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Buvęs Amerikos ambasa- 
ius Rusijoje William C. 
litt savo neseniai išėjusio- 
cnygoje “The Great Globe 
įlf” kalba apie Sovietų 
siją ir jos politiką.
Jį veikalą yra sutraukęs 
eader’s Digest.” Taip am- 
adoriaus mintys pasieks 
dešimt milijonų skaityto-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED bi. 

pilsen sta. ,

AMERIKA

uk
TeL EVerptei

VALAM
8-10 ijt

6—8 nke 
SvenUdlmiųJ

TeL EVerpta’ 
VALAM 
9-Urjs 
1-1 iį 

Penktadieniai J

42

S)

UAUSIOS RŪŠIES 
Hal, Kava, Arbata, Hot Cboedc 
- VAKARIENE. Gertas^ 
įamle iš geriausios metam, 
nams priimami užsakymai E 

ozas Cinkus

lliuojama iš Maskvos, yra 
bar pasodinta Varšuvoje.
[‘Rusai šiandien gyvena 
spotizme, kurio galia yra 
remta slaptąja policija ir 
Hikų būriais. Ta slaptoji 
licija ir tie žudikų būriai 
įndien valdo Lenkiją. Jokia 
ikų vyriausybė negali jų 
pešti, nebent įmantis prie- 
Snių, kurias rusų diktato- 
is pavadintų provokacija 
priešrusiškomis . . .
Ir tas pat yra Ėsti j oje, 
įvijoje, Lietuvoje, Rumu- 
joje, Vengrijoje, Bulgarijo- 
Į Jugoslavijoje, Austrijoje, 
koslovakijoje ir Vokietijo-

.v-
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Lenkai Išdavinėje Lietuvius
(Pranešimas iš Europos)

Karo audros yra nublošku- 
sios tam tikrą lietuvių skai
čių į dabartinę Lenkiją.

Jų gyvenimo sąlygos ten 
yra sunkios ir netikros. Žo
dis “svetimšalis” ten reiškia 
žmogų, kuris neturi teisės 
valgyti, padoresnį darbą 
dirbti, pasiskųsti, gali būti 
apmušamas ir apvagiamas.

Lenkų valdžios organai 
svetimšalius kviečia regis
truotis, o registracijos sąra-

Tremtinių Padėtis 
Aplink Berlyną

rusų

Nepailstama Kremliaus 
is mato vien tik baudžiau-
įkus ir priešus. Ir Rusijos

<a^<a<s<a<5<a^s^5^mynai, jeigu nenori būti
------  fenais (baudžiauninkais), 
N. J. irpasJ.EzRali būti laikomi antrais 
lyne. Iriešais)” . . . 
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Paviešėję PP|William C. Bullitt sa- 

burghą. kacI karo metu Roosevel-
B lošė tokiais didžiuliais 
anais, kaip nėra lošęs joks 
įstybės vyras.
įvykiai parodė, kad Rusija 
pilaikė savo pasižadėjimų 
Atlanto čarterio, kurį pa
rašė, Jaltos ir kitų nutari-
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New Yorkas. — Per rinki
mus šių metų pradžioje Lie
tuvoje daug lietuvių nėjo bal
suoti.

Nors maskvinė valdžia 
tuos rinkimus stengiasi pa
vaizduoti kaip bemaž šimto 
procentų laimėjimą ir paduo
da virš milijono tariamai 
balsavusių, bet iš tikrųjų rin
kimai susilaukė Lietuvoje 
tokio didelio boikoto, kad da
bar komunistai imasi keršto 
ir pradėjo vykdyti naujus 
trėmimus.

Iš Europos pranešama, kad

Utenos apskrityje lietuvių 
gyventojų yra likę tik 20 pro
centų. Kiti buvo ištremti už 
nebalsavimą.

Kad Lietuva yra apytuštė, 
pripažįsta ir patys komunis
tai, tik jie nepasako, dėl ko 
taip mažėja Lietuvoje gyven
tojai, nors į ten atgabenama 
visokių burliokų iš Rusijos 
gilumos.

New Yorkas. —- Staten Is
land keltuvo stočiai užside
gus, žuvo trys žmonės ir pa
daryta nuostolių už du mili
jonus dolerių.

Dabar keltuvas, kuris tarp 
Staten Island ir New Yorko 
kasdien aptarnaudavo apie 
45,000 žmonių, negali veikti.

Washingtono valstijoj nuo 
kalnų kelio nuvirtus autobu
sui, žuvo aštuoni keleiviai.

Teisia Rusų Šnipą

«- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
raštams—laiškams, laikraš
čiams.

Kaip Rusijoje, taip ir Var
šuvoje komunistinė cenzūra 
yra lėta. Užtrunka ligi trijų 
mėnesių, kolei perskaito laiš
ką. '

Paskutinis lietuvių gaudy
mas Lenkijoje buvo padary
tas balandžio mėnesį. Jų būta 
ir anksčiau. Kurie lietuviai 
pateko į NKVD ar lenkų poli
cijos rankas, -buvo suimti ir 
išgabenti.

Taip atsilygina šiandieni
niai Lenkijos ponai lietu
viams už globą ir prieglaudą, 
kurios 1939 metais jie paty
rė Lietuvoje, kai jų šalį su
triuškino Hitleris, susidėjęs 
su Stalinu.

Ta proga reikia pažymėti, 
kad dabar daugumas lenkų iš 
svetimų šalių grįžta gerokai 
apsirūpinę, kiti net turtais 
apsikrovę.

Bet jų valdžia nelaimės iš
tiktus lietuvius išdavinė j a į 
kruvinas NKVD rankas.

šus paskui perduoda į 
policijos NKVD rankas.

Enkavedistai pagal 
sąrašus važinėja po miestus 
ir kaimus, renka lietuvius, 
latvius, estus, sugrūda juos 
į gyvulinius vagonus ir veža 
gilyn į Rusiją.

Nedaroma skirtumo nė su 
seniais ir vaikais. Mat, ir 
juos Maskva nori nubausti 
vien dėl to, kad jie priklauso 
lietuvių tautai.

Todėl lenkų policija ir ru
sų enkavedistai ieško lietu
vių vaikų net po mokyklas.

Tai tokią “demokratiją” 
sukūrė pasaulio didieji—Sta
linas, Rooseveltas ir Chur- 
chillis. Toje jų paliktoje “de
mokratijoje” net vaikai išplė
šiami iš mokyklos suolo ir ve
žami į Sibirą.

Laikydamosi Maskvos pa
vyzdžio, dabartinė Lenkijos 
vyriausybė Varšuvoje turi į- 
vedus cenzūrą lietuviškiems

tuos

New Yorkas. — “The New 
York Times” birželio 20 die
ną išspausdino savo kores
pondentės Kathleen Mc
Loughlin pranešimą apie pa
bėgėlių sąlygas Berlyno ruo
že, amerikiečių zonoje.

Berlynan yra uždrausta 
keltis naujiems gyventojams. 
Todėl aplink miestą yra susi
telkę daug pabėgėlių ir trem
tinių, kurie atsidūrė nepa
kenčiamose sąlygose.

Tarp tų žmonių yra ir lie
tuvių.

Korespondentė rado vietų, 
kur tie pabėgėliai gyvena su
sigrūdę ligi 160 asmenų ketu- 
riur 
vai

MINISTERIAI TARIASI PARYŽIUJE
Paryžius—Amerikos, Ang

lijos, Prancūzijos ir Rusijos 
užsienių reikalų ministerial 
toliau tariasi Prancūzijos 
sostinėje.

Jie sutiko, kad svetimos 
kariuomenės pasitrauks iš 
Italijos ir Bulgarijos, praėjus 
trims mėnesiams po to, kai 
bus pasirašyta taikos sutar
tis.* x -

Po kelių mažesnės svarbos 
klausimų, ministerial vėl grį
žo prie Triesto.

Valstybės sekretorius Byr
nes kelis kartus dviese tarė
si su Molotovu, ir manoma, 
kad bus prieita prie kompro
misinio sprendimo, pasiūlant 
Triestą paversti tarptauti
niu uostu.

Tokią mintį jau yra iškėlę 
prancūzai.

Tuo tarpu vis kartojasi ži
nios, kad Triesto ruože jugo-

slavai sutraukia naujas ka
riuomenes ir kad ten gali į- 
vykti koks ginkluotas žygis.

Amerikiečiai pranešė, kad 
jie į Triesto uostą nusiuntė 
vieną savo karo laivą atsar
gumo sumetimais.

Perkelia Gyventojus 
SovietŲ SąjungojSeattle. — Trečiadienį pra

sidėjo teismas rusui Redinui, 
kuris kaltinamas šnipinėji
mo veikloje.

Redinas buvo suimtas 
prieš kelis mėnesius.

riuogę kambariuose. Mažų 
vsioU padėtis yra ypač blo
ga, jiems negalima gauti rei
kalingo maisto. Neturi ko 
valgyti ir suaugusieji.

New Yorke išeinąs “Jour
nal American” birželio 24 d. 
įsidėjo pranešimą apie lietu
vių trėmimus Sibiran.

Pranešimas buvo paremtas 
naujo “Lithuanian Bulletin” 
žiniomis.

Maskva. — Krymo ir Groz
ny srities gyventojai buvo iš
tremti į kitas .sritis už tai, 
kad karo metu nebuvo palan
kūs rusams.

Tuose plotuose gyveno apie 
pusantro milijono žmonių.

Rusija Gali Netekti 
Pašalpos

Rusai Atmete 
Atominį

is pra-

> Sekr.

Atplaukė Lietuviai
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Iš to pelnė tik Stalinas, o 
alaimėjo Rooseveltas—pra- 
įmėjo ištisų tautų laisve ir 
|rvybe.
[Buvęs ambasadorius sako: 
Set nusilpęs prezidentas 
ękados nebuvo priverstas 
•isipažinti, kad jis pralai- 
ejo” ...
[Bullitt primena: “Mes 
įmerikiečiai) ligšiol dar ne- 
m rimtai mėginę jų iš- 
Hbėti nuo savo rusiškųjų 
•augų, kurie yra pasirašę 
tlanto čarterį.”

[Prekybos sekretorius Wal- 
ce 1944 metais keturias sa
lites lankė rusiškąją Azi- 
i, buvo Sibire.
Šiomis dienomis šis išleido 

is kelionės rezultatus.
[Jam rusiškosios Azijos pa
tiksiąs išeina pilnas rožinių 
laivų.
[jis Sibire, kaip ir visoje 
Usijoje, mato savotišką de- 
bkratiją — “vadovaujamą 
ftnokratiją,” anot jo.
[Tik Wallace nepasako, kas 
Ldovauja — būtent, geležinė

jktatūra, kruviniausią slap
ųjį policija ir atstatyti šau
dai.
[Wallace, tada buvęs Ame
bos viceprezidentas, savo 
ižinėse vizijose paskendęs, 
Įtyli, kad Sibiro kon- 
mtracijos stovyklose yra 
įdaryta per dešimt milijonų 
ponių, kad ten šimtais tūk- 
ančių ištremti vargsta ir 
irsta lietuviai, latviai, len- 
Li ir kitų tautų žmonės.

Washingtonas. — Kongre
se svarstant 465,000,000 do
lerių sumos priėmimą UNR- 
RA reikalams, paaiškėjo, kad 
rusų valdžia neleidžia ame
rikiečiams korespondentams 
laisvai pranešinėti, kaip Gu
dijoj ir Ukrainoj yra išdali
nama toji UNRRA parama.

Ryšium su tuo Kongreso 
sluoksniuose esama stiprios 
nuomonės, kad tos paramos 
siuntimas Rusijon būtų su
laikytas.

Paryžius. — Georges Bi- 
dault sudarė naują Prancūzi
jos vyriausybę.

Bidault, be ministerio pir
mininko, pasiliko ligšiolinėse 
užsienių reikalų ministerio 
pareigose ir pasiėmė infor
macijų ministeriją. Jis taip 
pat yra Prancūzijos prezi
dentas.

retkarčiais atklystančių ži
nių.

Štai vienas New Yorke gy
venantis lietuvis gavo iš Sibi
ro laišką, kurį atsiuntė ten 
ištremta lietuvė.

Laiške nusiskundžiama, 
kad darbo sąlygos yra sun
kios, — “gyvenimas žiaurus, 
baisus.”

Išvežtieji yra taip nudris
kę, kad jau nė nežino, kaip 
prisidengti. Todėl prašo at
siųsti nors ir kokių senų dra
bužių.

Toji tremtinė lietuvė yra 
atskirta nuo vyro, kuris buvo 
taip pat išvežtas, paskui į- 
mestas į kalėjimą, ir dabar 
jau apie jį nieko negirdėti.

Planas Tremtimy 
Ateičiai

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Ekonominė ir Sociali
nė komisija priėmė projektą 
dėl tremtinių ir pabėgėlių tei
sių ateityje.

Iš Europos pranešama, 
kad amerikiečių zonoje vis 
didėja pabėgėlių skaičius.

Į kabinetą įeina devyni 
liaudies respublikonai minis
terial, septyni komunistai ir 
šeši socialistai.

Finansų ministeris yra 
liaudies respublikonų žymus 
atstovas Schumannas.

Vicepirmininkai naujoje 
vyriausybėje yra socialistas 
Gouin, komunistas Thorez, 
liaudies respublikonas Gay ir 
demokratų sąjungos Varen- 
ne.

Vidaus reikalų ministeriją 
turi socialistas Depreux ir 
krašto apsaugos — liaudies 
respublikonas Michelet.

So v. Rusija Sudaro 
Taikai Pavoja

Pirmadienį, birželio 24 d., 
iš Europos New Yorką pasie
kė 14 lietuvių ir gerokas bū
rys kitokių tautybių Lietuvos 
piliečių.

Atplaukė:
Albinas Danta su žmona 

Ona. Jis laikinai buvo paim
tas į Ellis Island patikrinti 
sveikatos.

Jonas ir Kazimiera Gašlū
nai, su sūnumis Albertu ir 
Paulium, ir su ketvėrių metų 
dukrele Ona.

Kazys Vileišis su žmona 
Veronika, trejų metų dukre
le Dangute ir motina Ona Vi
leišiene. Ona Vileišienė yra 
našlė Jono Vileišio, žinomo 
lietuvių veikėjo, ilgamečio 
majoro Kaune ir pirmo Lie
tuvos pasiuntinio Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Taip pat atvyko Apolonija 
Gajauskaitė. Ji nuvažiavo į 
Long Island City pas savo gi
mines.

Tuo pat laivu grįžo Ameri
kos pilietis Norvilą su 9 metų 
dukrele. Jo žmona laikinai li
ko Vokietijoje.

Indija Priima Brity 
Planą

New Yorkas. — Indijos 
Kongreso nariai priėmė ang
lų pasiūlytą planą dėl tos ša
lies nepriklausomybės ir ruo
šiasi pateikti kandidatus į 
steigiamąjį seimą, kuris turi 
susirinkti rugpiūčio 1 d.

Bet buvo atmesta britų pa
siūlyta laikinoji vyriausybė.

Dabar ruošiamas naujas 
vyriausybės sąrašas.

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
Rusijos atstovas nesutiko su 
Amerikos pasiūlytu planu 
dėl atominės bombos ir ener
gijos.

Sovietų Sąjunga nenori at
sisakyti nuo veto teisės, kaip 
tai buvo siūlęs Baruchas sa
vo pranešime apie atominę 
energiją.

Dabar ieškoma kokio nors 
kompromiso.

Benešą Išrinko 
Prezidentu

Praga. — Čekoslovakijos 
prezidentu išrinktas Edvar
das Benešąs.

Jis šiose pareigose pasiliks, 
kol parlamentas sustatys 
naują konstituciją.

J. F. Dulles, vienas iš žy
miausių respublikonų parti
jos žmonių užsienių politiko
je, pareiškė, kad Rusija suda
ro pavojų pasaulio taikai ir 
kad Sovietų Sąjungos vadai 
bijosi laisvės.

Rusija turinti planus, lie
čiančius visą pasaulį.

Jack Sharkey, lietuvis bu
vęs bokso čempionas, pereitą 
savaitę su sūnum buvo atva
žiavęs New Yorkan į Louis- 
Conn rungtynes.

Ta proga laikraščiai spor
to skyriuj prisiminė jo anks
tesnius laimėjimus bokso sri
ty.

Kitas “Amerikos” nu
meris išeis diena anks
čiau — antradienį, liepos 
2 dieną.

Medžiagą laikraščiui 
reikia atsiųsti diena 
anksčiau, taip kad ji bū
tų gauta šeštadienį arba 
pirmadienį, liepos 1 d.

Flensburgas.—Anglų oku
pacijos zonoje mirė Martynas 
Jankus, žymus lietuvybės 
veikėjas ir aušrininkas.

Jis mirė, sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Velionis buvo gimęs 
1858 m. rugpiūčio 15 dieną 
Mažojoje Lietuvoje.

“Aušros” laikais jis dirbo 
šiam laikraščiui ir yra jam 
daug padėjęs. Jis taip pat 
buvo susirišęs su slaptąja lie
tuvių spauda ir pats yra iš
leidęs nemaža knygų.

Naciams iš Lietuvos atė
mus Klaipėdą, žymusis aušri
ninkas buvo priverstas keltis 
į Lietuvą. Vėliau karo audrų 
jis buvo nublokštas Vokieti
jon ir pateko į anglų zoną.

Martynas Jankus mirė ge
gužės 24 d. Flensburge ir pa
laidotas gegužės 27 d. šio 
miesto kapuose.

Kitame numeryje įdėsime 
pasikalbėjimą, kurį M. Jan
kus yra davęs prieš kiek lai
ko lietuvių spaudai.

Jis tame pasikalbėjime 
džiaugėsi jaunųjų lietuvių 
kova dėl tėvynės laisvės ir

Pratęsė Ėmimą 
Kariuomenėn

Washingtonas. — Kongre
sas patvirtino ir prezidentui 
pasiuntė kariuomenėn ėmi
mo pratęsimą.

Pratęsimas galioja ligi ki
tų metų kovo mėn. pabaigos.

Karinė vadovybė paskelbė, 
kad ji liepos ir rugpiūčio mė
nesiais jaunuolių kariuome
nėn neims. Ir po to bus sten
giamasi reikalingą skaičių 
surinkti iš savanorių.

Kongresas nutarė, kad 18 
metų jaunuoliai nebūtų įma
nai, nors jiems reikia regis
truotis.

Washingtonas. — Kongre
sas 265 balsais prieš 105 pri
ėmė kainų kontrolės įstaigos 
OPA pratęsimą.

(Daugiau Žinių Paskutiniame Puslapyje)

Liepos-July 4, 1946
DEXTER PARKE

Jamaica Ave. & Elderts Lane (75th St.) Woodhaven, N. Y
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AMERIKIEČIAI APIE TREMTINIUS
Esame girdėję nemaža šiurkščių ir nepagrįstų atsilie

pimų iš Amerikos spaudos apie lietuvius ir kitus baltiečius 
pabėgėlius bei tremtinius.

Prieš keletą mėnesių buvo užėjus tiesiog mada juos že
minti ir purvais drabstyti,—ir tai ne be Maskvos agentų 
pakuždėjimo į amerikiečių korespondentų ausį.

Reikia džiaugtis, kad tie šmeižtai nuėjo su vėjais ir ne
pajėgė pakenkti geram lietuvių tremtinių vardui.

Maža to — kai kurie objektyvūs amerikiečiai ir anglai 
buvo paskatinti atidžiau pažvelgti į lietuvių, latvių, estų ir 
kitų šalių tremtinius Vokietijoje, sulyginti juos, ir to žy-

Šią naktį aš jaučiu: jis iš namų išeina: 
—o rudenio audra ir lietūs plakas į stiklus— 
jis šlitinėja gatvėmis, apglėbęs rankom veidą, 
ir verkia. Aš žinau. Ir jam kalbu:
Kai aš rašau apie medžius, kurie dangun grūmoja, 
kai apie pranašą, paniekintą miniu,— 
aš tau kalbu, nes tu tikrasis mano brolis, 
aš tau kalbu, kad ant drėgnųjų akmenų 
tu nesukluptum, kad pakeltum liūdną galvą, 
nes tu turi gyvent, gyventi, mano broli—tu!
Ir tu žinai: kada tamsių namų palėpėj, 
vidunaktį—kaip didelė nakties žaizda— 
liepsnoja langas—ten yra atėjus 
pas vieną žmogų—tavo brolį—ta pati kančia, 
kuri tave naktim, kaip juodas sapnas, 
kankina, degina, bet žodžių jai tu nerandi— 
ir jis, ir šitas ieško jų šitoj nakty, 
šituos tylos atodūsiuos ir maišaty 
audros dejavimo, šakų šniokštimo ir lietaus; 
ir tu norėtum glostyti šito žmogaus 
pavargusias akis: jis tavo žodžius rašo . . .
Aš tau kalbu, tylusis mano broli. 
Kai tu verki, ir aš verkiu kartu. 
Kai aš sakau: esu kaip medis vienas, išdidus,— 
ir tu kalbi kartu: aš vienišas ir išdidus, kaip mano brolis.

Henrikas Nagys.
gio vaisiai visiems aiškūs: kiekvienas bešališkas stebėtojas
pamatė, kad baltiečiai savo organizacija, kultūriniu lygiu, 
savo veikla ir savo darbštumu toli gražu pranoksta visus 
kitus pabėgėlius.

Vieną kitą objektyvų aprašymą apie baltiečius yra įsi
dėję ir Amerikos laikraščiai. Gražų atsiliepimą apie juos 
randame New Yorko dienrašty “The Sun” birželio 19 d.

Ten buvo išspausdintas straipsnis “Balts a Puzzle for 
UNRRA” — “Baltiečiai—galvosūkis UNRRAi.”

Rašo “The Sun” korespondentas Vokietijoje Gault Mac- 
Gowan.

Tai nuoširdus ir pagrįstas žodis apie lietuvius, latvius 
ir estus—apie jų veiklą, lūkesčius, susipratimą ir drausmin
gumą.

Gault MacGowan rašo apie baltiečius:
“Patriotiškose jų širdyse dega viltis, kad jie kurią die

ną atgaus savo nepriklausomybę, kurią buvo laimėję po pir
mo pasaulinio karo ir po šimtmečių priespaudos. Ištrėmime 
jie dainuoja savo tautines dainas, groja savo gimtąsias me
lodijas ir muziką, o šventadieniais dėvi tautiniais kostiu
mais, kai vaikinai ir merginos susieina tradiciniams liau
dies šokiams.

Tai gražios išvaizdos žmonės, — daugelis atrodo vikin
gų kilmės; dailūs, tvirti vyrai ir grakščios, gerai atrodan
čios moterys, — ir jie tau kalba apie demokratiją ir ketu
rias laisves. Mokyklose, kurias jie susiorganizavo savo ma
žose bendruomenėse, išblaškytose trijos vakarinėse zonose, 
jie savo vaikučius moko savo nustotųjų šalių istorijos, savo 
taųfijųįų-dąinų ir išlaiko gyvą bei tvirtą savo meną, litera- 
Turą ir kalbą. V

Priešingai kai kurioms kitoms grupėms, aprūpinamoms 
UNRRA personalo, baltiečiai nenusipelnė “triukšmadarių” 
vardo. Jų bendruomenės laikomos švarumo pavyzdžiu.

Anot UNRRA Vokietijoje viršininko Lieut. Gen. Sir 
Frederic Morgan vykdomojo padėjėjo Edward A. Reich, 
“baltiečiai sudarytų gerus piliečius kiekvienoje šalyje, kuri 
jiems pažadėtų priglobstį ir darbą.”

Buffalo Bill taip aukštai vertino baltiečius, kad kartą 
jis bandė lietuvių koloniją įkurdinti savo žemėse (Ameri
kos) Vakaruose.”

Toliau autorius pažymi, kad seniau šie žmonės laimin
gi ir patenkinti gyveno savo tėviškėse, kad jie nėra palan
kūs individualinei emigracijai į kitas šalis ir tikisi visi drau
ge grįžti namo. Bet dabar jie atsisako važiuoti už “geležinės 
uždangos.”

Reikia džiaugtis šiuo amerikiečių spaudos teisingu ir 
suprantančiu pažvelgimu į pabaltiečius. Toki atsiliepimai 
sustiprina jų dvasią ir, kur reikia, duoda akstiną taisyti 
sunkias jų sąlygas.

Sykiu reikia su liūdesiu pažymėti, kad yra vieta, iš kur 
apie lietuvius tremtinius niekas nerašo, jokis koresponden
tas jų neprieina, netaria pasauliui žodžio apie tuos, kurie 
gyvena baisiam skurde, priespaudoje, be jokių žmogaus tei
sių ir be apsaugos.

Toji vieta — dideli Sibiro plotai, kur rusai yra išvežę 
ir dabar tebetremia tūkstančius lietuvių, geriausių savo že
mės sūnų ir dukterų.

Beteisė jų padėtis yra žaizda, kuri daro gėdą šiandieni
niam pasauliui. • K.

LIETUVIAI TREMTINIAI ITALIJOJE
Labai malonu ir naudinga 

būdavo normaliais laikais ap
lankyti Italiją. Tikrai miela 
būdavo pasigėrėti jos mėly
nais Apeninų kalnais, jos ly
gumose žaliuojančiais vynuo
gynais, jos aukštumose ir 
slėniuose išmėtytais senais 
akmeniniais miesteliais.

Įdomu būdavo aplankyti 
jos meniškas bažnyčias, tur
tingus muziejus bei senus ka
ralių rūmus, išgirsti jos ge
rai nusiteikusių gyventojų 
juoką ir paklausyti jų gatvė
se bei laukuose meile ir ilge
siu skambančių dainų.

Matant tą pietų šalies kiek
viename žingsnyje pasireiš
kiantį grožį ir džiaugsmą, 
kažkaip nenorint susidary
davo įspūdis, kad Italijoje 
gyvenama be rūpesčių. Todėl 
čia iš įvairių šalių ir plauk
davo turistų minios.

Tai buvo seniau—prieš ka
rą.

Pasikeitusi Italija
Šiandieną pasikeitė Italija. 

Tiesa, tebėra kalnai, tebėra 
lygumos, tik nebėra gamtoje 
ir žmonėse to ankstyvesnio 
linksmumo.

Bent truputį pasižvalgius, 
tuoj galima pastebėti, kad 
čia būta didelės karo audros, 
kuri visur paliko savo pėdsa
kus. Sugriauti miestų namai, 
sudaužytos bažnyčios, su
sprogdinti geležinkelių bėgiai 
ir upių tiltai, minomis nusė
ti laukai jau nebedvelkia ta 
ankstyvesne pietų šalies ra
mybe.

Pasikeitė ir italų nuotai
ka. Jų dar visai nepranykusį 
juoką vis dėlto jau nori nu
stelbti pavargėlių aimanos, 
jų įprastą judrumą kėsinasi 
gadinti kiekvienoje gatvėje

iš lėto tiesiamos išmaldai 
rankos. Vargas spaudžia Ita
liją.

Todėl matant tą visur pa
sireiškiantį skurdą, šiandie
ną jau gaunamas visai kitoks 
įspūdis, būtent, kad Italija 
yra vargo šalis.

Dėl tos priežasties čia jau 
nematyti nė tų smagumo ieš
kančių, iš užsienio atvykusių 
turistų.

Nežiūrint to, visvien reikia 
pasakyti, kad ir šiandieną ne
trūksta užsieniečių Italijoje. 
Tiesa, jie čia iš įvairių šalių 
atvyko ne turistiniais tiks
lais, bet savo gyvybes gelbė
dami; atvyko ne patogiais 
traukiniais trumpam laikui 
pasigėrėti Italijos grožybė
mis, bet prievarta karo au
dros buvo atblokšti vilkti 
sunkios tremtinio dalios. Tai 
yra įvairių kraštų trenkimai.

Lietuviai tremtiniai
Jų tarpe yra ir lietuvių. Iš 

tikrųjų, jei kas prieš dešimtį 
metų būtų sakęs Lietuvos 

(kaimiečiui, kad jis, palikęs 
'savo gimtąją sodybą, žagrę 
ir dalgį, atsidurs nuteriotos 
Italijos griuvėsiuose, jis tai 
girdėdamas, be abejo, būtų 
netikėjęs ir iš nustebimo 
traukęs pečiais. Bet vis dėlto 
taip jau buvo žadėta, kad ir 
mylinčiam savo žemę lietu
viui teko ieškoti prieglaudos 
svetur, teko būti klajokliu 
net tolimoj Italijos šaly.

Šią žiemą, BALF žiniomis, 
Italijoje buvo virš 1,000 lie
tuvių.

Vieni jų kadaise prievarta 
sukišti į vokiečių kariuome
nę, šiandieną yra laikomi ka
ro belaisviais, kiti kovų me
tu laimingai perbėgę į sąjun
gininkų pusę, joje pasiliko 
ligšiol. Dar kiti, įvairiais bū
dais pasiekę Italiją, bet ne
turėdami iš ko gyventi, ang
lų ir amerikiečių buvo patal
pinti pabėgėlių stovyklose.

Kur esama lietuvių
Pabalčio kraštams yra 

skirta Reggio Emilia stovyk-1 
la šiaurės Italijoje, kurioje 
praėjusią žiemą gyveno dau
giausia lietuvių.

Tiesa, jų netrūksta ir kito
se vietose. Nekalbant jau 
apie vidurinę ir pietinę Itali
ją, kur yra grupės išblaškytų 
mūsų tautiečių, šiaurės Itali
joje jų dar yra Milano, Mon- 
zos, Torino, Merano, Mode- 
nos, Riminio ir Bolonijos 
miestuose bei apylinkėse. 
Vieni jų gyvena privačiai, ki
ti stovyklose.

Apie šiuos paskutiniuo
sius čia eis kalba. Bet kadan
gi visos civilinių tremtinių 
stovyklos yra viena į kitą 
panašios, pirmoje vietoje ra
šysiu apie Reggio Emiliją, 
kurioje praėjusią žiemą dau-

Reggio Emilijos stovykla
Reggio Emilijos tremtinių 

stovykla yra padaryta iš 
anksčiau buvusių kareivinių.

Jau prieangy galima pa
stebėti, kad šiam name gyve
na didelė ir tautybių atžvil
giu mišri šeima, čia, žiūrėk, 
be rūpesčio žaidžia išbalę vai
kučiai, ten vaikščioja tvirti 
jaunuoliai; čia kokia nors su
vargusi moterėlė semia van
denį, ten toliau senesnieji 
vyrai sustoję šnekučiuojasi.

Visi kažkaip išvargę, susi
mąstę—lyg nusiminę. Ką jie 
šneka, sunku suprasti, čia 
juk įvairių tautybių ir kalbų 
mišinys.

Jame pasigirsta ir lietuviš
kas žodis, primindamas, kad 
čia yra ir iš tolimos šiaurės 
atvykusių mūsų tautiečių.

Ir iš tiesų čia jų yra ne
mažai—yra vyrų, yra mote
rų, yra vaikų, bet daugiausiai 
yra jaunimo. Didžioji jų dalis 
yra darbininkai, tarnautojai, 
moksleiviai ir ūkininkai. Visi 
jie, išsiilgę tėvynės, nekan
triai laukia, kada politikos 
ašis pasisuks mums palan
kesne kryptim ir jie galės 
sugrįžt į gimtąją žemę.

Pirmieji prie darbo
Kai kam gali atrodyti, kad 

jie čia labai puikiai gyvena. 
Ir iš italų komunistų nekartą 
teko girdėti, jog lietuviai to
dėl negrįžta namo, kad jie 
čia, gerai pavalgę, tinginiau
dami galį praleisti laiką, tuo 
tarpu Rusijoj kiekvienas tu
rįs dirbti.

Žinome visi, kad lietuvis 
darbo nebijo ir jo netekęs 
kenčia. Toj pačioj Reggio 
Emilijos stovykloje visų kas
dieninis skundas yra darbo 
trūkumas. Bet kur jo gauti? 
Italijoje dabar sugniužus 
pramonei, patys vietos gy
ventojai neturi ko veikti, to
dėl spaudoje kaskart aktua
lesnis tampa emigracijos 
klausimas. Be to, jei stovyk
loje pasitaiko koks nors dar
belis, lietuviai yra pirmieji, 
kurie pasisiūlo, ir tai beveik 
pusvelčiui.

Todėl Reggio Emilijos sto
vykloje iš įvairių tautybių 
gyventojų ar tik nebus gau
siausi lietuviai, atlieką joje 
fizinius darbus.

Maistas ir pastogė
Stovyklos valgis yra ne

koks. Negalima sakyti, kad 
žmonės mirtų badu, bet taip 
pat negalima sakyti, kad jie 
ten būtų sotūs. Reikia pažy
mėti, kad jaučiamas didelis 
vitaminų trūkumas.

Negeriau yra ir su butu. 
Pastatas pritaikytas gyven
ti kareiviams, o ne šeimoms 
su vaikučiais. Apie tinkamą 
vidaus įrengimą negali būti 
nė kalbos.

giau buvo lietuvių ir kurioje 
pats buvau kapelionu. Be to, 
manau, kad iš didžiausios lie
tuvių stovyklos aprašymo 
gausis šioks toks vaizdas ir 
apie kitur panašiose sąlygose 
esančių lietuvių gyvenimą.

Kur yra patalpa bent kiek 
panaši į kambarį, ten gyve
na kartais po 20 ar 30 žmo
nių ; kur yra tik paprasti pla
tūs koridoriai, ten atskiros 
šeimos užsitveria sau kam
pelį antklodėmis, o šiaip pa

vieniai žmonės gyvena po ke
liolika tam tikruose, plytų 
siena perdalytuose skyreliuo
se.

Kiekvienas lengvai gali su
prasti, kad čia negalima ieš
koti tos taip reikalingos po
ilsiui ramybės ir jaukios lie
tuviškos pirkios nuotaikos.
Lietuviška giesme Italijoje

Tačiau lietuviai, gyveną 
čia ir kitose šiaurės Italijos 
tremtinių stovyklose, dėl sa
vo sunkios padėties nekrinta 
pesimizman, bet tiki į laimin
gesnę ateitį ir jos su ilgesiu 
laukia.

Tokiame pilkame gyveni
me daug moralinės jėgos ir 
antgamtinės šviesos teikia 
tikėjimas. Lietuviai pabėgė
liai tai gerai žino, todėl savo 
sunkioje kelionėje nori turė
ti vadu kunigą.

Taip pat ir Reggio Emili
jos stovyklos lietuviai turi 
savo nuolatinį kapelioną, ku
rio rūpesčiui yra pavesti ir 
netoli esančios Modenos sto
vyklos lietuviai.

Kapelionui tenka rūpintis 
ne vien dvasiniais, bet ir ma
terialiniais žmonių reikalais. 
O jų yra daug ir įvairių. Ta
čiau, tur būt, nieko nėra pa
saulyje brangesnio už šitų 
vargdienių dėkingumą ir ten 
dirbančiam kunigui malones
nio, kaip kas sekmadienį ma
tyti kuklioje stovyklos kop
lytėlėje be jokių raginimų su
sirinkusius lietuvius maldai 
ir Šv. Mišių metu girdėti iš jų 
širdžių plaukiančias giesmes.

Tokios valandos ne tiktai 
pakelia lietuvių pabėgėlių 
sielą prie Dievo, bet taip pat 
jungia jų dvasią vienybėn, 
teikdamos jai antgamtinės 
jėgos ir sukeldamos joje gra
žiausių praeities prisimini- 

imų.
Religines ir tautines šventės

Todėl nenuostabu, kad tos 
valandos čia labai brangina
mos ir laukiamos. Nepraeina 
tinkamai nepaminėta jokia 
didesnė religinė ar tautinė 
šventė. 1945 m. nepaprastai 

' gražiai buvo praleistos Kū
čios, sutikti Nauji Metai, at
švęsta Vasario 16. Šitose di
desnėse šventėse dalyvavo 
taip pat Modenos ir Bolonijos 
stovyklų lietuviai.

Tikrai nelengva būtų ne
mačius įsivaizduoti tą jaukią 
šeimynišką nuotaiką, kada 
prie ilgo, nors labai paprasto 
Kūčių stalo didžiulis būrys iš 
įvairių vietų susirinkusių lie
tuvių svetimoje šalyje jau
čiasi ypatingai artimi ir bro
liškumo bei vienybės ženklan 
laužia Kalėdų plotkelę. Kiek 
tada nuoširdžios kalbos, kiek 
brangiausių prisiminimų!

Kūčių stalas užsitęsia iki 
vidurnakčio. Paskui eina Ber
nelių Mišios. Jų metu lietu
viškas pamokslas, Kalėdų 
giesmės . . .

Ne vienam graudi ašara 
nuplauna veidą.

Nemažiau jaukus buvo ir 
1946 m. pasitikimas, įvykęs 
taip pat savame būrelyje. Iš
mušus 12 valandą, kaip kokia 
nesulaikoma upės srovė, iš 
kiekvieno širdies išsiliejo 
linkėjimai. Lengva atspėti jų 
turinį: visi minėjo tėvynę ir 
vienas kitam linkėjo kuo 
greičiausiai į ją sugrįžti.

Vasario 16
Tačiau pati įspūdingiausia 

šventė buvo šių metų Vasa
rio 16. Joje taip pat dalyva
vo Modenos ir Bolonijos sto
vyklų lietuviai. Svečių buvo 
iš Milano atvykęs kun. Ber
nardinas Grauslys, O.F.M., 
kuris daug pasidarbavo, įvai
riuose miestuose ieškodamas 
išblaškytų lietuvių tremti
nių ir juos globodamas kartu 
su kun. P. Baniūniu, O.F.M.

Be to, šventėje dalyvavo 
prof. Dr. Agota Šidlauskaitė, 
kuri, nors užversta moksli
niais darbais Milano Katali
kų Universitete, visvien ran
da laiko dirbti lietuvių pabė
gėlių labui.

Mišiose, atlaikytose už tė
vynę, neskaitant pačių lietu-' 
vių, dalyvavo stovyklos va-|

dovybė, nors ji yra nekatali
kiška, ir daug stovykloje gy
venančių svetimtaučių trem
tinių.

Po pietų buvo viešas paši
rodymas, kuriame kapelio
nas ir Dr. Agota Šidlauskaitė 
gausiai susirinkusiems sto
vyklos gyventojams ir jos va
dovybei nušvietė Vasario 16 
dienos reikšmę. Po to ėjo me
ninė programa scenoje. Jos 
pažiūrėti buvo atvykęs ir Bo
lonijos tremtinių stovyklos 
komandantas su savo tarnau
tojais. Visiems labai patiko 
lietuvių tautiniai šokiai ir 
dainos. Prie programos išpil
dymo tiek anksčiau, tiek da
bar labai daug prisidėjo su
manūs ir nuoširdūs lietuviai 
studentai iš Bolonijos. Vaka
re stovyklos koplytėlėje buvo 
dvejos lietuviškos jungtuvės, 
po jų užkandžiai ir pasilinks
minimas.

Po kelių savaičių tokioje 
pat jaukioje nuotaikoje Bo
lonijos lietuvių studentų ini
ciatyva Modenos stovykloje 
buvo suruoštas šv. Kazimiero 
paminėjimas, kuriame daly
vavo beveik visi Reggio Emi
lijos lietuviai. Programa ir 
ten buvo pritaikyta tremti- 
tiniams svetimtaučiams.

Šių švenčių organizavime 
ir kituose kultūriniuose lie
tuvių reikaluose labai daug 
prielankumo parodė stovyk
lų vadovybės. Jos ne tiktai 
prie jų prisidėjo maistu, pa
talpomis ir susisiekimo prie
monėmis, bet ir pačios nuo
širdžiai dalyvavo.

Nuo 1946 metų visos civi
linių pabėgėlių stovyklos Ita
lijoje yra UNRRA globoje.

Parama iš Amerikos
Bet šventės pasitaiko re

tai ir pasibaigia greit. Po jų 
vėl seka pilka kasdienybė su 
visokiais rūpesčiais ir var
gais. Lietuvių nuotaiką Reg
gio Emilijoj kartais neigia
mai veikia ir drėgnas vietos 
klimatas, dėl kurio žiemos 
metu dienos beveik visados 
yra miglotos. Be to, kas iš
skaičiuos visus tuos trūku
mus, kuriuos pajunta žmo
gus, atsidūręs svetimame 
krašte be pinigų, be drabu
žių, be kalbos . . .

Esant tokioj padėty, žino
ma, kiekviena tiek moralinė, 
tiek materialinė, nors ir ma
žytė parama, yra neapsako
mai brangi. Didžiausia jos 
dalis ateina iš Amerikos. Čia 
gyvenančių lietuvių sudėtos 
aukos BALF skyriaus Itali
joje yra dalinamos šios ša
lies lietuviams pabėgėliams. 
Šis skyrius, kiek leidžia jo iš
tekliai, aprūpina lietuvius 
drabužiais ir vaistais. Be to, 
stovyklose esantiems kas mė
nesį yra skiriama ir mažytė 
piniginė pašalpa.

Amerikos lietuvių aukomis 
yra aprūpinami ir įvairūs 
kultūriniai tremtinių reika-

lai. Tarp kitko, Modenoi 
Reggio Emilijos stovį 
jaunimui buvo nupirkti] 
kalingi žaidimams įranki! 
Reggio Emilijos lietuvi
radijo aparatas.

Iš tikrųjų sunku apsal 
kaip Italijos lietuviai tre 
niai už tai dėkingi Amei 
lietuviams. Atsisveikinau 
manęs prašė kiekviena | 
ga dėkoti jų vardu amer 
čiams. Be to, įdavė nu1 
viešą padėkos raštą su į 
šais, kuris buvo įteiktas 
LFui New Yorke.

Žiūrint į ateitį
Kalbant apie lieti 

tremtinius Italijoje ir ma 
jų vargą, kyla klausimas 
kia bus jų ir iš viso į vai: 
se kraštuose išblaškytų 
tuvių tremtinių ateitis. | 
simas sunkus, į kurį n< 
gauti teisingą atsak 
reitų paieškoti gero prai 
Jo sprendimas yra glau 
sujungtas su visa pasj 
politikos raida ir su pi 
Lietuvos likimu.

Kiekvienam lietuviui,] 
koks šviesus pragiedn 
dar žiba Lietuvos nepri 
somybė ir laisvė.

Tada jau savaime atj 
ir Lietuvos tremtinių 1 
ties klausimo sprendimą

Dabartinėse gi aplin] 
se nelieka nieko kitoj 
tiktai atsiminti šiuos! 
vargstančius brolius, jud 
jausti ir su Brazdžioniu 
šyti Aukščiausiąjį nepril 
somybės Lietuvai ir pala 
šiems nelaimingiems joi 
kams:
“O Dieve, Tėve mūsų, gi 

[mūs ti 
Ir naują laisvės rytą I 

[jos dal 
Tėvų gimtoj on žemėn ti 

[ta vėl tremį 
Kur teka amžių kraujai 

[šaukia Ba|
Kun. Leonardas Andn 

<• 1

Baltijos Koled 
Bclme |

Antverpenas. — “Re 
Paeis” Reteraitehuis S] 
Antverpen praneša, ka 
nai yra įkurta Baltijos] 
gija seminaristams.

Joje studijuoja 7 lie] 
(4—teologiją, 3—filosd 
17 latvių, 12 vengrų iri 
munai.

Tai vis daugiausiai | 
kai, kuriuos vokiečiai! 
sugaudę į darbo batalil 
Kai kurie jų buvo nugi 
net į Norvegiją ir vėliai 
“karo belaisviais.”

Vatikano nuncijatūl 
Belgijos bažnytinei vyri 
bei besirūpinant, jie Iii 
laisvinti ir jiems buvo I 
rytos galimybės tęsti ml

Vienintelė Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA j 
parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)

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

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 Y(

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

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

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

Vardas ................................................................................. .į

Gatvė ................................................................................... .Į

Miestas .................................................................................. j

Lglitthofo Koncentraci, 

x Rašo A. Gervydas —

krematoriun
Luiirsta 
|.<M šau- 
I ^pakvieskit 
Lbloko.pa-

Laugstan- 
Lįį ženklą 
I į rankos. 1**5 
L regirdi ir 
t-išpildys, 
į ir didelių 

Į jias, su 
> pir- 

.-ropės, ad-
Miiis ta- 

įns, 1943 
• dvidešimt 

L atvežimo

L riduriavi-
klieną sa- 
l-jas į ligo- 
I parmuštas 
Į.-j kumščio- 
Ljomis, są- 
į balandžio 

I ^polės gim- 
k Zigmas 
Meną, pa- 
pirpa- 
[įti likimo 
I jgeso Al-

Į amžinybėn 
kas Petras 
[įą sustingo 
jį Lietu-

lavonus . . .

9. PIRMOS

Mus ti
Kalinio gy 

tingas. Jo 
mažas. Jo m: 
nei kurti, ne 
nius pasaulin 
valia darosi 
kiems trošk 
mams.

Didžiausia 
išsaugoti gy 
ti nuo mušir 
vieno širdies 
aisvės ilgesj 
at sukasi a 
artimuosius :

Jis norėtų 
žęs gyventi < 
Jo širdį sus] 
nas prisimir 
buvo šiurkšt 
vaikučiams a

0 koks jis 
siems geras!

— Na, klai 
čia mus tam 
gėry laiko? 
nepadarėm , 
nam neiškėlė 
mūsų čia ilg; 
vežė tik pagą 
šit, tuoj bus 
stagas (gimii

- atkeliavę 20> ■
mus visus pal 
sakau, kad p; 

ha... —nuolatos 1 
b užrašo- kuris vis ne
tas, nuo- 
«s į pa
eina lavo- 
Hj didesnis

vyras ir 
Lažiodina 
I ja auksi- 
lliūna. 
Li Tanspor- 
I. sukrauna 
į. medinius 
I Jus išmuš- 
p Po pen

iu! vežimo- 
rwi savo 
Į iciiatoriu- 
P karstų 
p rankos, 
parskaus- 
L Vyrai ve
li veža kaip 
ptliekamus

po verčia 
p kiti, kiša 
p kol visa 
p trijų va- 
PVi partiją, 
takan, ati- 
L’ vėjams. 
H į dulkę

Jtsos, kas
iulis ben- 
I, skaičiaus. 
I^mirštan- 
|- ■ imais iš- 
Lėk naujų 
L'trio var- 
I -ia vis tas 
L priauga. 
I -žkoja man 
Ii lagerį bu- 
Į -esnis kuni- 
rdjuosnu- 
h ir liepia 
I storiu- 
p Dreban- 
r u lydi. Iš- 
R vartus, 
I ^anatoriu- 
pą pusę. 
ĮJtieskiau- 
pSS vyras 
p ir šluotą. 
Mrapinti 

p ir nė vie
pi.
P pradėjo 
p> priminė 
j'Merimis 

■ <ais žo-

ip su- 
dieną

greitai išeiti : 
riam būdavo 1 
kęsti nekalbė; 
' — Gal kart
— Ne, tai t

— savo žodi 
vandens gana 
teikęs mano k 
napažįstate g 
kad nepaleidi 
kuri pateko į

— Ot, vist 
nakt sapnava 
augo plaukai, 
da sapnuodav 
nę ..

— Kvaili t
— žiauriai p; 
optimistą k 
brolis, kuris 
turįs pranašyi

— Klausyk, 
kišu, — ko tu 
gų ir neduc 
džiaugti lais 
Tegu sau tiki 
bus ant širdie

— Mane ei 
mas, negaliu i

— Mat, ske 
— Sakai, M 

las? — juokai
kreipia kalbą j 
tarpe buvo vi 
varde.

Ir vėl ve: 
krapštomės pc 
kiekvienas sla 
nom: gal ir p;

Tada per vi: 
ga maloni ši 
akis stoja savj 
brangūs artim 
lo daug daug d

Po svan
Artėja Vėl y 
Kalbama, ki 

dirbs ištisas d-' 
mintyse kuri 
vaizdą: rytą 
valandą vėliau 
gerins maistą 
rai gausime da 
sa savaitė, ka: 
tai ir kalba: d 
nam duos po s

Mudu su R 
prie vienos dė 
vais maišom k 
jau antra sava

Iš viso to R 
akiniai ir star 
galas. Ant plil
mauta dryžuoi 
kepurė. Jos už 
kiai “
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os jungtuvės, 
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Už Spygliuotų VielųM 
radijo aįj

E tik?
kąipltaliį
“ai už tį ?
lietuvia^S 

manęs “laukiuos teisingumo . 
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LFui New d
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— ,n 1 Rašo A. Gervydas —'
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riaus Itali
cs šios ša- 
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tais. Be to, 
ms kas mė- 
ir mažytė

ių aukomis 
ir įvairūs 
nių reika-
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Reikia pažymėti, kad Elizabe

tho lietuvių bažnyčia turi vieną 
iš žymiausių lietuvių muzikų — 
tai Juozas Žilevičius, kuris yra 
ne tik parašęs svarbių kompozi
cijų, bet yra ir plataus masto 
muzikos istorikas.

Neilgai laukus, buvo pašven
tinta ir bažnyčia. Tai atsitiko 
1896 metų sausio 12 d., šiose iš
kilmėse dalyvaujant didelėms 
lietuvių minioms.

Ilgametis klebonas 
kun. B. žindžius

KLEBONAS KUN. J. SIMONAITIS

<a> . ■ ----- •

kios kepurės savo lizdui ne- 
■ pasirinktų jokia save ger

bianti varna.
Kalbame apie praeitį ir na

miškius, greitai nuklystam į 
literatūros laukus. Prisime
nam Dostojevskio “Užrašus 
iš bepročių namų.” Kiek daug 
čia panašumo!

— Žinai, —sako Rapolas, 
buvęs redaktorius, — aš bu
vau gerokas germanofilas, 
man rodėsi, kad vokiečiai la
bai kultūringi.

— O dabar manai, kad 
barbarai?

— Ne, to aš dar nemanau, 
bet niekaip neįsivaizdavau, 
kad jie būtų toki žiaurūs ir 
kad taip negailestingai kan
kintų žmones. Taip, dabar 
matau, kad jiems labai trūk
sta dvasinės kultūros. Jie už
miršo savo didžiuosius mu
zikus, kūrėjus ir rašytojus.

— Man rodos, kad jie ne
užmiršo. Štai, aš prisimenu 
kažkurio literatūros kritiko 
išvadžiojimus apie vokiečių 
poetą Šilerį. Jis sako, kad Ši
leris parašęs kiekvienai tau
tai charakteringą veikalą, 
lyg kokią dovaną. Antai ang
lams jis arašė “Mariją Stu
art,” ispanams — “Don Car
los,” prancūzams — Joaną 
D’Ark,” šveicarams — “Vi
lių Telį” . . .

— Na, o vokiečiams?
— Vokiečiams? Argi ne

prisimeni? Vokiečiams para
šė .. . “Plėšikus.”

— Tože figūros . . . išsikal
bėjo apie poetus, o cemento 
nėra. Geriau eikit atnešti ce
mento. Neštuvai ana ten — į- 
sikišo į mūsų kalbą Jonukas.

— Gerai, tegu Vladas su 
Juozu nueina. Ne ką jie čia 
veikia.

Paima juodu neštuvėlius ir 
lėtai kiūtina per aikštę į san
dėlį. Juda taip, kad vos galė
tum įžiūrėti, į kurią pusę ei
na. Užtrunka ilgokai.

Grįžę trenkė žemėn mai
šelį, kad tas net trūko. Vie
nas piktas, antras šypsosi.

— Perkūnas trenktų, kitą 
kartą galėsite jūs eiti . . .

— Kas atsitiko? Ar susi
barėte?

— Buvo kiek kitaip, — šyp
sodamasis pasakoja antrasis.
— Kai ėjom per aikštę, pro 
langą, pasirodo, mus sekė vo- 
rarbeiteris. “Su pilnais, sako, 
galite ir pasilsėti, bet su tuš
čiais reikėtų pasiskubinti, 
Donner wetter. Gulkite” . . . 
Ir abiem įkrėtė į užpakalį po 
penkis . . .

— Cha, cha . . . prapliupo 
visi juoktis.

Nuoširdžiai pasijuokėm iš 
artimo nelaimės. Kabiname 
šiūpėle tą brangiai kaštavu
sį cementą ir vis ima juokas.

Kišenėje atsilaužiu trupi
nėlį duonos ir skaniai įsikišu 
į burną.

— Žinai ką, būk geras ir 
nerodyk man, kad tu valgai,
— maldauja Rapolas. — Ro
dos, ir aš kartais pasilieku 
gabaliuką nuo pusryčių, bet 
jis kažkaip kišenėje greitai 
sutirpsta.

— Matai, šiandien pietums 
kručkai. Nors visą savo litrą 
išvalgau su apetitu, bet jie 
man pašėlusiai neskanūs. 
Tad pasilikau duonos gaba
liuką kamščiui. Jei to kąsne
lio neturėčiau, nežinau, ar po 
pietų tą sriubą ilgai išnešio
čiau . . .

— Na, sekmadienį galėsi 
užkimšti su visu svaru.

(Bus daugiau)

Kun. J. Servetką, besirūpinda
mas bažnyčios statymu, turėjo 
pakelti daug sunkaus darbo, ir 
jo sveikata pradėjo silpti. Todėl 
jis pasitraukė iš savo vietos.

Vyskupas iš Detroito parsi
kvietė kun. Baltramiejų žindžių, 
gimusį Veliuonoje. Jis Elizabe
than atvyko 1896 m. kovo mė
nesį.

Buvo tai lietuvis patriotas, be 
to, mokėjęs daug kalbų — lenkų, 
vengrų, ukrainų, rusų, vokiečių, 
italų, anglų ir prancūzų.

Dėl to aplink jo bažnyčią ėmė 
spiestis ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai. Sekmadieniais daž
nai būdavo dvidešimt vestuvių, 
trisdešimt krikštų, — toks gyvas 
darbas sklido iš lietuvių bažny
čios.

Nauja bažnyčia
Tuo tarpu ir lietuvių skaičius 

Elizabethe vis augo.
Vyskupui raginant, buvo nu

pirkta naujos žemės ir padėtas 
kertinis akmuo erdviai mūro 
bažnyčiai, — pirmoji buvo me
dinė.

Nauja bažnyčia, didelė ir erd
vi, savo bokštus aukštai iškėlu
si, buvo pašventinta 1919 metų 
rudenį.

Tai viena iš didžiųjų ir gra
žiųjų lietuviškų bažnyčių Ame
rikoje, su puošniais spalvų lan
gais ir su ypač gražaus įrengimo 
didžiuoju altorium.

Mokykla
Atsirandant vis daugiau lietu

vių vaikų, kilo gyvas reikalas 
turėti savo mokyklą.

Ji buvo pastatyta 1913 m. ir 
kaštavo 35,000 dolerių.

Seniau yra buvę laikų, kad 
mokykla turėjo ligi 800 mokinių 
per mokslo metus. Paskutiniais 
metais, kaip visose lietuvių mo
kyklose, taip ir čion mokinių 
skaičius yra sumažėjęs.

Dabar moko seserys pranciš- 
kietės.

Paskesnieji metai
Ilgai klebonavęs, kun. B. žin

džius JabaK-susilpnejo .sveikaioje- 
ir galop, pasitraukęs iš klebono 
pareigų, grįžo į Lietuvą ir ten 
netrukus 1925 m. mirė.

Klebonu buvo paskirtas kun. 
J. Simonaitis. Jis yra įnešęs ne
maža pagerinimų tiek bažnyčio
je, tiek jai priklausančiuose pa
statuose.

Jo rūpesčiu, dabartinių sukak
tuvių proga, atnaujinama baž
nyčios sanktuarija, ornamentuo
se įnešant lietuvių tautodailės 
motyvų, ir statomas didelis, 
puošnus lietuviško stiliaus kry
žius prie bažnyčios.

Parapijoje asistentu yra kun. 
Dr. J. Starkus.

Rusija Apginkluos 
Jugoslaviją

Londonas. — Sovietų Są
junga pasižadėjo jugoslavų 
kariuomenę aprūpinti šaud
menimis ir ginklais.

Jugoslavija, pagal susita
rimą, iš Rusijos gaus žaliavų 
ir kitoms pramonės šakoms.

Dėl tų dalykų tartis Mask
von buvo nuvykęs Jugoslavi
jos diktatorius Tito.

krematoriuman jau vežė jų 
lavonus . . .

___

| Pirmieji lietuviai miršta
“Šaukiuos teisingumo, šau- 

Įkiuos teisingumo, pakvieskit 
[kunigą Ylą iš šešto bloko, pa- 
Įkvieskit kunigą Ylą” . . . išti- 
|są valandą kartoja stingstan- 
į čios lūpos ir kažkokį ženklą 
j mėgina duoti bejėgės rankos.

Tačiau niekas jo negirdi ir 
Į niekas jo prašymo neišpildys. 
[Taip sunkių kančių ir didelių 
i skausmų kamuojamas, su 
1 šiuo pasauliu atsiskyrė pir- 
[ mutinis iš mūsų grupės, ad- 
[ministracijos generalinis ta- 
Irėjas Stasys Puodžius, 1943 
I m. balandžio 14 d., 
[pirmąją dieną po
■ lagerin.

Sunkiai sirgęs 
’ mu, paskutinę jau 
I nitarų buvo išvilktas į ligo- 
| ninės prausyklą, parmuštas 
ant grindų, muštas kumščio- 

š mis ir spardytas kojomis, są- 
w monės neatgavęs, balandžio 
118 d. mirė Marijampolės gim

nazijos direktorius Zigmas 
1 Masaitis. Sekančią dieną, pa
maldžiai persižegnojęs ir pa- 
prašęs atsisveikinti likimo 

vargBtaufe:|' draugus, ramiai užgeso Al- 
1 girdas Tumėnas.

Balandžio 20 d. amžinybėn 
f iškeliauja advokatas Petras 
[ Kerpė. Ant jo lūpų sustingo 
i paskutinis jo žodis: Lietu- 
I va . . .

Visi jie buvo atkeliavę 
Į sveiki ir stiprūs.
I In paradisum .. .

Tėvų gimto;::! Mirusio numeris užrašo- 
iti« mas į mirusių knygas, nuo- 

Kurtekaėi gas jo kūnas išnešamas į pa
tį^ šiūrę, kurią čia vadina lavo- 

I nine. Kai prisirenka didesnis 
i skaičius, ateina SS vyras ir 
i dantų gydytojas, pražiodina 
. lavono burną ir išlupa auksi-
■ nius dantis, jei toki būna.

Paskui atvyksta transpor- 
į to kolonos vyrai, sukrauna 
lavonus į juodus medinius 
karstus, kurių vidus išmuš
tas cinkuota skarda. Po pen
kis į vieną.

Karstus deda ant vežimo- 
platformos ir kaliniai savo 
jėgomis veža į krematoriu
mą. Iš vos pridengtų karstų 
kyšo saiisos kaulėtos rankos, 
sustingusios kojos, ar skaus
mų iškreipti veidai. Vyrai ve
ža juos abejingai, veža kaip 
malkas ar senus atliekamus 
baldus.

Ties krematoriumu verčia 
į krūvą, o iš čia ima kiti, kiša 
pečiun ir kūrena tol, kol visa 
pavirs į pelenus. Po trijų va
landų krauna naują partiją, 
o pelenus išberia laukan, ati
duoda juos lietui ir vėjams.

Iš dulkės esi ir vėl į dulkę 
pavirsi.

Ir taip diena iš dienos, kas
dien po 50-70 žmonių, iš ben
dro 3,500 kalinių skaičiaus. 
Tačiau lageris nėra mirštan
tis miestas: kiek dūmais iš
eina per kaminą, tiek naujų 
aukų įeina pro lagerio var- 

. tus. Ir skaičius lieka vis tas 
pats, dar po truputį priauga.

— Kartą, — pasakoja man 
senas kalinys, — į lagerį bu
vo atgabentas didesnis kuni
gų skaičius. SS vyrai juos nu
veda prie ligoninės ir liepia 
mirusius lydėti į krematoriu
mą. Liepia giedoti. Dreban
čiais balsais gieda ir lydi. Iš
lydėjus pro šoninius vartus, 
juos kreipia ne į krematoriu
mą, bet į priešingą pusę. 
“Procesija” sustoja ties kiau
lių tvartu. Vienas SS vyras 
atneša kibirą srutų ir šluotą. 
Liepia kunigams pakrapinti 
karstus . . .

Kunigai apstulbę ir nė vie
nas nejuda iš vietos.

Prišokę SS vyrai pradėjo 
juos mušti, tyčiotis, priminė 
jiems santykius su moterimis 
ir plūdo biauriausiais žo
džiais.

Šeši kunigai buvo taip su
mušti, kad rytojaus dieną

tremtiniusM

se kraštu 
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9. PIRMOSIOS VELYKOS 
LAGERY

Mus tikrai paleis
Kalinio gyvenimas nesudė

tingas. Jo pasaulis darosi 
mažas. Jo mintis nebepajėgia 
nei kurti, nei leistis į plates
nius pasaulio horizontus. Jo 
valia darosi abejinga viso
kiems troškimams ir geis
mams.

Didžiausias jo rūpestis— 
išsaugoti gyvybę ir išsisuk
ti nuo mušimų. Tačiau kiek
vieno širdies gelmėse glūdi 
laisvės ilgesys, o mintys nuo
lat sukasi apie šeimą, apie 
artimuosius ir apie tėvynę.

Jis norėtų dar grįžti, grį
žęs gyventi daug protingiau. 
Jo širdį suspaudžia kiekvie
nas prisiminimas, kada jis 
buvo šiurkštus savo žmonai, 
vaikučiams ar artimiems.

O koks jis dabar būtų vi
siems geras!

— Na, klausykit, na, už ką 
čia mus tam prakeiktam la
gery laiko? Juk mes nieko 
nepadarėm , mums nė vie
nam neiškėlė bylos. Ne, ne, 
mūsų čia ilgai nelaikys. At
vežė tik pagąsdinti. Pamaty
sit, tuoj bus Hitlerio geburt- 
stagas (gimimo diena, balan
džio 20), bus amnestija ir 
mus visus paleis . . . Aš jums 
sakau, kad paleis, tai paleis, 
—nuolatos kalba Jonukas, 
kuris vis nenustojo vilties 
greitai išeiti iš lagerio ir ku
riam būdavo baisiai sunku iš
kęsti nekalbėjus.

— Gal kartais . . .
— Ne, tai tuščios svajonės,

— savo žodžiais pila šalto 
vandens gana abejingai nusi
teikęs mano kaimynas. —Jūs 
napažįstate gestapo: jis nie
kad nepaleidžia savo aukos, 
kuri pateko į jo nagus.

— Ot, vistiek paleis. Šią
nakt sapnavau, kad man at
augo plaukai, plaukus visa
da sapnuodavau prieš kelio
nę .. .

— Kvaili tavo čiauškalai,
— žiauriai pasmerkia mūsų 
optimistą kitas nelaimės 
brolis, kuris tarėsi taip pat 
turįs pranašystės dovaną.

— Klausyk, neiškentęs įsi
kišu, — ko tu užsipuoli žmo
gų ir neduodi jam pasi
džiaugti laisvės mintimi? 
Tegu sau tiki ir kalba, jam 
bus ant širdies lengviau.

— Mane erzina jo plepu
mas, negaliu pakęsti . . .

— Mat, skonio reikalas.
— Sakai, Mackonio reika

las? — juokais kažkuris nu
kreipia kalbą į šalį, nes mūsų 
tarpe buvo vienas tokia pa
varde.

Ir vėl verčiam žvyrių, 
krapštomos po žemę, o širdy 
kiekvienas slapčiomis pama
nomi gal ir paleis.

Tada per visą kūną perbė
ga maloni šiluma, o prieš 
akis stoja savas šiltas butas, 
brangūs artimieji ir ant sta
lo daug daug duonos.

Po svarą duonos
Artėja Velykos.
Kalbama, kad lageris 

dirbs ištisas dvi dienas. Savo 
mintyse kuriamės poilsio 
vaizdą: rytą kelsimės visą 
valandą vėliau, šventėms pa
gerins maistą ir duonos tik
rai gausime daugiau. Jau vi
sa savaitė, kai visi tik apie 
tai ir kalba: duonos kiekvie
nam duos po svarą.

Mudu su Rapolu stovim 
prie vienos dėžės ir kastu
vais maišom kalkes. Maišom 
jau antra savaitė.

Iš viso to Rapolo liko tik 
akiniai ir stambokos nosies 
galas. Ant plikos galvos už
mauta dryžuota be matiko 
kepurė. Jos užpakalis smar
kiai praplyšęs. Aišku, kad to-

IŠĖJO “LITHUANIAN 
BULLETIN”

ne-

Rusai Prašomi 
Įsileisti Žydtj

Londonas.—Anglijos val
džia paprašė, kad rusai įsi
leistų pabėgėlių žydų į Biro- 
bidžano provinciją, kurią 
1928 metais Sibire sovietai į- 
steigė žydams.

Tuo tarpu toje provincijo
je maža žydų tėra apgyven
dintų.

AUKSINIS PARAPIJOS JUBILIEJUS
Birželio 30 dieną Elizabetho 

lietuvių parapija švenčia auksinį 
savo gyvavimo sukaktį.

Tai gražus amžiaus tarpas, — 
ir ši proga paminima su pride
rančia iškilme, dalyvaujant ar
kivyskupui Thomas J. Walsh, 
vyskupui P. Bučiui ir vyskupui 
pavaduotojui Thomas Boland.

Bažnyčioje per pamaldas gie
dos Barbara Darlys ir Marijona 
Kižytė.

Parapija nusipelno tokio oraus 
pagerbimo tiek dėl savo garbin
gos praeities, tiek dėl savo reikš
mės, suvaidintos apylinkės lietu
vių istorijoje: Elizabethe yra 
gausi lietuvių kolonija, kai keno 
net šaukiama “mažąja Lietuva,” 
ii’ savo ankstyvu susiorganizavi- 
mu ta kolonija buvo akstinas at
sirasti eilei kitų lietuviškų para
pijų kaimynystėje.

Žvelgiant praeitin
Kada pirmieji lietuviai pasi

rodė Elizabethe, sunku pasakyti, 
bet žinoma, kad jų ten gyventa
nuo 1879 metų.

Po dešimtmečio su viršum jų 
ten buvo įsikūrę tiek apsčiai, 
kad buvo susirūpinta steigti sa
vą parapiją. Tam reikalui suda
ryta draugija, renkamos lėšos ir 
daug padrąsinimo susilaukta iš 
kun. J. žebrio ir kun. J. Kaula- 
kio, — vienas jų buvo Water
bury, antras — Philadelphijoj.

Pirmas klebonas
1895 m. vasarą, kun. J. žebrio 

paraginimu, prie Bond gatvės

KUN. DR. J. STARKUS

krautuvėlė buvo parengta pa
maldoms, o viršum apsigyveno 
klebonas, kuriuo vyskupas par
sikvietė kun. J. Servetką.

Nupirktam žemės sklype tuoj 
buvo pradėta statyti bažnyčia. 
Kol bažnyčia buvo baigta, mi
šios buvo laikomos krautuvėlėj, 
— pirmą kartą rugpiūčio mėne
sį.

Neseniai iš spaudos išėjo 
“Lithuanian Bulletin” pava
sarinis numeris.

Reikia pažymėti, kad šis 
numeris yra tikrai turiningas 
ir įdomus. Tai beveik jau ne 
biuletenis, o tikras žurnalas, 
turįs 36 puslapius.

Leidinyje randame įdomių 
straipsnių ir apžvalgos. 
Straipsnių minėtini “The 
Fight for Lithuania’s Free
dom—a Fight for Decency!” 
“Education in Lithuania un
der the Soviet Occupation,” 
“The Extermination of Lith
uanian Jews,” “Eclipse of 
Baltic Freedom,” E. Matuko 
“How I Became a ‘Volun
teer’,” Liudo Dovydėno “The 
Russian ‘One World’ Idea” ir 
dar keletą kitų.

Svarbūs yra vertimai slap
tų Maskvos instrukcijų apie 
lietuvių trėmimą Rusijos gi- 
lumon 1941 m. Komunistams 
labai nepatinka tų instrukci
jų skelbimas anglų kalba, su 
fotostatine nuotrauka rusiš
kojo teksto. Mat, jiems tiesa 
akis bado.

Tokio leidinio ėjimas yra 
visais atžyiĮgiais-yęrtingasJg 
nusipelno visuomenės para
mos.

“Lithuanian Bulletin” ga
lima užsisakyti kreipiantis į 
Lithuanian American Infor
mation Center, 233 Broadway 
New York 7, N. Y.

Atominės Bombos 
Atgarsiai

Washingtonas. — Tik da
bar buvo paskelbta, kad per
nai, per atominės bombos 
bandymą New Mexico valsti-

ELIZABETHO LIETUVIŲ BAŽNYČIA IR KLEBONIJA

joje, per kelias dienas radijo 
aktyvūs spinduliai buvo pa
sklidę plote, prilygstančiam 
Australijos dydį.

Amerikos FilmŲ 
Pramonėje

Pereitais metais Amerikos 
kino teatruose bilietų buvo 
parduota už 1,500,000,000 do
lerių.

Kas savaitę kino teatrus 
aplanko apie 95,000,000 žmo
nių.

Užsienio rinkose už Ameri
kiečius filmas buvo gauta 
900,000,000 dolerių.

Tad iš viso pernai metais 
už amerikietiškas filmas bu
vo gauta 2,400,000,000 dole
rių.

“PRAVDA” APIE SOVIETŲ 
TRAUKINIUS

New Yorkas. — “Pravda” 
nr. 75 korespondencijoje iš 
Charkovo nusiskundžia, kad 
esanti didelė netvarka su 
traukiniais.

Traukiniui jau laikas išei
ti, o čia vagonuose tamsu ir 
garvežio dar nėra. Traukiniai 
vėluojasi. Pav., Dono apylin
kės geležinkelių viršininkas 
konstatavo, kad jo rajone 
viename bare per 5 dienas 
pavėlavo net 87 traukiniai.

Atsimenant, kad Rusijoje 
traukinių judėjimas, palygin
ti, mažas, šis skaičius yra bū- * 
dingas. LAIC
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Philadelphijos Žinios
KĄ RAŠO PABĖGĖLIS

A. Mažeikiene gavo bena
mio lietuvio laišką iš Belgi
jos.

Jis karštai dėkoja už mal
daknygę, kurią gavo iš jos. 
Rašo, kad tai yra jo ramin
tojas, nes per 2 su viršum 
metų neturėjo maldaknygės 
ir neskaitė jokio lietuviško 
rašto. Gavus maldaknygę ir 
lietuviškų laikraščių, buvo 
didžiausia šventė.

Toliau savo laiške jis sako: 
“Kad jūs žinotumėte, kiek 
mes esame vargo bei alkio, 
bet ypač blogų žodžių iš čia 
patyrę, o vien todėl, kad mes 
esame lietuviai, ir neleisime 
mūsų Tėvynės kraugeriams 
parduoti. Nors mus ir vadina 
jų piliečiais, bet mes protes
tuojame prieš tai, o priėjus 
reikalui ir gyvybę atiduosi
me, bet niekada Lietuvos ne
atsižadėsime.”

Savo liūdną gyvenimą šiaip 
jis aprašo:

“Buvau Lietuvoj, kai mus 
paėmė rusai 1940 m. Mačiau 
viską, ir mačiau vokiečių 
okupaciją. Jie išvežė varu 
mane dirbti. Atsidūriau Pran
cūzijoj, o iš ten Belgijon. Ir 
čia tas pat. Jei nori būti čia, 
tai dirbk anglių kasykloje. 
Na, ir dirbu po žeme 620 met
rų gilumoj. Nežiūrint visų 
vargų, Tėvynės meilė yra 
svarbiausias lietuvių troški
mas. Ją vėl laisvą regėti yra 
jų didžiausias siekimas.”

Jis ir baigia savo laišką: 
“Esu lietuvis, ir tą garbę gin
siu, kol gyvas būsiu.”

sėkmingos. Beveik visi treti
ninkai dalyvavo savo reko
lekcijose, sustiprino dvasioje 
ir turėjo vizitaciją.

Rekolekcijas' vedė pranciš
konas V. Gidžiūnas birželio 
20-23 d.d.'Jų metu buvo pa
daryta pastangų, kad gautų 
daugiau narių, ypač jaunes
nių tretininkų.

Kai kurie tai suprato ir pa
sinaudojo ta proga susipažin
ti su tretininkyste, kad vė
liau galėtų patys tapti treti
ninkais.

Susirinkime visi tretinin
kai gavo pamokymų ir įspė
jimų iš vizitatoriaus.

Po tokio dvasinio atsinau
jinimo kongregacijos apašta
lavimas pakils.

SUGRĮŽO KARYS

Vis daugiau ir daugiau ka
rių grįžta namo.

Neseniai sugrįžo Jonas Bi- 
genis, 311 Wharton St. Jis 
ištarnavo 2 metus.

Sugrįžo sveikas ir paten
kintas, kad jau vėl namie.

KARDINOLO LINKĖJIMAI 
LIETUVIUKUI

VEDYBOS

1848Stanislovas Tolvaišą,
S. Ringgold St., birželio 15 d. 
vedė Angela DiNelli. Jų su
tuoktuvės įvyko šv. Ritos 
bažnyčioje.

Jis neseniai parvyko iš ka
riuomenės, kurioj garbingai 
ištarnavo kelerius metus.

Lena Gasčiūnaitė ištekėjo 
už Antano Miller. Jų sutuok
tuvės įvyko Gibbstown, N. J.

Albertas Kernagis, atsižy
mėjęs karys, leitenantas, bir
želio 15 dieną vedė Uršulę 
McNulty.

LANKĖSI KAPELIONAS

Jaunutis lietuvis smuiki
ninkas, garbės kapitonas Ta
das Kuligauskas paskutiniu 
laiku pagret dalyvavo net 
penkiuose pažymėtiniuose į- 
vykiuose.

Gegužės 12 d. jis dalyvavo 
J. Stuko surengtame koncer
te Newarke, gegužės 16 d., 
kaip garbės svečias, jis bu
vo kardinolui Dougherty pa
gerbti suruoštame bankiete, 
birželio 1 d. vienos istorinės 
draugijos programoje, Vėlia
vos Dienos iškilmėse ir birže
lio 15 d. mokyklos baigime.

Jis pats su aukščiausiais 
pažymėjimais baigė mokslą 
vietinėje šv. Viliamo parapi
jos mokykloje.

Ta proga kardinolas Doug
herty tiek Tadui Kuligaus- 
kui, tiek jo tėvams atsiuntė 
linkėjimus ir savo ganytojiš
ką palaiminimą su pažadu, 
kad to berniuko nepamirš sa
vo maldose. K. V.

REKOLEKCIJOS

Tretininkams suruoštos
nir nj jog Kazimiero

parapijos bažnyčioj ouvo

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

Direktorius
ANTANAS DZIKA8 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia. Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Birželio 23 dieną, šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
lankėsi šv. Pranciškaus sese
rų kapelionas kun. J. Skrip- 
kus. Jis per visas mišias pa
sakė kelis žodžius seselių 
koplyčios reikalu ir padarė 
rinkliavą. ___

S^lJl^iaT' laBaimTelSu 
atjautė jo prašymą ir parė
mė seserų koplyčios statymo 
sumanymą.

DAR APIE KUN. DR. J. 
PRUNSKIO KNYGĄ

Vienas Philadelphijoj esa
mų plunksnos darbuotojų pa
rašė į laikraščius apie nese
niai kun. Dr. Juozo Prunskio 
išleistą knygą, “Comparative

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

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. KrelpkltCs 
dieną Ir nakti

GAUS JUBILIEJINĘ 
KNYGĄ

Šv. Kazimiero parapijos ju
biliejinė knyga jau išėjo iš 
spaudos, nors pavėluota dėl 
spaudos sunkumų karo metu.

Dabar knyga bus išdalyta 
visiems parapijiečiams.

MIRĖ

Jo-

Edv. Barkauskas, 32 metų, 
palaidotas birželio 19 d.

Jokūbas Kelpšas, 28 metų, 
palaidotas birželio 21 d.

Vincenta Masiokienė, 69 
metų, palaidota birželio 22 d.

Visų jų laidotuvių apeigas 
aprūpino direktorius Charles 
J. Roman (Ramanauskas).

Lietuviu Kunigy 
Suvažiavimas

Lietuvos tremtiniai 
gingai organizuojasi.

Jau įvyko gydytojų, 
raštininkų, teisininkų, 
tojų suvažiavimai.

Birželio mėn. šaukiamas 
visų lietuvių kunigų suvažia
vimas.

ener-

laik- 
rašy-

RUSIJOJ NESISKAITO SU 
DARBININKŲ NUOMONE

New Yorkas. — Priversti
nis iš vietos į vietą kilnoji
mas, be priežasties atleidinė
jimai—vis tai Rusijos darbi
ninkų gyvenimo bruožai.

Dažnai tai įvyksta “lau
žant sovietiškos demokrati
jos dėsnius,” skundžiasi “Iz- 
vestijos” nr. 77 koresponden
tas.

Duodamas pavyzdys iš Sa
ratovo apylinkių: Kazačins- 
ko rajone sovieto sekretorė 
Eliseeva buvo atleista; kaip 
jos knygutėje pažymėta, “as
menišku rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko patvar
kymu.” Jos atleidimo klau
simas nebuvo svarstomas nei 
vykdomojo komiteto, nei dar
bininkų susirinkime.

Tokių sauvaliavimų pasi
taiko ir daugiau. LAIC

MONZOS LIETUVIAI ATSI
SVEIKINA SU DVASIOS 

VADU

Monza. — Gegužės mėn. 10 
d. Monzos kolonijos lietuviai 
atsisveikino su savo globėju 
kun Pet”u ^^iūnų.

Marianapolis
Lietuvių Diena Marianapoly
Nuo pat Marianapolio Kolegi

jos įsteigimo sykį metuose, bū
tent liepos 4 d., Amerikos lietu
vių visuomenė ten suvažiuoja 
bendrai, lietuviškai praleisti tos 
dienos, gražiame kaip niekur ki
tur, lietuvių Marianapolio Kole
gijos parke.

Šiemet, karui jau nebetruk- 
dant, tas istorinis suvažiavimas 
atgaivinamas. Tad liepos 4 d. 
suvažiuos į Marianapolį Ameri
kos lietuvių dvasininkai, profe- 
sijonalai, biznieriai, lietuvių drau
gijos, linksmi parapijų jaunimo 
chorai ir minių minios lietuvių 
žmonių.

Marianapolio Šventovių 
lankymas

Nuo ryto, daugelis dar pirmą 
kartą, galės pamatyti ir atlan
kyti tris naujai Marianapolio 
parke sukurtas šventoves: Liur- 
do grotą, šv. Juozapo ir šv. Onos 
šventoves.

Kolegijos parke jau yra įtaisy
tos didelės kalvarijos. Todėl 
anksčiau atvykusieji šeima, ar
ba organizuotos atskirų parapi
jų grupės, turės progos apeiti 
keturiolika Kristaus kryžių ke
lių koplytėlių ir taip pelnyti vi
suotinius atlaidus.

Iškilmingos mišios lauke
Lygiai 11 valandą lauke bus 

laikomos iškilmingos mišios; gie
dos šv. Kazimiero lietuvių par. 
choras iš Pittston, Pa., vadovau
jant kolegijos alumnui muzikui 
Broniui Voveriui.

Mišias laikys kolegijos rėmėjų 
draugijos pirmininkas kun. J. 
Valantiejus iš Waterbury, Conn.

Pamokslą pasakys svečias iš 
Wilkes-Barre, Pa., kun. J. K. Mi
liauskas.

Po pamaldų bus pietūs ir už
kandžiai kolegijoj ir Marianapo
lio parke prie paruoštų stalų; 
prie jų darbuosis kolegijos rėmė
jai iš Worcester!©, Waterburio, 
Hartfordo, Bostono ir Cam
bridge.

Dainuos keturi chorai
Trečią valandą po pietų įvyks 

turtinga muzikalė programa. 
Dainuos Pittstono, Hartfordo, 
Waterburio ir Worcesterio lietu-

LIETUVIŲ DIENA — LIETUVIŠKASPIKNIKAS
MARIANAPOLYJE

THOMPSON, CONN.

Liepos-July 4, 1946
P i* o g r a m a:

Pasižadėjo dalyvauti senatorius D. I. Walsh
Dalyvauja lietuvių parapijų dvasiškija, parapijų draugijos, 

profesionalai, biznieriai ir nesuskaitomos minios.
11:00 vai. ryte—Iškilmingos šv. Mišios—celebrantas TT. Marijonų 

Rėmėjų centro valdybos pirmininkas, kun. J. Va- 
lantiejus, Waterbury, Conn. Pamokslininkas—kum 
J. Miliauskas, Wilkes Barre, Pa.

12:00 vai. —Pietūs ir užkandžiai kolegijos rūmuose ir parke.
3:00 vai. po pietų—Muzikalė programa ir kalbos. Lietuvių Dienos 

kalba—kun. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y. Pri
žadėjo dalyvauti Senatorius D. Walsh. Mass, 
valst. senatorius, adv. Milleris ir kiti. Dainuo^ 
šv. Kazimiero parap. Pittston, Pa., Hartford* 
Waterbury ir Worcester lietuvių parap. chorą! 
ir Stulginskų grupė iš Waterbury, Conn.

Tautiniai žaidimai, Bowling — Baseball.
Jaunimui šokiai visą popietį kolegijos auditorijoje.

Visą dieną užkandžiai ir gėrimai—Septyni traukimai 
$300.00 Victory Bonds.

Visas pelnas LIETUVIŲ MARIANAPOLIO KOLEGIJAI 
Nuoširdžiai kviečiame VISUS! Įžangos nebus!

Marianapolio Kolegijos Vadovybes

j’fįl PRANEŠIMAI

rengė savo mokinių rečitalį 
žeiio 14 d.

Mūsų lietuvaitė yra Ame
Guild of Organists narė

Linkini geriausio pasist 
Skkaitytei muzikos srity.

A.

Rochester, N

Šv. Jurgio lietuvių be 
naujai perdažoma. Darb; 
gana sparčiai; truks gal 
mėnesių, ir visi pamatysi 
jas spalvas ir tikrą gro: 
nuos nemažai, bet groži; 
bins visus.

Šeštadienį, birželio 29 
ka Julija Rickiūtė, jau 
Riekių dukrelė, už Edvai 
kaus, Waterburiecio, 
grįžusio iš kariuomenės 
vusio apie 4 ir pusę m 
giausia Japonijoj ir 
Naujosios Zelandijos &

Ljęto. Jaunieji mano prai 
į.įygti daus mėnesį Adirondac 

se ir Bristo Valley Fin
L pro- ežeryne.

ližėj- Sugrįžę apsigyvens 

muose.
Edvardas dirba Ea 

dak Co. ir atsižymėjb 
trūksta darbe. Netri 
ir kariuomenėj. Iš 1 
apie pusę tuzino page 
lų-

Jaunuoji yra gab 
kuri veda seno bizn

Birželio 22 dieną mirė 
zapatas Pocius, 1541 S. Front 
St. Velionis buvo sulaukęs 72 
metų amžiaus, trumpą laiką 
sirgęs, aprūpintas šv. Sakra
mentais.

Palaidotas šv. Kryžiaus ka
pinėse, birželio 25 dieną. Pa
liko savo žmoną ir dukreles 
bei kitus artimuosius.

Teilsisi ramybėj.

in Concordat.”
Kašiusis susilaukė iš auto

riaus padėkos laiško, kuria
me pažymima, kad keletas at
siliepė ir užsisakė knygą.

Mano supratimu, kiekvie
nas mūsų, pagal išgales, pri
valėtų išsirašyti sau tą kny
gą ir tuo prigelbėti apmokant 
išleidimą.

Tiesa, šioje knygoje nėra 
pažymėta kainos, bet tai 
mažmožis — knyga ateis, į- 
dėjus į voką doleriuką kitą 
ir pasiuntus šiuo adresu: 
Rev. Dr. Prunskis, 3230 So. 
Lituanica Ave., Chicago 8, 
Ill.

suplaukė daug lietuvių, kur 
rado šio vienuolio nepapras
tą globą.

Ši atsisveikinimo diena bu
vo nepaprastai liūdna ir 
skaudi vietos lietuviams.

Kun. P. Baniūnas važiuoja 
į Ameriką ir ten dirbs, kiek 
sąlygos leis, Lietuvos atsta
tymo darbą.

Vietos lietuviai jam linki 
ilgiausių metų.

Dom. Simanaitis.

Stulginskų grupė.
Atvykusieji į Lietuvių Dieną 

tautos darbuotojai bus pakvies
ti pasakyti kalbas, iškelti lietu
vių tautos aktualius reikalus ir 
nušviesti mūsų pareigas lietuvių 
tautai. Tos dienos svarbiausiu 
kalbėtoju yra pakviestas kun. 
Jonas Balkūnas iš Maspetho, 
N. Y. ir senatorius David Walsh.

Dainų ir kalbų programą ves

nių privažiuoja, juo jaukiau, judi 
smagiau.

Seniau į Lietuvių Dieną suval 
žinodavo Marianapolin j 15,CSC 
žmonių. Visi jie grįždavo pilni 
pasididžiavimo ir brangių, neiš-? 
dildomų atsiminimų. Ir parvyJ 
kus jiems į savo miestą, kali 
boms apie Marianapolio grąžui 
mą ir įgytus įspūdžius nebūda
vo galo. Ne kitaip ir šiemet bus.

Tėvai Marijonai yra Mariana? 
polio Kolegijos vedėjai, jie labai 
nuoširdžiai kviečia visus lietui 
vius į liepos 4 d. parengimą Ma- 
rianapolyje. Atvyk ir džiauki^ 
su kitais lietuviais tame “Lietuj 
vos kampelyje Amerikoje.”

TT. Marijomj Rėmėjų Centro 
Valdyba ir Marianapolio 

Kolegijos Vadovybė.

mis

nedideliame, gražių

MIRĖ

Pereitą savaitę mirė ir bu
vo palaidoti šv. Kryžiaus ka
pinėse šie lietuviai.

Povilas Pūkis, 58 metų am
žiaus, iš Chesterio, mirė bir
želio 14 d., palaidotas birže
lio 18 d.

PRASIDĖS VASARINĖ 
MOKYKLA

Viešųjų mokyklų moki
niams vasarinė religijos mo
kykla šiemet prasideda liepos 
8 dieną ir tęsis lig rugpiūčio 
2 dienos. Beveik visos parapi
jos turi tokias mokyklas.

Visi mokiniai turi naudotis 
proga ir lankyti tą mokyklą.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
8304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Iki Spaliy Nėra
Vietos Laivuose

Siūlo Pertvarkymus 
Šalies Valdžioje

išLondonas. — Norintieji 
Europos vykti lietuviai susi
duria su dideliais transporta- 
cijos sunkumais.

Pavyzdžiui, Londone visuo
se keleiviniuose laivuose, iš
plaukiančiuose į Jungtines 
Amerikos Valstybes, vietos 
jau užimtos iki spalių mėne
siui.

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas pasiūlė padaryti 
keletą svarbių pakeitimų 
Amerikos vyriausybės struk
tūroje.

Tarp jų svarbiausias yra 
siūlymas Saugumo Agentūrą 
pakelti į kabineto laipsnį su 
paskiru sekretorium tam 
tikslui.

Šiam planui pravesti rei
kėtų Senato patvirtinimo.

Prezidentas yra pateikęs 
eilę ir kitų žymių reformų.

Marianapolio Kolegijos alumnas 
kun. J. Bernatonis iš Lawrence, 
Mass.

Atvykęs jaunimas ir nepasi
duodu senatvei svečiai turės pro
gos žaisti kolegijos sporto aikš
tėje.

Po pietų didžiojoj kolegijos 
auditorijoje įvyks šokiai; jauni
mui maloni staigmena.

Kuriems teks $300.00
Šių metų Lietuvių Dienoje yra 

leidžiama laimėjimui $300 ver
tės Victory Bonds; ta suma bus 
išdalinta tarp septynių kolegijos 
.seradariu. .kuriu bilietėlių nume
riai bus ištraukti liepos 4 dieną. 
Visi bilietėliai reikia sugrąžinti 
ne vėliau kaip liepos 4 d. prieš 
5 vai. po pietų.

Kur yra Marianapolis?
Lietuvių kolegija yra labai 

švariame,
rezidencijų mieste, Thompson, 
Conn., prie pat kampo trijų val
stijų: Conn., Mass, ir Rhode Is
land.

Vykstant traukiniu iš Bosto
no, arba iš New Yorko, New 
Haven, Waterbury ar Hartfordo, 
reikia išlipti stotyje Putnam, 
Conn., o iš čia Lietuvių Dienon 
atvykusius kolegijos autobusas 
atveš į Marianapolio iškilmes.

Yra žinių, kad marijonų rėmė
jai, vyčiai, sodalicijos bei para
pijų vargonininkai ruošia eks
kursijų autobusus. Norintieji 
prie jų prisidėti, kreipkitės prie 
savo parapijos klobono, prie ma
rijonų rėmėjų valdybos, prie vy
čių, sodalicijos valdybos ar var
gonininkų.

Marianapolis jus kviečia
Lietuvių Diena — tai džiaugs

mo šventė Marianapoliui ir lie
tuvių išeivijai. Juo daugiau žmo-

Rusai Susitarė Su 
Afganistanu

New Yorkas. — Afganistal 
no valstybė atsisakė nuo bet 
kokių reikalavimų į KuškOffl 
sritį, kuri yra sovietinėje^ 
Turkmėnų respublikoje.

Už tai Afganistanas gavo 
teises naudotis Kuškos upe. I

Afganistano sostinėje rusų, 
pasiuntinybės štabą sudaro 
apie 600 asmenų.

Filipinams Paskyrė 
Ambasadorių -

Washingtonas. — Prez. H| 
Trumanas Amerikos amba-į 
sadorium Filipinuose pasky-l 
re Paul V. McNutt.

L birže- 
pstngė 
ks ve- tuvę.

Po vedybų jiems 
pradėti jaunosios t 
išdirbtą Real Estate 
apdraudos biznį, r 
dirbant apie 30 me1 
atostogų prie Onta 
jie turi gražų vasa

Jhmal- 
: irtas

p Dr. J. 
bais.
lupos na
šai vir- 

pro užjū- 
hnasgy-

araei,

h® ska-

Waterbui"’

Geras patari 
birželio

Juozas eidama 
Petrą.

— Pasakyk, f 
nai vykti birželio

— Aš esu pas 
į Linden Park, L 
gatuck, Conn., - 
atsakė.

— Tai kodėl t

stė, An- 
senės. A.

likim. An- 

p primicijų

LIETUVIAMS BERNIUKAMS TINKAMIAUSIA 
MOKYKLA—

MARIANAPOLIO HIGH SCHOOL 
ir 

KOLEGIJA
Tai vienintele mokykla lietuviams mokiniams šioje šalyje.
Ji buvo įsteigta 1926 m. ir jau yra išleidusi daugiau kaip 1,100 

mokinių.
Marianapolio Kolegijoj studijuodami, mokiniai turi progos gy

venti sveikoje, gražioje gamtoje, Tėvų Marijonų rūpestingai pri
žiūrimi.

Marianapolio Kolegijoj veikia aukštesnioji mokykla (High 
School) ir kolegija.

Įsidėmėtina, kad Marianapoly galima studijuoti pagal G. I. 
Bill.

Pereitais metais tomis teisėmis jau pasinaudojo keli veteranai.
Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar užregistruoti savo sūnus 

į Marianapolio High School ir Kolegijos pirmus metus.
Kuriems arčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyk

lą, gauti papildomų žinių.
Prašome nevėluoti. Ilgai laukiant, paskui gali pritrūkti 

tos, nes jau turime nemaža kandidatų ateinantiems mokslo 
tams.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:

TREMTINIŲ SKAIČIUS 
BRITŲ ZONOJE

vie-
me-

Londonas. — Britų parla
mente, atsakant į klausimus, 
buvo pareikšta, kad britų zo
noje Vokietijoje šiuo metu 
beliko 405,000 ir Austrijoje 
25,000 tremtinių.

Karo veiksmams pasibai
gus, jų buvo 2,300,000, vadi
nasi, per metus jų repatrijuo
ta su viršum 1,800,000.

Likusių tremtinių tarpe 
yra 283,000 lenkų, 89,000 as
menų iš Baltijos kraštų, 15,- 
000 jugoslavų, 6,000 vengrų, 
4,600 rumunų, 1,900 olandų, 
1,000 čekų, 1,000 rusų ir 17,- 
600 nenustatytos tautybės 
asmenų.

Jų globą laipsniškai per
ima UNRRA.

SKAITYK IR PLATINK
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO 

IR KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitraštį

A AVĖ RIK A

—

Marianapolis College, Thompson Conn

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

Šv. Tomas Akvinietis.

★ “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.
★ “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.
“AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa-j 
šaulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

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

šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA” j
222 South 9th Street* Brooklyn 11, N. ¥.
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SPONDENTŲ PRANEŠIMAI

* onne, N. J.
įpijos piknikas
parapijos piknikas 

birželio 30 d.
įvyks parapijos par-

3 vai. po pietų.
gai ruošiamasi, kad
itų kuo sėkmingesnis, 
muzika ir šokiai.

rūpinasi, kad 
lankiusiems būtų 
sotu.

loniai kviečiami atsi-

vi- 
ir

kabeth, N. J
kyklos baigimas
ienį, birželio 23 d., bu
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iai suvaidino
ioji gražuolė.”

iko įdomiai, ir
vo progos pasidžiaugti 
imu ir šokiais.
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os—sveikinimai, linkėji-

veikalą 
Jie savo 
žiūrėto-

pasakė, klebonas kun. 
naitis.
klos baigimo programa 
ibta Lietuvos himnu.

Iš vyčių veikimo
ų 52 kuopos narės birže- 
d. Laisvės salėje surengė 
vių vaišes grįžusioms ve- 

s.
ankė per 120 asmenų į 

enę ir šokius.
pos pirm. Helen Pinkin 
ino visus atsilankiusius ir 
ai vadovauti pavedė

AMERIKA

L.D.S. Seimas

yra 
ser
bus 
ijos

ną. 
nti 
ieš

renge savo mokinių rečitalį bir
želio 14 d.

Mūsų lietuvaitė yra American
Guild of Organists narė

Linkim geriausio pasisekimo 
Slekaitytei muzikos srity.

A. E. S.

Rochester, N. Y.
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia 

naujai perdažoma. Darbas eina 
gana sparčiai; truks gal trejetą 
mėnesių, ir visi pamatysim nau
jas spalvas ir tikrą grožį. Kai
nuos nemažai, bet grožis nuste
bins visus.

Birželio 23 ir 24 d. Waterbury, 
Conn., įvyko Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos Seimas.

Seimo dalyviai sekmadienį, 
birželio 23 d., 10 vai. išklausė 
mišių, kurias laikė kun. J. Va- 
lantiejus. Pamokslą sakė sąjun
gos pirm. kun. P. Juras.

Po pamaldų seimo atstovai 
buvo susirinkę bendrų pusryčių.

Posėdžiai buvo pradėti po pie
tų parapijos mokyklos salėje. 
Seimą atidarė A. Aleksis, rengi
mo komisijos pirmininkas. Mal
dą sukalbėjo kun. J. Valantiejus.

Seimui pirmininkavo kun. P. 
Juras, sekretoriavo Ant. Knei-

Parapijos parkas Bayonne, N. J., kur birželio 30 dieną, 
sekmadienį, įvyksta parapijos piknikas.

VIETOS ŽINIOS
Maldos Apaštalavimo Kongresas

Maldos Apaštalavimo Sąjungos Maldos ir Atgailos 
Kongresas įvyksta,šių metų birželio men. 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- 
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. |

žys, “Darbininko” redaktorius.
Po eilės sveikinimų, buvo iš

klausyta dviejų paskaitų, kurias 
skaitė poetas J. Aleksandravi- 
čius-Aistis ir kun. J. Bernato
nis.

Vakare buvo surengtos vai
šės, į kurias atsilankė gausus bū
rys svečių. Kalbas pasakė Wa- 
terburio majoras Monagan, kun. 
J. Valantiejus, J. Aleksandravi
čius, kun. P. Juras, J. B. Lauč- 
ka, kun. J. Balkūnas, Aid. Alek
sandravičienė, kun. Dr. Bružas 
ir kun. J. Bernatonis.

Vakarienės metu šv. Juozapo 
parapijos choras išpildė įdomią 
programą A. J. Aleksio vadovy
bėje. Buvo sudainuota eilė dai
nų ir pašoktas “Kalvelis.”

Rytojaus dieną, birželio 24 d., 
buvo skirta pranešimams ir rin
kimams. Buvo priimta keletas 
rezoliucijų.

Valdyba buvo perrinkta toji 
pati, su pirmininku kun. P. Ju
ru priešakyje. Revizijos komisi
ja pasiliko taip pat senoji, su 
vieno asmens pasikeitimu.

Į seimą buvo atvažiavę atsto
vų ir svečių iš įvairių vietų.

Reikia pažymėti, kad seimas 
susilaukė sveikinimo iš Hartford 
vyskupo Henry O’Brien ir Bos
tono arkivyskupo Richard Cush
ing.

Arkivyskupas R. Cushing sa
vo sveikinimą išreiškė specialiai 
šiai progai sustatyta darbininko 
malda.

Seimo dalyviai skirstėsi, gal
vodami apie sėkmingą Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos ateities 
veikimą. P. D.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI mo
Septynioliktoji New Yorko Apylinkes 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:

Ed. Paulionis, Little Neck, N. Y.................................................$5.00
Jonas ir Marijona Čižauskai, Elizabeth, N. J......................... 5.00
Kun. Aug. Petraitis, Worcester, Mass................................... 3.00
Jack J. Stukas, Newark, N. J.....................................................  2.00
Rev. Vito J. Martusevich, Philadelphia, Pa.......................... 2.00
Y. Jeselskienė, Brooklyn, N. Y..................................................   2.00
Mrs. Teofilė Staugaitis, Newark, N. J....................................... 2.20
E. Juškus, Kearny, N. J...............................................................  2.20
Mrs. Agnes Bauras, Kearny, N. J............................................ 2.00
B. M. Kupraitė, Yonkers, N. Y..................................................... 2.00
Mrs. Uršulė Varnackas, Richmond Hill, N. Y..................... 2.00
Anna Close, Ridgewood, N. Y...................................................... 2.00
M. Karinauskienė, Waterbury, Conn........................................ 2.00
M. A. Norkūnas, Lawrence, Mass............................................. 2.00
J. Sprainaitis, Paterson, N. J...................................................... 2.00
Leonas Šerkšnys, Jamaica, N. Y.........:...................................... 2.00
Mr. J. Skužinskas, Brooklyn, N. Y............................................ 2.00
S. K. Griganavičius, So. Boston, Mass................................... 2.00
Y. Klimienė, Brooklyn, N. Y. .....................................................  1.25
Joseph E. žemaitis, Millburn, N^ J............................................ 1.21
Mrs. Birutė Martinkus, So. Boston, Mass.............................. 1.20
A. Dutkus, Maywood, N. J..........................................................  1.20
V. Jurgutis, Front Royal, Virginia...........................................  1.20
Mrs. Mary Kairis, Brooklyn, N. Y............................................ 1.20
Mrs. D. Švedas, Providence, R. 1................................................. 1.20
John Masai, Long Island City, N. Y.......................................  1.20
Mrs. Rose Kaster, Brooklyn, N. Y............................................ 1.20
Anna Tenis, Brooklyn, N. Y.......................................................... 1.20
M. Valuckas, Waterbury, Conn................................................. 1.20
Mrs. Frances Kalinauskienė, Jersey City, N. J....................  1.20
M. Savalonis, Nutley, N. J........................................................... 1.20
Juoz. Baliūnas, Brooklyn, N. Y................................................. 1.20
M. Damarodienė, Brooklyn, N. Y............................................. 1.20
K. Wenskewicz, Maspeth, N. Y........ ........................................ 1.20
Mrs. N. Stilson, Brooklyn, N. Y................................................. 1.20
A. Norris, Point Pleasant, N. J................................................. 1.20
Pranas žemkauskjsųJMaspeth, N. Y............................................ 1.20
Mrs. A. KarpavičiusCBr-ooklyrų-Nv-Y^-^^^™—~._.,1.20__
Mrs. Minkus, Jersey City, N. J......................................  1.00
Mi's. Anna Barbsįs, Brooklyn, N. Y.......................................... 1.00
Agnes Skarulytė' Brooklyn, N. Y................. .......................... 1.00
Al. Speičys, Brooklyn, N. Y.......................................................... 1.00
Peter Puodžiūnas, Brooklyn, N. Y............................................ 1.00
Mrs. P. Navikas, Elizabeth, N. J................................................. 1.00
Martin Gaputis, So. Boston, Mass............................................  1.00
J. Daukšis, Great Neck, N. Y...................................................... 1.00
V. Lukas, Newark, N. J............................................................... 1.00
O. Lisauskienė, New York, N. Y............................................... 1.00
Mrs. S. Lazaunik, Great Neck, N. Y....................................... 1.00
Kasp. Galchus, Maspeth, N. Y..................................................... 1.00
Peter Oželas, Harrison, N. J...................................................... 1.00
Anna Jurgaitis, Philadelphia, Pa................................................  1.00
J. Boley, New York, N. Y............................................................... 1.00
W. Zaukas, Brooklyn, N. Y.......................................................... 1.00
V. Budrecki, Elizabeth, N. J...................................................... 1.00
Anthony šerkšnis, Bridgeport, Conn........................................ 1.00
Mrs. Ragelis, Brooklyn, N. Y...................................................... 1.00
Mrs. H. Savickas, Elizabeth, N. J............................................ 1.00
J. R. Maslauskas, Brooklyn, N. Y...................................*....... 1.00
A. Ruseckas, Brooklyn, N. Y...................................................... 1.00
Mr. & Mrs. George Yesutis, Bloomfield, Conn..................... 1.00
S. Mikaliunas, Brooklyn, N. Y..................................................... 1.00
P. šūkis, Rochester, N. Y............................................................... 1.00
S. Stagniunas, Brooklyn, N. Y................................................... 1-00
B. Vaškevičienė, Newark, N. J................................................. 1.00
Joe Burke, Kearny, N. J................................................................. 1-00
Mrs. V. šlikas, Brooklyn, N. Y................................................... 1.00
Mrs. Anna Zupkus, Waterbury, Conn....................................... 1.00
Ant. Antanaitis, Richmond Hill, N. Y....................................... 1.00
G. Matusevičius, Maspeth, N. Y................................................. 1.00
A. Puzienė, Waterbury, Conn..........................................:.......•... 1.00
A. Rabikauskas, Maspeth, N. Y................................................... 1.00
A. Inciene, Brooklyn, N. Y..........................   1.00
Jonas Lesunaitis, Waterbury, Conn. ................................. 1.00
J. J. Rickis, Rochester, N. Y...................................................... 1.00
Gene Stančaitis, Brooklyn, N. Y................................................. 1.00
Marc. Putinienė, Brooklyn, N. Y................................................ 1.00
Andrius Ulozas, Maspeth, N. Y................................................. 1.00
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass............................................ 1.00
Kun. P. Strakauskas, Lowell, Mass............................................ 1.00
K. Medalis, Philadelphia, Pa.......................................................... 1.00
Antanas Čepukaitis, E. Greenville, Pa....................................... 1.00
Kun. St. Raila, Philadelphia, Pa................. ............................... 1.00

Už aukas visiems nuoširdus ačiū.
L. D. KOMITETAS

Šeštadienį, birželio 29 d., ište
ka Julija Rickiūtė, jauniausioji 
Riekių dukrelė, už Edvardo Stoč- 
kaus, Waterburiecio, neseniai 
grįžusio iš kariuomenės, ištarna
vusio apie 4 ir pusę metų, dau
giausia Japonijoj ir net apie 
Naujosios Zelandijos salas.

Jaunieji mano praleisti me
daus mėnesį Adirondack kalnuo
se ir Bristo Valley Finger Lakes 
ežeryne.

Sugrįžę apsigyvens Riekių na
muose.

Edvardas dirba Eastman Ko
dak Co. ir atsižymėjimų jam ne
trūksta darbe. Netrūko jam jų 
ir kariuomenėj. Iš ten jis turi 
apie pusę tuzino pagerbimo ženk
lų- •

Jaunuoji yra gabi sekretore, 
kuri veda seno biznieriaus dirb
tuvę.

Po vedybų jiems bus proga 
pradėti jaunosios tėvelio seniai 
išdirbtą Real Estate ir Aetna Co. 
apdraudos biznį, nes tėvui be
dirbant apie 30 metų, norisi imti 
atostogų prie Ontario ežero, kur 
jie turi gražų vasarnamį.

Aras.

BROOKLYNIETIS VEDĖ 
IOWOJ ŠYPSENOS

Perdaug Smalsus
Jis (jaunikaitis, pirmą kar

tą šokdamas su nepažįstama 
mergina): — Jei duosi man 
savo telefono numerį, tai ka
da nors tave pasišauksiu.

Ji: — Rasi knygoje.
Jis: — Puiku. Bet kaip pa

vardė?
Ji: — Tai irgi rasi knygoj.

Savo Rūšies Ramybė
— Tai gerai ... Jau laikas 

man eiti.
— Nesulaikysiu tavęs, jei 

tikrai tau reikalas eiti, — ta
rė įkyrėtas klausytojas.

— Taip, tikrai turiu eiti. 
Bet, iš tikrųjų, padėjo man 
mūsų pasikalbėjimas. Ar ži
nai, kad atėjęs čionai turėjau 
didelį galvos skaudėjimą, o 
dabar ne.

— Tas tavo galvos skaudė 
jimas nežuvo, — buvo ramus 
atsakymas. — Aš turiu jį da
bar.
—2—Viskas Išsipildė“—

— Ar tavo jaunystės dienų 
troškimai išsipildė?

— Taip. Kai motina pešda
vo man plaukus, tuomet troš
kau, kad jų neturėčiau.

Senas Receptas
Gydytojas: — Pats kenti 

nuo nevirškinimo. Patarčiau 
tau kas rytą išgerti puodelį 
šilto vandens.

Ligonis: — Aš tai dariau 
per paskutinius 20 metų. Tik 
mano šeimininkė vadina tą 
karštą vandenį kava.

Pranas Bekampis.

Birželio 24 d., pirmadienį, 
Waterloo mieste, lowos val
stijoj, Lt. Comdr. Antanas K. 
Kairis, iš Brooklyno, N. Y., 
susituokė su Pauline McNal
ly-

Per sutuoktuves bažnyčio
je J. P. Ginkus, jaunojo se
suo ir Mrs. Raymond Nelson 
sugiedojo tai progai pritai
kytų giesmių.

Vestuvių puotoje dalyvavo 
jaunavedžių artimieji gimi
nės, V. Kairytė ir ponai Gin- 
kai iš Brooklyno, N. Y.

A. Kairis yra baigęs dan
tų gydymo skyrių New Yor
ko Universitete ir dabar tar
nauja laivyne.

smagiau.
Seniau į Lietuvių Diaą ss 

žinodavo Marianapolio j B 
žmonių. Visi jie grįžta p 
pasididžiavimo ir braupĮš 
dildomų atsiminimų, Ir po 
kus jiems į savo nosį h 
boras apie MarianapilBppįi'įįhelv1u 
mą ir įgytus įspūdžiu;y^arįene buvo pradėta mal- 

urią sukalbėjo klebonas 
. Simonaitis.

P°bo ^?!eP^0S.V.e^^.^l)as pasakė kun. Dr. J. 
’ ir kun. M. Kemėžis.

etą žodžių tarė kuopos na- 
r. A. Degutis, kuris su vir
ėjus metus tarnavo užjū- 
taip pat ir veteranas gy- 

J. Patrick.
eka tenka Anplokienei, 
nienei, Dapkienei ir Že- 
enei, kurios paruošė ska- 
algius.

js sutiktuvių vaišes parengė 
ija iš J. Matuzienės, J. De
es, A. Staskevičienės, EI. 

išytės, B. žemeckytės, An- 
Įitchell, Narajauskienės, A. 
ilienės ir Helen Pinkin.

vo galo. Ne kitaip ir 90s 
Tėvai Marijonai yra

nuoširdžiai kviečia viss' 
vius į liepos 4 d. para® 
rianapolyje. Atvyk ir 
su kitais lietuviais tas 
vos kampelyje AmeriU

TT. Marijoną Sėmėj! 
Valdyba ir Mii

Kolegijoj'

įbai 
ižių 
son, 
val

»sto- 
SIew 
>rdo, 
įam, 
mon 
ūsas 
es. 
ėmė- 
oara- 
eks- 

ntieji 
; prie 
? ma- 
ie vy- 
• var-

Waterbury, Conn. SPORTO RUNGTYNĖS

Rusai Susitarė
Afganistane

New Yorkas.-^ 
no valstybė atsisate- 
kokių reikalavimu 4 
sritį, kuri yra A 
Turkmėnų respublik.

Už tai Afganu 
teises naudotis

Afganistano sos^i 
pasiuntinybės 
apie 600 asmeny.

ia 
iaugs-
ir lie-
i žino

arrison-Kearny, 
New Jersey

iželio 23 d. 11 vai. kun. An- 
S Kasparas laike primicijų 
as.
i mišių kunigai, giminės ir 
pijiečiai susirinko L.A.P.C. 
, Kearny, N. J., kur visos 
pijos draugijos surengė pie- 

, p ipagerbti naujai įšventintus 
r ilipinams niĮgus Vincą Svirnelį ir Anta- 

Ambasad(’1^pa^d-jas buvo kun M 
ėžis,

Washington Įkibė jo kun. L. Voicekauskas, 
11. Kelmelis, kun. K. Mala
gas, kun. J. šernis, kun. S.

, kun. Dr. J. Starkus, kun. 
imonaitis, Kearny majoras 
an, Harrisono F. Rodgers, 

įbos nariai Healy, Vincent, 
į Jenuss.
ie asmenys apdovanojo abu- 
cunigus nuo parapijos drau- 
I J. Baltrikonis nuo Lietuvių 
Įtinio Klubo, M. Matulaitienė 
I Sopulingos Dievo Motinos 
A. Jukneliūtė nuo bažnytinio 
ro, A. šaukonienė nuo Mo
li Marijos sodalicijos, A. Pe- 
itė nuo jaunų sodaliečių, Mi- 

_ J nuo sąjungos ir pran- 
lečių, H. Kaslauskienė nuo 
K)nos dr., C. Nekrosus nuo 
Išardo dr., ir kun. L. Voice- 
Skas suteikė gražią dovaną.
įbaigoj kalbėjo kun. V. Svir- 
| ir kun. A. Kasparas.
įsi džiaugėsi, kaip gražiai 
Įviškai jie išreiškė savo 
Ugsmą, kad tapo kunigais.

Trumanas Am^" 
sadorium 
rė Paul V. McNutt

L IR PLATI!1
ZIŲ KATALIKŲ VISUOS 
TŪRINIO GYVENIMO

Javaitrastį

I

i daug įvairių žinių iš 
ertuose rasite pranešto! $ 

e ir kolonijose.
eilė pasižymėjusių lito'1* 

.argst^u ištrėmime^ 

.a kaip mūsų broliai 
ų šalpos darbas, kaip J

ras kaštuoja 3 doleriai , 

štamus užsisakyti 
laikraštį šiuo adresu:

VMERIKA” t
9th Street, Brooklyn 14

[arija Slekaitytė, duktė Juo- 
ir Viktorijos Šlekaičių, 145 
|St., Kearny, N. J. birželio 3 
aigė Giulmont konservatori- 
Įew Yorke.
hai yra vargonininkė Šv. 
įjos bažnyčioj, Jersey City,

Geras patarimas apie 
birželio 30 d.

Juozas eidamas gatve sutiko 
Petrą.

— Pasakyk, Petrai, kur ma
nai vykti birželio 30 dieną?

— Aš esu pasirengęs važiuoti 
į Linden Park, Union City, Nau- 

’gatuck, Conn., — Petras rimtai 
atsakė.

— Tai kodėl ten žadi važiuoti?
— Argi tamsta nežinai, kad 

tą dieną ten suvažiuos lietuviai 
iš visų Conp. valstybės kraštų?

— Tai kas ten bus?
— Bus trijų Conn, apskričių 

metinis išvažiavimas—gegužinė.
— Ar ten bus galima pasi

linksminti?
— žinoma, kad taip, tik nepa

miršk atvažiuoti, atsivežk ir 
draugus.

— Ar ten bus vietos automo
biliams pasistatyti?

— Taip. Linden parke yra vie
tos dėl 500 automobilių.

— Gerai, Petrai, aš turiu ne
maža draugų ir pažįstamų, su
sitarę atvažiuosime. Beje, ką rei
kės daryti, jei lis tą dieną?

— Lis ar ne, vistiek atvažiuo
kite. Išvažiavimas įvyks, kad ne 
lauke, tai viduje.

— Ačiū, Petrai, už kvietimą 
ir informacijas. Dabar sudie, pa
simatysime Linden Parke, bir
želio 30 d. J. T.

Scran ton, Pa.
Mokyklos baigimas

Birželio 9 d. North Scranton 
Junior High School salėje įvyko 
Šv. Juozapo parapijinės mokyk
los mokinių mokslo metų baigi
mo programa.

Suvaidintas gražus, pačių se
serų mokytojų paruoštas dviejų 
veiksmų, penkių scenų veikalas, 
“Mažam Kaime Kaimužėly.”

Visa programa išpildyta vien 
tik lietuviškai. O vaikučių kalba 
—gryna.

Šią mokyklą lanko ne vien lie
tuvių, bet ir kitataučių vaikai. 
Tai galima pastebėti ir iš abi
turientų pavardžių. Jie ne tik 
mokyklą lanko, bet mokosi lietu
vių kalbos ir dalyvauja scenoje. 
Teko patirti, kad viena airė mer
gaitė iš lietuvių kalbos yra gavu
si 85% pažymį.

Tiesa, mokyklą lanko apie 300 
vaikučių. Bet parapijai priklau
so virš 1,000 šeimų, tad gal tik 
trečdalis šeimų savo vaikus siun
čia į savą mokyklą. Kodėl? Ne
jaugi du trečdaliu parapijiečių 
dar nepajėgia suprasti savos mo
kyklos įtakos ir reikšmės?

Newark, N. J.
Vyčių 29 kuopa birželio 10 d. 

turėjo mėnesinį susirinkimą, ku- 
rin atslankė ir buvo prisiekti 
penki nauji nariai.

Taip pat buvo pateikta dešimt 
naujų pavardžių kandidatais į 
vyčius.

F. Vaškas pranešė apie dvi- 
mėnesinį New Yorko ir New Jer
sey apskrities susirinkimą.

P. Biekša pranešė apie šokių 
vakarą, kuris įvyko birželio 1 d. 
šv. Trejybės parapijos salėje.

Šokių vakaras davė nemažą 
sumą pelno. Pinigai buvo skir
ti Šv. Trejybės bažnyčios atnau
jinimo darbams.

Buvo nemažai kalbėta apie 
vyčių seimą, kuris įvyksta Wor- 
cestery, rugsėjo 20, 21 ir 22 d.d.

Atstovai į seimą bus išrinkti 
susirinkime liepos 8 d.

Liepos 14 d. kuopa, po 5 metų 
pertraukos, rengia savo pikniką. 
Vieta — Belle Meade, N. J. Lau
kiama atsilankant nemaža žmo
nių.

Visa šia pramoga rūpinasi pa
rengimų komitetas.

Kuopa siunčia sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus savo dviem 
nariams — Rūtai Giraitytei ir 
Jonui Remeikai, kurie susituokia 
birželio 29 d., šeštadienį, šv. Tre
jybės bažnyčioje.

Po šliūbo puota bus Hotel Ri
viera patalpose.

Mūsų sergantis narys K. Vaš
kas šia proga reiškia savo padė
ką New Yorko ir New Jersey 
vyčių apskričiui ir 29 kuopai už 
jam įteiktas dovanas.

K. Vaškas yra apskrities vice
pirmininkas. F. V.

Padėka
Noriu padėkoti “Amerikai” už 

mūsų sūnų paveikslų įdėjimą, 
Jok. Stukui už pasidarbavimą, 
kleb. kun. L Kelmeliui už mal
das.

Ačiū visiems prisidėjusiems 
surengti sūnų sulauktuves ir at
silankiusiems.

Dėkoju už sveikinimus ir do
vanas.

T. Staugaitienč.

Girardville, Pa. Pittsburgh, Pa.

Lietuvių Atletų Klubo ve
dusieji nariai ir nevedę turė
jo “softball” rungtynes per
eitą sekmadienį McCarren
parke.

Žaidė du žaidimus ir abu 
laimėjo nevedusieji.

Vedusieji ruošiasi atsi
griebti kitą kartą, tad jau da
bar ruošiasi laimėjimui.

P. J. Y.

NINKU TARNYBOJE

Juozas Gabriel (Greblikas) 
iš Newarko, plačiai žinomas 
lietuvis, buvo paaukštintas 
Newarko gaisrininkų depar
tamente, kaipo viršininko pa
vaduotojas.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
<•--------------------------------------------- .<

Tel. EVergreen 7 - 4335

► < --------------------------------------------

Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

* ►

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

■—J________ _______ ______ ... ■=■!

Bip pat ji turi studiją savo 
įuose, kur moko piano ir su

Birželio 16 d. šv. Vincento pa
rapijoje kun. J. V. Skripkus, šv. 
Pranciškaus seserų vienuolyno 
kapelionas, padarė seserų naujos 
koplytėlės vajaus rinkliavą.

Sudėta $215.53. Klebonas kun. 
M. Daumantas aukojo $100.00. 
Tad susidarė $315.53.

Prie tos sumos dar yra ir pasi
žadėjimų auką pasiųsti tiesiai į 
vienuolyną, taigi, Girardvillie- 
čių auka sieks $400.00.

Už tokį didelį klebono geru
mą ir jo gerų parapijiečių lab- 
daringumą teatlygina gerasis 
Dievulis.
Šv. Pranciškaus Seserys ir kun.

J. V. Skripkus, kapelionas.

Lietuvių Diena Liepos 4 d.

Kviečiam Pittsburgho ir apy
linkių gyventojus, savo tautą 
mylinčiam lietuviui neturėtų bū
ti jokio klausimo, kur jis praleis 
liepos 4 d., nes tą dieną šios ap
skrities lietuviai laiko Lietuvių 
Dieną nuo ilgų metų ir švenčia 
ją linksmai ant Apvaizdos Kal
no, seserų pranciškiečių gražia
me lauke.

EVergreen 8 - 9770

►----------------------------------------------<►
Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Joseph Garszva Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
Graborius—Baisamuotojas — $150 —

231 Bedford Avenue
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI

Brooklyn, N. Y. 84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

*.... . ......... -4► < -»

Ir aš ten, kur skausmai vieši . . .
Jurgis Baltrušaitis

Čia kitados suvažiuodavo lie
tuvių iš arti ir toli, net ir maty
davosi lietuvių iš Ohio.

Tikimės, kad ir šiais metais 
taip bus.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT
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NEW YORKO APYLINKES

LIETUVI I'
LENGVAI PRIVAŽIUOJAMAM (Lai

Entered as
Office at E

AMERI
LIKŲ
KULI

jsj atsiminda
vę kovojo ir 
įtsnepriklau-

EINA

įdėtos pastatė 
į ir rūpinosi, 
įebūtų išlai- 

laisvės ir de-

■W

Jamaica Ave. & Elderts Lane (75th St.), yra retas 
įyje valstybių 
įim, bijoma,

KVIETIMAS Į LIETUVIŲ DIEVĄ.
Lietuvių Dienai pasiruošimai jau baigiami.
Liepos 4 d. Dexter parke laukiama suvažiuojant dide

lės lietuvių minios—pasilinksminti, pasivaišinti, pasigėrėti 
programa.

Lietuvių Diena susidomėjimas didelis ne tik New Yor
ke, bet ir aplinkinėse lietuvių kolonijose.

Visi esate kviečiami —būsite malonūs svečiai ir vieš
nios, atvažiavę iš toli ar iš arti.

Kam patogu, galite atvykti automobiliais—parke yra 
užtenkamai vietos.

Bet Dexter parkas ir šiaip labai lengvai pasiekiamas, 
nes yra prie Jamaica traukinių linijos. Reikia išlipti prie 
Elderts Lane stoties—ir parkas čia pat.

Lietuvių Dienos vieta patogu pasiekti ir iš kitų trauki
nių linijų. Pav., iš Canarsie linijos reikia persėsti į Jamai
ca traukinius Broadway Junction-Eastern Parkway stotyje.

Važiuojant kitomis linijomis, galima pasiteirauti iš va
gonų palydovų, kur geriausiai pasikeisti į Jamaica liniją.

Lietuvių Dienoje šalia muzikos, tautinių šokių ir ben
dro liaudies dainų dainavimo bus ir trumpų pranešimų apie 
Lietuvos padėtį. Kalbės neseniai iš Europos atvykę lietu
viai. Visiems bus įdomu pasiklausyti gyvo jų žodžio apie 
lietuvių vargus.

Angelų Karalienės parapijos jaunuolių benas, vadovau
jant kun. Ant. Masaičiui, linksmins savo gražia muzika.

Br. Brundzienės gerai išlavinta šokėjų grupė tautiškuo
se kostiumuose pašoks keletą lietuviškų šokių.

Pasisotinę, atsigaivinę ir pasižiūrėję įdomios progra
mos, galėsime visi ir savo kojas pamiklinti.

Jono Navicko vadovaujamas orkestras gros ne tik mo
derniškus šokius, bet ir suktinį, polką ir kitus senoviškus 
lietuviškus šokius.

Dexter parkas bus atdaras nuo 10 vai. ryto. Muzika 
^pradės groti nuo 2 vai. popiet. Šokiai prasidės nuo 6 vai.

“Amerikos” skaitytojai! Būkite ne tik Lietuvių Dienos 
svečiais, bet ir jos šeimininkais! Šeimininkų pareigas atlik
site, jei pakviesite į Lietuvių Dieną savo artimiausius, pa
žįstamus, kaimynus, gimines.

Visi pasirūpinkime, kad Lietuvių Diena praeitų di
džiausiu pasisekimu.

Angelų Karalienės parapijos benas, kuris gros Lietuvių Dienoje Dexter parke liepos 4 dieną.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tek EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 
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LIETUVIŲ DIENOS KOMI
TETO SUSIRINKIMAS

FEDERACIJOS
SUSIRINKIMAS

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

rišta dėl lais- 
diktatorių iš- 

Ui daroma 
jį atitaisyta, 
i ♦ 
stovai ir ki
jo kraštamsTel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimą
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS rrįją ir Estiją,

Juozas Ginkus ais Lenkijos,
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y 0 J08 ir

Dienon. Taipogi ruošiasi vyk
ti grupė Maspethiečių.

O. P.

iš

5ės kovoje, 
įtaisų, kad

Paskutinis Lietuvių Dienos 
komiteto susirinkimas šau
kiamas birželio 28 d., penk
tadienį, Apreiškimo parapi
jos salėje tuoj po Federaci
jos susirinkimo.

Komiteto Sekr.

Federacijos susirinkimas į- 
vyks birželio 28 d., penkta
dienį, Apreiškimo parapijos 
salėje.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visi Federacijos nariai pra

šomi susirinkiman atvykti.

SUDARYKITE MILIJONĄ!

UŽDARBIAUKITE BESIMOKYDAMI
AMATO AR PATYRIMO

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOWl

271 Washington St., 
Brooklyn, N. Y.

Puikią mokybą ir išlavinimą dau
giau kaip 200 amatų ir sugabumų 
teikia naujoji Reguliarč Armija. 
Gera alga ir progos paaukštinimui. 
Daugiau kaip trys ketvirtys mi
lijono jau įstojo. SUDARYKITE 
MILIJONĄ! Gaukite visus faktus 
arčiausioj jums J. V. Armijos Sto
vykloj ar Poste, ar J. V. Armijos 
Rekrutavimo Stotyje.

Lietuvių Radijo Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWKL 1600 kc.

7:30

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. UBARAVTCIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. P. GINKUS
496 Grand St AD. JEZA VITAS 

Brooklyn, N. Y. Muzikos Dir.
EV. 4-7142

Mūsų Apylinkėje
• Liepos 4 dieną visi keliai 

iš visur visus veda į New 
Yorko Apylinkės Lietuvių 
Dieną, įvykstančią Dexter 
parke, Woodhavene.

• Pranas Bajoras SLA sei
me New Havene vėl išrinktas 
“Tėvynės” redaktorium.

• Du broliai kunigai Klum
biai, atvykę iš Lietuvos pra
eitą savaitę, apsigyveno Chi- 
cagoje.

• Liet. Darb. S-gos seime 
Waterbury, Conn., birželio 23 
d. iš apylinkės dalyvavo kun. 
J. Balkūnas, J. B. Laučka, A. 
Daugirdas, D. J. Averka su 
šeima ir A. Vaičiulaitis.

• Rūta Giraitytė, mokyto
ja, “Amerikos” skaitytojų 
duktė, birželio 29 d. Newar- 
ke išteka už Jono Remeikos.

• Dr. P. Grigaitis, Lietu
vių Tarybos sekretorius ir 
“Naujienų” redaktorius, grįž
damas iš A.S.L. seimo, buvo 
sustojęs New Yorke.

• S. Griškaitė vasarai yra 
išvykusi Hartfordan.

• J. Valaitis buvo išvykęs 
atostogų.

• M. Vaidyla, A.L.T. iždi
ninkas ir “Sandaros” redak
torius, buvo sustojęs New 
Yorke.

• Kun. Dr. J. Bogušas ne
trukus išvyksta į Pittsburgh, 
kur Duquesne universitete 
yra pakviestas dėstyti socio
logijos.

• J. Rajeckas pereitą sa
vaitę iš Washingtono buvo 
atvažiavęs New Yorkan ir 
dalyvavo Jungtinių Tautų 
Ekonominės ir Socialinės ko
misijos posėdžiuose.

• Bill Conn, kuris pereitą 
savaitę New Yorke mušėsi 
bokso rungtynėse su Louis, 
yra vedęs lietuvių kilmės 
žmoną.

• M. Jokubynienė, Toron
to lietuvių veikėja, grįždama 
iš SLA seimo, buvo sustoju
si paviešėti pas p. Pr. Lapie
nę Stony Brook ir lankėsi 
New Yorke lietuviškose įstai
gose.

• Ksaveras ir Marijona 
Strumskiai birželio 26 d. mi
nėjo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį.j.

• New Jersey Lietuvių Ta
ryba birželio 25 d. turėjo po
sėdį, kuriame pasiruošta di
deliam N. J. lietuvių suvažia
vimui liepos 7 d.

• Mečys Anuškevičius su 
žmona Genovaite birželio 23 
d. atvyko iš Paryžiaus. Lai
kinai apsistojo pas gimines 
Lyndhurst, N. J.

• Loretta ir Viktorija De
veikytės, iš Cicero, III., buvo 
sustojusios New Yorke ir ap
lankė lietuviškas įstaigas.

Šv. Vincento dr-jos pusme
tinis susirinkimas bus šešta
dienį, liepos 6 d., VI. Zabiels- 
kio salėj, 61-38 56th Road, 
Maspeth, N. Y. Vietinis.

Ed. Kučinskas parvyko 
laivyno mokyklos, išbuvęs 
visus metus Chicago j e.

Pabuvęs pas tėvelius 10 
dienų, apsistos Bayonne, 
N. J.

SUSIRINKIMAS LINDE
Lietuvių Liberty Park, 

den, N. J. šėrininkų me 
susirinkimas įvyks liepos 
340 Mitchell Ave., Lin 
N. J. 7:30 vai. vakare.

riy Evening 
tipelio 29 d. 
•aaree Bess 

"Roosevelt’s
ta"
^anksčiau, ar 
įrencijoje, au- 
ąasako. Bet

Angelų Karalienės 
Parapija

Mūsų parapijos metinis 
piknikas įvyks rugpiūčio-Au- 
gust 18 d., sekmadienį, Klas- 
čiaus Clinton parke, Maspe- 
the.

Bus karališkos šeimos rin
kimai ir kitų įvairenybių.

L.R.K.S.A. 134 kuopos re- 
konversijos darbai eina gana 
gerai.

Jau perrašyta trys dalys 
kuopos narių.

Likusieji žada ateiti šį sek
madienį, birželio 30 d., į pa
rapijos salę tuoj po sumos.

Maspetho Žinios
Birželio 25 d., Dorothea 

Šlapikiūtė baigė Junior High 
School 73 su pažymėjimu. 
Buvo klasės iždininkė. Aukš
tesnį mokslą tęs Grover 
Cleveland High School.

Birželio 20 d. Altoriaus dr- 
ja minėjo savo metinę šven
tę. 8 vai. ryte buvo mišios 
draugijos intencija. Visos na
rės ėjo prie komunijos. Alto
riai skendo gėlėse.

Po mišių buvo pusryčiai 
parapijos salėje. Pusryčiuos 
dalyvavo per 100 narių ir kle
bonas kun. J. Balkūnas.

Birželio 24 d. buvo palaido
tas Stanislovas Juknis, po 
trejų mišių iš Atsimainymo 
bažnyčios į šv. Jono kapines.

Liepos 4 d. mergaitės so- 
dalietės ‘ vyks į Rockaway 
Beach atvėsti, o vakare vi
sos į Dexter parką Lietuvių

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 

DARBO APKAINAVEYIAS DYKAI
Telefonuokite:

PResident 2-4203

Parsiduoda Namas
2 Šeimynų mūrinis namas, 765 

Cleveland St., Brooklyn, N. Y.
Patogioje vietoje — arti busų 

linijos ir I.R.T. linijos, ir arti mo
kyklos. Vienas aukštas tuščias ir 
galima į jį kraustytis. Kaina la
bai prieinama.

Galima kreiptis aukščiau nu
rodytu antrašu tarp 9 vai. ryte ir 
7 vai. vakare arba rašykite:

J. Evanauskas,
East Setauket, L. L, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA 
RADIO HOUR

429 Walnut St., Newark 5, N. J 
TeL MArket 2-5360

p. m.
Station WEVD — 1330 Ml., 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS

Apreiškimo 
Parapija

Birželio 27, 28 ir 29 dieno
mis mūsų bažnyčioje vyksta 
trijų dienų rekolekcijos Mal
dos Apaštalavimo vyrams ir 
moterims.

Tai pasiruošimas Maldos 
Apaštalavimo Kongresui, ku
ris įvyksta šį sekmadienį, 3 
vai. po pietų.

Kongresas prasidės para
pijos salėje.

Rekolekcijoms vadovauja 
kun. P. Aukštikalnis, S.J.

PARDUODAMI
Geri, pigūs, patogūs na 

Gerose vietose. Patamavi 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas til 
prašo. Apdraudžiu (insurini 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastuna

Real Estate Insurance 
496 Grand St., Brooklyn, N

Tel. EVergreen 7-1670
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PARDAVIMAI
BAY RIDGE ir FLATBUSH

1

2

3

4

namas

namas

namas

11-13

15-17

15-19

šeimos mūrinis namas 6-7 
kambarių.
šeimų mūrinių 
kambarių.
šeimų mūrinis 
kambarių.
šeimų mūrinis 
kambarių.

Visų minėtų namų yra boksi
niai kambariai, naujos mados į- 
taisymais, apšildomi su garu, ir 
garadžiais. žemės plotai yra nuo 
40x100, 50x100 iki 60x100.

Taipgi parduodame visokius 
namus, lotus visose miesto da
lyse ir priemiesčiuose.

ZINIS
499 Grand St., BrooMyn, N. Y. 

Tel. RE 9-1506

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 

8666 86th St, Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1464

F. GRAŽYS ir SŪNUI 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 
lyginimą, plasteriavimą, šallgl 
vių cementavimą ir kt darbui

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

Clement A. Voke
(VOKET AITIS)

Advokatas
41-40 — 74th Stree
Jackson Heights, N. 1

NEwtown 9 - 5972 J

LIETUVIŠKA

ALUDE
Ola Galima Gauti Kanados

"Black Horse*’ Ale j

Patogi Vieta Užėjimul 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMU į

JUOZAS ZEIDAT
411 Grand Street!

Brooklyn, N. T. j
HAvemeyer 8 - 0259

RALPH KRUC: 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENV1 

Maspeth, N. Y.

Tūrius prime
na laikrašty 
3 mėnesį pa
is apie tai, 
arane, buvo 
įkalbėjimų 

’^-vadi- 
aiĮ šaltinių, 
u
Mesimu at
ikam nėra

iri rusų ka-

ąhdAzer- 
c rusų slap-

ta, kad įra
nkiai prisi
us jie iš tos 

p naftos šal- 
pplink Baku

h
p vienas žy- 
p mokslinin- 
pdešimt me- 
ps teorijos 
ptina atomi-

R Emstei- 
pbąsus žmo-

Asi tarp 
<hrjisgy- 
1 mieli jo bi-

New Yi 
sostinę K 
vadino K 
minti pri 
šiam Rus

Nuo si 
liaučius t 
tuvių ir j 
paskutini 
apylinkės 
girsti liet

Bet ru 
istorines 
sės ir st 
galint dai

Prieš ] 
buvo 368,

Maskva 
kad likvii 
jos “resp- 
ventojų p 
karo meti 
ta apie ei 
lymų” vis

Au vieną 
į kad ne ji 
trendus. 
>ižmo ir dar

fiinuždavi-

i
^jo aštrių 

kad Hit- 
tag metus

iė kiekvie

nai tos blo-

gybės nor 
pagelbėjo 
ti karą, i 
Sąjunga ’ 
tą Lenki j;

Tą no 
yra atžyn

1939 mt 
rus su V( 
gavus lai; 
nas į Beri 
telegramą

“Vokiet 
jungos ta 
kraujo si 
visokerioj 
patvarus

Tikra
Hitlerį ju 
lys.


	1946-06-28-AMERIKA-i7-8

