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Mišrios vedybos
Apleista dirva
Svetimi kalnai
Taikos konferencija
Lietuvių Kolegija Romoje.
Nenutraukime Pašalpos.
Vienuolės be vienuolynų.

I
 AMERIKOS LIETUVIŲ KATA- ;

LIRŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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Rugpiūčio 20 d. Mariana- 
polį suvažiuos kunigai į me
tinį Kunigų Vienybės seimą. 
Mano manymu svarbu būtų 
kunigams pasvarstyti mūsų 
tautybių vedybas. Mišrių ti
kybų vedybas reguliuoja ka
nonai. Jų kiek galima turi
me vengti, nes jos pavojingos 
tikybai. Vengtinos ir mišrių 
tautybių vedybos, nes jos ža
lingos mūsų tautai. Reta pa
rapija gali džiaugtis didžiu
ma lietuviškų (dviejų lietu
vių) vedybų. Gera studija ir 
visų parapijų statistika pa
rodytų, kaip sparčiai ištautė- 
jame šitokiomis vedybomis.

Dauguma Amerikos lietu
vių yra naturalizuoti arba 
čiagimiai piliečiai. Jie jokios 
žymesnės rolės nevaidina sa
vo kolonijose,-nesidomina po
litika ir nesideda į lietuviš
kus politinius klubus. Tad ir 
įtekmės ar tai naminiuose ar 
užsienio politiniuose reika
luose neturi. Juos panaudoja 
atskiri politikieriai savanau
džiai. Laikas būtų šią apleis
tą dirvą visuomenininkams 
sutvarkyti ir išnaudoti. Vie
nur kitur turime žymesnį de
mokratą ar respublikoną. Ko
dėl jie neorganizuoja lietu
vius į demokratų ar respub
likonų draugijas? Girdėti, 
kad respublikonai organizuo
sią lietuvius dešimtyje di
džiųjų valstybių šių metų 
ir 1948 m. rinkimams. Svei
kintinas žingsnis.

Gautas naujas Bernardo 
Brazdžionio eilių N rinkinys

eiles, suskirstytas į 6 sky
rius. Ypatingai gražus “Tė
viškės Dūmai’’ skyrius, kur 
autorius išlieja ilgesio jaus
mus. “Tebūna tai parašyta 
kitai kartai, ir tauta, kuri 
bus sutverta, tešlovina Vieš
patį’’ (pusi. 101), dedikuoja 
autorius šią knygą. Ją gali
ma gauti “Amerikos” admi
nistracijoje.

Ar bus kas gintų Lietuvos 
bylą Taikos Konferencijoje 
Paryžiuje? VLIK turi dvi 
veikiančias komisijas, kurios 
patieks konferencijai memo
randumus. Jei bus reikalinga, 
Lietuvos diplomatai Vakarų 
Europoje tinkamai painfor
muos konferencijos, dalyvius.

Amerikos Lietuvių Taryba 
State Departamentui taipgi 
pareiškė mūsų nusistatymą. 
Budėkime ir būkime pasiruo
šę netikėtumams. Laikas AL- 
T turėti pilnumo posėdį. Ne 
viskas ramu Vakarų Fronte.

Gauta žinia, kad Vatikanas 
pagelbėjo lietuviams nusi
pirkti Romoje nuosavybę. 
Ten atidaryta Lietuvių Ko
legija (šv. Kazimiero vardu) 
kunigams eiti aukštesnius 
mokslus. Jau mokosi 30 ku
nigų. Nuosavybė įgyta su 
paskola, kurią išmokėti pri
žadėjo gelbėti Amerikos lie
tuviai kunigai.

KAS DARYS TAIKOS KONFERENCIJOS 
NUTARIMUS?

Paryžius.—Paryžiaus Tai
kos Konferencijoje daug lai
ko pašvęsta ginčams, kas tu
ri teisės daryti konferencijos 
nutarimus.

Mažųjų tautų grupė reika
lavo, kad taikos sąlygos bū
tų priimtos visų 21 valsty
bės atstovų balsų dauguma. 
Amerikos atstovas, Byrnes, 
buvo už tai, kad “Keturiukės” 
padaryti nutarimai būtų už- 
girti arba atmesti dviem 
trečdaliam balsų pasisakius 
už, ar prieš.

Tačiau Molotovas ir su tuo 
nesutinka ir nori, kad visus 
nutarimus darytų tik “Di
džioji Keturiukė.” Jo nuomo
ne, mažoms tautoms užtenka 
ir to, kad joms duodama tei
sė pasisakyti savo nuomonę 
visais klausimais.

godžiu, mažąsias tautas jis 
nori paversti beteisėmis ma- 
rijonetėmis.

Rugpiūčio 6 d. diskusijos 
tuo reikalu užsitęsė net 9 va
landas ir prie jokių rezultatų 
neprieita. Pagaliau Moloto
vas, norėdamas pagązdinti

savo varžovus, pagrasino 
“pražūtingomis pasekmė
mis,” jei jie nenusileis. Ta
čiau, kokios bus tos pražūtin
gos pasekmės—jis nepasakė. 
- Graikų atstovas pažymėjo, 
kad mažoms tautoms nebus 
kas veikti Taikos Konferenci
joje, jei jos negalės kelti “ke
turiukės” aptartų klausimų, 
o Australijos atstovas prasi
tarė, kad Taikos Konferenci
ją Molotovas nori paversti 
“gumine štampa.”

Reikalauja Įsileisti
100 Tukst. Žydrį

Palestina. — Anglo-Ameri
kos komisija Palestinos rei
kalams tvarkyti prašys prez. 
Trumano pritarimo, kad į Pa
lestiną būtų tuojaus įleista 
100,000 žydų iš Europos.

Komisija sako, kad šių 
emigrantų klausimas turėtų 
būti išspręstas pirmiau, negu 
kitus reikalus pradėti tvar
kyti.

VOKIEČIAI RUOŠIASI RINKIMAMS _ _ _
Vokiečių rinkimai atskiro

se bendruomenėse Rusų zono
je įvyks rugpiūčio 1, 8 ir 15 
dienomis. Rusai sušaukė į 
Karlshorst miestą distriktų 
komandantus pasitarti. Ten 
baigėsi trijų svarbiųjų parti
jų pasitarimai: Socialės Vie
ny WKrikščioniųI?emokria-

UN Ne Visus Priima
Jungtinių Tautų organiza

cija ne visas tautas į narius 
priima. Visiems didžiūnams 
turi įtikti. Rusai, pavyzdžiui, 
nori, kad įleistas būtų Mon-

Balsavime Pavartoti 
Ginklai

Athens, Tenn. — čia daug 
triukšmo kilo dėl balsavimo 
teisėtumo. Buvo įtariama, 
kad politikierių grupė, kuri 
jau dešimti metai valdo šį 
miestelį, klastoja balsus.

Taigi bepartinė karo vete
ranų grupė, kuri čia yra 
skaitlinga ir turi gyventojų 
pasitikėjimą, pareikalavo, 
kad jie būtų prileisti prie bal
sų skaičiavimo. Bet politikie
rių grupė su tuo nesutiko. Jie 
su šerifu pasigavo dėžutę su 
balsais ir užsidarė kalėjime.

Po ilgo susišaudymo, kuria
me sužeista keli žmonės, ve 
teranai įsigavo į kalėjimą ir 
atėmė balsų dėžutę, o patį še
rifą uždarė už grotų.

Sakoma, kad dėžutėje ras
ta daug tuščių lapelių, ku
riuos šerifas su savo bendri
ninkais norėjęs savaip užpil
dyti, kad rinkimus laimėjus.

Valstybės gynėjas, Clark, 
įsakė šį reikalą ištirti ir kal
tininkus nubausti.

Riaušės Prieš Žydus
Praga. — Čekoslovakijoje 

daug neramume^ kelia taria
mi partizanai, kurie puola ir 
apiplėšinėja žydus.

Policija žada nusikaltėlius 
smarkiai bausti. Jau suimta 
virš 100 .pogromuose dalyva
vusių asmenų. ■

Riaušės kilę po to, kai dau
gelis gyventojų atsisakė pa
gerbti sovietų vėliavą.

Iš Taikos Konferencijos
MAŽOS TAUTOS 

LAIMĖJO
Paryžius.—Po ilgų ir karš

tų debatų Taikos Konferen
cija priėmė Britų pasiūlymą, 
kad visi nutarimai būtų pra
vedami % balsų dauguma, o 
kelti klausimus keturių di
džiųjų valstybių Ministerių 
Tarybai užtenka paprastos 
balsų daugumos.

Už šį įstatymą balsavo 15 
valstybių, o prieš—6, būtent 
Sovietų Rusija ir jos vasalai.

Šiuose debatuose daugiau
sia ginčijosi J. V. atstovas, 
Byrnes, su Sovietų atstovu, 
Molotovu.

Sekr. Byrnes sakė, kad 
raudonojo komunizmo atsto
vai siekia diktuoti visoms pa
saulio tautoms ir nurodinėjo, 
kokie spaudos laisves suvar
žymai yra Sovietų Rusijoje.

Sugavo Žmogžjidį
New Yorkas.—Pereitą mė

nesį visą Long Island salą 
sukrėtė šiurpi žmogžudystė. 
Piktadaris pasipelnymo tiks
lu nužudė bankininko Logan 
žmoną, o jo dukterį pašovė ir 
išniekino.

Dabar tame nusikaltime 
prisipažino 23 metų negras, 
gyvenęs kaiminystėje.

_____
Šalin rankas nuo Balkanų— 

sako Molotovas
Paryžius.—Australijos at

stovas, Užsienio Reikalų mi- 
nisteris Dr. Evatt, liepos 31

■ d. posėdyje smarkiai kritika
vo “Didžiosios Keturiukės”

■ nutarimus, kurie sovietams
• suteikia privilegijuotą išimtį 

Italijos, Vengrijos, Rumuni-
į jos, Bulgarijos ir Suomijos 
> ekonominiame gyvenime.

Ta kritika labai nepatiko 
1 Molotovui. Jis pareiškė, kad
• Sovietai energingai priešin

sis kiekvienam, kas iš šalies 
bandys kištis į minėtų kraš
tų reikalus.

Tačiau Dr. Evatt žada ne
nuleisti rankų ir ginti mažų
jų tautų reikalus. Jis, sako, 
darysiąs viską, kad neteisė
tos nuolaidos, kurias Moloto
vas išspaudė iš “Keturiukės” 
Taikos Konferencijoje būtų 
atitaisytos.

Nepatenkinta taikos sąly
gomis Italų vyriausybė pa
reiškė, jų nepriimsianti, o Po-

piežius išleido atsišaukimą, į 
nukariautojus, kad italų tau
tai būtų suteiktos teisingos 
sąlygos.
Rusų grobis—$2,200,000,000

Kada Taikos Konferencija 
skilo į “Didžiųjų” ir “Mažų
jų” grupes, spaudoje daug 
ginčijamasi, kas yra mažųjų 
tautų užtarėjas. Beveik visi 
tą titulą skiria Australijos 
atstovui, Dr. Evatt. Tik ko
munistų šalininkai mažųjų 
tautų užtarėjo vainiku norė
tų papuošti savo tėvo Stalino 
pakaušį.

Tačiau kaip ta tautų globė
jo garbė Stalinui tinka, paro
do Vašingtono sluoksnių ap
skaičiavimas, jog tik iš ke
turių savo globotinių (Rumu
nijos, Vengrijos, Bulgarijos 
ir Suomijos) sovietai pagro
bė $2,200,000,000 turto ver
tės.

O kur dar grobis iš Vokie
tijos ir Mandžiūrijos? Kur iš
vežti turtai iš Pabaltijo kraš
tų?

AR TAIKOS KONFERENCIJA IŠIRS?
Paryžiaus Konferencija ga

li iširti. Mažosios tautos su
kilo prieš didžiąsias už bal
savimo teises. Jos reikalau
ja, kad balsų daugumos už
tenka nubalsuoti sutartis, kai 
didžiūnai nori dviejų trečda-

tų ir Liberalų Demokratų. 
Šios partijos ne visur turi sa
vo sąrašus, ar net skyrius. 
Rusai visgi jiems duoda lais
vę sudaryti sąrašus, jei ben
druomenėse turės lyderių. 
Krikščionys demokratai ir 
Liberalai demokratai ten sta
tys bendrus sąrašus. Socia- 
lės Vienybės partija yra ko
munistų ir jiems simpatizuo
jančių partija (su jais jungė
si Social demokratai). Kiek 
bus šie rinkimai demokratiš
ki parodys patys rinkimai.

bės, Kinai'gi nedori mongo
lų, o graikai albaniečių. Pra
šosi priimti Afghanistanija, 
Transjordanija, Airija, Islan
dija, Portugalija ir Siamo 
valstybė. Visi turi sąžinės są
skaitas padaryti ir stoti į 
“teisiųjų” teismą. Vilkai tei
sia avis.

— Netoli Anglijos susidūrė 
du Amerikos laivai. Vienas jų 
“American Farmer’’ virš 8 
tūkstančių tonų talpos, vos 
nenuskendo.

“SVAJONIŲ CENTRAS” NEW YORKE
New Yorkas. — Majoras 

O’Dwyer priėmė projektą pa
statymui taip vadinamo 
“Svajonių Centro,” kuris bus 
panašus į 1939 metais Pasau
linėje Parodoje matytą pavi- 
lijoną “World of Tomorrow,” 
tačiau kai kuriais atvejais 
šis pastatas jį pralenks.

“Svajonių Centras” bus 
statomas Flushing centre 
(Queens) ir kainuos 50,000,- 
000 dolerių. Statybos darbai 
prasidės sekančiais metais ir 
truks du metu. Tai bus di
džiausias ir geriausiai įreng
tas pasilinksminimo centras 
pasaulyje.

Jame numatoma įrengti

krautuves, ofisus, pasilinks
minimo bei poilsio įstaigas ir 
k. čia vasarą nejausi karš
čio, o žiemą—šalčio; kojų čia 
nereikės varginti vaikščio
jant, nes visur bus įtaisyti 
judantieji laiptai ir šaligat
viai. Nebus užmiršta pareng
ti vieta pastatytmui 5,000 
automobilių ir 80 autobusų.

Dvi Gelžkelio 
Katastrofos

sa-

ną l centą avarui/Kalkund- 
mis kitoms prekėms kainos 
irgi pakeltos. čio. Sužeisti 44 žmonės.

U.S. MARINAI PASILIEKA KINIJOJE 
________ & 

Nankingas. — Kinijos ko
munistai užpuolė Amerikos 
marinus ties Anping. Keturi 
marinai buvo nušauti. Dabar 
amerikiečiai neištrauks ma
rinus, todėl, kad tai būtų nu
sileidimas komunistams, ir 
Jungtinių Valstybių presty- 
žas nukentėtų Japonijoje ir 
Europoje.

Komunistai kovoja prieš 
kiniečius nacionalistus ant 
500 mylių fronto. Gen. Mar
shall negali juos sutaikinti. 
Du trečdaliai Mandžiūrijos 
yra komunistų rankose, čia 
eina tikras karas. Komunistai 
reikalauja Amerikos ištrauk
ti kariuomenę, nes jie žino, 
kad rusai padės jiems Kiniją 
užkariauti. Amerikai gi svar
bu, kad Rusija nedominuotų 
Kinijoje.

Pabėgėliai Įvažiuoja
Kas mėnesį Amerikon įva

žiuoja 2,000 pabėgėlių. Gruo
džio 22 d., 1945 m. patvarky
mu prez. Trumanas palengvi
no pabėgėlių įvažiavimą. Jų 
įvažiavimu rūpinasi United 
Service for New Americans, 
105 Nassau St., New York 
City. Daug gelbsti ir National 
War Services, Inc., Immigra
tion Agency, Empire State 
Building, New York City, ši 
paskutinė yra katalikų agen
tūra.

— Šį mėnesį iš Amerikos 
išvyks Europon apie 2,200 
žmonų ir 800 vaikų apsigy
venti pas savo vyrus ar tė
vus, tarnaujančius Vokietijo
je ir Italijoje.

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS

daugumos balsų, kitiems rei
kės, dviejų trečdalių balsų. 
Rusai buvo priešingi šiam 
kompromisui.

Bet ne vien tik šitokiai 
procedūrai prieštaravo Mo
lotovas. Nuo pirmo ministrų 
tarybos posėdžio Londone 
pernai rugsėjo mėnesį, Molo
tovas užpuldinėja, primeta 
“anglosaksų” dviveidiškumą, 
suktumą ir k. Bet ir rusams 
suktumu pasisekė daug lai-

mėti. Amerikiečiai ir anglai 
tą stebi ir iššaukia piktus 
Bevino ir Byrneso atsaky
mus. Byrnes pareikalavo, kad 
rusai jo kalbą paskelbtų savo 
spaudoj nes paragrafais ir 
sakiniais įrodė Byrnes kaip 
Molotovas jo kalbą iškraipo

Rusams .ir
amerihięčkK, -gau Būti nenau
dinga konferenciją tęsti, nes 
negaus kompromisų. Jie grą- 
sina išeiti, jei taika nebus to
kia pasirašyta, kokios jie no
ri.

— Brazilijos laivas, “Du
que,” vežantis 1,060 keleivių 
užsidegė Atlante. 20 žmonių 
žuvo, kiti išgelbėti.

— Italijoje eina bruzdėji
mas, kad vyriausybė nepriim
tų taikos sąlygų.

KOKS BCSIĄS UNRRA LIKIMAS?
---------------------------------------------------------- & 

Didelis Žemės 
Drebėjimas

Miami. — Karibų salyno 
rajone buvo smarkus žemės 
drebėjimas kokio nebuvo 
daugelį metų. Puerto Rico 
srityje nutrūko susisiekimas.

Drebėjimą jautė New Yor- 
ko, Londono, Buenos Aires ir 
Kalifornijos tyrimų stotys.

LĖKTUVO NELAIMĖ

Balfas baigia antruosius 
veiklos metus. Ligšiol išleido 
pinigais į pusę milijono dole
rių, ir drabužių, apvalų, mais
to, medikamentų, mokyklos 
ir sporto reikmenų pasiuntė 
virš milijono dolerių vertės. 
Ligi metų galo N. W. F. už
tikrina finansus. Bet drabu
žius ir kitus dalykus patys 
turime parūpinti. Sandėlys 
apytuštis. Visi suaukoti daik
tai jau išvežti. Pabėgėliai 
kasdien šaukiasi daugiau ir 
daugiau drabužių, batų, mais
to, vaistų, žaislų, knygų ir k. 
Rinkliavų negalima nutrauk
ti. Vajus privalo tęstis. Dar 
kartą paieškokime savo na-

muose reikalingų daiktų pa
bėgėliams.

Tremtinių tarpe lageriuo
se yra ir lietuvaičių vienuo
lių. Vargdienių seselių yra 9, 
Benediktinių 4, Pranciškonių 
15, ir keletą Kazimieriečių. 
Jos visos dirba. Tik gyveni
mo apystovos visai ne vie
nuoliškos, pavojingos jų pa
šaukimui. Reikėtų jas Ame
rikon perkelti ir apgyvendin
ti vienuolynuose. Vienuolių 
trūkumas lietuviams labai 
jaučiamas ir jos būtų naudin
gos mūsų įstaigoms. Visuo
menė prašoma pagelbėti vie
nuoles parveždinti Amerikon.

New Yorkas.—Praeitą 
vaitę įvyko dvi didelės gelž
kelio nelaimės. Ties Bayonne, 
N. J. traukinių susidūrime 
vienas užmuštas, o sužeistų 
skaičius siekia 100 žmonių.

Nelaimės kaltininku skai
tomas keleivinio traukinio 
valdytojas, kurs, nepaisyda
mas signalo, užvažiavo ant 
stovinčio traukinio.

Antra nelaimė įvyko ties 
Port Washington, L. L Žuvo 
valdytojas ir konduktorius.

Vyriausybė įsakė dėl šių 
nelaimių pravesti tardymą.

— 1952 metų olimpijados 
rungtynes norima suruošti 
Detroit, Mich.

— Rusijoje pakartas' gen. 
Vlasovas, kuris talkininkavo 
Hitleriui ir Vokietijoje orga
nizavo rusus kovai prieš So-

Amerikos Kunigų Vienybės seimas šiais metais įvyksta 
rugpiūčio-August 20 dieną Marianapolio Kolegijoje, Thomp
son, Conn, šiemet pokarinis Kunigų Vienybės seimas bus 
nepaprastai svarbus ir reikšmingas.

Seimui dienotvarkė:
1. Šv. Mišios 9 vai. ryte už Lietuvos išlaisvinimą.
2. Seimo atidarymas—malda 11 vai. ryte.
3. Prezidiumo ir komisijų rinkimai.
4. Centro valdybos raportai: a) pirmininko, b) rašti

ninko, c) iždininko ir Provincijų pirmininkų.
5. Centralinių organizacijų dvasios vadų raportai: Fe

deracijos, LRKSA, Moterų Sąjungos, Darbininkų Sąjungos, 
Vargonininkų Sąjungos, Studentų ir Profesionalų Sąjungos.

K. V. Pašalpos Komisijos raportas.
Katalikiškų įstaigų Amerikoje išlaikymo klausimas.
Išlaikymas klierikų ir kunigų-studentų Romoje.
Religinių reikmenų vajus.
Jaunimo, spaudos ir organizacijos reikalai.
Nauji sumanymai.
Maldos vajus už Lietuvą.

13. Rezoliucijos ir sveikinimai.
14. Valdybos rinkimai, r ■
15. - Seimo užbaigimo malda. >

Kum J. F. Boll,
Tr TV TV___  1*1

San Diego. — Netoli San 
Diego aerodromo nukrito ke
turių motorų karo lėktuvas. 
Žuvo 11 karių.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

— Graikijos vyriausybė 
ruošiasi prašyti iš Amerikos 
$5,000,000,000 paskolos, kuri 
yra reikalinga krašto atsta
tymui.

— Amerikoje žada smar
kiai pakelti automobilių kai
nas.

— Jeruzalė—Dar 678 žydai 
nelegaliai atvyko į Palestiną. 
Anglai juos uždarė į koncen
tracijos stovyklą.

— Jeruzalė—Darant kra
tas vienoje sinagogoje Ang
lai surado paslėpta daug gin
klų ir įreigimus Anglijos bo- 
nams spausdinti.

— čekai reikalauja iškrau
styti iš Slovakijos 200,000

Genevos mieste, Šveica
rijoje, paskutinį kartą posė
džiauja UNRRA valdyba. Da
lyvauja ir p. La Guardia. Da
bar turi išsirišti UNRRA li
kimas, ar ji toliau gyvuos ar 
perduos veiklą Jungtinėms 
Tautoms. Greičiausia, visą 
pašalpą perims Jungtinės 
Tautos. UNRRA į tris metus 
ir tris mėnesius išleido ketu
ris milijardus dolerių. Ji iš
gelbėjo nuo bado 5 milijonus 
jugoslavų, 3 milijonus čeko- 
slovakų, 5 milijonus grai
kų, 2 milijonus lenkų, kelio- 
liką milijonų kiniečių ir kelis 
šimtus tūkstančius baltiečių. 
Lietuviai už tad dėkingi. Bet 
būta ir skandalų jos veiki
muose. Ją saunaudžiai pa
naudojo komunistai. Bet nau
dingiausia ji buvo tiems mi
lijonams badaujantiems. Pa
šalpos veikla negali būti nu
traukta.

“Motinėlės” Seimas
“Motinėlės” Metinė Konfe

rencija šiemet įvyksta Ma- 
rianapolio Tėvų Marijonų 
Kolegijoje, Thompson, Conn, 
rugpiūčio 20 d., 5 vai. popiet. 
Prašome visų “Motinėlės” 
narių būtinai dalyvauti.

“Motinėlės” Valdyba.

—
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KOMPROMISŲ POLITIKA
Amerikiečiai daugiau ir daugiau nepatenkinti State De

partamento apysmento politika. Apysmentas reiškia nusilei
dimą, kompromisą, pataikavimą. Kyla klausimas, kam pa
taikauja ir kodėl nusileidžia?

Nepataikaujama karo pirmąjai aukai Lenkijai, bet jos 
užpuolikui Sovietų Rusijai, kuri su Hitleriu ją pasidalino. 
Nepataikaujama Prancūzijai, daugiau už Rusiją kentėju
siai, ją į “Didžiųjų” šeimą nepriimant. Nepataikaujama Di
džiajai Britanijai, kuri vargais negalais gavo paskolą eko
nominiai atsistatyti. Nepataikaujama Kinijai, kuri 12 metų 
kovojo prieš Japonus ir dabar dar kenčia civilinį karą, ru
sų remiamą. Aišku, nepataikaujama mažoms ir silpnoms 
valstybėms.

Pataikaujama vienai Rusijai, kurią Amerika išgelbėjo 
iš nacių nasrų ir padėjo per Lend-lease karo pabūklais už
kariauti mažasias tautas, kaip Suomiją, Rumuniją, Bulga
riją, Jugoslaviją, Vengriją, Austriją ir Čekoslovakiją.

Sovietai “sucementavo” draugystės ryšius su vokie
čiais, kad šie galėtų pulti demokratiškas šalis. Nespėjo ce
mentas sudžiūti, kai patys buvo užpulti ir kuone nugalėti... 
Amerika, bijodama kad vėl “nesusicementuotų” nauja su
tartis, kas yra galima gengsterių santykiuose, išleido Lend- 
lease įstatymą.

Karui užbaigti strategija iššaukė Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo sutartis. Tai juodžiausios dėmės Jungtinių Val
stybių istorijoje. Tai trys šmėklos draskančios Atlanto Čar- 
terį ir Keturias Laisves.
. Karas užbaigtas, bet taikos nėra, nors visi metai pra

ėjo. United Nations posėdžiai, Ministrų pasitarimai, nė Tai
kos Konferencija nieko negamina, nes nuolaidų bei kompro
misų dvasia viešpatauja.

Kam reikalingi kompromisai? Juk kovos draugai pasi
tiki vieni kitiems. Ne rašalu, bet krauju sucementavo drau
gystės ryšius demokratija su sovietais. Tiesiog krauju pa
sirašytas Atlanto Čarteris ir nupirktos Keturios Laisvės.

Iš kur tas nepasitikėjimas, įtarimas ir net įžūlūs ne
draugingas traktavimas ? Ar nuolaidos ir pataikavimas ne
įrodė demokratų gerą valią ir norą gyventi taikiai su Sovie
tų valstybėmis^ i ■— ----- *
.^•dnenoromis prašosi klausimas, kada bus galas nuolai
doms ir kur yra ribos kompromisams? Iš viso baimė ima, 
kad ne taika rūpi, bet komunizmo rungtynės su demokrati
ja. Ne generolai ir kariai veda šį karą, ir ne ašis prieš de
mokratijas, bet komunizmas prieš nekomunistinį pasaulį 
kovoja.

Jei tokia padėtis, tai negali būti jokio reikalo nuolai
doms . bei kompromisams. Amerikos viešoji opinija jau 
griežčiau reiškiasi prieš šitą kompromisų diplomatiją, nors 
State Departamentas nusistatęs ir toliau ja vadovautis.

Liepos 27 d. sekretorius Byrnes savo radio kalboje pa
brėžė, kad Amerika kompromisais mananti Taikos Konfe
rencijoje daug atsiekti. Tokią politiką Osservatore Romano 
liepos 29 d. laidoje pasmerkė.

Vatikano organas sako, kad tiesa ir žmogaus teisė ne
privalo būti žalojama kompromisais. Kompromisais godaus 
nepasotinsi. Kompromisų taisyklė negali būti taikoma ten, 
kur nėra geros valios ir noro žmogaus būklę pagerinti.

Jei sekr. Byrnes ligi šiol neįsitikino Stalino gera valia 
ir noru taikiai gyventi be kompromisų, tai pataikavimas ir 
nuolaidos Stalino ir jo pakalikų neatmainys ir taikos neuž
tikrins.

Taikos Konferencijoje gali iškilti Lietuvos reikalai. 
Anksčiau ar vėliau reikės išaiškinti Lietuvos valstybės 
klausimas su sovietais. Ar sekr. Byrnes ieškos kompromiso, 
kaip N. Y. Times korespondentas Theodore M. Bernstein pa
taria (liepos 21 d. laidoj) ?

Paryžiuje sėdi ponas Molotovas su Lietuvos “užsienio 
ministeriu” Rotomskiu (ne lietuvių kilmės). Jei kils Vokie
tijos sienų klausimas, tai spręs ir Lietuvos sienas. Sovietai 
tada gali reikalauti pripažinti Lietuvos “užsienio ministrą.” 
Abejojame, kad besąlyginiai jį alijantai pripažintų.

Vėl į kompromisus leisis diplomatai, kaip ponas Byr
nes yra pareiškęs. Amerikos Lietuvių Taryba prezidentui 
Trumanui ir State Departamentui pranešė Amerikos Lietu
vių nusistatymą. . i

Mes galime jį papildomai pakartoti: Atlanto Čarterio 
dvasia ir raidė turi būti išlaikyta.

Keturios Laisvės privalo būti visur įgyvendomos.
Maksimalis kompromisas Lietuvos likimu galime sutik

ti:
a) Rusų kariuomenė privalo pasitraukti už Lietuvos ri

bų,
b) visi tremtiniai iš Sibiro ir Vakarų Europos laisvai, 

be arešto baimės, turės gauti galimybės grįžti į namus,
c) laisvi, visuotini ir slapti balsavimai tenusprendžia, 

kokią valstybės formą ir vyriausybę tauta pasirenka.
Tik tada lietuviai po visą pasaulį nurims. Kol tauta ne

gali laisvai, be jokio spaudimo pareikšti savo valios, tol Ru
sų aneksijos ir prievarta primestos jai valstybės sistemos 
negali jokia demokratija pripažinti. Jos neturi pripažinti 
nė Amerika, šitaip išsireiškė ir kongresmanas Flood, At
stovų Rūmuose Washingtone, liepos 29 d. š.m.

Mes jam už tai dėkingi. Jasys.

ANTRAS RUDUO
Radastos antrą kartą byra;
Po langu jau žiedų nėra ...
Apklojo lapai tako žvyrą,
Prareto vikmedžių tvora.

Pastogėje vijokliuos strioksi zylė ...
Sunku, jei bus šalta žiema ... 
Tiek kartų saulė mus nuvylė, 
Tiek kartų smaugė vienuma.

Želmenimis stirnaitė bėga ...
Išnyks pamargusiąme pagiry . ..
Štai velkas pilkąją sermėgą
Diena jaunatvės vidury.

Žmogaus išeisi pamatyti 
Pageltusiu mirties taku . .. 
Sugausi spindulį mažytį — 
Sakysi — rudenį puiku.

Ir nestatyk čia laimės būstus:
Juk čia šalis tau ne sava
Už tai veidai išblyškę rūstūs, 
Kad čia ne Lietuva.

Nebeieškoki — nesurasi
Šventovės širdžiai mylimos. 
Čia vaško žvakės tyliai spraksi, 
Nieks nesupras tavo kalbos.

Juzė Augustaitytė - Vaičiūnienė.

BANDYMAS DAR SYKI?

NAUJAGIMĖ ITALIJOS RESPUBLIKA

Visuos šventuos keliuos, žemele 
tu pilkoji, 

Kiek ašarų, vargų ir prakaito 
nešioji!

Faustas Kirša.

O žeme, vyno taure! Kas tave 
paguostų,

Jei meilė neliepsnotų ant 
jaunystės skruostų?

Faustas Kirša.

12 milijonų italų balsavo 
už respubliką, 10 milijonų 
pasisakė už monarchiją: su 
tokiu rinkikų apsisprendimu 
italų tauta peržengia savo 
naujos istorijos laikotarpio 
slenkstį.

Italų tauta pasisakė prieš 
Savojos dinastijos karaliavi
mą Italijoje ir pasuko valsty
bės vairą nauja kryptimi. 
Dauguma (ne absoliuti) rin
kikų tikisi, jog respublika at- 
heš daugiau ramumo, dau
giau tvarkos ir kuklios, kiek
vienam stokojamos laimės, 
nekaip buvusi autoritarinė 
valstybė arba konstitucinė 
Umberto monarchija.

Rinkimai ir respublika
Rinkiminė kampanija pa

rodė, kad geidžiamos respu
blikos sąvoką kiekvienas su
pranta pagal savo doktrina. 
Vieni nori turėti krikščioniš
kai demokratinę respubliką, 
kiti mielu noru sukurtų par- 
tiškai diktatūrinę valstybę, 
ant kurios fasado apgaulin
gai iškabintų demokratinės 
respublikos iškabą. Paprastą 
eilinį rinkiką, ekspresingą i- 
talą žavi skambus ir naujas 
respublikos žodžio skambe
sys.

Respublikos veidas išryš
kės, sukūrus Italijos respubli
kos konstituciją. Aišku, jos 
kūryba nebus lengva ir sklan
di. Kokia ji bus — yra sun
kiai atspėjama mįslė. Kol kas 
tegalima tik stebėti — kas ją 
kurs ? Kokios visuomeninės 
srovės ir politinės partijos 
dalyvaus jos kūrime?

Reikia pažvelgti, su kokiu 
politiniu balansu italų tauta 
kurs Italijos respubliką?

22 metai totalitarinio re
žimo nepadarė visuomenės 
atbukusios politiniam gyve
nimui Tam režimui griuvus, 
grįžus į kraštą taikos orui, 
žmonės pasijuto vėl sau žmo
nėmis. Kiekvienas pasijuto 
galvojąs pagal savo įsitikini
mus ir to nebebijąs.

Kaip grybai po lietaus, iš
kišo galvas senieji, prieška
riniai politikai, radosi naujų
jų; greta jų ėmė knibždėti ir 
partijos — psichinės ir so
cialinės gyventojų diferencia
cijos apraiška.

Demokratinis tvarkymasis 
po diktatūros gadynės svai
gina žmones, kaip pavasaris 
po žiemos. Greta tariamos po
litinės laisvės, kai valstybę 
slegia sunki pokarinio vargų 
našta, socialiniai motyvai, 
noras rasti tinkamesnį kelią 
tarpusavyje susitvarkyti ir 
užtikrinti tarptautinę padėtį 
verčia žmones ieškoti refor
mų.

Respublikos žmonės
Pasaulio karikatūristai tu

rėjo dėkingą temą vaizduoti 
tą naują Italijos politinį pa
vasarį. Pirmosios to politinio 
pavasario kregždės buvo. se

nieji politikai iš profesijos, 
visi per šešiasdešimt — sep
tyniasdešimt metų amžiaus. 
Tai Mussolinio arešto daly
viai — karalius Viktoras E- 
manuelis ir maršalas Badog- 
lio.

Vėliau pasirodė tos pat lai
dos figūros: Bonomi, Orlan
do, kuris buvo premjeras pir
mojo pasaulinio karo laikais, 
Sfarza, Croce, Lariola, Rodi
no, Cianca.

Vėliau iškilo vidutinio am
žiaus politikų laida, kurie da
bar, savo partijų šešėlyje į- 
žengė į rinkiminį sūkurį. Tai 
yra Nenni, de Gasperi, Sara- 
gat, Silone, Parri, Giannini 
ir, iš Maskvos grįžęs, italų 
komunistų vadas Togliatti.

Su tais vardais Italija riša 
savo politinio gyvenimo spek
trą nuo raudonos iki tautinių 
spalvų.

Atsikūrusios politinės sro
vės greit susigulėjo į tvirtus 
vienetus. Imant tas sroves ne 
gausių lyderių vardais, bet 
pagal jų ideologijas, tėra tik 
trys esminės, kurios beveik 
atitinka anglų ar amerikie
čių demokratijas. Atsimenant 
kad tik prieš metus italų gy
venimas ėmė- demokratėti, 
reikia pripažinti, kad italai 
išlaikė pirmą egzaminą — į- 
vadą į demokratinį susitvar
kymą.

Komunistų taktika
Nelaikant anarchistų kai

riausia politine masine parti
ja, kraštutinės kairės vardas 
tenka komunistų partijai.

Šiai partijai mėginama Ita
lijoje suteikti neva itališką, 
savitą fizijonomiją. Italų 
kompartija net nelaiko sau 
mirtina nuodėme bendradar
biauti su krikščionimis demo
kratais. Ir tas faktas, kad 
komunistų lyderis Togliatti 
yra de Gasperi kabinete, mie
lai aiškinamas kompartijos 
taikingumu ir jos itališkumu.

Vienok, nežiūrint to oficia
laus taikingumo, daug kur 
kompartija parodė savo dan
tis. Tai parodė griežti obal- 
siai rinkiminėje kampanijoje.

Antrą vertus, toje pat kam
panijoje, turint galvoje me
džiojamus rinkikų balsus, 
kur reikia, buvo skelbta, kad 
komunistas galįs būti ir prak
tikuojantis katalikas.

Mums tas lankstumas la
bai suprantamas — pažadėti 
kiekvienam, ko jis nori, už
migdyti budrumą.

Įsidėmėtina ir naujoji ko
munistų partijos rinkinimė 
ekvilibristika. Savo laikais 
okupuotų sostinių gatvėse, 
kur jau stovi sovietų tankai, 
kompartija niekad nestatė 
pirmose savo rinkiminių są
rašų eilėse žymių krašto žmo
nių. Ten visuomet figūruoda
vo nežinomi visuomenei “ge
riausieji”. Gi ten, kur reikia 
žūt-būt klaidinti dar nepa
vergtą minią, kompartija vi-

Rusų nesukalbamumas 
verčia amerikiečius ieškoti 
to nesukalbamumo priežas
čių. Giliau tą klausimą pastu
dijavus, atsidengia du pasau
liu, dvi galybės, kurių širdys 
negali vienaip plakti. Tokiu 
būdu prieš akis stoja klausi
mas, nejau dar sykį reikės 
išbandyti spėkas ir ginklu iš
spręsti, kuris pasaulis turės 
žemėje vyrauti?

Tiek sykių kraujuje išmau
dyti Europos žmonės, kaip 
Walteris Lipmannas pasakė, 
gyvena įsitikinimu, jog šis 
karas įvyksiąs. Bet Harriso- 
nas Salisbury, United Press 
agentūros redaktorius, aš
tuonerius mėnesius išbuvęs 
Sovietuose, savo knygoje 
“Russia on the Way” tvirti
na, kad ginčai Amerikos su 
Rusija būsią tik “paviršuti
nio pobūdžio.” Jis negali įsi
vaizduoti, kad Amerika ir 
Rusija galėtų tarpusavyje 
kariauti.

Tačiau “New York Times” 
korespondentas, Brooks At
kinson, pabuvęs Maskvoje 10 
mėnesių, tvirtina, jog tikro 
draugiškumo tarp Amerikos 
ir Rusijos negali būti. Jis sa
ko: “Mes ne draugai, bet ir 
ne priešai; per būsiančius 
keletą metų mes tegalime ti
kėtis apsiginklavimo ir tai
kos.”

Šio nedraugiškumo prie
žastis, pagal Atkinsoną, glū-

som keturiom sumedžioja 
lanksčia-nugarius, žymesnius 
visuomenei asmenis ir juos 
iškiša priekin.

Taip Italijoje, kaip kom
partijos atstovas rinkiminia
me sąraše figūravo gen. No
bile. Tas pats, kurį savo laiku 
biauriai dergė Maskva už fa
šistinės Italijos propagavimą 
skridimu į šiaurės ašigalį.

Kairieji socialistai
Kairieji socialistai — jau 

Italijos žemėj išaugusi parti
ja. Jos metodai švaresni už 
komunistų metodus. Ji doktri 
nariška, griežtai neigianti 
monarchiją, atmetanti Baž
nyčios dalyvavimą visuome
nės tvarkymosi. Tačiau, ne
rasdami su krikščioniškos 
doktrinos atstovais bendros 
kalbos, jie flirtuoja su savo 
tikruoju priešu — komparti
ja.

Ir šį pavasarį mažai betrū
ko, kad jie susijungtų, vokiš
kos socialdemokratijos rusų 
zonoje pavyzdžiu, su komu
nistais. Tik jų dešinio sparno 
balsai sutrukdė jų vado Nen
ni planus.

Nenni demokratinė doktri
na turi prancūzišką spalvą. 
Anksčiau jis reiškė, kad Ita
lija turinti tapti ne tik respu
blika, bet, kad kiekvienas ita
las turįs tapti respublikonu.

Deja, jo vėlesnis flirtas su 
savo priešu rodo jo politinę 
trumparegystę.

Dešinieji socialistai
Dešinieji socialistai yra at

stovaujami Silone ir Calosso.
Dešiniųjų socialistų vaiz

duojamoji demokratija atsi
duoda Šveicarijos santvarkos 
skoniu.

Silone, ilgą laiką praleidęs 
trėmime Šveicarijoje, yra to 
judėjimo vadas. Jo šveicariš
kieji įspūdžiai atspindi ir jo 
partijos programoje ir veiki- 
kimo metoduose.

Dešinieji socialistai griež
tai priešinasi susijungimui su 
kompartija. Politinių partijų 
gradacijoje, jie yra tiltas iš 
socialistinių partijų sparno į 
krikščionių demokratų judė
jimą.

Krikščionys demokratai
Krikščionių demokratų ly

deris, dabartinis Italijos mi- 
nisteris pirmininkas de Gas
peri yra baigęs mokslus Vie
nos akademijų sienose.

Savo idėjas jis suformavo 
austrų krikščionių demokra-

(Tąsa 6-tam pusi.)

di Sovietų vyriausybės būde. 
Ši vyriausybė yra mašina — 
politinė mašina, kuri nieko 
neboja, siekdama tikslo. Ji 
pasigavo galią krašto viduje, 
ir siekia panašios galios, kur 
tik įlenda. Tačiau, tos maši
nos vairuotojai, Atkinsonas 
sako, karo nenori, nes žino, 
kas karas yra, ir kiek Rusijai 
jis kainavo. Bet “kapitalisti
nei” Amerikai jie niekada 
tikrais draugais nebus. Ame
rikiečiai privalėtų tą supras
ti ir savo elgesį atatinkamai 
derinti.

William C. Bullit buvęs 
Amerikos ambasadorium 
Maskvoje, savo knygoje “The 
Great Globe Itself” bando pa
tarti amerikiečiams, kaip 
šiuo momentu elgtis. Bullit 
buvo didelis Sovietų draugas, 
bet įvykiai ir rusų elgęsis, 
matyti, jo simpatijas atšaldė. 
Nors Antrasis Pasaulinis Ka
ras, sako Bullitt, privertė 
anglų, prancūzų ir amerikie
čių demokratijas stoti ranka 
rankon su komunistine dik
tatūra nugalėti fašistinę dik
tatūrą, vienok šis karinis 
bendradarbiavimas nepakei
tė fakto, kad komunistinė 
diktatūra tiek pat neapken
čia demokratijos, kiek fašiz
mo.

Bullitt siūlo amerikiečiams 
vesti demokratinį puolimą, 
kaip komunistai varo dikta
tūrinį. Tačiau, jis griežtai at- 
sirubežiuoja nuo karo. Sako, 
užtektų išmintingai panaudo
ti mūsų politinę, ekonominę 
ir diplomatinę galią, ypatin
gai paremiant visas Vakarų 
Europos demokratines spė
kas (pavyzdžiui, socialistų ir 
katalikų partijas). Be to, Eu
ropoje privalu suorganizuoti 
(sulig Susivienijusių Tautų 
čarterio) demokratinių val
stybių sąjungą, panašią į 
Šiaurės ir Pietų Amerikos 
Sąjungą, šios sąjungos tiks
las būtų stiprinti demokrati
ją, kaip Maskva stiprina ko
munizmą.

Rusai, kaip Molotovas pa
skelbė, jau pradėjo puolimą 
pasigauti Vokietiją komuniz
mui. Vokietija yra Europos 
centras ir širdis. Pasijungę 
vokiečius, rusai galėtų suda
ryti tokią galybę, kad nieko 
nebijotų ir galėtų bandyti už
kariauti visą pasaulį. Buvo 
manyta, kad rusai stengiasi 
padalinti Europą pusiau, pa
siimdami sau plotus iki šte- 
tino—Trieste miestų linijos. 
Tačiau po Molotovo kalbos 
aiškėja didesni jų siekimai; 
būtent, karinės ir politinės 
sąjungos Rusijos su Vokieti
ja. To politinio žaidimo šiau
delis yra rusų laivu parveži
mas, Maskvon visų Meksiko
je buvusių vokiečių komunis
tų — pabėgėlių. Matyti, jie 
bus ruošiami Vokietiją val
dyti ir komunistinti.

Senatorius Vandenbergas, 
grįžęs iš Paryžiaus konferen
cijų, savo kalboje Amerikos 
Senate įspėjo rusus per aukš
tai nešokti, nes savo gyvybi
nius interesus amerikiečiai 
gins. Maskvai tas jo pareiški

mas labai nepatiko. Pravda 
jį smarkiai pakritikavo, bet 
pripažino, kad kito karo ne
turėtų būti.

Deja, pasaulis mato, kad 
Rusija nesidrovi grobti, kas 
tik po ranka pakliuvo,© Ame
rika ir Anglija bando besotį 
Maskvos apetitą pažaboti — 
nustatyti jų grobimui ribas. 
Gali būt šios varžytinės bus 
sustabdytos pasitarimų keliu 
arba likviduotos “mainų de
rybomis.”

Pereitame šimtmetyje bu
vo madoje tikėti į pažangą, į 
evoliuciją. Buvo sakoma: vis
kas eina geryn, tobulyn. Du 
pasauliniai karai, kurių vie
nas buvo žiauresnis už kitą 
ir pasibaigė atominės bom
bos plyšimu, žmoniją priver
tė atsisakyti “linksmos” pa
žiūros į istoriją. Istorija, ga
li būt, eina pirmyn, mums ne
labai aiškiu ar žinomu keliu, 
bet istorijos amžiai išrodo 
tarsi sukabinėti ant tam tik
ro rato, kuris sukasi ir įvy
kius pakartoja. Prie šitos iš
vados prieina istoriją tyręs 
Arnoldas J. Toynbee savo 
veikaluose “A Study of His
tory.” Jis primena, kad “ci
vilizuotas” žmogus jau gyve
na apie 6,000 metų. Tuo lai
ku jis sukūrė apie 20 visokių 
civilizacijų. Mūsų (vakarų) 
civilizacija yra 21-moji.

Kiekviena civilizacija bu
vo kurios nors tautos, ar 
žmonių visuomenės atsakas į 
gyvenimo ar gamtos pasta
tytą uždavinį. Įdomiausia, 
kad kiekviena iš trylikos jau 
mirusių ir aštuonių dabar 
dar merdinčių civilizacijų 
krito ne sąlygų auka, bet pa
ti save papiovė. Civilizacijų 
žlugime kaltas pats žmogus, 
ne gamta, ar Dievas. “Savo 
nelaimių šaltinis yra žmogus 
pats: jis jas visas nešioja sa
vo širdyje,” tvirtino prancū
zų istorikas C. F. Volney. Šv. 
Mato evangelija sako: “Tai 
iš širdies plaukia piktos min
tys, žmogžudybės, svetimote
riavimai, vagystės, melai ir 
piktžodžiavimai.” Šv. Cipri- 
jonas, Romėnų civilizacijai 
merdint, sakė: “Jūs skun- 
džiaties svetimųjų puolimais, 
bet jai svetimieji jūsų nepul
dinėtų, ar romėnas sugyven
tų gražiuoju su romėnu?”

Mums geriausia žinoma 
yra Graikų civilizacija. Ji 
žlugo, nes artimo meilėje ne
galėjo sugyventi galinga 
Sparta ir galingi Atėnai. 
Tarp jų kilo karas, kuris pa
guldė netik dvi galingiausias 
senovės Graikų pasaulio val
stybes, bet pakirto visą Grai
kų civilizaciją ir paguldė ją 
mirties patalan.

Amerika ir Rusija bene pa
kartos Spartos ir Atėnų isto
rijos kelią? Jei pakartos, iš
vada aiški: žus abi ir papiaus 
Vakarų civilizaciją. Atominę 
bombą mintyje turėdami, kai 
kurie beviltingai sako: žus 
visa žmonija. Bet greičiau
sia pasaulis pergyvens kitą 
“puslaukinę,” barbarų gady
nę, iš kurios atsiras nauja, 
22-ta civilizacija. Jei žmogus 
neišmoks savo valią pakreip
ti artimo meilės keliu, aišku, 
žus ir ši. Vyt. Sirvydas.
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(Tąsa)
Akademija

Nieko neveikti — dalykas 
nelengvas. Laikas slenka vė
žio žingsniu, ši diena panaši 
į vakarykščią, o rytojus pa
našus į šiandien.

Kiekvienas tad ieško ko
kio nors darbo: vienas stve
riasi knygos, kitas laikraš
čio, trečias mėgina mokytis 
vokiečių kalbos. Bet visa tai 
eina sunkiai, galva dar svaig
sta ir į darbą jungiasi neno
riai.

Turime profesorių, dakta
rų, advokatų, žurnalistų ir 
karininkų, vadinasi, specia
listų netrūksta. Steigiame 
“akademiją.” Nustatomas iš
tisas paskaitų ciklas, pasi
skirstomos temos, ir taip 
kasdien įvyksta po vieną, pa
skaitą. Po paskaitos papras
tai būdavo paklausimai, pa
pildymai ir diskusijos.

Čia buvo gvildenama daug 
įdomių ir įvairių klausimų iš 
mūsų praeities, iš literatūros, 
iš filosofijos, ūkio, pramonės, 
prekybos, švietimo, religijos 
ir meno sričių. Smulkiai bu
vo išnagrinėta visuomeninė 
lietuvių diferencijacija, par
tijų ir kultūrinių organizaci
jų formavimasis, jų įtaka, 
reikšmė ir atliktas vaidmuo.

Plačiai buvo nagrinėjamas 
lietuvių tautos charakteris, 
būdingi atskirų grupių (aukš
taičių, žemaičių, suvalkiečių) 
bruožai ir paskui buvo ap
žvelgti mūsų artimesnieji ir 
tolimesnieji kaimynai, išryš
kinant tautines jų savybes, 
kūrybingumą, ekonominę ir 
geografinę padėtį ir politines 
jų užmačias.

Palengva atbudo literati- 
niai talentai. Vieni ėmė rašy
ti poeziją, kiti vaizdelius ir 
apysakas. Vieną kitą sekma
dienį buvo suruošta literatū
ros valanda, kurios metu bū
davo išsakoma daug dūšią 
slegiančio sielvarto, laisvės 
ilgesio, tėvynės meilės, širdį 
pajudindavo lietuviška dai
na.

Žinoma, visa tai buvo daro
ma savo tarpe, savo bloke, 
buvo saugojamas!, kad neuž
kluptų “globėjai” SS vyrai, 
kuriems gali nepatikti mūsų 

veikla, nes, jų manymu, visa 
tai yra “Scheise” ...

Buvo ir peripatetikų mo
kykla: vienas istorikas, drau
gų paprašytas, vaikščioda
mas su jais po mažą kiemą, 
pasakojo Lietuvos istoriją— 
nuo pradžios ligi galo. Nuo
latiniai buvo*du klausytojai, 
bet kartais klausytojų virti
nė labai išsitęsdavo.

Vokiečių kalbos mokėsi 
daug kas, nors jos ir nemė
go, bet grynas kasdieninis 
reikalas prie to vertė. Atsi
radus iš kažkur anglų kalbos 
vadovėliui, vienas kitas ėmė
si mokytis angliškai. Bet su 
tuo mokslu reikėjo labai 
slėptis, nes būtume smarkiai 
užrūstinę savo viešpačius.

Vakarais sugulus buvo pa
sakojami kelionių įspūdžiai, 
įdomybės apie svetimus kraš
tus ir buvo sekamos pasakos. 
Pramogai buvo susigalvoja
ma visokių žaidimų, palošia- 
ma kortomis bei šachmatais.

Taip, dabar, iš tolo žiūrint, 
atrodo, kad laikas buvo lei
džiamas įvairiai, kad jis tu
rėjo neprailgti. Tačiau tikru
moje to nebuvo. Pusbadžio 
gyvenimas, nuolatinis maty
mas savo nelaimės draugų 
kančios ir skausmų, spyg
liuotų vielų užtvarai ir iš sar
gybos bokštų kyšą kulkos
vaidžių vamzdžiai perdaug 
iškalbingai priminė realybę 
ir padėties netikrumą.

Pirmosios Pamaldos
Nors sekmadieniai ir visos 

didžiosios šventės lagery bū
davo švenčiamos, tačiau nie
kad nebuvo ruošiamos jokios 
pamaldos. Kunigams taip pat 
buvo draudžiama kokiu nors 
būdu pasireikšti.

Mūsų atvykimo metu la
gery buvo du lenkai kunigai. 
Tačiau lagerio vadovybė ži
nojo tik apie vieną, o kitas 
buvo svetima pavarde ir neiš
sidavė, kad jis yra kunigas. 
Pastarasis dirbo entlauzun- 
ge. Jam buvo pavykę iš kitų 
lagerių atvežtų kunigų išsau
goti mažą mišiolėlį.

Mūsų tarpe buvo taip pat 
du kunigai. Kadangi savo 
bloke mes tvarkėmės sava
rankiškai, niekas svetimas 
nesipainiojo, tad mes ryžo

mės slaptai suruošti pamal
das. Tačiau šv. Mišioms lai
kyti buvo tik mišiolėlis, dau
giau nieko: nei kieliko, nei 
vyno, nei komunikantų, jau 
nekalbant apie liturginius 
rūbus ar kryžių.

Nepaisant šitų trūkumų, 
pamaldas nusprendėme su
ruošti. Buvo panaudotos vi
sos pažintys gauti reikalin
giems dalykams. Vyną rau
gėme patys iš džiovintų vyn
uogių, plotkas kepėme iš me
nų, nes niekur negavome mil
tų, žvakes gavom pasiskolin
ti iš vienos kameros. Kieliko 
vieton susiradom mažą me
talinį indelį, o visa kita, — 
tai smulkmenos. Altorių pa
sidarėm ir sustatytų tabure
čių, kurias pridengėm paklo
de. Ant altoriaus atsirado 
net gėlių.

Kai viskas buvo paruošta, 
parinkom tinkamesnį laiką, 
kada lagery nesišvaisto SS 
žmonės ir kada iš viso būna 
mažiausias judėjimas.

Pirmosios pamaldos įvyko 
Šv. Trejybės sekmadienį, bir
želio 20 d. Ankstybą rytą 
kun. Alf. Lipniūnas pradėjo 
laikyti šv. Mišias. Tiek kuni
gas, tiek jo patarnautojai 
vilkėjo tokį patį dryžą apda
rą, kaip ir visi kiti.

Pamaldos buvo paprastos, 
tylios ir kuklios. Tačiau jos 
buvo puošnios ir iškilmingos 
mūsų sielai, kuri čia buvo už
miršta ir paniekinta. Jos bu
vo brangios mūsų širdžiai, 
kuri galėjo trumpam momen
tui susikaupti ir pasiguosti 
Viešpačiui skaudžia savo ne
dalia, ir kuri drauge galėjo 
padėkoti Dievui už malones 
ir paprašyti ištvermės sau ir 
namiškiams.

Graudžios tai buvo pamal
dos. Nevienam vieton maldos 
žodžių riedėjo ašaros, gailios, 
tyros, plaukiančios iš pačios 
širdies gelmių, iš širdies, ku
rią nuskaidrino kentėjimo 
ugnis.

Daug kas priėmč šv. Ko
muniją. šitas susijungimas 
su Kristumi sustiprino viltį į 
prisikėlimą tiek amžinam, 
tiek laikinam gyvenimui, ku
rį mes, beveik jo netekę, už 
vis labiausiai branginome.

Šiltas, lyg balzamu širdį 
glostąs, kun. St. Ylos žodis 
baigė šios dienos pamaldas. 
Visa buvo taip paprasta ir 

drauge iškilminga, kuklu ir 
miela, kad tos valandos už
miršti niekad negalima.

Į naują lagerį
Pasibaigus lagerio dezin

fekcijai ir karantinai, kali
niai buvo perkeliami į naują 
lagerį, prie kurio statybos ir 
mums teko išlieti ne maža 
prakaito ir gauti ne vieną 
lazdą per nugarą.

Naujasis lageris buvo pa
statytas toliau nuo plento, 
vietoje, kur kaliniai iškirto 
mišką ir išlygino kalnelius 
bei duobes. Tai buvo smėlė
tas plotas, turįs skersai ir iš
ilgai po trejetą šimtų metrų. 
Tame plote buvo pastatyta 30 
naujų erdvių barakų, susta
tytų lygiomis eilėmis. Kiek
vienas barakas turėjo 60 
metrų ilgio ir 12 metrų plo
čio. Barakai buvo padalyti į 
du galu, kurių kiekvienas tu
rėjo savo miegamąjį, valgo
mąjį, prausyklą ir išvietę. 
Buvo įvestas vandentiekis ir 
kanalizacija. Vanduo čia tiko 
ne tik praustis, bet ir gerti.

Visas lagerio plotas buvo 
aptvertas aukšta dviguba 
spygliuota viela, kuri buvo 
elektrizuota. Prisilietimas 
prie tvoros grėsė mirtinu. 
Kad nebūtų nelaimingų atsi
tikimų, prieš tvorą dar buvo 
kitas spygliuotų vielų aptva
ras. Kas pusantro šimto met
rų, aplink visą lagerį, buvo 
pastatyti sargybos bokštai, 
kurie buvo saugojami tik 
naktį, nes dieną sargyba bu
vo kitaip organizuojama. 
Naktimis virš tvoros šviesda
vo stiprios elektros lempos, 
kurios nušvietė tvorą ir pri
ėjimą prie jos.

Naujame lagery iš pradžių 
buvo tiek erdvės, kad kiek
vienas'kalinys gavo atskirą 
lovą. Taigi, gyvenimo sąly
gos žymiai pagerėjo visiems 
kaliniams, tik negerėjo svar
biausias dalykas — maistas.

Į naują lagerį iškėlė visus 
blokus, sename paliko tik li
goninę, kurią dabar gerokai 
praplėtė ir iš pagrindų per
tvarkė. Paliko dar kai kurias 
įstaigas, virtuvę, moterų ir 
mūsų bloką.

Mūsų palikimas sename la
gery, ir dar bendrame užtva
re su moterų bloku, kuris nuo 
kitų buvo atskirtas spygliuo
tų vielų s tvoromis ir nakčiai 
užrakinamais vartais, vėl 
mums davė pagrindo tikėtis, 
kad lagery gyvenam tik lai
kinai. Jei pasibaigus karan
tinai mūsų nepaleido, tai ma-

MASKVOS TROJOS ARKLIUKAS
Pasaulio spauda paskel

bė sovietų delegacijos sudėtį 
į “mažąją” taikos konferen
ciją. Iš to pranešimo sužino
me, kad į 9 Maskvos parei
gūnų tarpą įtraukti P. F. Ra- 
tomskis, V. I. Valeskalns ir 
H. Kruss, pavadinti “Lietu
vos, Latvijos ir Estijos Už
sienio Reikalų Ministeriais.”

Pravartu prisiminti, kad 
1944 m. vasario 1 d. Sovietų 
Rusija paskelbė taip vadina
mąjį paskirų respublikų au
tonomijos dekretą, pagal ku
rį kiekviena sovietų respubli
ka gavo teises “turėti tiesio
ginį santikį su užsieniu,” tuo 
pačiu turėti savo “atskirą” 
Užsienio reikalams komisari- 
jatą.

Buvo tai Maskvos bandy
mas pamėgdžioti britų “Com
monwealth of Nations” struk
tūrą su tuo skirtumu, kad 
britų imperijos paskiri dali
niai tikrai turi autonomiją, 
o sovietų imperijoje autono
mijos niekas neturi.

Kaip žinome, Maskolija vi
suomet valdėsi despotiškai. 
Faktinai vadinamas autono
mijos dekretas buvo ne kas 
kita, kaip Maskvos bandy
mas savo leteną dar keliais 
pirštais praplėsti.

Ir ištikrųjų, netrukus po to 
įvykusioje Jaltos Konferen
cijoje sovietams pavyko pa- 
sitrigubinti, — tiek Ukrainai, 
tiek Baltgudijai išsiderėti at
skiro balso teisę.

Nuo to momento sovietų 
letena apsirūpino net trimis 
pirštais. Su tokia tai letena 
sovietai atvyko ir į San Fran
cisco konferenciją.

Žinoma, sovietų planai ėjo 
dar toliaus: Jie tikėjosi ir 
tebesitiki viens po kito įves
ti su atskiro balso teise visas 
savo respublikas, neišski
riant nei okupuotų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, kurias jie 
skaito jau savomis.

Keli tokie bandymai jau 

nėm, kad dar laukia, kol su
stiprės mūsų ligoniai, nes ap
linkiniais keliais ligi mūsų 
daėjo žinia, kad lagerio va
dovybė tikrai gavusi potvar
kį mus paruošti paleidimui. 
Data būsianti nurodyta vė
liau.

Koki vis dėlto mes buvom 
kvailiukai, kad tikėjom į tokį 
dalyką, kaip paleidimas ...

(Bus daugiau) 

pav. sutikti, kad dabar Pary
žiuje pradėtos taikos derybos 
būtų statomos kokios nors 
galingos valstybės į netikėto 
ir sukto smūgio pavojų. De
rybos negalėtų būt pavadin
tos nei teisingomis, nei pado
riomis, jei už Atlanto čarte- 
rio dėsnius stovinčios valsty
bės sutiktų praryti Maskvos 
pakištus “Pabalčio užsienio 
reikalų ministerius.” Spren
džiant iš paskutiniųjų prane
šimų iš Paryžiaus, atrodo, 
kad mūsų delegacija yra ka
tegoriškai nusistačiusi Mask
vos pakištų Pabalčio “delega
tų” nepripažinti.

Kiek liečia P. F. Ratomskį, 
mes tik tiek galime pasakyti, 
kad šis asmuo neperseniai 
tarnavo USSR Konsulate 
New Yorke, turi sovietišką 
pasą ir mūsų krašte gyveno 
kaip sovietų pilietis.

Ar Sovietų Rusiją atsto
vaus tas ar kitas asmuo — 
mums mažai terūpi. Mums 
rūpi, kad sovietai neatsto
vautų Lietuvos.

Tuo tarpu Lietuva yra So
vietų okupuota ir savo užsie
nio reikalų ministerio negali 
turėti. Tas pats liečia Latviją 
ir Estiją.

Paskutinės žinios rodo, 
kad nepalaužiamą US delega
cijos nusistatymą prieš Bal
tijos delegatų įvedimą jaus
dama, Maskva tuo tarpu nuo 
savo plano vykdymo atsisa
kė.

buvo: Nuremberg© bylai pra
sidėjus, maskoliai pasišoko 
atstovauti Lietuvą, Latviją, 
Estiją. Ir tik amerikiečių bei 
britų atstovų padarytiems 
rezervams dėka Maskvos 
“triksas” anuomet neišdegė.

Taip pat buvo kalbos, kad 
ir San Francisco metu mas
koliai tik laukė progos išva
žiuoti su “Autonomine Lietu
va, Latvija ir Estija.”

Net p.p. Ratomskis, Vales
kalns ir Kruss buvo laikomi 
“po ranka” San Francisco į- 
lankoje, laive. Dabartinis Pa
ryžiaus “triksas” bus jau 
trečias iš eilės Maskvos ban
dymas. Dėl šio bandymo 
Amerikos Lietuvių Taryba 
US delegacijos pirmininkui, 
Valstybės Sekretoriui J. F. 
Bymes, liepos 29 d. pasiun
tė sekančios turinio telegra
mą:
“Official list includes as mem
bers of Soviet delegation to 
Paris Peace Conference Pup
pet representatives of Soviet 
occupied Baltic States Lithua
nia Latvia and Estonia Stop 
Their inclusion in Soviet de
legation clearly shows Mos
cow intention to confront 
Peace Conference with a most 
difficult and perilous situation 
and if not straightened out at 
outset will undoubtedly han
dicap entire procedure of 
Peace Conference and be in
terpreted as our tacit acqui
escence to unlawful seizure of 
the Baltic States by Soviet 
Russia five years ago Stop 
Deploring this illadvised Rus
sian initiative we respectfully 
ask our delegation to reaffirm 
once again our stand in for
eign affairs including express 
declaration concerning restor
ation Independence of Baltic 
States.”
Panašios telegramos buvo 

pasiųstos ir kitiems US dele
gacijos nariams, tame skai
čiuje senatoriams T. Connal
ly ir A. H. Vandenberg. Pa
siųstos telegramos buvo pa
stebėtos visos didžiosios 
Amerikos spaudos.

Dabartinį maskolių bandy
mą mes lietuviai vertiname 
dvejopu masteliu: kaip ame
rikiečiai ir kaip lietuviai. Pir- 
mon eilėn mums rūpi teisin
gumas, padorumas, nepri
klausoma Lietuva. Mes nori
me, kad pasaulinė taika ir 
tarptautiniai santikiai būtų 
pagrįsti Atlanto Carteriu ir 
4 laisvėmis. Mes negalime

SPEKULIUOJA PABALTI
JO TAUTŲ NEPRI

KLAUSOMYBE

New York. (LAIC).—New 
York “Times” koresponden
tas, Thedore M. Bemstein, 
liepos 21 d. laidoje, daryda
mas tarptautinės padėties 
apžvalgą, pabrėžia naujai ki
lusius sunkumus derybose su 
Sovietų Rusija. Susitarimui 
su rusais pasiekti p. Bern
stein siūlo kompromisą Balti
jos valstybių sąskaiton.

Po ilgų, painių ir naivių iš
vadžiojimų, autorius savo 
straipsnį baigia: “Pagaliau, 
ar neatsirastų dar mažas ne
užbaigtas reikalukas su Pa
balčio valstybėmis, kurių in
korporavimą į Sovietų Rusi
ją mes (t. y. amerikonai) nie
kuomet nepripažinome,” tuo 
duodamas suprasti, esą čia 
būtų galima padaryti “čigo
nišką” biznį.

J. Strazdas

KELIONE PER ALPIUS ----- •-----
PAŠNEKESIAI SU TREMTINIAIS LIETUVIAIS,

GYVENANČIAIS AUSTRIJOJE

Kodėl pateko Austrijon
Dalis lietuvių, palikę Lietuvą,. bėgo tiesiog į Austri

ją. Vieni bėgo traukiniais, kiti dviračiais bei arkliais 
ir su savo žemaitukais padarę tūkstančius kilometrų, 
savo šeimas, mažus vaikus ir dalelę savo turto atvežė 
net į Alpius.

Daugumas lietuvių Austrijoj tikėjosi geresnės trem
tinio prieglaudos, kaip Vokietijoj. Austrus lietuviai ma
žiau pažinojo, manė, kad čia mažiau siaučia nacizmas 
bei kitų tautų neapykanta, ir todėl visi buvo įsitikinę, 
kad austrai bus pabėgėliams tolerantiškesni, ir dargi 
manyta, kad austrai taip pat jaučiasi okupuoti ir pa
vergti, todėl geriau suprasiu netekusių savo tėvynės 
lietuvių dalią.

Be to, Austrijoj tikėjosi mažiau bombardavimų ir 
kad čia greičiau sulauks amerikiečių kariuomenės, nes 
bėgimo metu jie jau buvo Italijoj, prie Austrijos sienų.

Tą lietuvių intenciją tuoj pastebėjo ir vokiečiai. Kai 
lietuviai paprašydavo jų leidimo vykti į Vieną, jie su 
ironija atsakydavo: “Gal norit leidimo tiesiog į Ameri
ką ar Angliją?” Pagaliau, rinkdamiesi bėgimui vietą, 
lietuviai vienas kitas prisimindavo ir tą sentimentą, 
kad austrai taip pat daugiausia katalikai ir todėl geriau 
supras ir užjaus lietuvius.

Tais sumetimais daug lietuvių sunkiausiomis aplin
kybėmis, legaliais ir nelegaliais keliais paspruko į Aus
triją, daugiausia į jos gražiąją sostinę Vieną.

Deja, tikrovėje buvo kitaip, reikėjo keisti nuomonę 
apie austrus, lygiai greit reikėjo keisti fronto strate
gines gaires.

Vietoj nepaprastai lauktosios amerikiečių kariuome
nės į Austriją įsiveržė raudonieji, nuo kurių kryžiaus 
keliais taip toli buvo bėgama.

Lietuviams tai buvo perkūnija giedrame danguje. 
Todėl jie, palikę viską, subombarduotais keliais, lėktu
vų persekiojami, kas pėsčias, kas įkibęs į pasku

bomis sulipdytą traukinį nešinosi iš Vienos bei visos 
Austrijos į pietus ir vakarus.

Nors drąsiųjų nebebuvo, bet nevisi galėjo pabėgti 
iš to “saugaus kampelio,” nes geležinkeliai ir stotys 
buvo sudaužytos, transportas pakrikęs.

Apie 4,(XX) lietuvių turėjo susitaikinti su likimu 
ir liko Austrijoj, kurių daugumas gyvena amerikiečių 
užimtoj zonoj iki šios dienos.

Po karo užsieniečiams važinėjimas traukiniais ir au
tobusais suvaržytas.

Čia kalti patys išretintieji, nes kaikurių slavų tau
tų tremtiniai revanšo vardu plėšikavo bastydamiesi 
po visą Austriją.

Tam tikslui buvo suvaržytas susisiekimas, kad pa
bėgėlius padarius sėslesnius ir kad tokiu būdu įtarti
nus asmenis galėtų geriau pažinti ir sekti policija. Pa
galiau trūko po karo ir susisiekimo priemonių, todėl 
leidimus važinėti ir šiandien teduoda tik būtinai reika
lingiems.

Gavęs, kaip žurnalistas, amerikiečių karinių įstaigų 
leidimą važinėti visomis'-susisiekimo priemonėmis ir po 
visas Austrijos karines zonas, pasileidau kelionėn kal
nuotais, vingiuotais, bet puikiais Austrijos keliais — 
meksfaltais po žavingąjį amžinais sniegais nuklotą 
kalnų ir putojančių sraunių upių kraštą.

Kelionės tikslas — ieškoti lietuvių, kurių buvau taip 
pasiilgęs, nes geras laikas kaip nemačiau lietuviško 
žvilgsnio, kaip negirdėjau gyvo lietuviško žodžio.

Be tų asmeninių malonumų, dar turėjau ir visuome
ninį tikslą, būtent: patirti tremtinių brolių išgyventą 
vargą karo ir pokario metu, sužinoti jų dabartines 
nuotaikas bei vargus, pasidžiaugti benamių pragiedru
liais ir, pagaliau, perduoti tremtinių gyvenimo vaizdus 
mūsų tautiečiams, gyvenantiems už Austrijos sienų, 
už vandenynų.

... Mačiau, kaip žmonės badu mirė
Pirmas susitikimas su lietuviais tremtiniais buvo 

Lince, kurį Hitleris apdovanojo milžiniškais karo pra
monės fabrikais, ir už tą dovaną miestas amerikiečių 
lėktuvų dalinai su žemėmis sumaišytas.

Ieškodamas lietuvių, adresų biure sutikau likimo 
draugą inž. Bielskų, kuris taip pat ieškojo lietuvių. Jis 
dirbo kaip inžinierius dar nacių laikais prie vedamos 
Vienos — Berlyno autostrados, kur darbininkai dau

giausia buvo vien užsieniečiai tremtiniai, kurie kaip 
vergai už juokingą atlyginimą bei bado maisto davinį, 
nuplyšę, turėjo dirbti sunkiausius darbus didžiojo Rei
cho vokiečių gerovei ir pasididžiavimui.

Jam buvo priskirta 140 darbininkų, kurių tarpe bu
vo ir lietuvių. Maitinami buvo blogai, ir darbininkai 
taip nusilpo, kad iš jo grupės kasdien mirdavo po 8-12 
žmonių, kuriuos pakelėj ten pat ir užkasdavo.

Jų kapai šiandien susilygino su žeme ir nė ženklo 
neliko, kad čia nacių aukos amžiams atsigulė poilsiui.

“Ant lietuvių kapo, — pasakojo inžinierius, — aš 
pastatydavau kryželius, kad juos vėliau būtų galima 
surasti, bet žmonės tuos kryželius sukūreno, ir lietu
vių kaulus gal kada išvers artojo žagrė ar darbininko 
kastuvas.”

Tie kauleli bylos būsiančioms kartoms apie dvide
šimto amžiaus sužvėrėjusi žmogų, sukūrusį žemėj bai
siausią ir negirdėtą pragarą.

Tik lietuviškosios vėliavos nebuvo...
Lietuvių ieškojimo ekspedicija jau sudarėme du žmo

nės — prie manęs prisijungė jau paminėtas inžinierius 
Bielskus.

Gerais laikais nepažįstamą žmogų sutikus dažniau
siai pasikalbėjimą reikėdavo raizgyti apie orą, bet šį 
kartą mes abudu norėjom kalbėti ir ko mažiausia kito 
klausyti.

Mums kalba mezgėsi, kaip sužadėtiniams, kurie ne
simatė kelerius metus. Beatkurdami turėtus išgyveni
mus ieškojome taip pat nepažįstamų lietuvių, kurių ad
resus gavome adresų biure.

Deja, jų nė vieno neradome, nes šiaurės vėjeliui pūs
telėjus išdūmė saugesnėn užuovėjom

Tokiu būdu savo ekspediciją laikėme baigtą ir nenu
sisekusią. Beslankiodami po karo griuvėsius praleidome 
tūkstančius žmonių, bet visitek jautėmės vieniši, ir 
atskirti nuo viso pasaulio, lyg Robinzonas saloje.

Visas viltis palaidoję, pamatėme prie vieno namo iš
tisą mišką vėliavų, lyg Ženevoj prie Tautų Sąjungos 
rūmų. Smalsumas nuveda prie jų. Tuoj akys ieško lie
tuviškos vėliavos. Radau lenkų, rusų, anglų, ameri
kiečių, prancūzų ir daug kitų didelių ir mažų tautų, 
bet lietuviškos nėra.

Metu žvilgsnį dar kartą ir kitą, bet vis jos nėra ir 
nėra. Mano tautietis kartoja tą patį: nėra...

Atkreipia mūsų dėmesį jugoslavų vėliava: ant tra
dicinės jų tautinės vėliavos atsirado kūjis, piautuvas 
ir raudona penkiakampė žvaigždė. Vadinas, Jugosla
vija po Maskvos kūjo ir piautuvo globa; tai už Jugosla
vijos “išlaisvinimą” iš Kremliaus atvežta Tito dovana, 
tai pirmoji komunizmo ekspansijos kregždutė.

Po vėliavomis marguliuoja įvairių tautybių komite
tų iškabos, bet ir vėl jųjų tarpe lietuviškosios nėra.

Vienok netikim, ką matom ir einam vidun ir ieškom 
toliau. Viduj graikų, albanų, serbų, gruzinų ir dau
gybės kitų kalbų ir spalvų. Visi jie Hitlerio suvaryti jo 
laimėjimui, bet kitų tautų vergavimui užantspaudoti.

Bet kur lietuviai?.. Radom ir Dovydo žvaigždę.
Viršum laiptų, gilumoj skaitome: Estų Komitetas, 

Latvių Komitetas, Lietuvių Komitetas...
Pagaliau surandam

Bet kur, kuriame kambary? Ieškokim! Ėjom per il
gą koridorių ir skaitėme iš eilės iškabas, kol ant vienų 
durų radom ir tai, ko ieškojom. Taigi norėjom, kaip 
Kolumbas radęs Ameriką, šaukti: radau! Nepasibel- 
dę smukom kambarin. Jame buvo trys stalai, vadinas, 
trijų Pabalčio tautų astovybių rezidencijos viename 
kambary.

Už vieno stalo pamačiau žilą galvelę su jaunystiš- 
ko šviežumo veido bruožais — tai buvo muzikas, Kau
no operos dirigentas bei konservatorijos profesorius 
Vytautas Marijošius. Jis ir buvo lietuvių komiteto stei
gėjas ir pirmininkas, subūręs visus Aukštutinės Aus
trijos lietuvius į vieną tremtinių šeimą.

— Kodėl pabaltiečių visų trijų komitetai viename 
kambary, tuo tarpu kai kiti turi atskirus? Ar neda
vė? — Davė, bet nenorėjom. Pasitalpinom viename 
kambary išreikšdami tradicinį tų tautų solidarumą. 
Amerikiečiai ne vokiečiai, ir tarp didelių bei mažų 
skirtumo nedaro. Dabar jaučiamės visi lygūs, — su 
pasitenkinimu aiškino pirmininkas.

— O-kodėl mūsų trispalvės nėra vėliavų parade, ko
dėl ji mūsų džiaugsmui neplevesuoją? — buvo pir
mieji mano susitikimo klausimai.

Matot, nėra lauke ir mūsų iškabos. Nenorime rek
lamuotis, nenorime užgauti jausmų mūsų “išvaduoto
jams”, mūsų rytiniam kaimynui, — ironizavo tremti
nių globotojas.

(Bus daugiau)
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Philadelphijos Žinios
IŠ LIETUVIŠKOS 

VEIKLOS
Philadelphijos lietuviai jau 

rengiasi didesnei veiklai, ku
ri turės prasidėti po vasaros. 
Svarbiausias lietuviškos 
veiklos judėjimas dabar yfra 
sukoncentruotas Lietuvių R. 
Kryžiaus ir BALF draugijoj. 
Ta draugija ir atlieka pačius 
svarbiausius darbus visiems 
lietuviams, šiuo, metu ta 
draugija įstojo aktyviai į vi
sos Philadelphijos Moterų 
Draugijų drabužių rinkimo 
darbą, kurs bus varomas po 
visą miestą ir be perstojimo, 
kol tik pagalba bus reikalin
ga. Mūsų atstovės turi pir
madienį, kuriame eina skirs
tyti drabužių ir gauna savo 
dalį. Pirmosios dvi savaitės 
davė lietuviams labai vertin
gų drabužių. Tame darbe pa
sišventusiai dirba, p.p. Bres- 
lauskienė ir Varnienė, kuri 
pati neseniai atvyko iš Vo
kietijos ir gerai žino, kokių 
drabužių reikalinga. Pav. ji 
paaiškino, kad lietuvės mote
rys labai brangina kepurai-

tęs, kurias lengvai persitaiso 
sulyg savo norą, o ten kepu
raičių ar kokių raiščių bei 
skepetaičių visai negalima 
gauti. Iš paskirstymo centro 
drabužiai tuoj vežami į šv. 
Kazimiero parapijos sandėlį, 
o iš ten tuoj išsiunčiami. Pir
mas siuntinys pasiųstas rug
piūčio 5 dieną.

Dabar komitetas rengiasi 
padaryti rinkimą knygų, 
mokslo priemonių, sporto da
lykų savo broliams lietu
viams, kurie tų daiktų reika
lingi. Artimiausiame komite
to posėdyje bus tas apsvars
tyta ir padaryta, šalia to ko
mitetas rengiasi BALF Sei
mui, kurs turi įvykti New 
Yorke, spalių 18 d.

Kitos lietuviškos draugi
jos kaip ir užmigo. Jų veiki
mo negirdėti. Vasara visus 
iškaitino. Bet laukiama, kad 
ir jos kuomet nors prisikels 
ir sustiprės.

SERGA J. JANULAITIS

*

LfETUVTŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pjn. BeSt 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKA8 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Lietuvių Komiteto veiklus 
jaunuolis, sekretorius Juozas 
Janulaitis gydosi Penna, li
goninėje. Jam padaryta ne
pavojinga operacija rugp. 6 
dieną. Linkime greito pasvei
kimo taip kilniam ir Lietuvą 
mylinčiam jaunuoliui. Jis per 
savo sekretoriavimo laiką la
bai daug pasidarbavo mūsų 
bendroje veikloje.

TeL DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. POPlar 4110

SUTUOKTUVES

Andrius Sideravičius, 108 
Wharton St., liepos 24 dieną 
vedė Mary Carey. Jų sutuok
tuvės įvyko Sacred Heart 
bažnyčioje.

Aleksandra Pecukas, 347 
Mercy St., rugpiūčio 3 dieną 
ištekėjo už James Brown: 
Juodu susituokė šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj. Jau
nasis dar tarnauja U.S. laivy
ne.

NAUJAGIMIAI

Jauna šeimyna, p.p. Alber
tas ir Marijona Taran, 311 
Wharton St., liepos 9 dieną 
susilaukė sveiko ir stipraus 
savo pirmojo sūnaus, kurs 
pakrikštytas rugpiūčio 4 die
ną šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Krikšto tėvu bu
vo p. Mykolas Bigenis, o mo
tina — Darata Taran, tie pa
tys, kurie buvo liudininkai 
tėvų vestuvėse. Sūnus pa
krikštytas tėvo vardu — Al
bertu, Jr.

Charles ir Ona Raželiai, 
308 Manton St., susilaukė sū
naus liepos 13 dieną, kurs pa
krikštytas Charles Ronald 
vardais rugpiūčio 4 dieną. 
Krikšto tėvais buvo Pranas 
Purvenis ir Aldona Stepšis. 
Berniukas gražiai ir sveikai 
auga.

u Lalanluotas Penna Ir New Jersey 
X valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Charles J. Roman i 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo ištaiga. Di- I 
dels, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
inakvyne

Viskas - nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

Carolyn J. Forbes pakrikš
tyta rugpiūčio 4 dieną šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje. 
Tai duktė buvusios T. Gegž- 
nis ir Juozapo Forbes. Tai 
jau antra dukrelė toj šeimy
nėlėj.

ATSIMENA MIRUSIĄ

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

*

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

P. Vikšva iš N. J., atsime
na savo maldose ir pamaldo
se a.a. Anastaziją Vikšvienę. 
Neseniai jis užprašė šv. Mi
šias su egzekvijomis už jos 
sielą. Mišios bus atlaikytos 
rugp. 9 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje.

P. Vikšva remia savo auko
mis šv. Kazimiero parapiją.

Gina Lietuvos LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
NUKENTĖJUSIEJI TEBEŠELPIAMI

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS 

8304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Alė Nakaitė.

Sesers Akys
Nieko ji taip nesaugojo, kaip savo akis. Jeigu įsipjau

davo pirštą, ir kraujas bėgdavo srovele per rankas, jei
gu užsigaudavo‘kelį;ar alkūnę klupdama ant laiptų, 
skausmą iškentėdavo tyliai, be sudejavimo, tik užsi
merkdavo, suspausdavo truputį lūpas ir, pirmam 
skausmui praėjus, nusijuokdavo.

Niekas jos nematė verkiant, negirdėjo skundžiantis, 
kai aš suveldavau jos lėlei plaukus, kai brolis suvalgy
davo mamytės jai duotą saldainį, kai mokykloje vaikai 
perplėšdavo žiurstelį, ar išmesdavo iš suolo ir supur
vindavo knygas. Ji tik pažiūrėdavo į skriaudėją ir nu
sišypsojusi pasakydavo:

— Tai nieko.
Ir kiekvienas ją nuskriaudęs susigėsdavo ir daugiau 

vengdavo ką bloga r jai padaryti.
’Bet kai kartą mokykloje viena mergaitė juokais 

bakstėlėjo pirštu1 jai į akį, ji pravirko:
— Nijolė norėjo išdurti mano akį!
Ir kai aš kažko ant jos supykusi virtuvėj pagriebiau 

žiupsnelį druskos ir:šiūstelėjau tiesiai į akis, ji verkė 
pusę dienos:

— Mano akys/ mano akys r. Sesutė išdegino mano 
akis.

Ir kai mamytė gražiai išplovė jos akis ir sakė nebe- 
skaudėsią, o aš nubausta turėjau dar ją pabučiuoti ir 
atsiprašyti, ji mane apkabino ir vėl. pravirko:

— Geriau tu mušk mane kitą kartą, sudraskyk man 
rankas arba nupešk plaukus, tik neliesk mano akių.

O kai vasarą būnant pas močiutę įkrito kartą jai į

'ū

SIUNTINIAI LIETUVIAMS

Lietuviams Europoj dabar 
galima nusiųsti siuntinių 11 
svarų kas savaitę. Tuo pasi
naudodami artimieji ir siun
čia maisto, reikalingiausių 
drabužių. Gavusieji siunti
nius labai patenkinti ir dė
kingi. Siuntiniai priimami 
popieriniuose baksuose, akli-

New Yorkas. — Amerikos 
liberalų organas “The New 
Leader” labai griežtai kovoja 
prieš Stalino diktatūrą ir So
vietų imperializmą, 
užstodamas Lietuvos 
reikalus.

Nr. 24 laikraštis 
“Anksti 1930 metais Stalinas 
paskelbė, kad, esą Sovietai 
neužleis nei colio saw žemės, 
bet neims nei pėdos svetimos. 
Vėlesni įvykiai parodė, kad 
tai buvo melas; tik prisimin
kime likimą Latvijos, Lietu
vos, Estijos, Suomijos, Len- 
kijos, Rumunijos, Čekoslova
kijos, Karaliaučiaus, Rytų 
Vokietijos, Rytų Austrijos, 
Vengrijos, Bulgarijos, Irano 
ir Mandžiūrijos.”

dažnai 
laisvės

rašo:

AMOSOV IR SUSLOV LEI
DŽIA KNYGAS LIETUVOJ

New Yorkas.—“Spindulio” 
spaustuvė Kaune atspaude 
15,200 egzempliorių knygutės 
“Ką davė Tarybų Valdžia 
Darbo Žmonėms”, ją parašė 
Amosov.

“Tiesos” leidykla išleido 
20,000 egzempliorių knygelės 
“TSRS Tautų Sąjunga ir 
Draugystė”. Ją paraše rau
donųjų režimo bosas Lietu
voje M. A. Suslov.

Taigi — Lietuva užplūsta 
rusų rašytojų propagandine 
literatūra, kurią Lietuvos 
žmonės turi spausdinti savo 
lėšomis.

Smulkios Žinutės
* Mūšiai tarp kinų vyriau

sybės kariuomenės ir komu
nistų eina 150 mylių frontu.

* Egipto ir Irako vyriau
sybės reikalauja, kad anglai 
sudarytų Palestinoje naują 
valdžios formą.

a* Prez. Truman pasmerkė 
teroristus, kurie susprogdino 
Jeruzalėje viešbutį.

— Kinijos valdžios kariuo
menė sumušė komunistus ir 
pralaužė jų frontą Jangtse 
srityje. Atimta keli mieste
liai, kuriuos komunistai val
dė 20 metų.

— Bangkok. — Siamo val
džios atstovai paprašė leidi
mo įvažiuoti į Jungtines Val
stybes. Jie nori dalyvauti U. 
N. pasitarimuose nustatant 
Siamo sieną su Indokinija.

— Stockholm. Švedija su
teikė Sovietų Rusijai 1,000,- 
000,000 kronų kreditą pirkti 
švedų prekėms. Tas kreditas 
turės būti išanudotas laike 5 
metų.

Famerneckas, Vincas, gyv. Phila- 
delphijoje.

Penkiūnas, Juozas, iš Rudaminos m., 
Lazdijų vai.

Petroklenė, Agnieška, iš Veiverių 
vai., Marijampolės ap., spėjamai gyv. 
Bostone.

Pietaris, Jonas, sūnus Vinco, gim. 
Amerikoje, gyv. New Yorke.

Pliskaitis, Vincas, sūnus Juozo iš 
Antanavo dv. Pilviškių vai., Vilkaviš
kio ap.

Polskys, Balys, sūnus Liudviko, iš 
Tadauskų km., Svėdasų vai., gyv. 
Brooklyne.

Povilaitis, Juozas, iš Moniūnų km., 
Klovainių vai., gyv. Chicagoje.

Raulinaitls, Juozas, sūnus Juozo, iš 
Veiverių vai.

Ruštytė, Marytė, turėjusi giminių 
Mažionių km., Jūžintų vai., Rokiškio 
ap-

Samsonas, Petras, iš Smalinyčios 
km., Pilviškių vai.

Saudorgaitė, Leokadija, spėjamai 
gyv. New Yorke.

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

Sirgedas, Alfonsas, sūnus Jono, iš 
Vazgelių km., Utenos vai., anksčiau 
gyv. Brooklyne, Alabama Ave., o vė
liau Chicagoje.

Staciliauskienė - Ciupkevičaitė, Ona, 
duktė Martyno iš Malupio km., Sas
navos vai., gyv. Hazelton.

Stanaitis, Juozas.
Stankiewicz, Motiejus, turi ūkį prie 

Schenectady, N. Y., iš Vilkaviškio ap.
Stankiewicz, Stanislovas, iš Vilka

viškio ap., gyv. Scranton, Pa.
Stremskienė - Lugauskaitė, Agutė, 

iš Martinykų km.
Špokienė - Slavinskaitė, Magdalena, 

gyv. Philadeiphijoje.
Švelnienė, Ona, iš Virbalio, spėja

mai gyv. Clevelande
Trumpytė, Karolina, duktė Jono, iš 

Noreikonių km., Pakruojaus vai., 
Šiaulių ap., gyv. Chicagoje.

Tupčiauskas, Kazys, sūnus Vinco, iš 
Kybeikų km., Kybartų vai.

Ulevičienė - Mickiūtė, Marija, iš 
Grabavos km., Igliškėlių vai., Mari
jampolės ap., gyv. Waterbury.

Valančiūnas, Jonas, iš Vazgelių km., 
Utenos vai. ir ap. ir jo žmona, anks
čiau gyv. Brooklyne Alabama Ave.

Vileniškis, Juozas, sūnus Tado, iš 
Vaineikių km., Svėdasų vai., gyv. New 
Yorke.

Viskantas, Vincas, iš Gedikėnų km., 
Žarėnų vai., gyv. Chicagoje.

Vyšniauskaitė, Elena, iš Veiverių 
vai., Marijampolės ap.

Zabarauskienė - Budrytė, Viktorija, 
gyv. Chicagoje.

Žemaitaitis, Antanas.
Žemaitis, Antanas, gyv. Kaune.
Žilienė, Veronika, gyv. Patterson, 

N. J.
Zingulevičienė, Viktorija, iš Kėdai

nių, gyv. New Yorke.
Zinkevičius, Petras, sūnus Martyno, 

iš Budrėžių km., Vilkaviškio vai.
'Zorskas, Antanas, iš Alytaus.
Zuikienė - Buzaitė, Marija, ir jos 

vyras Juozas Zuikis, buvo laivo kapi
tonu, gyv. New Yorke.

Žebrauskai, Antanas ir jo sūnus 
Petras.

Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti:
CONSULATE GEN. OF LITHUANIA

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

Povilauskaitė Bronė, ieško 
savo giminių: Jono ir Antano 
Povilauskų, gyv. Chicagoje; 
Vinco ir Juozapo Povilaus- 
kių, gyv. Pittsburgh ar Phila.

nai užtaisytuose ir adresuo
tuose iš pašto gaunamomis 
kortelėmis.

V. Narušis ir F. Narušytė, 
ieško dėdės Jono Narušio ar 
jo sūnaus Jono, gyv. 5036 E. 
Linden St., W. Frankfort, Ill.

M. Milukas
222 So. 9th Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Nors ir vasara ir karščiai vilioja į pajūrius, paežeres, paupius, 
girias ir laukus, nelaiminguosius lietuvius Euopoje šelpti reikalas 
pilnai suprantamas ir gyvas. Kaip iš žemiau pateikiamo sąrašo 
matysite, rūbai, maistas, medikamentai, mokykloms reikmenys ir 
knygos aukojami, renkami ir siunčiam į BALF sandėlį. 

Štai, per liepos mėn. BALF sandėlyje gautosios dovanos, sva
rais:
Baltimore, Md.—BALF Skyrius (per K. Matuliauską) .......

(maisto) ................................................... ,..........
Mrs. B. Marriott ................................................. I..........

Boston, Mass.—“Darbininkas” (mok. reik.) ........................
BALF 17 Skyrius ...........................................................!
M. Gasputis ....................................................................

Bridgeville, Pa.—Kun. A. Jurgutis.......................................
Chicago, Ill.—N. N. (knygų) ...............................................

EI. Bertcher ....................................................................
Detroit, Mich.—J. Pilka .........................................................•

E. Paurazienė..................................................................
V. Kriaučiūnas................................................................

East Orange, N. J.—T. M. Grybaitė.....................................
Exeter, Pa.—M. Bernotaitienė .............................................
Frackville, Pa.—Nukryžiuoto J. Seserys (mok. reik.) ......
Great Neck, N. Y.—N. N.......................................................
Hinsdale, Ill.—Tėvai Marijonai (mok. reik.) ......................
Indiana Harbor, Ind.—šv. Pranciškaus mok. (mok. reik.) .. 
Lawrence, Mass.—Šv. Pranciškaus parapija........................

(maisto) ..............................................................
(mokyklos reikmenų) .......................................
(vaistų) ..............................................................

Lynbrook, N. Y.—J. Raudonaitis.........................................
J. Steponavičia................................................................

(maisto) ..............................................................
Lowell, Mass.—J. M. N...........................................................
Los Angeles, Cal.—Prel. J. Maciejauskas (maisto) ............

Lyndhurst, N. J.—Ona Staknienė.............................
Lakewood, Ohio—F. J. žuriai..................................
Mahanoy City, Pa.—šv. Juozapo parapija .............
Melrose Park, Ill.—N. Petraitis.................................
Montreal, Canada—I. ir R. Ivaškevičiūtės (gaidų) 
New Haven, Conn.—šv. Kazimiero parapija 
Paterson, N. J.—BALF 86 Skyrius .........................
Pittston, Pa.—BALF 64 Skyrius (maisto) .............
Putnam, Conn.—Kun. Vaitkevičius (maisto) .........
Rochester, N. Y.—šv. Jurgio parapija.....................

(maisto) ..................................................
Santa Monica, Cal.—Bronė Starkienė.....................
Shenandoah, Pa.—šv. Jurgio mokykla (mok. reik.) 
Simsbury, Conn.—A. Mikalauskienė .......................
Tacoma, Wash.—Anna Willis ..................................
Union City, Conn.—C. Pėsaitienė.............................
Waterbury, Conn.—M. P. Brazauskas (knygų) .....
Worcester, Mass.—Gritaitė .....................................
New York, N. Y.—Kun. Liubauskas........................

N. N.....................................................................
Brooklyn, N. Y.—P. Labanauskas (Tech, žurnalai) 

A. Narvydas...............................................
Žilinskas ............................................................
Nursing Sisters of the Sick and Poor..............
N. N.....................................................................
Šiugžda ..............................................................
Dr. Vaitulionis ...................................................
Frank J. Tumasonis ..........................................
Dr. A. šliupaitė..................................................
E. Whitecavage ..................................................
Helen Doboshinsky............................................
Ona Kulbokienė.................................................
J. Tolišius...........................................................

(knygų) ..................................................
J. žergelis...........................................................
I. Kraujalis.........................................................
Reinienė ............................................................
Elena Radzevičius..............................................
V. Botyrius........................................................
K. Stankevičius .................................................
X. Strumskis .....................................................

Jamaica, N. Y.—Adv. K. Jurgėla............................
Maspeth, N. Y.—V. J. Atsimainymo parapija.........

Kun. J. Balkūnas (maldaknygių) .....................
Kiekviena dovanėlė gyvai įvertinama, kiekvienas paaukotas 

daiktas pailgina Europoj gyvenančiam lietuviui gyvybę, apsaugo
ja nuo ligos, sustiprina viltyje gyventi. Tiek gaunamieji laiškai, 
tiek atvažiuojantieji į Dėdės Šamo žemę lietuviai džiaugiasi ir dė
koja jūsų sudovanotom dovanom. 

Dabar vyksta vajus. Siuntinėjame atsišaukimų, prašančių au
koti kas ką gali. Malonėkite tuos atsišaukimus kuoplačiausiai pa
skleisti. Jie atspausdinti lietuvių ir anglų kalbomis, tad juos galite 
paskleisti ir nelietuviams. Kur ir kiek jų reikia, prašome kreiptis 
į BALF raštinę arba tiesiog į sandėlį, į kurį prašome šiųsti ir vi
sas dovanas:

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Inc. 
(WAREHOUSE)

101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-6203
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dešinę akį krislas ir kai akis, išėmus krislą buvo dar 
truputį raudona, ji vis žiūrėjo į veidrodį ir verkė, kad 

. jos akytė sunkiai serga ir mirs. Ir verkė tol, kol mo
čiutė aprišo dešinę, akį balta skarele, kad ji pati savo 
akies nematytų, kuri nuo verksmo dar labiau raudo. 
Ji paprašė močiutės, kad užrištų skarelę ir kitą dieną, 
ir dar kitą dieną, nors akis buvo jau seniai sveika, ir 
visi iš jos tik juokėsi.

Saulėtą dieną ji šliedavos vis į šešelįir sakydavo:
— Nemyliu saulės, ji bado mano akis.
Bet akinių, nuo saulės nenorėjo nešioti, kai tėvelis jai 

nupirko.
— Taip, tamsu visa pro tuos stiklus, lyg būčiau akla. 

Aš noriu visa šviesiai,:gražiai matyti.
O akys jos buvo:tikrai gražios. Nei-mano, nei bro

liuko nebuvo tokios. Mūsų — juodos, kaip tėvelio, o ji 
turėjo visiškai tokias akis, kaip mamytės. Tokios dide
lės ir giliai įdėtos. O mėlynos — tikros rugiagėlių žiedai. 
Tiktai mamytė visada būdavo su akiniais, ir niekas ne
matė, kokios gražios buvo rugiagėlės už pustamsių di
delių stiklų. O sesutės akimis visi grožėdavos:

— Taip ir noris nuskint, tikri, žiedai, — juokdavos 
ponios.
--'Irvisada rasoti,-ne vien-rytą:*mano duktė,—pri- 

< dėdavo -mamytė/—perdaug verkiau, tai ir' mano vai
kas verkia.

Kai ji tai girdėdavo, pakeldavo savo rugiagėles į ma
mytės stiklus ir> klausdavo:

— KodėLtu verkei? Ar aš buvau negera?
— Tu buvai gera;- mažute.‘‘Tavęs dar pasauly tada 

nebuvo.
—.Tai kodėl tu verkei, mamyte, kodėl?
Ir-kai mamytė jai nieko neatsakydavo, . ji pati pra

virkdavo.

— Na, nereikia mažute. Matai, o kodėl tu dabar 
verki?

— Nežinau.
— Taigi, ir aš nebežinau, ko verkiau ir todėl negaliu 

tau atsakyt. Neverk, niekada neverk, nes jei verksi ir 
tau reikės tokie dideli stiklai nešiot kaip mano. O jei 
dar daugiau verksi, akutės užplūs ašaromis ir nieko 
nebematysi.

— Aš noriu matyti viską.
— Tai neverk.
— Gerai.
Greta mūsų gyveno vienas ponas, kuris dažnai sėdė

davo daržely ir piešdavo. Mes tyliai priselindavom pri- 
sispausdavom prie tvoros ir žiūrėdavom išplėtusios 
akis. Gražių dalykų padarydavo tas ponas popiery. Kar
tą jis kilstelėjo staiga galvą, atsigręžė į mūsų pusę ir 
nustebęs sušuko:

— Kokios gražios akys! Keno jos?
Mes išsigandom ir pasprukom. Bet tas ponas metė 

savo popierius, prisivijo mus ir pakėlęs rankomis mano 
galvą paskui sesutės, ilgai žiūrėjo į mūsų veidus, į akis. 
Paskui jis atėjo pas mamytę ir apie kažką kalbėjos. O 
vėliau ateidavo tas ponas pas mus, pasiimdavo sesutę, 
nuvesdavo prie tvoros ir liepdavo jai taip žiūrėti pro 
tvorą, kaip tada mes abi žiūrėjom. Už tai duodavo jai 
saldainių, žaislų; duodavo ir man. Geras buvo mūs po
nas, ir taip labai:patiko jam sesutės akys. Gaila, jis 
paskui 1 kažkur i išvažiavo. Ir mes nebematom to pa
veikslo, kurį žadėjo mums parodyti.

Laikas bėgo, ir mes augom, ir sesutės akys buvo dar 
gražesnės ir liūdesnės ir dar dažniau ji verkdavo. Kai 
aš jai primindavau:

— Atsimeni, ką mamytė sakė? — Neverk.
Ji tik liūdnai man atsakydavo:

— Kad negaliu. Ašaros man pačios veržias. Jų pilna 
krūtinė, pilna širdis ir, atrodo graudumas mane suplė
šytų, jeigu ašaros neprasiveržtų pro akis.

Tik įstojusi gimnazijon, ji jau turėjo nešioti akinius. 
Tačiau labai nemėgo ir užsidėdavo tiktai skaitydama, 
mokydamasi.

----- o O o-------
Praėjo daug metų, daug žmonių sutikau, daug skaus

mo ir džiaugsmo mačiau ir patyriau. Ir nieko taip gra
žiai ir taip graudžiai neprisimenu, kaip sesers akis.

Ir dabar tebegirdžiu jos klaikų šauksmą:
— Mama, pasigailėk mano akių!
Kai pamotė už kiekvieną menkniekį mus bardavo, 

mums prikaišiodavo, sakydavo pamokslus, o sesuo 
verkdavo, verkdavo. —

Nieko ji taip nebrangino, kaip savo akis. Visą vaikys
tę kovojo dėl jų, saugojo. Ir neišsaugojo. Gyvenimas 
anksti atėmė jos rugiagėlių šviesą. Ji turėjo būti stu
dentė. Grįžo ir tas ponas su sesers akių paveikslu, bet 
sesuo nebematė savo portreto.

Nieko ji taip nebrngino kaip savo akis. Visą vaikys
tę kovojo dėl, saugojo. Ir neišsaugojo. Gyvenimas anks
ti atėmė jos rugiagėlių šviesą. Ji turėjo būti studentė. 
Grįžo ir tas ponas su sesrs akių paveikslu, bet sesuo 
nebematė savo portreto.

— Dabar aš myliu saulę ir trokštu ją matyti. Ir ilgu 
begaliniai, ir niekados nebematysiu.

Ji mirė devyniolikos metų, mirė besiilgėdama saulės.
— Mama, kodėl tu verkei tada? — Buvo jos pasku

tiniai žodžiai.
Visos rugiagėlės nužydi, ir jų lapeliai nukrinta į 

žemę.
Gohren, 1945. 3, 27. * - •
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Marianapolis
Lietuvių Diena Marianapolyje
Liepos 4-ta diena išaušo ne

paprastai giedri ir maloni. Ne
mažai žmonių jau buvo iš vaka
ro suvažiavę, ypač kurie iš toli 
vyko. Nuo pat ryto automobiliai 
ir autobusai pradėjo ristis pro 
vartus. Nuotaika buvo ypatingai 
pakili ir džiugi, nes žmonės jau 
seniai buvo buvę Marianapolyje. 
Visi gėrėjosi pavyzdingai užlai
komais ir įspūdingais Mariana- 
polio pastatais, gražiais daržais, 
pievomis, stacijomis, Liurdu ir 
visu tuo grožiu, kuris Mariana- 
polį daro tokį brangų ir mielą 
kiekvieno lietuvio širdžiai.

11 vai. ryto buvo atlaikytos iš
kilmingos šv. Mišios Marianapo- 
lio parke, po Kolegijos kolonada. 
Celebravo kun. J. Valantiejus, 
iš Waterbury, Conn. Jam asista
vo diakonu kun. Al. Žukauskas 
iš Pittston, Pa., ir subdiakonu 
kun. Pov. Sabulis iš Hartford, 
Conn. Giliai tikybinį, bet drauge 
ir patriotinį pamokslą pasakė 
Wilkes-Barre, Pa. lietuvių para
pijos klebonas, kun. J. K. Mi
liauskas. Po mišių iškilmingai 
žmones palaimino švč. Sakra
mentu kun. V. Puidokas, West
field, Mass.

Šv. Mišių metu meniškai gie
dojo Pittston, Pa. lietuvių šv. 
Kazimiero par. choras, kuriam 
meistriškai vadovavo Mariana- 
polio alumnas, Lietuvos Konser
vatorijoj mokslus ėjęs, gabus 
muzikas Bronius Voveris, tos pa
rapijos vargonininkas. Oferto- 
riumo metu išlavintu ir švelniu 
balsu p-lė M. Schevets, plačiai 
žinomos Moterų Sąjungos veikė
jos, p. P. Schevets duktė ir Ma- 
rianapolio rektoriaus, kun. Dr. 
J. Vaško giminaitė, įspūdingai 
pagiedojo Cesar Francko “Panis 
Angelicus.”

Tūkstantinę minią žavėjo 
Pittstono choro idealizmas ir pa
siaukojimas. Virš 50 gražaus lie
tuviško jaunimo autobusu ir pri
vačiais automobiliais ryžosi at
likti ilgą ir varginančią kelionę 
iš Pittston, Penna. į Thompson, 
Conn. Kai kurie, dirbę liepos 3 
d. iki šešių vakare, po darbo sė
do tiesiai į automobilį ir leidosi 
vakare per tirštas miglas į Ma- 
rianapolį. Važiavo visą naktį ir 
atvyko į Marianapolį tik pary
čiu, visiškai išvargę, bet laimin
gi, kad suspėjo atvykti laiku gie
doti iškilmingose šv. Mišiose po 
atviru dangum. Teikėsi atvykti 
ir pats Pittstono klebonas, gar
bingas Amerikos lietuvių visuo
menininkas ir patriotas bei rašy
tojas, kun. Jonas Kasakaitis 
drauge su savo giminaičiu, kun. 
J. K. Miliausku.

Po piet kalbų ir koncertinę 
programą sumaniai vedė jaunas 
ir iškalbus kun. J. Bernatonis. 
Svarbiausią ir giliai prasmingą 
kalbą, kuri labai visus paveikė, 
pasakė visos išeivijos žinomas ir 
mylimas auksaburnis kun. Jonas 
Balkūnas, Maspeth, L. I., V. J. 
Atsimainymo par. klebonas. Vė
liau atvykusius garbingus sve
čius, J. E. Lietuvos Ministerį 
J. A. V., Povilą Žadeikį, ir didį 
lietuvių prietelį, Mass. Sen., D. I. 
Walsh, klausytojams pristatė 
Kolegijos rektorius, kun. Dr. J. 
Vaškas. Abudu garbingi svečiai 
pasakė trumpas, bet turiningas 
kalbas, kurios sukėlė didelio en
tuziazmo ir skatino klausytojus 
ryžtis dar energingiau kovoti 
dėl Lietuvos laisvės ir tautos są
monės palaikymo Amerikoje. 
Gražią kalbą pasakė taip pat 
žymus visuomenininkas, adv. A. 
J. Miller iš Worcester, Mass. Ant 
galo nuoširdžiai visiems padėko
jo už gausų atsilankymą ir gra
žią paramą Marianapoliui patsai 
Marianapolio vyresnysis, kun. J. 
Kuprevičius.

Koncertinę dalį labai gražiai 
atliko Pittstono choras, kuriam 
vadovavo muzikas Br. Voveris, 
ir Hartfordo choras, vadovau
jant muzikui J. Balsiui. Solo dai
navo su skoniu ir jausmu p-lė J. 
Mačiuska, ir smuiku gražiai už
sirekomendavo p-lė L. Pukins- 
kas. Ypatingai klausytojams pa
tiko Waterburio Stulginskų šei
mos dainos. Dainavo tėvas, mo
tina, dukrelės Onutė ir Sofija ir 
sūnus Edmundas, p-lei Jadvygai 
akompanuojant pianu.

Pikniko metu žmonėms ska
nius pietus teikė So. Bostono 
Tėvų Marijonų Rėmėjų skyrius. 
Be to, jis dar turėjo savo stalą 
lauke. Savo stalus turėjo taipgi 

šie Tėvų Marijonų Rėmėjų sky
riai: Worcesterio šv. Kazimiero 
parapijos, Hartfordo švč. Tre
jybės ir Waterburio šv. Juozapo. 
Šauniai pasirodė ir Worcesterio 
Aušros Vartų parapijos veikėjai 
su savo stalu. Prie Marianapolio 
stalo dirbo Markevičių šeima iš 
Waterbury; prie bingo Worces
terio šv. Kazimiero parapijos 
Marijos Vardo draugija, o įvai
rioms loterijoms bilietus parda
vinėjo taip pat Worcesterio šv. 
Kazimiero par. Moterų Sąjungos 
kuopa. Women’s Social Club iš 
Worcester paaukojo $10.00.

Piknike dalyvavo šie kunigai: 
Prel. J. Ambotas, J. Kasakaitis, 
J. K. Miliauskas, J. Valantiejus, 
A. Petraitis, J. Balkūnas, K. Va- 
sys, P. Juraitis, J. Vaitiekūnas, 
P. Strakauskas, V. Puidokas, J. 
Bakšys, B. Gauronskis, B Ma- 
žukna, M. Tamulevičius, S. Sau- 
lėnas, A. Žukauskas, S. Vembrė, 
A. Kacevičius, J. Bernatonis, P. 
Sabulis, Dr. J. Boguša, P. Ali
šauskas, J. Jutkevičius, A. Janu
šonis, M. šmigelskis, MIC, V. 
Atkočiūnas,. MIC, M. Urbonavi
čius, MIC. Viso 28 kunigai.

Svečių buvo iš daugelio val
stybių. Iš toliausia buvo Chica- 
gietės p. M. Aitutienė su dukre
le, p-lė Irena Aitutytė, žinoma 
Chicagos dainininkė, ir iš Cicero, 
III. p. E. Lankauskienė su sū
num Kostu.

Karo bonus laimėjo sekantie
ji asmenys: $100—p. V. Kadis, 
Hartford, Conn.; $50—p. Anta- 
nėnas, So. Boston, Mass.; $25— 
p. V. Lukas, New York City; $25 
—p-lė Eleanor Flynn, Brooklyn,
N. Y.; $25—p-lė Mary Menavich, 
Cambridge, Mass.; $25—p. Don
ald King, Providence, R. I.

X.

Greene, Maine
Tėv. Petras Baniūnas

Tev. Petras Baniūnas, pran
ciškonas š.m. liepos mėn. 22 d. 
orlaiviu atvyko iš Italijos į New 
Yorką.‘ Jisai Italijoje gyveno nuo 
1937 metų. Baigęs mokslus Flo
rencijoj, dirbo Viareggio mieste. 
Paskui buvo perkeltas į Monzą, 
prie Milano. Tenai 1944 m. susi
pažino su lietuviais, kurie vokie
čių prievarta buvo čia atvežti 
sunkiems darbams. Tėv. Baniū
nas rūpinosi, kiek galėdamas, 
padėti šiems jaunuoliams. Kele
tą jų net pervedė slapta per 
Šveicarijos sieną, tuo būdu save 
statydamas į rimtą mirties pa
vojų.

Pralaimėjus karą vokiečiams, 
tie lietuviai Italijoje atsidūrė 
gatvėje. Tėv. Petras Baniūnas, 
geraširdžių žmonių remiamas, 
vieną jų dalį pasiėmė visiškai 
savo globon. Vieną laikotarpį ji
sai savo sumanumu maitino apie 
60 lietuvių. Tai yra tikrai nepa
prastas dalykas, žinant tuometi
nės Italijos skurdą. Su laiku 
jiems buvo surasta darbo. Bet ir 
toliau jie paliko Tėvo Petro Ba- 
niūno globoje. Dabar jais rūpin
sis Tėv. Bernardinas Grauslys,
O.F.M.

Tėv. Baniūnas, atvykęs Ame
rikon, apsigyveno lietuvių pran
ciškonų vienuolyne Greene, Me. 
Čia dirbdamas, jis ir toliau pa
laikys ryšius su lietuviais trem
tiniais Europoje ir jais, kiek ga
lėdamas, rūpinsis. Geriausio pa
sisekimo naujoje šalyje!

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Kun. Mėšlis laikė šv. Onos no- 
veną mūsų bažnyčioje kas vaka
rą nuo liepos 17 iki 25 dienos. 
Taip pat buvo laikyta tridium 
anglų kalboje per tris vakarus 
22, 23 ir 24 dienas.

Liepos 25 d. kun. L. Voice- 
kauskas ir kun. V. Svirnelis pa
šventino stacijas, kurias daili
ninkas Jonas Subačius gražiai 
atnaujino.

Liepos 31 d. Marijona ir Pet
ras Vėlyviai surengė birthday 
party jų dukrelei, Catherine, jos 
aštuonių metų gimimo sukaktu
vių. proga. Iškilmės buvo L.A.P. 
klubo salėje, Kearny, N. J.

Stella Yuknelienė iš No. Ar
lington, N. J. ir Antanas Kamis- 
kaitis iš Kearny, N. J. susituokė 
rugpiūčio 3 dieną Dievo ploti
nos Sopulingos bažnyčioje. -

A. E. S.

Rochester, N. Y.

JUOZAS BARANAUSKAS

Nenuilstantis kovotojas už 
Lietuvos laisvę

Juozas Baranauskas, gerai ži
nomas visiems Rochesteriečiams, 
atvyko į šį laisvės kraštą 1905 
metais turėdamas 15 metų am
žiaus. Pirmiausiai apsistojo Pa., 
anglių kasyklose, kur tuo laiku 
lietuviai daugiausiai gyveno. Ten 
Juozas susirado sau gyvenimo 
draugę, Oną Karaliūtę, gimusią 
Amerikoje, kurios tėvai buvo 
atvykę iš Lietuvos, Alytaus ap
skrities, iš kur ir pats J. Bara
nauskas yra kilęs.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
(1916 metais) Juozas su šeima 
palieka Scranton, Pa. ir persike
lia gyventi į Rochester, N. Y. 
Tuojaus pat gavo darbą East
man Kodak kompanijoje, kurio
je ir dabar tebedirba, nors, jau 
gaulėtų gauti pensiją.

Juozas daug prisidėjo savo 
darbu ir lėšomis po pirmojo pa
saulinio karo, kad Lietuva gautų 
Nepriklausomybę, bet dar su di
desniu pasišventimu ir energija 
dirba dabar, kad Lietuvą, kuri 
taip gražiai pasirodė Pasaulio 
tautų šeimoje, vėl atgautų jai iš
plėštą Nepriklausomybę.

Rochesterio vardas buvo pla
čiai pasklidęs po visą Ameriką, 
kai jie pirmieji surinko $1,000 
ir įteikė Lietuvių Tarybai aktin
gai kovai už Lietuvos Nepriklau
somybę. Šiame aukų rinkime 
Juozas pašventė netik visą savo 
atliekamą laiką, bet taip pat ir 
pats turėjo daug pinigų išleisti 
aplankant visų Rochesteriečių 
namus ir įstaigas.

Malonu pažymėti, kad J. Ba
ranauskas, uolus kovotojas už 
Lietuvos laisvę, suprato spaudos 
reikšmę ir apsiėmė būti katali
kiškos spaudos apaštalu Roches
terio apylinkėje. Pirmoje eilėje 
jis darbuosis “Amerikai,” kuri 
yra artimiausia Rochesterie
čiams. Jam pagelbėti apsiėmė jo 
draugai dar iš Lietuvos p. V. 
Apanavičius ir Petras Norkeliū- 
nas. Tikimės, kad ir visi Roches- 
teriečiai jam išties pagalbos ran
ką šiame svarbiame darbe.

J. Baranauskas darbuojasi ak
tingai net 4 draugijose: Ameri
kos Lietuvių Taryboje—iždinin
ku, šv. Vardo Draugijoje—pir
mininku, šv. Petro Draugijoje— 
vicepirmininku ir šv. Jurgio pa
šaipūnėje draugijoje. Išaugino 
pavyzdingą šeimą;Danielių, Juo
zą ir Florenciją. Danielius vedęs, 
augina 2 sūnus ir gyvena Ro- 
chesteryje. Juozas yra Air Corp 
kapitonas ir su okupacine ka
riuomene yra Pacifike. Duktė 
Florencija yra ištekėjusi už lie
tuvio Navy veterano, Jono Sed- 
licko ir gyvena taip pat Roches- 
teryje. A. D.

Trumpai
— Kun. J. Bakšys, sugrįžęs iš 

atostogų, džiaugiasi, kad para
pijiečiai gausiai remia bažnyčios 
remontą — dekoravimą. Išdeko- 
ravus bažnyčią visi galės pasi
gėrėti menišku darbo atlikimu.

— J. J. Braknis, foto studijos 
savininkas, visiems pagelbsti su
sipažinti su Rochesterio įdomy
bėmis. Ir “Amerikos” atstovui 
teko pasinaudoti jo nuoširdžia 
pagalba ir naudingais patari
mais.

— V. Apanavičius, sutiko teik
ti “Amerikai” žinių iš Roches
teriečių gyvenimo.

— J. Baranauskas, žada ap
lankyti kiekvieno lietuvio na
mus, kad pasiūlyti katalikišką 
laikraštį.

— J. B. Laučka, grįždamas iš 
A.L.R.K.S.A. Seimo Clevelande 
aplankė savo uošvius ir žmonelę, 
kuri atostogauja pas savo tėvus.

— J. Mocejūnai, džiaugiasi su
laukę savo dukrelę Izabelę Lauč- 
kienę kartu su anūkų, kuris įne
šė daug gyvumo.

— P. Norkeliunas, pažadėjo 
gelbėti p. V. Apanavičiui žinių 
teikime iš Rochesterio gyveni
mo.

— J. Kiekis, žinomas Roches
terio real estate agentas aprūpi

na namais ir nuosavybėmis ne 
tik vietos lietuvius, bet ir visus, 
kurie pageidauja Rochesteryje 
apsigyventi.

— Ant. žiemys, “Amerikos” 
korespondentas sunkiai susirgęs, 
jau pradeda sveikti, bet dar ne
gali imtis darbo pirmykščiu uo
lumu. Daktarai patarę ilgiau pa
ilsėti.

— J. K. Chapas, anksčiau 
daug rašinėjęs į lietuvių spaudą, 
dėl žymiai padidėjusio darbo 
dirbtuvėje, jau nebegali toliau 
rašinėti, bet mielai pasižadėjo 
pagelbėti p. V. Apanavięiui.

Putnam, Conn.
Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Piknikas
Pirmasis ’Nekalto Prasidėjimo 

Seserų Vienuolyne, Putnam, 
Conn, suruoštas piknikas praėjo 
su netikėtu pasisekimu. Dievas 
davė gražų orą, tur būt norėda
mas palaiminti gerų žmonių pa
stangas padėti seselėms.

Piknikas prasidėjo iškilmingo
mis pamaldomis atviram ore. Al
torius buvo parengtas Vienuoly
no verandoje, o žmonės meldėsi 
didelių medžių paunksnyje, šv. 
Mišias laikė kun. J. Valantiejus, 
Waterbury, Conn., didelis seselių 
prietelis nuo pat pirmųjų seselių 
atvykimo dienų į Ameriką. Pa
mokslą sakė visų katalikiškų į- 
staigų mylėtojas kun. Dr. Urbo
navičius. Palaiminimą švč. Sak
ramentu suteikė Prel. Ambotas. 
Jis taip pat pašventino Marijos 
statulą, kuri tik neseniai išdygo 
prieš Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyną, ir kuri labai puošia Vie
nuolyną bei kelia tikinčiųjų min
tis prie Dievo. Statulą paaukojo 
Waterburietes moterys, Kongre
gacijos Rėmėjos. Per šv. Mišias 
gražiai giedojo seserų choras.

12 vai. buvo pietūs. Žmonių 
privažiavo netikėtai tiek daug, 
kad nebegalėjo sutilpti prie pa
rengtų stalų, turėjo per porą ei
lių valgyti. Tačiau valgių sese
lės tiek daug prigamino, kad vi
siems pakako. Daugelis džiaugė
si skaniomis lietuviškomis deš
romis ir pyragais.

Nekalto Prasidėjimo Seserų Gil- 
dos Naujosios Anglijos

Steigiamasis Seimas
Po pietų 2 vai. prasidėjo po

sėdis, į kurį susirinko Kongre
gacijos Rėmėjai ir prieteliai min
timi įsteigti Kongregacijos Rė
mėjų Draugiją ir išrinkti Centro 
Valdybą.

šiam Steigiamajam Seimui 
pirmininkauti buvo pakviestas 
kun. Dr. V. Andriuška, M.I.C., 
kuris su visu nuoširdumu tą sei
mą ir pravedė. Seimo vicepirmi
ninku buvo pakviestas K. Šim
kus ir sekretorė E. Kolandienė.

Pirmasis seimą sveikino vysk.
P. Būčys, Marijonų Generolas. 
Savo giliai mylinčia ir plačia šir
dimi Jo Ekscelencija džiaugėsi 
kiekviena žmonių pastanga rem
ti šias seseris. Ragino visus pri
sidėti prie šio naudingo darbo ir 
tikrino, kad tie, kurie taps Rė
mėjais, tie savo dovaną įteiks į 
geras rankas.

Taip pat Jo Ekscelencija dėko
jo seserims už pasiaukojimą, 
kantrybę bei ištvermę, kurią jos 
parodė dirbdamos Tėvų Marijo
nų įstaigose. Vėliau Jo Eksce
lencija suteikė savo palaimini
mą visiems Seimo dalyviams.

Taip pat kalbėjo Tėvas J. Vait
kevičius. Jis čia gyvenęs visą lie
pos mėnesį ir matęs kaip sese
lės mergaites auklėjančios. To
dėl patarė tėvams siųsti savo 
mergaites atostogų į Camp Im- 
maculata, kad jas apsaugojus 
nuo tų dorinių pavojų, kurie grą- 
so šių laikų jaunimui.

Kun. kleb. J. Valantiejus lin
kėjo Kongregacijos Rėmėjams 
plačiai išvystyti savo veikimą. 
Dar kalbėjo tik ką iš Italijos at
vykęs Tėvas Petras Baniūnas, 
pranciškonas, sveikino Italijoj 
esančių lietuvių pabėgėlių vardu.

Seimo posėdy dalyvavo daug 
dvasiški jos ir aukštų svečių: 
kun. Dr. K. Rėklaitis, M.I.C., 
kun. Dr. širvaitis iš Washing
ton, D. C., Prel. J. Ambotas, kun. 
Andriušis iš Argentinos, kun. 
kleb. A. Petraitis, Worcester, 
Mass., kun. kleb. J. švagždys, 
Brockton, Mass., kun. B. Gau
ronskis, Hartford, Conn., Maria
napolio Kolegijos Rektorius kun. 
Dr. J. Vaškas, kun. kleb. K. Va- 
sys,-Worcester, Mass., kun. kleb. 
J. Vaitiekūnas, Providence, R. L, 
Misijonierius kun. J. Jakaitis, 
M.I.C., kun. Saulėnas iš Bosto
no, ponai Jurgelai ir ponai Simu
čiai iš New Yorko ir daug kitų.

Kun. Dr. V. Andriuškai, Sei
mo pirmininkui trumpai nušvie

tus Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos tikslą, išrinkta Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos Nau
josios Anglijos Centro Valdyba:

Garbės pirm.—Prel. J. Ambo
tas; pirm. — M. Karinauskienė, 
Waterbury, Conn., I vicepirm.— 
Giraitienė, Worcester, Mass., II 
vicepirm. — Zakarienė, Worces
ter, Mass., I rašt.—E. Kolandie
nė, Hartford, Conn., II rašt. K. 
Šimkus, Hartford, Conn., ižd.— 
Sesuo M. Augusta.

Išrinktoji Valdyba tuojau už
ėmė vietas prie prezidiumo sta
lo, o pirm — M. Karinauskienė 
pažadėjo visomis jėgomis remti 
seseles.

Susirinkimo pirmininkas pra
nešė, kad gauta iš Jo Ekscelen
cijos Hartfordo Vysk. O’Brien 
Nekalto Prasidėjimo Seserų Gil
dai bei Kongregacijos Rėmė
jams pasveikinimas ir palaimi
nimas.

Baigiant kalbėjo Nekalto Pra
sidėjimo Vienuolyno Vyresnioji 
Motina M. Aloyza, dėkodama vi
siems už atjautimą Kongregaci
jos sunkios padėties, už aukas 
seselių kelionei.

Camp Immaculata mergaičių 
programa

Mergaitės išvykdamos iš Camp 
Immaculata surengė gražią pro
gramą. Programą pravedė Biru
tė Kungytė, našlaitė iš Lietuvos, 
apsirengusi gražiais lietuviškais 
rūbais.

Mergaitės tikrai artistiškai su
vaidino “Mėlynas drugelis” — 
Bronės Buivydaitės. Daug gro
žio pridavė spalvingi rūbai bei 
drugelių sparneliai. Svarbiausią 
rolę turėjo Rūta Averkaitė iš 
Brooklyn, N. Y., kuri turi ne
abejotinai didelių vaidybinių ga
bumų.

Gražų įspūdį visiems paliko 
trys lietuvaitės našlaitės, pasa- 
kydamos po patriotinį eilėraštį. 
Kai kurie taip buvo sujaudinti 
šių mergaičių gilia tėvynės mei
le, kad net ašaros ėmė riedėti.

Vėliau Camp Immaculata 
mergaičių choras gražiai padai
navo kelias lietuviškas dainas. 
Gale visus nustebino šokiai bei 
žaidimai. Žymios tautinių šokių 
mokytojos P. O. Ivaškienės pa
mokytos Camp Immaculata mer
gaitės tikrai šauniai pašoko apie 
6 tautinius šokius ir tiek pat žai
dimų. šokiams pagrojo p. Ivaš- 
kienės sūnus ir smuikininkė. Vi
sos mergaitės buvo apsirengu
sios lietuviškais rūbais.

Programa baigta A. Kašėtai
tės iš Brooklyn, N. Y. atsisvei
kinimo kalba su seselėmis ir 
draugėmis. Mergaitės sudainavo 
Sudiev, sudiev ir visi dalyviai 
kartu—Lietuvos himną.

Po programos dar ilgai sve
čiavosi žmonės pas seseles, ban
dė savo laimę bazare ir kitelis 
laimėjimais. Kai kuriems ypač 
sekėsi, džiaugsmingi, su savo 
laimėjimais grįžo namo, laukda
mi kitų metų pikniko.

Kiek teko girdėti susirinkusie
ji seseles parėmė dosniomis au
komis.

Waterbury, Conn.
Linksmas piknikas

Sekmadienį, rugpiūčio 18 d., 1 
vai. popiet, Linden Park darže, 
Union City, Conn., įvyksta Wa
terbury Amerikos Lietuvių Ta
rybos metinis piknikas. Visas 
pelnas skiriamas Lietuvos Lais
vės ir Lietuvių Tremtinių reika
lams. Kalbės Kauno ir vėliaus 
Vilniaus Universiteto prof. Jur
gis Žilinskas, kun. Dr. K. Širvai
tis, karo kapelionas kun. Al. Ca- 
bitor. Dainuos šv. Juozapo par. 
choras vad. A. J. Aleksiui, ir bus 
šokiai 1 iki 7 vai. vakare. Gros 
K. Gluodenio orkestras.

Sulyg buvusio Lietuvos prez. 
Dr. K. Griniaus atsišaukimo Lie
tuvių tautai dabar yra didžiau
sias pavojus IPrašome šiame pik
nike skaitlingiausiai dalyvauti. Į- 
domių kalbų bei gražių dainų 
pasiklausysite ir Lietuvos nepri
klausomybės bei lietuvių tremti
nių reikalus paremsite.

Rengimo komisijos nariai ir 
darbininkai-kės: kun. kleb. J. 
Valantiejus, komp. A. Aleksis, 
T. Matas, M. Karinauskienė, P. 
Jokubauskas, A. šambaris, M. 
Stankevičienė, J. Bernotas, O. 
Girdžiauskienė, B. Petrauskas, J. 
Kairys, K.Petrauskienė, J. Jakš
tas, K. Jesaitienė, J. Trečiokas, 
O. Suotienė ir A. Dzimidas.

M. Andrilds.

Praeitą sekmadienį tapo pa
krikštyta Mary-Linda, duktė G. 
ir A. Bortavičių.

Krikštatėviais buvo Antanas 
Stasiūnas ir Anelė Dulksis.

Buvo atvykę daug svečių k. t. 
iš Brooklyn, N. Y., Hartford, 
Conn., Bristol, Conn., New Bri
tain, Conn., Providence, R. I. ir 
vietinių, kurie labai smagiai pa
silinksmino. P. J. Y.

Newark, N. J.
Shower party

Rugpiūčio 3 d. Lietuvių salėje, 
180 New York Ave., Newarke, 
įvyko Elenos Savalonis ir Walter 
Viscus shower party, kurią su
rengė p-lės Savalionytės motina 
ir seserys Helen Morozovskienė 
ir Francis Soggan, padedant 
švogeriui, John Morozovskiui.

Pokilis praėjo gražioje, links
moje nuotaikoje. Jame dalyvavo 
daug draugių ir pažįstamų, ku
rios norėdamos įamžinti tas iš
kilmes, įteikė gražių dovanų.

P-lė E. Savalonis už dovanas 
širdingai dėkoja.

Montreal, Canada
Liepos mėnesį nemažas būre

lis amerikiečių lankė Montrealą, 
kai kurie pasiekdami net šv. 
Onos de Beaupre šventyklą ties 
Quebec’u.

Tarp jų buvo dvi Jėzaus Nu
kryžiuoto seselės iš Brockton, 
Mass., kurioms vyskupas išpir
ko kelionę atlankyti šią, po visą 
pasaulį pagarsėjusią šventą vie
tą. Į iškilmes buvo nuvykęs ir 
klebonas Bobinas, jo brolis Pet
ras ir sesutės Julija ir Elzbieta. 
Montrealą atlankė kun. J. Jut
kevičius su broliu iš Worcester, 
Mass.

Į 40 vai. pamaldas atvyko 
kun. Valantiejus ir kun. Bružas.

Iš Marian Hills atostogų bu
vo atvykęs Algis Aukštaitis-Na- 
vikevičius. Jam beviešint atėjo 
skaudi žinia, kad jo brolis, Jo
nas, Lietuvos karininkas, tapo 
bolševikų nužudytas.

Angelei Baltrušaitytei rugpiū
čio 10 d. skambins vestuvių var
pai.

Parapijos choras suruošė savo 
metinį išvažiavimą ties Lac St. 
Louis, rugpiūčio 4 d. Choro pir
mininku dabar yra J. Kajackas, 
kuris rodo daug energijos. Var
gonininkas Zižiūnas išleido nau
ją kompoziciją.

Ona Jasiūnienė, važiuodama 
automobiliu su svečiais ameriko
nais, sunkiai susižeidė, kada ka
ras susidūrė su kitu. Ji dar ligo
ninėje.

Keletas lietuvių susidėję stato 
fabrikėlį drapanoms valyti.

Rep.

Kas sergi savo burną ir sa
vo liežuvį, sergi savo sielą 
nuo suspaudimų.

Saliamonas.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
<■ — .............. '■=

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 4

—---------- ---------------- -- --------------- ■, —----------

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
-- - ► <

..................—.........................; ' ■■■ ■■ —

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
► ■ ■■■■■ 1 1 1 - .......................... ♦

ŠYPSENOS
Visaip Galima

—Ponas konduktoriau! Iš 
kurio tramvajaus galo gali
ma išlipti?—klausia gan sto
ra moteriškė.

—Iš abiejų, ponia. Abu ga
lu sykiu sustoja.

Vieša Ipažintis
Ligonis (bepročių name) — 

Ponas daktare, mes tave ge
riau mylime, negu paskutinį 
daktarą, kurs čia apsilanky
davo.

Daktaras (lyg patenkin
tas)—Kaip tai?

Ligonis—Pats išrodai dau
giau kaip vienas iš mūsų.

Suklaidintas
Įsismaginęs žmogus, su

stojęs, klausia praeinančio:
— Klausykis! Kur yra kita 

gatvės pusė?
Užkalbintas (rodydamas 

pirštu) — Tenai.
Įsismaginęs žmogus:—Kei

sta. Aš ką tik tenai buvau, 
ir žmonės sakė, kad ši pusė 
gatvės yra kita gatvės pusė.

Troškulys
Senas girtuoklėlis, gerai 

žinomas policijai ir teisėjui, 
buvo atvestas į teismą.

— Vincai Rusai, — tarė 
teisėjas aštriai — esi kalti
namas nuolatiniu pasigėri
mu. Kokį pasiteisinimą turi 
dėl savo nusikaltimo?

— Nuolatinis troškulys, — 
atsakė nusikaltėlis.

Atrasta Priežastis
Moteris (skaitydama laik

raštį) — Klausyk, Adomai. 
Čia yra tikras blaivybės pa
vyzdys ir pamokymas:

— Jaunas Skudris įlipo į 
laivą ir nuplaukė ežeru. Ka
dangi jis buvo pasigėręs, ap
sivertė su laivu, įkrito į eže
rą ir prigėrė.

—Mano brangus vyreli, ką 
sakai į tai ? ... Jei jis nebūtų 
buvęs girtas, nebūtų pražu
dęs savo gyvybės.

Vyras — Palauk! Jis įkri
to į ežerą, ar ne?

Moteris — žinoma, kad 
taip. Laikraštis taip rašo.

Vyras — Jis nenumirė, ko
lei neįpuolė į vandenį, ar ne?

Moteris — Adomai! Tu esi 
neišmanėlis, žinoma, jis ne
numirė, kolei neprigėrė.

Vyras — Tad vanduo jį 
pražudė.

Pranas Bekampis.
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Rugpiūčio-August 9, 1946

MASPETHO PARAPIJOS

BAZARAS
Rugpiūčio-Aug. 10-19

1946
PARAPIJOS SALEJE ir DARŽE

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

BUS VALGIŲ. GĖRIMŲ IR LAIMĖJIMŲ
Pelnas atnaujinimams bažnyčioje, salėje ir vienuolyne.

VISUS KVIEČIU ATSILANKYTI.
Kun. Jonas Balkūnas,

Klebonas

VARGONININKŲ 
SEIMAS

Vargonininkų Sąjungos 35 
Seimas jau arti. Jis įvyks 
Angelų Karalienės parapijos 
salėje, Brooklyn, N. Y.

Seimas prasidės trečiadie
nį, rugpiūčio 21 d., 10 vai. ry
te šv. Mišiomis, kurias laikys 
vietos klebonas, kun Juozas 
Aleksiūnas. Pamokslą pasa
kys Varg. S-gos dvasios va
das, kleb. kun. K. Paulionis 
iš Central Brooklyn. Per mi
šias giedos visi suvažiavusie
ji vargonininkai.

Būtų gražu, kad kuodau- 
giausia brooklyniečių susi
rinktų ant tų mišių.

Seimui užsibaigus, vakare 
įvyks bankietas — vakarienė 
Niedersteins Restaurane, 69- 
16 Metropolitan Ave., Middle 
Village, kampas 69th Street, 
Queens.

Laike bankieto dainuos An
gelų Karalienės par. choras 
ir svečiai solistai, kuriuos 
paminėsime vėliau.

Visi prašomi dalyvauti šia
me bankiete. Bilietus galima 
užsisakyti pas S-gos vicepir
mininką Pr. Dulkę, 97-08 110 
St., Richmond Hill, N. Y.

VESTUVIŲ VARPAI

Šį šeštadienį apsiveda Ed
na Rokus su A. Milerių iš 
Keamy, N. J.

Vestuvės įvyks Harrisono 
lietuvių bažnyčioje.

Vyriausia pamerge ir svo
čia bus EI. Vaitekūnienė. 
Bažnyčioje giedos V. Pranc- 
kienė iš Brooklyno.

ATVYKO IŠ LONDONO

Rugpiūčio 6 d. “Argentina” 
laivu „ atplaukė Amerikon 
Londono lietuvių parapijos 
klebonas kun. Dr. K. Matu
laitis, M.I.C. Jį sutiko kun. 
J. Balkūnas ir kun. P. Leke- 
šis. Ant rytojaus išvyko į 
Marianapolį lydimas kun. Pe
trausko ir kun. K. Rėklaičio.

Kun. Matulaičio sutikti bu
vo atvykęs iš Meriden, Conn, 
jo brolis Jonas Matulaitis ir 
pusseserė Elena Connelly. Da
bar Londone klebonauja kun. 
Dr. J. Sakevičius, M.I.C.

Tuo pat laivu grįžo Namo- 
nienė ir Namonaitė, Chica- 
gietės nuvykusios Lietuvon 
1931 m. Jas sutiko p. Namo- 
nas iš Marquette Parko.

NAUJAS ARKIVYSKUPAS

New Yorko kardinolo Spell
man pagelbininkas, vyskupas 
McIntyre, paskirtas New 
Yorko arkivyskupu.

Arikivyskupas McIntyre 
įšventintas vyskupu New 
Yorke sausio mėn. 1941 m. 
Jis gimęs New Yorke ir yra 
60 metų amžiaus. Kunigystės 
mokslus pradėjo eiti sulau
kęs 29 m. amžiaus.

Mūsų Apylinkėje

• J. E. Vysk. Petras Bū- 
čys, M.I.C. lankėsi Brooklyne 
ir Maspethe. Sakė, tai pasku
tinis kartas. Jis kliperiu iš
lėks į Pietų Ameriką rugp. 
28 d.

• Adv. Antanas Olis New 
Yorke tarėsi su apylinkės 
veikėjais. Jis yra lietuvių 
respublikonų vadas, veikėjas 
Chicagoje.

• Kun. Pijus Lekešis, Ku
nigų Vienybės Centro iždi
ninkas buvo išvykęs į Centro 
posėdį, Scranton, Pa., liepos 
31 d. K. V. Centras vėl pa
siuntė $1,000 pašalpos Lietu
vių Caritas Šveicarijoje.

• Kun. Bonaventūra Pau
liukas, O.P., žinomas Brook- 
lyniečiams ruošiasi atvykti 
Amerikon. Jo dabartinis ant
rašas : Albertus Magnus Aka- 
demie, Walberberg, Kreis 
Bonn, Germany. British Zone 
22a.

• Elz. Mačiulienė iš Wood
haven, L. I., su vyresniąją 
dukrele, Virginija, ir sūnum, 
Juozuku, išvyko atostogų pas 
savo gimines, Matą ir Oną 
Šimonius, Detroite, Mich.

• Muz. J. Brundza pralei
džia atostogas gražiuose Pa. 
kalnuose.

• EI. Bartkevičiūtė ir EI. 
Vaitekūnienė grįžo praleidę 
atostogas Naujoje Anglijoje.

• Petras Jankus (Yankee) 
baigė 2 savaičių atostogas. 
Buvo išvykęs į Waterbury, 
Conn., ten minėjo ir savo 
gimtadienį rugpiūčio 4 d.

• And. Daugirdas, “Ameri
kos” atstovas, išvyko į Bos
toną ir apylinkę.

• A. Balčiūnas, grįžo dar
ban po savaitės atostogų.

Elena Savickai minėjo 35 
metų sukaktį.

— Antanas Grigalis atma- 
liavoja vienuolyną, salę ir 
bažnyčią. Salėje įvestas nau
jas elektros apšvietimas.

— Vienuolyne buvo trum
pai apgyvendinti atvykę lie
tuviai tremtiniai iš Vokieti
jos. Dr. Gudauskas išvyko 
Chicagon, Vilkaičiai Water
burin, o prof. Kuprionis su 
šeima į Sioux City, Iowa. 
Juos visus parėmė vietinis 
BALFo skyrius.

— Vargonininkas Antanas 
Visminas jau pasveikęs ir ei
na savo pareigas. Jis buvo 
Dr. A. Stalkaus priežiūroje.

Angelų Karalienes 
Parapija

Parapijos piknikas jau čia 
pat. Liko tik viena savaitė 
iki didžiulio parapijos išva
žiavimo, kuris įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 18 d., Klas- 
čiaus Clinton parke, Maspe
the.

Prisirengimas prie šio me
tinio pikniko eina visu smar
kumu. Kandidatai į karališką 
šeimą jau rikiuojami ir, kaip 
išrodo, tai šiemet pasirodys 
nauji, dar nebuvę lenktynėse.

Tuo tarpu kandidatais į 
karalius yra M. Dailydėnas 
ir jau turi 100 balsų, D. Aver- 
ka 100 balsų; į karalienes — 
p. B. Adomaitienė (Richmond 
Hill) 200 balsų. Karalaitis — 
Walter Pankevičius 100 balsų 
ir Anelė Civinskaitė 100 bal
sų.

Taipgi lauksime rugpiūčio 
18 dienos. Visi vykime į Klas- 
čiaus Parką Maspethe. Čia 
bus valgių, gėrimų ir alučio 
užtektinai.

SAVAITINIS KALENDORIUS

Rugpiūčio 11, sekmadienis —
Vardai: Zuzana, Parutis, Pū

tis.
Rugpiūčio 12, pirmadienis —

Vardai: Klara, Laimutė, Eri- 
mas.
Rugpiūčio 13, antradienis —

Vardai: Ipolitas, Irvė, Aribu- 
tas.

Rugpiūčio 14, trečiadienis —
Vardai: Euzebijus, Pajauta, 

Almantas.
Rugpiūčio 15, ketvirtadienis —

Dangun Ėmimas šv. Pan. M. 
(Žolinė).
Rugpiūčio 16, penktadienis —

Vardai: Rokas, Vaiselė, Ruge
lis.
Rugpiūčio 17, šeštadienis —

Vardai: Anastazas, Sigutė,
Saulenis.

ĮSIDĖMĖTINOS DATOS:

Rugp. 11, 1935 — Pirmasis 
Pasaulio Lietuvių Kongresas 
Kaune.

Rugp. 16,1922 — Lietuvos va
liutos (lito) įvedimo įstatymas.

Rugp. 11, 1941 — Vokiečiai, 
ruošdamiesi uždaryti Lietuvos 
Bankus, atidarė Kaune savo 
Reichskreditkasse.

Rugp. 14, 1941 — Lietuvoje 
vokiečiai įvedė atsiskaitymą 
markėmis.

New York, N. Y.
Neužmirškite, kad rugsėjo 

14 d. įvyks didelis balius mū
sų iš karo grįžusioms vetera
nams pagerbti.

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

METINIS METINIS
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

PIKNIKAS
Sekmadienį

RUGPIŪČIO-AUGUST 18 D., 1946
KLASČIAUS - CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, L. I., N. Y.
Karališkos Šeimos Rinkimai—įvairenybes—Benas

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

LietuviŲ Radijo Vakarines

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

(Vietinės žinios,' parengimai: koncertai, šokiai ir t t 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVITAS
Mmdkoa Dir.

V. UBARAVTCIUS 
PraneHmn Dir.

Programos Dir.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

VLI
Žuvį
Hoo'
Išgą 
Iešk< 
Bizn

Maspetho Žinios

Katalikai Veteranai veikia
Lietuviai katalikai vetera

nai sutvėrė postą ir įsiregis
travo su visos Amerikos Ka
talikų Veteranų organizaci
ja. Posto numeris 876. Narių 
jau turi į 60. Susirinkimus 
laiko pirmą mėnesio ketvirta
dienį. Sekamas susirinkimas 
bus rugsėjo 5 d.

Postas turės didžiulį šokių 
vakarą rugsėjo 21 d. Gros 
žymusis Musical Meades or
kestras.

Bazaro pradžia
Parapijos bazaras praside

da šį šeštadienį rugpiūčio 10 
d. ir tęsis visą savaitę ligi 
rugpiūčio 19 d. Bazarui dirbs 
visos draugijos. Bus laimė
jimų, gėrimų ir užkandžių. Į- 
žangos nėra. Visi kviečiami 
atsilankyti. Pelnas parapijos 
namų ir bažnyčios atnaujini
mui. Beje, bazaro vieta — pa
rapijos salė ir daržas.

Kas nauja
— Frank ir Olga Brady - 

Bražinskai su dukrele išva
žiavo automobiliu į Californi- 
ją atostogauti.

— OnaMazurkevičienė sve
čiuosis Mt. Carmel, Pa., dvi 
savaiti pas Juškelius.

— Dar serga K. Kulienė, 
Kilinskienė, Gvazdauskienė, 
M. Kaminskienė ir J. Brigai- 
tis.

— Rugp. 10 d. 4 vai. p.p. 
susituoks K. Mogerytė su 
James Soderman.

— Rugp. 6 d. Antanas ir 
Alesė Matulioniai minėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 30 
metų sukaktį.

— Liepos 28 d. Vincas ir

Šv. Vardo draugijos ben
dra šv. Komunija įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 11 d., 9 
vai. mišių metu. Tuoj po mi
šių bus svarbus susirinkimas 
parapijos salėje.

Visi nariai ir parapijos vy
rai kviečiami dalyvauti ben
droje Komunijoje ir ateiti į 
susirinkimą.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 15 
d. bus į Dangų Ėmimo Švč. 
P. Marijos šventė. Mišios mū
sų bažnyčioje bus 6, 7, 8 ir 9 
vai. Trečiadienį pasninkas.

Šv. Jurgio Parapija
Piknikas pavyko

Praeitą savaitę, įvykęs pa
rapijos piknikas Klasčiaus 
parke, Maspethe, pavyko visu 
100%.

Sulig paduotų žinių, publi
kos buvę virš 1,000 žmonių. 
Jaunimas — šokėjai pripildė 
erdvią salę, šį kartą teko pa
stebėti gana apsčiai atsilan
kiusiųjų iš kitų parapijų. Die
na tikrai pasitaikė puiki, nes 
iš vakaro gerai palijo, tai ne
buvo dulkių. Teko pastebėti 
profesionalų, biznierių, sa
vaitraščio “Amerikos” štabą 
ir kitų luomų. Stalai buvo ap
krauti įvairiais valgiais bei 
gėrimais. Susirinkusieji ge
roje nuotaikoje vieni kitus 
vaišino.

Šeštą valandą vakaro pra
sidėjo įvairi programa, kurią 
išpildė jaunamečiai. Buvo 
mėlynių pajaus valgymo kon- 
testas, lenktynių bėgimas ir 
sodės gėrimas. Šiai progra
mai vadovavo J. Brundza.

Labai visus sužavėjo lietu
viškų šokių grupė, kuriai va
dovauja Bronė Brundzienė. 
Šokėjams daug gelbėjo gera 
6 muzikantų Pavydžio orkes
trą, kuriai sugrojus, visi pa
likę stalus ėjo pasižiūrėti ga
bių šokėjų. Jaunas šokėjas 
prie gražiai paruošto stalo 
skaniais užkandžiais vaišino 
grupės mokytoja.

“Karališkos” šeimos rinki
mai tikrai buvo gyvi, ypač 
jaunamečių skyriuje. “Kara
liaus” vainikas teko muz. Jo
nui Brundzai su 3,120 bal
sais. Karalienė išrinkta Ka
tarina Vaitkevičienė su 4,730 
balsais. Vicekaralius Y. Kar
pus, gavo 2,070 balsus. Kara
laitis buvo 3 metų Jonukas 
Lėkštutis su 4,890 balsų. Vi- 
cekaralaitih Donald Aleksie
jus 2% metų gavo 4,790 bal
sų. Karalaitė buvo Adelė 
Klant su 3,427 bal. ir vice- 
karalaitė Dorothy Pačėsa 14 
mėnesių su 2,825 balsais.

Nuotaika visų atsilankiu
siųjų buvo labai graži. Klebo
nas kun. Paulionis buvo visą 
laiką užimtas su priėmimu 
balsų karališkai šeiniai. Gra
žiai darbavosi kolektoriai 
prie durų. Reikia tikėtis, kad 
šis taip gražiai pavykęs para
pijos piknikas duos parapijai 
gražaus pelno. K.

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 

PILNAI APDRAUSTAS 
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVLMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- 
riauslx bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

NAUJAGIMĖ ITALUOS RESPUBLIKA

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—

REIKALINGA
Moteris prižiūrėti 2 vaiku 

slaugės namuose.
Alga 50 doL mėnesiui.

Mrs. R. Krakauskas
577 Centre St, Nutley, N. Y.

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

(Pradžia 2-ram pusi.) 
tų įtakoje. Greta religinio 
prado, jo pasaulėžiūroje ne
išvengiami socialiniai moty
vai, kas daro jį ne sausą scho
lastą, bet gyvą, giliai numa
tančių politikų, gyvųjų krikš
čioniškųjų idėjų reprezentan
tą, drąsiai einantį į visuome
nę su krikščionybės doktrina.

Beveik 8 milijonai balsų 
gautų per rinkimus, parodo 
tos partijos svorį italuose. 
Tai beveik tiek pat, kiek gavo 
komunistai ir socialistai kar
tu paėmus.

De Gasperi yra nepapras
tai geros valios politiko ti
pas. Jis noriai bendradarbiau 
ja su kiekvienu geros valios 
politiku, jeigu tik tai yra nau
dinga kraštui ir visuomenei. 
Tai rodo jo sudarytas kabi
netas.

“Paprastas žmogus”
Su tam tikrais rezervais 

prie masinių judėjimų reikė
tų priskaityti ir politinio gy
venimo naujagimį — Papras
to žmogaus judėjimą, sukur
tą dramaturgo Giannini. Ori- 
gilanus šios judėjimo vardas 
ir reiškiamos paradoksalinės, 
bet plačių masių “sveiko pro
to” suprantamos idėjos pada
rė tą judėjimą plačiai žino
mą.

Tesitraukia politikai iš pa
šaukimo, — sako Giannini,— 
visuomenei kenkia jų rungty
niavimas. Tebūnie valstybė 
tvarkoma vidutinio sveiko 
proto italo. Te mažiausia ki
šasi valstybė į privatų gyve
nimą.

Tačiau stojęs į politinio gy
venimo sūkurį, Giannini tuo 
pačiu pavertė šį judėjimą po
litine partija.

Spaudoje buvo pasigirdę 
balsų, esą, tai yra užmaskuo
to fašizmo judėjimas. Gianni
ni griežtai neigia.

Reikia pasakyti, kad šis ju
dėjimas pirmas paskelbė vie
šą kovą komunizmui. Judėji
mo pradžioje, kai pasiseki
mas buvo ištikrųjų nepapras
tai didelis. Paprasto žmogaus 
judėjimas rekliamavos savo 
konstruktyvine partija, ku
rios idėjos peržengs per Ita
lijos sienas.

Tačiau doktrinos lėkštu
mas vėliau sumažino to judė
jimo populiarumą.

Per rinkimus tegauta tik 
milijonas balsų.

Žiūrint ateitin
Alea jacta ėst — burtai 

mesti, sakydavo italų protė
viai romėnai.

Italijos respublika paskelb
ta.

Kokiais keliais nueis italų 
tauta, pasirinkusi valstybei

respublikos formą? Ar vieni
jantis pradas italams taps 
Respublikos prezidentas, ku
riuo yra de Nicola? Ar negręs 
Italijai išsibarstymas, tos 
dar tebegyvos italuose sepa
ratizmo ir federalizmo nuo
taikos? Ar neįžengs į Italiją 
žiauri įvairių nacionalizacijų 
bei socializacijų šmėkla, cha
oso ir neapykantos užuomaz
ga? Ar neatsivers bedugnė 
praraja tarp šiaurės Italijos 
respublikonų ir pietų Italijos 
monarchistų ?

Ant sienų dar tebekabo res
publikonų plakatai, — tegy
vuoja demokratija! Greta jų 
žiauriai šiepiasi iš to šūkio 
didžiuliai skelbimai, pasira
šyti kūjo ir piautuvo ženklu 
— Morti ai preti! Morte ai 
non comunisti! (mirtis kuni
gams! Mirtis tiems, kurie ne 
komunistai!).

Vienoje rinkiminėje kalbo
je de Gasperi pareiškė — Mes 
einame į rinkimus dėl Dievo, 
dėl laisvės ir dėl tautos!

Šventas Tėvas gegužės 12 
d. pasakė, kad italų tautai 
Apvaizda teikianti rimtą va
landą. Italų tauta turinti nu
tarti ar katalikų tikėjimas 
ir krikščioniškoji kultūra ir 
toliau pasiliksianti žmonių 
sieloje ir būsianti jų stiprybė.

Prieš naujagimę respubli
ką atsiveria erškėčiais klotas 
kelias. Kiekvienas krikščio
nis, kiekvienas geros valios 
žmogus linki Italijai pasilikti 
krikščioniškos kultūros kraš
tu. J. Kelmiensis.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

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

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas
4 J-40 — 74f h Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA
ALUDE

da Galima Gauti Kanados 
“Black Horse” Ale

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

REAL ESTATE A INSURANCE 
8658 88tk St, Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
TeL Vlrgtaia 7-1896

IŠNUOMOJAMAS
Fomišuotas kambarys—88-39 

75th St., Woodhaven, N. Y. vie
nos šeimynos name, prie Jamai
ca Ave. P. B.

Cypress Hills rajone, gražioje 
vietoje, išnuomojamas patogus, 
šviesus kambarys. Labai geras 
susisiekimas su miestu. Kreiptis:

251 Ridgewood Avenue 
(2-rame aukšte) 
Brooklyn, N. Y.

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GARIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 28 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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