką klebonams už globą, o 
brangiems parapiečiams už gau
sų atsilankymą į Marianapolio 
mokinių vaidinimus, įvykusius 
šių metų gegužės mėn. 12 dieną 
Waterbury šv. Juozapo ir birže
lio mėn. 2 dieną Hartfordo šv. 
Trejybės parapijose.

Elizabeth, N. J.
— Birželio mėn. 2 d. Šv. Pet

ro ir Povilo par. bažnyčioje tik 
ką įšvęstas kunigu kun. Edmun- 
tas Budreckis atlaikė pirmąsias 
iškilmingas šv. mišias. Po mišių 
buvo suteiktas palaiminimas ir 
buvo parengimas parapijos salė
je.

— Paskutiniu laiku mūsų pa
rapijos bažnyčioje buvo pakrikš
tyti šie kūdikiai: Joana Pociūtė, 
Joana Elena Katinaitė, Patrikas 
H. Grygutis, James Alexander 
Williams, Barbara Marie Ziel- 
sky, Domininkas Fr. Tumas.

— Su bažnytinėmis apeigomis 
buvo palaidoti: Jonas Maksimas, 
Antanas Bujanauskas, Vincentas 
Makšelis.

— Moterystėje surišti mūsų 
bažnyčioje šie jaunuoliai: Jonas 
Bradley su Brone Jackute, J. 
Burakas su Marija Kvaracejūte, 
J. Balaš su Ona Keršyte, Alber
tas šarka su Ernestine Luepke, 
Edward Mączka su Veronika Pa
pelyto, Anthony Kulakošky su 
Albina Kaleinikaite, Vincentas 
Bačiulis su Elena Maceikyte, 
Matthew Skobodziuski su Adele 
Dukošyte, Herman Rogers su 
Elena Simonaityte, Juozas Kul
bokas su Ona Makutenaite, 
Aleksandras Devanas su Moni
ka Pavalkyte, William'Conisha 
su Aldona Gainaite.

— Birželio mėn. 30 d. parapi
jos bažnyčioj bus laikomos pon- 
tifikalinės mišios, dalyvaujant 
abiem vyskupams, parapijos 
auksinio jubiliejaus proga.

KORESPONDENTU PRANEŠIMAI
KVIETIMAS VISIEMS LIETUVIAMS I bvyksta itoumuosius

1 RYTUS

Du Nauji Kunigai
Šiomis dienomis New Jersey 

lietuviai laimingai sulaukė dvie
jų naujų kunigų.

Birželio 15 d. Vincas Svirnelis 
ir Antanas Kasparas buvo įšven
tinti į kunigus šv. Patriko kated
roje, Newark, N. J. šventimus 
suteikė arkivyskupas Thomas J. 
Walsh.

Kun. Vincas Svirnelis laiko sa
vo pirmas iškilmingas mišias 
birželio 16 d. 11 vai. Sopulingos 
Dievo Motinos bažnyčioje, Har
rison, N. J.

Jaunas kunigas yra kilęs iš 
Kearny-Harrison lietuvių para
pijos. Tėvai yra Juozas ir Ger
truda Svirneliai, 171 Forest St., 
Keany, N. J.

Kunigas Vincas lankė vietines 
pradines mokyklas Keamyje, 
Marianapolio aukštesnę mokyk
lą ir Seton Hall kolegiją, kur į- 
gijo bakalaurato laipsnį.

Įstojęs į Nekalto Prasidėjimo 
seminariją, Darlington, N. J., jis 
baigė teologijos kursus.

Iškilmingose mišiose, kurios 
laikomos birželio 16 d., asistuos 
kun. Leonas Voicekauskas, kun. 
Pr. Ignaciūnas, kun. Antanas 
Kasparas ir draugai klierikai.

Kun. Mykolas J. Kemėžis, šv. 
Mykolo parapijos klebonas, ku
ris jau per ilgą laiką yra lietuvių 
kalbos profesorius Darlington 
seminarijoje, pasakys toms iš
kilmėms pritaikytą pamokslą.

Kun. Antanas P. Kasparas yra 
sūnus Adomo ir Onos Kasparų, 
kurie gyvena 309 N. Fifth St., 
Harrison, N. J.

Kun. Antanas yra kilęs iš tos 
pačios parapijos.

Jis lankė ir baigė vietines mo
kyklas, Harrisone, N. J. Dvejus 
metus studijavo Marianapolio 
kolegijoje, paskui persikėlė ir 
sėkmingai baigė Seton Hall ko
legiją, S. Orange, N. J., įsigijęs 
bakalaurato laipsnį. Jis taip pat 
sėkmingai baigė teologijos kur
sus Nekalto Prasidėjimo semi
narijoje, Darlington, N. J.

Kun. Antanas atnašaus pir
mąsias iškilmingas mišias bir
želio 23 d. 11 vai. Sopulingos 
Dievo Motinos parapijos bažny
čioje, Harrison, N. J.

Primicijose asistuos vietinis 
klebonas kun; L. Voicekauskas, 
kun. Domininkas Pocius, kun. V. 
Svirnelis ir seminarijos draugai.

Pamokslininkas bus kun. My
kolas J. Kemėžis.

Bayonne, N. J.
Atlaidai

Birželio 2, 3 ir 4 dienomis mū
sų bažnyčioje iškilmingai praėjo 
40 vai. atlaidai.

Pamaldoms vesti buvo atva
žiavęs kun. P. Aukštikalnis, S.J.

Birželio 2 d. atlaidai buvo pra
dėti iškilmingomis mišiomis, ku
rias laikė klebonas kun. M. Ke
mėžis, asistuojant diakonu kun. 
P. Aukštikalniui ir subdiakonu 
kun. Gilbert Mai.

Vakare mišparus laikė kun. 
K. Paulionis. Asistoje buvo kun. 
J. šėmis ir kun. J. Kartavičius.

Pirmadienį mišparus giedojo 
kun. J. šeštokas, asistavo kun. 
J. Aleksiūnas ir kun. J. Barkus.

Paskutinę dieną mišparus lai
kė kun. N. Pakalnis, asistavo 
kun. A. Petrauskas ir kun. D. 
Pocius.

Baigiant atlaidus, iš viso daly
vavo 20 kunigų.

Vedybos
Birželio 8 d. mūsų bažnyčioj 

buvo sutuoktas Jonas Schindler 
su Elena Maceikaite ir birželio 9 
d. mūsų parapijietis Bem. Bag
donas kitoje bažnyčioje vedė So
fiją Novakowski.

. Birželio 16 d. N. Puidokaitė 
išteka už Alberto Winshek.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Šv. Onos draugija ėjo bendrai 
prie komunijos per 8 vai. mišias 
birželio 9 dieną.

Po mišių buvo pusryčiai. A. 
Šaukonienė, H. Mikalaitienė, A. 
Borchesterienė, H. Liutkienė ir 
A. Smigelskienė surengė skanius 
pusryčius.

Antoinette Mekioniūtė ir An
tanas Ambrutis iš Keamy, N. J. 
susituokė birželio 9 dieną Sopu
lingos Dievo Motinos bažnyčioj, 
kur Marijona Vėlevienė sugiedo
jo “Avė Maria.”

Antanas Ambrutis neseniai 
garbingai paleistas iš kariuoine- 
nės.

Vestuvės buvo L.A.P.C. salėje, 
Keamy, N. J.

Marijona Stralkuvienė iš
Keamy, N. J. mirė birželio 5 d.

Pašarvota namie ir buvo pa
laidota birželio 10 dieną po 9:30

LIETUVIU DIENI
fl

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. Prašonąe 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.

vai. mišių Sopulingos Dievo Mo
tinos bažnyčioj į šv. Kryžiaus 
kapines, N. Arlington, N. J.

Nuliūdime liko vyras, trys sū
nūs, viena duktė ir devyni anū
kai.

Velionė buvo Sopulingos Die
vo Motinos draugijos narė.

B. šaųkonis aprūpino laidotu
vių apeigas.

Eleonora Katiliūtė iš Kearny, 
N. J. dalyvavo smarkiausioj 
shorthand (stenografijos) gru
pėj per Gregg Shorthand varžy
bas, kurios buvo Hotel Pennsyl
vania gegužės 25 dieną.

A. E. S.

Paterson, N. J.
šv. Kazimiero parapijos pik

nikas birželio 9 d. buvo sėkmin
gas.

Svečių apsilankė apie 500. Bu
vo atvykusių ir iš tolesnių kolo
nijų. Visi smagiai laiką pralei
do.

Rengėjai padarė gerokai pel
no, kuris skiriamas parapijos 
naudai.

Klebonas kun. J. Kinta taria 
nuoširdų ačiū visiems už paramą 
ir atsilankymą. J. Marshall.

Great Neck, N. Y.
Vietinė vyčių kuopa rengia šo

kius “Spring Frolic”.
Tai pavasario pasilinksmini

mas, kurs įvyksta birželio 15 d., 
šeštadienį, Kasmočiaus salėje, 
Steamboat Road.

Šie šokiai bus pirmas vyčių 
pasirodymas po karo.

Kuopa iš labai mažai narių jau 
atsigavo ligi 24.

Komitetas kviečia visus vyčius 
ir prietelius į šį parengimą.

Bus duodama įžangos dovana 
ir laimėjimui leidžiamas ranki
nis laikrodėlis. Vietinis

Utica, N. Y.
Dvi sukaktys

šiemet Uticos lietuviai šven
čia dvi sukaktis: 35 metus nuo 
šv. Jurgio lietuvių parapijos į- 
steigimo ir 10 metų nuo kun. 
Justino Grabausko įsišventinimo 
į kunigus.

Parapijos istorija
čion trumpai paduosiu para

pijos istoriją.
1893 m. kun. J. Žebris, lanky

damas lietuvių kolonijas, Uticoj 
rado 200 lietuvių, daugiausia pa
vienių.

Kadangi nedaug buvo vedu
sių, tai parapijos dar nesteigė. 
Buvo suorganizuota šv. Kazi
miero draugija, kuri kasmet 
kviesdavo lietuvį kunigą apie 
Velykas.

Taip buvo išvargta ligi 1911 
m. Tada iš Lietuvos atvykęs 
Uticoj sustojo kun. Antanas 
Deksnys ir pradėjo organizuoti 
parapiją. Iš pradžių pamaldos 
buvo mokykloj, paskui surastas 
namas ir jis perdirbtas į bažny-. 
čią.

Šv. Kazimiero draugija paau
kojo 1,500 dolerių bažnyčios rei
kalams.

Tais pat metais buvo įsteigta 
Šv. Antano draugija.

Kun. Ant. Deksnys pas mus 
klebonavo neilgai.

Antras klebonas buvo kun. S. 
Remeika, toliau—kun. Slavynas, 
kun. Peža, kun. Vanagas, kun. 
Zabiela, kun. Sitavičius, kun. 
Šimkus, kun. Liubauskas, prela
tas Madejauskas ir dabar klebo
nu turim pranciškoną kun. J. 
Grabauską.

Prie kun. J. Grabausko buvo 
pataisyta bažnyčia, išmokėtos 
skolos, kurių buvo netoli 7,000 
dolerių. Buvo sutvarkytos ir pa
puoštos kapinės.

Parapijoj yra šios draugijos: 
šv. Kizimiero, 53 metų senumo, 
šv. Antano, šv. Juozapo, Sal
džiausios Jėzaus Širdies, šv. Var
do ir šv. Cecilijos choras.

Parapija turi apie 60 šeimų ir 
keletą pavienių asmenų. Profe
sionalų yra tik vienas daktaras 
lietuvis J. Novekas. Uticoj yra 
gimęs kunigas Em. Krancevi- 
čius, Binghamtono klebonas. 
Biznierių lietuvių mažai. Yra 
trys policininkai lietuviai.

Uticos lietuviai gyvena suta
rime, dirba Dievui ir tėvynei.

Dabartinė šv. Jurgio parapijos 
valdyba: trustistai Petras Dylis, 
Kazys Šlyžis, komitetas—Mar
tynas Sabonis, Alek. Kaušas, 
Matas Liebednikas ir Antanas 
Norbertas. Vietinis

Bridgeport, Conn.
■ > ■. t •, ■

Laidotuvės
Praeitą savaitę buvo net 

trejos laidotuvės.
Mirė V. Šulinskas, jaunas vai

kinas, buvęs karys, priklausęs 
prie Šv. Vardo draugijos. Tad 
draugija ir gražiai jam patarna
vo. Velionies trys sesutės yra 
choristės, tad choro būrys su
sirinkę gražiai mišias pagiedojo. 
Solo giedojo A. Radvilaitė, Aldo
na Dulbiūtė ir Al. Mačiūkaitis.

Antros laidotuvės buvo J. 
Šumskio, kuris paliko didelę šei
mą, bet suaugusią. Elzbieta 
šumskiūtė yra choro narė ir vai
dintoja.

Trečios laidotuvės buvo Kos- 
tanto Strutinsko duktės, kuri 
paliko suvis jaunutę šeimynėlę. 
Strutinskui, šulinskienei ir Šum
skienei, kurie yra labai gėri pa
rapijiečiai, - reiškiame Užuojautą 
liūdesio valandoje.

Bendras Šalpos Fondas kvie
čia savo narius susimokėti šių 
metų savo duokles.

Pamatykite bet kurį valdybos 
narį, priduokite savo duoklę ir 
gausite Šalpos Fondo pakvitavi
mą.

A. Stanišauskas vyks į LRK- 
SA 55 seimą, kuris įvyks liepos 
22-25 d.d., Cleveland, Ohio.

O.

Washington, D. C.
Baltijos-Skandinavijos draugi

jos lietuviai ir artimieji birželio 
6 d. pagerbė kun. Alfonsą Gai- 
levičių, O.P.

Kun. A. Gailevičius gimė Lie
tuvoje ir į šią šalį buvo dominin
konų atsiųstas ruoštis į kunigus. 
Jo tėvai gyvena Lietuvoje.

Primicijas kun. A. Gailevičius 
laikė birželio 9 d. Bostone, kur 
yra jo giminių.

Pagerbimo vaišes surengė mi
nėtos draugijos steigėjas ir pir
mininkas L. J. Esunas.

Iš svečių trumpas kalbas pa
sakė J. Kajeckas, kun. Cheat
ham, A. čepanis, V. Gillis ir ma
jore Albina Šimkiūtė.

Vakare kun. Gailevičių ir jo 
gimines pavaišino Matelių šei
ma. H. V. S.

Chicago, Ill.
Įspūdingos apeigos

Dariaus-Girėno postas nr. 271 
yra įsigijęs ypatingai gražų ka
pą kare žuvusiems pagerbti ir 
tuos pagerbimus atlieka įspūdin
gai.

Šiomis dienomis čion lan
kėsi leitenantas Carl Skaggs, 
kuris skubiai išsiunčiamas 
ūžjūrin.

Prieš karą jis U.S. laivyne 
tarnaudamas, 3 metus yra 
prabuvęs Kinijoj ir karo me
tu U.S. submarinuos 32 mė
nesius kovėsi prieš japonų 
laivyną.

Karui užsibaigus, jis buvo 
apsistojęs New Londone, 
Conn., vėliau buvo pasiųstas 
į Portsmouth, N. H.

Pastaromis dienomis jis 
vėl gavo įsakymą skubiai 
ruoštis į Tolimuosius Rytus.

J. Mikolaitis.

LIETUVIAI BELAISVIAI 
DĖKOJA UŽ PARAMĄ

Lietuviai tremtiniai ir pa
bėgėliai nekartą Amerikoj 
gyvenantiems savo broliams 
ir seserims yra atsiuntę pa
dėkos žodžius už jų aukas 
drabužiais, maistu, avalyne 
ir už kitą visokią paramą.

Brooklyne gyvenąs Pranas 
Narvydas gavo padėkos laiš
ką ir iš lietuvių belaisvių, es
ančių Vakarų Europoje.

Tų belaisvių padėtis yra 
buvusi ypač sunki, todėl jie 
kiekvieną paramos žygį su
tinka su dideliu dėkingumu.

Pr. Narvydas padėką gavo 
per kun. J. Danauską, kuris 
Belgijoje daug dirba nelai
mės ištiktiems lietuviams jų 
vargus palengvinti.

Laiške rašoma: 
“Brangus Tautieti,

Žiauraus likimo nublokšti 
toli nuo tėvynės Lietuvos ir 
neteisingai kenčiantieji karo 
belaisviai lietuviai esame ne
paprastai dėkingi už jūsų šir
dingą paramą dviem rūbų pa- 
kietėliais. Šių jūsų kilnių tau
tiečių pagalbos darbų mes 
niekados nepamiršime. Tuo 
jūs daug palengvinate taip 
sunkią mūsų padėtį moraliai 
ir materialiai.

Širdingiausia padėka ir 
kun. Danauskui už jo kilnų 
pasiaukojimo darbą nelai
mingiems tautiečiams. Per jį 
mes tikimės ir tolimesnės jū
sų pagalbos.”

Reikia pažymėti, kad tiems 
lietuviams ypač trūksta bal
tinių ir kojinių. Jiems para
mos galima siųsti ir tiesio
giai per kun. J. Danauską.

Siuntiniai neturi būti sun
kesni kaip 11 svarų. Paštas 
ima 14c. už svarą. Siųsti rei
kia kun. J. Danausko adresu, 
kuris ten jiems išdalina. Jo 
adresas:

Mr. l’Abbe J. Danauskas
2 Rue chant d’Oiseau 
Wolume Saint Pierre 
Bruxelles, Belgium

Gegužės 26 d. toks iškilmingas 
pagerbimas buvo suruoštas la
kūnui Lt. Steponui Vitaliui Bie- 
žiui, kuris karo metu su visa į- 
gula žuvo kur nors Vokietijoj.

Po mišių už velionies lakūno 
sielą Stepono tėvai, sesuo, gi
minės, draugų būrys, daug pos
to narių ir kitų legionierių su
sirinko į Dariaus-Girėno salę pa
gerbti žuvusio.

Be svečių kalbėtojų kun. K. 
Barausko ir adv. A. Olio, buvo 
dar atvykęs American Legion 
Cook apskrities komanderisWm. 
Bums, kuris prisegė auksinę 
žvaigždę prie žuvusio motinos 
krūtinės.

Juozas A. Mickeliūnas

VIETOS ŽINIOS
Maldos Apaštalavimo Kongresas

Maldos Apaštalavimo Sąjungos Maldos ir Atgailos 
Kongresas įvyksta šių metų birželio mėn. 30 dieną.

Iš Brooklyno, New Jersey, New Yorko žmonės suva
žiuos į Apreiškimo bažnyčią, 259 N. 5th St., Brooklyn, N. Y. 
Lygiai 3 vai. po pietų mokyklos salėje.

Kongreso Tvarka
1. Kongreso atidarymas su malda ir giesme į Švč. Jė

zaus Širdį.
2. Vietos klebono kun. Norberto Pakalnio žodis.
3. Pranešimai iš M. Apaštalavimo skyrių veikimo.
4. Kun. Pr. Aukštikalnio paskaita; “Maldos Apaštalavi

mo nauda šių dienų žmogui, šeimai, parapijai.”
5. Procesija į bažnyčią, giedant Švč. Jėzaus Širdies lita

niją.
6. Šventoji valanda už Lietuvą. Pamokslą sakys nese

niai Amerikon atvykęs jėzuitas kun. Juozas Venckus; Atsi
teisimo aktas: Promotorių ir narių ištikimybės atnaujini
mas; Maldos už Lietuvą ir teisingą taiką; Tantum ergo ir 
t.t.

Reikia Komiteto 
Padėti Lietuviams
Kiekvieną savaitę tenka 

sužinoti, kad iš Europos at
vyksta arba rengiasi atvykti 
vis daugiau ir daugiau lietu
vių į Ameriką.

Atvykę į Ameriką, daž
niausiai jie yra išlaipinami 
New Yorko uoste.

Čionai atvykę, jau iš pir
mos dienos jie susiduria su 
visokiais keblumais ir kliū
timis: daugumas jų nemoka 
anglų kalbos, neturi giminių 
arba net pažįstamų, kurie 
jiems galėtų pagelbėti, pri
glausti juos pirmosiomis die
nomis, kol jie galės vykti į jų 
tikslo vietas pas savo pažįs
tamus, gimines į plačią Ame
riką.

Žinoma, vietiniai Amerikos 
lietuviai, kaip galėdami jiems 
padeda.

Bet negalima reikalauti iš 
jų, kad kiekvienas pabėgėlis 
būtų priglaustas pas juos, ap
rūpintas ir t.t.

Todėl artimiausiu laiku, 
manau, būtų reikalinga su
šaukti iš vietinių lietuvių su
sirinkimą ir įsteigti Lietu
viams Pagelbėti Komitetą, 
kuris rūpintųsi lietuvių at
vykimu ir padėtų atvažiavu
siems. J. Romanas.

PADĖKA
BALFui už suteiktą viso

keriopą paramą, kurią gavau 
gyvendamas Paryžiuje, tariu 
širdingą ačiū. J. Romanas

RUOŠIAMAS PIKNIKAS

Dariaus Girėno paminklo 
komitetas rengia gražų pik
niką minint lakūnų 13 metų 
sukaktį nuo skridimo.

Piknikas įvyks rugpiūčio 
31 d., šeštadienį, Klasčiaus 
Clinton parke, Maspeth, L. I., 
N. Y.

Prašome kitų draugijų ne
rengti savo pramogų toje 
dienoje. Komitetas.

DĖKOJA UŽ RŪBUS

Brooklyno gyventojas Ma
tas Skrodenis, kuris yra au
kojęs daug drabužių, gavo du 
padėkos laiškus iš tremtinių 
lietuvių.

Vienas rašo iš Belgijos, an
tras—iš Danijos.

Abiem rūbai buvo labai rei
kalingi.

Iš Belgijos rašantis vokie
čių buvo laikomas koncen
tracijos stovykloje ir labai 
sunkiai serga. Jis buvo jau 
visai suplyšęs.

Iš Danijos laišką atsiuntė 
vilkaviškietis. Jis rašo, kad 
iš Vilkaviškio ir apylinkės 
per karą neliko nė akmens 
ant akmens.

Stipendija Amerikos 
Istorijai

LaikraštininlAOHearst pa
skyrė 100,000 d^frių Notre 
Dame universitetai įsteigti 
stipendiją Amerikai istorijai 
studijuoti.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
▲--------------- — _-A

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius
f

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■ 1 !_ A

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva •
Graborius—Balsamuotojas

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.

~ ■■■■ 1 ■■■ —1 1
Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA B. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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DEXTER PARKE fJenos-July 4/46
Jamaica Ave. & Elderts Lane (75th St.), Woodhaven, N. Y.  JBL — J/

PASIRENGIMAI LIETUVIŲ DIENAI
Lietuvių Diena jau artėja. New Yorko ir apylinkės lie

tuviai ruošiasi gausiai suvažiuoti liepos 4 dieną į Dexter 
parką, kur Lietuvių Diena įvyksta.

Kiekvienam bus malonu paviešėti, pasilinksminti, pasi
gėrėti programa.

Programoje pasirodys jaunuolių benas ir bus šokėjų gru
pė, vadovaujama Br. Brundzienės.

Seniau Lietuvių Diena sutraukdavo dideles minias žmo
nių. Daug jų suvažiuojant laukiama ir šiemet, ypač kad Dex
ter parkas iš visur patogiai pasiekiamas ir yra prie Jamai
ca traukinių linijos.

Komitetas dirba, kad Lietuvių Dienon atsilankiusieji 
būtų kuo gražiau priimti, turėtų ko užkąsti, atsigerti ir nie
ko netrūktų.

Komitetas šį penktadienį, birželio 14 d., susirenka po
sėdžiui.

Reikia pažymėti, kad “Amerikos” skaitytojai turės pa
togią progą atsilyginti už šį laikraštį, jei to dar nebus pa
darę, arba įduoti savo auką “Ameriką” užsakyti lietuviams 
tremtiniams.

Tiems reikalams sutvarkyti piknike bus paskirta spe
ciali vieta.

Džiugu paminėti, kad iš anksto atsiranda nuoširdžių 
Lietuvių Dienos rėmėjų, kurie atsiunčia savo aukų.

Kun. Jono Balkūno dvidešimt kunigystės metų pagerbtuvėse. Vidury sėdi J. E. Vysk. P. 
Būčys, jam iš dešinės — kun. J. Balkūnas.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
v------------------------------------------ . ; ,

Septynioliktoji fiėw 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:

A. F. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y........
B. Adomaitienė, Richmond Hill, N. Y.
M. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y........
J. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y..............
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y..........
J. Lukasajage, Brooklyn, N. Y..........
S. Misiūnf Brooklyn, N. Y..............
JokubašV ifpa, Brooklyn, N. Y..........
Veronica
Barbara^
J. Juškaitis, Brooklyn, N. Y..............
J. Grinis, Brooklyn, N. Y..................
Mrs. A. Swedish, Brooklyn, N. Y......
U. Daukantienė, Brooklyn, N. Y......
Rev. J. čepukaitis, Philadelphia, Pa.
F. Grendelytė, So. Boston, Mass......

Už aukas visiems nuoširdus ačiū.

'aičiūnas, Brooklyn, N. Y. 
allace, Brooklyn, N. Y. ...

$5.00 
2.00 
1.25 
1.25 

. 1.20
1.20 

. 1.00 

. 1.00 
1.00 

. 1.00 

. 1.00 

. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00

1.00

Paskutinis posėdis
Birželio 5 d. įvyko pasku

tinis posėdis klebono kun. 
J. Balkūno vakarienės rengi
mo komiteto. Buvo išduotas 
pranešimas.

Klebonas padėkojo visiems 
už pagerbimą ir dovanas.

Mokyklos baigimas
Birželio 9 d., Sekminėse, 

parapijos salėje įvyko pro
grama mokyklos baigimo 
proga.

Žmonių buvo pilna svetai
nė. Visi gėrėjosi, kaip vaiku
čiai, paruošti seselių pranciš- 
kiečių, vaidino;'dainavo ir šo
ko.

Po vaidinimo klebonas kun. 
J. Balkūnas padėkojo sesu
tėms ir visiems atsilankiu
siems, linkėdamas linksmų 
atostogų.

Birželio 20 d. Altoriaus 
draugijos bus metinės mišios 
8 vai. ryte. Po mišių bus pus
ryčiai parapijos salėje.

šeštadienį, birželio 8 d., bu
vo palaidota Elena Lisauskie
nė iš Maspetho bažnyčios su 
trejomis mišiomis į šv. Jono 
kapines. O. P.

Mūsų Apylinkėje ANDRIUS DAUGIRDAS 
NEW YORKE

L. D. KOMITETAS

Angelų Karalienės 
Parapija

• Simas Degulis, kuris tar
navo laivyne, dabar jau yra 
paleistas ir už poros savaičių 
išvyksta studijuoti universi
tetan New Mexico valstijoj.

• N. Aleksis dirba vienoj 
radijo stoty New Yorke.

• Kun. A. Andriušis, M.I.C., 
grįžo iš Argentinos ir buvo 
sustojęs New Yorke.

• Sal. Čerienė, BALF į- 
staigos sekretorė, neseniai 
parašė muziką naujai dainai. 
Pas ją šiuo metu vieši jos 
motina, p. Stanulienė, gyve
nanti Chicagoje.

• Dailininkas P. Kiaulėnas 
su šeima birželio 7 d. atvyko 
iš Paryžiaus. Laikinai buvo 
apsistoję Bloomfield, N. J., 
pas Šidlauskus.

• Juozas F. Gaigalas prieš 
kiek laiko grįžo iš karinės 
tarnybos, kurioje išbuvo 4 
ihetus, kaip laivyno lakūnas.

• A. Tamulis, vykdamas iš 
seminarijos atostogų į New 
Hampshire, buvo sustojęs 
New Yorke.

• Z. Griškaitė vasaros atos
togoms išvažiavo į Hartfor
dą, Conn.

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Dienos komisijos 
ir darbuotojų svarbus susi
rinkimas šaukiamas penkta
dienį, birželio 14 d., 8 vai. va
kare Angelų Karalienės pa
rapijos salėje, So. 4 ir Roeb
ling Sts., Brooklyne.

Komisijos raštin.

Maspetho Žinios

LAIŠKAI KOSTUI VAIČIUI

Kostas Vaičius prašomas 
užeiti “Amerikos” įstaigon.

Jam yra atėję du laiškai iš 
Lietuvos.

Remia “Ameriką”
Birželio 4 d. sąjungiečių 

susirinkime buvo išleistos 
laimėjimo knygutės su $10.

Pirmą dovaną, 5 dolerių, 
laimėjo EI. Karsokaitė, an
trą M. Zabelskienė, trečią Jo
nas Šitdis.

Nupirkti “Amerikos” 2 Še
rai, tartasi turėti pikniką 
kartu visomis draugijomis 
šio laikraščio naudai vidur
vasarį, parapijos salėje ir 
darže.

Pereitą sekmadienį, sekmi
nių dieną, mūsų parapijos 
vaikučiai ir mergaitės (17) 
9 vai. mišių metu ėjo prie 
pirmos komunijos.

Moterų Gyvojo. Rožan
čiaus draugija rengia laimė
jimų vakarą šį šeštadienį, 
birželio 15 d., parapijos sa
lėje.

Pradžia bus 7 vai. vakare. 
Bus užkandžių ir gėrimų.

Visus kviečiame atsilanky
ti.

New York, N. Y<

Apreiškimo 
Parapija

Pereitą savaitę iš Chica- 
gos į New Yorką atvyko An
drius Daugirdas.

Per vasarą jis čia dirbs 
“Amerikos” laikrašty, rūpin
damasis jo platinimo ir pre
numeratos reikalais.

Dėl prenumeratų jis ketina 
pats aplankyti kai kuriuos 
artesnius gyventojus.

Chicagoje A. Daugirdas 
dirbo dienrašty “Drauge” ir 
žymiai pakėlė to laikraščio 
skaitytojų skaičių.

Lietuvoje jis taip pat dirbo 
spaudoje ir buvo dienraščio 
“Dvidešimtojo amžiaus” ad
ministracijoje.

REIKIA DARBININKŲ

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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- 
rlausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

66-tas 66-tas
METINIS

PIKNIKAS
Rengia

ŠV. JURGIO DRAUGIJA
; šeštadienį

Birželio-June 29, ’46
DEXTER PARKE 

74-11 Jamaica Avenue
Woodhaven, N. Y.

GROS
A. PAVIDŽIO ORKESTRĄ

PAIEŠKOMAS
Balkan, gyvenęs Liepojoje, 

Latvijoje. Išvykęs į Ameriką 
prieš 30 metų. Jo sūnus yra dak
taras. Gyveno New Yorko apy
linkėje.

Jo sesuo E. Malckeitis taip pat 
gyvenusi Liepojoje.

Žinantieji apie jį arba jo vai
kus, praneškite:

Lt. Patrick G. Di Fiore 
1029 41 St., Brooklyn 18, N. Y.

Tel. Windsor 6-2025

PARDAVIMAI

DIDELIS GAISRAS

Dubuque. — Viešbutyje ki
lus gaisrui, čia žuvo arti 20 
žmonių.

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
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1670

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

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

Lietuvių Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 1:30 - WWRL 1600 ko.
Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika. 

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

________ __ V. UBARAVIČIUS 
AD. JriZA VITAS Pranešimu Dir. 

Mnrikoa Dir. CHARLES MARMA

J. P. GINKUS 
' 495 Grand St
' Brooklyn, N, Y.

EV. 4-7148 ProfframM Dir.

Klebono kun. Jurgio Gu- 
rinsko 20 metų kunigystės 
sukaktuvių pagerbimo vaka
rienė įvyks birželio 16 dieną, 
Aušros Vartų parapijos salė
je.

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 bua šokiai.

Pereitą sekmadienį, birže
lio 9 d., įvyko mūsų parapijos 
tretininkų metinis susirinki
mas.

Perrinkta valdyba 3 me
tams: pirm. T. Pocienė, vice- 
pinn. E. Kašėtienė, sekr. O. 
Gudaitienė, iždin. J. Obelie- 
nė, ligonių lankytoja M. Kra- 
žauskienė.

Vizitatorius apsidžiaugė 
parapijos tretininkų veikla, 
—tai gausiausia lietuvių tre
tininkų kongregacija visoje 
Amerikoje.

Dėl to reikia būti dėkin
giems parapijos dvasios va
dams už rūpestingą vadova
vimą.

Širdingai dėkojam klebo
nui už lietuvių pranciškonų 
vizitatoriaus pakvietimą.

Tretin.

Kriaučių dirbtuvėje reikia 
darbininkų prie mašinos arba 
rankinių—vyrų ar moterų.

Specialiai reikalinga mergina 
tikietams segti. Nereikalinga 
amato mokėti. Mokinantis mo
kame 65c. per valandą.

Reikalingas vyras prižiūrėti ir 
apvalyti dirbtuvei. Amžius ir 
amato mokėjimas nereikalingas. 
Alga $35.00 per savaitę.

Apmokame šešis šventadie
nius (holidays) ir atostogas.

S. M. KARVELIS & CO.
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

TeLEVergreen 7-2494

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.

Z I N I S
Tel. REpublic 9-1506

Clement A. Voke t
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
čia Galima Gauti Kanados 

"Black Horse” Ale

"MEMORIES of LITHUANIA" 5
Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1830 ML, 5000 Watts

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

TeL MArket 2-5360

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 

8651 85th St, Woodhaven 81, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7-1896

Patogi Vieta Užėjlmui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS Z EI D AT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.
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