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ŠTAI KAIP
Liepos ’ ketvirtoji 
Kaip su Lietuva 
Pagrobti turtai 
Einšteinas padarė . ..
Kraujo draugystė

Amerikiečiai kasmet su 
džiaugsmu ir su iškilme mini 
savo laisvės šventę.

Jie didžiuojasi atsiminda
mi žmones, kurie kovojo ir 
mirė dėl šios šalies nepriklau
somybės.

Jie į garbės vietos pastatė 
tuos, kurie dirbo ir rūpinosi, 
kad šiame krašte būtų išlai
kyta ir klestėtų laisvės ir de
mokratijos tradicija.

Laisvė šiandien yra retas 
dalykas. Daugelyje valstybių 
ji yra neapkenčiama, bijoma, 
persekiojama.

Tos neteisybės skaudus pa
vyzdys yra Lietuva. Ten eina 
nelygi kova dėl laisvės.

Lietuviai kovoja vieni, be 
paramos, demokratijų už
miršti ir išduoti.

Amerikos laisvės šventė 
yra priminimas, kad daugely 
šalių žmonės miršta dėl lais
vės ir kad šioji diktatorių iš
tisoms tautoms daroma 
skriauda turi būti atitaisyta.

Tuo tarpu Lietuvai ir ki
tiems Pabaltijo kraštams 
Amerikos demokratija ne tik 
nepagelbsti laisvės kovoje, 
bet vis girdėti balsų, kad 
Jungtinės Valstybės yra ka
da nors “dovanojusios” Rusi
jai Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
drauge su dalimis Lenkijos, 
Rumunijos, Čekoslovakijos ir 
Vokietijos.

“The Saturday Evening 
Post” skiltyse birželio 29 d. 
taip rašo Demaree Bess 
straipsnyje “Roosevelt’s 
Shadow Over Paris.”

Ar tai atsitiko anksčiau, ar 
Potsdamo konferencijoje, au
torius aiškiai nepasako. Bet

yra sutikusi su grobuoniškais 
Rusijos planais, nors tai bu
vo priešinga ankstiems At
lanto čarterio principams.

Demaree Bess parodo, kaip 
skaudžiai tuos principus yra 
sužalojęs tiek Rooseveltas, 
tiek Trumanas.

Tarp kitko autorius prime
na, kad minėtam laikrašty 
1944 m. gegužės mėnesį pa
sirodęs straipsnis apie tai, 
kas atsitiko Teherane, buvo 
parašytas iš pasikalbėjimų 
su pačiu Rooseveltu, — vadi
nas, žinios iš pirmų šaltinių.

★ • ★

Iš kai kurių pranešimų at
rodytų, kad su Iranu nėra 
viskas tvarkoj.

Atsimename, jog garsiai 
buvo apskelbta, kad rusų ka
riuomenė iš ten išėjo.

Bet esama žinių, kad Azer
baidžane pasiliko rusų slap
toji policija NKVD.

Rusai neužmiršta, kad Ira
ne jie kadaise smarkiai prisi
grobė: 1806 metais jie iš tos 
šalies jėga atplėšė naftos šal
tinius, esančius aplink Baku 
miestą.

Einšteinas yra vienas žy
miausių dabarties mokslinin
kų. Prieš keturiasdešimt me
tų jo paskelbtos teorijos 
šiandien pasitvirtina atomi
niuose bandymuose.

Bet ligi šių dienų Einštei
nas yra gan nedrąsus žmo
gus.

Jis geriausiai jaučiasi tarp 
vaikų. Princetone, kur jis gy
vena, vaikai yra mieli jo bi
čiuliai.

Kartą mokytojas vieną 
mergaitę sučiupo, kad ne ji 
pati uždavinius išsprendus.

Mergaitė prisipažino ir dar 
pasakė:

— Einšteinas man uždavi
nį padarė.

Maskva nesigailėjo aštrių 
žodžių atsimindama, kad Hit
leris prieš penkerius metus 
užpuolė Rusiją.

Karas yra blogybė kiekvie
nai tautai.

Bet Rusijos vadai tos blo-
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DANIJOJE KEIČIASI PAŽIŪROS 
Į BOLŠEVIZMU

Prieš metus laiko visur 
bolševikus garbinant lietu
vių padėtis Danijoje buvo it
in sunki, nes mes visur buvo
me laikomi naciais, nors nuo 
tų pačių nacių teroro ir prie
spaudos esame nemažiau pa
tyrę, kaip ir nuo bolševikų.

Tokia mums lietuviams ne
palanki padėtis Danijoje tę
sėsi iki šių metų pradžios, ir 
ji itin paaštrėjo, bolševikams 
pradėjus daryti Švedijai 
spaudimą dėl internuotų pa- 
baltiečių išdavimo.

Maskvos radijas jau buvo 
pradėjęs varyti akciją ir 
prieš Danijoj esančius pabė
gėlius.

Ypatingai puolė latvius, 
kurie, esą, su anglų ir danų 
vyriausybės pagalba bėgą į 
anglų užimtą Vokietijos zo
ną, kad išvengtų atsakomy
bės.

Tuo laiku danų policija 
pradėjo rinkti apie atskirus 
pabėgėlius žinias, tačiau lie- : 
tuviams tokia eiga rūpesčio 
nekėlė, nes nėra nė vieno, ku
rį būtų galima kaltinti bet i 
kokiu bendradarbavimu su 
naciais. Priešingai, visi lie- i 
tuviai visada laukė ir džiau- < 
gėsi nacių susmukimu, kaip 
kad dabar linki bolševikams 
panašaus likimo. ;

Pabėgėlių padėtis dar la
biau paaštrėjo, kai danų 
Raud. Kryžius, pašalinių į- : 
takų spaudžiamas, paleido 1

tus ir sustabdė bet kokią vie- 
šesnio pobūdžio veiklą.

Tačiau kaip tik šiuo laiku 
buvo pastebėta ir pirmosios 
danų visuomenės persilauži
mo žymės. Bolševikų vardo 
čia nepataisė nė Bornholmo 
grąžinimas Danijai, kuris 
praėjo visiškai be nudtaikos 
ir tartum nepastebėtas.

Bet labiausiai išryškėjo da
nų nuotaikos per paskutinius 
gegužės mėn. įvykius. Bū
tent, dėl įvykusio gegužės 
mėn. bemaž visuotinio darbi
ninkų streiko vyriausybė ir 
dešinioji spauda už streiką 
viešai kaltino komunistus.

Ypatingai aštriai prieš ko
munistus ir iš svetur gauto
mis instrukcijomis besivado
vaujančius provokatorius pa
sisakė vienas iš įtakingiausių 
dienraščių “Nationaltiden- 
de”, kuris neretai savo skil
tyse kelia ir Lietuvos laisvės 
bylą.

Tokių ir panašių faktų įta
koje vyksta ir viešosios opi
nijos pasikeitimas pabėgėlių 
atžvilgiu.

Tai rodo ir konkretūs reiš
kiniai. Pa v., Socialinė minis
terija išleido patvarkymą, 
suteikiantį teisę pabėgėliams 
dirbti ir laisvai gyventi viso
je Danijoje.

Tuo būdu pabėgėliai dau
giau jau nelaikomi internuo
tais asmenimis, kurie turėtų 
būti laikomi priežiūroje. Šiais 
reikalais artimoje ateityje 
bus išleistos smulkios in-

Bilijonai Dolerių 
Nuostolio

Washingtonas. — Po karo 
Jungtinėse Valstybėse liko 
visokių parduotinų karinio 
pobūdžio dalykų už 15 bili
jonų dolerių.

Už tuos daiktus tikimasi 
surinkti tik apie 2,900,000,000 
dolerių.

Kiti dalykai tinka tik kaip 
laužas. Tarp jų minimi lėktu
vai, kurie kaštavo apie 6 bi
lijonus dolerių, bet dabar už 
juos, kaip už laužą, bus gau
ta tik 52 milijonai dolerių.

Apskaičiuojama, kad 1948 
metų gale valdžia dar turės 
nUo karo atlikusių parduoti
nų daiktų už 7 bilijonus do
lerių.

Vetavo Kainę 
Įstatymą

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas vetavo Senato pri
imtą kainų įstatymą.

Tuo tarpu šalis liko be kai
nų kontrolės, bet Kongresas 
susirūpinęs atnaujinti bent 
kelioms savaitėms tą patį 
kainų kontrolės įstatymą.

Ryšium su paskutiniais į- 
vykiais pasitraukė Chester 
Bowles, kurio žinioje dau
giausia buvo kainų kontrolė.

RUSAI VĖL IŠGABENO LABAI DAUG 
LIETUVIŲ I ŠIAURĘ

Paskiausiai gautos žinios 
sako, kad šį pavasarį sovietai 
vėl. pakartojo masinį lietuvių 
išvežimą į Sibirą, šis vežimas 
esąs dar platesnio masto, ne
gu 1941 m.

Visą Lietuvos politinį gy
venimą tvarko NKVD, NKGB 
ir pasienio NKVD. Jų eilėse 
vieni rusai, kalmukai ir kitų 
Azijos tautelių puslaukiniai.

Suėmimo, tardymo ir kan
kinimo ' metodai toki pat, 
kaip 1940-41 metais. Naujas 
kankinimo būdas: suimtasis

Visose aukštosiose mokyk
lose privalomai dėstomi šie 
dalykai: rusų kalba, mark
sizmo - leninizmo pagrindai, 
Tėvynės karas, karinis pa
rengimas.

Visi lietuviai studentai yra 
vieningi. Jie gauna stipendi
jas po 160-180 rublių mėne
siui. Kilogramas sviesto kaš
tuoja 140-180 rublių.
• St. Devenis.

New Yorkas. — Sekmadie
nį, birželio 30 d. 6 vai. vaka
re, New Yorko laiku, prie ne
didelės Bikini salos Pacifiko 
vandenyne buvo numesta 
ketvirta atominė bomba.

Pirmoji buvo numesta per
nai New Mexico tyrlaukyje 
bandymo tikslais, kitos dvi— 
ant Japonijos miestų.

Dabar atominė bomba bu
vo išsprogdinta taip pat ty
rinėjimo sumetimais. Buvo 
norėta sužinoti, kaip daug ji 
gali pakenkti kariniams lai
vams, ir susekti, kokias pa
sekmes paliks ši nepaprasta 
atominė jėga.

Numetus bombą, į padan
ges pakilo baltos ir rudos 
spalvos debesys ligi 50,000 
pėdų aukščio. Šviesa buvo ga
lingesnė, kaip saulės.

Iš viso šiam bandymui bu
vo paskirti 73 laivai.

Pirmieji pranešimai sako, 
kad gal nė vienas laivas ne
liko nesugadintas.

Ligšiol patirta, kad atomi
nė bomba prie Bikini salos 
nuskandino penkis laivus, 
tikrai sugadino 25 laivus, o 
galimas daiktas, kad ir visi 
kiti laivai yra sužaloti.

Tačiau nė vienas iš didžių
jų karo laivų nenuskendo, 
nors jie buvo arti taikinio. 
Bet bombos padaryti nuosto
liai visur matyti. Bent aštuo- 
ni laivai skendo liepsnose, 
nors vienas jų buvo net už 
dviejų mylių nuo taikinio

Kituose laivuose buvo gir
dėti sprogimai viduje—spro
go amunicija ir gazolinas.

Viceadmirolas Blandy, ku
ris vadovavo šiems veiks
mams, pareiškė, kad nors 
atominė bomba padarė dide
lius nuostolius, bet iš to ne
galima daryti išvadas, jog 
lėktuvnešių ir naikintuvų 
amžius būtų praėjęs.

Užtruks gan ilgas laikas, 
kol bus ištirtos ir apskai
čiuotos visos tiek mokslinės, 
tiek ir karinės dabartinio 
bandymo pasekmės.

Mėginimams rengiamasi 
dar dvi atomines bombas iš
sprogdinti.

Tuo tarpu korespondentai 
pranešė ir kitokios rūšies ži
nių: esą, Bikini saloje pal
mės išliko nesunaikintos, ir 
ožkos, kurios buvo sudėtos į 
kraštutinius laivus, ištyrimo 
tikslais, buvo rastos beėdant 
šieną.

Nepriklausomybė 
Filipinų Salose

etika pabėgėlių TautiniusKomjte- strųkcij

De NICOLA ITALIJOS PREZIDENTAS
---------------------------------------- e> ______

Karaliaučiaus 
Vardą Surusino

New Yorkas. — Rytprūsių 
sostinę Karaliaučių rusai pa
vadino Kaliningradu — at
minti prieš kiek laiko miru
siam Rusijos prezidentui.

Nuo senų senovės Kara
liaučius buvo gyvenamas lie
tuvių ir jų giminių. Net ligi 
paskutinių dienų to miesto 
apylinkėse pasitaikydavo iš
girsti lietuviškai kalbant.

Bet rusai neatsižvelgia į 
istorines lietuvių tautos tei
ses ir stengiasi viską kiek 
galint daugiau sumaskolinti.

Prieš karą Karaliaučiuje 
buvo 368,000 gyventojų.

Roma. — Svarbiausios Ita
lijos partijos susitarė, kad 
tos šalies laikinasis preziden
tas būtų De Nicola.

Jis yra neapolietis, 68 me
tų amžiaus.

Steigiamas seimas prezi
dentu jį išrinko 396 balsais 
prieš 108.

Už De Nicola balsavo krikš
čionys demokratai, socialis
tai ir komunistai.

Italijos premjeru vėl nu
matomas dabartinis Alcide 
de Gasperi.

De Nicola yra kompromisi
nis prezidentas. Kairieji bu
vo siūlę filosofą Benedetto 
Croce, dešinieji seną valsty
bės vyrą Orlando.

Dėl jų kandidatūros nesu
sitarus, bus pasirinktas De 
Nicola

negalima nei atsisėsti, nei į 
šalis judėti, o reikia stovėti 
truputį sulenktom kojom.

Taip suimtasis laikomas 
nuo keliolikos valandų ligi 
kelių parų.

Per antrąją okupaciją bol
ševikai jau yra deportavę 
vien į suomių “autonominę” 
sritį netoli Archangelsko apie 
70,000 lietuvių. Išvežtieji 
šaukiasi pagalbos. Mirtingu
mas labai didelis.

Ottawa. — Buvęs Ameri
kos prezidentas Hooveris, ku
ris aplankė 38 kraštus mais
to reikalais, pareiškė, kad pa
sisekė gauti 3,600,000 tonų 
javų, kurių stoka būtų reiš
kusi badą daugeliui žmonių.

Tačiau maisto padėtis te
bėra opi daugelyje kraštų. 
Yra nemaža vietų, kur mais
to atsargų turima tik vienam 
mėnesiui, nors ir taip jau gy
venama labai susivaržius.

VOKIEČIŲ BELAISVIAI LIETUVOJE
______ ♦------------------------------------------------

Maskva. — Po paskelbimo, 
kad likviduojamos dvi Rusi
jos “respublikos” dėl jų gy
ventojų pagelbos vokiečiams 
karo metu, vėl buvo praneš
ta apie eilę bausmių ir “va
lymų” visoje Rusijos prame

gybės norėjo, nes jie naciams 
pagelbėjo 1939 metais sukel
ti karą, ir net pati Sovietų 
Sąjunga užpuolė sugniuždy
tą Lenkiją.

Tą norą neišnaikinamai 
yra atžymėjęs pats Stalinas.

1939 metais Rusijai susita
rus su Vokietija ir Htileriui 
gavus laisvas rankas, Stali
nas į Berlyną nusiuntė tokią 
telegramą:

“Vokietijos ir Sovietų Są
jungos tautų draugiškumas, 
kraujo sucementuotas, turi 
visokeriopą pagrindą būti 
patvarus ir tvirtas.” -

Tikra tiesa — Staliną ir 
Hitlerį jungė kraujo trošku
lys..

nėję, nuo Leningrado ligi to
limų provincijos vietų.

Valymai praėjo tokiose 
vietose kaip Leningrade, 
Maskvoje, Tomske, Stalinske 
ir kitur.

Net vienos Rusijos minis- 
teris buvo atleistas iš savo 
pareigų ryšium su paskuti
niais žygiais.

Pramonės srityje buvo pa
stebėtas apsileidimas, papir
kimai, sabotažas, išeikvoji
mas valdžios pinigų.

Maskvos patvarkymai pa
lietė ir Lietuvą. Esą, ten dar
bininkams, kurie buvo nusi
kaltę sabotaže ir kituose da
lykuose, vėl suteikta teisė 
grįžti prie savo darbų.

New Yorkas. — Lietuvon 
yra atgabenta nemaža vokie
čių belaisvių. Kiti jų yra pri
statyti prie visokių darbų.

Rokišky stiklo fabrike vo
kiečių belaisvių esama dau
giau negu lietuvių darbinin
kų. Klaipėdoje, kuri per karą 
buvo smarkiai sunaikinta ir 
išsprogdinta, esama net pen
kių tūkstančių vokiečių be
laisvių, pristatytų prie viso
kių darbų.

Jų užtinkama ir kitose Lie
tuvos vietose.

Lietuva yra karo tiek iš
naikinta, kad ligšiol ištisi 
miestai ir kaimai guli griu
vėsiuose.

Daug pastatų, ypač bran
gesnių, traukdamiesi išsprog
dino naciai, tarp jų ir daugel 
mokslo įstaigų, pav., Dotnu
vos akademijos rūmus.

Dabar Dotnuvoje tėra tik 
dalis akademijos, bet ir tą 
linkstama perkelti į Kauną.

Lenkijoj Klastojo- 
Rinkimus

Varšuva. — Sekmadienį 
Lenkijoje praėjo rinkimai, 
per kuriuos buvo atsiklausta, 
ar Lenkija nori vienų ar dvie
jų atstovų rūmų. Tai buvo 
svarbiausias šio balsavimo 
tiksiąs.

Mikolaičikas ir jo partija 
stovėjo už du atstovų rūmus.

Bet atrodo, kad bus pa
skelbta laimėjus jo oponen
tus. A

Mikolaičikas pareiškė, kad 
per rinkimus būta suklastoji
mų.

Jis savo tvirtinimą parėmė 
konkrečiais daviniais iš rin
kiminių apygardų.

Balsavime dalyvavo gana 
didelis žmonių procentas.

Paryžius. — Užsienių rei
kalų ministerių konferenci
joje vėl buvo grįžta prie kie
čiausio dalyko—Triesto uos
to.

Rusija sutiko su prancūzų 
pasiūlyta sienos linija tarp 
Italijos ir Jugoslavijos, lygiai 
kaip ir su planu, kad pats 
Triesto uostas su aplinkine 
sritimi būtų sutarptautintas.

Išsprendus šį dalyką, bus 
prieita prie taikos konferen
cijos šaukimo.

Toji konferencija iš pra
džių buvo numatyta pradėti 
liepos mėnesį ir joje turi da
lyvauti 21 valstybė.

Tuo tarpu tiek jugoslavai, 
tiek italai yra nepatenkinti 
siūlymu dėl Triesto srities.

Tame mieste kilo didelės 
riaušės, per kurias turėjo į-

Anglai Užėmė 
Jeruzalę

Sudarė Olandę 
Vyriausybę

Mirė Matsuoka
Tokijo. — Mirė buvęs Ja

ponijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Matsuoka, sulaukęs 
66 metų amžiaus.

Jis buvo teisiamas kaip ka
ro nusikaltėlis.

Haga. — Po mėnesio pasi
tarimų buvo sudaryta olan
dų vyriausybė, kurioj minis- 
teris pirmininkas yra Beel.

Penki ministerial priklau
so katalikų partijai ir tiek 
pat darbo partijai. r

Likusieji trys yra beparty- 
viai.; : '■

Londonas.—Palestinoj 
ramumams nesiliaujant, ang
lų kariuomenė užėmė visą Je
ruzalės miestą ir kitas svar
besnes vietas.

Vien tik pereitą šeštadie
nį buvo suimta per tūkstan
tis žydų.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Attlee atstovų rūmuo
se pranešė, kad Palestinoj te
rorizmo griebiasi stipriai ka
riškai sutvarkyta organizaci
ja.

Šiuo metu Nymindegabo 
stovykloje esama apie 800 
pabėgėlių lietuvių ir apie tiek 
pat kitų tautų.

Danijos vyriausybė nuo 
birželio 1 d. baltiečiams pa
bėgėliams suteikė teisę dirb
ti; lietuvių" skaičius stovyk
loje kasdien mažėja. Per dvi 
savaites į darbus išvyko jau 
apie 180 vyrų ir moterų lie
tuvių.

Daugiausia jie eina žemės 
ūkio ir ruošos darbams.

Potvarkyje pasakyta, kad 
baltiečiams taikomos tokios 
pat darbo sąlygos, kaip ir 
danų darbininkams. Bet iš 
laiškų galima padaryti išva
dą, kad danų darbdaviai nesi
laiko nustatyto atlyginimo 
batiečiams.

Daroma pastangų, kad bū
tų užkirstas kelias mūsų tau
tiečių išnaudojimui.

Kultūrinis lietuvių darbas 
sparčiai varomas pirmyn.

Manila. — Liepos 4 d. Fili
pinų salose paskelbiama ne
priklausomybė.

Ta proga naujoje valstybė-. 
je rengiamos didelės iškil
mės.

Paul McNutt paskirtas pir
muoju Amerikos ambasado- 

-“•’ipinuose.

Berlynas.—Sekmadienį Vo
kietijoje buvo rinkimai ame
rikiečių zonoje.

Daugiausia žmonių balsa
vo Bavarijoje—apie 80 pro
centų.

Pirmoje vietoje laimėjo 
krikščionys socialai, gavę 2,- 
692,207 balsus.

Socialdemokratai gavo 1,- 
815,535 balsus ir komunistai 
406,009.

Apskritai imant, balsuoti 
ėjo kiek mažiau žmonių, negu 
per ankstesnius rinkimus.

Mokykla jau baigė mokslo 
metus.

Visi tautinio ansamblio 
dalyviai aprengti tautiniais 
rūbais.

Ansamblis koncertavo 
daugelyje Danijos miestų ir 
miestelių ir susilaukė didelio 
pasisekimo. Pav., Skerno 
mieste tautinis ansamblis tu
rėjo duoti tris koncertus vie
toj sutarto vieno.

Per visus tris koncertus 
salė buvo perpildyta.

Amerikos Kariai 
Kinijoje

bės departamentas paskelbė, 
kad Kinijoje bus laikoma 20,- 
000 amerikiečių jūreivių.

Nurodoma, kad jie ten bus 
palikti apsaugoti tiekimo li
nijoms.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina: 

Jungt. Valst. metams .........  3.00
Jungt. Valst pusmečiui ....... 1.60
Užsienyje metams ................. 3.25
Užsienyje pusmečiui ............. 1.75
Skelbimu kainos pagal susitarimą.

Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunfiiama pašto ženklų.

AKTUALIEJI LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS REIKALAI

(PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS BAUD. KRYŽIAUS 
PIRMININKU Dr. D. JASAIČIU)

(Mūsų Europos korespondento pranešimas)

LIETUVIO PASIPRIEŠINIMAS
Neseniai teko komunistų spaudoje skaityti teisiamų 

lietuvių partizanų teismo parodymus. Nereikia nei sakyti, 
kad jie toj spaudoj vadinami banditais, buožėmis, reakcio
nieriais ir kitais paniekos žodžiais.

Rašoma su tam tikru naivių naiviausiu pasigailėjimu, 
kad štai kokius lietuvius teisia ir šaudo okupantai, ir tos 
spaudos akimis žiūrint, okupantai atlieka kilnų tautos at
matų valymo darbą.

Bet nepaisant piktų žodžių, šlykščios demagogijos ir 
melo, toje spaudoje lengvai galima pastebėti, kokius ban
ditus, buožes ir reakcijonierius enkavedistai su šunimis 
gaudo, teisia ir žudo. Nereikia nei sakyti, kad šaudo mū
sų patrijotus, besipriešininčius partizanus, laisvės kovoto- 

j jus.
Tokios žinios rodo, kad lietuvių tautoje visu atkaklu

mu eina kova dėl laisvės ir dėl nepriklausomybės. Tos kovos 
nepajėgia nuslopinti žiaurus okupantas nei su savo baisią
ja policija, nei su kariuomene, nei pagaliau su parsidavėlių 
saujele.

Tiems svetimiesiems gaivalams laisvės žiburio Lietuvoje 
nepasisekė ir nepasiseks užgesinti. Jis vėl degs šviesus ir 
galingas, nešdamas paguodą ir gerovę išvaduotiems tautos 
vaikams, kurie šiandien eina kankinių keliu.

Taip, mūsų tauta dabar turi kankinių, kuriuos oku
pantai ir vietiniai kvislingai teisia, kalina ir žudo, bet ateis 
laikas, kada mes teisime žmonijos kriminalistus Lietuvoje. 
Rusas susilauks vokiečio likimo, nors kol kas dar sėdi tei
sėjų suole. Tikėkite, kad ir mes teisime Dekanozovus ir Poz- 
dniakovus, Paleckius, Giras ir Gedvilas, mes teisime visus 
čekistus, kurie lietuvį kankino, teisė ir žudė vien dėl to, kad 
jis buvo lietuvis.

Tegu šmeižia raudonųjų spauda partizanus, kiek tik 
nori, jiems jie jų garbės ir šlovės nenuplėš, nes jie miršta 

"už savo tautą. Gaila kiekvieno žūstančio lietuvio, nes visų 
mūsų reikės atsikėlusioje laisvoje Lietuvoje, bet jie yra vi
sos tautos garbė ir pasididžiavimas.

Kai kas deda dideles viltis būsimam karui, atominei 
bombai, naujai išrastiems nuodams, bet rusų galybės galas 
ateis ir be to. Jis yra neišvengiamas.

.__Atslnąinkit?!7''kad Rusi j(Tyra imperinė vafetybe. Impe
rinės valstybės yra tos, kurios pavergę valdo kitas. Tik vie
ni didžiarusiai yra imperijos šalininkai ir carizmo tęsėjai. 
Nei Ukrainai, nei baltgudžiai, nei kitos tautos nenori didžia
rusių valdžios. Prieš karą Rusijoje buvo tik trečdalis sveti
mųjų, o dabar jau kiekvienam rusui yra 5 svetimi. Be ma
žo skaičiaus parsidavėlių, daugumas yra nepatenkinti nei

■ bolševizmu, nei rusais. Kai tik pradės ta lava judėt, rusai 
susilauks vokiečių likimo.

Visa Lietuva nežiūrint luomų ir pažiūrų skirtumo, ne
žiūrint amžiaus ir lyties, žino, kas yra laisvė, ir dėl laisvės 
gali ji užmiršti viską. Lietuva per šias nelaimes parodė di
delės tautos politinį pribrendimą.

Daugeliui tautų pasibaigė karas, o Lietuvos partizanai 
nepraranda vilties ir jie nenutrauks tos nelygios kovos, iki 
tėvynė atgaus laisvę ... J. A.

Lietuvos Raudonasis Kry
žius vis labiau stiprina savo 
veiklą ir plačia šalpos darbą 
lietuvių tremtinių tarpe. Nors 
sąlygos nelengvos, kliūčių 
daug, visur veikia visokiausi 
apsunkinimai ir suvaržymai, 
bet pasišventimas ir lietuviš
ka kantrybė viską pakelia ir 
nugali. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus šalpos ir globos 
veikla darosi vis konkretes
nė ir giliesnė, nors ir reikala
vimai vis didėja.

Dr. D. Jasaitis, dabartinis 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas, Amerikos lietu
vių spaudos korespondentą 
Europoje plačiai painforma
vo apie Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus atliktus darbus, 
dabartinę veiklą, jos santy
kius su BALFu, kitomis už
sienio šalpos organizacijomis 
ir kitais aktualiaisiais klausi
mais.

Užuomazga ir vadovybė
Lietuvos Raudonasis Kry

žius yra nenutraukiama Lie
tuvoje veikusio Raudonojo 
Kryžiaus tąsa. Jis vadovau
jasi Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Draugijos statutu ir

Vardas

Gatvė

Miestas

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year    3.00 
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus nuostatais ir tradicijo
mis.

Nepriklausomoje Lietuvo
je Raudonojo Kryžiaus veik
la buvo plačiai išsišakojusi. 
Lietuvą sovietams okupavus, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
veikla buvo sustabdyta. So
vietų Sąjunga, pamindama 
žmoniškumo ir artimo mei
lės principus, RaudonojoKry- 
žiaus iš viso nepripažįsta.

Vokiečių okupacija Lietu
vos Raudonajam Kryžiui ne
buvo geresnė. Veikti buvo ne
leidžiama. Vokiečiai uoliai tę
sė bolševikų pradėtą griovi
mo darbą.

Tik praėjusią vasarą, kai 
nacinė Vokietija buvo nuga
lėta ir karas Europoje pasi
baigė, lietuviai tremtiniai va
karinėje Vokietijoje atgaivi
no Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus veiklą.

Užuomazga padaryta 1945 
m. birželio mėn. Wuerzburge.

Pirmieji organizavimosi ir 
darbo žingsniai buvo sunkūs. 
Tuo metu susisiekimo Vokie
tijoje dar beveik ir nebuvo, 
veikė visokiausi kariniai su-

KRAUJO ROŽES
žydi gėlės—skaisčios kraujo rožės 
Mūs Tėvynės vargo laukuose, 
Švilpia vėjas tuščiomis pakluonėms, 
O kraujuos paskendus mūsų Lietuva ...
Verkia motina prie kryžiaus
Savo žuvusio sūnaus,
O lauke ten kraujo rožės žydi, 
Kur galva nusviro karžygio šaunaus ...
Ūžia miškas toks paniuręs 
Ir nutilus ten daina ... 
O tik broliai mūs galiūnai 
Laisvę gina kruvina kaina.
Nepalūžkit jūs, galiūnai, 
Jūsų aukos—kraujo rožės žydi! . . . 
Jūs, garbingi broliai, sūnūs, 
Iškovosit mūs Tėvynei džiaugsmą didį!

Vladas Būtėnas.
Flensburgas—1946-IV-29

varžymai, o sugriautame 
Wuerzburgo mieste ne tik ne
buvo kur įsikurti, bet nebuvo 
kur apnakvindinti ir vieno 
kito valdybos nario, pėsčio
mis šimtus kilometrų atvy
kusio Raudonojo Kryžiaus 
reikalų tvarkyti...

Spalių mėn. pradžioje Lie
tuvos Raudonasis Kryžius 
apleido Wuerzburgą ir per
sikėlė į Tuebingeną, prancūzų 
okupacinių pajėgų valdomą 
sritį. Atsirado patenkinamos 
patalpos, užvirė darbas — ir 
taip Lietuvos Raudonasis 
Kryžius išaugo į didelę šalpos 
ir globos organizaciją, dabar 
Vokietijoje ir Austrijoje tu
rinčią 90 skyrių ir 25 įgalio
tinius.

Dabartinę Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus vyriausiąją 
valdybą sudaro: Dr. D. Jasai
tis—pirmininkas, pulk. med. 
gyd. V. Ingelevičius — vice
pirm., prof. M. Avietėnaitė— 
gen. sekretorius, J. Paknys— 
iždininkas, prof. Dr. V. Ka- 
nauka—sanitarijos ir medic, 
reikalų vedėjas, prof. Dr. J. 
Zubkus—įgaliotinis anglų zo
nai, prof. Dr. Z. Ivinskis—or
ganizacinio skyriaus vedėjas 
ir kun. prof..Dr. M. Ražaitis 
—įgaliotinis amerikiečių zo
nai Bavarijoje.

Austrijoj Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus įgaliotiniu yra 
D. Gruodis, o vakarinėje ame
rikiečių zonos dalyje—prov.
J. Makauskas. Zoniniai įga
liotiniai turi plačias teises.

Revizijos komisiją sudaro:
K. Bielinis, kun. prof. P. 
Dambrauskas ir teis. A. Leo
nas.
Išblaškytas Lietuvos Raudo

nasis Kryžius
Teisinė Lietuvos Raudono

jo Kryžiaus padėtis panaši į 
kitų lietuvių tremtinių orga
nizacijų padėtį. Jis gali pa
reikšti savo darbo planus ir 
pageidavimus tik ten ir tiems, 
kurie nori jį išgirsti, suprasti 
ir padėti. Tarptautinis Rau
donasis Kryžius Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus nėra 
pripažinęs ir su juo santy
kius palaiko tik de facto.

Nežiūrint tų sausų teisinių 
formalumų, Lietuvos Raudo
nasis Kryžius turi glaudžius 
darbo ryšius su Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus delega
tais, esančiais įvairiose Vo
kietijos okupacinėse zonose 
(be Sovietų zonos). Iš jų ne
retai Lietuvos Raudonasis 
Kryžius gauna įvairių gėry
bių, kurios perteikiamos 
tremtiniams. (

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus santykiai su centrinė
mis UNRRAos vadovybėmis 
beri, bet iš UNRRAos para
mos negaunama; bėrai bent 
tiek, kad UNRRA Liet. R.K. 
atstovus maloniai priima, iš
klauso pageidavimų. Pasku
tiniuoju metu santykiai su 
UNRRA pradeda plėstis ir 
stiprėti. Kai kuriose vietose 
UNRRAos vadovybė įvairiais 
reikalais kreipiasi į Liet. 
Raud. Kryžių, prašo pareikš
ti nuomonę, kviečia į savo pa
sitarimus.

Liet. R. Kryžiaus bendra
darbiavimas su okupacinė
mis įstaigomis visą laiką bu
vo sklandus.

Liet. R. Kryžiaus darbą, 
vargus ir padėtį labai teisin

gai apibūdino vienas ameri
kietis karininkas, pasakyda
mas, kad tai “išblaškytas 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius” . . .
BALE—didžiausias Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjas

BALF yra didžiausias ir 
pagrindinis Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus rėmėjas ir ap
rūpintojas.

Iki gegužės mėn. Let. R. 
Kryžius iš BALFo yra gavęs 
dvi drabužių siuntas, suside
dančias iš 18,000 svarų. Siun
tose buvo daugiausia mote
riški drabužiai. Labai trūks
ta batų, vyriškų kostiumų, 
rankšluosčių, paklodžių, bal
tinių ir vaikams apavo ir dra
bužių.

Liet. R. Kryžius iš BALFo 
gavo 177 dėžes įvairiausių 
vaistų. Vaistai padalinti vi
siems L.K.R. skyriams.

Balandžio mėn. gauta 3 
vagonų maisto siunta, susi
dedanti iš konservuotų dar
žovių vaikams, konservuoto 
pieno, muilo, ryžių ir t.t. 
Maistas, kaip ir gautieji dra
bužiai, per Raud. Kryžiaus 
skyrius tuojau dalinamas 
tremtiniams. r 4

Mokykloms priemonių dar 
negauta. Dabar Liet. R. Kry
žius iš BALFo yra gavęs pra
nešimą, kad drabužių ir kitų 
reikmenų yra išsiųsta dar 100 
tonų. Jei visus drabužius pa
vyks gauti, kuriam laikui 
tremtinių aprūpinimas dra
bužiais bus patenkintas.

Savo lankymosi metu BA
LFo pirm. Dr. J. Končius pa
žadėjo vaikams užpirkti 8,- 
000 porų vaikiškų batų.

Kiti Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjai

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus neužmiršo ir Tarptau
tinis Raudonasis Kryžius. Jis 
atsiuntė kelis tūkstančius pa- 
kietėlių ir rūkalų.

Pažadėjo Liet. R. Kryžių 
sušelpti ir Tarptautinė Orga
nizacija Vaikams Gelbėti iš 
Pietų Amerikos. Iš jos lau
kiama batų, drabužių, muilo, 
miltų. Tikimasi, kad atsiras 
ir naujų geradarių, prisime
nančių benamius žmones.

Lietuvių studentų globa
Liet. R. Kryžius daug dė

mesio kreipia šalpai lietuvių 
tremtinių studentų, tęsiančių 
studijas įvairiuose Vokietijos 
universitetuose.

Studentams šelpti yra su
darytas specialus fondas. Sti
pendijoms skirti sudaryta 
tarpžinybinė komisija, ku
rion įeina Liet. R. Kryžiaus, 
Liet. Tremt. Bendruomenės, 
profesūros ir studentų atsto
vai.

Stipendijas gauna daugiau 
kaip 1,200 lietuvių studentų 
tremtinių. BALF pažadėjo 12 
studentų pasiųsti gydytis į 
Šveicariją.

Neužmirštami politiniai 
kaliniai

Daug lietuvių nacių siautė
jimo laikais sėdėjo kalėji
muose ar koncentracijos sto
vyklose. Nemaža dalis žuvo, 
buvo nukankinti, o išlikusie
ji daugiau ar mažiau neteko 
sveikatos. Liet. R. Kryžius 
ypatingai rūpinasi buvusiais 
politiniais kaliniais, teikda
mas jiems piniginę, daiktinę 

paramą. Tą darbą vykdo vy
riausia valdyba ir visi sky
riai.

Dabar yra susitveręs nacių 
aukų—Lietuvių Politinių Ka
linių Centro Komitetas. Jis 
veda visų buvusių lietuvių 
politinių kalinių registraciją 
ir talkininkauja Liet. R. Kry
žiui jų šalpos darbe.

Pagalba belaisviams
’Daug pasišventimo ir sun

kaus darbo Liet. R. Kryžius 
įdėjo karo belaisvių globai ir 
išlaisvinimui.

Vokiečiai visokiausiomis 
teroro priemonėmis į įvairius 
karinės reikšmės pagalbinius 
darbus buvo sugaudę apie 
17,000 lietuvių.

Vokietijai kapituliavus, da
lis tokįų sugaudytų lietuvių 
pateko į karo belaisvių sto
vyklas. Jų padėtis buvo sun
ki ir kartais, atrodė beviltiš
ka.

Liet. R. Kryžius visokiau
siais būdais stengėsi susi
rišti su lietuviais karo be
laisviais, juos paremti ir iš
laisvinti.

Reikia pasidžiaugti, kad 
pastangos nenuėjo veltui. 
Anglų žinioje buvę lietuviai 
karo belaisviai jau paleisti ir 
apgyvendinti vienoje stovyk
loje, kaip ir visi DP žmonės.

Prancūzai taip pat paleido 
lietuvius karo belaisvius, bu
vusius prancūzų valdomos 
Vokietijos dalies stovyklose. 
Dar apie 200 lietuvių belais
vių yra Prancūzijoj. Ten jų 
padėtis ir dabar tebėra labai 
sunki, nes jie visiškai atskir
ti nuo lietuviškos minties ir 
gyvenimo. Nelengva sužinoti 
ir jų buvimo vietą. Nemažas 
jų skaičius turėjo išvykti į 
Sov. Sąjungą. Dabar prancū
zai juos pažadėjo paleisti.

Amerikiečių žinioje yra 
apie 850 lietuvių belaisvių. Jų 
paleidimas jau pradėtas. 
Amerikiečių karinė vadovy
bė patikino, kad ligi liepos 
mėn. visi lietuviai belaisviai, 
esantieji amerikiečių žinioje, 
bus paleisti.

\ Liet. R. Kryžius belaisvių 
paleidimo reikalu daug kar
tų kreipėsi į sąjungininkų 
centrines karo įstaigas, iš
aiškindamas, kokiomis prie
monėmis lietuviai pateko į 
pagalbinę vokiečių kariuome
nę. Taip pat kreiptasi į Tarp. 
R. Kryžių, kad jis globotų lie
tuvius karo belaisvius, esan
čius belaisvių stovyklose.

Yra žinių, kad apie 400 lie
tuvių belaisvių yra Jugosla
vijoje. Smulkiau apie juos 
nieko nežinoma, ir jiems pa
gelbėti nėra jokios galimy
bės. Neabejotina, kad jų pa
dėtis sunki.

Taip atrodo išblaškytojo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
veikla.

Per nepilnus metus jis bai
gė savo vidinį susiorganiza- 
vimą, užmezgė ryšius su tarp
tautinėmis šalpos organizaci
jomis ir pradėjo praktiškai 
vykdyti jam patikėtus užda
vinius. Įveikdamas sunkias 
kliūtis ir nedateklius, Lietu
vos Raudonasis Kryžius tam
pa vis pajėgesnė ir naudin
gesnė benamiams lietuviams 
šalpos organizacija.

St. Devenis.

Lietuvių Našlaičių 
Prieteliams

BALF vadovybė yra nepa
prastai dėkinga lietuvių 
draugijoms ir atskiroms šei
moms, kurios atsiliepė į pra
šymą ištiesti pagalbos ranką 
lietuviams našlaičiams.

Visa eilė draugijų paskyrė 
stambias sumas našlaičių ke
lionės išlaidoms padengti. 
Daug asmenų ir šeimų pa
reiškė noro pasiimti lietuvius 
našlaičius savo visiškon glo
bom Keliasdešimt asmenų 
panoro įsūnyti (adoptuoti).

Kadangi našlaičių atgabe
nimas nėra taip paprastas ir 
lengvai prieinamas dalykas, 
kaip pradžioje atrodė, todėl 
BALF vadovybė turėjo susi-|

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS

Federacijos centro valdyba yra nustarusi šaukti Ame
rikos Lietuvių Katalikų Kongresą.

Kongresas įvyks Capitol viešbuty Neyv Yorke spalių 20 
ir 21 dienomis. .

Jau rūpinamasi Kongreso parengimu, programa ir at
stovų bei svečių priėmimu.

Tas rūpestis yra pavestas Federacijos New Yurko ap
skričiai.

Birželio 28 d. apskritis savo susirinkime išrinko Ame
rikos Lietuvių Katalikų Kongresui ruošti komitetą.

Komitetan garbės nariais įeina vietos ir apylinkės lie
tuviai klebonai kunigai N. Pakalnis, J. Balkūnas, K. Pau- 
lionis, J. Aleksiūnas ir J. Gurinskas — visi iš New Yorko; iš 
New Jersey: kun. M. Kemėšis, kun. I. Kelmelis, kun. J. Si
monaitis, kun. L. Voiciekauskas, kun. J. Kinta ir kun. J. 
Šėmis.

Komiteto nariais išrinkti: J. Laučka, J. Tumasonis, P. 
Montvila, K. Krušinskas, St. Lukoševičius, M. Galčius, K. 
Cerebiejus, J. Brundza, K. Baltrušaitis, J. Butkus, A. Vai
čiulaitis, A. Pažereckienė, Butkienė, M. Dulkienė, Skarulie
nė, šarkauskienė, E. Kašetienė, M. Mikolaitis, M. Varnis ir 
Pr. Stravinskienė.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresui ruošti komite
to valdybą sudaro: pirm. J. Laučka, vicepirm. K. Baltrušai
tis, J. Brundza, St. Lukoševičius ir S. Cerebiejus, sekret. J. 
Tumasonis, iždin. K. Krušinskas, spaudos reikalams narys 
A. Vaičiulaitis.

Nakvynių komisijon įeina A. Pažereckienė, Galčius, M. 
Dulkienė, Butkienė, Skarulienė.

Pramogų komisijon išrinkti vietos parapijų vargoninin
kai.

Visi Amerikos lietuviai katalikai ir jų draugijos jau iš 
anksto raginami ruoštis šiai didelei progai — savo kongre
sui spalių 20-21 d.d. New Yorke.
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PARSIKVT
IŠ E

Geraširdži 
miršta save 
minių ar tau 
riuose krašt 
parsikviečia

Jau kelets 
ko į Amerik 
bus ir nesuc

LIETUVIŲ E 
Trečiadieni 7:( 

D1 
ANTAJ 

3619 East
Phlla 

Telefonuos

Tel. DEW.

Jos. K
LIETI

LaLs niuo tas

ĮKURTA LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ 
PROVINCIJA

Nuliūdimo 
šaukti:

1940 m. birželio 15 d. Sovietų 
Rusijai okupavus Lietuvą, pran
ciškonų šv. Kazimiero provinci
ja, atstatyta po Didžiojo Karo 
didelėmis pastangomis ir auko
mis, buvo sunaikinta. Komunis
tai konfiskavo visus Šv. Kazimie
ro provincijos vienuolynus ir jos 
išlaikomas mokslo įstaigas.

1941 metų pradžioje, nugalėję 
daugybę kliūčių, dalis Lietuvos 
pranciškonų atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir čia įkūrė 
vienuolyną, Amerikos lietuvių 
tarpe tęsė toliau apaštalavimo 
darbą važinėdami su misijomis, 
paskaitomis, organizuodami tre
tininkus ir leisdami religinio ir

laikyti nuo tolimesnių prašy
mų paramos. Iki šiol į Ameri
ką atvežti keturi našlaičiai— 
trys mergaitės (dvi 16 metų 
ir viena 17 metų) ir vienas 
berniukas (15 metų). Niekas 
nebuvo pareiškęs noro įsūny
ti tokio amžiaus našlaičių. 
Turimas našlaičių sąrašas 
rodo, kad aiški dauguma jų 
yra vyresnio, nei 12 metų am
žiaus. Dabar laukiama naujo, 
tikslaus sąrašo, kurs parody
tų našlaičių tėvų vardus ir 
jų kilimo vietą.

Kai tik turėsime daugiau 
žinių, tuojau pranešime ir per 
laikraščius ir per BALF sky
rius ir tiesiog visoms šei
moms, kurios nori įsūnyti 
našlaičius. Visi pinigai, suau
koti našlaičių reikalams, yra 
atskiroje sąskaitoje. 

Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

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

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

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

KAINA $3.00
Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:

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

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

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

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

Dailidė Ba 
tačiau iš išvs 
pilni sveikate 
jo vienmečių, 
kilmių metu > 
tas saulės spi 
jo garbanas, 
tas medžio ša 
ne be malona 
vydi jam ir st 
imamos vicep 
rios iš medžie

Jis veikiai 
kelto kunigo, 
lęs, kaip moi 
dvasiškis, tyr 
kaip samaritii 
plaukus, ir k 
rankoje skryt 
dobiliukas. Ni 
dos, pati žemi 
žinoma, moru 
bulumų, tai ] 
dailidė pirmą: 
parapiją atk< 
reles ir išimt 
nelis, nepasie 
ausys išraude 
įstengia prisil 
kristijonas, ir 
Nebesumodan 
persižegnuojo 
bėgo prie alto

patriotinio turinio laikraštį “Šv. 
Pranciškaus Varpelį.”

Daugėjant Lietuvos pranciš
konų skaičiui Amerikoje, Vy
riausia Pranciškonų Ordino va
dovybė, įvertindama Lietuvos 
pranciškonų organizavimosi ir 
veikimo pastangas ir norėdama 
sukoncentruoti Amerikoje po 
platųjį pasaulį karo išblaškytus 
benamius Lietuvos pranciško
nus, Apašt. Sosto leidimu šie
met birželio 7 dieną savo dekre
tu įkūrė Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse naują Lietuvos pran
ciškonų šv. Antano provinciją.

Naujosios Lietuvos Pranciško
nų šv. Antano Provincijos Ame
rikoje Pirmuoju Provincijolu pa
skirtas Tėvas Justinas Vaškys, 
O.F.M., kuris iki šiol ėjo vyriau
sio Lietuvos pranciškonų Ameri
koje viršininko pareigas.

Šv. Antano provincijos pata
rėjais paskirti: Tėvas Juvenalis 
Liauba, O.F.M. ir Tėvas Leonar
das Andriekus, O.F.M.

Istoriniame Lietuvos pranciš
konų Šv. Antano provincijos į- 
kūrimo dokumente Amerikos 
pranciškonų generalinis delega
tas D. G. Tėvas Mathias Faust, 
O.F.M. rašo: “Komunistų sunai
kintosios pranciškonų Šv. Kazi
miero provincijos Lietuvoje vie
nintelė ateities viltis dabar yra 
naujai Amerikoje įkurtoje Lie
tuvos pranciškonų provincijoje. 
Tegul naujoji Lietuvos pranciš
konų provincija Amerikoje auga 
ir stiprėja ir tegul Dievas laimi
na naujojo provincijolo darbus. 
Serafiškas palaiminimas telydi 
visus naujosios provincijos na
rius.”
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PARSIKVIEČIA GIMINES 
IŠ EUROPOS

Geraširdžiai lietuviai nepa
miršta savo nelaimingų gi
minių ar tautiečių Europos į- 
riuose kraštuose ir juos čion 
parsikviečia.

Jau keletas šeimynų atvy
ko į Ameriką ir čia gavo dar
bus ir nesudaro jokių sunku-

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pjn. Beit. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKA8 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABOKIUS

Laisnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.
BUS MISIONIERIUS

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
• nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

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 

3364-16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

mų savo geradariams, nes jie 
savo uždarbiu atlygina už at- 
kvietimą ir pasilieka dėkingi 
savo geradariams visą gyve
nimą.

Šiuo metu Kemagiai rūpi
nasi partraukti savo gimines. 
Jų net 4 asmenys, bet jie ti
kisi, kad pavyks juos par
traukti ir jie suras sau gyve
nimą Amerikoj.

Tikrai pagirtina.

NUVEŽĖ DRABUŽIUS

Iš šv. Kazimiero parapijos 
išvežta apie 500 svarų drabu
žių lietuviams pabėgėliams.

Jie visi nuvežti į sandėlį 
Brooklyne, kuriuos priėmė 
sandėlio tarnautojas.

Drabužius suaukojo patys 
žmonės, nes prie klebonijos 
yra pastovi iškaba su užra
šu, kad čia priimama drabu
žiai, avalynė ir aukos bei 
maistas lietuvių karo nuken- 
tėjusiems. Tai matydami net 
svetimtaučiai aukoja. Dabar 
drabužių ir kitokios aukos 
vėl plaukia į lietuvių fondą.

Gaila, kad kitose vietose 
panašių iškabų nematyti.

Vietinis jaunuolis Juozas 
Kundrotas, 1707 S. 2nd St., 
Marianapolio mokinys, šio
mis dienomis išvyko į Chi- 
cagą, kur stos į Marijonų vie
nuolyną.

Jaunuolis pasiryžęs tapti 
misionierium.

VEDYBOS

Birželio 22 dieną susituokė 
Viktoras Grigalius su Elena 
M. Mondilo. Jų sutuoktuvės 
įvyko šv. Mykolo bažnyčioje.

Pranas Radzevičius susi
tuokė su Ona Kolakauska. 
Jiedu susituokė šv. Lauryno 
bažnyčioje birželio 22 dieną.

Tą pačią dieną Juozapas 
Petkus susituokė su Mary 
Baur šv. J. širdies bažnyčioj, 
Philadelphijoj.

DIDELI KARŠČIAI

Birželio pabaigoj Philadel- 
phijoj užklupo dideli karš
čiai.

Visi slėpėsi nuo tų karščių 
maudyklėse ar pavėsiuose. 
Kas tik saulės paragavo, tai 
tuoj nudegė raudonas kaip 
vėžys. Karščiai siekė 90 laips
nių.

LIETUVOS KONSULATO CHI
CAGOJ PAIEŠKOJIMAI

Adomaičiai, Jonas, Petras ir Pranas. 
Jonas ir Petras gimė Kuprių k., Šiau
lių valsč., o Pranas gimęs Amerikoje.

Adutavičlūtė (Adutowicz), Konstan
cija, vyro pavardė nežinoma.

Ambrozienė-Stonkutė, Barbora, ki
lusi iš Pypliškių k., Naumiesčio vai.,. 
Tauragės apskr. Gyveno Phila., Pa.

Antanavičienė-Stasiulevičiūtė, Lilija, 
duktė Natalijos Stilsonienčs.

Antanavičiai, Karolis ir Leontina, 
iš Akmenės mst., Mažeikių ap., gyve
na Boston, Mass.

Apulskiai, Kazys ar Raimundas. Gy
vena Chicagoje.

Arnauskas, Juozas, iš Virbalio mst.
Ašipauskas, Antanas, iš Moskabū- 

džių k., Keturvalakių vai.
Balčas, Vladas Ir jo šeima, iš Panen- 

drės vnkm., Panevėžio valsč., gyveno 
Boston, Mass.

Banaitis, Tadas, gyv. Pittsburghe, 
arba jo dukterys.

Bartašiai, Baltrus ir Juozas, iš Ska
čių k., Šiaulių apsk.

Bartlninkattis, Petras, iš Gutkaimio 
km.

Sieliniai, Iš Veikščių k., gyv. Chica
goje.

Birk, Jonas ar Joana, anksčiau gyv. 
49th St. ar Court, Cicero, III.

Botyrius, Petras, iš Bajorų k., Vil
kaviškio valsč.

Debulevičius, Kazys ir Debulevičiū- 
tė, Magdalena, iš Naujanėlės k., Kal
varijos vai., Marijampolės apskr.

Dorilas, Jurgis, iš šlūrių k., šakių. 
Gyvena Brooklyne.

Drasutavlčiūtė-Stočkienė, Stanisla
va, iš Telšių, gyv. Chicagoje.

Dudonis, Feliksas, sūnus Stasio, gi
męs 1891 m., gyv. Bostone.

Gaidamavičius, Jurgis, iš Švenčio
nių apskr.

Galvydis, Balys, iš Učiukų k., Užpa
lių vai., Utenos apskr.

Galubauskas, Juozas, iš Mijaugonių 
k., Kletavišklo vai.

Germanavičius, Julius, iš Krokinin- 
kų k., Alytaus apskr.

Gintautas, Petras, 1928 m. atvyko 
Amerikon iš Fermos km., Subačiaus 
vai., Panevėžio apskr.

Januliai, Edvardas ir Alfonsas, iš 
Miškinių k., Užpalių vai., Utenos aps.

Jasilevičius, Jonas iš Virbalio, arba 
jo šeima.

Jonikas, Juozapas, iš Antrlngių k., 
Pagramančiu parap., Tauragės valsč. 
Gyvena Chicagoje.

Jutelytė, Kazė, iš Vaskonių k., Pa
nevėžio aps. Gyvena Chicagoje.

Kalikstai, Petras ir Pranas, iš Ko- 
varsko. | .

Kaminskas, Petras, iš Panausupio 
w., Marijampolės apskr., arba jo šei
mos nariai.

Karalevičlus, Jonas, iš Mančlūnų k., 
Alytaus apskr. Gyveno Scranton, Pa.

Kavaliauskas, Pranas.
Kesiūnas, Ignas, iš Stenionių, Pan

dėlio valsč., gyvena Chicagoje.
Krakauskaltė, Marija, iš Gutkaimio 

km.
Krelpavičius, Juozas, gyvena New 

Yorke ar McAdoo, Pa.
Kučinskai, Juozas ir Vladas, iš Rug- 

laičių k., Šiluvos vai.
Kuncevičius, Juozas, sūnus Liudvi

ko, iš Vabalninku. Gyv. Bostone.
Landis, Jonas T., gyv. Chicagoje.
Leikai, Jonas, Stasys ir Kazimieras, 

iš Rupčkiu km., Šimkaičių.
Liaušas, Rapolas, iš Skačių k., Kur

šėnų vai., Šiaulių apskr.
Lukauskas, Antanas, iš Gargždžių 

mst., Kretingos apskr.
Matūzaitės, Ona ir Elena.
Mažrimas, Antanas, iš Kretingos ap„ 

Kulių valsč., gyv. La Salle, Ill.
Milinavičius, Jonas, sūnus Felikso, 

iš Šiaulių. Gyv. Chicagoje.
Mocevičiai, Pranas ir Jurgis, arba 

jų žmonos.
Navickas, Ksaveras, iš Daugirdų k., 

Alytaus aps.
Navickienė, Ona, iš Panevėžio aps., 

Vaskonlų km. Gyv. Chicagoje.
Norkai, Domininkas, Augustinas, 

Kazimieras ir Jonas. Gyv. Bellwood ir 
Chicago, Ill., ir Detroit, Mich.

Pagarelslds, Stasys, gyv. Wilkes- 
Barre, Pa.

Paulionis, Antanas, iš S. Kalvarijos, 
gyvena Clevelande.

Petraitis, Jonas, sūnus Mato, iš 21- 
delių km., Panevėžio apskr., gyvena 
Chicagoje.

Podolskis, Jonas, iš Virbalio mst.
Povilaitis, Petras, iš Krekštėnų k., 

Alytaus apskr.
Pranevlčiai (Pranewicz), Zigmas ir 

Ričardas.
Pakaitė, Janina ir Pūkas Kostas, iš 

Taujėnų, Ukmergės aps.
Pumputis, Antanas, iš Vijuolių k., 

Šiaulių valsč.
Radavičiai, vardai nežinomi, gyve

na Chicagoje.
Radavičlenė, Adolfina, iš Radiškės 

k., Tauragės aps.
Radavičlenė, Zosė.
Radišauskienė-Bundzaitė, Marijona, 

duktė Tamošiaus ir Marijonos Bund- 
zų, gimusi šakių aps., gyv. Pittston, 
Pa.

Radvilai, Petras ir Ona, iš Norvai- 
šių k., Gruzdžių valsč.

Rasbadauskienė, Zofija, iš Radiškės 
k., Kaltinėnų valsč., Tauragės apskr.

Riškus, Petras, iš Purvaičių kaimo, 
Plungės valsč. Gyv. Chicagoje.

Ruzgai, Juozas ir Antanas, iš Rais
tinių km., Tauragnų valsč., Uterios 
apskr., arba jų valkai.

Sadulal, Juozas ir Edvardas, iš Pa- 
javonlo valsč.

Sakalauskai, Mykolas ir Juozas, iš 
Šeduvos, Panevėžtcr apsk.

Šidlauskai, Jurgis Ir Pranas, iš Bir
žų aps., Gaižiūnų km.

Šlmkevičius-Šimkus, Juozas, iš Rie
tavo valsč.

S paltis (Spaičius), Albertas.
Špokas (Spack), Aleksas, 1923 m. 

gyveno Carbondale, Pa.
Staknys, Stanislovas, arba jo šei

ma, iš Palangos. Gyv. Chicagoje.
Stasiulevičienė - (Stilson)-Kumetytė, 

Natalija, duktė Jono, iš Veliuonos 
mstl.

Stočldenė-Drasutavičiūtė, Stanisla
va, iš Telšių, gyv. Chicagoje.

Strodomskis, Juozas, gimęs 1901, 
sūnus Kajetono, gyv. Chicagoje.

Tarasevičius, Albinas, gyv. Kearny, 
N. J.

Tolvaičienė, Olė, iš Radiškės km.,

Tolvalšienė-RadaviMtttė, Aleksand
ra.

Urbonas, Aleksandras, sūnus Baltra
miejaus, iš Diržionių k., Raseinių aps.

Vilkai, Juozas ir Pranas, iš Padailų 
km., Gelvenų vals., gyv. Chicagoje.

Vilutis, Petras, sūnus Petro, iš Už
palių mstl., Utenos apskr.

Zableckas, Kostantas, iš Moskabu- 
džių km., Keturvalakių vals.

žiogas, Vincentas, Lietuvoje gyv.
Kulšienių km., Sėdos vals.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti i

Agarodoval, Jonas ir Marija (Min- 
derytė) ir jų sūnus Mykolas, iš Uk
mergės aps. Gyv. Chicagoje.

Ambrasai, Jonas ir Antanas, gyve
no Bostone.

Arlauskienė - Butviiaitė, Marijona, 
gyv. Chicagoje.

Armonas, Jonas, sūnus Alekso, iš 
Biržų aps., gyv. New Yorke.

Ašmonaitė, Agota, duktė Kasparo, 
iš Tauragės. Gyv. Chicagoje.

Auksoraitytė, Agota.
Austrevičius, Petras.
Bagdonas, Balys, gyv. Chicagoje.
Bagdonienė-Kleizaitė, Magdė, ir jos 

vaikai.
Balčiūnas, Povilas, sūnus Petro.
Banls, Jurgis.
Bartašius, Jonas, ūkininkas Phila. 

apylinkėje.
Bartkus, Adolfas, ir jo sūnūs Alber

tas ir Ričardas. Gyv. Chicagoje.
Bendikienė-Staškauskaitė, Julė ir 

Pranė, gyv. Chicagoje ar Philadelphia.
Bieliauskienė, Salomėja, gyv. Chica

goje.
Brazauskas, Stasys ir Vytautas. 1938 

metais gyv. Brooklyne.
Bražinskaitė, Marijona ir Karolina, 

gyv. Sam Camburg (?) mieste prie 
New Yorko.

Bražinskas, Jonas, iš Alytaus aps.
Bučienė-Ilevičiūtė, Stasė, gyv. Chi

cagoje.
Budrevičius, Danielius, gyv. Chica

goje.
Budrienė - Šimanskaitė, Filomena.

Gyveno Racine, Wise.
Budrytė, Zofija, gyv. Chicagoje.
Budrionis, Pranas, iš Utenos, gyv. 

Cleveland, Ohio.
Bukiai, Kazys ir Petras, sūnūs Au

gustino.
Bulata, Mateušas. Kriaučius, gyvena 

Chicagoje.
Bulota, Antanas, gyv. Chicagoje.
Černiauskas, Juozas. Gyv. New Yor

ke.
Ciočys, Motiejus, gyv. Mass, valst.
Ciplijauskas, Vincas, iš Marijampo

lės aps., gyv. New Yorke.
Dancevičlus, Vytautas, gyv. Phila.
Dajokas, Mykolas, gyv. Pittsburgh.
Darvlnskaitė, Ona, gyv. Chicagoje.
Davilis, Petras.
Degutienė, Ona.
Dovydaitis, Julijus, sūnus Jono, gyv. 

Chicagoje.
Dudutis, Juzefą, iš Alytaus aps., gy

vena Lynn, Mass.
Flower (Kvietkauskas), Jurgis, gyv. 

Los Angeles, Cal.
Galinauskas, Kazys, sūnus Ignaco, 

gyv. Bostone.
Giedraitis, Antanas, gyv. Chicagoje.
Godvaiša, Juozas ir Cezaris.
Grigalaitis, Pranas, gyv. Chicagoje.
Greičaltis, Simas, gyv. Brooklyne.
Gudavičienė-Rudaitytė, Ona, duktė 

Simono ir Onos, gyv. New Yorke.
Gudonis, Domininkas, turėjo mėsos 

krautuve Chicagoje.
Jakštytės, Marija ir Natalija.
Jankevičius, Petras, gyv. Kenosha, 

Wise.
Jasinskienė - Belečkevičiūtė, Marija, 

gyv. Chicagoje.
Jaškulytė, Ona, gyv. Chicagoje.
Jezukevičius, Marijona, gyv. Mass, 

valst.
Joeys-Jacevičius, Kazimieras, gyve

na Philadelphijoje.
Jonušas, Kazys, arba jo žmona ir 

valkai, gyv. Baltimore, Md.
Jurėnas, Antanas ir Jurgis.
Kaminskienė, Veronika.
Karvelienė-Liaudanskaitč, Stanisla

va, gyv. Chicagoje.
Katilius, Jonas ir Grasilda (Gaiga

laitė), gyv. Chicagoje..
Kavoliukas, Rapolas, gyv. Chicagoj.

CONSULATE OF LITHUANIA
30 N. La Salle St., Chicago 2, Hl.

LIETUVIAMS BERNIUKAMS TINKAMIAUSIA 
MOKYKLA—

MARIANAPOLIO HIGH SCHOOL
•

KOLEGIJA
Tai vienintelė 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 vie

tos, nes jau turime nemaža kandidatų ateinantiems mokslo me
tams.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:

REGISTRAR,
Marianapolis College, Thompson, Conn.

REMKIME VIENUOLES LIETUVES
Prieš kiek laiko mūsų 

spaudoj buvo pasirodęs Švč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
seserų lietuvių, kitaip dar va
dinamų vargdienių seserų, 
atsišaukimas, kuriuo jos 
kreipės į lietuviškąją visuo
menę, ieškodamos priemo
nių susirasti ir Amerikon 
parsitraukti savo vienuolyno 
seseris, iš Lietuvos svetur iš
blokštas.

Kaip žinoma, minėtas vie
nuolynas yra jauniausia lie
tuvių duktė tarp Katalikų 
Bažnyčios vienuolynų. Jos 
Lietuvoje buvo atlikusios 
daug naudingų darbų ir kas
kart užėmusios vis platesnę 
veiklos sritį.

Tėvų Marijonų partrauk
tos iš Lietuvos, jis kukliai į- 
sikūrė Thompson, Conn., įsi
gijo pastogę^ir* nors ankštai 
gyvendamos, priglaudė kele
tą senelių lietuvių.

Vėliau jos įsigijo erdves
nes patalpas Putnam, Conn., 
o Thompsone esančius vienus 
namus paliko tik seneliams, o 
antruose yra koplyčia ir se
serys, kurios aptarnauja se
nelius.

Vis dėlto pasirodė, kad se
neliams ankšta bus jų na
muose. Jų pastatas praple
čiamas ligi 20 kambarių.

šis taisymas reikalauja ne
maža lėšų, ir pats darbas dar 
nebaigtas. O apsigyventi yra 
užsirašiusių naujų kandida
tų.

Todėl Nekalto Prasidėjimo 

seserims susidaro dvigubos 
išlaidos—ir rūpintis iš Vaka
rų Europos savo vienuolių at- 
sigabenimu, ir baigti pradė
tus statybos darbus.

Lietuvių vienuolynai Ame
rikoje, nors nevisi, turi rė
mėjų organizacijų. Vargdie
nių seserys, jei kur ir turi 
kokią rėmėjų kuopelę, tai vi
sai neplataus pobūdžio.

Vienok į šį vienuolyną lie
tuviams reikėtų žiūrėti gai
lestingumo akimis ir parem
ti jo tikrai našius darbus dos
nia auka.

Nereikia užsimiršti, kad 
šio vienuolyno seserys uoliai 
dirba lietuvybės išlaikymui 
jaunųjų tarpe. Jos vasaromis 
rengia mergaitėms stovyk
las, kuriose tėvų lietuvių 
dukrelės gerokai pralavina- 
mos gražięs, lietuvių kalbos. 
Tokia stovykla bus" ir šiemet 
liepos menesį.

Mūsų, lietuvių, širdis pilna 
skausmo ir ašarų, atsiminus 
tėvynę. Bet kol kas mes te
galime pagelbėti tik išvietin- 
tiems lietuviams, kurių tarpe 
yra ir vargdienių seserų.

Tad prisidėkime šioms vie
nuolėms susirasti ir atsi
kviesti savo išblaškytas sese
ris, paremkime jų darbą šio
je šalyje, kad jos būtų tvir
tos, kai reikės stoti į atsta
tymo darbą Lietuvoje.

M. A. Norkūnas.

Niekas neverkia, kai prie
šas miršta. Ovidijus.

MONSINJORO SUOLIUKAS
-----------•------------

Rašo Stepas Zobarskas

Dailidė Baltrūnas turėjo apie šešias dešimtis metų, 
tačiau iš išvaizdos atrodė žymiai jaunesnis. Skruostai 
pilni sveikatos, galva nenuplikusi, kaip daugelio kitų 
jo vienmečių, bet gražiai pražilusi. Ir kai švenčių ar iš
kilmių metu eidavo su vėliava aplink bažnyčią, apipil
tas saulės spindulių ir pilnas orumo, vėjelis judindavo 
jo garbanas, kaip žiemos rytą šiaurys judina šarmo
tas medžio šakeles. Žinojo, kad šimtai akių stebi jį ir, 
ne be malonaus kutulio širdy, jautė, kaip daugelis pa
vydi jam ir stiprios sveikatos, ir parapijos komitete už
imamos vicepirmininko vietos, ir ypač gabių rankų, ku
rios iš medžio stebuklus sugebėdavo padaryti.

Jis veikiai prisirišdavo prie kiekvieno parapijon at
kelto kunigo, bet nė vieno nebuvo taip stipriai pami
lęs, kaip monsinjorą Labutį. Tai buvo aukso širdies 
dvasiškis, tyras, kaip šaltinio vanduo ir gailestingas, 
kaip samaritietis. Jo plaukai buvo žilesni ir už dailidės 
plaukus, ir kai jis eidavo per šventorių, laikydamas 
rankoje skrybėlę, jo galva šviesdavo iš tolo, lyg laukų 
dobiliukas. Nuo jo pasirodymo ir gerutės šypsenos, ro
dos, pati žemė pašviesėdavo. Vieną teturėjo ydą, jeigu, 
žinoma, monsinjoras iš viso galėjo turėti kokių neto
bulumų, tai kad buvo labai mažutis. Negreit užmirš 
dailidė pirmąsias Labučio mišias, kurias laikė jis į šitą 
parapiją atkeltas. Reikia atidaryti tabernakulio du
reles ir išimti monstranciją, o jis, vargšas Dievo avi
nėlis, nepasiekia. Stiepiasi, stiepiasi, jau net kaklas ir 
ausys išraudo, o monstrancijos net pirštų galais ne
įstengia prisiliesti. Lyg tyčia tąkart buvo susirgęs za
kristijonas, ir dailidė Baltrūnas apsiėmė jį pavaduoti. 
Nebesumodamas, kaip geriau padėti prelatui, dailidė 
persižegnuojo, nutvėrė pirmą pasitaikiusią lentelę, pri
bėgo prie altoriaus, pakišo prelatui po kojom, o kadan

gi buvo per plona, tai iš apačios prilaikė sugniaužtais 
kumštimis. Monsinjoras atsistojo ir be jokio vargo pa
ėmė monstranciją. Tą dieną dailidė davė žodį pado
vanoti bažnyčiai tokį suoliuką, kokio pats arkivysku
pas savo iškilnioje katedroje neturi.

Rytojaus rytą dailidė ėmėsi darbo. Susirado ant už
lų užmestą ąžuolinį rąstą, labai tokiam reikalui tinka
mą, ir pradėjo daryti gerajam prelatui pakopą, in
krustuotą vaizdais ir šventojo Rašto. Viename šone iš
drožė liūto ir avinėlio galvas — tatai turėjo reikšti 
šventojo tikėjimo jėgą ir meilę. Kitame šone išdrožė 
didžiulę taurę, apsuptą spindulių, dar toliau — žydin
čias gėles, vijoklius ir'Izaoko auką, tikriau ne auką, 
bet aukurą, iš kurio kilo dūmai. Darbas buvo vertas 
pasigrožėjimo, nes dailidė Baltrūnas nepagailėjo čia 
nei kantrybės nei Dievo duotų pirštų.

Ar bereikia priminti, kad monsinjoras buvo labai pa
tenkintas ir prie visos eilės bažnyčios tarnų jį išgyrė.

— Tai tikras meno kūrinys, — grožėjosi prelatas. Iš 
tikrųjų, man net drovu stotis ant tokio šedevro.

— Ką jūs, monsinjore, ką jūs dabar! Tat visiškai nie
ko ypatinga, — prieštaravo nusižeminęs dailidė.

Bet tai monsinjoras paspaudė ranką, dailidė vos 
nepravirko iš susijaudinimo. Grįžo namo vėlai, nes tą 
kartą pietavo klebonijoj. Dangus buvo pilnas žvaigž
džių, galva kvaito nuo vyno, o kojoms taip buvo leng
va, kad net žemės nebejautė. Kiekvieną kartą, mąstė 
jis, kai monsinjoras atsistos ant suoliuko, siekdamas 
monstrancijos, prisimins mane, nieko nevertą nusidėjė
lį. Ir jeigu atsitiktų taip, kad aš pirmas numirčiau, nie
kas taip gerai nepasimelstų už mane, kaip jis, Dievo 
senelis, ir jo malda keliautų tiesiai į Viešpaties širdį.

Bet reikėjo gi vyskupijai sugalvot ir iškelti monsin
jorą Labutį į kitą parapiją! Ten, girdėti, būsią geriau 
ir lengviau užsitarnavusiam prelatui; bažnyčia esanti 
tikras meno paminklas, parapija turtingesnė, be to, jis 
turėsiąs ten keletą pagelbininkų — jaunesnių kunigų, 
ir nebereikėsią jam taip daug varginti save išpažinčių 

klausymu ir pamokslais. Jis pats sakysiąs pamokslus 
tik didesnių švenčių metu.

Dailidė ilgai suko galvą, ar nepadovanojus jam šito 
suoliuko, bet pagalvojo, kad gal anoje bažnyčioje al
torius bus žemesnis, ar gal jam bus įtaisyta nuolatinė 
pakopa, apdengta brangiu kilimu, be to, jis pats savo 
ranka bažnyčios turtų knygon buvo įrašęs savąją do
vaną, ir dabar nebebuvo kaip iš ten išbraukia. Taip ir 
išvažiavo prelatas be jokių dailidės dovanų, tik nuošir
džiai jo apgailėtas ir per žaliąjį bromą išlydėtas.

Prelato vieton atkėlė kiek jaunesnį, gal dailidės am
žiaus kunigą, bet lygiai tokį pat mažą, kaip ir prelatas. 
Šito veide nebuvo jokios šypsenos. Sudžiūvęs, nervin
gas, rūstus atkeltas iš pirmos dienos įvarė nemaža bai
mės bažnyčios tarnams ir klebonijos tarnaitėms. Jo 
akys, kurių žvilgsnį sidabriniai akinių rėmai dar labiau 
paaštrindavo, skverbėsi visur, nieku nepasitikėda- 
mos ir iš visų atskaitos reikalaudamos. Pats dailidė, 
drąsus žmogus, nejaukiai pasijuto, kai naujasis kuni
gas nutvėrė jį savo akimis ir paragino atnešti pajamų 
knygą, į kurią būdavo surašomos aukos, surinktos mi
šių metu. Šitomis aukomis rūpindavosi dailidė. Paėmęs 
porą kitų parapijiečių, suskaitydavo kuo sąžiningiau
siai visus pinigus ir iki paskutinio cento sudėdavo į ka
są. Monsinjoras aklai pasitikėdavo juo ir niekuomet 
nesuabejodavo, ar sąžiningai suskaičiuota ir užrašy
ta. Naujasis kunigas sakėsi pats viską prižiūrėsiąs ir 
liepė be jo žinios pinigų nejudinti. Toks nepasitikėji
mas truputį įžeidė Baltrūną. Bet į ginčą jis nenorėjo 
leistis. Jam darėsi nejauku, žiūrint į siauras, kietai su
spaustas lūpas, atsikišusi smakrą, ir kai kunigas dar 
kartą atkreipė savo žvilgsnį, dailidė ėmę šilti, lyg būtų 
kuo prasikaltęs, ir šią minutę mielai būtų nugrimzdęs 
į žemę, kad tik nereikėtų čia stovėti. Bet veikiai atsi
gavo.

Palauk, pagalvojo dailidė, kai sužinosi, kad aš toks 
esu, nebebūsi toks rūstus, ir iškeldamas suoliuką aukš
tyn, tarė:

— O čia tai mano paties rankų darbas.

— štai kaip, — atsakė kunigas, vos puse akies te
pažvelgdamas į šedearą. Tai tamsta, vadinasi, ir meis
teris?

— Koks jau ten iš manęs meisteris, dvasiškas tėveli, 
bet padaryti viską paradau ir sau ir kitiems, jeigu at
siranda viena kita laisvesnė diena.

— Labai gerai.

Klebono balsas sausas, šiurkštus, jame negirdėti nė 
mažiausio nuostabos ar pasigėrėjimo aido. Kad ir kaip 
ilgai dailidė laikė rankose savo sielos kūdikį, kunigas 
daugiau nebekreipė dėmesio. Jis atsiklaupė, trumpai 
pasimeldė ir po to pradėjo mišioms ruoštis.

Jeigu peiliu būtų perrėžę nugarą, dailidė Baltrūnas 
nebūtų kentęs tokio skausmo, kaip dabar. Tą pačią 
minutę sudrebėjo širdis, ir jis pajuto, kad šito kunigo 
niekuomet negalės pamilti. Jis pradėjo rečiau besilan
kyti zakristijon, į kleboniją užeidavo tik tada, keli ku
nigo namuos nebūdavo. Prieš Kalėdas, kai kunigas lan
kė parapijiečius, Baltrūnas neiškėlė jam puotos, kaip 
darydavo kitais metais, bet supylė po sykelį grūdų — 
visiems lygiai, ir kunigui ir tarnams, tuo pabrėždamas, 
kad šito kunigo jis nė nemano iš prastuolių tarpo iš
skirti. Jis džiaugėsi tuo galėsiąs paerzinti senį, bet pas
tarasis buvo labai ramus. Jo akys lygiai taip ramiai, 
šiek tiek rūstokai, žiūrėjo pro akinius, gavus mažai do
vanų, kaip ir prieš tai, kai jis, gal būt, tikėjosi viso 
centnerio pačių gražiausių kviečių. Jis mandagiai pa
dėkojo, palaimino namus ir išvažiavo toliau, kitų ti
kinčiųjų aplankyti.

— Pasiutęs senis, — murmėjo sau dailidė, žiūrėda
mas į šviežias vėžes. Kurį laiką dar galėjai girdėti, var
pelius skambant, paskui viskas nutilo, tik apsnigti me
deliai stovėjo ramūs, o nuo jų šakų kada-ne-kada pa
birdavo lengvutės snaigės. — Iš visko matyti, kad jis 
manęs nekenčia.

Staiga Baltrūnui ėmė rodytis, kad klebonas su juo 
labai nedraugiškas. Jeigu jis būtų draugiškesnis buvęs, 
jis būtų užklausęs:
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gulėjo ligoninėje) visuotinės 
absoliucijos.

Mes ruošėmės į amžinąjį 
prisikėlimą.

Velykų rytas
Sekmadienis, balandžio 25 

diena. Velykos. Lygiai mė
nuo, kai esam lagery.

Rytmetinis skambutis mus 
pažadino keltis. Į miegamąjį 
tuojau atėjo mūsų blokavas. 
Jis yra lenkas, laisvėje buvo 
mėsininkas ir skerdikas, o la
gery vienas iš žiauriausių 
mušeikų. Žmogaus gyvybė 
jam buvo niekas, o jo kančios 
teikė jam malonumo. Kai jo 
širdy pabusdavo žmonišku
mas, jis tapdavo jautrus ir 
švelnus, tačiau tai trukdavo 
vos trumpą akimirksnį.

Šį rytą karštais žodžiais 
jis sveikino visus, linkėjo 
greit išeiti į laisvę ir pats 
drauge su visais žadėjo stoti 
į kovą su tėvynės priešu. Nu
stebinti ir pagauti netikėtos 
blokavo kalbos, kaliniai šau
kė: “Niech žyje, niech žyje!” 
(Tegyvuoja, tegyvuoja).

Šiandien viskas eina sklan
džiai, niekur jokio įtempimo, 
nė varinėjimo. Buvo galima 
net nusiprausti. Prasideda 
pusryčiai. Visi laukia svaro 
duonos . . . Tačiau veltui vil
tys. Davinys kasdieniškas, 
kava nesaldyta.

Man teko beveik 
plonesnis gaiželis 
negu paprastai. Ir
dar apipelijęs. Geras “atsi- 
gavėjimas,” pamaniau, ir nė 
nepajutau, kai stambios aša
ros ėmė kristi ant tos supe
lėjusios riekelės duonos.

Ten toli, tėvynės laukuose, 
skamba bažnyčių varpai, ai
di “Linksma diena mums pra
švito.” Pas mus tyla: nei 
varpų, nei giesmės, nei mal
dos šventos. Lagery nėra 
žmonių, o numeriams nerei
kia Dievo nė maldos — visa 
tai uždrausta. Gaila, kad SS 
vyrai dar neišrado būdo iš
imti širdį ir ją padėti į san
dėlį, kur pūva visi atliekami 
daiktai.

Tada ir mes, kaip ir jie, 
gal mokėtume iš visko tyčio
tis.

Oras lietingas ir šaltas. 
Kaliniams leido sueiti į ta- 
gesraumą ir leido atsisėsti. 
Prasidėjo programa, papras
ta ir improvizuota: vienas 
grojo smuiku, kitas jam pri
tarė gitara. Atsirado ir dai
nininkas, kuris padainavo ke
letą lenkiškų dainelių. Visa

(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
—————— Rašo A. Gervydas

Laukai kvepia
Didysis Penktadienis.
Visą savaitę saulutė taip 

kaitina, kad jau darosi šilta. 
Beržai dengiasi šviežia glež
na žaluma. Dvelkia malonus 
vėjelis.

Tikrasis pavasaris. Metam 
švarkus, atsilapojam krūtinę 

• ir pasiraitojam rankoves. 
Pavedam saulės spinduliams 
glamonėti išsekusį savo kū
ną. Net koktu žiūrėti į kai
myno išdžiūvusią odą ir leng
vai suskaitomus kaulus. Be 
abejo, jam nepatinka žiūrėti 
į mane, nes save kiekvienas 
mažiau pastebi.

— Tu pavirtai į tokį kripe- 
lį, kad tave įsimylėti galėtų 
tik kokia sena ožka, — erzi
nu draugą, kuris seniau labai 
mėgdavo kalbėti apie mote
ris.

— Žinai, kad man dabar 
visai neįdomi jokia moteris. 
Anė mažiausios pagundos.

— Pasenai, latre.
— Gal dar ne, bet moteris 

dabar man lygiai toks pat 
šaltas besielis numeris, kaip 
ir kiekvienas kitas.

— Ir aš kiekvieną moterį 
mielai mainyčiau į faikę 
(faike vadinama duonos por
cija), — atsiliepė vienas jau
nikaitis, kurį mes skiriame į 
senbernių kategoriją.

— Velnią dabar moteris...
— beviltiškai numojo ranka 
jaunas vyras, dar neseniai 
buvęs leitenantas, kuris kita
dos į moterį žiūrėdavo, kaip 
katinas į lašinius.

—Važiuojam parvežti smė
lio, — šaukia vienas lenkas.
— Dar trūksta trijų žmonių.

Sumetam kastuvus į liorę 
ir stumiam. Išvažiuojam į pa
kraštį miško prie plento, čia 
baigiasi lagerio teritorija. 
Kitoje plento pusėje į tolį tę
siasi lygūs platūs laukai. 
Akims prasivėrė nepapras
tas vaizdas: saulės spindu
liuose maudosi didelis, įvai
riais žalumo atspalviais iš
margintas kilimas, išdabin
tas krūmų kuokštėmis, grio
viais ir kur-ne-kur žydinčio
mis geltonomis pienėmis.

— Viešpatie, kaip gražu!
— sušukau džiaugsmu nesi
tverdamas ir visa krūtine pa
traukiau gryną laukų orą.

Man rodos, kad pirmą kar
tą gyvenime pajutau žemės 
kvapą, tokį stiprų ir svaigi
nantį.

Per gražiuosius laisvus 
laukus akys nukrypo į žiemių 
rytus, o mintis nuskrido pas 
savuosius. Tėvynėje taip pat 
pavasaris . . . Kaip miela, 
kad širdis dar gali laisvai 
jausti. O laisve, laisve, kokia 
tu brangi! Tu esi taip arti, o 
vienok tokia tolima!

Niekad niekad taip nekve
pėjo laukai.

Ne iš šio pasaulio
Juokas mums būdavo tik 

prošvaistė, nes gyvenimo tik
rovė jau perdaug davė save 
pajusti.

Dar mėnuo nepraslinko, 
kai mes čia, o jau jaučiam, 
kad šiame pasauly esam tik 
svečiai. Keturi iš mūsų tarpo 
jau išsiskyrė visiems laikams, 
apie 20 guli ligoninėje. Iš 
darbo ir mes jau ne vieną sa
vo draugą beveik nešte par- 
sinešėm. Išsekėm, kaip ir ki
ti, veidai pajuodo, gyvybė 
spindėjo tik akyse.

“Jus visus sušaudys” . . . 
patylomis vienam iš mūsiš
kių pasakė vienas kalinys vo
kietis, kuris būdavo gerai in
formuotas, nes jo artimas 
draugas dirbo tame skyriuje, 
kur būdavo slapčiausios ži
nios.

Dalykas rimtas. Ar saky
ti tai kitiems? O gal tai gali 
būti ir netiesa, tad kam atim
ti paskutinę viltį? O jei tie
sa, tai ką padės žinojimas: į 
amžinybę juk mums ruoštis 
ilgai nereikia. Ne, geriau ne
sakyti. Ta paslaptis pasiliko 
tarp keturių žmonių.

Šitas gandas taip paveikė 
du iš to ketverto, kad jie net 
dvi naktis pagret neąjįmerkė 
akių. Ir vėliau dar ilgai ne
galėjo njisikrątyti ta minti
mi. Vienas jų buvo senas, ki
tas jaunas. Jaunasis vėliau 
mirė, o ar dabar dar gyvas 
senasis, nežinia. Kiti du bu
vom ramesni, nes mums at
rodė, kad ir be to vieną ku
rią dieną bet kurį iš mūsų ga
li užmušti. Savęs mums jau 
nebuvo gaila, tik buvo skau
du dėl šeimų ir vaikučių, ku
riems našlaičių dienos gali 
būti persunkios.

Didžiausia liga yra nevil
tis. Bet pas mus visus tos vil
ties buvo tikrai nedaug.

Todėl Prisikėlimo dienos 
rytą, kada mūsų tėvynės baž
nyčių varpai skambino links
mąjį aleliuja, paprašėme ku
nigą Lipniūną (kun. Yla jau

dvigubai 
duonos, 

tas pats

SVEČIUOSE PAS AUŠRININKU 
MARTYNU JANKŲ

(Pereitą savaitę šiame laik
raštyje pranešėme, kad gegu
žės 24 d. Flensburge, Vokie
tijoje, mirė aušrininkas Mar
tynas Jankus, sulaukęs 88 
metų amžiaus.

Čia dedame pasikalbėjimą, 
kurį jis buvo suteikęs prieš 
kiek laiko tremtinių lietuvių 
leidiniui “Dienos be Tėvy
nės.”—Red.).

Poros dešimtų kilometrų 
atstume nuo Flensburgo, Gin- 
tofto kaime, vieno vietinio 
ūkininko sodyboje" rado lai
kiną prieglaudą didysis mū
sų aušrininkas, lietuviškojo 
atgimimo tėvas Martynas 
Jankus.

Skurstame, vargstame mes 
visi čia, tačiau Martynui Jan
kui dienos be tėvynės visais 
atžvilgiais taip pat yra sun
kios ir skaudžios.

Kuklus ir mažytis kamba
rėlis, kuriame prisiglaudęs 
aušrininkas < su savo šeimos 
dalimi. Ankšta, nėra net kur 
kojos padėti. Jaunesnieji net 
ir guolį nakčiai.taisosi po sta
lu .. .

Nušvinta aušrininko vei
das, kada mes peržengiame 
slenkstį ir tiesiame rankas jį 
pasveikinti, nors valandėlę 
pasidalyti mintimis, pagy
venti šio didžiojo Lietuvos 
vyro troškimais ir siekiais. 
O jie yra tokie pat šiandien, 
kokių vedamas šis vyras ry
žosi savo gyvenimą ir darbą 
skirti Lietuvai ir jai aukotis.

Tiesa, 87 amžiaus metai, 
metai nenuilstamo ir įtempi 
to darbo savo padarė, ir šian
dien Martynas Jankus retai 
besiskiria su lova. Tačiau jo 
siela, jo dvasia dar tebėra to-

taip prasta ir skurdu, kad net 
už širdies griebia.

Vienas mūsiškių atsinešė 
prieteliaus lenko padovanotą 
kiaušinį. Juk Velykos, tad 
kaip be kiaušinio? Isidalinom 
tą kiaušinį į- tiek dalių, kiek 
buvo mūsiškių. Paskui pra
sidėjo laiškų rašymas.

Parašyti laiškas čia nėra 
toks jau paprastas daiktas. 
Reikia gauti tam tikrą po- 
pierj ir voką, kur išspausdin
tos lagerio korespondavimo 
taisyklės ir adresai. Visa tai 
buvo galima pirkti kantinėje, 
bet dabar jau kelinta savai
tė, kai nėra. Taigi, reikia ieš
koti kalinių tarpe, vadinasi, 
pirktis “juodoje rinkoje” už 
spekuliacinę kainą.

(Bus daugiau)

kia pat gyva ir veikli, kokia 
ji buvo anuose jaunystės me
tuose, kada jis dienas ir nak
tis pašventė “Aušrai,” kada 
savo galias ir veiklą aukojo 
kenčiančiai ir, lygiai kaip 
šiandien, svetimųjų drasko
mai Lietuvai.

— Mano jėgos jau silpnos, 
mano kojos man nebenori 
tarnauti, tačiau jūs, jaunieji, 
turite pakankamai energijos 
dirbti ir veikti gimtam kraš
tui, kovoti dėl Lietuvos lais
vės, aukotis šviesiai jos atei
čiai, — kalba palengvėle mū
sų aušrininkas. — Anais me
tais mes laimėjome. Laimėsi
te ir jūs, o tada aš jausiuos 
laimingas, galėdamas su ju
mis kartu baigti paskutines 
savo gyvenimo dienas laisvo
je Lietuvoje, laisvuosiuose 
Bitėnuose ir amžiams atsi
gulti gimtojon tėvų žeme- 
lėn ...

Ir čia Martynas Jankus 
prisimena savo darbą ir veik
lą tais metais, kada “Auš
ros” žiburėlis spinksėjo Lie
tuvai, prisimena laisvąjį gy
venimą, su karteliu šiniyje 
prisimena šiandien Lietuvą 
užgulusią nelaimę . ..

Martynas Jankus ypatin
gai domisi, kaip bendrai se
kasi lietuviams čia, Vokieti
joje, ir visame pasaulyje, kas 
naujo okupuotoje Lietuvoje, 
kokie žygiai daromi pasauly
je teisės ir teisėtumo atsta
tymui. Jis mielai skaito lie
tuvišką spaudą, nors jo akys 
taip pat nebenori įžiūrėti 
smulkesnių raidžių ir rašto.

Vasaros metu jis mielai va
landą kitą mėgo pagyventi 
gamtos prieglostyje ir nors 
paukščių giesmėj, bitelių, ūže
sy išgirsti Lietuvą, prisimin
ti ją ir vizijoj regėti gimtinę:

Drėgnas, lytotas ir žvarbus 
ruduo darė savo ir senelį 
aušrininką vertė daugiau gu
lėti, tūnoti kambarėlyje . . . 
Tačiau išauš pavasaris, mie
liau prašvis saulutė, ir mūsų 
aušrininkas vėl gaivins sielą 
gamtos prieglobsty. Ne šį, tai 
kitą pavasarį jis trauks į sa
ve gaivinantį; pušų kvapą 
gimtuosiuose Bitėnuose.

— Sveikinkite mano vardu 
Flensburgo lietuvius. Sveiki
nu visus iš tėviškės išguituo
sius lietuvius ir linkiu geriau
sios kloties visiems lietuviš
kojo kraujo žmonėms, dir- 
bantimes ir kovojantiems už 
šviesią mūsų tėvynės ateitį, 
—atsisveikinant kalba pa-

skutinius žodžius mūsų auš
rininkas.

— Ilgiausių ir tvirčiausių 
metų, mūsų atgimimo tėve! 
— tariame spausdami dešinę.

Taip. Anų laikų veikėjų ir 
kovotojų dvasia tebėra gyva 
mūsų širdyse.

Jūs, aušrininkai, varpinin
kai ir Lietuvos atgimimo bei 
prisikėlimo laikų nenuilstami 
darbuotojai, savo atsiekėte. 
Lietuva atgimė, išbujojo ir 
gražiai suklestėjo.

Mes, jaunieji, suprantame 
jūsų mintį bei troškimą, iš
girdome tėvynės balsą ir pa
jautėme, kas tai yra laisvė, 
laisvas gyvenimas, laisvas 
žmogus.

Tėvynės ir laisvės meilės 
nepajėgs išrauti iš mūsų sie
lų paskutiniųjų metų mūsų 
tautos pavergėjai, nepriges 
ji mūsų širdyje ir žiauriame 
ištrėmime, svetimuose kraš
tuose.

Laisva Lietuva — tai mū
sų gyvenimo tikslas, tai švie
sos žibintas, kuris uždegs 
mūsų dvasią ir juodžiausiose 
dienose, ir šalčiuose bei toli
miausiuose nuo tėvynės kraš
tuose! . . .

Esame pasiryžę ir prisiekę 
tėvynės laisvės idealui likti 
ištikimi ir neabejingi, iki akis 
sumerksime amžinam poil
siui.

Pagal šį idealą mes derina
me savo gyvenimą, laisvai ir 
gražiai Lietuvai mes pažada
me amžinai dirbti, toli nuo 
jos, ir jon, nuo priešų apva- 
lyton, sugrįžę!

Pramonė
New Yorkąs. — Norvegijos 

valdžia praneša, kad tos ša
lies pramonė jau yra pasie
kusi prieškarinį lygį.

GRĮŽO PENKETAS LAT
VIŲ, KURIE ANKSČIAU 

GYVENO ŠVEDIJOJE

Švedų valdžios žiniomis, 
Gotlando saloj buvo inter
nuoti penki latviai, kurie ne
seniai maža žvejų valtimi at
bėgo iš Latvijos.

Įdomiausia, kad šie atbė- 
gėliai jau yra buvę anksčiau 
Švedijoje. Bolševikų įkalbėti 
jie nutarė pereitais metais 
grįžti namo, 
rizikuodami 
leidosi antrą 
į Švediją.

Valdžia nutarė leisti jiems 
pasilikti Švedijoje, bet tik 
Gotlando saloj. LAIC.

Tačiau jie vėl, 
savo gyvybes, 
kartą per jūrą

NUOTYKINGI LIETUVIO 
PERGYVENIMAI

Londonas. — Angliją pa
siekė lietuvis lakūnas J. 
Montvila.

Per pirmą bolševikmetį so
vietai jį buvo suėmę ir de
portavę, vienok jam pasise
kė pabėgti.

Svetimoje žemėje kurį lai
ką pašoferiavęs, Montvila at
sidūrė Persijoje. Iš ten pate
ko į Angliją, kur įstojo į bri
tų aviaciją.

SKAITYK IR PLATINK
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENINIO 

IR KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitraštį

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

rosi mūsų apylinkėje ir kolonijose.
A “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 

šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
A “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa

saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

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

šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.
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— Tai ką, Baltrūnai, ar jau aruodai taip greit iš
tuštėjo, kad tiek maža dovanų tesi įpylęs!

Tada būtų pralinksmėjusi dailidės širdis, ir jis būtų 
patrigubinęs savo pyliavą. Bet ne, klebonas net neat
kreipė dėmesio į dovanas, kaip jis nesiteikė apžiūrėti 
suoliuko, nors kiekvieną kartą, laikydamas mišias, sto
jasi ant jo. Na palauk, seni, tu neapkenti manęs, im
siu ir aš tavęs neapkęsti. Pažiūrėsiu, katras įveiksime.

Ir dailidės galvoje be paliovos pradėjo suktis mintys, 
kaip baisiau atkeršijus nekenčiamam klebonui. Mušti 
jo nesumuši, tai aišku, nes kad ir kaip tu jo nemėg- 
tum, vis dėlto tai yra kunigas, ir be to dar — senas ku
nigas. Į veidą taip pat nespiausi. Užtat dieną naktį ne
rimo, širsdamas, kol galų gale dingterėjo puiki min
tis, bet jau tokia puiki, kad dailidė visas nušvito iš pa
sitenkinimo.

Buvo kaip tik švento Jono atlaidų išvakarė. Dailidė 
prasimanė reikalą į bažnyčią ir, nutaikęs progą, kai 
visi altoriai jau buvo išpuošti, ir merginos, išdėliojusios 
gėles ir vainikus, išėjo namo, įslinko zakristijom Įsiti
kinęs, kad niekas nemato, susirado suoliuką, ant ku
rio stojasi kunigas, norėdamas atidaryti tabernakulio 
dureles, ir ilgai žiūrėjo čia į aukurą, čia į gėles, kurias 
galima būtų dar grakščiau išdrožti, bet negi bepradėsi 
taisyti seną daiktą. Vietomis aukuro plytos ir dūmų 
vingiai nubrūžuoti, dešinysis liūto petys įskeltas, bet 
visumoje suoliukas tebebuvo dailus. Ir šitą jo darbą 
mindo šitoks klebonas! Niekai, aš padariau, aš galiu ir 
sunaikinti, — pagalvojo dailidė ir ėmė laužti ąžuolinę 
koją. Nelengva buvo, ir ąžuolas tvirtai laikėsi, ir širdį 
ėmė skaudėti, tartum ne medį, bet gyvo avinėlio kau
lus būtų sukinėjęs. Vis dėlto neapykanta buvo stipresnė 
už gailestį, ir Baltrūnas išlaužė vieną po kitos visas ke
turias kojas, o kad tarnai anksčiau nepastebėtų, prikalė 
jas silpnais vinimis, kurie net mažo vaiko nebūtų pa
jėgę išlaikyti. Po to jis vėl pastatė suoliuką senojoj 
vietoj ir, kaip niekur nieko, atsiklaupė priešais altorių, 
pasimelsti, ■

Namuose dailidė nė žodeliu neprasitarė, nei žmonai 
nei vaikams apie savo išdaigą. Gražu bus, — mąstė jis, 
— kai rūstuolis kunigas stosis ant suoliuko, o tas — 
traks — ir išsities. Sugriūti, žinoma, kunigas nesu
grius, bet jau akiniai tikrai iš pykčio pasikels. Paskui 
tegu sau sveikutis abiem rankom siekia, ant pirštų ga
lų pasistiepdamas, šiokį sekmadienį dar būtų pusė bė
dos, bet čia gi kermošius! Daug svečių kunigų suva
žiuos, daug žmonių suplauks į atlaidus iš aplinkinių 
parapijų.

Dailidė suplojo rankom ir ėmė ruoštis į bažnyčią. 
Pats skubėjo ir žmoną su vaikais skubino, kad nepasi
vėlintų, tačiau miestely kitaip apsigalvojo: ko jam riti 
eilinių mišių klausyti, jeigu žino, kad savas klebonas 
laikys sumą. Dailidė ateis laiku, tuo tarpu pasišnekės 

■ su kaimynais ir giminėmis. Nė vienas jo neaplenkia, 
visiems reikalingos jo rankos: tas prašo lineiką pada
ryti, anas norėtų žiemai važio, kitas vėl mielai pasi
statytų seklyčioje dailią indaują. Visi kviečia alaus ar
ba degtinės išsigerti, bet prieš mišias Baltrūnas nieko 
negers. Vėliau.

Suskambėjo varpai, ir išsipuošęs dailidė nuskubėjo į 
bažnyčią savo nuolatinės klūpynės netoli didžiojo alto
riaus užimti. Žmona su vaikais meldėsi moterų pusė
je. Keturių bažnyčios tarnų lydimas, išėjo kunigas, ir 
visais skliautais ėmė ūžti vargonai. Dailidė nulenkė gal
vą ir pakėlė ją tik tada, kai bažnytinis choras baigė gie
doti paskutinias “Pulkim ant kelių” žodžius. Staiga jo 
akys sustojo ties mišias laikančiojo galva, tokia balta, 
kaip laukų dobiliukas, ir pajuto, kaip karštis nusmelkė 
per nugarą. Brangiausias Dieve! Tai juk ne savasis kle
bonas, o svečias, pats prelatas, monsinjoras Labutis! 
Dabar tik Baltrūnas pajuto visą baisumą išdaigos, ku
rią jam bus pakuždėjęs patsai nelabasis. Klūpodamas 
prie didžiulio paveikslo, kuriame buvo atvaizduota Die
vo motina, ant kelių laikanti dieviškąjį kūdikį, po ku
rios kojomis bangavo pilkšvi debesys, o virš galvos 
mirgėjo aukso žvaigždės, dailidė vos begalėjo alsuoti. 
Monsinjoras dar daugiau pasenęs. Jo balsas virpa kai

jis lenkiasi altoriaus pabučiuoti, atrodo, lyg lenktųsi 
pati šventoji dvasia balandžio pavidale. Ir kai šitas se- 
nriytis stosis ant suoliuko ir paslys, kas gali užtikrin
ti, kad jis nesugrius ir neišsilauš kojos? O gal jis bus 
paėmęs ostiją ir toji, begriūvant, iškris iš rankų? Su
žinotų žmonės, kad tai padarė jis, Baltrūnas? Bet tegu 
žmonės nesužinos, tik ar paslėpsi savo nedorus dar
bus nuo visareginčio Dievo akių? Galimas daiktas, kad 
jis pakuždės sapne numylėtiniam monsinjorui, jog visa 
tai padarė jis, Baltrūnas, bažnyčios vėliavnešys ir ilga
metis parapijos komiteto vicepirmininkas, kuriam pre
latas tiek daug patikėdavo.

Mišios ėjo toliau. Prelatas atsigręžė pasakyti “Do
minus vobiscum,” ir Baltrūnui pasirodė, lyg. jojo akys 
būtų jam ištarusios “labą rytą1” Visi maldininkai, su
laukę tokio svečio, džiaugsmingai meldėsi. Choras gie
dojo taip stipriai ir skambiai, kaip jau seniai nebebuvo 
giedojęs. Vargonininkas, atsisagstęs švarką, abiem ran
kom ir kojom spaudė klavišius, o galva dirigavo gies
mininkams. Pro vitražus skverbėsi saulės spinduliai ir 
vaivorykštėmis krito ant žvaigždėtų altoriaus skliautų. 
“Et cum spiritu tuo” nubangavo nuo žemės lig dan
gaus.

— Viešpatie, ką padariau, ką padariau! — kuždėjo 
dailidė, apsipylęs prakaitu, ir pažvelgė į bažnyčios laik
rodį, kurio rodyklė tekėjo pirmyn lyg upeliukas;

Pradėjo spaudėti smilkiniai.
Dailidė stebėjo kiekvieną kunigo judesį, gaudė ausi

mis kiekvieną mišiolo lapų sušlamėjimą, o širdis sting
te stingo iš baimės. Jau! jau! Vienas iš bažnyčios tar
nų priklaupė, nuėjo zakristijon, išsinešė suoliuką ir at
sistojo prie altoriaus, laukdamas monsinjoro ženklo. Ir 
tuo laiku, kai prelatas atkreipė savo žvilgsnį į paklus
nųjį bažnyčios tarną, dailidė pašoko, stūmė abiem al
kūnėm žmones į šalį, prasiveržė ligi altoriaus ir plėšte 
išplėšė iš berniuko suolelį. Visa bažnyčia sužiuro. Ber
niukas pabūgęs pasitraukė į šalį, nes jam atrodė,1 jog 
dailidė bus išsikraustęs iš proto. Net' prelatas pakėlė 
nuostabos pilnas akis, tik pamatęs, kad tatai jo pažįs-

tarnas meisteris, nusišypsojo, pažvelgė žemyn ir atsi
stojo ant suoliuko, kurio kojos buvo abiem dailidės 
rankom kuo tvirčiausiai laikomos.

Pasibaigus mišioms, dailidė Baltrūnas nusprendė už
eiti zakristijon ir viską išpažinti savo klebonui, šitas 
nelauktas įvykis jį labai sukrėtė. Jam ėmė rodytis, kad 
patsai Dievas apsaugojo nuo nusikaltimo, atsiųsdamas 
sumai patį prelatą.

Nedrąsiais žingsniais įėjo zakristijon. Skruostai de
gė. Abu kunigai jau buvo pasimeldę, ir kai pasirodė dai
lidė, pakilo klebonas ir, eidamas tiesiai į jį, ištiesė ran
ką.

— Ačiū tau, Baltrūnai, kad išgelbėjai mano konfrat- 
rą. Ko gero, senukas būtų visai nusiridenęs. Tai taręs, 
pakratė ranką ir pasitaisė akinius, per kuriuos skver
bėsi mažutės, judrios ir į viską įsiskverbiančios.akys.

— Jau jis mane antrą kartą gelbsti, — atsakė juo
kaudamas prelatas.

— Taip, tai mano kaltė, — vos besuvaldydamas aša
ras, sukuždėjo dailidė. — Kartais piktoji dvasia žmogui 
sumaišo protą.

— Kokia čia kaltė, — guodžiamai kalbėjo klebonas. 
Prieš kelių metų dirbtas daiktas . . .

— Bet koks to darbo gražumas! — pridūrė prelatas.
— Taip, mano parapijoj esama tikrų dailininkų.
— Nei jau aš dailininkas nei ką, — droviai atsakė 

dailidė, širdy pajutęs džiaugsmą ir jau galutinai nu
sprendęs daugiau nebesiaiškinti. Jam staiga abudu ku
nigai pasidarė tokie geručiai, tokie meilės ir pagar
bos verti senukai, kad jis pakaitomis išbučiavo abiejų 
rankas ir tarė ryžtingu gaisu:

— Rytoj pat imsiuos darbo ir padarysiu tokį suo
liuką, kokį.. .

Norėjo pasakyti, kad padarys tokį, kokio dar niekam 
nebuvo ligi šiol padaręs, bet prisiminęs, kad tatai gali 
įžeisti monsinjorą, užbaigė:

— ... tokį, kad niekad kojos neišlūžtų.
Buhlertal, 1945.1.5.
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Elizabeth, N. J.
Parapijos jubiliejus

Sekmadienį, birželio 30 dieną, 
čion buvo su didele iškilme at
švęstos lietuvių parapijos auksi
nis jubiliejus.

•Pačios iškilmės bažnyčioje 
prasidėjo 11 vai. Pamaldose da
lyvavo Newarko arkivyskupas 
Thomas Walsh, o mišias laikė 
vyskupas pavaduotojas Thomas 
Boland. Buvo atvykę daug dva
siškių iš apylinkės ir tolimesnių 
vietų, o taip pat ir pasauliečių 
svečių.

Iš Washingtono į iškilmes bu
vo atvažiavęs Lietuvos ministe- 
ris P. žadeikis.

Pamokslą sakė kun. J. Dam
brauskas, M.I.C. Vyskupas P. 
Būčys pamokslui negalėjo at
vykti, nes yra susirgęs Chicago- 
je.

Visus susirinkusius žavėte ža
vėjo choras savo giedojimu. Jo 
giesmė taip įspūdingai ir gražiai 
skambėjo, kad nuo sosto arki
vyskupas Thomas Walsh išreiš
kė pagyrimo žodžius tiek pačiam 
chorui, tiek jo vedėjui kompo
zitoriui Juozui Žilevičiui.

Pamaldų metu taip pat giedo
jo Barbara Darlys ir Marijona 
Kižytė. K.

Sopulingos Dievo Motinos baž
nyčioj, Harrison, N. J.

Vestuvių puota buvo L.A.P.C.
salėj, Kearny, N. J.

Naujasis kunigas Vincas Svir
nelis paskirtas į airių ir vokie
čių St. Philomena parapiją, Liv
ingston, N. J.

Kunigas Antanas Kasparas 
paskirtas į lietuvišką šv. Petro 
ir Povilo parapiją, Elizabeth, 
N. J. A. E. S.

Newark, N. J.
New Jersey Lietuvių 

Suvažiavimas
Suvažiavimas įvyks sekmadie

nį, 1946 m., liepos 7 d., 2 vai. po 
pietų Robert Treat Hotel salėje, 
50 Park Place, Newark, N. J.

Suvažiavimo tikslas: tarti žodį 
Lietuvos laisvinimui, lietuvių 
tremtinių, našlaičių gelbėjimui ir 
Amerikos politiniais klausimais.

Suvažiavimas bus pradėtas in- 
vokacija, kurią sukalbės kun. M. 
Kemėžis.

Kalbas sakys U. S. Senatorius 
Albert Hawkes, U. S. Kongreso

Putnam, Conn.
Birželio 30 d. prasidėjo mer

gaičių vasaros stovykla Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyne ir tęsis 
iki liepos 28 d.

Kaip ir kitais metais, mūsų 
lietuvaitės susirinko iš įvairių 
Amerikos vietų praleisti poros 
savaičių arba visą mėnesį Put
nam, Conn., N. Pr. švč. P. Ma
rijos Seserų vadovaujamojoj — 
Camp Immaculata.

Stovyklos tikslas yra ne tik 
duoti mergaitėms progą pasilsė
ti atsikvėpti po miesto triukšmo 
sveikam, tyram ore, puikioj 
gamtoj, bet paįvairinta progra
ma daug naujų dalykų pamaty
ti, išmokti ir susipažinti su lie
tuvaitėmis iš daugelio kitų mies
tų.

Svarbiausia gi, kad lietuviš
ka atmosfera, lietuviškos dainos, 
tautiniai šokiai, žaidimai, paskai
tos ir 1.1, žadina jų lietuvišką 
dvasią, iššaukia kiekvienoj lietu
vaitėj giliai glūdinčią meilę savo 
tėvų žemei — Lietuvai, jos kal
bai, kultūrai ir papročiams.

Malonu žinoti, kaip mūsų lie
tuviškos šeimos atsiliepia šitam 
darbui ir siunčia savo mergai
tes į Camp Immaculata.

Birželio 21, 22 ir 23 d.d. buvo 
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne 
mergaičių rekolekcijos, kurias 
vedė kun. J. Dambrauskas, M.I.C.

Mergaitės buvo atvykusios iš 
Connecticut valstybės, nes C.L.- 
C. organizacija buvo užsisakiusi 
šį laikotarpį savo rekolekcijoms.

Kitos mergaičių rekolekcijos 
bus rugpiūčio 2, 3 ir 4 d.d. Jos 
prasidės penktadienio vakare 8 
vai. ir baigsis sekmadienį po mi
šių. Mergaitės, dar norinčios už
sisakyti vietas šioms rekolekci
joms, gali kreiptis į: Sister Supe
rior, Immaculate Conception 
Convent, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Birželio 12 d. Eleanora Ulo- 
ziūtė iš Kearny, N. J. pabaigė 
slaugės mokslą Medical Center 
Hospital, Jersey City.

Eug. Bezgela iš Kearny, N. J. 
susižiedavo su Lillian Johnson.

Jaunas Bezgela yra baigęs St. 
Peters College, Jersey City, N. J. 
ir lankęs University of Michi
gan.

Ona ir Jeronimas šivinskai iš 
Kearny, N. J. susilaukė sūnelio 
birželio 23 d. Jam parinktas Je
ronimo vardas.

. Birželio 24 d. jaunos sodalie- 
tės ir Moterų Marijos sodalici- 
ja surengė autobuso išvažiavi
mą į Crystal Lake, N. J.
- Išvažiavimas gražiai nusisekė, 
ir visi linksmai dieną praleido.

Ona Seskiūtė iš Harrison, N. J. 
ir Jonas Kasparitis iš Brooklyn, 
N. Y. susituokė birželio 29 d.,

atstovai Fred A. Hartley, Clif
ford P. Case, Lietuvos genera
linis konsulas Jonas Budrys ir 
kun. Jonas Balkūnas.

Dainuos Operos dainininkė 
Barbara Darlys ir Lietuvių Po
litikos Klubo choras iš Kearny. 
Šoks Stuko Lietuvių Radijo Tau
tinių Šokių grupė, vedama L. 
Stilsonaitės-Antanavičienės.

Kad suvažiavimas yra labai 
svarbus, tai apie tai netenka aiš
kinti. Visi ir visos New Jersey 
lietuviai yra prašomi dalyvauti 
ir nesivėluoti, nes pradžia bus 
lygiai antrą valandą po pietų.

Programos dalis bus perduota 
per radiją. Įžangos nebus.

Rengia ir kviečia •
N. J. Lietuvių Taryba.

Pittsburgh, Pa.
Padėka

šv. Pranciškaus seserys ir ka
pelionas kun. J. V. Skripkus 
nuoširdžiai dėkoja kun. Ign. Va- 
lančiūnui, Šv. Kazimiero parapi
jos klebonui Philadelphijoj, už 
rinkliavą sesučių naujai koply
čiai. Per ketverias mišias suau
kota virš $450.00. Be to, A. Al- 
gūnai aukojo visą šimtą dolerių.

Aukotojams seserys pranciš- 
kietės bus amžinai dėkingos.

Šv. Pranciškaus Seserys ir 
kun. J. V. Skripkus.

LIETUVOJE RUSAI UŽĖMĘ VIETAS 
MINISTERIŲ KABINETE

Kaip ir visos kitos mask- 
vinio biurokratinio aparato j- 
staigos, dabartinis ministe- 
rių kabinetas, seniau vadinę- 
sis komisarais, Lietuvoje pa
sižymi savo griozdiškumu.

Jame priskaitoma apie 15 
atskirų ministerijų.

Užsienio Reikalų “ministe- 
ris” yra P. Ratomskis, Vi
daus J. Bartašiūnas, švieti
mo J. Žiugžda, Maisto ir Pro
dukcijos J. Laurinaitis, vadi
namųjų Techniškų Kultūrų 
“ministeris” V. Aleknavičius, 
Teisingumo K. Domaševičius, 
Prekybos Augustinaitis, Pra
monės Taodin, Sveikatingu
mo Banaitis, žemės ir Ūkio 
Vildžiūnas.

Yra net 2 ministerijos miš
kams—viena auginimui, kita 
eksploatacijai.

Sovietams antru kartu Lie
tuvą okupavus, šio aparato 
priešakyje ir vėl atsirado 
Mečys Gedvilą.

Kiek anksčiau jo padėjėjo 
pareigas ėjęs J. Vaišnora, 
Maskvos įsakymu, iš pareigų 
atstatytas. Jo vietoje atsira
do net 2 padėjėjai: šumaus- 
kas ir Gregorauskas.

Lietuviškai skambančių 
pavardžių nepaisant, bent 5 
Lietuvos “ministerial” yra 
tikri iš Maskvos importuoti 
kitataučiai.

Tai Bartašiūnas, Laurinai
tis, Augustinaitis, Taodin ir 
Banaitis. Sveikatos ministe
riją išskyrus jie visi laiko 
svarbiausias ministerijas.

Apskritai reikia turėti gal
voje, kad dabartiniame Lie
tuvos rusinime visiems kita
taučiams—atėjūnams Mask
va dalina lietuviškas pavar
des ir lietuviškus pasus.

Tai daroma tiek užsieniui, 
tiek patiems lietuviams Lie
tuvoje klaidinti.

Vilniuje ir Kaune tokius 
rusus vadina “kiniškais lie
tuviais.”

Tokios svarbios sritys kaip 
slaptoji policija — saugumas 
(NKGB), geležinkeliai ir 
ginkluotosios jėgos yra išim
tinoje Maskvos pareigūnų* ži
nioje. Geležinkelius valdo ka
riškiai. Net ne per seniai Vil
niaus NKGB štabe buvęs Gu- 
zevičius yra pakeistas tikru 
Maskvos pareigūnu.

Visi lietuviai “ministerial” 
gavo po vieną kitą rusą padė
jėją, kuris iš tikrųjų yra lie
tuvių viršininkas.
_ Visas Sovietų Rusijos val
dymo aparatas buvo pagrįs
tas tam tikru dvilypumu. Iš 
vienos pusės yra komisaria
tai, dabar ministerijos (ma
tomas aparatas), iš kitos— 
komunistų partija su Polit- 
biuru priešakyje. Tai nors ir

nelabai matomas, bet labai 
jaučiamas veiksnys.

Tikrovėje Lietuvą valdo 
ne Ministerių Taryba, o ko
munistų partija. Ministerial 
yra vien partijos sprendimų, 
techniški vykdytojai.

Savo ruoštu, komunistų 
partijos sprendimai beveik 
išimtinai yra pagrįsti Rusi
jos karinio pasirengimo 
veiksniais.

Komunistų partijai Lietu
voje atstovauja LKP (b) cen
tro komitetas su pirmuoju 
sekretoriumi A. Sniečkumi. 
Be jo, ten randamos tokios 
pavardės kaip Preikšas, Ka- 
riagin, Suslov, Merejkov ir 
t.t.

Itin svari Suslovo figūra. 
Jis, atrodo, turi ypatingą So
vietų Rusijos viršūnių pasi
tikėjimą ir yra kaip “Mask
vos akis” Lietuvoje.'

70% Lietuvos centro komi
teto sudaro kitataučiai, dau
giausia rusai. Taip yra Vil
niuje ir kituose stambesniuo
se Lietuvos centruose.

Kauno komitete rusai vy
rauja visu 60%. Iš žymesnių 
lietuvių ten tik du.

žodžiu, tiek partijos cen
truose, tiek ministerijose vis 
didėja rusų skverbimasis. 
Tarpžinybinis susirašinėji
mas Lietuvoje šiandien veda
mas jau rusų kalba, nekal
bant apie valdžios posėdžius, 
kurie eina taip pat rusų kal
ba.

Visų Lietuvių Mylimas 
ir Skaudžiai Nukentėjęs

MISIJONIERIUS

Tėvas J. Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje 

Įdomiai Rašo
Iš tremtinystės!

Jo jaudinantieji laiškai yra 
spausdinami

“Žvaigždėje”
Skubėkite “žvaigždę” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTR-JA
488 E. 7 St, S. Boston 27, Mass.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ MISI
JOS 1946 METAMS

Chicago, ni. — Dievo Apvaiz
dos par., Šv. Onos novena, liepos 
17-26 d., — Tėv. J. Liauba.

Chicago, Ill. — Švenč. P. Ma
rijos Gimimo par., Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8-15 d.— Tėv. J. Vaškys.

Waterbury, Conn. — šv. Juo
zapo par., Sv. Pranciškaus no
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 8-17 d. — Tėv. J. Liau
ba ir Tėv. Ag. Krasauskas. ’

Sheboygan, Wise. — švenč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., misijos, rugsėjo 16-22 d. — 
Tėv. J. Vaškys.

LIETUVIŲ DIENOS RĖMĖJAI
Septynioliktoji New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena šiemet 

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

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

Mrs. Josephine Gražienė, Brooklyn, N. Y, ... 
F. šlapelis, Rochester, N. Y.......... ...............
Domas Norvilas, Ozone Park, N. Y..............
Mrs. Pažereckienė, Maspeth, N. Y..............
M. Vamis, Brooklyn, N. Y............................
J. Marcinkus, Bronx, N. Y............................
Barbora Adomaitien, Richmond Hill, N. Y. 
Mrs. R. Krakauskas, Nutley, N. J................
Rev. Ign. AJbavičius, Cicero, III....................
Rev. Vincent Slavinas, War, W. Va...............
M. Mikolaitis, Philadelphia, Pa................... .
Mrs. Helen Milukas, Brooklyn, N. Y........... .
E. Jankus, Brooklyn, N. Y.............................
Edna Rokas, Brooklyn, N. Y........................
A. Vaisiausias, Cambridge, Mass................
J. A. Apanavičius, Brooklyn, N. Y................
Mrs. M. Pužauskas, Brooklyn, N. Y...........
A. Mickevičius, Brooklyn, N. Y.....................
Mr. G. Bagdonas, Brooklyn, N. Y......'........
Peter Vismont, Brooklyn, N. Y.....................
Mrs. M. Jakatt, Brooklyn, N. Y.....................
Anna Baniulis, Brooklyn, N. Y.....................
J. Kaunaitis, Bronx, N. Y.............................
Mrs. K. Gaigal, Bronx, N. Y..........................
Charles Bason, Jersey City, N. J...................
Mrs. B. Adams, Maspeth, N. Y......................
L M. Grybaitė, E. Orange, N. J.....................
N. N., Brooklyn, N. Y...................................
John Rukštelis, Brooklyn, N. Y............ ■......
Mrs. P. Šimkienė, Maspeth, N. Y.................
B. A. Zinis, Jamaica, N. Y.............................
Sim. Aleliunas, Pittsburgh, Pa....................
Peter Balandis, Utica, N. Y.............. ............
John Blieka, Maspeth, N. Y.............. ............

s Helen Butkus, Brooklyn, N. Y.......................
A. Kaulius, New York, N. Y.........................
Mrs. J. Pukenis, Brooklyn, N. Y...................
J. Bernotas, Brooklyn, N. Y.........................
Mrs. Zalauskienė, Brooklyn, N. Y...............
Mrs. M. Vrubliauskas, Brooklyn, N. Y........
B. Kaveckas, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. E. Masiulis, Brooklyn, N. Y. .............
M. Kasulaitis, Brooklyn, N. Y............ ..........
Kun. Ign. Kelmelis, Newark, N. J...............
Mrs. Hel. Pavalkis, Newark, N. J..................
Mrs. Mary Schultz, No. Arlington, N. J.......
V. Norkūnas, New Haven, Conn...................
K. Pranulis, Waterbury, Conn.......................
J. Einingis, So. Boston, Mass.......................
V. J. Kudirka, Norwood, Mass......................
Kun. Pr. Juškaitis, Cambridge, Mass...........
B. Tomasitienė, Chester, Pa.........................
A. Povilanskas, Brooklyn, N. Y...................
Charles Motuzas, Richmond Hill, N. Y.......
Mrs. M. Kanser, Harrison, N. J.................
Mrs. E. Urbelis, Brooklyn, N. Y...................
P. Franceson, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. T. Chase, Brooklyn, N. Y.....................
Mrs. S. Satkienė', Paterson, N. J. .................
Joe Wolkus, Paterson, N. J................ ..........
O. Šarkaitė, Daytona Beach, Fla...................
August Dulskey, Brooklyn, N. Y.................
Elz. Strolls, Brooklyn, N. Y............ ..............
A. Štreimikis, Brooklyn, N. Y.......................
M. Gutauskas, New Britain, Conn...............
Mrs. S. P. Marcinka, Bridgeport, Conn.........
Jurgis Strogis, Sr., Brooklyn, N. Y...............
Mrs. Marcella Stehnok, Brooklyn, N. Y.......
Mrs. A. Kurauskas, Brooklyn, N. Y...............
Simon Jakupcionis, Brooklyn, N. Y...............
M. Razanauskas, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. J. Kaimus, Brooklyn, N. Y...................
R. Jakubonis, Woodhaven, N. Y....... ...........
Eleonora Bartkus, Brooklyn, N. Y...............
M. Kučinskas, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. J. Obelenus, Brooklyn, N. Y.................
M. Kanapinskienė, Brooklyn, N. Y...............
Mrs. Justina Klant, Brooklyn, N. Y...............
Mrs. M. Savonis, Elizabeth, N. J...................
Mrs. V. Kovell, Westfield, N. J.....................
Joseph Skema, Newark, N. J.......................
A. Banaitis, Kings Park, N. Y.....................
Peter Overzotas, Bellaire, L. L, N. Y...........
Mrs. Pupelis, Woodhaven, N. Y...................
M. Kirvelis, Brooklyn, N. Y...........................
Mrs. Sophie Pribush, Linden, N. J...............
Rev. J. V. Skripkus, Pittsburgh, Pa. .........
Rev. J. V. Karalius, Shenandoah, Pa...........
F. Zailskas, Brooklyn, N. Y.........................
John Butkus, Brooklyn, N. Y.......................
Mrs. E. Ponelis, Newark, N. J.....................
Anna Kakštis, Elizabeth, N. J.....................
M. Abluz, Kingston, N. J...............................
Jonas Petrauskas, Flushing, N. Y...............
Placid Grenis, Brooklyn, N. Y.......................
N. N., Brooklyn, N. Y...................................
Mrs. E. Berzinskas, Brooklyn, N. Y............
S. Ruginis, Brooklyn, N. Y............................
Mrs. Helen Zeikus, Brooklyn, N. Y...............
A. Pietarienė, Kearny, N. J...........................
F. Brusack, Maspeth, N. Y................. v.......
Rev. Ign. Valanciunas, Philadelphia, Pa. .. 
Sophie Remeiza, Philadelphia, Pa. ...?.........
John Raugalis, Waterbury, Conn................
M. Wentis, Rochester, N. Y. ;.......................
Mrs. Eva Milukas, Richmond Hill, N. Y.......
Mrs. D. Plungis, Linden, N. J.......................
John Blusonis, Great Neck, N. Y. .../...........
A. S. Trečiokas, Newark, N. J.......................
Mrs. A Stankus, Cypress Hills, N. Y...........
Mr. Papečkienė, Paterson, N. J........ ............
Chas. Saurusaitis, Stattville, N. Y...............
Paul Kyrius, Brooklyn, N. Y.........................
K. Laureckis, Schenectady, N. Y.................
Mrs. A. Mitchell, Bayonne, N. J...................

Už aukas visiems nuoširdus ačiū.

$6.00
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VIETOS ŽINIOS
IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO ŠYPSENOS

Scranton, Pa. — šv. Juozapo 
par., šv. Pranciškaus novena ir 
Tretininkų vizitacija, rugsėjo 25- 
spalių 4 d. — Tėv. J. Vaškys.

Plymouth, Pa. — šv. Kazi
miero par., misijos, rugsėjo 29- 
spalių 6 d. — Tėv. J. Liauba.

Sugar Notch, Pa. — šv. Pet
ro ir Povilo par., 40 vai. atlai
dai, spalių 6-8 d. — Tėv. J. Liau
ba.
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L. D. KOMITETAS

Ansonia, Conn. — Šv. Antano 
par., 40 vai. atlaidai, spalių 13- 
15 d. — Tėv. J. Liauba.

New Britain, Conn. — Šv. An
driejaus par., 40 vai. atlaidai, 
Tretininkų rekolekcijos ir Conn, 
valstybės lietuvių tretininkų ir 
šv. Pranciškaus mylėtojų konfe
rencija, spalių 20-27 d. — Tėv. 
J. Vaškys.

Franciscan Fathers
Mt, St. Francis, Greene, Maine

Birželio 26 d. įvyko siuvė
jų unijos pusmetinis susirin
kimas, kuriame buvo delega
to ir valdybos rinkimai.

Delegatu vienbalsiai per
rinktas tas pat J. Buivydas, 
jau metus ištarnavęs. Siuvė
jams patiko jo veikimas.

Vicepirm. išrinktas J. Stan
kevičius, prot. rast. A. Žilins
kas, knygų peržiūrėjimo ko
misija iš P. J. Montvilo, J. 
Hermano ir J. Urbanavičiaus.

Kitus narius ir direktorius, 
vienbalsiu nutarimu, metams 
laiko palikta išrinkti meti
niam susirinkimui.

Raportuose buvo pažymė
ta, kad unijos valdyba įstei
gė akių daktaro patarnavi
mą už perpus pigesnį atlygi
nimą.

Atostogų paleido siuvėjus 
daugiausia dviem savaitėm, 
pradedant liepos 1 d.

Bet mažas nuošimtis vyks 
į ramesnes vietas atsilsėti, 
nes labai brangu. Italai turi 
savo poilsio namą su 800 
kambarių. Rusų susivieniji
mas taip pat turi, bet lietu
viai apie tai nepagalvojo, o 
labai gera būtų senesniems 
turėti bendrą vakacijoms vie
tą. Tai nuomuonei jau daug 
yra pritarimo. Siuvėjams tu
rint pinigų, verta daryti pra
džią.

Lietuvių Dienos pikniką 
liepos 4 d. smarkiai pagarsi
no pirm. J. Glaveskas. Ragi
no visus siuvėjus važiuoti į 
Dexter parką. Taip pat dau
gelis siuvyklų pirmininkų pa
siėmė pagarsinimus ir dalino 
siuvyklose.

Unijos piknikas įvyks tam 
pačiam Dexter parke liepos 
27 d. Siuvėjas

Tylėjimas — Auksas
Motina: — Ką tėvas sakė, 

kai sužinojo, kad sudaužei 
automobilį?

Sūnus: — Ar sakyti visus 
jo žodžius?

Motina: — Ne.
Sūnus: — Tai jis nieko 

ypatingo nepasakė.

Apgaudinėjimas
— Dėl ko savo automobilį 

nudažei vieną šoną raudonai 
ir kitą tamsiai mėlynai?

— Tai vienas iš mano gud
rių sumanymų. Tau reikėjo 
išgirsti, kaip liudininkai teis
me vienas kitam prieštaravo.

Ramus Pasivažinėjimas
Motina automobiliu išsive

žė savo mažą dukrelę pasiva
žinėti. Sugrįžus į namus, mer
gaitė klausia:

— Mamyte, kur yra visi tie 
durniai ir žiopliai ?

— Dukrele, — tarė motina, 
— jie yra ant kelių, kai tavo 
tėvas vairuoja automobilių.

Negalima Priimti
Senas žmogus, įlipęs į gat- 

viakarį ima centus iš pinigi
nės ir garsiai skaito: — Vie
nas . . . du . . . trys .. . keturi 
. . . penki . . . šeši. . .

— Aš jų negaliu imti, — 
tarė suerzintas konduktorius.

— Atiduok kompanijai, — 
buvo seno žmogaus drąsus 
atsakymas.

' PAIEŠKOJIMAS

Juozo Dransio - Dransevi- 
čiaus - Dransotavičiaus, gi
musio 1892 m. Šaukoto dva
re, Šaukėnų vai. Šiaulių ap- 
skr. Alfonsija Povilaitytė gi
musi 1893 m. Tarvydų kaime, 
Smilgių valse., Panevėžio ap
skrity, sūnus Juozas dabar
tiniu metu gyvena Italijoje, 
Pizos mieste, Via dei Mille 5, 
ieško savo giminių Ameriko
je: Dransių - Dransevičių - 
Dransotavičių, Tamošaičių, 
Povilaičių ir kitų.

Juozas Dransys.

Koks Klausimas, Toks ir 
Atsakymas

Žmogus, kuris važinėja po 
miestą ir rodo atvykusioms 
įdomias vietas, stovėjo prie 
autobuso ir laukė, kolei dau
giau atsiras važiuojančių.

Viena moteriškė, sėdėdama 
prie lango, pastebėjo, kad jis 
neturėjo dešinės rankos pir
mojo piršto. Smalsumo pilna, 
klausia, kaip tai atsitiko.

—Moteriške,—atsakė žmo
gus,—esu prie šio darbo jau 
25 metai. Nuo jaunų dienų 
iki dabar važinėju žmones po 
šį miestą ir rodau įdomias 
vietas. Gali suprasti, kad tu
rėjo tas pirštas savaime nu
dilti.

Pranas Bekampis.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

G ra bo ri us—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

4:

4:

4:

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM • 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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METINIS METINIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

Liepos-July 21
1946

DEXTER PARKE
74-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.

Bus Karališkos šeimos Rinkimai
Visi parapijiečiai ir draugai kviečiami ruoštis šiame parengi

me dalyvauti, nes tai bus vienas iš gražiausių pramogų. Žinomas 
Dexter parkas labai lengvai pasiekiamas.

AUTOMOBILIAIS Į 
LIETUVIŲ DIENĄ

PAULYNA STOŠKIŪTE 
IŠSKRIDO EUROPON

Atvykstantys automobi
liais į Lietuvių Dieną į Dex
ter parką liepos 4 d. prašomi 
nestoti prie parko, bet va
žiuoti į parką ir ten savo au
tomobilį pastatyti.

Ten bus jums parankiau ir 
saugiau, nes automobiliai bus 
jūsų pačių priežiūroje.

UŽSAKĖ “AMERIKĄ’ 
TREMTINIAMS

Šiomis dienomis lietuviams 
tremtiniams “Ameriką” už
sakė A. J. Apanavičius, iš 
Brooklyno, paaukojęs ištrem
tų lietuvių spaudos fondui 
$3.50, ir M. Karvelis, taip pat 
iš Brooklyno, paskyręs $3.00.

Lietuviai, esantys Vokieti
joje ir kitose šalyse, pasiilgę 
lietuviškos spaudos ir yra la
bai dėkingi broliams ameri
kiečiams, kurie jiems užsako 
patriotinių Laikraščių.

Kiekvienas šio laikraščio 
skaitytojas raginamas su
šelpti savo brolius ir seseris 
lietuviška spauda, užsakant 
jiems “Ameriką.”

Dainininkė Polyna Stoš- 
kiūtė liepos 1 d. išskrido Eu
ropon koncertuoti kariams 
ŪSO parengimuose.

Tai yra trečioji jos kelionė 
užjūriuosna. Ligšiol ji yra 
suskraidžiusi apie 65,000 my
lių, tris kartus yra lėkusi per 
Arktikos sritį ir du kartu 
per ekvatorių.

Rudenį P. Stoškiūtė dai
nuos New Yorko City Center 
operoj ir aplankys su daina 
Ameriką nuo Atlanto ligi Pa- 
cifiko.

LIETUVIAI BAIGĖ AUKŠ
TESNES MOKYKLAS

MERGAIČIŲ STOVYKLA 
PUTNAM, CONN.

Birželio 30 d. prasidėjo lie
tuvių mergaičių vasaros sto
vykla Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne Putnam, Conn.

Stovykla baigsis liepos 28 
dieną.

Stovyklon kviečiamos at
vykti lietuvės mergaitės. Ga
lima užsirašyti ir dviem sa
vaitėm.

Kreiptis: Sisters of the Im
maculate Conception, R. D. 
No. 2, Putnam, Conn.

Birželio mėn. Brooklyno 
katalikų vyskupijos aukštes
nėse mokyklose baigė mokslą 
šie lietuviai ir lietuvaitės.

Bishop Loughlin vardo mo
kykloje J. Beganskas, Juozas 
A. Dragūnas.

Bishop McDonnell: T. Ge- 
remskaitė, V. Jančiūtė ir A. 
Navickaitė.

Queen of All Saints: A. Je- 
sinskaitė, V. Jovaišaitė, O. 
Pauloniūtė.

Mary Louis Akademija: A. 
Mikalauskaitė.

Seselių domininkonių ko
mercinę: Ei. Bebrauskaitė ir 
Em. Kurauskaitė.

Gal buvo ir daugiau lietu
vių tose mokyklose, bet lie
tuviškų pavardžių tarpe jų 
nebuvo matyti.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

ATIDARĖ RŪBŲ VALYKLĄ

Juozas Bagočiūnas, tik ką 
atvykęs iš Europos, atidarė 
įmonę rūbų valymo, taisymo 
ir prosymo, 20 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Liet. Atletų Klubo svarbus 
susirinkimas įvyks liepos 12 
d. klubo patalpose 8 vai. va
kare.

Šis susirinkimas yra atidė
tas nuo praeito mėnesio dėl 
daugelio narių vakacijų. Bus 
valdybos rinkimai ir konsti
tucijos pataisymai.

Todėl visi nariai būtinai 
dalyvaukite.

J. Peterson, pirm.

New York, N. Y,
SUSILAUKĖ SŪNAUS

Petras ir Olga Shalins bir
želio 21 d. susilaukė pirma
gimio sūnaus. P. Shalins tar
navo kariuomenėje ketverius 
su puse metų ir dabar garbin
gai paleistas.

Neužmirškite, kad rugsėjo 
14 d. įvyks didelis balius mū
sų iš karo grįžusioms vetera
nams pagerbti.

Prašoma tikietus įsigyti iš 
anksto. Tikietų galima gauti 
pas Stankevičių ir klebonijos 
raštinėj.

Lietuviu Radijo Vakarinės

AD. JEZAVITAS 

Muziko* Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

Mūsų Apylinkėje
• Dr. J. Simonaitis iš Chi

cagos buvo atvykęs Eliza
bethan, N. J., kur jo brolis 
yra klebonas. Daktaras šią 
vasarą bus užimtas savo spe
cialybės pagilinimu.

• M. Vencevičienė išvažia
vo mėnesiui atostogų į Sara
toga Springs, N. Y.

• Iš Marianapolio apylin- 
kėn buvo atvykę Dr. J. Alek
sandravičius, kun. J. Jakai
tis, kun. Dr. J. Vaškas ir kun. 
J. Dambrauskas.

• J. Valaitis, BALF sandė
lio vedėjas, vyksta į Maria- 
napolį liepos 4 d. ir ten Lietu
vių Dienoj paskleis atsišauki
mų vajui. Su juo važiuoja ir 
kapit. P. Labanauskas. -

• Iš Worcester, Mass., BA
LF sandėly Brooklyne lankė
si ponios Danielienė ir Vaiš
norienė.

• Kun. Dr. J. Vaitkevičius, 
M.I.C., buvo atvykęs į para
pijos iškilmes Elizabeth, N.J.

• Vincas Bružas su žmona 
Emilija (Pankevičiūte), at
vykę iš Washington, D.C., 
praleidžia atostogas pas R. 
Pankevičienę. Abu dirba val
džios darbus.

• Konradas F. Kašėta, Ro
žės Kašėtienės sūnus, baigęs 
aukštesnę mokyklą, kartu su 
savo motina išvažiavo porai 
savaičių atostogų.

• J. Averkienė su dukrele 
Rūta ir G. Zovyte išvažiavo 
atostogų Bostonan.

• Kun. J. Bernatonis lankė 
gimines ir pažįstamus apylin
kėje.

• Kun. J. Venckus, S. J., po 
Maldos Apaštalavimo Kong
reso Brooklyne, išvyko pra
kalboms į Bostoną. Jis ne per 
seniai yra atvažiavęs iš Eu
ropos.

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, liepos 7 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
eis bendrai prie komunijos 9 
vai. mišių metu.

Visos narės prašomos da
lyvauti.

L.R.K.S.A. 134 kp. svarbus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
liepos 7 d., Angelų Karalienės 
par. salėje, tuojau po sumos.

Visiems labai svarbu daly
vauti susirinkime ir išklausy
ti pranešimo apie rekonversi- 
jos planą ir reikalą.

Visi tie, kurie jau persira
šė, prašomi ateiti ir pradėti 
naujus mokesčius.

Mūsų parapijiečiai rengia
si dalyvauti Lietuvių Dienoje 
liepos 4 d. Dexter parke.

Važiuosime visi tyru oru 
pakvėpuoti ir sutikti savo 
draugų.

Mūsų bažnyčioje šv. Onos 
novena prasidės liepos 17 d. 
ir baigsis liepos 26 d.

Pamaldos bus laikomos ry
tais 9 vai. ir vakarais 7:30 
vai.

Mūsų bažnyčios šventė ir 
Parciunkulų atlaidai prasi
dės rugpjūčio 1 d. ir baigsis 
rugpiūčio 2 d.

Noveną ves ir pamokslus 
sakys misijonierius kun. Ant. 
Andriušis, M.I.C.

Didžiulis parapijos pikni
kas šiemet įvyks Klasčiaus 
parke rugpiūčio 18 d.

Nuoširdžiai prašome visus 
atvykti.

Šv. Jurgio Parapija

Pamaldos vasarą
Mūsų bažnyčioje vasaros 

metu yra sukeista pamaldų 
tvarka.

9 vai. mišios yra suma, o 
11 vai. esti skaitytos mišios.

Vasarą pirmą mėnesio 
penktadienį pamaldos esti ry
tais, o vakarais pamaldų ne
būna.

Apreiškimo 
Parapija

LIETUVOS KONSULATO CHI
CAGOJ PAIEŠKOJIMAI

Po kongreso
Birželio 30 d. iškilmingai 

praėjo Maldos Apaštalavimo 
Sąjungos kongresas Apreiš
kimo parapijos salėje. Daug 
dalyvių atsilankė iš aplinki
nių parapijų, iš New Yorko 
ir New Jersey.

3 vai. žmonių buvo jau pil
na salė.

Kongresą atidarė kun. Pr. 
Aukštikalnis, S.J., su malda. 
Kun. Pr. Aukštikalnis pasa
kė ilgą prakalbą. Buvo Mal
dos Apaštalavimo pirminin
kų ir raštininkų raportai. Po 
to kalbėjo neseniai atvykęs 
iš Europos jėzuitas kun. J. 
Venckus.

4 vai., po konferencijos, vi
si dalyviai ėjo į bažnyčią su 
draugijų vėliavomis, giedant 
litaniją į Švenč. Jėzaus širdį.

Visiems dalyviams suėjus į 
bažnyčią, vietos klebonas 
kun. Norbertas Pakalnis pa
sakė keletą reikšmingų žo
džių. Po to buvo šventoji va
landa prie išstatyto Švč. Sak
ramento, maldos į Švč. Jė
zaus Širdį. Pamokslą pasakė 
kun. J. Venckus. Buvo ištiki
mybės atnaujinimas, maldos 
už Lietuvą ir teisingą taiką.

Po pamaldų visi dalyviai 
ėjo į salę, kur buvo pavaišin
ti vietinės Maldos Apaštala
vimo Sąjungos.

Viso kongrese ir pamaldo
se dalyvių iš įvairių apylin
kių dalyvavo apie 450.

M. M.

Maspetho Žinios

Birželio 11 d. Mykolas Bu- 
denas, išlaikęs egzaminus, 
priėmė popierius dėl Ameri
kos pilietybės.

Mykolas Budenas yra ge
ras katalikas ir katalikiškų 
draugijų rėmėjas.

Ruošiasi statyti salę
Maspetiečiai rengiasi sta

tyti naują lietuvių salę.
Auditorijos Bendrovės val

dyba trumpu laiku išpardavė 
už kelis tūkstančius dolerių 
šėrų. Gerai daro valdyba, 
kad šėrus stengiasi išparduo
ti tik geriems lietuviams! 
Juk Piliečių klubas Brookly
ne turi daug vargo su komu
nistais. Geriems lietuviams 
reikėtų šalintis nuo išsigimė
lių ir neįsileisti draugijosna.

Visi lietuviai dėkimės į 
Auditorijos Bendrovę ir iš
pirkime visus šėrus, kad salę 
tuoj galėtume pastatyti.

Maspethas yra gera vieta 
dėl tokio biznio. Be Klasčiaus 
salės, nėra kitos tinkamos. 
Auditorijos Bendrovės salė 
bus pastatyta pačiame Mas
petho centre, kur pravažiuo
ja trys gatviakariai ir vienas 
busas. Už kelių blokų yra ir 
lietuvių bažnyčia. K. J.

Schenectady, N. Y.

Kazakevičienė, Magdalena, gyv. Ma- 
hanoy City, Pa., paskui Chicagoje.

Kinderis, Jurgis.
Kirtlklienė - Abraitytė, Konstancija, 

gyv. ūkyje.
Kiudulai, Domininkas ir Aleksan- 

' dras, gyv. Chicagoje.
Kižienė, Marė, gyv. Pittsburghe.
Klimavičius, Vladas.
Kojalavičiūtė, Jadvyga, 1938 metais 

gyv. Conn, valst.
Kojelavich-Babilov, Julija, 1938 m. 

gyv. Conn, valst.
Kriaučiūnas, Vincas, gyv. Lawrence, 

Mass.
Kriaučiūnienė - Grinienė - Skaškaus- 

kaitė, gyv. Chicagoje.
Kriščiūnienė-Kriukaitė, Valesė, gyv. 

Chicagoje.
Kugriai, Ignas ir Jonas, sūnūs Jono.
Kukeckis, Jonas, apie 50 metų am

žiaus, gyv. Chicagoje.
Kvajauskai, Vladas, Vincas, Stasys 

1 ir Juozas.
Kvaraciejus, Jonas, sūnus Juliaus.
Kulikauskas, Antanas, sūnus Anta

no.
Kurmauskas, Juozas.
Kvietkaūskas (Flower), Jurgis, gyv. 

Los Angeles, Cal.
Labanauskas - šulčas, Petras, gyv. 

Philadelphijoje.
Lapžindienė-Karečkaitė, gyv. Chica

goje.
Lastauskai, gyv. Chicagoje.
Laucytė, Brone.
Lazdauskaitė, Adelė ir

Chicagoje.
Leknickas, Klemensas, 

goję.
Liubinskas, Juozas.
Lubytė, Stasė, pavardė 

žinoma. Gyv. Chicagoje.
Lukošius, Pranas, gyv. Chicagoje.
Mackevičius - Misevičius, Alfonsas, 

gyv. Detroite.
Mačiuliai, Povilas ir Ona (Kaniaus- 

kaitė), gyv. Chicagoje.
MackeUūnaitės, Pranė ir Ulesė, gyv.

Chicagoje.
Mackevičius, Antanas, iš Ukmergės.
Makauskas, Vladas, iš Kauno apskr., 

gyv. Chicagoje.
Maraškevičienė-Pečiukaitytė, Mika

lina, gyv. So. Bostone.
Markevičienė-Povilaitytė, Veronika, 

iš Raseinių apskr.
Mažeika, Jokūbas, sūnus Jurgio, iš 

Biržų. Gyv. Brooklyne ar Rockforde.
Mažeika, Jokūbas, sūnus Motiejaus, 

gyv. Catalina Island, Cal.
Mažonas, Jonas, iš Mažeikių apskr.
Medeiša, Kazys, iš Ukmergės apskr., 

gyv. Detroite.
Mikalauskas, Antanas, sūnus Ber

nardo.
Mikėnienė-Greviškytė, Sally, iš Ro

kiškio apskr., gyv. Bostone.
Miklova, Leona, iš Telšių apskr., gy

vena Chicagoje.
Mikšienienė, Elzbieta, iš Valkinin

kų valsč., gyv. New Yorke.
Mlkučionis, Aleksas, iš Alytaus aps.
Mllašauskas, Antanas.
Milinauskienė-Paciūtė, Veronika, iš 

Raseinių apskr.
Morkūnas, Laurynas, iš Ukmergės 

apskr., gyv. Detroite.
Mykolaitis, Rokas, sūnus Kazio, iš 

Šiaulių apskr., gyv. Chicagoje, vėliau 
Philadelphijoje.

Nagin, Stefanija ir Jadvyga, gyveno 
Brooklyne.

Naudžius, Antanas ir Naudžiūtė, 
Agota.

Noreikienė - Normantaitė, Ona, iš 
Kretingos apskr.

Okas, Mykolas, 1938 metais gyveno 
Chicagoje.

Ozechauskas, Edvardas, gyv. Brook
lyne.

Pajuodis, Jurgis, gyv. Chicagos apyl.
Paliulis, Jonas, iš Biržų apskr., tu

rėjo ūki netoli Chicagos.
Palubeckienė, Ona, 1938 m. gyveno 

Bostone.
Paplauskas, Antanas.
Paulikas, iš Mažeikių apskr., gyv. 

Chicagoje.
Pavilonis, Jonas, apie 52 metų amž., 

gyv. Philadelphijoje.
Pečinienė-Šaukaitytė, Ona, (jos tė

vas iš Vilkaviškio).
Pečiukaitytė, Stanislava, gyv. So. 

Bostone.
Pečiukėnas, Juozas, gyv. Chicagoje.
Petrulis, Alfonsas, sūnus Zigmo, iš 

Rokiškio, gyv. Chicagoje.
Pikelienė - Budriūtė, Valerija, gyv. 

Bostone.
Plioplis arba Plioplienė, iš šakių ap.
Podėlis, Jonas, sūnus Felikso, gyv. 

Bostone.
Povilionienė-Cepaitė, Antanina, gyv. 

Philadelphijoje.

Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos bažnyčioje buvo surink
ta 100 dolerių badaujantiems 
lietuviams sušelpti.

Pinigai išsiųsti į BALE.

Paterson, N. J.
7Nuo sekmadienio, liepos 

d., mūsų bažnyčioje mišios 
bus 7, 8, 10:30 ir 11:50.

Sutuoktuvės
Angelo Palmieri su Adele 

Setnėkiute susituokė sekma
dienį, birželio 30 d. šv. Kazi-

Vincas, gyv.

gyv. Chica

po vyru ne-

miero bažnyčioje. Priimtuvės 
buvo Washington Hall.

Krikštas
Russel Jonas Mečionis, sū

nus Juozo ir Ludvikos Mečio- 
nių, buvo pakrikštytas sek
madienį, birželio 30 d. Krikš
tų tėvai buvo Jonas Zebanis 
ir Marija Klimienė.

Dabartiniu laiku pas mūsų 
kleboną kunigą Kintą sve
čiuojasi jo motina Ieva Kin- 
tienė ir brolis Alfonsas Kin
ta. J. Marshall.

"MEMORIES ot LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Liepos-July 5, 1946

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Ku 
“Di 
“Li 
Dr. 
Lai

496

41-40 — 74f h Street

Stasytė, Konstancija. 1928-29 m. iš
vyko Amerikon.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti j

CONSULATE OF LITHUANIA
80 N. La Salle St., Chicago 2, Ill.

Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9 - 5972

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

Saniolis, Antanas, gyv. Cicero, III.
Saulytė, Ona, vienuolė, buvusi Mari

jampolės Vargdienių Seselių vienuoly
ne.

Sebastijonienė, Marta, gyv. Chica
goje.

Shapas, Mary ir Ted.
Simaitis, Aleksandras ar Stasys, gy

veno Bostone.
Šimkienė - Bražinskaitė, Marijona, 

gyv. prie New Yorko.
Šiurkus ir šiurkaitė, iš Šiaulių aps.
Skridulis, Stasys ir Skridulytė, Liu

cija, gyv. Chicagoje.
Smaliukas, Jurgis ir Marija, preky

bininkai Philadelphijoje.
Smilgys, Vladas, gyv. Chicagoje.
Šniuika, Juozas, iš Ukmergės apsk.
šniukštienė - Petrauskaitė, Verutė, 

(ištekėjusi už kito vyro) Chicagoje.
Sobietzki, iš Šiaulių aps., 1930 m. 

gyv. New Yorke.
Sogelis, Mykolas, iš Utenos.
Stanevičiai, Antanas, Juozas ir Vac

lovas, gyv. Chicagoje.
Stanevičius, Bronius, 32 metų amž., 

iš Mažeikių.
Stanys, Vincas.
Stankevičius, Motiejus, gyv. Chica

goje.
Stankienė-Šimanskaitė, Zofija, gyv.

Chicagoje.
Star (Startinskienė) - Dambrauskai- 

Rudavičius, Vladas, sūnus Antano, | tė, Ona ar Kazimiera, iš Biržų.

Rožė,

Pralgauskai, Antanas, Juozas ir 
Aleksandras, gyv. Bostone.

Puteikis, Antanas, gyv. Chicagoje.
Pumputis (Pitevski), Kazimieras, iš 

Šiaulių.
Pupalaigis, Kazys, gyv. Pittston, Pa.
Pūras, Mikas, gyv. Boston arba Lo

well, Mass.
Purvinis, Nikodemas, gyv. Nashua, 

N. H.
Rachimienė, Marė, iš Utenos, gyv. 

Bostone ar Brooklyne.
Radzevičienė - Dzetveckaitė, 

duktė Kazio ir Kastės.
Radzevičius, Jonas, sūnus Felikso, 

gyv. Brooklyne.
Rakšienė-Dzetaveckaitė, Marta, duk- 

tčs Kazio ir Kastės.
Ramonas, Feliksas, sūnus Stasio, 

gyv. Benlenville (Bensonville?).
Rasčiauskai, Kazys ir Henrikas, iš 

Kėdainių, gyv. New Yorke.
Raudonaitis, Juozas, sūnus Jono, iš 

Vilkaviškio.
Rimkienė - Bražinskaitė, Karolina, 

gyveno netoli New Yorko.
Rimkus, Nikodemas ir Petras, sū

nūs Antano, gyv. Chicagoje.
Rimša, Vladas, iš Rokiškio apskr., 

gyv. Bostone, Chicagoj ar Brooklyne.
Rudaičiai, Jonas ir Pranas, 1910 m. 

atvyko i Chicagą.
1

ir jo žmona Mažeikaitė, gyv. Chicagoj.
Rudaičiai, Juozas, Simonas ir Ta

das, Simono ir Onos vaikai, gyv. New 
Yorke.

Rudokai, Antanas ir Domininkas, ir 
Domininko vaikai Petras ir Meldra, 
gyv. Chicagoje.

Rubis, Julius, pramoninkas, gyv. 
New Yorke.

Samalevičius, Jonas.
Samkus, Stasys, sūnus Mykolo, iš 

Raseinių apskr.

PARDAVIMAI
Forest Parkway—Woodhaven

1 šeimos namas atskirai sta
tytas.

2 šeimų namas atskirai staty
tas 11 kambarių. Lotas 40 x 100.

2 šeimų mūrinis namas, visas 
tuščias, 13 kambarių.

Minėti namai turi boksinius 
kambarius su šiluma ir garažiais.

Z I N I S
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

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

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas 
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS ' 
Vartojama Geriausia Medžiaga 

DARBO APKAINAVLMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
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. I., N. Y.

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 A INSURANCE

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

TeL VIrgiMia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 

Advokatas

LIETUVIŠKA
ALUDE

Čia Galim* Gauti Kanados 
“Black H.r»o” Ala

Patogi Vieta Užėjlmui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH K RUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENIU: 

Maspeth, N. Y.

Fili 
prikla

Kar 
naujoj 
ir džii 
vės di,

Nep 
ma In< 
toms, 
demok

Vier 
—išsik 
nija, i 
spaudi

Tą t 
žudo ž 
ir sav< 
visam

Šian 
tautų i 
skerdy 
žino.

Labi: 
Indijoj, 
statyti 
Estijoj

Lietu 
rių Eui 
savo lei

Kai k 
rūpestir 
žiu išlei

Viena 
menų bi 
nes” — 
metrašti

Tai di 
turinti : 
lių, drar

Kas š; 
kitų leic 
leidimas 
ir iliust 
viršeliu.

Toki 1 
lietuviai 
dar sy] 
kultūrin;

Ką tik 
mas mėn 
tuvių Ba 
meris.

Nors s 
tatorium 
straipsni 
žvalgas, 
reikia nei 
bo.

Skaitoi 
se”:

“Ir mu 
tiniams, 
medžiagi 
tėvynėje 
šapelio v 
pasiliko ] 
tas, kurį 
savimi—r 
ti, pasiry 
sybės dvs 
lemta, m< 
pakelti sk 
darni švei 
prisikelsir

Prieš 
mokslinis 
kio veika 
Law, Eccle 
in Lithuan

Veikalas 
nas, kad 1 
venimą, ir 
mos ir kuc 
dimo anglį 
visuomenė

Bet dauj 
laikraščių 
ba visai m 
puse lūpų 
tų laikraš 
Dr. J. Prui 
deda.

Tikrai n 
piama į m, 
nes lietuvi

Iš Voki 
leidžia rai 
prancūzų, 
kalbomis.

Yra tai d! 
tuviams. Ki 
kalbų, o be 
drausti su 
siekti gimt(

Argi am.


	1946-07-05-AMERIKA



