
' 26, 1946

22»

irus

1868

-yta

inklmas
5 1S ge- 
EOTES:

i, N. Y.

iš Varėnos

Ilena, gyve-

■v. Chicagoj.
lių apskr.
ilių.
s Motiejaus,

s ir Julija 
goję.
rv. Chicago-

Onus Petro, 
trina, gyve-

kio.
itroit, Mich. 
inus Julijo-

gyv. Chi-

i, Teodora,

Elena, iš

izbaras, Ka-

prie Chica-

š Marijam-

Panevėžio,

oje.
>s žinantieji

IUANIA 
igo 2, ui.

lMA
is namai, 
irnavimas

as tik ko 
.urinu) ir

mas
•ance
/n, N. Y.
1670

1NUS j
lenu 15- 
šaligat- 

larbus.

oket

lreet
N. Y,

lados 
s

linui 
3
MAS 
1

59
CH

AS
NUE

THE LITHUANIAN WEEKLY

ŠTAI KAIP
Published By 

Lithuanian Universal Bureau, Inc. 
222 So. 9th St., Brooklyn 11, N. Y. 

TeL STagg 2-2138

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA- g 
LIKŲ -VISUOMENINIO IR
KULTŪRINIO GYVENIMO |

SAVAITRAŠTIS
į EINA KAS PENKTADIENI 1Ne visi supranta.

Story of Lithuania.
Nepažįsta Sovietų Rusijos.
Mažųjų stiprybė.
Katalikų Kongresas.
Žydai ir Lietuviai.

Buvęs Lietuvos Preziden
tas, Dr. Kazys Grinius, atsi
šaukia į Amerikos lietuvius: 
“Bendradarbiaudami su len
kais, ukrainiečiais, latviais, 
suomiais, rumunais, bulga
rais, graikais, gruzinais, ar
mėnais, turkais, persais ir 
kitais panašioje būklėje esan
čių valstybių tautiečiais, 
ruoškite masinius protesto 
mitingus, o juose priimtomis 
rezoliucijomis kreipkitės į 
pasaulio spaudą ir valdžios 
įstaigas.” Mes jau visi metai 
kaip dirbame su minėtomis 
tautomis per World Bill of 
Rights Association tokiems 
tikslams, tik ne visi gerai 
mus supranta.
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RUOŠIAMOS PABALTIJO VALSTYBIŲ 
LAIDOTUVES

------------------------------------- » 
Atstatyta Kairiu 

Kontrole
Washingtonas. — Prezid. 

Trumanas pasirašė aktą, ku
riuo pratęsiamas OPA veiki
mas. Jis, sakėsi, pasirašęs tą 
įstatymą nenoromis, kadangi 
matęs jame daug silpnų pu
sių, žalingų krašto ūkiui.

Tame akte numatytai 3 as
menų komisijai pavesta nu
tarti, kuriuos daiktus įtrauk
ti į kainų kontrolę ir kada 
reiks tą įstatymą panaikinti.

Seniai laukta Lietuvos Is- --------------------
torija anglų kalboje, kun. To- —Jeruzalė. Aštuoni ban- 
mo čižausko (Chase) para- ditai užpuolė aukso keityklą 
šyta, šiomis dienomis pasiro- Tel Avive ir pagrobė $160,- 
do. Kiek skaitėme, knyga pa- ooo vertės aukso, 
rašyta lengva anglų kalba, _____
pritaikinta bendrai skaitau- _ Albanijos vyriausybė 
ciai visuomenei. Tokios kny- reįkajauja valstybę pa
gos dar neturėjome ir ji uz- kviesti į Taikos konferenciją. 
pildys didelę jaučiamą spra-1 
gą. Ją turėtų įsigyti kiekvie
nas lietuvis, tiek jaunas tiek 
senas. Ją skaitys ne tik. lie
tuviai, bet ir kitataučiai norį 
susipažinti su Lietuvos praei
timi bei dabartimi.

Paryžius. — Nepaprasta 
staigmena čia buvo Pabalti
jo valstybių (Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos “užsienių mi
nistrų” pasirodymas, kuriuos 
sovietai atsivežė atstovais į 
Taikos Konferenciją. Lietu
vos kvislingu yra “ministe- 
ris” P. F. Rotomskis.

Dabar dar neaišku, kaip į 
tuos Molotovo gizelius pažiū
rės kitos valstybės, kurios 
nepripažįsta Pabaltijo pagro
bimo. Bet jei tie kvislingai 
būtų įleisti į Taikos Konfe
renciją, kaip atstovai, tuomi 
pačiu būtų užgirta Sovietų 
grobimai ir Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės būtų pa
laidota ilgam laikui.

— Shanghai. Amerikos 
kariuomenės teismas nutei
sė 8 japonus (du iš jų mirties 
bausme) už Amerikos belais
vių žudymą Formosos saloje.

ATOMINĖS BOMBOS BAISENYBĖS
Liepos 24 d., 4:35 po pietų, 

Bikini vandenyne buvo iš
sprogdinta bandymo tikslais 
antroji atominė bomba, šį 
kartą bomba buvo sprogdina
ma po vandeniu.

Iš 75 laivų, paskirtų taiki- 

Rooseveltas nepažino rasų IbuvVsūžal^ti. WdŽ^liš,*28,-

Sekretorius Bymes prisi
pažino, kad “we do not know 
Soviet Russia”. Mes seniai iO lu LaivUi 
tvirtinome, kad prezidentas nįuį dauguma nuskendo arba 
Rooseveltas nepažino nišų buvo sužaloti. Didžiulis, 28,- 
suktybes, kaip jo nepažįsta qqO tonų įtalpos kovos laivas 
ir prezidentas Trumanas ir “Arkansas” tuojau pasinėrė sekretorius Bymes. Bet da- L, vandeniu, o 33,0(K) tonų 
bar mūsų diplomatai^ Pary-Igaratoga” ir

- žiuje ant savo fcaflio patiria|apgadinti( nuėjo'į dugną^po 
Kremlio nenastovumh ir suk- i,«u„ „„i_Kremlio nepastovumJą ir suk- kelių valandų
tumą. New York Times ko- stebėtojai, kurie tuos ban- 
respondentas Brooks Atkin- dymus sekė iš 10 mylių tolio, 
son grįžęs iš Maskvos tinka- matė, kaip milžiniško grybo 
mai įvertina Sovietų azijatis- pavidalo stulpas vandens 21,- 
ką galvoseną ir rytiečių san- foo pėdų diametre iškilo į 
^kl=S^V^araiS- Liet5' Įorą ir visą apylinkę padengė 

garais.
Mokslininkai buvo apskai

čiavę, jog sprogimas turės su- 
I — .—-o“U 

sla' aukščio ir užlies visą Bikini 
salą. Tačiau bangavimas bu
vo nedidelis, pasiekęs vos 

vie- penkių pėdų.

ką galvoseną ir rytiečių san- 000 pėdų diametre iškilo į

vis geriau pažįsta rusus nė 
amerikietis, šimtmečių pa
mokintas lietuvis noriau I
glaudžiasi prie vakarų. Jis kelti vandens bangas 50 pėdų 
niekados nesusihes su r1" 1 ----niekados 
vais.

silpnesniems

Nr. 31 (733) Kaina 5c.

A. L. TARYBOS 
PROTESTAS

Amerikos Lietuvių Taryba 
pasiuntė J. V. atstovui Byr
nes, telegramą, kurioje nuro
doma, kad sovietų valdžia ne
teisėtai savo delegacijos sąs- 
tatan įtraukė Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos tariamus atsto
vus. Ta proga A. L. T. prašė 
p. Byrnes ir toliau remti J. 
Amerikos Valstijų nusista
tymą, kad Baltijos valstybių 
užgrobimas yra neteisėtas ir 
nepripažintinas.

Prašo Draust Rusus
Amerikos Lietuvių Taryba 

kreipėsi į Prezidentą Truma- 
ną ir Valstybės Departamen
tą, prašydami padaryti žy
gių, kad būtų sustabdytos 
masinės žudynės ir deporta
cijos Sovietų okupuotoje Lie
tuvoje', Latvijoje ir Estijoje.

Pavogė Darbininkų 
Pinigus

Taikos Konferencija Pradėta
•-----------------------------------------------------------------♦

BALF Seimas Įvyks 
Spalių 18 Dieną

Liepos 9 d. BALF Direkto
rių Valdybos vardu buvo pra
nešta, kad Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo 
metinis Seimas šaukiamas 
rugsėjo-September 2 d., Ho
tel McAlpin, New Yorke. Dėl 
nenumatytų techniškų kliū
čių seimas tą dieną įvykti ne
gali.

Šiuomi pranešama, kad B. 
A. L. F. Seimas įvyks Hotel 
McAlpin, New Yorke SPA
LIŲ 18 D., 10 vai. ryto, o spa
lių 19 dieną 7 vai. vaka
re, tame pačiame viešbuty
je įvyks poseiminė vakarienė.

Visų BALF skyrių valdy
bos prašomos apie šį pakeiti
mą pranešti skyrių nariams 
ir kitiems suinteresuotiems 
asmenims.

BALF Valdyba.

Paryžius. — Liepos 29 d. 4 
vai. po pietų čia prasidėjo 
Taikos Konferencija, kurioje 
dalyvauja 21 valstybė. Dele
gatų skaičius siekia 1,500. 
Sekretorius Bymes konferen- 
cijon atskrido specialiu prez. 
Trumano lėktuvu, o Angliją 
atstovauja pats premieras 
Attlee, nes Bevinas dėl ligos 
negalėjo vykti.

Ši konferencija turės pa
daryti taiką tik su 5 valsty
bėm, kariavusiom greta Vo
kietijos, būtent: Italiją, Bul
gariją, Vengriją, Rumuniją 
ir Suomiją, o su pačia Vokie
tija taikos sutartis bus pasi
rašyta vėliau.

Tuo pat metu, kai 21 vals
tybės diplomatai Luksembur- 
go rūmuose laukė konferen
cijos pradžios, Didžioji Ke- 
turiukė dar vis ginčijosi dėl

atskirų sutarčių paskelbimo. 
Amerika ir Anglija nori kad 
ruošiamos pasirašyti sutar
tys būtų paskelbtos, tačiau 
Molotovas, daręs įvairių išsi
sukinėjimų, pagaliau visai 
pasipriešino tų sutarčių pa
skelbimui. Amerikos laikraš
tininkai sako, jog Rusai bijo 
viešumo todėl, kad iš paverg
tų kraštų jie išsiderėjo milži
niškas kontribucijas, pav., 
vien iš.Italijos jie nori gauti 
100,000,000 dolerių kontribu
cijos.

— Kinijos komunistai pa
leido 8 Amerikos marinus, 
kuriuos buvo pagrobę pra
džioje liepos mėn.

— Sovietai ruošiasi staty
ti galingą laivyną.

BYRNES UŽ “DIDŽIŲJŲ KETURIUKĘ”
Po sprogimo radio aktyvu

mas buvęs toks didelis, kad 
du vilkikai, norėję gelbėti 
skęstantį “Saratoga”, negalė
ję prie jo arčiau privažiuoti.

Nežiūrint kai kurių pasa
kymo, jog naujos atominės 
bombos sprogimas buvęs tik 
didelis čiaudulys, žinovai tvir 
tina, kad atominė bomba yra 
baisiausias ginklas, kokį žmo 
gus yra išradęs.

laivai tikkini parodė, kai 
tada gali išsisaugoti atomi
nės bombos sprogimo jėgos, 
jei jie yra toli išmėtyti vie
nas nuo kito, kad laivų bazės 
turi būti po vandeniu, kad jų 
statyba turi būti visiškai pa
keista, kad laivų įgulos turi 
būti apsaugotos nuo mirtin
gų bombos spindulių cemen
tine “oda” ar kuo nors kitu.

Čia verta prisiminti, kad 
pernai nuo vienos atominės 
bombos Hiroshima mieste žu
vo 66,000 japonų, o 69,000 
buvo sužeisti.

Kauno komunistų partijos 
vykdomojo komiteto organas 
“Tarybų Lietuva” Nr. 50 ve
damajame praneša, kad Kau
no IX Butų Apylinkės prof- 
xomiteto (darbininkų kon
trolės organizacija) pirmi
ninkas Tarakasov išeikvojo 
toarnautojų pinigus. Tai ir 
dar vienas įrodymas, kaip vi
sokie rusai atėjūnai žiūri į 
: sietuvos liaudies skatiką, 
sietuvos žmonių reikalais jie 

deda jiems užimti aukštesnę 
vietą ir pelningesnę poziciją.

Muštynės Tremtinių 
Stovykloje

Fankfurtas. — Tarp vokie
čių policijos ir žydų tremti
nių muštynėse užmušta vie
nas žydas ir , šeši sužeisti. 
Tvarkos atstatymui buvo pa
šaukta amerikiečių kariuo
menė.

Tremtiniai kelia didelio ne-
pasitenkinimo..k.ad dar ir da- ka}L 
bar vokiečiai gali juos žudy- Dr. Evatt p 
ti.

Taikos konferencijoje, iš
rodo, viską nulems “Didžiųjų 
Keturiukė” (Amerika, Angli
ja, Rusija ir Prancūzija).

Australijos atstovas Dr. 
Evatt, pareiškė viltį, kad ši 
Konferencija bus tikra Tai
kos Konferencija, bet ne at
vykimas užgirti “Keturiukės” 
iš anksto padarytų nutarimų, 
nes likusios 17 mažesnių val
stybių turi tųkias pat teises,

klapčiukų, kurie balsuos už 
jų viešpačių sumanymus, opo 
zicijai sunku bus surinkti du 
trečdaliu balsų. Todėl jau da
bar kaikas į Taikos Konfe
rencijos darbus pradeda žiū
rėti pesimistiškai.

Washingtone irgi daug kas 
nustebo dėl to Byrnes pareiš
kimo ir sako, kad jis susilp
ninęs mažųjų tautų padėtį

NULINGAVO KETURIS NEGRUS
—— -------------------------♦ ——~
Pavergtoj ų Tautų

Kongresas -

Laikas 
ningumo ieškoti. Lietuviams Į * ________
būtina į silpnųjų bloką šauk- , ___ _- ~ T,~
tis. Pradėkime nuo nuskriau- IŠ 0 PADARE 78 MILIJONUS DOLERIŲ 
stųjų. Londone susitvėrė The
Central European Federal ___ ,. , ,. 7Club, Romoje panaši draugi- L Washingtone dienos pasi- : 
ja užgimė, Vakarų Europoje ^bejimų tema yra brolių : 
ir. Šveicarijoje tariamasi nu- Gurssonų staigus praturteji- 
skriaustasias tautybes jung- Su, n,eko_kla Praeitimi ir 
ti. Amerikoje, šalia World meį? kiseneje neturėdami 
Bill of Rights, kita mažųjų penkių metų laike 
Federacija pasiskelbė. Mato- Prlsl.^.r^'1 Prie $78,000,- 
me reikalą, tik savais smul- skaitlines.
kiais reikalėliais užimti, ne- Karo pradžioje broliai Gar- 
randame pakankamai laiko ssonai susidėjo su smulkiu 
ir darbininkų tinkamai susi- Chicagos pramonininku, Al- 
organizuoti ir pradėti veikti. ^en Gellman, ir neturėdami 
Juk galimas pasaulinio maš- savo dirbtuvės, gavo iš val- 
tabo bendras frontas. Jeigu džios užsakymą $3,000,000 
galimas “Big Three”, tai ga- sumai. Vėliau, kai valdžios pi 
limas ir “Small Fifty”. nigais įsitaisė dirbtuvėlę, mi-

* . * lijoniniai užsakymai ėjo vie-
Visuotino katalikų šuva- Po kito. Kaip pelningas 

žiavimo neturėjome visą karo pasipinigautojų
metą. Federacija šiemet šau- blzms > Salima sPręstl 1S to> 
kiavisų lietuvių katalikų 3<>g jie ne tik patys ėmė nul- 
kongresą New Yorke spalių = »
20 d. Visos draugijos turėtų priglaustų ir nuo mirties iš- 
pasiųsti delegatus. . Privalo- gelbėtų vargšus žydus. Jung
ine atgaivinti katalikišką ak- tinėse Valstybėse užtektinai 
ciją, kurią dėl politinės veik- turime vietos keliems milijo- 
los buvome visiškai apleidę, nams pabėgėlių. Tik lietu- 
Jei tiek atstovų nusiuntėm Įviams skaudu, kad uždaros 
pernai į kongresą Chicagoj, durys mūsiškiams pabėgė
tai nemažiau turėtume pa- liams. Vos 386 lietuviai gali 
siųsti į savo katalikišką su- su kvota įvažiuoti į metus. Ir 
važiavimą. tai įvažiuoja ne visi gryni lie-

★ • ★ tuviai. Laikas mums jungtis
Dr. Joseph Tanenbaum, su kitais ir reikalauti, kad 

Lenkijos žydų Amerikoje pir- Amerika įsileistų daugiau pa- 
mininkas, liepos 11 d., viešai bėglių, ir tame skaičiuje vi- 
pareikalavo, kad prezidentas sus lietuvius, kuriuos mes Ar 
Trumanas įsileistų Ameri- merikos lietuviai, kaip gimi- 
kon 100,000 pabėgėlių žydų, nes, norėtume parsitraukti. 
Mums negaila, kad Amerika Vincas Juronis.

žiniškas algas, bet ir savo . 
žmonoms, uošvėms ir kt. mo
kėjo nuo $161,000 iki $606,- 
000 kiekvienam.

Sakoma, valdžios sluoks
nius ne tiek stebina tų rake- 
tierių gobšumas (nes tokie 
atsitikimai pasaulyje ne re
tai pasitaiko), kiek ta aplin
kybė, kad žmonės su protu 
per penkis karo metus to ne
pastebėjo ar nenorėjo maty
ti. Dabar visiems nenuosta
bu, kodėl per penkis karo me
tus valdžia išleido 400 bilijo
nų dolerių, t. y. du kart dau
giau, negu šis kraštas turėjo 
išlaidų per 162 metu anks
čiau.

Senato komisija, susiinte- 
ravusi šiuo šmugeliu, bando 
pravesti tardymą. Jau mini
mi keli aukšti valdžios parei
gūnai, artimai bičiuliavęsis 
su Garssonais. Sakoma, kad 
valdžios pinigais jie važiavę 
New Yorkan neva karo rei
kalais pasitarti, o tuo tarpu 
atsidUrdavę pas Garssoną pa
ūžti.

Militarinių Reikalų komi- 
jos pirmininkas, kongresmo- 
,nas May, pakviestas tuo rei
kalu padaryti savo praneši
mą, gavo širdies priepuolį.

Tardyme figūruoja $2,500 
čekis, kurį Takomos kontrak- 
torius Amdersonas išrašė 

. kongresmonui J. M. Coffee.

Birželio 24-25 Anglijoje į- 
vyko dideliu pasisekimu pra
ėjęs “Pavergtųjų Tautų Kon
gresas”. Kongresas reikalavo 
kad sovietai laikytųsi karo 
metu pasiimtų pasižadėjimų 
ir galimai greičiaus išsineš
dintų su savo kariuomene ir 
šnipais iš visų okupuotų kraš
tų. Apie kongreso darbus 
plačiai rašė anglų spauda.

Lietuvius ten atstovavo ir 
jų vardu kalbėjo Joana Sera- 
finaitė.

— Washingtonas. Karo 
departamentas ruošiasi ištir
ti Garssonų išdirbystės šovi
nius, kurie, per anksti sprog- 
dami, užmušė daug Amerikos 
kareivių.

. — Iš Vatikano pranešama, 
jog rusų okupuotoje Korėjos 
dalyje komunistai konfiska
vo katalikų bažnyčioms pri
klausančias nuosavybes.

— Kanada susitarė su An
glija parduoti jai kviečių vie
no milijardo dolerių sumai. 
Kviečiai turės būti pristatyti 
dalimis ligi 1949 metų.

Atlanta Giorgia štato gu
bernatorius paskyrė 10,000 
dolerių atlyginimo tam, kas 
nurodys žmogžudžius, nulin- 
čiavusius keturis negrus.

Sakoma, tos žudynės buvę 
iš anksto sugalvotos ir gerai 
organizuotos. Policijai sunku 
yra surasti siūlo galą, nes 
žmonės nenori linčiuotojų iš
duoti.

Negrai tomis žudynėmis la
bai pasipiktinę, šeštadienį 
New Yorko Harleme tuo rei
kalu buvo sušauktas skait
lingas protesto mitingas, o 
negrų Tautinis Kongresas 
pasiuntė prez. Trumanui ir 
prokurorui Clark griežtas te
legramas, kuriose reikalauja 
laike 48 valandų suimti žudi
kus. Priešingu atveju, sako
ma, įerzintų milijonų negrų 
pagieža išsilies.

Washingtone ties Baltai
siais Rūmais liepos 30 d. pi
ketavo apie 50 negrių. Jos 
nešiojo plakatus su užrašais 
“Lincas turi būti sustabdy
tas”, “kur Demokratija” ir p.

Prezidentas Trumanas la
bai apgailestauja šį įvykį ir 
pareiškė užuojautą žuvusiųjų 
šeimoms. Prokurorui Clark 
jis įsakė panaudoti visokias 
priemones nusikaltėlių suga
vimui.

kad visi 21 valstybės atstovai 
paprasta balsų dauguma ga
lėtų pasipriešinti “Ketveriu
kės” sumanymams ir neleistų 
jų pravesti. Tačiau Amerikos 
atstovas Byrnes, pareikalavo 
dviejų trečdalių balsų daugu
mos. Savo sumanymą jis rė
mė tuo, kad, girdi, “Keturi 
Didieji” ant savo pečių pa
kėlė visą karo naštą, todėl jie 
turi teisę šeimininkauti Tai
kos Konferencijoje.

Žinant, kad “Didieji” (pav. 
Rusija) turi atsivežę daug

UNRRA Generalinis Di
rektorius, La Guardia, skun
džiasi, kad šeimininkaujan
tieji Austrijoje rusai neįsilei
džia ten Unros atstovų, tuo- 
mi sunkindami šelpimo dar
bą. Jis kaltina rusus varant 
Austrijoje smarkią komunis
tinę propagandą ir pataria 
daryti žygių, kad sovietų 
ginkluotos jėgos iš Austrijos 
būtų išgabentos kuogreičiau- 
siai.

SIŪLO PALESTINOS PADALINIMU

— Brazilijos valdžia ruo
šiasi energingai kovai prieš 
msų propagandą, kurie, esą, 
nori sukomunistinti Brazili
jos kraštą.

— Dažnai pasikartoją už
puolimai ir užmušėjystės 
New Yorke privertė miesto 
šeimininkus padidinti polici
jos pareigūnų skaičių. '

— Ottawa. Iš septyniolikos 
Sovietų ambasados narių, ku
rie įtarti šnipinėjime, 11 jau 
pabėgo Rusijon, o kiti 6 irgi 
ruošiasi vykti.

V. Molotovas Prieš 
Mažąsias Tautas

Iš Paryžiaus pranešama, 
jog prieš mažųjų tautų balsą 
Taikos Konferencijoje griež
čiausiai yra nusistatęs So
vietų Užsienio Reikalų minis- 
teris Molotovas. Jis nori, kad 
lemiamą balsą turėtų “Di
džioji Keturiukė”.

Kas arčiau sovietus pažįs
ta, visai nenustebs dėl šio 
Molotovo žygio. Komunistai 
tol save skaito mažųjų tautų 
užtarėjais, kol jas pavergia.

Palestinoje neramumai ne
siliauja. Po pereitos savaitės 
įvykių (išsprogdinimo Kar. 
Dovydo viešbučio, kuriame 
buvo anglų štabas) padėtis 
pasidarė dar labiau įtempta. 
Negalėdami arabų sutaikinti 
su žydais ir privesti juos prie 
bendradarbiavimo, pastaruo
ju laiku anglai sugalvojo 
naują planą Palestinos prob
lemai išspręsti. Jie pasiūlė 
Anglų-Amerikiečių komisijai, 
kuri tyrinėja Palestinos pa
dėtį, tą kraštą padalinti tarp 
žydų ir arabų, kurie valdytų- 
si atskirai, tačiau bendra fe- 
deralė abiejų kraštų valdžia 
pasiliktų Anglų rankose.

Pagal šį planą žydai gautų 
1,500 kvadratinių mylių plo
tą ir tuomet galėtų priimti 
iš Vokietijos 100,000 žydų, 
kuriems buvo pažadėta įsi
leisti Palenstinon.

Anglai nori, kad šis pro
jektas pavyktų, nes Palesti
nos neramumai jiems kelia 
daug rūpesčių.

Pereitos savaitės sprogimo 
aukų skaičius pakilo iki 177. 
Suimta 27 žydai, įtariami da
lyvavę sąmoksle.

Paskutinėmis žiniomis, 
Britų valdžia užsispyrė su
gauti visus teroristus ir juos 
nubausti. Gaudyme dalyvau
ja 20,000 kareivių. Jiems gel
bsti daugelis civilių piliečių, 
kurie pageidauja tvarkos ir 
ramybės.

Prasidėjus nusikaltėlių me
džioklei (liepos 30 d.) gyven
tojams uždrausta pasirodyti 
gatvėje tam tikromis valan
domis. Nors nepaklausiusius 
buvo įsakyta šaudyti, bet ligi 
šiol ginklo panaudoti nerei
kėjo.

— Netoli Liublino, Lenki
joje, iš keleivinio traukinio 
pagrobta ir sušaudyta 10 žy
dų.

— Ties Peipingu kinų ko
munistai užmušė U .S. 4 ma
rinus ir 11 sužeidė.

PRANEŠIMAS
“AMERIKOS” administracija vasaros metu bus atdara 
nuo 9 vai. ryto iki 6:30 vai. vakare.
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3:00 vai. popiet.
Kurie norėtų į įstaigą atvykti vėliau nustatytų valandų, 
prašoma susitarti iš anksto. Tel. STagg 2-2133.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. NesunaudoU raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

ŽODŽIAI IR DARBAI
Mes lietuviai katalikai didžiuojamės savo skaitliumi, 

įstaigomis ir darbais. Tuščiai giriamės parapijų veikla. Baž
nyčių, makyklų ir klebonijų mūrai turėtų liudyti kunigų ir 
parapijiečių pasiaukojimą. Vienuolynų ir įstaigų didingas 
grožis kalbėte kalba už mūsų gilų tikėjimą. Ar to užtenka? 
Ar tik tie mūrai neliudija mūsų tikėjimo šaltumą ir kie
tumą?

Niekad lietuvių tauta nebuvo prislėgta i taip nu
skriausta kaip šiandien. Pora šimtų tūkstančių geriausių 
sūnų ir dukrų pabėgę ar ištremti bastosi po svetimus namus 
ir šaukiasi pagalbos. Niekas jų nenori. Visi bodžiasi ir ver
čia grįžti į tikrą vergiją ir net mirtį.

Ką mes darome? Tikėjimas moko alkaną papenėti, 
trokštantį pagirdyti, nuogą pridengti, pakeleivį į namus 
priimti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti ir paguosti, numi
rėlį palaidoti, pavargėlius, našles ir našlaičius priglausti. 
Tūkstančiai sielos ir kūno pavargėlių laukia iš mūsų pasi
gailėjimo. Ar savo pareigą atlikome?

Jau du metai kaip turime Bendrą Lietuvių Šalpos Fon
dą, kuris rūpinasi tremtinių sušelpimu. Kartotinai Fondas 
kreipėsi į visas parapijas, draugijas, įstaigas, kad sutver
tų Balfo skyrius, įrašytų visus lietuvius nariais ir rinktų su
dėvėtus drabužius, batus, paklojimus, knygas, žaislus, mais
tą, vaistus.

Dabar teatsako kiekvienas lietuvis kiek jis prisidėjo 
prie šios labdarybės per paskutiniuosius du metu. Aktyviai 
dalyvaudamas šalpos veikloje nuo pat karo pradžios ir pir
mų Balfo dienų galiu tvirtinti, kad mūsų visuomenė buvo 
labai šalta ir nerangi.

Jei neklystu, tai kiekvienam lietuviui Amerikoje išeina 
po pusę svaro drabužių, ir gal 10 centų pinigais, skaitant 
Jungtinėse Valstybėse vieną milijoną lietuvių, ir išsiųstus 
600,000 svarų drabužių ir Balfo dviejų metų biudžetą — 
800,000 dolerių. Pinigai gauti iš N. W. F., lietuviams kredi
tuoju tik 15 nuošimtį. Ar tai galime pavadinti labdarybe?

Tenesupranta mane klaidingai gerieji skyriai ir atskiri 
asmenys, kurie nuoširdžiai dirbo ir aukojosi. Čia noriu pa
brėžti neskaitlingą skyrių ir narių tinklą, ir reikalą būtinai 
daugiau skyTiųM-ganižuoti ir Visus ligi pasKutiniO lietuvio 
įrašyti.

Kiti metai laukia mūsų didžių darbų. UNRRA ir N. W. 
F. nuo 1947 metų pradžios jau nebeveiks. Mes stosime ant 
savo grynų lietuviškų kojų. Tremtinių vargai nesumažės, 
bet padidės, jei turės remtis tik mūsų viena pagalba.

Be tiesioginio sušelpimo Balfas turėtų nuo kitų metų 
plačiau užsimoti. Kas nors turės rūpintis jų emigracija į ki
tus kraštus. Atskira komisija Balfe galėtų tuo užsiimti.

Būreliai emigrantų jau pradeda įvažiuoti. Jie reikalin
gi piniginės pagalbos išlipus iš laivo. Mes dar neturime at
skiro fondo jiems padėti. Tranzitinius emigrantus taipgi 
tenka sušelpti, ir vėl neturime tam pinigų.

Šiomis dienomis prie Balfo susitvėrė Lietuvių Našlaičių 
Fondas. Keturi našlaičiai jau įvažiavo, Fondas apmokėjo 
kelionę ir juos apgyvendino lietuviškose įstaigose. Laukia
ma dar apie 70 našlaičių. Našlaičių Fondui reikalinga bus 
keletą desėtkų tūkstančių dolerių.

Kitiems metams pramatomas Balfo biudžetas į pusę 
milijono dolerių. Dar priskaitykime Balfo komisijų ir fon
dų sąmatas ir suprasime, koks didelis darbas laukia mūsų 
kitais metais.

Jokiu būdu negalėsime veikti ateity prie dabartinės 
organizuotės. Pašalpos didesniąją dalį turėsime mes kata
likai sukelti. Pradėkime nuo skyrių organizavimo. Kiekvie
na parapija turėtų būti Balfo skyrius, įrašant visus para
pijiečius nariais. Tinkamai išaiškinus vyskupams galima 
rasti modus operandi. Tik su geru skyrių galima sėkmin
gai pravesti įvairius vajus.

Pilnai tikiu, kad šis labdarybės platus užsimojimas ne 
tik nesilpnins parapijos veiklos ar neatims pinigų iš para
pijos įeigų, bet pagyvins katalikišką veiklą, paakstins žmo
nes aukotis, sujungs atšalėlius su lietuviška veikla, duos 
daugiau patriotinės dvasios ir labiau vertins parapijos ro
lę visuomeniniame gyvenime.

Giliai įsidekime širdin šiuos šv. Jokūbo žodžius: „Ką 
padės, mano broliai, jei kas sakytųsi turįs tikėjimą, bet ne
turėtų darbų? Argi tikėjimas galės jį išganyti? Jei brolis ir 
sesuo būtų pliki ir netektų jiems kasdienio išlaikymo, kas 
nors iš jūsų sakytų jiems: Eikite ramybėje, susišildykite ir 
pasisotinkite, bet neduotų jiems,- ko kūnui reikia, ką tai pa
dės? Taip ir tikėjimas, jei jis neturėtų darbų, yra pats savy
je miręs” (Jok. 2,14-17). Tikėjimas auga, bujoja gerais dar
bais. Praktiškai dirbkime tikėjimo labui.

Rugsėjo 2 d. įvyks metinis Balfo seimas. Tverkime kuo 
daugiausia kuopų ir siųskime delegatus seiman gerai pa
siruošti būsimiems darbams. Laiko maža, o tiek daug darbų.

Kun. Jonas Balkūnas.

LIETUVOS DUOBKASIAI
Lietuva turi garbingą pra

eitį ir seną istoriją. Iki 18-to 
šimtmečio ji buvo didžiulė 
valstybė ir tęsėsi nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų. Terito
rija siekė iki 440,000 kilomet
rų su keliasdešimt milijonų 
gyventojų. Ji ilgą laiką buvo

Europos kultūros gynėja nuo 
azijatų invazijos.

Lietuva savo nepriklauso
mybę prarado galutinai 18 
šimtmečio pabaigoje dėl Ru
sijos ekspansijos ir jos im
perialistinių siekimų. Iš rusų 
jungo išsivadavo tik 1918 m.

SUGRĮŽIMO LAIVAS
Stovime prie jūros ir širdim suprantam: 
Svetimas tau vėjas, svetima mintis — 
Kad greičiau apkarstų svetimasis krantas, 
Kad greičiau pakirstų juoda neviltis.
Ir staiga pro rūką matom: skliautai blaivos, 
Ir ūžime girdim žodžius iš dainų:
— Mes jums pastatysim sugrįžimo laivą
— Iš tėvynės girių ąžuolų jaunų.
Mes jums pastatysim laivą šimtaaukštį, 
Lietuvos tėvynės partizanai mes.
Tik pamirškit raštą apie mažą paukštį, 
Kritusį per audrą į tamsias gelmes. —
Gaivus vėjas dvelkia. Jūra nusiblaivo.
Ir širdyje jausmas — kietas ir ramus.
Ir iš .toli plaukia — matom — baltas laivas: 
Sugrįžimo laivas artinas į mus.
1946. IV. Juozas Kruminas.

Tačiau ji nebeatgavo nei tų 
teritorijų, kurios jai etnogra
finiu atžvilgiu priklausė. Da
bar ji su Vilniaus ir Klaipė
dos kraštais turi' 62,500 km. 
su 3,2 milijonais gyventojų.

Laisvoj Lietuvoj
Didžiojo Karo metu Lietu

va smarkiai nukentėjo, tačiau 
gyvendama 22 metus nepri
klausomą gyvenimą, ji greit 
atsistatė. Buvo malonu pa
žiūrėti į pulsuojantį gyvybe 
kraštą. Pravažiuodamas šios 
laisvos valstybės teritoriją, 
regi raudonuojančius čerpių 
stogus tarp žalių medžių, 
geltonų kviečių laukus, besi
tęsiančius nuo Vilniaus iki 
Klaipėdos, pilnas pievas žal
margių.

Londone galėjai valgyti 
lietuvišką bekoną, Berlyne 
lietuviškos karvutės sviestą, 
nes Lietuvos kraštas buvo 
pertekęs maistu.

Lietuvių kultūra prilygo 
vakarų kultūrai. Lietuva pri
klauso katalikiškų valstybių 
šeimai, nes 83% katalikų. 
.Valstybė visada vedė taikin
gą gyvenimą. Iškilus šiam 
karui, pasiskelbė neutralia. 
Neutralitetą ji griežtai laikė
si. Ji buvo sudariusi su kai
myninėmis valstybėmis ne
puolimo sutartis, išskyrus 
Lenkiją, kuri buvo jau Vo
kietijos ir Rusijos pasidalin
ta. Lietuvai pavojus atėjo iš 
tos pusės, iš kurios visai ne
buvo laukta, t.y. iš Rusijos.

Kodėl Lietuva nesitikėjo 
kad ją Rusija užpuls? Štai 
priežastys. Lietuva su Rusija 
buvo sudariusi visą eilę ne
puolimo sutarčių. Kremliaus 
“dievas” — Stalinas pats ir 
per užsienio reikalų komisa
rą Molotovą davė “garbės žo
džius” ir iškilmingus “pasiža
dėjimus,” kad Lietuvos neuž
puls.

Sutartys su Rusija
Pilnesniam vaizdui duodu 

sutarčių ištraukas, kurias 
yra pasirašę pats Molotovas 
ir Litvinovas. 1920 m. liepos 
12 d. Maskvoje tokia pasira
šyta sutartis:

“Remiantis deklaracija, 
padaryta Socialistinės Fede
ratyvinės Sovietų Rusijos 
Respublikos, kad visos tautos 
turi laisvą apsisprendimo 
teisę, kuri duoda galią pil
nam atsiskyrimui nuo val
stybės, .kuriai jos priklausė, 
Rusija be užpakalinių min
čių, pripažįsta Lietuvai ne
priklausomumą ir suvereni
tetą su visomis pasėkomis, 
išplaukiančiomis iš šio pripa
žinimo ir atsisako visam lai
kui visų suvereninių teisių 
lietuvių tautos ir jos teritori
jos atžvilgiu. Faktas, kad 
Lietuva seniau priklausė Ru
sijai, neuždeda jokių prievo
lių Rusijos atžvilgiu nei lie
tuvių tautai nei jos teritori
jai-”

1926 m. rugpiūčio 23 dieną 
Maskvoje buvo sudaryta ne
puolimo sutartis. 1934 m. ji 
buvo atnaujinta dešimčiai 
metų. Jos antras paragrafas 
skamba:

“Lietuvos Respublika ir 
Sovietų Socialistinių Respub
likų Sąjunga įsipareigoja abi
šaliai respektuoti visomis ap
linkybėmis jų suverenumą

bei integralumą ir teritorijų 
nepažeidžiamumą.

Trečias paragrafas: “Kiek
viena susitariančių šalių įsi
pareigoja nuo agresijos aktų 
prieš kitą.”

1933 m. liepos 4 d. Londo
ne Rusijos iniciatyva sudary
ta sutartis sako, kad tarptau
tinio konflikto atveju bus 
pripažinta ta valstybė agre
sorium, kuri įsiverš į vieną 
susitariančių kraštų be pa
skelbimo karo. Toliau dar 
priduria: Dėl nusakytos agre
sijos negalės būti pateisina
mas sumetimas dėl viešpa
taujančios tame krašte poli
tinės, karinės, ekonominės ar 
kitos tvarkos.”

1939 m. spalių 10 d. dar bu
vo padaryta nepuolimo ir sa
vitarpinės pagalbos sutartis.

Ką reiškė Maskvos “garbės” 
žodžiai

Nežiūrint to, kad buvo su
darytos nepuolimo sutartys 
“be užpakalinių minčių”, kad 
buvo duoti “garbės” žodžiai 
ir iškilmingi “pasižadėjimai,” 
tas pats po sutartimis pasira
šęs Molotovas sutrypia tarp
tautines sutartis, padaro in
vaziją į Lietuvą ir 1940 m. 
birželio 15 d. ją okupuoja.

Lietuva tikėjo Rusijos su
tartims, “iškilmingiems pasi- 
žadėjimams, garbės žo
džiams” ir visai buvo nepasi
ruošusi gintis.

Jei komunistai sudarinėja 
taikos ar nepuolimo bei drau
giškumo sutartis, tai reikia 
žinoti, kad jie ruošiasi pulti 
visai tam nepasiruošusį. Me
lagingas garbės žodis ar iš
kilmingas apgaulės pasižadė
jimas komunistams yra la
bai charakteringas, nes me
las ir apgaulė yra bolševiko 
būdo savybė.

Molotovo patikinimai
Komunistai apgaulės ir me

lo komediją vaidino ir Lietu
vą okupavę.

Pirmomis okupacijos die
nomis pats Molotovas patiki
no Lietuvai, kad vidaus san
tvarkos tiek socialinės, eko
nominės ar politinės nekeisią, 
tik sovietai turėsią karines 
bazes Lietuvos teritorijoje. 
Tačiau prabėgus kelioms die
noms po įsilaužimo į Lietu
vą7, sudaroma komunistinė 
vyriausybė, uždaromos kul
tūrinės bei religinės organi
zacijos ir politinės partijos, 
sustabdomas knygų, žurnalų 
bei laikraščių leidimas. Palie
kama tik komunistinė spau
da. Atleidinėjami valdininkai 
ir į jų vietą skiriami šaltkal
viai, siuvėjai, batsiuviai ar 
panašaus rango žmonės, nie
ko nenusimaną administraci
niam darbe. Tai vedė prie vi
siško administracijos pakri
kimo.

Okupantas buvo tiek že
mos ir akiplėšiškos moralės, 
kad lietuvius įtikinėjo jog 
pati tauta turinti laisvai pa
reikšti savo valią, išsirinkda
ma seimą, na, o seimas pasi
sakysiąs, kokia kryptimi 
kraštas reikia vairuoti.

Suklastojo tautos valią
Rinkdami seimą komunis

tai suklastojo lietuvių tau-, 
tos valią. Ta tautos valios 
falsifikacija buvo įvykdyta 
sekančiu būdu. Atstovų su

dėtį į seimą nustatė vietos 
komunistų partija.

Jos parinktus kandidatus 
patvirtino iš Maskvos pri
siųstas komisaras Dekanozo
vas. Kandidatais išstatomi 
net ir ne Lietuvos piliečiai, 
pav., Pozdniakovas—Rusijos 
pasiuntinys Lietuvai, gen. 
Kuzniacovas—okupacinės ru
sų kariuomenės viršininkas.

Visose rinkiminėse apylin
kėse išstatomas tik vienas 
kandidatų sąrašas, su griež
tai apribota asmenų skaičiu
mi, t.y. nedaugiau, kiek rei
kia išrintki į seimą.

Išstatytų kandidatų nega
lima išbraukti nei prirašyti 
naujų. Trys dienos prieš rin
kimus suareštuojami visi bu
vusių partijų vadai ir įtakin
gesni žmonės ir išsiunčiami į 
Rusiją, kad jie neturėtų įta
kos viešajai nuomonei.

Rinkiminę propagandą tu
rėjo teisę vesti tik komunis
tai. Laikraščiai, kaip jau mi
nėjau buvo uždaryti, palikti 
tik komunistiški. Laisvai vie
šai nuomonei pareikšti nebu
vo duota. Rinkimų bustuose, 
net ir prie pačių urnų buvo 
pilna NKVD agentų. Balsus 
skaitė tik komunistai. Poli
cija vertė žmones balsuoti. 
Lietuvos kariuomenė buvo 
vedama būriais į rinkimines 
apylinkes ir čia po didele po- 
litrukų priežiūra turėjo bal
suoti.

Lietuvos atsparumas
Tačiau ir prie šitokių dra

koniškų sąlygų Lietuva buvo 
atspari ir balsavo tik 20%, 
turinčių teisę balsuoti. Ga
liojančių balsų tebuvo tik 
17%. Kiti vokai buvo tušti 
arba pridėti juokingų karika
tūrų.

Nežiūrint to, komunistai 
nenusiminė. Jie griebėsi savo 
įprasto ginklo — melo ir ap
gaulės ir paskelbė, kad už ko
munistų išstatytą sąrašą bal
savo net 99%. Ne vienas bal
sas nebuvęs/atiduotas “liau
dies priešams”.

Toks šlykštus komunistų 
melas kai kur net juokingai 
demaskavosi. Pav., Šiaulių 
rinkiminės apylinkės balsų 
skaitytojai “stipraus laimė
jimo” pradžiuginti, išmetę 
gerą porciją “vodkos”, pa
skelbė, kad jų apylinkėje bal
savo net 122%, turėjusių tei
sę balsuoti. Tik vėliau susi- 
gavę, kad tai negudrus melas, 
atšaukė.

Kruvini komunistų darbai
Visa tai rodo, koks buvo 

biaurus ir begėdiškas tautos 
valios klastojimas.

Po visų apgaulingų ir me
lagingų veiksmų seka dar 
biauresni ir kruvinesni komu
nistų darbai.

Sutvarkę “juridinę pusę”, 
t. y. “išrinkę” seimą ir Lietu
vą įjungę į SSSR, komunis
tai pradeda naikinti kraštą 
ekonomiškai, kultūriškai ir 
fiziškai. Į Lietuvą jie atgabe
no 300,000 kariuomenės, 50,- 
000 viešos ir slaptos polici
jos, prisiuntė daug valdinin
kų, kur pakeitė lietuvius, at
gabeno 20,000 kolchozininkų, 
neva aerodromams statyti, 
kurių pagalba naikino priva
čius ūkius ir kūrė valstybi
nius ar kolektyvinius.

Visą aukščiaus minėtą skė
rių armiją Lietuva turėjo 
maitinti.

Tuo dar nepasitenkino ne
pasotinamas okupantas. Jis 
iš Lietuvos ėmė gabenti į 
SSSR dideliais kiekiais ja
vus, sviestą, bekonus, raguo
čius, drabužius, avalynę ir 
miško medžiagą.

Išardė daug fabriko maši
nų ir išvežė į Rusiją, ypač 
nukentėjo Vilniaus sritis.

Lietuva, anksčiau buvus 
visko pertekusi, dabar ėmė 
stokoti. Krautuvės stovėjo 
apytuštėmis lentynomis, trū
ko maisto, drabužių ir ava
lynės. Pragyvenimas pabran
go 300%.

Darbininkai pareiškė savo 
nepasitenkinimą, tačiau jie 
buvo greit galingo komunis
tų partijos kumščio nutildy

pyliavų, bijodami kalėjimų ir 
ištrėmimų, patys mesdavo 
ūkius ir bėgdavo į miestus. 
Čia jie ieškojo darbo fabri
kuose. Tačiau tokių liaudies 
priešų ir ten neįsileisdavo.

Atsirado daugybė išvietin- 
tų, elgetaujančių žmonių.

Plačiu mastu buvo rusina
mas kraštas. Administraci
jos susirašinėjimas buvo be
veik vien tik rusų kalba.

Lietuva dejavo
Lietuva dejavo vargo ir ne

vilties prispausta, nešdama 
sunkią raudonųjų vergiją 
Biaurioji komunizmo pabaisa 
vis giliau leido savo šaknis. 
Šlykštus vampyras nenusi
kratomai buvo įsisiurbęs į 
Lietuvos kūną ir čiulpė pas
kutinį jos kraują. Lietuvių 
tautos naikinimą komunistai 
pradeda vis didesniais šuo
liais.

Ateina 1941 m. birželio 14- 
15 d. Lietuvių tauta šias die
nas vadina maro dienomis ir 
kartu juodo gedulo. Toks tų 
dviejų pavasario dienų pava
dinimas bus suprantamas 
skaitant toliau.

Visai sunaikinti lietuvių 
tautą

Tautų “mokytojas” ir visų 
“mylimas tėvas” Stalinas, 
pamėgdžiodamas Rusijos ca
rą Petrą Didįjį ir vartodamas 
Jono Žiauriojo metodus, užsi
geidė, patenkindamas savo 
imperialistinius geidulius, už
kariauti visą pasaulį.

Jis gerai žinojo, kad kul
tūringa lietuvių tauta, paver
sta verge, jo, “kaip tėvelio ir 
išvaduotojo” nemėgsta.

Todėl, jis ruošdamąsis ka
rui su Vokietija ir kitais kra
štais, sugalvojo pragarišką 
planą — visai sunaikinti lie
tuvių tautą, kad ji karo at
veju nebandytų iš jo “tėviš
kos globos” pasprukti.

Planas toks: per metus iš 
Lietuvos ištremti 700,000 gy
ventojų (pagal rastus oficia
lius rusų dokumentus). Nak
ties metu iš 13 į 14 d. birže
lio mėnesį, ginkluoti raudo
nosios armijos būriai ir N. K. 
V. D. pasipylė po visą Lietu
vą.

Kaimuose ir miestuose su
iminėjo ištisai visas šeimas, 
neatsižvelgdami nė į lovoj gu
lintį ligonį, nei į 90 metų se
nelį, nei į ką tik gimusį kū
dikį.

Buvo suimta įvairių profe
sijų žmonių, pradedant inte
ligentu, baigiant darbininku 
bei ūkininkų. Jų buvo suimta 
50,000.

Nelaimingieji buvo grūda
mi į sunkvežimius, vežami į 
geležinkelio stotis ir kemša- 
šami į gyvulinius vagonus po 
70 žmonių į kiekvieną. Durys 
buvo užkalamos aklinai, ir 
tik pro mažytį langelį teįėjo 
žiupsnelis tyro oro.

Daugelis mirė
Daug kaimų liko tuščių. 

Nelaimingieji buvo gabena
mi į Rusiją. Dėl nežmoniškų 
gabenimo sąlygų daugelis 
mirė pakeliui ir dar Lieuvos 
teritorijoje, paliai geležinke
lio liniją buvo rasti iš trau-

(Tąsa 3-čiame pusi.)

ti — aktingesni darbininkai 
dingdavo nakties metu be ži
nios.

Kiek vėliau, žmonės rado 
miškuose daugybę žemės įdu
bimų. Atkasus, buvo rasta 
GPU nužudytų darbininkų la
vonai. “Nenugalimosios” rau
donosios armijos kariai plėši
kauja ir išniekina moteris.

Prieš katalikų bažnyčią ko- 
kunistai išvysto didžiulę pro
pagandą. Bažnyčią atskiria 
nuo valstybės, popiežiaus 
nuncijų ištremia ir nutraukia 
konkordatą, Lietuvos val
džios sudarytą su Vatikanu. 
Suiminėja kunigus, sodina į 
kalėjimus, 20 kunigų žiauriai 
nužudo.

Atėmė nuosavybes
Nacionalizuoja privačią 

pramonę, prekybą, trobesius, 
ūkius. Iki bolševikų įsibriovi- 
mo į Lietuvą, žemė buvo ūki
ninkų nuosavybė. Komunis
tai atėmė ją iš ūkininkų. Da
bar žemė buvo valstybės nuo
savybė, o ūkininkas tėra tik 
jos nuomininku ar valdytoju, 
geriau pasakius apdirbėju.

Valstybė ūkininką kiekvie
nu momentu galėjo išmesti iš 
ūkio. Stambesni ūkininkai 
buvo suimami ir tremiami į 
Rusiją.

Lietuvoje po 1922 m. žemės 
reformos didžiausias ūkis 
150 hektarų, prikergus jiems 
titulą “kapitalistas — darbo 
klasės išnaudotojas”.

Ūkių dydis paliekamas iki 
30 hektarų, ūkininkus komu
nistų valdžia apkrovė nepa
keliamomis duoklėmis. Per 
metus ūkininkas turėjo pris
tatyti valdžiai tokį kiekį ja
vų, šiaudų, šieno, vilnų pieno, 
mėsos, kiaušinių, bekonų, ra
guočių, arklių ir kitų gėrybių, 
kad ūkis jokiu būdu nesuge
bėdavo tiek daug pagaminti.

Žinoma, tai buvo sąmonin
gas privataus ūkio griovimas. 
Komunistai to ir siekė nes jie 
laikydamiesi nerealios savo 
dogmų raidės, stengėsi su
griauti privatų ūkį ir kurti jo 
vietoje valstybinį arba kolek
tyvinį, kuris niekada negali 
būti tiek našus, kiek privati
nis, nes užmuša ūkininko dar
bo iniciatyvą.

Iš ūkių darė kolchozus
Ūkininkas, kuris nepajėg

davo atiduoti valdžiai natū
ralių duoklių, būdavo teisia
mas už “sabotavimą” ir pa
sodinamas su visa šeima į ka
lėjimą. Iš jo ūkis atimamas ir 
įkuriamas kolchozas. Pats ū- 
kininkas, buvęs to ūkio savi- 
nikas, geriausiu atveju, gali 
būti paliekamas darbininku 
tame ūkyje, o blogesniu atve
ju buvo tremiamas į Rusiją, 
gi į jo vietą atkeliami į Lie
tuvą rusai.

Ūkininkai, matydami šito
kias teroristines priemones 
stengėsi iš paskutinio, patys 
badaudami, atiduot komunis
tams pyliavas, kad tik tą 
brangią žemelę savo valdyme 
išlaikius. Jie nuplyšo, suvar
go, bet išpilti pyliavų nepajė
gė. Viensa po kito ūkininkai 
buvo šalinami iš ūkių, sodina
mi į kalėjimus.

Kiti ūkininkai, nepajėgda
mi atiduoti “išvaduotojams”
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Už Spygliuotų Vielų 
, «*» .. . —

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

(Tąsa)
— Ne aprilius, brolius, ne

apgausi ...
— Žinoma ne aprilius, bet 

moterys sėdi...
Visas spiečius išsiveržia 

lauk pažiūrėti “dvynų,” o 
abejingesnieji tik iškiša gal
vas pro langą. Taip, moterys 
tikrai sėdi. Sėdi, dairosi ir 
šnekučiuojas, ko niekad dar 
nėra mačiusi ši krauju ir pra
kaitu persunkta žemelė, nė 
girdėję visokiems dejavi
mams abejingi ir kurti bara
kai.

— Tai, kas darosi, kai vie
nas diktatorius nusisuka 
sprandą.

— Kad greičiau nusisuktų 
ir kiti . . .

— Na, nuo dabar manęs 
niekas neįtikins, kad politika 
ir moterys nieko bendra, — 
padarė tvirtą išvadą vienas 
senas kavalierius.

11. LEISKIT Į TĖVYNĘ
Rūbus prosija

Mūsų padėties pakeitimas, 
aišku, davė visai pagrįstas 
viltis, kad mus netrukus pa
leis, kad mes važiuosime na
mo. Vien apie tai pagalvojus, 
nuo laimės svaigo galva. O 
čia iš visų pusių žmonės pa
sakojo visokius gandelius, 
kad girdėjo iš to ar ano, kad 
mes tuoj važiuosime. Tuos 
gandus stipriai parėmė viena 
smulkmena — prosina mūsų 
rūbus.

Tikrai, rūbų saugojimo ka
mera gavo potvarkį patikrin
ti visų mūsų rūbus ir juos iš- 
prosinti. Betikrinant paaiš
kėjo, kad daugumai mūsiškių 
kas nors buvo dingę: kam 
kostiumas, kam paltas, kam 
batai, kam baltiniai. Kiekvie
nas turėjo eiti kameron ir iš 
turimų atsargų pasirinkti 
trūkstamą daiktą.

Iki šiol nebuvo atsitikimo, 
kad ką nors išleidžiant iš la

gerio prosintų rūbų. Bet ka
dangi mes iš viso atsidūrėme 
išimtinoje padėtyje, tad nesi
stebėjome, jeigu mums ir čia 
daroma kokia išimtis.

Labai pykome ant šiltinės. 
Įsivaizduokit, dėl jos yra už
darytas lageris,—neišleidžia 
nieko. Ir tai turi tęstis iki lie
pos 5 ar 15 d., o dabar dar tik 
birželio vidurys. Laukti 3 ar 
4 savaites, atrodė—laukti vi
są amžinybę.

Ak, kad tik greičiau pasi
baigtų ta karantina!

Mūsų Rapolui, kuris dirbo 
rūbų kameroje, dingo visokia 
ramybė. Vos spės grįžti iš 
darbo, kiekvienam turi atsa
kyti į klausimą, ar jo numerį 
jau išprosino, o jei neišpro- 
sino, tai kaip greitai išpro- 
sins. Ir iš viso, kodėl taip lė
tai eina prosinimas.

Kol prosino mūsų rūbus, 
mes kasdien prosinom savo 
lovas. Lovos buvo geležinės 
ir'tik dviejų aukštų. Visada 
reikėjo laikyti jas gražiai pa
klotas ir kiekviena raukšle
lė ar pakilimas stropiai išly
gintas specialiai tam reika
lui pagamintomis lentelėmis, 
prie kurių, patogumo dėliai, 
buvo pritaisyta rankenėlė. 
Vokiška technika yra visur 
tiksli. Lovų paklojimą, kaip 
mums buvo įsakyta, prižiūrė
jome stropiai, nes gi ir nuo to 
gali priklausyti mūsų paleidi
mas.

Būdavo visiems pikta, kai 
kuris iš mūsiškių gaudavo 
kokią pastabą: ar SS vyro 
nepasveikino, ar nepastebėjo 
praeinančio komandanto ir 
nesušuko “Achtung” (dėme
sio), ar kalbėjosi su kitu ka
liniu ir buvo pastebėtas.

Kadangi beveik kasdien 
kas nors iš vyresnybės užei
davo pas mus į bloką ir nuo
latos teiraudavosi, kaip lai
kosi mūsų ligoniai, kurie bu
vo čia perkelti iš ligoninės ir 
buvo mūsų pačių slaugomi, 

tad ir iš to buvo pasidaryta 
išvada, kad mes važiuosime, 
kai tik pasveiks mūsų ligo
niai.

Dėl to kiekvieną galintį pa
stovėti traukdavome į apelį, 
kuris vyko prie mūsų bloko ir 
tęsdavosi neilgai. Tuo norė
jome parodyti, kad sveiksta- 
me, nors ta sveikata grįžo la
bai lėtai, o ir sveikieji buvo 
labai silpni.

Atkutimas
Nors maistas liko toks pat, 

kaip seniau, bet organizmas, 
atpalaiduotas nuo darbo, nuo 
lietaus ir šalčio, pamažu pra
dėjo atsigauti ir stiprėti. Ku
rie pasiliko dirbti įstaigose, 
tie gaudavo po truputį papil
domo maisto ir atliekamu 
duonos'gabalu galėjo pasida
linti su savo draugais. Kiti 
vėl gavo pagelbinio darbo 
prie maisto sandėlio, kuris 
buvo greta mūsų bloko. Už 
atvežtos duonos, miltų ar 
cukraus iškrovimą, gaudavo 
po riekelę duonos—tai nema
žas pelnas.

Tačiau tas nusilpninto kū
no atkutimas organizmui 
kaštavo nepigiai. Pirmiausia 
beveik visus užpuolė savotiš
ka niežų liga. Kūną išberda
vo mažais spuogeliais, ku
riuos labai niežtėjo. Besika
sant, oda prasidrėksdavo, ir 
atsirasdavo mažos žaizdelės, 
kurios ilgai negydavo. Lai
mei, Dr. Starkus susukdavo 
visokių tepalų, kuriais reikė
davo nuolat trinti kūną. Tas 
pagelbėjo.

Dar didesnis bradas užpuo
lė atkuntantį kūną—tai šun
votės. Jų gydymas buvo sun
kesnis, nes vaistų pagalba iš
varytos iš vienos kūno dalies, 
jos persimesdavo į kitą. Ir 
kur jų nebuvo, šunvočių re
tas kuris išvengė.

Kam pasitaikė gauti kur 
riebesnį kąsnelį, ar tai iš be
pradedančių rodytis siunti
nių, ar iš kitų kalinių, kurie 
siuntinius iš namų gaudavo 
jau nuo seniau, tam tuojau 
paleisdavo vidurius.

Taigi, atkutimo laikotarpis 
buvo nemalonus, reikėjo daug 
ko saugotis, bet kaip saugo
sies, jei žmogus esi nuolat 
alkanas ir gatavas praryti 
visą baraką. Kai tik ką gau
ni, apie dietą, niežus ir šun
votes užmiršti ir sudoroji to
kius kiekius, koki normaliose 
sąlygose niekad netilptų.

Per sigaretes, kurių kart
kartėmis buvo galima pirktis 
kantinėje, mezgėsi artimesni 
ryšiai su virtuve. O tie ryšiai 
daug daugiau reiškė, negu 
“ašies valstybių sąjunga,” 
nes vis šis tas nubyrėdavo. 
Gavę didesnį kiekį sriubos, 
tuojau ėmėme organizuoti 
maisto pagalbą kitiems lietu
viams, kurių čia vasarą be 
mūsų buvo dar apie 20 žmo
nių. Tai reikėjo daryti labai 
atsargiai, kad neužtrauktum 
administracijos rūstybės ant 
savęs ir ant kitų.

Dar labiau maisto reikalai 
pagerėjo, kai iš namiškių 
pradėjo eiti pirmieji siunti
nėliai. Jie buvo, tiesa, reti, 
nedrąsūs ir kuklūs, nes mūsų 
namiškiai dar nebuvo tikri, 
ar jų siuntinius gausime, ir 
nesusivokė, ką galėtų siųsti. 
O mums reikėjo tik duonos ir 
riebalų, — duonos, riebalų ir 
keleto cibulių . . .

Bet mes savo laiškuose ne
labai ir prašėme tų siuntinių, 
nes tikėjomės greitai grįžti, o 
iš kitos vėl pusės, daugelis 
gerai žinojome, kad ir na
muose tų riebalų nėra per
daug.

Taigi, žmogaus pavidalo 
atgavimas ėjo lėtai ir nusi
tęsė ilgesnį laiką, daug il
giau, negu to pavidalo prara
dimas. Tyliais vakarais mūsų 
vyrai pusbalsiu užtraukdavo 
“Lietuva brangi” . . . “Leis
kit į tėvynę, leiskit pas sa
vus” ...

(Bus daugiau)

LIETUVOS DUOBKASIAI
( Pradžia 2-rame pusi.) 

kinio išmestų mirusių mažų 
vaikų lavonai.

Ištremtieji buvo nugabenti 
į Rusijos gilumą. Vyrai buvo 
atskirti nuo žmonų, vaikai 
nuo tėvų. Jie buvo išskirstyti 
po priverčiamojo darbo sto
vyklas, kur ilgiau kaip dve
jus metus dėl nežmoniškų są
lygų ir žiauraus elgimosi nie
kas negalėjo išlaikyti ir už
baigė savo nedalią mirtimi.

Tačiau nepavyko Stalinui 
savo žiaurų planą pilnai 1941 
m. įvykdyti. Jį sutrukdė iš
kilęs karas su Vokietiją.

1941 m. birželio mėn. 22 d. 
Lietuva atsikračiusi žmoni
jos maro — komunistų, pa
kliuvo į kito diktatoriaus ver
giją. Naciškieji vokiečiai 
taip pat Lietuvą apiplėšė ir 
iškankino.

Pagaliau 1944 m. vakarų 
demokratijos triuškina hitle
rišką Vokietiją. Vokiškosios 
armijos išstumiamos iš oku
puotų kraštų.
Trėmimai ir žudynės dabar

Lietuva antrą kartą oku
puoja raudonasis diktatorius, 
“tautų mokytojas ir visų my
limas tėvas” Stalinas. Antrą 
kartą pagrobęs Lietuvą šis 
tautų “tėvas” nebesivaržo 
prieš pasaulio opiniją, nes 
jaučiasi stiprus, ir pradeda 
Lietuvoje masiškas žudynes 
ir ištrėmimus.

1941 m. ištremta 50,000
„ nužudyta 10,000

1944 m. ištremta 100,000
„ nužudyta 40,000

1945 m. ištremta 80,000
„ nužudyta 20,000

1946 m. ištremta 60,000
„ nužudyta 8,000
Viso ištremta 290,000
Viso nužudyta 78,000

CHARLANOV — KONTRO
LIUOJA NAFTOS VARTO

JIMĄ LIETUVOJE

New Yorkas. — Vyriausiu 
naftos (žibalo) tiekimo įga
liotiniu Lietuvoje yra Char- 
lamov. Apie tai praneša “Ta
rybų Lietuva” nr. 43.

Išviso 368,000
Lietuvon atkelia rusus

Į ištremtųjų ir nužudytųjų 
vietą komunistai gabena į 
Lietuvą rusus.

Per paskutinius dvejus me
tus jau yra atgabenta į Lie
tuvą rasų:

Į Vilnių

į Kauną 40,000
į Šiaulius 12,000
į Panevėžį 16,000
į Klaipėdą 5,000
į įvairias kitas 

vietoves 100,000
Raudonosios armijos ka

rių 500,000
NKVD agentų 50,000

Viso 803,000
Kaip matome iš aukščiau 

paduoto balanso, jei komu
nistai ir toliau taip “stacha- 
novietiškai” trems ir žudys 
Lietuvos gyventojus, tai 
greit neliks nė vieno lietuvio 
Lietuvoje.

Nereikia manyti, kad to
kia kraugeriška politika yra 
vedama tik Lietuvos krašte. 
Tas pat daroma ir kituose so
vietų pavergtuose kraštouse, 
kaip Latvijoje, Estijoje, Len
kijoje (mažesniu maštabu).

Manote, kad Rusijai reikia 
erdvės. Ne. Ji jos turi pakan
kamai ir turimos dar nepajė
gia išnaudoti. Komunistinės 
Rusijos imperialistinė eks
pansija yra nesveikos psichi
kos apraiška ir troškimas 
valdyti pasaulį.

Būtų didelė iliuzija galvoti, 
kad rusiškieji komunistai tu
ri idealistinių planų, būtent: 
išvaduoti darbo klasę iš ka
pitalistų išnaudojimo. Jie tai 
tvirtindami skelbia melą, nes 
po komunistiniu režimu dar
bininkijos padėtis tūkstantį 
kartų pablogėja, nes vie
toje privataus kapitalisto at
sistoja visagalis valstybinis 
kapitalistas ir parazitinė par
tija, kuri yra kartu žiauriau
sias išnaudotojas ir visų žmo
gaus laisvių engėjas.

Šiandieną komunistai skel
bia pasaulinę revoliuciją, ki
tose valstybėse daro streikus, 
atentatus ir vyriausybių per
versmus. Jie rėkia: “Visų ša
lių proletarai vienykitės”, ki
taip tariant, padėkite jiems, 
rusiškiems komunistams, už
kariauti pasaulį, o jie nugalė
ję pasaulį įves visur vergiją, 
mis kitų tautų krauju, prie
vartaudami ne tik darbinin-

80,000 kiją, bet ir kitos šalies pačius

komunistus, kurie turės pa
klusti Maskvai, o jei ne, tai 
ir jiems mirtis, nes raudona
sis diktatorius nemėgsta ma
žiausios kritikos. Mažiausio
je kritikoje ar laisvos nuomo
nės pareiškime rasų komu
nistai įžiūri kontrarevoliucio- 
nierių, “liaudies priešą”. Di
džiausia komunisto dorybė— 
būti negailestingu liaudies 
priešams”, sako Leninas. Rei
kia suprasti, kad dvasioje 
budelių išžudžiusių milijonus 
rasų ir kitų tautų žmonių at
sirado chroniškas baimės 
simptomas. Jiems yra prie
šas ne tik tauta, ne tik kiek
vienas ramiausias žmogus, 
bet ir gimęs kūdikis, jei jis 
nėra dar komunistas. Rusiš
kasis komunizmas yra tapęs 
žmogiškosios būtybės bude
liu.

Lietuvos duobkasiai tik ką 
įžengę į Lietuvą paleido šū
kius:

“Mirtis liaudies priešams; 
“Į kalėjimą kapitalistus”; 
“Nacionalizuoti privačią 
nuosavybę”;
“Lietuva 13-oji sovietų so
cialistinė respublika”;
“Religija — opiumas liau
džiai” ;
„Tegyvuoja visų tautų mo
kytojas — išmintingasis 
tėvas Stalinas”;
“Tegyvuoja raudonoji ar
mija — Lietuvos išlaisvin
toja”.
Visus šiuos šūkius jie su 

kaupu įgyvendino: išžudė 
tautos elitą, Lietuvos liaudį 
ištrėmė į Rusiją, panaikino 
privačią nuosavybę ir turtus 
išgabeno į Maskvą, atėmė vi
sas laisves, net ir tikėjimo, į- 
vedė vergiją.

“Išmintingasis tautų mo
kytojas ir tėvas” gyvuoja ge
rai, maudydamasis nekaltų 
žmonių ašarose ir kraujuje; 
raudonoji armija išlaisvino 
kraštą iš maisto, aprėdo ir 
ramaus gyvenimo.

Kultūringasis pasauli, iš
girski agonišką žudomos tau
tos balsą, sujunki jėgas ko
vai apsiginti nuo šio baisaus 
raudonojo maro, nes jis kėsi
nasi ateiti ir pas jus.

P. Minkaitis.

J. Strazdas

KELIONE PER ALPIUS
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Prašnekėsiai Su Tremtiniais Lietuviais, 
Gyvenančiais Austrijoje

_____ •______

Salzburgas—kur A. Mocartas gyveno ir kūrė
Nuo mano gyvenamosios vietos iki Salzburgo yra 

tik 190 kilometrų.
Išvažiavau prieš saulėtekį ir nuvykau į Salzburgą po 

saulėleidžio, nors važiavau visą laiką greituoju trauki
niu ir turistiniu autobusu, bet visgi kely reikėjo išbūti 
daugiau, kaip 12 valandų. Skaitytojui bus. neaišku, kaip 
tat galėjo atsitikti, bet man dar daugiau neaišku, ir ro
dos, kad Austrijoj susisiekimo tvarkraščiai sudaromi 
ne pagal keleivių, bet pagal geležinkelių stočių bufetų 
savininkų interesus.

Salzburge
Salzburgas išsidėstęs ant upės, įsispraudęs tarp de

besis skiriančių Alpių kalnų, kurių viršūnėse ir dabar 
dar baltavo sniegas, nors apačioj jau žmonės rengėsi 
skinti vyšnias.

O vaizdų gražumas, o žiedų kvapumas ir malonumas 
kalnų oro! Ir klausia gal nevienas keleivis: kas daugiau 
nulėmė nemirštamų Mozarto muzikos kūrinių grožį— 
ar jo genialumas, ar čionykštės gamtos vaizdų žavu
mas, didingumas, kokių nedaug pasaulyje yra.

Čia gamtoj jauti muziką ir iš vaizdų kuriasi simfo
nijos.

Austrai Salzburgą įvertino ir čia sukoncentravo sa
vo meną, muziejus, ir jis šiandien turi užsieniečių ir 
turistų miesto vardą. Čia iš viso žemės rutulio taikos 
metu suvažiuodavo turtingieji pratuštinti kišenių, me
nininkai pasirodyti ir pasižiūrėti.

Salzburge kiekvieną vasarą vyksta tradicinės didelio 
maštabo meno šventės, kuriose dalyvauja pasaulio mas
to muzikai—garsenybės. Pirmoji po karo meno šventė 
—“Festspiel” įvyko jau praeitais metais, kur žymią 
vietą užėmė ir amerikiečiai kariai.

Šis meno reprezentantas yra gavęs ir amerikoniškų 
bombų, nes Salzburgas yra kartu didelis ir geležinkelių 
bei plentų mazgas. Praretintas stoties rajonas, apgriau
tos dvi gražiausios bažnyčios: vienos tik bokštai liko, 
kiton bomba nutūpė tiesiog ant didžiojo altoriaus.

Jos nukrenta ir ten kur nenorima ir netaikoma ir 
sugriauna šimtmečiais pastatytas brangiausias meno 
vertybes. Gaila jų, juoba austrams, bet jie tyli, nes ži
no, kad ir jie nebuvo be nuodėmės pasaulinių karų 
priežastyse... -

Reikia pastebėti, kad Salzburgą pirmiausia austrai 
apvalė nuo griuvėsių, ir visi jo vartai vėl atverti turis
tams.

Lietuviška tremtinių respublika Austrijoje
šeši kilometrai už Salzburgo yra Glasenbacho baž

nytkaimis.
Čia yra Hitlerio laikais pristatyta iš lentų daug niū

rių barakų, kuriuose karo metu gyveno nacių iš viso 
pasaulio suvaryti karui dirbti darbininkai, o nūn čia 
pastogę yra radę benamiai karo tremtiniai, kurie čia 
atstovauja net 21 tautą.

Šiame gausiame tautų mišinyje gyvena ir 267 lietu
viai, užėmę kelis barakus. Pirmiau šiuos barakus sau
godavo SS sargybiniai, dabar gi į juos galima įeiti ir 
išeiti laisvai.

Pirmąjį sutikęs teiraujuos dėl apsistojimo ir nakvy
nės. Nurodo, kad turiu kreiptis pas stovyklos komen
dantą. šias pareigas, pasirodo, eina lietuvis, dipl. inž. 
R. šiaudikis. Jį randu bežaidžiant “ping-pong.”

Jis pažada mane apgyvendinti savo kabinete. Apsi
džiaugiau jo geraširdiškumu ir vyliausi gerai išmiego
siu ant patogios sofos=

Beje, kabinetas buvo daug kuklesnis, kaip aš jį įsi
vaizdavau ir kaip komendantai Lietuvoj turėdavo kabi 
netus. Ir iš lentų sukalta siaurutė lova, daugiau pana
ši į narus. Joje yra šiaudinis ir viena anklodė. šiaudų, 
kaip komendantui, negailėta, ir čiužinys buvo kaip me
dis kietas ir kaip rastas apvalus. Keliais jį gerai pa
minkęs ir iš portfelio pasidaręs pagalvę atsiguliau. Ke
lionėj buvau išvargęs, todėl drūčiai užmigau, bet po 
kokios valandos atbudau ir atsipeikėjęs įsitikinau, kad 
guliu ant grindų ...

Po to buvau atsargesnis ir nebesidaviau užmigdo
mas, stengdamasis išlaikyti pusiausvyrą ant apvalaus 
čiužinio.

Kaip jie tvarkosi
Visi lageriai čia yra UNRRA žinioje, kuri teikia pa

bėgėliams maistą, drabužius, kurą ir Lt.
Algų lagerių tarnautojai negauna, bet dirbantieji 

gauna drabužių, cigarečių, daugiau maisto.
UNRROS vadovybės rėmuose kiekviena tautinė gru

pė valdosi ir tvarkosi savarankiškai.
Taigi, iš viso šiame bažnytkaimy yra 21 respublika, 

kurios visos lygiai traktuojamos.
Tautinius reikalus atstovauja tautiniai komitetai. 

Lietuvių komitetą sudaro: dipl. miškin. Ant Skėrys— 
pirm., inž. K. Vokietaitis, č. Grincevičius, I. Lansber- 
gytė ir J. Senkus—nariai.

Tai lietuviškosios respublikos vyriausybė, kuri kor- 
dinuoja visas kitas stovyklos institucijas. Lagerio ko
mendantui pavesta patalpų tvarkymas bei priežiūra.

Dideli kultūriniai darbai
Didelį vaidmenį čia vaidina Lietuvių Kultūrinė drau

gija, kurios steigėju ir vadovu yra prof. Ant. Tamo
šaitis. Draugija įsteigė pritaikomojo meno studiją, ku
rios uždavinys ruoštis menininko profesijai ir gamin
ti dailės dirbinius.

Studija jau turėjo ir labai nusisekusią parodą, ku
rioj buvo išstatyta žymių menininkų reprodukcijų, Lie
tuvos miestų herbai, prof. Tamošaičio knygos apie Lie
tuvos liaudies meną, rankų darbų dirbiniai, padaryti 
iš visokių liekanų ir atmatų, kas sukėlė visų tautybių 
didžiausį susidomėjimą.

Parodos atidaryme dalyvavusi estų visuomenės vei
kėja Hilija Tome pasakė: “Lietuvius reiktų apgyven
dinti Saharoje. Jie ten iš smėlio pasidarytų puikiausių 
dalykų.”

Studijos pastangomis buvo įrengta Lietuvių Romovė, 
kuri buvo atidaryta Vasario 16-sios proga ir kurioj 
vyksta subatvakariai, meniniai pasirodymai, repetici
jos ir t.t. šiose srityse lietuviai visur pirmauja.

UNRROS vadovybė visus svečius veda parodyti, kaip 
įrengta Lietuvių Romovė, vaikų darželis, vaikų aikšte
lė, koplytėlė ir visur lietuvius iškelia pirmoj eilėj.

Stovyklos lietuvių pasididžiavimas yra Tautinio Me
no Ansamblis, vadovaujamas art. J. Akstino. “Pabaig
tuvių” pastatymas, tautiniai šokiai susilaukė nepapras
to pasisekimo, kas kitose tautose sukėlė net pavydą.

Čia visų dėmesį patraukė lietuvių tautiniai rūbai. 
Prie šio darbo, tiek prie rankdarbių meno ugdymo ir 
populiarizavimo daug nuopelnų turi A. Tamošaitienė.

Lietuvių choras
Lietuvių kolonija turi chorą, kuriam vadovauja 19 

metų dirigentas J. Petraitis, Salzburgo Mozarteumo 
mokinys. Tai, tur būt, jauniausias lietuvių dirigentų 
šeimoj chorvedys, bet choristų tarpe yra ir šeštą de
šimtį metų varančių dainininkų. Ir labai gražu, kai jų 
tarpe yra senas lietuvis veikėjas, buvęs departamento 
direktorius inž. Z. Bačelis, arba medicinos daktaras 
Poškorius ir k.

Dar graąau, kai išblaškyti lietuviai grupuojasi prie 
dainos, kuri šimtmečiais saugojo mus nuo ištautėjimo 
ir kėlė lietuvio garbę, nes mes su daina niekur nesame 
pralošę. Ir šis stovyklos choras yra pranašesnis už vi
sus kitų tautybių chorus. Tai visų bendro darbo vai
sius ir pavyzdys kitoms lietuvių kolonijoms.

Spaudos leidiniai—N. Krėvė
Stovykloj yra spaudos kolektyvas, kuris leidžia ga

na menišką kultūros žurnalą ‘Tėvynėn,” savaitinį laik
raštėlį “Mūsų žinios” ir kasdien išleidžia informacinį 
naujienų leidinėlį “Dienos Žinios.”

Spaudos kolektyvo priešaky stovi Dainavos šalies 
dainius prof. Krėvė-Mickevičius, kuris, be straipsnių 
žurnalui, dar Liaudies Universitete yra skaitęs ciklą— 
40 paskaitų “Lietuvos keliai,” kur nagrinėjo Lietuvos 
perspektyvas ateityje.

Profesorius yra optimistas ir įsitikinęs, kad po karo 
Lietuva atsistatys daug didesnėse ribose.

Jis su savo žmona gyvena, dirba, kuria ir rašo ma
žutėliame viename kambarėlyje, kuriame tilpsta tik 
pora lovų ir mažas stalelis. Bet visgi giedrios nuotai
kos tam Lietuvos seneliui vaidilai netrūksta. Spaudos 
darbe jis turi jaunus, uolius ir gabius bendradarbius, 
kaip V. Dambravą, Dulskytę, J. Senkų, Grincevičių ir 
kitus.

Lietuviai stiprūs sporte
Yra įvairių sporto rūšių komandų. Jos turi puikių 

laimėjimų prieš lenkus, rusus. Salzburgiečiai ligšiol yra 
stipriausi lietuviai sportininkai visoj Austrijoj.

Sportui vadovauja K. šapočkinas. Lagerių gyvenime 
lietuviai su sportu irgi pirmieji pasirodė.

Lagery veikia dar įvairių kalbų, automobilių mecha
nikų kursai ir skaitomos gyvenimo iškeltomis temomis 
įvairios paskaitos. Skaitė, be jau minėtų, inž. A. Škėris, 
inž. R. Šiaudikis ir kiti.

Kiti darbai
Dar yra Moterų Ratelis, vadovaujamas Šiaudikienės. 

Jis globoja ir rūpinasi motinomis, belaisviais. Jiems iš
rūpina arba surenka maisto, drabužių.

Veikia ir pradžios mokykla su visais skyriais bei vai
kų darželis.

Stovykla turi savo ligoninę, kur ligonis gydomi ne
mokamai.

Kiekviena tautinė grupė turi savo teismą, policiją, 
kirpyklas, siuvyklas, žodžiu, viską, kas mažos “respub
likos” gyvenimui yra reikalinga.

Lietuviai tarp visų turi geriausią vardą.
UNRROS direktorius Ch. Gulion apie lietuvius taip 

pasakė: “ Lietuviai yra labai išradingi ir menui gabūs 
žmonės. Lietuvis inteligentas pralenkia kitų vakarų 
Europos tautų inteligentus ta prasme, kad jie puikiai 
orientuojasi pasaulio masto klausimuose ir turi aiškų, 
griežtą ir patyrimais paremtą nusistatymą. Be to, daro 
plačios tolerancijos ir gilų protą turinčių žmonių įspū
dį.”

Tokiai nuomonei susidaryti reikėjo daug dirbti, ko
voti, pasiaukoti, susivaržyti bei savęs atsižadėti.

Garbė, kad lietuvis ir ištrėmime rankų nenuleidžia 
ir dėl tautos garbės dirba.

(Bus daugiau)
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Philadelphijos Žinios
GELBSTI LIETUVIUS

Lietuvių radijo vedėjas p. 
Antanas Dzikas per savo ve
damą radijo programą gelbs
ti lietuviams, kurie yra atsi
dūrę nelaimėje svetimuose 
kraštuose. Jis nuolat paieško 
jų per savo programą, kai 
kas jo paprašo. Liepos 24 d., 
jis paaiškino, kaip lietuviai 
galėtų pagelbėti savo arti
miems ir pažįstamiems, pa
siųsdami jiems vieną-kitą 
siuntinėlį ir parūpindami afi- 
davitus, kad jie galėtų atvyk
ti į Ameriką. Tai tikrai nau
dingas patarnavimas mūsų 
broliams.

Lietuvių likimu rūpinasi ir 
p. D. Antanaičiai, kitos radi
jo programos vedėjai. Jie nuo 
lat skelbia paieškomų as
menų pavardes, suteikia in- 

. formacijas ir patys nori pa
imti savo globon našlaičių iš 
Europos.

Tokio geraširdžių balso ir 
darbų savo tautiečiam lietu
viai niekuomet neužmirš.

BAISEJASI KOMUNISTŲ
ŽUDYNĖMIS LIETUVOJE

Phila lietuviai paskaitę iš 
spaudos Rev. H. H. Chipcha- 
se pranešimą, kad komunistai 
vieną juodą naktį išžudė 2 
milijonus Baltijos valstybių 
gyventojų, tarp jų ir daug 
lietuvių, labai susijaudino. 
Daugelis mąsto, kad ir jų ar
timieji žuvo, nes visai mažai 
žinių iš Lietuvos gaunama.

Rev. Chipchase nuomone, 
Pabaltijį dabar likę nedau
giau vieno trečdalio buvusių 
gyventojų.

4. Charles Carrol, 1700 So. 
Water St., 1 metų amžiaus. 
Palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse.

5. Robert Chestnut, 
Fernon St., Palaidotas 
Kryžiaus kapinėse.

Visų mirusių laidotuvių a- 
peigomis rūpinosi J. Kava
liausko graborystės įstaiga, 
1439 So. 2nd St. J-s.

208 
šv.

DIENOS BE TĖVYNĖS

VETERANŲ PARADAS

Karo veteranai Philadel
phijoj buvo suvažiavę ir tarp- 
kitko surengė dideles ir įspū
dingas eisenas mieste. Visas 
miestas buvo pasipuošęs ma
loniais priėmimo šūkiais ir 
laukė mielų svečių. Paradą 
žiūrėjo tūkstančiai žiūrovų.

PADIDĖJO BANKAS

DINGO 14 METŲ 
MERGAITE

JUODOJI RINKA

Daugumos lietuvių palai
komas Liberty Federal Sa
vings and Loan Association 
Philadelphijoj per paskuti
nius metus labai paūgėjo. 
Pusmetinė apyskaita parodo, 
kad dabar visas turtas siekia 
virš 4 milijonų — $4,396,288.

RENGS PRAKALBAS

Liepos 26 d. iš maudyklių 
nežinia kur dingo 14 metų 
mergaitė, Darata Mae Bar
rett. Jos ieškojo po visą apy
linkę ir maudynių vietą N. J., 
bet ligšiol nepavyko surasti. 
Ji buvo gera plaukikė, tad 
nemanoma, kad ji prigėrė. 
Greičiausia kita kokia nelai
mė ją ištiko.

Lietuvių Komitetas planuo
ja surengti prakalbas Phila
delphijos visuomenei, nes čia 
jau yra ^atvykusių iš Europos 
nemaža lietuvių. Rengimo 
prakalbų laikas ir vieta bus 
nustatyta vėliau.

DAUG NUSIKALTIMŲ

ATVYKO KUN. JONAS 
KUČINSKAS

Liepos 27 dieną Amerikon 
atvyko kun. Jonas Kučins
kas, buvęs šviekšnoj. Laiki
nai kun. Kučinskas apsistojo 
ir darbuosis šv. Andriejaus 
parapijoj, Philadelphijoj. Mat 
jo primicijose dalyvavo kun. 
kleb. J. čepukaitis kai lankė
si Lietuvoj 1937 metais. Jo 
atvykimu rūpinosi prel. Ma- 
ciejauskas, Kalifornijoj, nes 
jis buvo iš jo parapijos — 
šviekšnos.

Paskutinėmis savaitėmis 
Philadelphijoj įvyksta daug 
apiplėšimų, net žudymų ir tt. 
Vienas taksi šoferis pasako
ja, kad dabar nežinai, ką ve
ži ir ką keleivis mano tau da
ryti. Jis pats buvo apiplėštas 
tris kartus per 20 metų va
žinėjimo..

Esant tiek nelaimių, visi 
turi būt atsargesni ir saugo
tis nepažįstamų, ypač nak
ties metu.

Lietuviai tremtiniai Flens- 
burge išleido savo puikų met
raštį “Dienos be Tėvynės.” 
Metraštis turi 358 puslapius. 
Ypatingai gausu yra gražių 
lietuviško stiliaus iliustraci
jų, kurias piešė dailininkai 
V. Vizgirda, G. Jonelynienė, 
S. Grigorevičius, V. Siskinas 
ir M. Tiburskienė, jų tarpe 
net 12 kreidiniame popieriuje 
spalvotų reprodukcijų.

Gausu eilėraščių, rašinių, 
turtingas skautų skyrius, 
ypač jaudinantis B, Butėno 
aprašymas partizanų priesai
kos ir kautynių. Įspūdingai 
atrodo ir tasai priesaikos— 
pasižadėjimo aktas, trispal
vės fone papuoštas Vyčių 
spalvota lietuviška juosta ap
vestas, su šimtais parašų ir 
žodžiais:

“Mes, Flensburgo ir apy
linkės lietuviai, kad ir atskir
ti nuo savo tėvynės Lietuvos, 
bet jausdamiesi tikri jos sū
nūs ir dukterys, Šv. Kūčių 
proga, susirinkę vienon lietu- 
viškon šeimon, kaipo vienos 
motinos Lietuvos vaikai, pri
siminę sunkų mūsų tėvynės 
ir po pasaulį išblaškytųjų 
brolių likimą, šiuo iškilmingu 
aktu . pasižadame ir toliau 
stiprinti savo dvasią, būti 
vieningi ir pavyzdingi, visur 
ir visuomet saugoti lietuvio 
garbę, drąsiai žvelgti ateitin 
ir, savo jėgas sukaupę, dirb
ti nepriklausomai Lietuvai, 
gimtajam savo kraštui.”

MIRIMAI
RUSAS VARO LIETUVIUS 

SEKMADIENĮ MALKŲ 
KIRSTI

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Pereitą mėnesį Philadel- 
phijoje mirė šie lietuviai:

1. Teodora Shiflett, 2915 
New Hope St., 35 metų am
žiaus. Po gedulingų pamaldų 
palaidota šv. Kryžiaus kapi
nėse.

2. Vincas šaulinskas, 1819 
Tioga St., Camden, 56 metų 
amžiaus. Po pamaldų šv. Juo
zapo bažnyčioje palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

3. Charles Barger, 1434 So. 
2nd St., 74 metų amžiaus. Pa
laidotas Northwood kapinė
se.

Tek DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1118 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

New Yorkas. — Lietuvoje 
leidžiamas komunistų laik
raštis “Jaunasis Valstietis” 
Nr. 4 praneša, kad Rudami
nos valsčiaus komjaunuoliai 
Visniavecki, Spec, Aleksie- 
jev ir kiti “suorganizavo” 
sekmadieninę komjaunimo 
talką, kurion buvo suvaryta 
60 jaunuolių su arkliais.

Jiems buvo įsakyta vežti 
malkas į mokyklas.

Esą, buvo privežta 180 
kietmetrių ir dabar malkų 
užteksią iki mokslo metų pa
baigos.

Panašios talkos pasitaiko 
ir kitose vietos, pavyzdžiui, 
Paberžės valsčiuje.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais niekam nereikėjo ati
minėti sekmadienio poilsio, 
ir visos mokyklos buvo mal
komis aprūpintos, o dabar— 
net ir šventėmis Lietuvos 
valstiečiams neduodant ra
mybės, vis vien visko trūk
sta.

ANGLŲ BELAISVIŲ PA
DĖTYJE KITATAUČIAI

Tek Ste 8208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 28, PA.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA— REMIAME SAVUS 

3304 -16 Richmond Str.' ]-----------
SAVUS
Philadelphia, Pa.

Londonas. — Valdžios at
stovo duomenimis, britų oku
puotoje Vokietijoje yra lai
komi šie buv. vokiečių ka
riuomenės nariai nevokiečiai: 
austrų 1,846, belgų 43, į britų 
pilietybę pretenduojančių 1, 
bulgarų 1, čekų 39, danų 19, 
dancigiečių 5, olandų 41, estų 
60, suomių 1> prancūzų 5, 
graikų 1, vengrų 7,308, italų 
165,. lietuvių 23, luksembur- 
giečių 1, lenkų 71, rumunų 

ir jugoslavų 
slovėnų)

2,259, turkų 1 
(serbų, kroatų 
157.

Viso 12,047.

ir

LAIC.

Juodoji rinka, kaip kitados 
juodoji ranka, yra uždėjusi 
savo leteną visuose kraštuo
se, kuriuos tik palietė karas.

Europa šiandien vargsta 
dėl daugelio nedateklių ir dėl 
skaudžiausio dalyko — dėl 
maisto stokos. Valdžia, norė
dama teisingiau paskirstyti 
gana ribotus maisto ištek
lius, įveda vadinamas mais
to korteles, pagal kurias nu
statytus kiekius maisto pro
duktų galima pirktis prieina
momis pastoviomis kainomis.

Kadafigi normos nustaty
tos tokios, kad žmogus vos 
gali apsiginti nuo bado, tai 
kiekvienas ieško būdų, kaip 
įsigyti produktų be kortelių 
ir didesniame kiekyje.

Čia tokiam į pagalbą atei
na senas bolševikų išradimas 
—juodoji rinka, kur žmogus 
neva slaptai gali pirktis vis
ko ir kiek nori, žinoma, turė
damas už tai mokėti dešimt 
ir keliasdešimt kartų bran
giau. Tas bolševikų išradi
mas šiandien paplito visur.

Su kortelėmis produktų ga
li gauti ir gali negauti, kas 
dažniausiai ir būna, bet juo
doje rinkoje jų gausi visada. 
Tik išeina taip, kad darbinin
kas už visą savo mėnesinį 
uždarbį tegali nusipirkti po
ra kilogramų sviesto ar apie 
dešimtį kilogramų duonos.

Vadinasi, darbininkui, ku
ris turi sunkiai dirbti, juodo
ji rinka ir sotus pavalgymas 
neprieinami. Tuo gali naudo
tis tik spekuliantai, gauną 
aukštus atlyginimus valdi
ninkai ir turtuoliai.

Sovietų okupuotuose kraš
tuose visi NKVD tarnautojai 
gauna visko pirktis už pigią 
kainą specialiose savo krau
tuvėse, kurios pašaliečiams 
neprieinamos.

Per juodąją rinką žmonės 
pratinami sukčiauti ir moko
mi nesąžiningumo. Bet kiek
vienas teisinasi, kad gi žmo
gui reikia kaip nors gyventi, 
na, ir parduodamas visokius 
savo daiktus, jis perkasi juo
dojoje rinkoje sau maisto. Ir 
valdžios pareįgūnai, kurie 
viešai kolipja tą rinką, siun
čia jon savo šeimos narius 
ar tarnautojus nupirkti ten 
maisto. Taip pamažu atbun
ka žmonių sąžinės jautru
mas, ir jie įpranta viską ma
tuoti dvigubu mastu: kas 
draudžiama viešai, galima 
slaptai, kas galima man, ne
dera tau.

Juodoji rinka kaskart ap
ima vis platesnes sritis, ji jau 
prasiskynė kelią į tuos daly
kus, -kurie iki šiol dar nebuvo 
pardavinėjami už pinigus. 
Štai, šiomis dienomis pran
cūzų spauda plačiai rašo apie 
skaudų įvykį mokyklų gyve
nime.

Birželio 13 d. Paryžiuje tu
rėjo įvykti baigiamieji, vadi
nami bakalaurato egzaminai. 
Pagal Prancūzijos mokyklų 
tvarką, baigiamieji egzami
nai vyksta ne toje pačioje 
gimnazijoje (licėjuje), kur 
jaunuolis mokėsi, bet prie sa
vo apygardos universiteto.

Į Paryžių suvažiavo 12,000 
jaunuolių egzaminuotis. Pa
ryžiaus akademija pastebėjo, 
kad jaunimo tarpe yra par
davinėjamos rašomųjų dar
bų temos, kurios buvo nusta
tytos šiems egzaminams ir 
laikomos griežčiausioje pa
slaptyje.

Tų temų kaina svyravo nuo 
2 iki 30 tūkstančių frankų! 
Vadinasi, , pirkęs temą, jau iš 
anksto gali parašyti darbą ar 
paruošti uždavinį ir egzami
nų pasisekimas užtikrintas.

Juodoji rinka veikė sėk
mingai, kol įsikišo kažkokia 
“juodoji ranka,” kuri tai su
čiupo. Atsirado darbo teis
mai, yra suimtų ir tardomų, 
egzaminai savaitei buvo ati
dėti ir pakeistos rašomųjų 
darbų temos. Vadinasi, šį 
kartą, pavyko sustabdyti pre
kybą, kurioje dalyvavo aš
tuoniolikmetis jaunimas ir

subrendusieji jų tėvai, kurie 
tam reikalui davė pinigus.

Tų žmonių samprotavimas 
paprastas: jeigu juodojoje 
rinkoje galima pirktis viskas, 
tai kodėl gi ten negalima nu
sipirkti brandos atestatą ? ...

Prancūzų spauda smerkia 
tokį savos jaunuomenės do
rinį smukimą, bet ta jaunuo
menė nepasiduoda ir šiurkš
čiai užgaulioja policijos pa
reigūnus, kurie buvo į Loty
nų kvartalą atsiųsti daboti 
tvarkos. Jai dar vis neaišku, 
kuo gi čia nusikalto ir kodėl 
ji neturi teisės pirktis juodo
joje rinkoje . . .

Su apgailestavimu tenka 
pastebėti, kad ir mūsų lietu
viškame visuomeniniame gy
venime pradeda reikštis juo
doji rinka. Pavyzdžių toli ne
ieškant, užtenka pasklaidyti 
brooklyniškės “Vienybės” la
pus ir paskaityti, ką “Vieny
bės bendradarbis Europoje” 
rašo apie žinomą Lietuvos 
rašytoją Krėvę-Mickevičių.

Prikišdamas tam žmogui 
politinio kailio keitimą ir val
džios troškimą, kame nėra be 
nuodėmės ir pats tų straips
nių autorius, tasai, palyginti 
jaunas žmogus, prisidengęs 
slapyvardžiu, kelia aikštėn 
tokius dalykus, kurie ameri
kiečiams lietuviams mažai 
suprantami, o dar mažiau 
reikalingi.

Ir tuose straipsniuose, apie 
kurių “objektyvumą” čia ne
tenka kalbėti, tasai autorius 
trečiame asmenyje primena 
skaitytojam tikrą savo pa
vardę, vadindamas save ga
biu ir sumaniu rašytoju ir 
visuomenininku, kuris dar 
prieš karą davęs Krėvei iš
mintingų patarimų, bet tasai 
jų neklausęs, lygiai kaip ne
klausęs to paties žmogaus 
slapyvardžiu pasirašytų 
straipsnių patarimų.

Ir dėl to Krėvė atsidūrė ba
loje ...

Kai slapyvardžiu prisiden
gęs kas save giria, o kitą juo
dina, — čia jau kvepia juodą
ja rinka.

Mažiau gal būtų skaudu, 
jei tai būtų vienintelis pavyz
dys. Bet apie kitus — kitą 
kartą. P. Kl.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

gyv.

ir

vai., Mari-

Marijampo-

Murauskas,

Vaičekauskis, iš Tirkšlių vai., Ma
žeikių ap.

Vaitkevičiūtė, Stefanija, ištekėjusios 
pavardės nežinoma, gimusi Petrapilyj.

Atkočius, Antanas, gyv. bene Brook- 
lyne.

Bajorūnas, Jurgis, iš Sibičių km., 
Naujamiesčio vai., Panevėžio ap., ir jo 
šeima.

Bartuška, Vincas, iš Lukošių km., 
Skriaudžių par., ir jo šeimos nariai.

Benešiūnas, Antanas, iš Mauručių 
km., Garliavos par., ir jo vaikai.

Bieliukas, Jonas, iš Kirkaviznos km., 
Pilviškių par.

Blonskienė - Stelmokaitė, Ona, iš 
Skrynupių km., Sakių ap., ir jos vaikai 
Jonas, Vincas, Vladas ir Teresč.

Bud - Lazauskaitė, Selma, iš Biržų, 
gyv. 4715 7 Avė., ar panašiu adresu 
Brooklyne.

Bukauskienė - Malakaite, Liuda, iš 
Kalčių km., Židikų vai., Mažeikių ap.

Butkus, Stanley, dirbės C.E.I. Rail
way Co., gyv. Dolton, Ill.

Degutis, Vytautas, sūnus Igo.
Dunča, Stanislovas, Lietuvoje 

Kovarske - Punkėnuose.
Dunčaitė, Ulia, Lietuvoje gyv. Ko

varske - Fardantavoje.
Gudienė, M. gyv. Jamaica, N. Y.
Kalvelis, Jonas, sūnus Antano 

Domicėlės, iš Salų, Panevėžio vai.
Karpavičienė - Benešiūnaitė, Ona, 

iš Mauručių km., Veiverių par., ir jos 
vaikai.

Klemas, Jonas, gyv. Philadelphijoj.
Kurševičiai, Ona ir Vincas, gyv. Bal- 

timorėje.
Laskauskas, Bronius, Lietuvoje gyv. 

Pilionių km., želvos vai.
Latakas, Tadeušas, iš Plungės vai., 

gyv. Chicagoje.
Laukaitis, Antanas ir Laukaitytė, 

Ona, vaikai Stasio, iš Mozuriškių km., 
Veiverių vai.

Liutkevičius, Bronius, iš Mediniškių 
km., Smilgių vai., Panevėžio ap., ir 
šeima.

Matulevičius, Petras, sūnus Jokūbo, 
iš Kazlavo km., Liubavo 
jampoles ap.

Misiukevičius, Jonas, iš 
lės - Kalvarijos ap.

Murauskas, Antanas ir
Juozas, sūnus Juozo, iš Kalvarijos - 
Marijampolės ap., gyv. Baltimorėje.

Navikas, Antanas, iš Užuožerių km., 
Anykščių vai., Utenos ap., gyv. Brook
lyne.

Paliulis, iš Dumblinėlių km., Pum
pėnų vai., Panevėžio ap.

Plioplienė - Siaurubevičianė - Bulo
taitė, Marė, iš Lukošių km., Skriau
džių par.

Prick - Putrytė, Marija, duktė Jo
kūbo.

Radski, Pete, dirbės anglių kasyklo
je, gyv. 918 S. 3 Avė., ar panašiu adre
su, Canton, Ill.

Radžiūnaitė, Marija, Lietuvoje gyv. 
šeštokiškių km., Kovarsko vai.

Rakauskienė - Kolytaitė, Uršulė, 
duktė Jono, gyv. Californijoje, kur 
turėjo vištų ūki.

Raudonikis, Antanas, Vitas, ir Vik
toras, gyv. Mauručių km., Veiverių 
vai.

Rinkevičiūtės, dukterys Vinco Rin
kevičiaus, iš Marijampolės ap.

Ruplėnas, Jonas ir Darata, iš Biržų, 
gyv. Bostone.

Shapas, Ted, dirbęs C.E.I. Railway 
Co., gyv. Dolton, Ill., ir jo vaikai Ted, 
Al, ir Mary, kurie gal gyv. Minnea
polis, Minn.

Skirka, Juozas ir Skirka, Stasys, iš 
Kazlų km., gyv. Baltimorėje ir jų vai
kai.

šereivaitė, Veronika, iš Rozalimo, 
Panevėžio ap.

Anderson, Elizabeth, gyv. Waterv
liet, N. Y.

Andriuškevičienė, Ona, iš Kirsnos 
km. šeštokų vai. Marijampolės ap., 
gyv. Scranton, Pa.

Bakšinskas, Vincas ir Bakšinskaitė, 
Marija, brolis ir sesuo Adelės.

Baranauskas, Joakinias ir Mikas, 
sūnūs Tamošiaus, iš Bakšių km., Aly
taus vai.

Barčiūtės, Agota, Marija ir Teklė, 
ištekėjusių pavardės nežinomos, iš 
Utenos km., Kaniavos vai., gyveno 
Nashua.

Buivydas, Kazys, gyv. New Yorke, 
prekybinio laivo karininkas.

Busalskis, Antanas ir Busalskienė, 
Vincė, gyv. Grimzelių km., Kelmės 
vai., Raseinių ap., spėjama gyv. Chica
goje.

Deltuvas, Motiejus ir Deltuvienė, 
Ona iš Veiverių vai., Marijampolės ap.

Demenius, Bladas, sūnus Juozo ir 
Petronės, gimęs Amerikoje, gyv. Kau
ne, Žaliakalnyje, Jankaus g.

Dogelis, Stasys, iš Knebionių km., 
Girkalnio vai., Raseinių ap., gyv. Chi
cagoje.

Dranginis, Petras, sūnus Motiejaus, 
iš Rudenų km., Gudelių vai., Marijam
polės ap. ir jo vaikai Petras, Vincas ir 
Magdutė, gyv. Torrington, Conn.

Dranginis, Motiejus, sūnus Motie
jaus, iš Rudenų km., Gudelių vai. Ma
rijampolės ap., gyv. Torrington, Conn.

Dulskis, Antanas, iš Barzdų km, 
Barzdų vai.

Ganseliauskas, Boleslovas, iš Pu- 
ciūnėlių, Kėdainių ap.

Gegžna, Antanas, gyv. Brooklyne.
Gudynas, Jonas, iš Veiverių vai., 

Marijampolės ap.
Iškauskienė - Katiliūtė, Elzbieta, iš 

Narto km., Marijampolės vai., gyv. 
New Yorke ar Jersey City.

Janušauskas, Martynas, sūnus An
tano, iš Balabostės km., Rudaminos 
vai., Lazdijų ap.

Jokšas, Kazimieras ir jo sūnus Al
girdas, gyv. Bostone, vėliau ūkyje prie 
Bostono.

Jurgelevičiai, iš Rudnios km., Ka
niavos vai.

Kairaitis, Jonas, sūnus Juozo, iš 
Vandenių km., Kazlų vai.

Klikna, Jonas, iš Ilių km., Nemakš
čių vai., Raseinių ap.

Kondrotienė, Matilda, iš Puodziškių 
km., žaliosios vai., Vilkaviškio ap., 
gyv. Pittsburghe.

Kukšta, Jonas, iš šėrikų km., Šila
lės vai., gyv. New Yorke.

Kulikauskas, Mykolas ir jo žmona 
Anielija, gyv. Batavia.

Kuras, Kazys, iš Skriaudžių km., 
Veiverių vai.

Leščinskas, Jonas, sūnus Vinco, iš 
Giraitės km., Merkinės vai., Alytaus 
ap.

Mazurkevičius, Antanas, sūnus Po
vilo, iš Akmenių km., Lazdijų vai., 
Seinų ap., gyv. Duryea, Pa.

Meyer, Adolfas ir Evaldas, iš Ku
dirkos - Naumiesčio, gyv. Brooklyne.

Mikilskas, Jonas, sūnus Jono, iš 
Luksnėnų km., Alytaus vai.

Masiokas, Kazys, gyv. Worcester.
Narbutas, Simanas, iš Sodališkių 

km., Raguvos vai., Panevėžio ap.
Naujaliai, iš Rudnios km., Kaniavos 

vai.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti:

CONSULATE GEN. OF LITHUANIA

41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

Lietuviams Reikalinga
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kia kovoti už savo gyvybės išlaikymą, šiandien didžiausi jų priešai yra: ba
das, stoka pastogių, sveikatos reikmenų ir kitų kasdieniniame gyvenime rei
kalingų daiktų. Jų ginklas prieš tuos nelygius priešus kovoje už būvį yra 
Jūsų aukos BENDRAM AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO VAJUI, 
kurios skiriamos suvargusiems lietuviams. Kiekviena minutė brangi, kiek
viena auka neįkainuojama.

AUKOKITE
Karo nuvargintiems lietuviams šelpti per

BENDRĄJĮ AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDĄ
Štai tik dalis to kas būtinai reikalinga karo nuvargintiems lietuviams gelbėti:

KONSERVUOTAS MAISTAS:
Kūdikių maistas, pienas, mėsos ekstraktai, daržovės, vaisiai, sriuba, žuvis ir kiti 
produktai.

DRABUŽIAI:
Bet koki dar dėvėtini drabužiai (nuo apsiausto iki pančiakų) vyrams, moterims, 
vaikams, kūdikiams; avalynė ir patalynė.

MOKYKLŲ REIKMENYS:
Sąsiuviniai, rašomoji popiera, paišeliai (paprasti ir spalvoti), trintukai, kreida, da
žai, popiera paišybai, rašalo milteliai ir tt.

ĮVAIRIOS KNYGOS:
Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėms mokykloms), apysakos, eilės, moksliškos 
knygos, paveiksluotos knygos, žodynai, lietuviškos maldaknygės ir kitos.

VAISTAI:
Įvairių (nevartotų) vaistų, vitaminų, bandažų, chirurgijos instrumentų, muilo, dan
tims pastos, šepetukų.

SPORTO ĮRANKIŲ:
. žaislų, įvairių sporto įrankių, žūklavimo priemonių, basketbolo reikmenų vyrams 

ir moterims, sporto drabužių (uniformų), sviedinių ir sviedinukų, sporto reikme
nų plaukiojimui, bėgimui ir Lt.

ĮVAIRIŲ KITŲ REIKMENŲ:
Šukų, adatų, siūlų, skustuvams peilukų, skustuvų, guzikų, šepečių ir kitų daiktų, 
reikalingų kasdieniniame gyvenime.

VISAS DOVANAS NUO KARO NUKENTĖJUSIEMS 
LIETUVIAMS ŠELPTI SIŲSKITE:

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE
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Newark, N. J.
Pereitame “Amerikos” nu

meryje tilpo trumpa žinutė 
apie a. a. Kazio Vaškio mir
tį. Tačiau šios lietuvių kolo
nijos veikime velionis buvo 
tokis žymus asmuo, kad ma
tau reikalo apie jį plačiau 
parašyti.

Velionis K. Vaškas gimė 
Newarke prieš 40 metų, mok
slą ėjo šv. Jokūbo parapijos 
mokykloje ir East Side High 
School. Jis buvo gabus vi
suomenės veikėjas ir veiklus 
Lietuvos Vyčių narys. Kelis 
metus buvo kuopos pirminin
ku ir visuomet dalyvavo Vy
čių seimuose. Ilgą laiką re
dagavo kuopos laikraštėlį ir 
bendradarbiavo lietuvių ka
talikų spaudoje.

Vyčių jaunimą jis tiek bu
vo pamėgęs, kad jų gerovei 
dirbdamas įdėjo visą širdį ir 
sielą. To savo darbo jis neme
tė ligi mirties.

Todėl Vyčiai pasigęs savo 
uolaus darbuotojo, pasiges jo 
ir visa katalikiška visuome
nė, taipgi švč. Trejybės pa
rapija, kurios uoliu nariu ve
lionis visuomet buvo. Tačiau 
jo energija ir pasišventimas 
lai bus pavyzdžiu tiems, ku
rie pasiims tęsti jo pradėtąjį 
darbą.

A. a. Kazys Vaškas, kaip 
uolus veikėjas, buvo plačiai 
žinomas ir visų mylimas. Tą 
patvirtina gausus atsilanky
mas į laidotuves žmonių, no
rėjusių atiduoti jam paskuti
nį patarnavimą.

Laidotuvės įvyko liepos 25 
d. iš Švč. Trejybės bažnyčios. 
Gedulingas pamaldas laikė 
kun. Dr. Juozas Vaškas, ve
lionio pusbrolis, Marianapo- 
lio Kolegijos rektorius; o ant 
šoninių altorių mišias laikė 
kleb. kun. I. Kelmelis ir kun. 
Jonas Černius iš Jersey City.

Velionis nuliūdime paliko 
seną motiną Barborą Vaškie
nę, tris seseris: M. Glėbas iš 
Irvington, p. Oną Staknienę 
iš Lindhurst ir Barborą Vaš- 
kiūtę, gyvenančią Newarke, 
taipgi keturis brolius: Jurgį, 
East Orange, Vincą Washing
tone ir Antaną su Pranu Ne
warke. Liūdi jo ir kiti gimi
nės, gyvenantieji New Haven, 
Conn., Meriden, Conn., Brook
lyn, N. Y. ir Elizabeth, N. J.

Velionis palaidotas šv. 
Kryžiaus kapuose, North Ar
lington, N. J.

Amžiną atilsį suteik jo vė
lei, Viešpatie, ir amžinoji 
šviesa lai jai šviečia per am
žius.

Bridgeport, Conn.
Pereitą šeštadienį, buvo 

palaidotas a. a. St. Tatariū- 
nas, tai yra senas parapijie
tis, vienas iš pirmųjų tvėrė
jų šv. Jugio parapijos.

Bažnyčioje įvyko iškilmin
gos mišios. Kadangi prigulė
jo lietuviškose draugijose, tai 
draugijų nariai labai gražiai 
patarnavo. .

A. a. Stanislovas buvo ir 
Lietuvos reikalams duosnus, 
reikalui priėjus vieną kitą 
dolerį paaukodavo.

Emilija Tatarūnienė, velio
nio žmona, yra žymi Bridge- 
porto kolonijos draugijų vei
kėja. Jinai yra Tarybos sky
riaus iš draugijų atstovė, ir 
Balf atstovė vietiniame sky
riuje.

Emilijai Tatariūnienei ir 
jos šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

Rochester, N. Y.
— Lietuvių Diena bus rug

pjūčio 4 d., šį sekmadienį, Schen- 
tzen parke, Ridge Rd. Kviečia
mi visi vietos ir apylinkės lietu
viai.

— Šios savaitės pradžioje čia 
lankėsi „Amerikos” platintojas 
Andrius Daugirdas. Jam daug 
pagelbėjo fotografas Braknis, J.

Sukis, V. Apanavičius, J. Bara
nauskas ir kiti.

— Liepos 31 d. par. salėje įvy
ko BALF skyriaus susirinkimas. 
Kalbėjo kleb. kun. J. Bakšys ir 
BALF reikalų vedėjas J. B. 
Laučka.

— Liepos 20 d. iš šv. Jurgio 
bažnyčios palaidotas Jonas Le
vickas, vienas seniausių Roches- 
terio lietuvių. Paliko našlę.

— “Amerika” kas sekmadie
nis platinama prie bažnyčios. Ją 
galima užsisakyti pas Juozą Ba
ranauską.

New Haven, Conn.
Reiškiam Gilią Užuojautą - 

Gradeckų šeimai
Mirus mūsų klebono kun. E. 

Gradecko mylimam tėveliui a. 
a. Pranui Gradeckui, visi para
pijiečiai, draugai, draugės, pažįs
tami ir bendrai visi šios koloni
jos lietuviai pareiškia širdingą ir 
gilią užuojautą klebonui, jo bro
liams ir sesutėms netekus gero 
tėvelio, taipgi poniai Agotai Gra- 
deckienei netekus gero ir ištiki
mo vyro. Tegul gerasis Dievas, 
sustiprina visus liūdesio valan
doje. Tegul Dievas suteikia ,jo 
vėlei amžiną ramybę dangaus 
karalijoj.

Teko girdėti, kad visos kata- 
kiškos draugijos bei kuopos ir 
daug parapijiečių užprašė šv. 
Mišias už a. a. Prano Gradecko 
vėlę.

Minėjo 35 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį

Ponai Antanas ir Agnieška 
Radžiūnai minėjo savo 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, už
prašydami šv. Mišias, kuriose da
lyvavo visa šeima. Ponai Radžiū
nai yra susipratę parapijiečiai ir 
geri lietuviai. Jie išauklėjo 4 sū
nus, kurie labai gražiai vartoja 
lietuvių kalbą. Vyriausias sūnus, 
Petras, yra mūsų miesto policis- 
tas.

Visi giminės, draugai ir drau
gės ir bendrai parapijiečiai svei
kina pp. Radžiūnus, linkėdami 
jiems sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Liepos 21 d. pp. Julius ir Mag
dalena Pranckevičiai taipgi mi
nėjo 35 metų savo vedybinio gy
venimo sukaktį. Užprašė šv. Mi
šias ta intencija, tik gaila, kad 
dėl ligos p. Pranckevičius nega
lėjo tose iškilmėse dalyvauti.

Sveikinam pp. Pranckevičius 
ir linkim laimingai sulaukti auk
sinio jubiliejaus. M.

Omaha, Nebr.
Apdovanojo Bažnyčią

Ponia Parott paaukojo $100. 
mūsų bažnyčiai savo brolio, Phi
lip Miller atminimui, kuris prieš 
du metu buvo palaidotas iš mū
sų bažnyčios. P, Miller, budumas 
gyvas, mylėjo mūsų parapiją ir 
per parengimus darbavosi prie 
Bingo. Dėl to .buvo nutarta įtai
syti daugiau stalų dėl parengi
mų už tą šimtinę.

Ragino aukoti draubužius
Kleb. kun. Juozas Jusevičius 

sekmadieny iš sakyklos ragino 
aukoti ir rinkti drabužius Lietu
vos pabėgėliams. Jis priminė, 
kad išvietinti lietuviai labai skur
džiai gyvena ir neturi kuo apsi
vilkti.

Katalikai statys meksikiečiams 
Bažnyčią

Omahos katalikai pasirįžo pa
statyti meksikiečiams bažnyčią. 
Dabar yra renkamos aukos vi
sose bažnyčiose dėl statybos ir 
žmonės gausiai aukoja. Omaho- 
je yra meksikiečių, bet jie nega
li įtaisyti sau maldos namų. Iki 
šiol jiems .pamaldos laikomos 
krautuvėje.

Svečiai
Vienai savaitei pas mus buvo 

sustoję kun. švarlis ir kun. Vyš
niauskas iš Chicago.- Taip pat 
čia atostogavo brolis Steponas 
iš La Salette College, Milford, 
Iowa ir trumpam laikui viešėjo 
seselė pranciškietė iš New Mek
siko. .

Ilgesniam laikui pas mus ap
sigyveno p. Ūselis iš Sioux City, 
Iowa. Jis išnuomavo sau valdžios 
butą ir labai džiaugiasi, kad pi
giai ir patogu. Pagal jo paties 
žodžių, tie namai tarsi kaip ro
jus dėl senelių. Vietinis.

Baltimore, Md. GAUDO PABĖGĖLIUS
Aukos Bažnyčios atnaujinimui

Alfonsiečiai užgiria mūsų ku
nigų darbą bažnyčios atnaujini
me prisidėdami gausiomis auko
mis. Stambiausią auką padarė 
švč. Vardo vyrų dr-ja paauko
dama $100.00. Emilija Kripienė 
davė $25.00; Valčečkai ir Skir- 
montai po 20 dol., Fiersukai $15, 
Matukaičiai, Konstancija Ado
maitienė ir Marijona šeškiūtė 
po $10; Sinusienė, Marijona Mer
kienė ir Leonora Linkienė po 
5 dol.

Pereitą savaitę sekantieji pri
sidėjo: A. Sakevičius, tėvas, Mrs. 
Catherine Bresnan po $25.; Jėva 
Matulevičienė $20. Po 15 dol.: 
O. ir V. Vaitukaičiai, V. ir O. 
Bridickai, Just, ir O. Kiškiai. Po 
10 dol.: O. Augaitienė, Mrs. E. 
Wells, M. Lukošaičiūtė, O. Nage- 
liūtė, Rašlevičių šeima, A. Za- 
blockienė ir O. Gručkūnienė. Po 
$5.: El. Stein, B. Kleveckienė, M. 
Mažeikienė, O. Voltarienė, EI. 
Mastauskienė, B. Yucis, O. Kisie
lienė ir J. šeškauskienė. Kaip už 
stambesnias taip ir mažesnias 
aukas Dievo Namo pagražini
mui, mūsų kunigai taria nuošir
dų ačių visiems parapijos gera
dariams ir prašo Dievo jiems 
tinkamai atlyginti.

Savaitės mirimai
šeštadienį, liepos 20 d. su tre

jomis mišiomis buvo palaidotas 
Pijus Byla gyvenęs West Balti
more St. Paliko dideliame nubu
dime du sūnų ir vieną dukterį, 
Aldoną Grajauskienę. Pijaus 
žmona mirė trys metai atgal. 
Kun. dr. Mendelis giedojo mi
šias prie didžiojo altoriaus o kun. 
Jonas Mendelis ir kun. Antanas 
Mažukna, MIC, atnašavo mišias 
prie šoninių altorių. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse.

Pirmadienį liepos 22 d. palai
dota Julijona Šležaitė, mergaitė 
nesulaukusi 20 metų. Mirė grei
tosios džiovos liga. Paliko nuliū
dime tėvelius ir grandma Oną 
Lenevskienę. Juozas Kašinskas 
rūpinosi abiejų laidotuvių tvar
ka.

Iš šv. Petro svetimtaučių baž
nyčios pirmadienį buvo palaido
ta Žvingelienė nuo W. Pratt St., 
o antradienį Jurgis Mikalajūnas, 
kurs mirė miesto ligoninėje. Mi
rusiųjų giminėms reiškiame 
užuojautą jų skausmo valandoje, 
o už jų pačių vėles tariame die
vobaimingą amžinąjį atilsį. Lai 
visi ilsisi Viešpaties ramybėje.

Sekmadienį, liepos 21 d. per 
vis mišias kunigai prašė parapi
jiečių atsiminti a. a. kun. Juoza
po Lietuvninko vėlę, kuriam su
ėjo trys metai mirites pirmadie
nį, liepos 22 d. Dėka mūsų kuni
gų pastangoms ir jų pačių gau
sioms aukoms, a. a. gerb. išeivi
jos patriarko vardas liko įam
žintas šv. Juozapo Klierikų Fon
du. Šv. Karolio kolegijos prezi
dentui buvo perduota $10,000.- 
00, nuo kurios sumos nuošimčiai 
užteks apmokėjimui už valgį ir 
guolį tinkamo jaunuolio ruošan- 
tįs kunigystės luoman.. Tai yra 
paminklas pastovesnis už varį. 
Turima vilties, kad kurią dieną 
lietuvis jaunuolis šio fondo auk
lėtinis užims a. a. kun. Juozapo 
Lietuvninko vietą šv. Alfonso 
parapijoj.

Žymi parapijos veikėja p-lė 
Ona Nageliūtė surinko net tre
jas mišias nuo parapijos Onų šv. 
Onos dienai. Nors nebus galima 
visas mišias atnašauti tą dieną, 
tačiau tai yra gražus pasirody
mas mūsų lietuvių moterų ir už- 
girtinas yra p-lės Nageliūtės pa
sidarbavimas. P-lė Nageliūtė kas 
mėnesį surenka aukų ant dviejų 
giedotų mišių atlyginimui švč. 
Jėzaus širdžiai pirmam mėn. 
penktadieniui. Be abejo, švč. šir
dis ir šv. Ona neužmirš mūsų 
darbščios Onutės pastangų.

Atostogauja pas mūsų klebo
ną kun. Jonas Mendelis. Būda
mas ištikimas sūnus, savo ma
mytės nesveikatos dėliai, jis pa
sirinko praleisti atostogas Balti- 
morėje, kad kokiai nelaimei iš
tikus galėtų būti arti savo gim
dytojos.

P. Pluščikas, mūsų kunigų šei
mininkės p. Fel. Pluščikienės 
vyras ir kunigų švogeris atvy
ko iš Oakville, Conn, kelioms 
dienoms atostogų. Jis sako, kad 
Conn, valstybėj daug vėsiau nei 
Baltimoreje.

Lado Rastenio prieteliai ir 
draugai apgailestauja, kad jis 
paskutiniuose rinkimuose pralai-

Bayonne, N. J. — Rugpjūčio 11 d., Katalikų Veteranų Drau
gija (St Michaels Post 580) rengia šiame gražiame parapi
jos sode savo smagų pasilinksminimų—pikniką. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

IŠ L. R. K. SUSIVIENYMO SEIMO 
------------ •-----------  

(Mūsų Spec. Korespondento)

(Mūsų Spec. Koespondento)
Cleveland. — Trečioji sei

mo diena buvo praleista kuo
pų ir centro siūlymams svar
styti. Svarbiausias siūlymas 
Pildomojo Komiteto paruoš
tą konversijos planą, pagal 
kurį senosios 4% klasės na
riai iškeistų savo certifika- 
tus į naujus, pritaikintus da
bartinių laikų reikalavimams. 
Siūlymas buvo priimtas tik 
vienam seimo atstovui bal
suojant prieš.

Priimtoji rezoliucija kvie
čia visus senųjų certifikatų 
narius persikelti savo noru į 
naują klasę. Tie nariai, kurie 
atsisakys mokėti naujus mo
kesčius, negalės turėti pilnos 
vertės certifikatų. Iki šiol 
jau apie 2,000 senųjų narių 
pakeitė savo certifikatus nau
jais.

Siūlymai šaukti organiza
cijos seimus kas treji metai 
ir “Garso” redaktorių sam
dyti, o ne rinkti, nepraėjo. 
Nepraėjo ir siūlymas leisti 
panaudoti Labdarybės Fondą 
labdaros ir mokslo įstaigoms, 
o ne vien tik narių šalpos rei
kalams.

Šiek tiek ilgiau užtruko 
PildomojoKomiteto narių at
lyginimo padidinimo svarsty
mas. Susivienymo vadovybės 
nariai, kurie ligšiol per eilę 
metų vykusiai vadovavo or
ganizacijai, gavo palygina
mai, labai nereikšmingus at
lyginimus. Todėl buvo pačių 
kuopų pasiūlyta padidinti at
lyginimus. Deja, seime buvo 
atstovų, kurie stipriai prieši
nosi pakelti algas savo ge- 
riausiems darbuotojams, kaip 
sekretoriui ir pirmininkui, 
bent iki pakenčiamo laipsnio. 
Mažesnio atlyginimo šalinin
kai laimėjo dviejų balsų dau
guma.

Sekantis seimas bus Bosto
ne.'

Naujojon vadovybėn Sei
mas išrinko: dvasios vadu— 
kun. J. F. Baltusevičių 
(Scranton, Pa.); pirminin
ku — Leonardą šimutį (Chi
cago, UI.); vicepirmininku — 
Jurgį Venslavą (Cleveland, 
Ohio); sekretorium — Vincą 
T. Kvietką (Wilkes Barrė, 
Pa.); iždininku — Juozą Vai
čaitį (Scranton, Pa.); iždo 
globėjais — Petrą Karašaus- 
ką (Plymouth, Pa.) ir V. Ab
romaitį (Tamaqua, Pa.). 
“Garso” redaktorium — Ma
tas Zujūs.

Kontrolės Komisijon iš
rinkti: adv. Jonas Grigalius, 

mėjo nominaciją tik per 12 bal
sų. Tai yra skaudus smūgis ne 
tik p. Rasteniui, bet mums lietu
viams čia Baltimorėje, nes jis bu
vo vienas iš veikliausių mūsų at
stovų Annapolyje, Maryland val
stijos sostinėje.

Kaip kun. dr. Mendelis, taip 
mūsų parapijos žmonės yra be
galo dėkingi Tėvams Marijo
nams, ypač Tėvui Provincijolui, 
kun. Jančiui, už suteikimą kun. 
Antano Mažuknos padėti mūsų 
kunigams vasaros metu. Kun. 
Mažukna tai tikras apaštalas. 
Ar lietuvis, ar anglas, jis visiems 
lygiai patarnauja. Parapijos jau
nimas mylėjo kun, Mažukną ir 
norėtų, kad jis visuomet pasilik
tų mūsų tarpe. Dieve laimink 
mūsų jaunąjį misijonierių.

Pr. Katilius ir Edv. Jasaitis.
Statutų Komisijon — Jur

gis Tumasonis, Juozas Mic- 
keliūnas ir Pranas Rakaus
kas.

Teismo Komisijon — J. Ba- 
tvinskas, K. Rubinas ir E. 
Samienė.

Švietimo Komisijon — kun. 
Pranas Juras, Leokadija Že
maitytė ir Juozas B. Laučka.

Labdarybės — Pr. Rakaus
kienė, P. Muliolis ir Pr. Jure
vičius.

Jaunimo Komisijon — kun. 
J. Savulis, Ed. Koncevičius, 
V. Grieštaraitis, J. Batvins- 
kas, Jr., ir kun. A. Žukauskas.

Naująją valdybą prisaikdi
no kun. Pr. Juras. Sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Išreikšta padėka Clevelando 
Susiv. kuopoms ir visiems 
Clevelando lietuviams už ma
lonų Seimo atstovų priėmi
mą ir parodytą nuoširdumą. 
Naujosios valdybos vardu L. 
Šimutis pažadėjo dirbti Susi
vienymo gerovei visu pajėgu
mu.

Seimas nusiuntė atitinka
mo turinio telegramas prezi
dentui Trumanui, Apaštališ
kajam Delegatui, valstybės 
sekretoriui Byrnes ir kitiems. 
Priėmė plačią rezoliuciją lie
tuvių šalpos reikalu, kvies
damas visas kuopas remti 
BALF darbus.

Clevelando spauda kasdien 
aprašinėjo seimą. Ypač pla
čiai parašė apie Lietuvos kon
sulo Dr. P. Daužvardžio įkal
bą, kurią jis pasakė seimo 
vakarienėje. Dr. Daužvardis 
drąsiai išskaičiavo tą didelę 
skriaudą, kuri šiandie Lietu
vai ir lietuvių tautai yra bol
ševikų daroma.

43 Naciai Pakarti Brooklyno Lietuviai Graboriai
Dachau. — Amerikos karo 

teismas nusmerkė pakarti 43 
vokiečių karininkus ir karei
vius už sušaudymą 900 karo 
belaisvių—amerikiečių ir bel
gų. Gen. Dietrich nuteistas 
visam amžiui kalėti.

KAS DAUGIAU IŠKIRS 
LIETUVOS MIŠKO

New Yorkas. — Lietuvos 
miškų naikinimas eina sta- 
chanovišku tempu.

Nemažai Lietuvos miško 
medžiagos pasiekė netgi Don- 
baso kasyklas. Kad paspar
tintų Lietuvos miškų kirti
mą, okupantai paskyrė net 
premijas: apskritys, kurios 
greičiau iškirs jiems nusta
tytą normą, gauna premijas: 
1. 50,000 rublių; 2. 30,000; 
3. 20,000.

PAIEŠKOJIMAS

Petronėlė Sližytė, kilusi iš 
Anykščių par., ieško savd sesers 
Marijonos Sližytės, kuri paskuti
niu laiku gyveno New Yorke. 
Taip pat, ieškomas Jonas Šiau
čiūnas, kilęs iš Juodžių kaimo, 
Kavalskų par. Kas žinotų ką 
nors apie tų asmenų likimą, pra
šoma pranešti sekančiu adresu:

Petronila Slizyte 
Campos 2583 

Vai. Alsina, 4 de Junio 
Argentina

Kartojasi Kupetovo istorija
Gal ne visi prisimenate Ku- 

tepovą ir kas su juo atsitiko? 
Tai buvo rusų caro generolas, 
nuo bolševikų pabėgęs užsie
nin. Apsigyvenęs Paryžiuje, 
jis pasižymėjo prieškomunis- 
tine veikla ir dėl to susilaukė 
daug priešų. Vieną vakarą 
Kutepovas namo negrįžo ir 
visos pastangos jį surasti nu
ėjo niekais. Generolas, kaip 
kamparas, išnyko nuo žemės 
paviršiaus.

Dabar panašūs atsitikimai 
pradėjo kartotis Vokietijoje. 
Jau kuris laikas girdėjome 
apie vieno-kito karo pabėgė
lio dingimą, bet mes, pratę 
susidurti su gandų skleidė
jais, ir prisiklausę įvairiau
sių jų prasimanymų, mažai 
kreipėme į tai dėmesio. Ta
čiau paskutiniųjų dienų įvy
kiai pivertė mus rimčiau pa
sižiūrėti į tas žmonių grobi
mo istorijas ir daryti išva
das.

Pasiklausykite, ką pasako
ja patys nukentėjusieji, ku
rie tik laimingu būdu ištrū
ko iš tų grobikų nagų:

“Vieną dieną su draugu iš
vykau iš lagerio į miestą pa
sivaikščioti. šeštą valandą 
mes išsiskyrėme ir už pasva- 
landžio sutarėme susitikti 
vienoje didelėje gatvėje, arti 
geležinkelio stoties. Jau temo, 
kai atėjau į sutartą vietą, 
bet dar draugo nebuvo. Stai
ga ties manim sustojo kariš
kas automobilis ir iš jo iššo
ko trys pusiau uniformuoti 
vyrai. Kiti trys pasiliko ma
šinoje. Trys pirmieji, priėję 
prie manęs, pradėjo teirau
tis, kas aš esu, kur gimęs ir 
panašiai. Atsakiau, kad gi- 
gimiau ne jų teritoijoje, taigi 
nesu jų pielietis. Be jokių 
kalbų, jie sučiupo mane ir 
pradėjo tempti mašinos link. 
Tempdami jie taip laužė man 
rankas, kad netvėręs skaus
mo, pradėjau maldauti, kad 
paleistų, sutikdamas gera va
lia važiuoti su jais. Bet, vos 
jie mane paleido, aš ne į jų 
mašina, bet priešinga kryp
tim sprukau. Užpuolikai, ne
galėdami manęs pavyti, pa
leido kelis šūvius, kurių vie
nas įstrigo man į koją. Nors 
sužeistas, pribėgau prie tram
vajaus, vėliau patekau į ligo
ninę.

Mano draugas, kuris tuo 
laiku artinosi į sutartą vie
tą, matė, kaip aš grūmiausi 
su užpuolikais, bėgo ieškoti 
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Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

X

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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--------------------------------------------------------------------------- r—4

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Grabo rius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

r. --------------- ■. ■ / ___♦

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
♦ =«

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valąntiejus 
VERONICA R. VALANTIEJU8

LAISNIUOTAS GRABORIUS
- GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
.............  ' i '

pagalbos. Atvykę vokiečių 
žandarai rado užpuolikus nu
sikaltimo vietoje ir kur tai 
drauge su jais nuvažiavo.”

O kitas nuotykis tame pa
čiame mieste šitaip skamba:

“Pavakare, su draugu einu 
iš gelžkelio stoties į savo la
gerį. Staiga ties mumis sus
toja lengva mašina ir iš jos 
išlipę du vyrukai rusiškai 
mus užkalbina. Nieko blogo 
nenujausdami, mes sustoja
me it su jais kalbamės.. Stai
ga mūsų panosėse atsiduria 
jų revolverių vamzdžiai ir už
puolikai įsako lipti į jų auto
mobilį. Ką darysi reikia klau
syti, jei norime gyvi išlikti. 
Įlipame ir lietuviškai taria
mės, kaip pasprukti. Ta
čiau jie ne kvaili — suprato, 
apie ką mes tariamės ir liepė 
gulti ant grindų. Nieko nepa
darysi. Atsigulėme ir galvo
jame, kaip išsigelbėti. Tuo 
laiku automobilis įvažiavo į 
laukus. Mums pradėjo dary
tis karšta ir šalta, nes supra
tome, kuo ta kelionė žada 
baigtis. Taigi, lyg užmiršę į 
mus atkreiptus revolverių 
vamzdžius akimis susimerkė
me ir staiga puolėme palydo
vus. Viena ranka aš griebiau 
priešą už ginklo, o antra — 
už gerklės, kad net jį sugirgž- 
ždėjo, kaip laužoma degtukų 
dėžutė. Mano draugas susiki
bo su šoferiu, kuris spėjo su
stabdyti mašiną ir griebėsi 
ginklo. Imtynės ne ilgai tru
ko. Mano prismaugtas prie
šas susmuko ir neteko sąmo
nės. Atsisukau, norėdamas 
padėti savo nelaimės drau
gui, bet jo jau nebuvo auto
mobilyje. Iššokęs pamačiau 
jį griovyje, belamdantį pus
gyvį savo konkurentą. Taip 
mums laimingai pavyko iš
sprukti iš mirties nasrų. Ta
čiau, parbėgę namo, dar il
gai drebėjome iš pergyventos 
baimės.”

— Kodėl apie įvykį nepra
nešei policijai? — klausiu jo.

— Dėkui už patarimą! — 
sarkastiškai nusijuokia jis. 
— Nori, kad mus pačius ap
šauktų užpuolikais ir atiduo
tų šėtonui, iš kurio nasrų vos 
išsigelbėjome?

Jis sakė tiesą, nes dabarti
nėse aplinkybėse dažniausiai 
silpnesnis esti kaltas. Lengva 
yra suversti kaltę ant betei
sio pabėgėlio.

Taigi mes ramiai tūnome, 
kaip pelė po šluota, ir stebi
me, kuo ta nežabota žmonių 
medžioklė baigsis. J. R—is

_ ________________ _________ _ _____
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MASPETHO PARAPIJOS

BAZARAS
Rugpiūčio-Aug. 10-19

1946
PARAPIJOS SALĖJE ir DARŽE

PRADŽIA: šiokiadieniais—7 vai. vakare, 
sekmadieniais—4 vai. popiety

BUS VALGIŲ. GĖRIMŲ ir laimėjimų
Pelnas atnaujinimams bažnyčioje, salėje ir vienuolyne.

VISUS KVIEČIU atsilankyti.
Kun. Jonas Balkūnas,

Klebonas

NAUJAI ATVYKĘ 
LIETUVIAI

IŠ SIUVĖJŲ PIKNIKO

LAIŠKAS Iš ITALIJOS

Liepos 27 d. laivu Marine 
Pearch iš Bremęnhaveno at
vyko nauja grupė lietuvių 
tremtinių: kun. Petras Lape
lis, kun. Jonas Kučinskas, 
Pranė Češkauskienė, Albinas 
Žukas, Dr. Juozas Girdaus- 
kas su žmona, inž. Jaunutis 
Vilkaitis su žmona, Marė Na
vickaitė, prof. Jonas Kuprio
nis su žmona ir 3 vaikais (Al
gis, Danutė ir Dalia), Marty
nas Laurinavičius, Elena U- 
dalovienė, Zinaida Udalovai- 
tė ir Petras Judgudis.

Atvykusius prie laivo pasi
tiko Bendrojo Lietuvių Fon
do atstovai Valaitis ir Laba
nauskas, o nuo Am. Liet. In
formacijos Centro — p-lė M. 
Kižytė. Pasitikime taipgi da
lyvavo p. Barbara Darlys.

Atvykę svečiai išvažinėjo 
pas savo gimines, bei pažįs
tamus. Kun Kučinskas nuvy
ko pas kun. čepukaitį į Phi
ladelphia, o pp. Gudauskai 
laikinai apsistojo pas kun. J. 
Balkūną Maspethe.

LANKĖSI SVEČIAI

Liepos 31 d., “Amerikos” 
įstaigoje lankėsi prof. J. Ku- 
prionis ir Dr. J. Gudauskas, 
tik ką atvykę iš Vokietijos.

Prof. Kuprionis žada apsi
gyventi pas savo gimines 
Sioux City, Iowa, o Dr. Gu
dauskas važiuoja į Chicagą.

Siuvėjų Unijos piknikas 
liepos 27 d. pavyko geriau, 
negu tikėtasi. Oras buvo ide
alus, tai ir žmonių prigužėjo 
pilnas parkas. Į siuvėjų uni
jos piknikus žmones noriai 
lankosi dar ir todėl, kad juo
se paprastai vadovauja geri 
lietuviai, kurie atmetę šalin 
visokias propagandas, atsi
lankiusiems parūpina jaukų 
ir malonų pasilinksminimą. 
Ir šį kartą į rengėjus pakliu
vęs vienas bolševikėlis, pa
matęs, kad čia nieko nepeš, 
“susiprato” ir pasitraukė.

Pažymėtina, kad piknikan 
atsilankė labai daug lietuviš
ko jaunimo, kadangi už mažą 
įžangos mokestį čia galėjo 
gražiai pasisvečiuoti.

Jei ir toliau unijoje bus 
toks gražus sugyvenimas kai 
dabar, ji daug ką nuveiks ir 
tarp svetimtaučių įgys var
dą. štai ir dabar piknike da
lyvavo New York joint board 
viršininkai ir daugelis unijos 
delegatų. Pradžia graži. Rei
kia ir toliau neleist nesuši- 
pratusiems bolševikėliams 
ardyti tvarką, o ateityje dar 
gražiau pasirodysime.

Dabar aktualiausias uni
joje klausimas yra įsigijimas 
savo seneliams ir jaunimui 
nuosavos poilsio vietos, ko
kias turi kitos tautos, šiuo 
klausimu dabar plačiai kal
ba visi, kam tik rūpi geresnė 
mūsų ateitis.

Gerbiamoji Administracija,
Rašau šį laiškutį, kad ne

likčiau skolinga bent dėkin
gumu tam geradariui, kurs 
man užsakė “Ameriką”.

Mums, kurie buvome įpra-’ 
tę skaityti lietuvišką spaudą, 
nepaprastai didelė dovana 
savas — lietuviškas — laik
raštis.

Jis yra tuo labiau brangus 
lietuvio širdžiai, kadangi lie
čia mūsų tautinius reikalus 
ir mūs visur išblaškytų tau
tiečių kančias ir svajas, šių 
žinių jokia užsienio spauda 
mums duoti negali.

Būčiau labai patenkinta, 
kad šis mano padėkos žodis, 
jei ne viešai, tai nors priva
čiai, pasiektų mano geradarį.

Su didžia pagarba, linkė
dama “Amerikos” savaitraš
čiui geriausios kloties,

Agota Šidlauskaitė
Prierašas: Ši padėka pri

klauso visiems geradariams, 
kurie savo auka prisidėjo 
prie Lietuviams Tremtiniams 
Fondo siųsti laikraštį „Ame
riką” lietuviams visame pa
saulyje. Jūs matote, kaip au- , 
kos įvertinamos. Užrašyk ' 
nors vieną laikraštį lietuviui 
tremtiniui. Adm.

V. d.

I
I

P. J. M.

ATSTOGININKAI

Pereitą penktadienį iš ato- 
togų grįžo Juras Tumasonis. 
Jis aplankė savo brolį New 
Lisbon, Wis. ir gimines Chi
cagoje, taip pat buvo Susivie- 
nyiho seime Clevelande.

Dabar Juras pavaduoja 
atostogų išvykusį linotypi- 
ninką Antaną Balčiūną.

Maspetho Žinios
N eti ketas bankietas

Liepos 27, šeštadienį, para
pijos salėje įvyko netikėtas 
bankietas Ed. Kuro iš ka
riuomenes sugūžimo proga. 
Jame dalyvavo visi trys par. 
kunigai, giminės ir draugai. 
Ed. Kuras yra geras muzi
kantas. Jo tėveliai — para
pijos veikėjai. Bankietą 
ruošė jo žmona Elizabeth 
draugių pagalba.

SU
SU

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Kas myli tėvynę, turi my
lėti ir tuos, kur joje gyvena.

Vincas Krėvė.

Kantrybė yra geriausias 
vaistas kiekvienai sunkeny
bei. Plautus.

Išvažiavimas
Sekmadienį, liepos 

Brooklyno ir Maspetho Soda
lietės turėjo išvažiavimą į 
Valley Stream Parką, kur 
gražiai praleido laiką. Kartu 
dalyvavo ir kun. K. Paulonis. 
Mergaitės dėkingos kun. Pau- 
loniui už vadovavimą ir pa
vaišinimą.

28 d.,

METINIS METINIS
ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS

PIKNIKAS
Sekmadienį

RUGPIŪČIO - AUGUST 18 D, 1946
KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, L. L, N. Y.
Karališkos šeimos Rinkimai—Įvairenybes—Benas

Visus parapijiečius ir prietelius maloniai kviečiame ruoštis 
šiame metiniame parengime dalyvauti. Tai geriausia proga pra-

Lietuviu Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc. 
Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika. 

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

— Kleb. kun. J. Balkūnas 
išvyko vienai savaitei į Pitts
ton, Pa. Jo sesutė Magd. De- 
gulienė, išvyko į New Mexi
co pataisyti savo sveikatą, 
kur jos sūnus, Simonas, eina 
mokslus.

— Lourain Budrytė atosto
gauja Conn, valstybėje. Ami- 
lija (Navickaitė) su vyru Jo
nu Ašna, išvyko į Kanadą 
dviem savaitėm.

— Iš Vokietijos parvyko 
Longinas Petronis, atleistas 
iš kariuomenės, kur išbuvo 2 
metus.

— Rugp. 9 d. išvyksta į ka
riuomenę Longinas Bagočiū- 
nas.

— Blissvillėj sunkiai serga 
Karolina Kulienė.

— Alena it* Petras Irvickai 
susilaukė sūnaus ir jau pa
kristi jo Antanuko vardu. 
Krikštatėviais buvo Jonas 
Januškaitis ir Marijona Irvic- 
kiūtė.

— Padidėjo Antano ir Ma
rijonos Januškaičių šeima — 
garnys atnešė sūnų.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS 
Muziko* Dir.

V. UBARAVICIU8 
PraneUum Dir.

Programos Dir.

Hamburgo Baltic universi
teto studentas - lietuvis, nori 
susirašinėti su Amerikos lie
tuviais.

Mano adresas:
Jonas Saulaitis 

1115 C 1 camp.
1115 D. R. Assembly Center 
B. A. O. R. via Great Britain.

.v r f''i .į a &
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Matas Milukas su savo šeima Lietuvoje.
Nuotrauka daryta 1940 metais prieš pat rusų oku
paciją. M. Milukas ilgus metus buvo Lietuvos Banko 
kasininkas. Dabar jis dirba prie savaitr. “Amerikos”

Šv. Jurgio Parapija
Aušros Vartų paveikslo isto
rijos aprašymas ir Novena 
. Ką tik išėjo iš spaudos Do

minikono Tėvo Kazimiero 
Žvirblio, O. P., sustatyta No
vena į Švč. Panelę Aušros 
Vartų. Tai gražaus formato, 
39 puslapių knygelė, talpinan
ti trumpą istoriją to stebuk
lingo paveikslo, Novenos 
maldas ir pasirinkimą gies
mių. ši Novenos knygelė bus 
vartojama ir yra išleista šv. 
Jurgio parapijos Bažnyčios, 
207 York St., Brooklyn 1, N. 
Y. Parsiduoda po 25 centus 
1 egzempliorius. Su užsaky
mais kreipkitės tiesiog į mi
nėtą Bažnyčią, arba į Kata
likų laikraščių redakcijas.

Kun. K. Paulionis.

Piknikas
Šį sekmadienį įvyksta me

tinis parapijos piknikas Klas
čiaus Clinton Parke, Maspe
the. Gros Pavydžio orkestras. 
Programa susidės iš įvairių 
jaunamečių lenktynių, tautiš
kų šokių, kuriems vadovauja 
B. Brundzienė. Bus karališ
kos šeimos rinkimas. Visiems 
bus malonu pasimatyti su sa
vo pažįstamais. Laukiama 
skaitlingai atsilankant.

Atostogoms išvyko kun. V.
Gordunas ir M. Paulionytė.

— Po ilgesnės ligos- pasi
mirė Julijona Lukienė. Iškil
mingai palaidota iš šv. Jur
gio par. bažnyčios. Paliko nu
liūdime vyrą ir kitas gimines.

Susižeidė
Laiptais puolant į subway 

susižeidė Kanstantas .Bušma. 
Dvi savaiti pasirgęs jau pa
gijo. Bušmų sūnaus Felikso 
žmona susilaukė sūnaus. Buš- 
mai džiaugiasi savo trečiu 
anūku.

IŠKILMINGOS LAIDOTU
VĖS

Pereitą pirmadienį buvo iš
kilmingai palaidotas Alek
sandras Martišius (Martish), 
gyvenęs 275 Grand St. Iškil
mingos laidotuvės įvyko ka
ralienės Angelų bažnyčioje.

Pamaldas pagražino gra
žus giedojimas, kurį sudarė 
vargonininkai ir solistai.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime savo mylimą žmo
ną, vienatinį sūnų Aleksand
rą ir kitus gimines.

Velionis skaitė savaitraštį 
“Ameriką” ir buvo uolus 
spaudos rėmėjas. Savo sūnų, 
Aleksandrą jis auklėjo tikrai 
lietuviškoje dvasioje.

Velionis Martišius kilęs iš 
Zapyškio parapijos, kuri yra 
garsi savo sena bažnyčia, pa
statyta Vytauto Didžiojo lai
kais.

*

G
Dr. John Waluk

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Mišri 
A pi ei 
Sveti] 
Taika 
Lietu 
Nenu 
Vienų

Angelų Karalienės 
Parapija

Šiandiena, rugp. 2 d., mūsų 
parapijos, Angelų Karalienės 
bažnyčioje, yra nepaprasti at
laidai. Atlaidai prasidėjo va
kar 12 vai. dieną ir baigsis 
šiandie 12 vai. naktį. Bažny
čia bus atdara rugp. 1 ir 2 d. 
iki 10 vai. vakaro.

Ketvirtadienio ir penkta
dienio vakarais, 7:30 vai. bus 
iškilmingi Mišparai.

Penktadienį mišios bus 8 ir 
9 vai., išpažintys bus klauso
mos ketvirtadienio vakare ir 
penktadienio ryte. Bus svečių 
kunigų, šv. Komunija bus da
linama penktadienio ryte 6 
vai.

Šį sekmadienį, Gyvojo Ro
žančiaus draugijos narės eis 
bendrai prie šv. Komunijos 
9 vai. mišių metu. Narės pra
šomos dalyvauti.

Parapijos piknikas jau čia 
pat. Parapijiečiai rūpinasi jo 
pasisekimu. Karališka šeima 
bus renkąma, bet apie kandi
datus dar nieko aiškaus ne
sigirdi. Kandidačių tarpe į 
karalienes žada patekti par. 
draugijose veikėja p. Sijevi
čienė.

Piknikas bus rugpiūčio 18 
d., Klasčiaus Clinton parke, 
Maspethe.

Padėka
Amžinojo Rožančiaus 

jos tradiciniai narėms pusry
čiai buvo surengti š. m. liepos 
26 d.

Pusryčius surengiant dau
giausia pasidarbavo: U. Ja
nušienė, M. Putinienė, A. Gu
donienė, R. Pankevičienė, A. 
Butkienė ir M. Visbarienė, 
taip gi krautuvės savininkai 
(378 Grand St.) C. Šimans
kis ir C. Mitchell.

Kalbas pasakė M. Putinie
nė, A. Butkienė, M. Brangai- 
tienė, S. Subatienė, O. Pana- 
tauskienė, R. Pankevičienė 
ir seržante E. Panatauskie- 
nė, o programinę dalį atliko 
solistė Veronika Tamošaitie
nė.

Visiems prisidėjusiems ir 
ypač už maldas kunigui Ba
rauskui ir kun. A. Masaičiui, 
o vargoninikui, p. Dulkei už 
gražius linkėjimus širdingai 
dėkojame.

O. Sijevičienė, pirm.

dr-

Pagyvins veikimą
Šv. Panelės Sodalicijos vei

kimas dėl karo aplinkybių 
buvo apmiręs. Dabar mūsų 
parapijoje ruošiamasi peror
ganizuoti tą sodaliciją, įtrau
kiant į ją daugiau mergaičių 
ir jaunų moterų.

Mergaitės ir jaunos mote
rys yra kviečiamos atsilan
kyti į mūsų savaitinius susi-

"MEMORIES of LITHUANIA1

Saturdays. 5:00 to 5:30 p. m.
Station WEVD — 1330 Ml., 5000 Watte 

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

TeL MArket 2-5360

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

SAVAITINIS KALENDORIUS
Rugpiūčio 4, Sekmadienis. —

Vardai: Domininkas, Smilgė, 
Gerimantas.

Rugpiūčio 5, — Pirmadienis. — 
Švč. P. Marijos Snieginės; var
dai: Rimtas.

Rugpiūčio 6, — Antradienis.
Viešpaties Atsimainymo; var
dai: Daiva.

Rugpiūčio 7, — Trečiadienis.
Vardai: Kajetonas, Prutenė, 
Drąsutis.
Rugpiūčio 8, — Ketvirtadienis.
Vardai: Kirijakas, Uogintas.

Rugpiūčio 9, — Penktadienis.
Vardai: Romanas, Tulmė.

Rugpiūčio 10, — šeštadienis.
Vardai: Laurynas, Laima, Ne
rimantas.

na Marija ir duktė Marija, 
duktė Ona Ziepko ir jos vy
ras, kuris dabar yra Japoni
joje, visa Atkočaičių šeima, 
nes velionė buvo Petronėlės 
Atkočaitienės sesuo 
liai Jonas ir Juozas 
Lietuvoje.

Paėjo iš Eržvilko 
Tauragės apskrities.

MIRĖ

ir bro- 
Tolišiai

kaimo,

ĮSIDĖMĖTINOS DATOS
Rugpiūčio 5, 1772. Padalinimų 

traktatas — Austrija, Rusija ir 
Prūsija.

Rugpiūčio 10, 1941. Vokiečiai 
įsteigė Lietuvoje civilverwaltun- 
gą-

Ar tautą kėlėme ne Sibire mi
rimais?

Faustas Kirša.

Liepos 27 d., naktį, mirė 
Viktorija Buzienė, gyv. 55-02 
68th St., Maspethe, 60 metų 
amžiaus.

Paliko nuliūdime dvi duk
teris : Antaniną čemerkienę 
ir Adelę Eimutienę ir sūnų 
Antaną, neseniai grįžusį iš 
kariuomenės, taippat anūkus 
ir gimines.

Laidotuvės įvyko liepos 31 
d., iš Apreiškimo par. bažny
čios į šv. Jono kapines. Pa
tarnavo grab. Aromiskis.

Amžiną atilsį duok jos sie
lai, Viešpatie! Ilsėkis ramy
bėje! J. T.
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Daugul 
vių yra] 
čiagimian 
žymesnė! 
vo kolonil 
litika ir 1 
kus politi 
įtekmės a 
užsienio I 
luose net! 
atskiri pd 
džiai. Lai] 
tą dirvą] 
sutvarkyi 
nur kiturl 
mokratą J 
dėl jie n 
vius j den 
likonų d] 
kad respd 
šią lietuj 
džiųjų v J 
ir 1948 iri 
kintinas a

rinkimus, kurie įvyksta pa
rapijos salėje kiekvieną pir
madienį, 8:15 vai. vakare, 
tuoj aus po Novenos anglų 
kalba.

Visų lietuviškų parapijų 
sodalietės mūsų vyskupijoje 
yra susijungę į vieną organi
zaciją. Sekantis jų bendras 
susirinkimas bus mūsų para
pijos salėje rugsėjo 24 dieną. 
Jame bus aptariami visi so- 
daliečių reikalai.

Susirinkiman gali atvykti 
ir nepriklausančios sodalici- 
jai mergaitės, norinčios susi
pažinti su mūsų veikimu.

Sodalietė.

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1670
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MIRĖ PRANCIŠKA 
BENDŽIENĖ

Antradienį, liepos 30 dieną 
vidudienį, su šiuo pasauliu 
atsiskyrė Pranciška Bendžie- 
nė savo namuose 124 No. 6th 
St., Brooklyne, kur ir pašar
vota. Mirė po ilgos ligos dėl 
sunkios operacijos, padary
tos West Side ligoninėje, New 
Yorke.

Velionė buvo Apreiškimo 
parapijos veikli narė ir jai 
ištikimai tarnavo. Priklausė 
Tretininkėms (jų rūbais ir 
pašarvota), Gyvojo ir Amži
nojo Rožančiaus draugijoms 
ir Motęrų Sąjungos 29 kp.

Laidotuvės įvyks rugpiū- 
čio 2 d. iš Apreiškimo par. 
bažnyčios į Šv. Jono kapines. 
Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

Velionės liūdi vyras Izido
rius, sūnus Juozas, jo žmo-

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

8658 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1886
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STagg 2-1454 A

F. GRAŽYS ir SŪNUS J
KONTRAKTORIAI X

Atlieka mūrinių namų (ienų iš- 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- (J 
vių cementavimą ir kt. darbus, f)

298 MAUJER ST., ĮJ
BROOKLYN 6, N. Y. f) f

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas

41-40 —74fh Street 9
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjlmui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y,

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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