
fl 1739dt?o halsted ST. PILSEN STA.
CHICAGO.’ U.T.

Rugpiučio-j

letuviai Gydyk ŠTAI KAIP

1

Tel EVerptai., 
VALANT 
8-uS

Šventadienį

Nelaimės padariniai
Jų sąžinė nevirpa
Be jokio apgailestavimo
Kova prieš malūnus
Tegu skalbia namie

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA 
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

♦

M

oXeat“ SS metaI XH- PENKTADIENIS, RUGPIŪCIO-AUGUST 16, 1946 Nr. 33 (735)

CHICAGO.'

THE LITHUANIAN WEEKLY

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

Tel. STagg 2-2133

Kaina 5c.

val£1 Didžioji lietuvių tautos ne- 
B laimė turi įvairių pasėkų. 

! Laisvės netekimas, skurdas 
r ir vargas svetur, atitrūkimas 
i nuo savo žemės giliai įspaudė 
į savo žymes visoje eilėje as- 
Įmenų, net atsakingas parei
gas ėjusių.

Ir šia nelaime naudojasi 
■ daug kas. Naudojasi bolševi
kai, naudojasi net ir tie žmo

nės, kurie, rodos, turėtų būti 
į atsparūs terlioti asmens var
pą, vilkti iš sąšlavynų viso
kias išmatas. Pasiduoda to
lį kiom pagundom net žmonės, 
Ekurie negali nežinoti, kad jų 
[elgesys tarnauja tik Lietuvos 
ir lietuvių tautos priešams.
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Vienoje rinte

Dėmesy turime paskutiniu 
laiku viename laikraštyje 
dažnai pasirodančius ilgiau
sius straipsnius apie įvairius 
žmones. Pulta ten visu įnirši
mu visa eilė asmenų, kurių 
[‘daina dar nesudainuota,” 
kurių veikla tautos ateities 
gyvenime dar labai, labai rei
kalinga.
■r Juodintas ten prof. Krėvė, 

fevaisčiotasi gen. Raštikio ad
resu, tiesiog kriminališkai 
apšmeižtas nacių koncentra
cijos stovyklų kankinys Dr. 
|Ant. Starkus. Ir visa tai pa- 
Baryta, kaip atrodo, be jokio 
sąžinės suvirpėjimo.

I Kai kurie apjuodintųjų su- 
rilaukė gynėjų. Štai, prof. 
Krėvės adresu pora eilučių 
palankiai parašė viena to pa
les laikraščio bendradarbė.
į Dr. Starkaus apginti išėjo

. “ jedeGaspeiipfcsa grupe drauge su juo kan- 
Fel ' einame į malintų lietuvių, ši grupe kan-

tinio gy- 
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PRANEŠIMAI IŠ KONFERENCIJOS
Paryžius.—Ruošiantis Tai

kos konferencijai “Keturi Di
dieji” buvo nutarę, kad galu
tinius nutarimus darys tik jie 
vieni, o visų kitų kraštų at
stovai, dviem trečdaliais bal
sų dauguma nutarus, galės 
duoti jiems tik pasiūlymus.

Po ilgų ginčų 15 balsų prieš 
6 priimta sakanti taisyklė 
konferencijos posėdžiams 
tvarkyti: Taikos konferenci
ja savo nutarimus darys % 
balsų dauguma, o pasiūly
mams arba rekomendaci
joms “Didžiųjų Keturiukei” 
užtenka paprastos visų 21 
valstybės atstovų balsų dau
gumos.

Už šias mažųjų valstybių 
teises daugiausiai kovojo 
Australijos atstovas, Dr. 
Evatt, ir Olandijos, ministe- 
ris Spaak; juos tvirtai pa-

laikė J. V. atstovas, Byrnes. 
Prieš balsavo tik Sovietai ir 
penki jų satelitai: Ukraina, 
Lenkija, Čekoslovakija, Jugo
slavija ir Baltgudija.

Paryžius. — Sovietų atsto
vas, Molotovas, pareikalavo 
aukščiau paminėtą konferen
cijos nutarimą atšaukti, nes 
jis laužo keturių užsienio mi- 
nisterių sutarimą.

Tuomet Dr. Evatt pareiš
kė, kad Rusijos atstovas ban
do diktuoti Taikos konferen
cijai panašiai, kaip keturių 
m i n i s t e r i ų konf erenci jose, 
kur jis turi “veto” balso tei
sę.

Rugpiūčio 10 d., kalbant 
Graikijos atstovui, prieš Al
banijos priėmimą, Molotovas 
apleido posėdžių salę.

RIAUŠĖSE NUKAUTI TRYS ŽYDAI

Nenori Nutraukti 
Konferencijos

Paryžius. — Rugpiūčio 12 
dienos posėdyje kalbant apie 
Italijos reikalus, Sovietų at
stovas, Višinskis, smarkiai 
susikirto su sekr. Byrnes. Dėl 
kelių aštresnių tiesos žodžių 
kuriuos Byrnes pasakė Mask
vos adresu, Višinskis paskel
bė, jog Jungt. Valst. atsto
vas įžeidęs Sovietus.

Paryžiuje sklinda gandų 
apie galimą Taikos Konferen
cijos nutraukimą kuriam lai
kui. Bet sekr. Byrnes sako, 
dėsiąs visas pastangas, kad 
dar šiame posėdyje būtų pri
eita prie susitarimo.

Bendrai Sovietai nori, kad 
Taikos konferencija kuoil- 
giausiai nusitęstų, ir jie tuo 
laiku galėtų įsitvirtinti užim
tuose kraštuose. Todėl jų at
stovai mėgsta ilgai kalbėti 
posėdžiuose arba įsivelti į be
reikalingus ginčus.

Arabai Grasina Skerdynėm
-®>

Haifos Uostas Yra 
Užblokuotas

Jeruzalė. — Į Haifos uos
tą atplaukė 4 britų karo lai
vai, kurie saugos Palestinos 
pakraščius, kad niekas be lei
dimo ten neįvažiuotų.

Oficialiuose pranešimuose 
sakoma, jog Viduržemio jū
ros rytinėje dalyje pastebėta 
keli laivai su žydų emigran
tais. Vien tik laivas Henriet
ta Szold turi 700 keleivių, ku
riuos šlapta nori išlaipinti 
Palestinon.

Britai, pasiryžę visus nele
galiai į Palestiną įvažiavu
sius žydus prievarta išvežti į 
Kipro salą. Haifos uostas ap
tvertas spygliuotomis vielo
mis ir stipriai saugojamas.

Palestinos Reikalai Įtempti

Jeruzalė. — Žydų Vyr. Ko
mitetas atmetė britų - ameri
kiečių planą Palestiną pada
linti į keturias provincijas, 
kurių vieną tvarkytų žydai, 
antrą arabai, o likusias dvi— 
centrinė valdžia.

Arabų vadai irgi priešingi 
Palestinos padalinimui. Jie 
taipgi atsisakė dalyvauti 
Londono konferencijoje, kur 
bus svarstomi Palestinos rei
kalai. Jie pareiškė nuomonę, 
kad Palestinos problemos 
sprendime turėtų dalyvauti ir 
Sovietų Rusija, iš kurios jie 
tikisi užtarimo.

Ryšium su teroristiniais

aktais Palestinoje, britai su
ėmė daug žydų, bet jų vadų, 
Menachem Beigin ir Nathan 
Friedman, nesuranda.

Paskutiniu laiku daug ne
rimo Palestinoje kelia britų 
draudimas įsileisti naujus 
imigrantus—žydus, kurie pa
samdytais laivais nelegaliai 
atplaukia į Haifą. Supranta
ma, žydai dėl tų suvaržymų 
turi pagrindo sielotis. Tačiau 
iš antros pusės arabai grū
moja pradėti šventąjį karą, 
jei žydų įvažiavimas nebus 
sustabdytas. Esą 50,000 ara
bų yra pasiruošę pradėti imi
grantų skerdynes.

i

RUSAI REIKALAUJA DARDANELIŲ
-------------------------------------------------------------<?> 

Negali Sutaikinti 
Kinij OS Vadų

Protestuoja Prieš 
Rusų Grobimus

Sunku Nubausti Angora. — Prieš kelias die
nas Sovietai įteikė Turkijos 
vyriausybei notą, kurioje rei
kalaujama, kad ateityje Dar- 
danelių sąsiaurį valdytų vien 
Juodosios jūros pakraščių 
valstybės, būtent: Rusija, 
Rumunija, Bulgarija ir Tur
kija. Kitomis gi valstybėms, 
Britanijai, Prancūzijai, Grai
kijai, Jugoslavijai ir Japoni
jai, kurios buvo signatoriai 
pagal Montreux sutartį, ta 
teisė būtų atimta.

Britai žada palaikyti Tur
kiją prieš Sovietų reikalavi-

britų žygį pavadino “žingsniu 
į teisingą kelią.” Tačiau žy
dų pogrindžio vadai jį pa
smerkė. Jie sako, kad, nepai
sant mirties pavojaus, tūks
tančiai žydų keliaus Palesti
non visokiomis susisiekimo 
priemonėmis. Jokios anglų 
pastangos neuždarys jiems 
kelio grįžti į savo tėvynę.

Britų valdžia kreipėsi į 
Prez. Trumaną, kad padėtų 
išrišti painų Palestinos klau
simą.

Haifa. — Rugpiūčio 13 d., 
iš čia išplaukė transportinis 
laivas su 1,300 žydų, vežamų 
į Kipro salą.

Gyventojai dėl to sukėlė di
deles protesto demonstraci
jas. Kuomet demonstrantai 
norėjo įsiveržti į uosto rajo
ną, britų įgula pradėjo į juos 
šaudyti ir nukovė 3 žmones, 
o 7 sužeidė.

Trumpu laiku, Haifoje lau
kiama dar dviejų laivų su 1,- 
500 žydų imigrantų. Jie taip
gi bus pasiųsti į Kipro salą.

Po šių įvykių žydai atsisa
ko nuo bent kokio bendradar
biavimo su Britų vyriausybe. 
Visame krašte ruošiami žu
vusioms užuojautos streikai 
ir išnešamos rezoliucijos, 
smerkiančios anglų politiką 
Palestinoje.

Arabų Lygos generalinis 
sekretorius, Azzam Pasha, šį

Senato komisija, užsinorė
jusi ištirti brolių Garssonų 
praturtėjimo bylą, daug rū
pesčių sau užsitraukė. Vy
riausias tos firmos atstovas, 
Murray Garsson, kurį komi
sija norėjo tardyti, staiga su
sirgo. Daktarai jį išsiuntė į 
Kubą, o iš ten nežinia kur, 
taip kad dabar sunku jį su
ras ir įteikti teismo šaukimą.

Kongresmonas May irgi 
serga ir išvyko namo, į Ken-

Shanghai. — Gen. Marshall 
oficialiai pareiškė, jog jam 
nepavyko sutaikinti komu
nistų generolas su čankaišei- 
ko valdžia.

Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Kinijai praneša, jog 
naminis karas tame krašte 
smarkiai plečiasi. Mūšių sū
kuriu kasdien įsivelia naujos 
provincijos, žmonės, kurie 
turėjo tą karą sustabdyti, pa
sijuto bejėgiais ką nors pa
gelbėti.

Nankingo pranešimai sako, 
jog prez. Trumanas atšaukia 
iš Kinijos gen. Marshall. Jis 
grįš į Jungt. Valstijas apie 
rugsėjo 15 d.

Londonas. — Sovietų oku
pacinė vyriausybė savo zono
je paėmė į savo rankas du 
šimtu stambiųjų Vokietijos 
pramonės įstaigų, šis nusa
vinimas padarytas todėl, kad 
amerikiečiai atsisakė toles- 
niai atidavinėti rusams Vo
kietijos fabrikus iš savo zo
nos.

Be to rusai paėmė iš vokie
čių anglies kasyklas, trasų 
gamybą ir mašinų bei įrankių 
gamybos fabriku^T dar rei
kalauja $10,000,000,000 repa
racijų.

Dėlei tų grobimų Anglija 
pasiuntė Maskvai protesto 
notą.

<
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— Washington. — Brang
akmeniams ir kitiems žibu
čiams pernai Amerikos gy
ventojai išleido $1,200,000,- 
000.

— Belgrade. — Jugoslavi
jos lėktuvai privertė nusileis
ti amerikiečių C-47, skren
dantį per jų teritoriją. Du 
Amerikos lakūnai sužeisti.

inių savo parašais paliudijo, 
ąd Dr. Starkus ne tik pagel- 
ėjo savo bendro likimo drau- 
ams nelaisvėje, bet ir savo 
asiaukojimu išgelbėjo tūk- 
tančiams nacių kalinių gy- 
ybes.
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is nepareiškė jokio apgailes- 
ivimo dėl savo klaidos, ne- 
sdrįso nė vienu žodžiu atsi- 
tašyti apšmeižtojo . . . Prie
igai, Dr. Starkų apginantį 
areiškimą įdėjo nereikšmin- 
ame “Laiškų” skyriuje.

d. pasakė, m 
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landą. Italų to)
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ŠVEICARAI PATAIKAUJA RUSAMS
Kartojasi Žemes 

Drebėjimas

laukti, kod “ligoniai” pa
sveiks.

Kaip pamename, Garssonų 
firma, pradėjusi biznį be ska
tiko kišenėje, per protekcijas 
gavo valdžios užsakymų už 
$78,000,000.

tines Valstybes.
Sovietų vyriausybė eina 

Petro Didžiojo ir kitų Rusijos 
imperialistų pėdomis. Jie bū
tinai nori įsibriauti į Vidur
žemio jūrą ir ten pasišvaisty
ti “na prostore.”

>litinio gy- 
annini tuo 
dėjimą po-

pasigirdę 
užmaskuo- 
as. Gianni-

BELAISVIAI PASMERKTI MIRČIAI
 <8>---------------------------------------------------

Puerto Rico. — Rugpiūčio 
10 d. žemės drebėjimas Ka
ribų salyne vėl pasikartojo. 
Yra aukų. Kai kur trūksta 
maisto. Ciudad Trujillo vys
kupas įsakė laikinai uždary
ti bažnyčias, kad išvengti ne
laimingų atsitikimų, jei že
mės drebėjimas dar kartotų
si.

Tūkstančiai žmonių, palikę 
namus, bėga į kalnus, nes bi
josi, kad žemės drebėjimą ne
sektų potviniai.

Paryžius. — Ltalijos prem- 
jieras pareiškė, Taikos kon
ferencijai, jog padiktuota jo 
kraštui taikos sąlyga yra to
kia sunki bausmė, kurios Ita
lija negalinti pakelti. Taigi 
jis prašė Trieste uosto klau
simo išsprendimą, ir Afrikos 
kolonijų atėmimą atidėti bent 
metams laiko, kai bus apkal
bama Vokietijos reparacijos. 
Mat Italija ruošiasi patiekti 
vokiečiams sąskaitą už pada
rytus nuostolius Italijoje ir 
tuo bent kiek atsigriebti.

Jei Trieste dabar būtų at
imtas iš Italijos, tai, reikš
tų tiek, kaip gyvam organiz
mui gabalą jo kūno išpiauti.

Taikos sąlygomis nepaten
kintos ir kitos valstybės, ne
gavusios to, ko norėjo.

Bernas. — Jau prieš kurį 
laiką spaudoje buvo rašoma, 
kad neutralioji Šveicarija 
pradeda pataikauti Sovie
tams. žinoma, rusai iš savo 
pusės nepaliko skolingi ir da
vė Šveicarijai užsakymą pa
gaminti 20 milijonų laikro
džių.

Dabar ta Rusų - šveicarų 
biznio draugystė tiek prasi
plėtė, kad sudaryta bendra 
kompanija Rumunijos naftai 
eksploatuoti.

Labai charakteringa, kad 
Rusija, linkusi visur pasiimti 
“liūto dalį,” čia nusileido 
šveicarams, sau pasiėmė tik 
40% tos žibalo bendrovės ak
cijų, o šveicarams paliko

tams į savo rankas paimti ne 
tik žibalo monopolį, bet ir vi
są to krašto prekybą.

Skęstančio Laivo 
Ginčas

Paryžius. — Mums prane
ša, kad prieš kiek laiko iš 
prancūzų okupuotos Vokieti
jos buvo išgabenta dar viena 
partija karo belaisvių, kurių 
tarpe buvo apie 60 lietuvių, 
savo laiku Hitlerio agentų 
sugaudytų Lietuvoje ir pri
verstų dirbti pagalbinius dar
bus vokiečių kariuomenėje. 
Dalis šių nelaimingų mūsų 
tautiečių galėjo išsigelbėti, 
tačiau dalis patalpinti belais
vių stovykloje Prancūzijoje, 
kurią saugo NKVD daliniai. 
Be šių belaisvių yra žmonių, 
kuriuos sugaudė NKVD da
liniai pačioje Prancūzijoje. 
Visi šie žmones yra pasmerk
ti mirčiai.

To laikraščio (atsiminki- 
i, tai ne bolševikų laikraš- 
b) šmeižtus Dr. Starkaus 
Iresu su padidinta porcija 
teartojo bolševikų spauda, 
Ėilygindama šį taurų lietu- 

8j^| prie vieno nacių pataikūno, 
įšku, bolševikų spauda iki 
>1 neatšaukė savo biauraus 
leižto, nors apie šį tūkstan- 
į gyvybių išgelbėtoją geru 
džiu yra parašiusi net ir 
•Iševikinė Lietuvos spauda. 
Ar kas pajėgs atitaisyti 
dėlę skriaudą minėtam kan- 
niui, ‘ kurią padarė piktos 
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Rašant apie paminėtus as- 
bnis, negalima nepažymėti, 
id tame pat laikraštyje pra
boje savaitėje ištisos skil- 
I “atiduotos” dviejų buvu- 
į Lietuvos diplomatų “dvi- 
Rrai.” Na, ir imasi tie buvę 

ja šė
lusios praeities mažmo- 
tts, pasistato vėjo malūnus 
kerta jiems savo kardais... 
JVieno iš jų, nemažai gerų 
pigų parašiusio, eilutėse 
įk pagiežos, tiek šiurkštų- 

kad baisu ir pamastyti, 
..Ip žmogus gali taip žemai 

^^Bardėti savo neapykantoje 
tZ?%;:iim žmogui, savo artimui, 

4*0 tautiečiui.
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Taigi nenustebkime, jei 
šveicarai, progai pasitaikius, 
pabandys Sovietams už tai 
atsidėkoti.

Pažymėtina, kad prieš ka
rą Rumunijos žibalo šaltiniai 
buvo beveik išimtinai Ameri
kos kapitalistų rankose. Da
bar Šveicarija padeda Sovie-

Fff « 
65-^i
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psiprašome 
sutrukdėme

skaitytoją, 
tokiais da-

lykais, kurie jam tikriausiai 
nebuvo žinomi ir kurių, grei
čiausiai, jis ir žinoti nenori.

Šios pastabos daugiausiai 
taikomos mūsų skaitytojams 
Europoje. Jos rašomos, pra
šant tremtinių lietuvių patar
ti nenuoramoms savo balti
nius išsiskalbti pas save, ne- 
siunčiant jų per Atlantą. Jos 
taikomos ir tam laikraščiui, 
kurs lietuvių tautos nelaimės 
valandoje turėtų suprasti ir 
pajusti savo visuomeninę at
sakomybę.

— Švedijoje daug nerimo 
kelia viršum jų galvų skren
dančios stratosferinės rake
tos, kurias rusai iš Vokietijos 
siunčia į šiaurę. Viena rake
ta sprogo virš Švedijos.

— Nepaisant rusų atstovo 
protesto, Dr. Evatt išrinktas 
T. konferencijos sekretorium.

— Iš Kinijos pranešama 
apie naujas komunistų kovas 
su valdžios kariuomene. Mū
šiai eina Šantung, šansi ir 
Honan provincijose, taipgi 
Mandžiūrijoje.

— Laikraščiai praneša apie 
Lietuvos partizanų smarkų 
priešinimąsi rusų okupacijai. 
Partizanai veikia ne tik miš
kuose, bet kaimuose ir net 
miesteliuose.

— Irano pasienin Britai ir 
Sovietai telkia kariuomenes 
“savo interesams apginti.”

— Portland, Ore., vyskupi
ja šiomis dienomis švenčia 
100 metų sukaktuves nuo sa
vo įsikūrimo. Yra tai antra 
seniausia vyskupija Ameri
koje.

— Du keturmotiriai B-17 
typo lėktuvai be lakūno bu
vo atskraidinti nuo Hawaii 
2,000 mylių. Juos kontrolia
vo radijo pagalba kituose 
lėktuvuose skridę lakūnai.

— Pereitame kare labai iš
garsėjęs Dunkerko (Prancū
zijoje) uostas, visiškai su
naikintas laike kovų, dabar 
vėl atstatytas ir atidarytas 
suisiekimui. Gyventojų skai
čius jame iš 500 jau pakilo 
iki 10,000.

— Komunistai patys paga
liau prisipažino, kad jų “ma- 
tuškoj” (Rusijoje) viešpa
tauja netvarka: ligoninės li
ko be daktarų, slaugių ir be 
vaistų.

BRAZILIJA ĮSILEIS TREMTINIU
Šiomis dienomis Brazilijon 

atvyksta anglų - amerikiečių 
. komisija, kuri tyrinės trem
tinių apgyvendinimo sąlygas 
šiame krašte.

Ar jums yra žinoma, kad 
Brazilijos valdžios atstovas, 
lankęsis Europoje, tremtinių 
tarpe suverbavo apie 100,000 
imigrantų, jų tarpe daug lie
tuvių ?

Rodosi, BALF savo biud
žete yra numatęs tam tikras 
pinigų sumas ir Brazilijon at
vykstantiems lietuviams, tad 
turėtų susirūpinti ir šiuo di
desniu tremtinių atvykimu. 
Jei yra paremiami atskiri as
menys, tuo labiau reikėtų ne
užmiršti didesniame skaičiu
je atvykstančių emigrantų, 
kurių tarpe, be abejo, bus ne 
mažai reikalaujančių pašal
pos.

Komunistai nori kalbėti visų 
lietuvių vardu

Montevideo mieste, Urug
vajuje, komunistai rengia sa
vo kongresą, kuriame žada 
kalbėti visų Pietinės Ameri
kos lietuvių vardu.

Katalikai ir kiti ne komu
nistai lietuviai griežtai pro
testuoja prieš tokį jų teisių 
panaudojimą savo kromelio 
reikalams.

Iš Sao Paulio pranešama, 
kad ten veikiančios lietuvių 
organizacijos, būtent Liet. R. 
Kat. šv. Juozapo Bendruome
nė, Lietuvių Jaunimo S-ga 
“Vytis” ir Lietuvių S-ga Bra
zilijoje nėra gavusios kvieti
mo dalyvauti tame kongrese 
ir savo atstovų nesiųs. Todėl 
komunistai gali kalbėti tik 
savo vienų vardu. K. P.

Suseke Stambius 
Spekuliantus

New Yorkas.—Šiomis die
nomis Amerikos valdžia su
sekė stambių spekuliantų 
grupę, kuri, sakoma, dariusi 
milijonines operacijas. Toje 
grupėje figūruoja turtinga 
New Yorko gyventojo, David 
Warner, šeima, — tėvas ir 4 
sūnūs.

Jiem ta spekuliacija gerai 
sekėsi, nes sūnūs turėjo aukš
tas vietas kariuomenėje. Ro
bert Warner, turėdamas UN- 
RRA (šanghajuje) vietą su 
metine alga $4,500, gaudavo 
iš tėvo siuntinius kojinių, ku
rias tenai pardavinėdavo po 
10 dolerių už porą.

Senis Warner, paklaustas, 
ką jis mano apie jo vaikų pa
darytą nusikaltimą, atsakė:

“Tai tik vaikiškas žaidi
mas.”

New Yorkas. — Neseniai 
ties Anglijos pakraščiais su
sidūrė du Jungtinių Valstijų 
laivai. Vienas jų, “American 
Farmer,” buvo taip sužalo
tas, kad įgula, neturėdama 
vilties laivą išgelbėti, jį ap
leido.

Tačiau laivas nenuskendo. 
Pribuvusi pagalba laimingai 
nuvilko jį į uostą.

Dabar tarp anglų ir ameri
kiečių eina ginčas, kam tas 
laivas turi priklausyti? Ei
nant tarptautiniu susitarimu 
jis turi likti nuosavybė to, 
kas jį išgelbėjo. Tačiau prie 
išgelbėjimo pretenzijas reiš
kia kaip anglų laivo “Eliza- 
bete” įgula, kuri pirmutinė 
atvyko pagalbon, taip ir ame
rikiečių 
Ranger” 
skęstantį 
uostą.

Kadangi laivas kainuoja 
$4,500,000, tai nuo to laimi
kio geruoju niekas nenori at
sisakyti ir bylą turės išspręs
ti teismas.

laivo “American 
jūrininkai, kurie 
laivą nuplukdė į

Surado Mussolini 
Lavoną

Milanas. — Pavia vienuo
lyno pogrindyje policija sura
do paslėptą Mussolinio lavo
ną, kuris čia neseniai buvo 
atgabentas iš St. Angelo vie
nuolyno.

Šią paslaptį policija suži
nojo iš tūlo vienuolio.
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GELBĖKIME PABĖGĖLIUS NUO 
MIRTIES!

Mūsų mirtingoje kovoje 
už Lietuvos ateitį, mano ma
nymu, svarbi yra kova už lie
tuvių pabėgėlių gyvybę, jų iš
laikymą taip dvasiniai, kaip 
ir materialiai. Kiekvienas jų 
yra pergyvenęs bolševikišką
jį ir naciškąjį terorą ir yra 
užsigrūdinęs lietuvis. Kančios 
ir persekiojimo mokyklą per
ėjęs bus tinkamiausias kovo
tojas dėl Lietuvos. Todėl 
svarbu mums juos nuo bado 
apginti, apgyvendinti saugioj 
vietoj ir remti juos jų pa
stangose grįžti į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą.

Meiles žygis 
Pabėgėlių šelpimas turi bū

ti mūsų pirmaeilis artimo 
meilės žygis. Pabėgėliai ne
gali grįžti dabar į Lietuvą, 
kadangi jų laukia ten tikra 
vergovė ir net mirtis. Kol ten 
viešpatauja komunizmas, tol 
laisvės nebus. Už laisvę ge
riausiai kovoja tie, kurie jos 
netenka, arba tie, kurie ją 
pilnai turi, kaip mes Ameri
koje.

Amerikos yra tradicija pri
glausti politinius pabėgėlius 
ir prievarta jų negrąžinti ten, 
iš kur jie atvyko. Nors Rusi
ja per nevalią UN komisijo
se nori juos grąžinti ir pri
verstiniems darbams sunau
doti, bet,^laisvę mykntieirto r 
kraštams užtariant, lietuviai 
pabėgėliai nebus grąžinti.

UNRRA nuo 1947 m. pra
džios nustos šelpusi pabėgė
lius. šelpimo darbą turi per
imti nauja tarptautinė orga
nizacija. Dabar eina pasiren
gimo darbai, kur apgyvendin
ti išvietintus žmones. Nežiū
rint, kokie bus valstybių pla
nai ir šelpimo tvarka, mes, 
lietuviai, dar daug turėsime 
aukų sudėti ir šelpimo darbą 
tęsti per BALFą.

Šelpimo tvarka
UNRRA ne visus lietuvius 

šelpė. Mes žinome, kad pabė
gėlių skaičius siekia virš 
100,000. šių UNRRA šelpė 
tik tuos, kurie gyveno sto
vyklose. Didelis nuošimtis 
lietuvių gyveno už DP kem- 
pių.Vienus ir kitus BALFas 
šelpia per savo įgaliotinius 
bei komitetus ir per Lietuvių 
Raudonąjį Kryžių.

BALFas turi savo įgalioti
nius su Komitetais Belgijoje, 
Danijoje, Italijoje, Ispanijo
je, Portugalijoje, Prancūzijo
je, Švedijoje, Šveicarijoje, 
Vokietijoje ir Austrijoje. Lie
tuvon buvo siųsta pašalpa 
per Russian War Relief ir per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių.

Šalpa yra dalinama tik jos 
reikalingiems, šalpos dalini
me neatsižiūrima į asmens 
politinius ar tikybinius įsiti
kinimus. Aš noriu pabrėžti, 
kad kai kuriuose laikraščiuo
se pasitaiką pranešimai apie 
kokius nors daromus politi
nius ar tikybinius skirtumus 
šalpos skyrime yra melas ar
ba sąmoningas noras pakenk
ti BALFui. Įgaliotiniams yra 
duotos instrukcijos, kurių 
privalo laikytis komitetai ir 
et Lietuvių Raudonasis Kry
tis.
j Pirmenybė pašalpai
Instrukcijos įsakmiai nu

rodo, kas turi pirmenybę pa
šalpai gauti: 1) Našlaičiai ir 
vaikai; 2) Motinos su vai
kais; 3) Ligonys, invalidai ir 
seneliai; 4) Mokslą einanti 
jaunuomenė; a) studentai,

b) vidurinių bei specialių mo
kyklų mokiniai ir c) pradžios 
mokyklų mokiniai; 5) asmens, 
aplinkybėms susidėjus, laiki
nai likę be darbo arba gauną 
už darbą atlyginimą, neuž- 
tektiną pragyventi. Jei kar
tais trūksta pinigų, tai arba 
visiems mažinama pašalpa, 
arba duodama tik labiausiai 
reikalingiems. Tas paliekama 
vietiniam komitetui nuspręs
ti. BALFo Centras nei atima, 
nei didina pašalpą, tik skiria, 
kaip leidžia biudžetas. Biud
žetas, žinoma, turi dugną ir 
todėl ne kartą išsisemia.

Verta žinoti, kaip BALFas 
gauna pinigus ir kaip skiria. 
Nemanykit, kad BALFas 
gauna, kiek nori ir kiek ir 
kaip nori skirti. Nuo pat pir
mų dienų National War Fund 
kontroliuoja visą pašalpą ir 
šalpos darbą. Tam fondui rei
kėjo įduoti numatytą šalpos 
projektą su duomenimis ir 
skaičiais, kur ir kiek yra pa
bėgėlių, kodėl reikalinga pa
šalpa, kaip, kam ir keno ji 
bus dalinama.

Pradžioje nebuvo tiksliai 
žinomas pabėgėlių skaičius, 
jų stovis, reikalavimai. Net 
vyriausybė neturėjo tikrų 
pranešimų. National War 
Fund, vajui praėjus ir pa-

kiekvieną bertainį pranešti 
šalpos išskyrimą ir vėl įrody
mų, kur, kiek yra lietuvių, ir 
koki jų reikalavimai. Pabė
gėlių skaičius pranešimuose 
augo, o National War Fund 
ne tik nedaugino šalpos su
mas, bet vis stengėsi mažin
ti. Pav., 1945 m. rudenį 1946 
metams skyrė 600,000 dole
rių, o vėliau pranešė duosiąs 
tik 500,000 dol. penkiolikos 
mėnesių laikotarpiui. Dar ne- 
galas metų, tad nebūkime tik
ri, kad ir tuos pilnai gausi
me. Pernai N.W.F. vajus ne
surinko visų prižadėtų pini
gu-

BALFas gauna iš N.W.F. 
pinigus tik kas mėnuo. Taip 
ir siunčia pabėgėliams. Neva
lia daugiau siųsti, nei atitin
kamiems kraštams skirta per 
metinį biudžeto svarstymą. 
Jei kur pasitaiko didesnis rei
kalas, tai BALF vadovybei 
visada yra daug vargo įtikin
ti N.W.F. vieniems biudžetą 
sumažinti, o kitiems padidin
ti. Pabėgėliai ir kai kurie mū
siškiai nesupranta visų pai
niavų, todėl susilaukiama ir 
nusiskundimų. Tiesiog yra 
negalima šelpti visus, kiek ir 
kur norima. Bet, kiek ir kaip 
buvo galima, sušelpta.

Pašalpos sumos
Ligi liepos 1 d. BALF išlei

do pašalpai pinigus $400,- 
527.15, nupirko maisto už per 
75,000 dol., medicinos reik
menų už 60,000 dol. Tuo pat 
laiku išsiųsta 579,800 svarų 
batų ir drabužių, 125,000 to
mų knygų ir kitų mokyklos 
reikmenų. Oficialiai, Presi
dent’s War Relief Control 
Board kovo 31 d., 1946 m. pa
skelbė, kad BALF iki tos die
nos buvo išleidęs pašalpai ar
ti 1,200,000 dol. — pinigais ir 
daiktais. Lietuviai ir gerašir
džiai kitataučiai surinko ir 
suaukojo reikalingą pašalpą.

Pabėgėlių padėtis ne tik 
nepagerėjo, bet dar pablogė
jo. Mūsų šalpos darbas dar 
nesibaigia ir greit nesibaigs. 
Pabėgėlių visi kratosi. BAL
Fas turi tęsti savo veiklą. Ne

Kai iš ūkio sūnų Sibiran išleido,
Tas kančias ir raižo Viešpačiui ant veido.
Drožia, skiedros krenta, dievuliukas žiūri,— 
Dievdirbis skausmingą patį Dievą kuria.
Jis pats savo širdį, kančią kryžiavoja:
Dievui veria šoną ir subado kojas.
Ant galvos vainiką iš erškėčių pina, 
Baltą medį drasko, drožia ir kankina.
Pasirėmęs ranką ant kaulėtų kelių,
Su kančia ir siela gimsta pats smutkelis.
Širdžiai nuraminti tiek skiedrų privelta:
Dievas atsistoja iš po senio kalto.
Dievdirbis nušvinta ir stebuklą mato:
Apie Kristaus galvą spindulėlių ratą.
Kai smutkeliui plėšė paskutinę skiedrą,
Iš kūrėjų lūpų žodis pasigirdo:
"Dieve, tu per kančią kruvinaisiais skruostais 
Toldai mano skausmą, ašaras nušluostai.
“Jei stubuklus rodai, aš tavęs maldauju,
Gelbėk nekaltuosius, bausk, kurie kerštauja!”
O kai jis Dievulį nunešė šventovėn,
Viso krašto žmonės grįžo į dorovę.
Ir patsai senelis už jaunystės vėjus
Atsiprašė, lūpas prie žaizdos pridėjęs.

Faustas Kirša.

žiūrint, iš kur reikės gauti 
pinigus, darbas negali būti 
nutrauktas. National War 
Fund nuo 1947 m. sausio 1 d. 
neveiks, nuo tos dienos BALF 
yra laisvas siekti paramos 
plačioje Amerikos visuome
nėje.

1947 metų programa
BALF jau turi National 

Budget Committee pritarimą 
kitų metų biudžetui, kuris 
BALF vadovybei yra numa
tytas — $525,000 sumai. To
kią sumą mes turime surink
ti, kad kitais metais išlaiky
tume šių metų lygmę.

Manęs negazdina tokia su
ma. BALF įrodė, kad pašal
pa reikalinga ir galima. Lie- 
tuvių^kįlm^ajnerikiečįiį^a^ 
Ti būti arti milijono. Nejaugi 
kiekvienas lietuvis neduotų 
dolerio metams sušelpti varg
stančius brolius ir seseris? 
Mes turime daug amerikiečių 
draugų, kurie mums padės. 
Darbas milžiniškas, bet nėra 
nenugalimas. Dabar metas 
ruoštis tampriau susiorgani
zuoti į didžiulį BALFą. Tene- 
būnie nė vieno veiklaus lietu
vio, kuris nesirašytų į Ben
drąjį Amerikos Lietuvių šal
pos Fondą. Nuo kūdikio ligi 
seniausio įrašykime ir auko
kime po dolerį. Dar ne kartą 
šauksimės į visuomenę auko
ti drabužius, batus, žaislus, 
knygas, paišelius, sąsiuvinius 
ir kitus reikmenis, būtinai 
reikalingus taip seniems, taip 
jauniems.

BALF turi 118 skyrių ir 
apie 1,000 pagelbstinčių drau
gijų. Stiprūs, veiklūs, gerai 
organizuoti ir savo darbą į- 
vertiną skyriai yra Bendrojo 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondo pagrindas. Fondas tu
ri skyrius sekančiose valsty
bėse : California, Connecticut, 
Illinois, Indiana, Iowa, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Mi
chigan, Missouri, Nebraska, 
New Hampshire, New Jersey, 
New York, Ohio, Pennsylva
nia, Rhode Island, West Vir
ginia, Wisconsin ir Kanadoje. 
Visi skyriai kur kas galėtų 
turėti daugiau narių.

Pabėgėlių darbai
Koks bus BALFo darbas 

tarp pabėgėlių? Tarp pabėgė
lių turime 30,000 vaikų nuo 
1-16 m. amžiaus. Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus praneši
mu, tremtinių tarpe yra 1,- 
728 studentai, lanką universi
tetus. Hamburge yra įsikū
ręs Baltijos universitetas. 
Nestudijuojančių arba dėl lė
šų stokos negalinčių studi
juoti studentų yra arti 1,000. 
Ir jiems reikia sudaryti gali
mumus studijuoti. Be to, vei
kia 28 gimnazijos ir progim
nazijos su 2,885 mokiniais, 89 
pradžios mokyklos su 2,923 
mokiniais, 28 vaikų darželiai 
su 976 mokiniais ir įvairiausi

kursai, chorų ir dramos rate
liai. Veikia ir skautai. Ame
rikos skautų draugovės pri
žadėjo sušelpti skautus uni
formomis ir kitomis reikme
nimis. Leidžiama kelios de
šimtys laikraščių ir įvairūs 
žurnalai. Net spausdinamos 
knygos ir rankvedėliai. Pro
fesinės draugijos tveriamos, 
kaip medicinos daktarų, ad
vokatų, žurnalistų ir kitų. 
Mums yra žinomi pabėgėlių 
tarpe 236 kunigai, 300 gydy
tojų, 97 advokatai, 100 žur
nalistų, daug profesorių ir 
rašytojų. Yra visa eilė pabė
gusių politikų, diplomatų ir 
valdininkų, žodžiu, didelė 
dauguma šviesuomenės yra 
išbėgusi. Dabar jiems turime 
duoti .progas susirikiuoti dar- 
buTlrzutbūtinei kovai uz iš
silaikymą būsimam Lietuvos 
nepriklausomybės gyveni
mui.

Tikslesni planai
Pabėgėliai daugumoje yra 

apgyvendinti stovyklose. BA
LF pirmininkas kun. Dr. J. 
B. Končius lankė tas stovyk
las ir tikimės, kad darbas eis 
sklandžiau ir organizuočiau. 
Dabar turėsime geriausius 
davinius ir geresnį pažinimą 
pabėgėlių reikalų. Jei kur bu
vo per daug ar per mažai 
šelpta, bus galima viskas iš
lyginti. Taipgi jie bus infor
muoti apie pašalpos galimu
mus, ir neturės klaidingų 
nuomonių apie paramos “be
dugnės maišą.”

BALF taipgi studijuoja ir 
kiek galima gelbsti imigraci
jai. Žinoma, ne pinigais gelb
sti, tik patarimais ir tarpi
ninkavimu, kadangi neturi 
tam lėšų.

Pagalba našlaičiams
BALFas paskutiniu laiku 

ėmėsi gelbėti našlaičiams. Vi
so atsirado apie 70 našlaičių. 
Jiems atvežti reikalingi lab
daringų organizacijų afidevi- 
tai, kuriuos sutiko parūpinti 
Catholic Committee for Re
fugees ir United States Com
mittee for the Care of Euro
pean Children. Bendradar
biauja ir protestoniškos or
ganizacijos. Našlaičių kelio
nes ir išlaikymą turės apmo
kėti lietuvių visuomenė.

Našlaičiams pargabenti ir 
paremti BALF Centras suda
rė komisiją, pavadintą Lietu
vių Našlaičių Fondu, kurio 
laikinais nariais yra pirm. 
Nadas Rastenis, reikalų ve
dėjas, Juozas Laučka, ižd. 
kun. Jonas Balkūnas, vice- 
pirm. Dr. M. J. Vinikas ir No
ra Gugienė, A. Žilinskas, sek
retorė S. čerienė, gydytoj a- 
patarėja Dr. Aldona šliūpai- 
tė, Petronėlė Jurgeliūtė-Be- 
veridge, Brooklyno Moterų 
Vienybės pirm. Ona Valaitie
nė ir Moterų Sąjungos N. Y.- 
N. J. apskrities pirm. St. Su-

batienė. Lietuvių Našlaičių 
Fondo pareiga bus: a) prižiū
rėti našlaičių reikalams siun
čiamas aukas ir tikslų jų su
naudojimą; b) pasirūpinti, 
kad atvežamieji našlaičiai 
turėtų tinkamas gyvenimo ir 
globos sąlygas. Našlaičių rei
kalams gaunamos aukos bus 
laikomos atskiroje sąskaito
je, pažymėtoje Lithuanian 
Ohphans Fund vardu. Jau 
yra maža suma pinigų šiame 
fonde. Tikiu, kad šiam fondui 
nebus sunku visus našlaičius 
Amerikon pasiimti, nes yra 
didelis žmonėse susidomėji
mas ir prijautimas.

Svarbūs vajai
Šiuo momentu BALFui la

bai reikalingas visuomenės 
bendradarbiavimas drabužių 
ir įvairiausių mokyklos reik
menų vajuje, kuris tęsis ligi 
rugsėjo 15 d. Jei sekate spau
dą, tai pastebite, kaip reika
lingi drabužiai ir mokyklos 
reikmenys. Prie šios progos 
noriu labai griežtai pabrėžti, 
kad mūsų visuomenė ir vadai 
BALFo pranešimus laikraš
čiuose atidžiai sektų, nes daž
nai tenka nereikalingai aiš
kinti asmenims ir draugijoms 
apie fondo reikalus ir pašal
pos išdalinimą. Fondas vi
suose lietuviškuose patriotiš
kuose laikraščiuose dažnai ir 
smulkiai daro pranešimus 
apie pašalpos reikalus: ko 
reikalinga, kiek, kur ir kas 
aukojo, kiek išsiunčiama ir 
kaip ir kada, kur ir kiek ir ko 
išsiunčiama, kam pasiųsta, 
kas priėmė, kas ir kur dalina. 
Kaip minėjąu, Fondas visa
da yra smulkiai spaudoje 
pranešęs, ir skyriams dažnai 
savo Biuletenius išsiuntęs ir 
atskirais laiškais pranešęs.

Ne tik reikalingi drabužiai 
ir reikmenys, bet šaukte šau
kiasi pabėgėliai maisto ir 
vaistų. Mes niekados negalim 
nutraukti drabužių, batų, 
maisto, vaistų, knygų, sąsiu
vinių, paišelių, žaislų, sporto 
įrankių ir kitų įvairiausių 
daiktų rinkliavą. Jų niekados 
užtektinai nesurinksime. Šau
kiuos į visus skyrius nenulei
sti rankų. Tik tada nustosim 
rūpinęsi, kai neliks nė vieno 
pabėgėlio vakarų Europoje.

Ruoškimės seimui
Rugpiūčio pabaigoje ren

giasi sugrįžti mūsų pirminin
kas iš Europos. Tuojau bus 
visuotinis BALFo skyrių su
važiavimas—spalių 18-19 d.d. 
Tada susiorganizuosime dar 
geriau ir rimtai pradėsime 
darbą 1947 metams.

Kun. Jonas Balkūnas,
BALF Vicepirmininkas.

KINIJOJE NEBUS TAIKOS

Jau 20 metų, kaip Kinijos 
kraštą kankina naminių ne
susipratimų vėžys. Naciona
listai ir komunistai, nerasda
mi bendros kalbos, savo nesu
tarimus bando išrišti ginklų 
pagalba. Tie ginkluoti susirė
mimai kartais tiek išsiplečia, 
kad juose dalyvauja šimtai 
tūkstančių žmonių.

Jungtinės Valstijos, norė
damos tą Kinijos žaizdą iš
gydyti, pasiuntė gen. Mar
shall, kad jis sutaikintų ko
munistų generolus su Čankai- 
šeiko vyriausybe. Tačiau pa
skutinių dienų pranešimai sa
ko, kad gen. Marshall taikos 
misija nepavykusi. Naminį 
Kinijos ginčą turės išspręsti 
ginklai.

Čankaišeikas ruošia naujas 
jėgas, su kuriomis tikisi ko
munistų pasipriešinimą Kini
joje visiškai likviduoti. Ar 
tas jam pavyks — parodys 
ateitis.

Daug kas kaltina Sovietus, 
būk jie pinigais ir ginklais re
mia kinų komunistus, kad į- 
vedę krašte suirutę, galėtų iš 
to pasinaudoti.

O kairioji spauda skelbia, 
būk Jungtinės Valstijos re
mia Kinijos “liaudies prie
šus,” suprask, čankaišeiko 
vyriausybę.

“THE STORY OF LITHUANIA” 
IŠLEISTA

Rugpiūčio 7 d. Stratford 
House New Yorke išleido Lie
tuvos istoriją anglų kalboje 
“The Story of Lithuania.” Is
toriją originaliai parašė kun. 
Thomas G. Chase (čižaus
kas). Jis nevertė, ar nesekė 
kurią nors lietuvišką istoriją, 
bet nuo pradžios ligi galo su
rinko žinias ir savais žodžiais 
atpasakoja visą Lietuvos is
toriją pradedant lietuvių 
tautos užgimimu ir baigiant 
1946 m. įvykiais.

Knyga turi 399 puslapius, 
6 žemėlapius Dr. K. Pakšto, 
autoriaus žodį, William H. 
Chamberlain įvadą, plačią bi
bliografiją, chronologiją ir 
indeksą, štai kokia įtalpa:

CONTENTS
I. Formation of the Lithua

nian State:
1. Beginnings of the Lithua

nian Nation.
2. King Mindaugas.
The early Lithuanian Grand 
Dukes:
1. The first of a Dynasty.
2. Brothers and co-Rulers.
3. Jogaila and Lithuania.
4. Vytautas the Great.

III. Lithuania of the Late Mid
dle Ages:
1. A Decade of Uncertainty.
2. Grand Duke Casimir.
3. Grand Duke Alexander.
4. The Last of a Dynasty.
5. The union of Lublin.
6. The Protestant Revolt.

IV. The Polish - Lithuanian Re
public:
1. Valois and Bathory.
2. First of the Vasas.
3. The Muscovite and Swed

ish Wars.
4. Two Native Rulers.
5. The Electors of Saxony.
6. The First Partitions.
7. The Final Partitions.

V The Regeneration of Lithua
nia:
1. Lithuania and Napoleon.
2. Liberalism of Tsar Alex

ander.
3. The Insurrection of 1863.
4. Forty Years of Repres

sion.
5. Regeneration of Lithua

nia.
6. Political Rebirth of Lith

uania.
The Republic of Lithuania.
1. Reestablishment of In

dependent Lithuania.
2. Wars of Independence.
3. Domestic and Foreign 

Settlements.
4. Lithuania and World War 

II.
Bibliography.

MAPS AND TABLES
1. The Republic of Lithuania 

(1918-1940).
2. The Line of Gediminas in 

Lithuania and Poland (1316- 
1572).

3. Chronological Table.
4. Rulers of Lithuania.
5. The Areas Inhabited by the 

Aistians in the Early 13th Cen
tury.

6. The Kingdom of Lithuania 
under Mindaugas (c. 1226-1263).

7. The Grand Duchy of Lith
uania undei' Gediminas (1316- 
1341) and Algirdas (1345-1377).

8. The Grand Duchy of Lith
uania under Vytautas the Great 
(1392-1430).

9. Lithuania and Poland at 
the Union of Lublin in 1569.

|isnt 16,1946________

l^nvdli
L iš Stutthof o Koncen

Rašo A. Gervyd 
--------•---------
ir kain
vedė, k 
relė. A
nes cer
ba nūn„negausia... dingas'

^paprastai tei- 
į Ne tas, kad juodais

Po l

II.

VI.

10. The Grand Duchy of Ljl 
uania (1569-1772).

11. The Partitions of Lithi 
nia (1772-1795).
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staigos, knygynai ir mok 
los turėtų ją įsigyti. Da 
mūsų jaunimas negalės p 
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knygos anglų kalboje.
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Gausiu — negausiu . . .
šeštadienis paprastai tei- 

■kia daug vilčių. Ne tas, kad 
'iš darbo grįžtant sutiks su 
orkestru, ar ant duonos už
dės griežinuką kumelinės deš- 
»ros. Ne, ne tas: šeštadienį 
bus paštas, blokavas dalins 
[laiškus, o gal ir siuntinius.

Laiškus gauti mėgsta visi, 
net būdami laisvėje ir visu 
kuo patenkinti. Kiekvienam 
jpatinka tas dvasios ryšys, 
ftas rašytas žodis asmeniškai 
'jam, ne laikraščio straips- 
Įniui ir ne radijo pranešimui. 
[Laiškas patinka labiau už pa
sikalbėjimą, nuaidėjusiį ir iš
nykusį garsą, nes jis duoda 
iprogos daugiau įsigilinti į 
[pasakytą mintį ir giliau pa
busti reiškiamos meilės dvel
kimą.

Tad ar nuostabu, jei kali
nys nekantriai laukia šešta- 
Įdienio, jei jis mintyse nuolat 
kartoja lyg užburiančius žo- 
įdžius: gausiu — negausiu, 
Įgausiu — negausiu . . . Per 
[dienų dienas išsiilgęs savųjų, 
Kjimtus kartų apsvarstęs, kas 
[bus parašyta tame laiške, jis 
vis dėlto jo laukia nekantriai, 
laukia, kaip saulės iškepinta 
[žolė vakaro rasos.

Jis, kaip ir tas šaltas for
malistas cenzorius, iš anksto 
[žino, apie ką ten bus parašy
ta. žmona rašys apie vaiku
čius, apie pasiilgimą, meilę ir 
bus daugelis pabučiavimų, 
feužadėtinė žadės ištikimybę 
ar tvirtins, kad ji lauks jo 
■grįžtant, lauks ilgai, kad ir li
gi amžiaus pabaigos. Motina 
rūpinsis savo sūnelio sveika
ta ir neužmirš pasisakyti, 
Kad ji nuolat meldžia Aukš- 
Kiausiojo palaimos . . . Visi 
rašys, kad laukia jo grįžtant 
Kalėdoms, o jei ne Kalėdoms, 
[tai Velykoms, o jei ne Vely
koms, tai tikriausiai Sekmi- 
[nėms . . .
I. Ne, ne, ten bus daug dau
giau parašyta. Ten tikriau
siai rašys apie artimuosius

ir kaimynus: kas mirė, kas 
vedė, kam gimė sūnus ar duk
relė. Apie politiką nerašys, 
nes cenzorius tokį laišką ar
ba numes į krepšį arba ‘nuo
dingas” eilutes storai užteps 
juodais dažais.

Po apelio visi susispiečia 
prie bloko durų, kur stovi 
blokavas ar šreiberis, ranko
je laikydamas pundelį laiškų. 
Nepaprasta tyla, šaukia pa
vardes ir numerius. Kai lai
mingasis, užmiršęs tylą, grū
dasi atsiimti savo laiško, ky
la mažas šiurenimas, kurį 
tuojau stengiasi numalšinti 
tasai, kuris nekantriausiai 
laukia ištariant jo pavardės:

— Cicho, cholera! . . .
Gavusiojo laišką veidas 

spindi džiaugsmu, jį tuojau 
apspinta draugai ir klausia, 
ką rašo. Negavusieji nusime
na, susirūpina—gal kas nege
ro namuose. Tačiau daugiau
sia rūpesčio teikia tam, kas 
gavo tuščią voką. Kas ten ga
lėjo būti parašyta . . . Gal 
gestapas nučiupo, gal ką nors 
neatsargiai parašė ... O gal 
laiškas rašytas ne vokiškai. 
O gal . . . Bet kas gali atsa
kyti į visus “gal.”

Tuščias vokas . . . vis vien 
jis malonus, kad ir tuščias. 
Jis ir tuščias kalba į išvargu
sią kalinio širdį, kuri džiau
giasi bent tuo, kad žino, jog 
laiško rašytojas yra gyvas. 
Gyvas, gal ir sveikas, naudo
jasi laisve, virš jo nugaros 
nekabo lazda ir jo horizontą 
nesiaurina spygliuotos vielos.

Negavęs laiško, tikisi jį 
gauti kitą šeštadienį. Tikisi, 
nes kalinys negali gyventi be 
vilties. Per mėnesį vis vien 
gaus tik vieną laišką, dau
giausia du, nors jam parašy
tų ir visą šimtą. Tokios lage
rio taisyklės. Išrinks jam iš 
visų laiškų vieną nuo arti
miausio žmogaus, o visus ki
tus atgal arba į krepšį, žiū
rint, koks cenzoriaus ūpas.

Esu sveikas
Kalinio laiškas yra nuobo

džiausias pasauly, nors arti
mųjų jis labiausiai laukia
mas. Jeigu kalinys nuspėja,

ką jam parašys artimieji, tai 
kalinio laiško turinį galima 
žinoti neskaičius. Jis para
šys, kad yra sveikas, kad ga
vo laišką ar siuntinį, papra
šys jam vėl parašyti — ir vis
kas. Daugiau nieko. Nieko, 
nes jis negali rašyti, ką dir
ba, negali pasakyti, ką jis 
jaučia, nė ką jis mąsto. Net 
negali prašyti atsiųsti jam 
rūbų ar baltinių, nes lagery 
to “netrūksta.” Leidžiama 
prašyti tik maisto.

Kai rašo apie meilę ir pa
siilgimą, cenzorius raukosi ir 
sau po nosia nuolat niurna: 
“Bloede Šache, bloede Ša
che” . . . (niekai). Ir jis tei
sus, nes penkiolikoje leistų 
rašyti eilučių negi galima iš
sakyti visą meilę, kuri susi
kaupė per mėnesį, per tas il
gas keturias savaites, kurios 
praslinko nuo vieno laiško iki 
kito.

Esu sveikas . . . kalinys 
prašo parašyti saviems ir ta
da, kai jis jau alsuoja pasku
tinius atodūsius. Esu sveikas, 
nes lagery žmonės “neserga,” 
miršta nesirgę ir sveiki . . .

Kalinys negali perduoti lin
kėjimų nuo savo draugų, nes 
laisvėje neprivalo žinoti, kas 
yra patekęs už vielų. Tačiau 
gali, įrašyti linkėjimus savo 
artimiems ir draugams, bet 
tai nepatartina, nes gestapas 
pradės šnipinėti tuos sveiki
namus draugus. Apie pašali
nius dalykus gali teirautis 
tik tokiais žodžiais, kurie cen
zoriui nesukelia įtarimo.

Kiek kitoks galėjo būti 
garbės kalinio laiškas. Nors 
garbės kalinys taip pat netu
rėjo teisės sirgti, tačiau jam 
buvo leidžiama rašyti šiek 
tiek ir “bloede Šache.” Mat, 
jis galėjo rašyti kas savaitė 
iki 30 eilučių. Tokiame laiške 
jis jau galėjo parašyti apie 
savo jausmus ir apie sapnus, 
kurie dažniausiai būdavo iš
galvoti. Tai buvo priemonė 
ką nors pasakyti, ko norma
liai nepraleistų cenzūra.

Sakysim, į lagerį buvo at
vežtas inž. A. Šapalas, ku
riam buvo atimta teisė susi
rašinėti ir gauti laiškus ar 
siuntinius. Vienas iš mūsiš
kių rašo savo žmonai, kuri

dirbo toje pačioje mokykloje, 
esą, sapnavęs, kad vienas jos 
kolegų mokytojų pasivertęs 
žuvimi (šapalas yra žuvis) ir 
per visokius vandenis atplau
kęs net iki manęs. Jis papa
sakojęs apie tave, paskui nu- 
siskundęs, kad negalįs rašy
ti, nė kitų raštų skaityti, o 
maitintis galįs tik iš dėdės 
rankų . . .

Viskas buvo suprasta, ir 
siuntiniai ėjo ne tik nuo dė
dės, bet ir nuo kitų, žinoma, 
ne jo vardu.

Kokia buvo padėtis krašte, 
daug sužinodavome iš moki
nės Linutės pergyvenimų mo
kykloje. Linutė kartais gyve
no viltimi, kartais baime, bu
vo baudžiama ir vis sunkiai 
jai sekėsi visokį egzaminai. 
Linutė simbolizavo Lietuvą, 
mokytojas — okupantą, o 
draugai — įvairią visuomenę.

Kai norėdavom gauti foto
grafiją, kuri čia griežtai bu
vo draudžiama, prašydavom 
į siuntinį įdėti tokios tai fir
mos (įrašydavom fotografo 
pavardę ar foto studijos pa
vadinimą) pyragaičių, dan
tims miltelių ar tiesiog vais
tų širdžiai sustiprinti . . . Na
miškiai mokėdavo tuos “vais
tus” taip supakuoti, kad revi
zija jų neužčiupdavo.
Klaidatikiams — tik 5 eilutes

Tačiau ne visi buvo toki 
laimingi, kurie galėjo rašyti 
30 ar 15 eilučių. Buvo žmo
nių, kuriems buvo leidžiama 
rašyti tik penkių eilučių laiš
ką. Tai lietė vadinamus bib- 
listus, kurie žmonėms aiškin
davo bibliją ir kurie buvo 
nusistatę prieš bet kokį karą. 
Už tai vokiečiai juos sukišo 
į lagerius.

Vieną kartą teko išsikalbė
ti su vienu senuku biblistu. 
Tai batsiuvys iš Tilžės. Pasi
rodo, kad ne tik jis, bet ir jo 
senutė žmona yra lagery.

Paklaustas, ar susirašinėja 
su žmona, senukas išsiėmė iš 
kišenės keletą laiškų ir juos 
parodė. Laiškas iš Buchen- 
waldo koncentracijos lagerio. 
Rašytas ant specialaus blan
ko, kuriame išspausdinta 
maždaug taip: “Kadangi pa
kartotinai yra atsisakiusi iš
sižadėti savo klaidatikystės, 
tai, deja, jai leidžiama rašy
ti laiškas tik penkių eilučių.”

Kadangi blankai spausdin
ti, tai tenka manyti, kad to
kių “klaidatikių” ten buvo

daug. Tie biblistai, tiesa, yra 
žmonės gana savotiški — lai
ko savo aiškinimus neklaidin
gais ir ne visai krikščioniškai 
smerkia kitas krikščioniškas 
religijas. Lagerio vadovybė 
kartas nuo karto, beveik kas 
pora mėnesių, sukviesdavo 
juos pas save ir siūlydavo 
laisvę, jei atsižadės savo 
“klaidatikystės.” Tačiau jie 
bevelydavo pasilikti lagery.

Su pacifistais (taikos šali
ninkais) kartą buvo vienas 
nuotykis, apie kurį kalbėjo 
visas lageris.

1944 m. vasarą, kada lage
rio gyvenimo sąlygos buvo 
žymiai palengvėjusios, iš 
Baltstogės kalėjimo atvežė 
du “starovierus.” Jie nevalgė 
mėsos, nė sriubos, kurioje bu
vo mėsos žymės; prieš nieką 
nenusiimdavo kepurės ir at
sisakė eiti į bet kokį darbą. 
Tai buvo senas tėvas ir jo 28 
metų sūnus.

Joki grasinimai nė muši
mai nieko nepadėjo. Pasta
čius juos drauge su kitais 
apeliun, jie pasilikdavo sto
vėti su kepurėmis, nors būda
vo duodama komanda jas nu
siimti. Dėl to rikiuotėn jų vi
sai nestatė — palikdavo sto
vėti prie bloko. Išvaryti į 
darbą, jie nedirbdavo. Vokie
čiams, sako, nedirbsime.

Pagaliau uždarė juos į bun
kerį — vadinasi — izoliavo, 
maitino tik vandeniu. Čia 
juos įtikinėjo, kad pakeistų 
neišmintingą savo nusistaty
mą, nes kitaip jie čia mirsią 
badu. Jie atsakė, kad nieko 
daugiau nenori — tik mirti.

Tada perkalbinėjo sūnų, 
esą, jis jaunas, gyvenimas 
dar prieš akis, tad kam jis 
klauso savo tėvo. Tačiau sū
nus pasiliko kietas ir laikėsi 
savo.

Kai visoki bandymai lage
rio vadovybei nusibodo, o jo
kio ypatingo įsakymo dėl jų 
neturėjo, tai nusprendė juos 
užpiudyti šunimis.

Išvedė į kiemą, paleido šu
nis ir liepė juos draskyti. 
Specialiai išmokyti šunes, 
kurie visuomet plėšriai pul
davo nurodomą auką, pradė
jo vizginti uodegas ir ėmė 
maloniai apie juos sukinėtis.

SS vyrų pyktis, o kitų nu
stebimas, buvo didelis. Tėvą 
su sūnum grąžino į bunkerį. 
Koks buvo tolimesnis jų liki
mas, niekas nežino.

(Bus daugiau)

MIRŠTANČIOS GULBĖS GIESME
(Mūsų specialaus korespondento Europoj pranešimas)

Paskutinė Tautų Sąjungos 
Sesija Ženevoje

Balandžio mėn. Genevoje 
susirinko paskutinioji Tautų 
S-gos sesija. Ta pati nelai
mingos atminties Tautų S-ga, 
kuri per 20 metų sprendė pa
saulines problemas, kūrė ir 
stiprino taiką, ieškojo kelių 
nusiginklavimui.

Jos darbai buvo nesėkmin
gi. Nežiūrint gražiausių kal
bų apie nusiginklavimą, vi
sos valstybės kalė ginklus, o 
jos siekimas sukurti pastovią 
ir ilgalaikę taiką, atnešė ne
palyginamo žiaurumo antrą
jį pasaulinį karą, kurio var
guose ir grėsmėje ir šiandien 
visas pasaulis gyvena.

Tautų S-ga nesutrukdė Ja
ponijai užpulti Kiniją, Itali
jai užpulti ir nukariauti Abi
siniją, ji nebuvo pajėgi pasi
priešinti Hitlerio avantiū
roms.

Nors Genevos Tautų S-ga 
visiems agresoriams nebuvo 
kieta ir veiksminga, tačiau 
visi agresoriai ją apleido, kai 
pradėjo savo nusikalstamuo
sius darbus. Tautų S-gą pali
ko Italija, kai užpuolė Abisi
niją, ją paliko Japonija,' už
puolusi Kiniją, iš Tautų S-gos 
pasitraukė Vokietija, pradė
jusi svetimų žemių grobimą, 
o Sovietų S-ga iš Tautų S-gos 
buvo pašalinta dėl neteisingo 
Suomijos užpuolimo.

Trys pirmieji Tautų S-gos 
niekintojai jau susilaukė at
pildo, o ketvirtasis dar ir da
bar baugina pasaulį, bet ne
abejotinai ateis ir jam panaši 
eilė.

Šį kartą Tautų S-gos vy
rai susirinko į Genevą ne po
litinių painiavų narplioti, bet 
konstatuoti faktą, kas yra į- 
vykę. O tas faktas trumpas 
ir visiems pakankamai aiš
kus. Tautų S-ga taikos nesu
kūrė, ji mirė, beliko tik pasi
rašyti laidotuvių aktą, pasi
dalinti palaikus, sugiedoti 
mirštančios gulbės giesmę ir 
atsisveikinti.

Paskutinį kartą suvažiavę 
į savo kūdikio laidotuves, bu
vusieji Tautos S-gos kūrėjai 
ir simpatikai savo kalbose at
virai prisipažino, kad Tautų 
S-ga savo uždavinio neatliko 
ir turėjo užleisti vietą nau-

joms institucijoms. Tautų 
S-ga buvusi veikli, kur veik
ti nereikėję, kur reikėję tik 
ramybės ir kantrybės, ir bu
vusi visiškai suglebusi, kur 
reikėję ryžtingumo ir ener
gingos veiklos.

Paskutinėje Tautų S-gos 
sesijoje norėjo dalyvauti ir 
Baltijos valstybės, Tautų 
S-gos nariai. Atstovauti Lie
tuvą darė žygių prie Tautų 
S-gos akredituotas Lietuvos 
min. E. Turauskas, Latviją— 
Feldmanis ir Estiją—Selte
ris. Bet Baltijos valstybės ne
buvo įsileistos; jų atstovams 
buvo pasiūlytos vietos diplo
matinėje tribūnoje. Baltijos 
valstybių atstovai paskuti
niosios Tautų S-gos sesijos 
pirmininkui norvegui Kamb
ro įteikė notą dėl Tautų S-gos 
turto, įnešto Baltijos valsty
bių.

Dar prieš posėdžių pradžią 
sovietinės Baltijos “respubli
kos” telegrama kreipėsi į 
Tautų S-gos turtą ir paliki
mą. Telegramos, kai įprasta, 
nebuvo išdalintos delegaci
joms ir į jas nebuvo atkreip
tas dėmesys. Tik Tautų S-gos 
palaikus skirstant, prancū
zų atstovas pasiūlė, kad rei
kėtų įtraukti ir Sovietų Są
jungą, kad ir Baltijos “res
publikų” vardu. Prancūzų pa
siūlymą palaikė tik lenkas, 
čekoslovakas ir jugoslavas. 
Visi kiti pasisakė prieš, pri
mindami, kad Sovietų S-ga iš 
Tautų S-gos buvo išmesta. 
Prancūzų pasiūlymas buvo 
atmestas.

Lietuvos delegacija visų 
delegacijų pirmininkams ir 
spaudai įteikė gausiai moty
vuotą pareiškimą.

St. Devenis
VAITONIS PAMESTAS 

AMERIKON^

“Argentinos Lietuvių Bal- 
įsas” praneša, jog Argentinos 
šachmatininkų Federacija 
pasiuntė Povilui Vaitoniui 
kvietimą atvažiuoti dalyvau
ti Argentinos šachmatininkų 
turnyre.

P. Vaitonis yra žymus Lie
tuvos šachmatininkas. Jis da
bar gyvena Švedijoje.

J. Strazdas
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k> visokiausių rūšių, ir ten nebuvusiam sunku buvo su- 
tvokti, kur ir kas yra tiesa ir kas pramanyta.
I Tad sutikti tikrą ii' dar ne vieną patikimą liudininką, 
turis pats viską savo akimis matė ir ant savo kailio 
fergyveno, žurnalistui buvo didelis laimikis.
I Buvo labai įdomu iš patikimų asmenų sužinoti, ko
pos buvo Vienoj nuotaikos raudonarmiečiams atėjus, 
taip jie nūn atrodo ir kokie yra jų santykiai su vietos 
wventojais.
I Turint tuos davinius, galima susidaryti apytikrį vaiz- 
lą, kaip yra dabar, antros rusų okupacijos metu Lietu
voj. Tad jas pirmiausia ir susiieškojau. Viena iš jų bū
ro raudonojo kryžiaus sesutė M. šakovaitė, kita — 
poksleivė L. Tomkutė.

Išlaisvino iš kalėjimo, o paskui sušaudė
■ M. Šakovaitė beveik stebuklingu būdu yra išnešusi 
i Lietuvos gyvybę ir dar 1941 metais atbėgusi į Vie
pi. Šakovai buvo sulietuvėjusi žydų šeima, kuri buvo 
Sutraukusi ryšius su žydų visoumene ir susigyvenusi su 
Ktuviais.
■Enkavedistai šakovą, jos tėvą, pasodino į kalėjimą. 
I, kalėjimo jį išlaisvino vokiečių kariuomenė. Neilgai 
Btgi jis džiaugėsi laisve.
[Po poros mėnesių jį ir jo žmoną vokiečiai suėmė, ir 
Bugiau jų niekur niekas nematė ir nebegirdėjo. Suži- 
pjusi, kad vokiečių policija ieško ir jos brolio, M. ša- 
Byaitė paspruko į Vieną, nes įsitikino, kad jos laukia 

pats likimas, kaip ir tūkstančių žydų.

Išgyvenusi dviejų okupantų žiaurumus, laimingu bū
du, Dr. B. Matulionio dėka, pralindusi pro mirties kil
pas ir atnešusi savo gyvybę į Vieną, troško dar pagy
venti, dar kiek pratęsti jaunystės dienas.

Kiek atsipeikėjo, bet mirtis persekiojusi nesiliovė. 
Vieną apsupo tos pačios gaujos, nuo kurių milijonai 
vargšų žmonių žūva, bet daugumas jų nežino už ką, — 
be nusikaltimo, niekas nieko blogo nepadarę, be teismo 
sprendimo.

Šakovaitė čia vėl buvo tardoma, enkavedistų perse
kiojama, bet gailestingosios seselės uniforma, raudo
nojo kryžiaus ženklelis ir draugių pasiaukojimas lai
mingai išveda ją pro visus mirties pavojus. Jos veido 
bruožai buvo jos išgyvenimų liudininkai, ir jie buvo iš
kalbingesni už jos pasakojimus.

Amerikiečių, anglų ii’ prancūzų dalinių atžygiavimas 
į Vieną buvo jai laimingiausia diena jos gyvenime. Tą 
įvykį ji pasakojo man su tokiu džiaugsmu, su tokiu ma
lonumu ir entuziazmu, kurį sunku tat plunksna per
duoti.

Kas tos santvarkos nėra išgyvenęs, tas iš pasakoji
mų ir aprašymų pilnutinio vaizdo nesusidarys. Santar
vininkų dalinių atžygiavimas sudarė galimybes jai iš 
Vienos kuo greičiausiai pasprukti. Dabar ji jaučiasi lai
mingiausioj! iš laimingųjų ir patyrė, kad toj pačioj že
mėj yra ne tik pragaras, bet ir rojus.

— Aš dar noriu grįžti prie Vienos temų. Ar tiesa, 
kad daugumas Vienos moterų buvo išniekintos ir kad 
daug moterų buvo užkrėstos venerinėmis ligomis? — 
klausiu viešnią iš Vienos.

— Vos mūšiams paliovus, į ambulatorijas ir ligoni
nes pradėjo plaukti išniekintos moterys, prašydamos 
pagalbos. Jų buvo tiek, kad ligoninės ir ambulatorijos 
nebespėjo suteikti pagalbą. Vėliau tų skaičių padidino 
naujos venerikių aukos, kokių gal Viena dar nėra tu
rėjusi. Mačiau tragingų scenų, — pasakojo raudonojo 
kryžiaus gailestingoji ligoninės sesutė.

Antros pasakojimas
Dar šiurpesni buvo mano paminėtos L. Tomkutės 

pasakojimai. Ji gyveno pavieniui, privatiškame kamba
rėly ir neturėjo nei uniformų, nei ženklelių, kas ją bent 
kiek apsaugotų nuo pasikėsinimų.

Be to, yra jauna 19 metų, simpatinga ir graži lietu
vaitė. Jos tėvas buvo populiarus ir daug rašęs žurnalis
tas, kurį bolševikai kalėjime sušaudė.

Su motina ir jaunesniąja sesute per karą pasimetė, 
brolis liko Vienoj, o ji čia vienų viena. Išplėštas šeimos 
maitintojas tėvas, atskirta nuo rūpestingos motinos ir, 
be to dar, apsupo ją raudonųjų pinklės. Palikusi tėvy
nę, tėvo kapą, gimines, taip toli atbėgo gelbėdamosi 
nuo raudonųjų budelių, bet ir čia likimas ją pasiveja, 
pastoja jai kelią. Ji toliau bėgti nebegali ir patenka į 
priešo rankas, į jos tėvo ir dar tūkstančių kitų lietuvių 
budelių nagus.

Savo išgyvenimus ji pasakoja virpančiu balsu, vos 
akyse sulaikydama ašaras, vos gaudydama kvapą ir, 
rodos, vien iš tų skaudžių pergyvenimo prisiminimų su
stos jai plakusi širdis.

Ji pasakoja lėtai ir aš užsirašau:
Kas buvo Vienoje

— Vienoj nemažas žmonių skaičius laukė bolševikų. 
Jiems sutikti buvo atnešta ir gėlių. Per radiją ir plaka
tai skelbė, kad atėjo išlaisvinti iš nacių jungo. Pirmiau
sia “išlaisvinimas” prasidėjo nuo krautuvių. Visas jas 
atplėšė ir ištuštino. Po to sekė butai. Kareiviai ėjo per 
butus, darė smulkiausią kratą ir sakėsi iešką vokiečių 
ir Vlasovo armijos karių. Karių ieškojo stalčiuose, vali
zose, kuprinėse, net kišenėse. Per tokias kratas jeigu 
kambariuose tokių karių ir būtų buvę, tai nebuvo ma
žiausio pavojaus jiems: medžiotojai jų būtų nematę, nes 
jie turėjo kitus taikinius. Jie uoliai rinko pinigus, laik
rodžius, žiedus, brangenybes, drabužius, maistą, na ir 
kas tik pakliuvo.

Pasirinkimo didelio nedarydavo. Tai liudijo apie jų 
neišlepintą skonį. Vieniečių spintos, stalčiai, valizos bei 
kišeniai tuštėjo, o raudonųjų herojų pilnėjo. Kiti bijojo 
kištis į kuprines, tai metė per langą, o jų draugai su
rinkdavo. Kiti grobio nebegalėdavo panešti, tat laiptais 
nuleisdavo žemyn.

Plėšikavimas vyko jau ir tada, kai gatvėse dar ėjo 
mūšiai ir kai žmonės lindėjo slėptuvėse.

Pati pasakotoja irgi buvo apiplėšta, kai buvo slėp
tuvėje. Jai liko tik tas, ką turėjo greitomis ant savęs 
pasiėmusi.

Nors viską buvo gerai paslėpusi, bet plėšikavimo me
nininkai visas paslaptis atidengdavo. Atėjusi rado vi
sai ištuštintą kambarį, net lovoj nei vienos pagalvės, 
nei vienos antklodės bei baltinių.

Tuoj atsirado nauja uniformuotų prekybininkų rūšis, 
kurie varė prekybą vieniečių gėrybėmis. Ypač buvo 
žvejojami laikrodžiai, nes jie tik labai retas jų teturė
jo, ir iš viso jiems laikrodis buvo nepasiekiamas luksu-

sas. Čiupę laikrodį tuoj bėgdavo pas fotografą ir, jeigu 
pavykdavo jį susirasti, laikrodį išryškindavo taip, kad 
fotografijoj pilniausia atsispindėdavo.

Butus aptuštinus, plėšikavimas prasidėjo gatvėse. 
Turėti laikrodį, gerą paltą, buvo pavojinga rizikuoti, ne 
tik daiktams, bet ir gyvybei.

Baisios dienos moterims
Tai ne viskas. Baisiausios dienos buvo moterims.
Vienoje vyko visuotinis moterų išniekinimas. Tai 

miesto gyvenime visai naujas ir negirdėtas įvykis, ku
ris nepraeis istorijoj nepažymėtas.

Moterų išniekinimas Vienoj ėjo dieną ir naktį. Buvo 
nesaugi nei 68 metų senutė, nei 13 metų mergaitė.

Moterys metė moteriškus rūbus ir eidavo gatvėn ap
sirengusios vyriškai. Jos išsipaišydavo, išsitepdavo vei
dus, apsirengdavo senų moterų suplyšusiais drabužiais, 
išsigrimuodavo ir vaizduodavo senas moteris, kad tik 
nuo savęs nukreiptų sužvėrėjusių žmonių dėmesį.

L. Tomkutės garbę ginti pasišovė jos brolis. Jo gink
las — pasiaukojimas ir peilis rankoj. Bet geriau to iš
vengti. Tomkutė palenda po lovą, apstato ją lagaminais. 
Taip jai, beginant lietuvaitės vardą, teko išgulėti po 
žema lova 9 dienas.

Nuo gulėjimo ant grindų prakiuro šonai, atsivėrė 
žaizdos, kurias ji ilgai nešiojo ir kurių pėdsakai liko vi
sam amžiui. Jie bylos apie šėtoniškos santvarkos žyg
darbius.

Tokių aukų buvo tūkstančiai. Vadinas, bolševikas ne
pasikeitė. Aišku, ne kitaip yra Lietuvoj ir dabar, dar 
gal blogiau. Atėjus Vienon amerikiečiams, anglams bei 
prancūzams, ankstyvesnieji okupantai apsitvarkė.

Bet kas okupantų užgaidas pažabos Lietuvoje? Aus
trai bolševizmą jau pažino lig soties per trumpą laiką. 
Jie raudoniesiems gėlių jau daugiau nebeneš.

Per visuotinius Austrijos rinkimus į senatą austrai 
pareiškė komunizmui griežtą protestą. Komunistai ga
vo vos vieną atstovą. Taigi, komunistai gavo balsų tiek, 
kiek yra nenormalių žmonių. Ypač komunistai nusmu
ko jų pačių valdomoj zonoj.

Taigi, komunistai tik ir turi dar pasisekimą ten, kur 
jų dar žmonės nepažįsta. Ir kai Lietuvon pirmą kartą 
brovėsi raudonieji svečiai, lietuviai niekur nebėgo, nes 
komunistinės tvarkos gerai nepažinojo ir nenumatė 
gresiančių visiems luomams pavojų. Tas neatsargumas 
buvo apmokėtas 12,000 nužudytų ir 40,000 ištremtų į 
Sibirą lietuvių.

(Bus daugiau)
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RENGIASI SEIMAMS

Todėl sveikiname jų suma
nymą ir laukiame, kad grei
čiau jis būtų įgyvendintas. 
Tik dalelės tų pasakojimų pa
siklausius, jau matosi, kaip 
skaitytojai bus jais sudo
minti.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Kunigų Vienybės Draugi
jos susirinkimas įvyko rug- 
piūčio 13 dieną, Easton, Pa. 
pas kuopos pirmininką kun. 
Pr. Garmų. Ten tarp kitko 
buvo svarstyta Kunigų Vie
nybės Seimo atstovavimo rei
kalai. Plačiau apie tai bus vė
liau.

Lietuvos Vyčiai- uoliai ren
giasi savo Seimui, kurs bus 
rugsėjo mėnesį Worcester, 
Mass. Jaunimas savo susirin
kime, rugp. 5 dieną rimtai 
svarstė savo veiklą ir rengia 
sumanymus seimui. Atsto-

. ............ ■ ; —E

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

TreCladlenl 7:00 pjn. Seflt, 8:00 p.m.
Direktorius

ANTANAS DŽEKAS 
3619 East Thompson Street

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW. 5186

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Lr New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

vais į Seimą pasižadėjo vykti 
vytės E. Šaulytė, J. Balčaity- 
tė ir J. Urbonas.

ATKELTAS KUNIGAS

Rugpjūčio 30 dieną į Šv. 
Andriejaus parapiją bus at
keltas kun. J. Gibas, iš New 
Philadelphia. Į jo vietą nu
keltas kun. S. Mažeika iš
Frackville, Pa. Dabar Šv. An
driejaus parapijoje bus 4 
jauni kunigai ir kun. kleb. J. 
Čepukaitis. Bet kun. P. Stat
kus neužilgo išvyks į Wash- 
ingtoną studijuoti.

PO BAZARO

Šv. Kazimiero parapijos 
metinis Bazaras buvo rugp. 
1, 2 ir 3 dienomis prie para
pijos. Nedaug žmonių dalyva
vo bazare, bet dalyviai galė
jo skaniai pasivaišinti, nes 
šeimininkės buvo pagaminu-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1118 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius -^alsamuotojas

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

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO. I

WHOLESALE GROCERS
Savininkai lietuviai Staponavičiai *

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS t

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. |

Petras Butautas.

KRYŽELIS
----------•-----------

(Iš parengtos spaudai knygos “žvaigždės viršum 
Sibiro”)

I
Niekas nematė, kaip visa tai prasidėjo. Kapitonas 

Masiūnas išgirdo tik duslų čekisto šautuvo buožės smū
gį ir Valaičio ryksmą: “Pačiam Stalinui rašysiu!” Čia, 
kur gyvenimas buvo išvirkščias, kur ne tik apie teisę, 
bet ir apie teisingumą negalėjai užsiminti, taip šūkauti 
atrodė truputį juokinga.

Valandėlei taigoje visa nutilo. Tik toli, už kelių šim
tų metrų, kur mišką kirto nelietuviai kaliniai, skardėjo 
ryškus kirvių ir piūklų garsai, kurių aidas virpėdamas 
sklido viršum vakaro saulėj žėrinčio sniego ir tirpo 
šimtamečių eglių bei maumedžių šakose.

Masiūnas metė kirvį ir nuėjo prie Valaičio. Tai buvo 
neleistinas pasielgimas, bet jis nepagalvojo apie tai. 
Jie jau senai pastebėjo, kad jų būriui, kuriame buvo tik 
Lietuvos karininkai, skirdavo pačius žiauriausius sar
gybinius. Jis, kaip ir jo draugai, buvo kurčias jų plū
dimams: “buržujai,” “fašistai,” “kalės vaikai,” bet vis 
dar negalėjo priprasti prie mušimo, ypač tokių jaunuo
lių, kokiu buvo Valaitis. Tas ūkininkaitis, neseniai dar 
tarnavęs Masiūno kuopoje kareiviu, buvo labai drau
giškas ir žvalus vaikinas. Visus metus čia teko jiems 
kartu vargą vargti, ir Masiūnas pastebėjo, kad jis yra 
ne tik sklidinas geriausių lietuviškų ypatybių, bet ir 
netikėtai praktiškas. Nemokėdamas rusiškai, jis vie
nintelis sugebėjo palaikyti su kitais kaliniais “preky
binius ryšius” ir nekartą Valaičio dėka lietuviai gau
davo čia saujelę tabako, čia spalgienų, kurias kaliniai 
ypatingai vertino, nes be jų seniai būtų netekę dantų 
ir plaukų. Kasdieninės maisto porcijos — 300 gramų 
nedakeptos sėlenų duonos — buvo per maža gyventi 
ir per daug — mirti.

Visa, ką karininkai vertingesnio buvo išsaugoję, o 
taip pat ir visus savo skurdžius daiktpalaikius Valaitis 
buvo iškeitęs į “vitaminus,” tik nesiskyrė su kryželiu, 
į kurį jau senai lagerio administracija skersavo, ypač 
dar gal ir dėl to, kad tas kryželis buvo auksinis.

— Pošli, pošli rabotat! Očuchaetsa, psich. (Marš 
dirbti. Pimišelis atsigeivelios!) — suriko čekistas, pa
matęs artėjantį Masiūną, ir iškėlė šautuvą.

sios visokių skanėsių, o iš
troškę galėjo atsigaivinti 
skaniais ir šaltais gėrimais. 
Bazaro rengėjai ir rengėjos 
daug ir sunkiai dirbo, kol su
ruošė tą parengimą. Iš baza
ro ir aukų gauta virš $1,000 
gryno pelno. Bet tas pelnas 
būtų dvigubai didesnis, jei 
kiekvienas parapijietis ateitų 
į bazarą ir dalyvautų jame. 
Paskutinis bazaras bus rug
sėjo 12,13 ir 14 dienomis. Jau 
dabar rengiamasi tam an
tram ir paskutiniam rudens 
parengimui.

Parapija giliai dėkinga vi
siems rengėjams ir aukoto
jams.

LINKSMAS VAKARAS

Vyčių 3 kuopa rengia links
mą šokių vakarą rugsėjo 15 
dieną, šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Pasilinksminimas 
bus nepaprastas, pilnas įvai
rumų ir netikėtumų, o links
mybės ligi kaklo. Laukiama 
svečių iš visos apylinkės. Gir
dėti, kad Vyčiai pasiryžę ir 
dažniau palinksminti jauni
mą. Pasisekimo!

KUN. V. VEŽIS 
ATOSTOGAUJA

Šv. Kazimiero parapijos vi
karas, kun. Vincas Vežis, iš
vyko 2 savaičių atostogų, nuo 
rugpjūčio 11 ligi 24 dienos. 
Parapijiečiai linki jam gero 
poilsio.

RAŠO PERGYVENIMUS

Neseniai į Philadelphiją at
vyko iš Vokietijos Dantos du 
broliu. Jų šeimynos labai 
daug ir skaudžiai pergyveno 
ištrėmime, nes pėsti du mėne
siu keliavo. Savo atsiminimus 
jie stengiasi surašyti ir pa
tiekti visuomenei skaityti. 
Gal iš jų ir kitų čia atvyku
sių prisiminimų būtų galima 
sudaryti atskiras leidinys. 
Jis padėtų visiems lietuviams 
geriau suprasti mūsų brolių 
ir seserų vargus ir jų troški
mus, svetimam krašte gyve
nant.

SUSITUOKĖ

Rugpjūčio 11 dieną, šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
susituokė Antanas Kaman
tauskas 1505 S. 2nd St., su 
Ona Bačauskiene. Abu naš
liai ir pietinės Philadelphijos 
lietuvių gerai pažįstami. A. 
Kamantauskas yra vietos 
biznierius.

Vedusius sveikino jų drau
gai ir pažįstami. Laimingo 
gyvenimo naujai sudarytai 
šeimai.

PAKRIKŠTIJO

Ponai E. Pulokai susilau
kė sūnaus kovo 26 dieną, ku
ris pakrikštytas Jono vardu 
rugpjūčio 11 dieną. Krikšto 
tėvu buvo Vincas Pulokas ir 
krikšto motina—Ona Šukys.

Domanskiai, 119 Wharton 
St., birželio 1 dieną susilau
kė sūnaus, kurį pakrikštijo 
Edmundo vardu rugpiūčio 11 
dieną.

MIRĖ SENUTE

A.a. Kotryna Mockevičie
nė, sulaukusi virš 80 metų 
pasimirė rugpiūčio 7 dieną. 
Velionė ilgai sirgo, bet šven
tai gyveno ir mirė prisirengu
si, nes seniai mirties laukė.

Ji priklausė prie katalikiš
kų draugijų. Palaidota treti
ninkų drabužiais.

Palaidojo Mikolas Bigenis.

MIRIMAI

Rugpiūčio 8 d. Jefferson li
goninėje mirė Povilas Karei
va, 61 metų amžiaus, gyvenęs 
7921 Lindbergh Blvd. Po ge
dulingų pamaldų šv. Kazimie
ro bažnyčioje, palaidotas šv. 
Kryžiaus kapuose.

Rugpiūčio 9 d. mirė Vincas 
Muraška, 52 metų amžiaus, 
gyvenęs 423 Dudley St. Po 
pamaldų šv. Kazimiero baž
nyčioje, palaidotas šv. Kry
žiaus kapuose.

Abiejų mirusių laidotuvių 
apeigomis rūpinosi J. Kava
liauskas.

Valaitis veltui mėgino atsikelti nuo sniego. Jis laikė 
kruviną ranką prie smilkinio ir pamatęs Masaitį kaltai 
šyptelėjo.

Kaliniai grįžo prie darbo. Grįžo ir Masiūnas. Jis stai
ga pajuto, kad jam išsenka paskutinės jėgos, o širdį, 
tarytum koks iešmas, veria neviltis: “Taip visi žūsim, 
Dieve mano ... Už ką?”

Saulei sėdant kaliniai grįžo į baraką. Masiūnas ir 
Krištaponis visą kelią vedė stingstantį Valaitį, kuris 
netarė nei vieno žodžio, tik kruvinu kumščiu trynė pa- 
mėlinavusį nuo šalčio veidą.

Kitą rytą Masiūnas atidavė čekistui savo gintarinį 
kandiklį, kad sargybinis “nematytų,” jog Valaitis neina 
į darbą, nes ūkininkaitis visą naktį klejojo ir blaškėsi.

n
Vidunaktis. Barake slogus šutas, kiląs nuo sudrėku

sių kalinių drabužių. Ugnis krosnelėj dar rusena, bet 
pro suskilusias barako sienas, užkamšytas žole ir skar
malais, jau skverbiasi grasus šaltis. Kieme kaukia vė
jas ir sargybinių šunes. Nuo trijų aukštų gultų, kuriuo
se vienas prie kito, tarytum rąstai, guli kaliniai, aidi 
sunkūs kvėpavimai, paskiri nesuprantami žodžiai, de
javimai. Mažutis, it vilko akis, žiburėlis mirksi prie 
krosnelės, teikdamas dar daugiau niūrumo šiam klai
kiam butui.

Valaitis guli atmerktomis plačiai akimis ir žiūri į 
grubių lentų lubas, padengtas šerkšno sidabru. Šalia jo 
Masiūnas, o iš kairės susirangęs į gmutulą sunkiai al
suoja Krištaponis. Valaičio rankos tolydžio virpa.

— Tau blogiau? Ko tu nemiegi? — klausia tyliai Ma
siūnas.

— Negaliu. Man visa galvoj maišosi. Bijau . . . Bijau.
— Nurimk. Ašaros čia nieko nepadės. Jiems tik ma

lonu matyti mūsų kančias. Tikėk. Ištversime ir grįši
me į tėvynę.

Masiūnas pyksta ant savęs už kvailą ašarų primini
mą. Jų nebuvo sausose, karščiu žėrinčiose, Valaičio 
akyse. Tik dabar, išgirdęs pusbalsiu tariamus paguodos 
žodžius, Valaitis suvirpa visu kūnu ir užsidengia akis.

— Rytoj aš eisiu į administraciją ir šauksiu gydytoją.

Masiūnas kalba taip, lyg jie būtų ne priverčiamojo 
darbo lagery Sibire, o kur Lietuvoje. Jis dar puikiai at
simena, kaip prieš porą savaičių čia lankėsi visa gydy
tojų komisija, kuri visus šiuos, vos pavelkančius kojas 
kalinius, pripažino sveikais ir darbui tinkamais

— šią naktį, - kukčioja Valaitis, _ aš sapnavau na-

Adomaitytė, iš Vensloviškių km., 
Skrisnemunės vai.

Ališauskis, ir jo dvi seserys, iš Pal
šių km., Šimkaičių vai., Raseinių ap.

Banevičius, Jonas, sūnus Konstan
tino, iš Kašeburių km., Panevėžio vai.

Baranauskas, Kazimieras, iš Troš
kūnų vai., Panevėžio aps.

Budavičius, Jonas, iš Upytės mieste
lio, Naujamiesčio vai., Panevėžio ap.

Ciapsis, Mykolas, iš Mikuliškių dv., 
Jonavos vai., Kauno aps.

Ciupas, Antanas, iš Ciurų km., Nau
jamiesčio vai., Panevėžio aps.

Dapkus, Anupras, brolis Juliaus, iš 
Joniškio.

Dubetis, Vincas, iš Musnikių km., 
Ukmergės aps. ir jo žmona Olipija, iš 
Pivašiūnų, Alytaus aps., gyv. New 
Yorke savo namuose.

Dumbrauskienė - Gerulaitytė, Moni
ka, iš Kalnėnų, Raseinių aps., gyv. 
Chicagoje.

Endzelis, Jurgis, iš Papiškio km., 
Gelgaudiškio vai., šakių ap., gyv. New 
Yorke.

Grans, Zofija, gyv. Detroit, Mich.
Jurevičius, Romualdas.
Juškevičius, Antanas.
Kaminskienė, Beata.
Kasper - Kasperavičienė, Barbora, 

bei jos sūnūs: Jonas vaistininkas ir 
Adolfas daktaras, gyv. Bostone.

Knoll - Jančevskytė, Augustė, gyv. 
Peoria, Ill.

Leleikienė - Reivytytė, Stanislava, 
ir vyras Juozas Leleika, gyv. Chicagoj.

Marcinkus, Aleksandras, gyv. Chi
cagoje.

Matulevičienė, Konstancija ir jos 
sūnus Vladas Matulevičius, dirbęs be
ne “Vienybės" spaustuvėj Brooklyne.

Mažonaitė, Genovaitė, gyv. Chicagoj.
Pacevičius, Antanas ir Pranas, bei 

Antano žmona Viktorija Klimonaitė- 
Pacevičienė, iš Babtų miestelio, Kauno 
aps.

Pacevičius, Mykolas, sūnus Adolfo, 
iš Daužnagių km., Pašušvės vai., Kė
dainių aps., gyv. Chicagoje.

Pangonis, gyv. Detroit, Mich, turė
jęs giminių N. Ūdrijos km., Alytaus a.

Radževičius, Leonas ar Leonardas, 
šakių, buvo atvykęs Lietuvon 1937-38 
m., grįžo Amerikon 1939 m. rudenį.

Reivytis, Augustinas, ir jo žmona 
Uršulė Reivytienė-Mikužaitė, gyv. Chi
cagoje.

Sarcevičienė - Pacevičiūtė, Schole, 
duktė Adolfo, gyv. Philadelphijoje.

Sargelis, Juozas, iš Rastalindžių km., 
Celvonų vai., Ukmergės aps., turėjęs 
siuvyklą New Yorke.

Saulekienė - Verbliugevičiūtė, Petrė, 
su vyru, iš Šeduvos.

KOMUNISTINIAI DVARAI 
LIETUVOJE

New Yorkas. — Komunis
tų partijos organas “Tiesa,” 
leidžiamas Vilniuje, įsidėjo 
straipsnį J. Gutausko, kurs 
yra Marijampolės - žemės 
Ūkio darbuotojų profsąjun
gos komiteto pirmininku.

Iš straipsnio aiškėja, kad 
profsąjungos komitetai vals
čiuose ir apskrities komitetų 
nariai įsipareigojo nuolat 
lankyti tarybinius ūkius, ir 
prižiūrėti, kaip eina darbai.

Simonauskienė - Beturytė, Agota, iš 
Šeduvos m., Panevėžio aps., spėjamai 
gyv. Kenosha, Wise.

Svetikienė - Vaiciekauslcaitė, Mo
desta, ir jos sūnus Henrikas Svetikas, 
baigęs Prekybos Institutą Klaipėdoje, 
gyv. Rochester, N. Y.

Šečkus, Martynas ir Juozas, spėja
mai gyv. New Yorke.

šivickas, Stella, gyv. Detroit, Mich.
Šmigelskas, Juozas, gyv. Jersey City, 

N. J.
Šukys (Shukes), Domininkas, nuo 

Žagarės, gyv. Illinois valst.
Tabero, Eugenijus, spėjamai gyv. 

Chicagoje.
Urbonas, iš Raseinių, brolis Domicė

lės, Ievos ir Matulienė - Urbonytės.
Urbonienė - šneideraitytė, Liūtė, iš 

Vainuto, Tauragės aps., gyv. Chica
goje.

Vainauskas, Aleksandras, spėjamai 
gyv. Chicagoje ir Vainauskas, Dzido
rius, spėjamai gyv. New Yorke.

Vencytė, Stasė, iš Raseinių, chorve
džio Patapavičiaus giminaitė.

Vilkas, Anna, gyv. Scranton, Pa.
Žilinskaitė, Petronėlė, ištekėjusi be

ne už Šeštakausko, iš Pasiekų km., 
Liubavo vai., Marijampolės aps.

Adomavičius, Boleslovas ir jo žmo
na Petronėlė Kaulyto - Adomavičienė, 
iš Laurinaičių km., Žarėnų vai., Tel
šių aps., giminės pramoši atsiliepti.

Aniukštis, Feliksas, apie 60 m., iš 
Seiniūnų km., Ukmergės aps., gyv. 
Kopenhagoje ir Stockholme, o vėliau 
grįžęs Amerikon.

Bagočiūnienė - Masiulytė, Ona, ki
lusi ar turėjusi giminių Jauniūnų ir 
Abelių k., ir Kilkų - Skapiškio vai.

Baziulis, Juozas.
Beganskas, Petras.
Beleckienė - Kaniušytė, Brigita, ki

lusi ar turėjusi giminių Joniškyje, 
Šiaulių aps.

Bitkeris, Oskaras.
Bukienė - Urbonytė, Kazė, Lietuvo

je gyv. Daugniūnų k., Naujamiesčio 
vai., Panevėžio aps. ir jos vyras J. Bu
itis, gyv. Philadelphijoje.

Chmieliauskas, Petras, sūnus Juo
zapo, gyv. Chicagoje, Halsted St.

Čepienė - Masiulytė, Emilė, kilusi 
ar turėjusi giminių Jauniūnų ir Abelių 
k., ir Kilkų - Skapiškio vai.

Damijonaitienė - Kaniušytė, Teklė, 
kilusi ar turėjusi giminių Joniškyje, 
Šiaulių aps.

Danilienė - Dirmeitaitė, Ona, gyv. 
Baltimorėje.

Draužinienė, Marijona, gyv. New 
Yorke.

Dundzilienė, ar Dunzilienė, Petro
nėlė, gyv. New Yorke.

Galinaitis, Albertas ir Galinaitis, Ro
bertas, iš Dainių km., Jurbarko vai., 
Raseinių aps.

Gečaitės, Julija ir Vincė, viena jų 
ištekėjusi Vitkauskienė, kitos ištekė
jusios pavardė nežinoma, Lietuvoje 
gyv. Pasuginčio km., Nemakščių vai., 
Raseinių aps.

Gliaudyto, Elena, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Liolių miestelio, 
Kelmės vai.

Graičiūnienė - Ragauskaitė, Liuda, 
iš Kupiškio vai., išvažiavus į JAV 1937 
ar 1938 m.

Grigonienė - Gudaitytė, Veronika, 
iš Agurkiškės km., Marijampolės aps.

Griškaitis, Adolfas.
Imbras, Pranas, brolis Salomėjos ir 

jo žmona Marijona Imbrasienė, gyv. 
New Yorke.

Jauniškis, Augustinas, iš Utenos ap.
Jenčauskas, Juozas ir Jenčauskas, 

Pranas, iš Surviliškiu vai., Kėdainių a.
Jukonis, Povilas, iš Pabiržės ar Bir

žų ir jo dukterys Vincenta ir Birutė, 
spėjamai gyv. New Yorke.

Jusaitis, kilęs ar turėjęs giminių 
Obeliuose, Rokiškio aps.

mus. Motina rengias į bažnyčią, o aš sėdžiu ant suolo 
ir žiūriu į sodą. Obelis žydi. Motina staiga sako: “Vai
keli, einam bažnyčion . . . Namai — tuščia jų, “nereikia 
jų saugoti. Viešpaties namai mūsų laukia . . .” Ir žinai, 
kai ji taip pasakė, aš pamačiau, kad mes einame tarp 
žydinčių vainikų, lipame kažkokiais baltais laiptais 
aukštyn aukštyn ... Ir juo aukščiau juo lengviau man 
darosi, tarytum kažkas čia krūtinėj tirpsta. Taip mes, 
susiėmę už rankų, kilome aukštyn, kol visai sutirpome.

— Na, matai, labai gražus sapnas. Reiškia viltį.
— Viltį? Mano motina mirus.
— Mirus, sakai . . .
— Mirė prieš pat Sekmines. O mane po mėnesio su

ėmė ir išvežė . . . Mirsiu ir aš.
— Ką tu čia įsikalbi! Ne taip buvai peršalęs Kalė

doms ir tai pasveikai, o dabar juk pavasaris . . .
— Ne, broli, neramink . . . Tik kaip mirti be reikalo?
Valaitis išima iš po švarko kryželį ir ilgai jį bučiuo

ja. Krištaponis neramiai muistosi gulte, apsiverčia ant 
kito šono ir vėl susirango dejuodamas.

— Štai jis serga. Visi mes čia sergame, lyg šunes, iš
vyti iš namų. — Valaičio balsas duslus tarytum eitų iš 
šulinio — O aš nesergu. Aš tirpstu. Mano tik skarmalai 
čia, o dūšia mano visuomet tenai. Aš ten nesuprantu, 
kaip tai gali būti. Mus į čia vežė kelias savaites, o aš 
užsimerkiu ir — esu Pašešupy. Matau kiekvieną žiedą 
pievoj, kiekvieną šiaudagalį atšlaime, matau medžius 
prie svirno lango, girdžiu vieversėlio čyrenimą ... O, 
kaip man gera! Štai ateina kaimynas pas brolį: “Ar jau 
suakėjai?” — “Nugi, jau.” — “O aš dar ne. Mano sū
nus negrįžta iš miesto ...”

Valaitis sugriebia Masiūno ranką: — Krištaponis juk 
čia, — šalia manęs. Grįš! Kur gi ne. Cha-cha-cha! Die
ve mano, ponas kapitone, man maišosi protas! Ko mes 
čia? Bėgti reikia! Vaduotis . . .

Masiūnas staiga atsimena tą birželio naktį, kada jį 
suėmė NKVD. Nedavę net daiktų susidėti, išvežė į sto
tį ir įgrūdo į vagoną, kur panašaus likimo draugai niū
riai glaudėsi prie įkaitusių, aitriai dvokusių gyvulinio 
vagono sienų, tarsi sugaudyti žvėrys. Jam atgijo tasai 
keistas keršto ir bejėgiškumo jausmas, kuris tada už
tvindė jo sąmonę. Vagone pamatė jis tada ir Valaitį, 
kuris užmerktomis akimis sėdėjo ant grindų ir klausia
mas neatsakinėjo. Niekas tremtinių tada dar nežinojo, 
kad bus išvežti už tūkstančių mylių nuo tėvynės į Si
birą ir atiduoti čekistų sauvalei.

Dundėjo Rusijos linkui didžiuliai ešelonai. Tremtiniai

INDĖNIŲ PIKaniušis, Steponas, brolis Juozo, k 
lęs ar turėjęs giminių Joniškyje, Šiai 
lių aps.

Karpavičienė - Pašukevičlūtė, Ag< 
ta, gyv. netoli Lawrence miesto. |

Klikūnaltė, Elzbieta, duktė Kristi 
po, ištekėjusios pavardė nežinoma,! 
Pečekų km., Miežiškių par., Panevėą 
vai., turi du sūnus ir dvi dukteris, j

Kristutienė - Gudaitytė, Ona į
Agurkiškės km., Marijampolės aps. 1

Krumauskas, Juozas.
Kubilytė, Marijona, iš Saldaniej 

km., Slavikų vai., šakių aps., gyi 
Brooklyne.

Kureikytė, Paulina, iš Dainių krt
Jurbarko vai., Raseinių aps.

Kvietkauskas, Juozas, iš Mokolų lį
Marijampolės vai., gyv. Manchester 
Conn.

Laurukėnas, Kazys, spėjamai gjra 
New Yorke.

Leskauskienė - Čižinauskaitė, Veri 
nika, iš Sitkūnų k. Babtų vai., Kaulį 
aps., gyv. Chicagoje.

Lodą, Jurgis, gyv. Springfielde. I
Lošciovienė, Magdalena.
Masaitis, Juozas, brolis Antano, a 

Antanas, brolis Juozo.
Masiulis, kilęs ar turėjęs gimini 

Jauniūnų ir Abelių k., ir Kilkų-Ski 
piškio vai.

Miklowi, Antanas, gyv. Phila., Pa.!
Mileikio, Vlado, giminės prašomi a 

siliepti.
Mozūras, Jurgis, iš Kaimelio knį

Kidulių vai., šakių aps., gyv. Bridgį 
porte.

Nesavas, Albertas ir Nesavas, Pa 
ras, gyv. Brooklyne.

Noreikienė, gyv. Mažeikiuose, Vai 
dens gatvėje.

Paipalas, Jurgis, sūnus Vinco, gjl
Worcesteryje.

Pakulaitis, Karolis.
Petreikio, Aleksandro, giminės pri 

šomi atsiliepti. i
Petruliai, kilę ar turėję gimiry 

Jauniūnų ir Abelių km., ir Kil 
Skapiškio vai.

Pietkewicz, Leon, ir jo žmona Ji
Bonat. Jis išvyko Amerikon iš LiejU. ištarnavo Ra
jos ir Clevelande turėjo namų da“ 
mo įmonę.

Piatkowski, Karolis, Mamertas
Pranas, prieš pirmąjį karą gyv. I 
pojoje išvykę Amerikon iš Archarų 
sko uosto, Rusijoje.

Podwolski - Markeliun, Frances
Alytaus, gyv. Brooklyne.

Rakšniai, broliai ir seserys, g 
Lietuvoje Ilgučiuose - BurniškiUi 
prie Mūšos upės.

Sniolskis, Petras ir jo žmona Ba 
lyte - Smolskienė, iš Salovartės k 
gyv. Elizabethe.

Sviderskis, Mikas, buvęs povai 
ninio laivo inžinierius, 1937 m. suž 
tas prie Paragvajaus, gyv. New Yon Adomą Ashman-

šeštakauskai, Antanas, Stasy:
Vladas, iš Buniškių km., Lazdijų

šipaila, ir šipailytė, kilę ar tl 
giminių Obeliuose, Rokiškio aps.,

šniukas, Jurgis.
špakauskis, Jonas, iš Minaičių

Pakapės par., Šiaulių aps., gyv. G 
va mieste.

Tamaliūnas, Vincas, sūnus Pi
iš Kardokų km., Marijampolės aj IMS, St. Mary’s

Vanagas, Jonas ir Vanagas, Ju 
iš Užpalių - Kamajų vai., gyv. Ci 
goję.

Varkalienė, Zofija.
Vilkelienė - Stelmokaitė, Ma 

gyv. netoli Lawrence, miesto.
Vitkauskienė - Cecaitė, Julija

Vincė, gyv. Lietuvoje Pasuginčio
Raseinių aps., spėjamai gyv. Bost

Ieškomieji ar apie juos žinan 
prašomi atsiliepti:
consulate gen. of lithua 4 p3s gįniiiios Rep

41 W. 82nd St., New York 24, N. ’______ ’ *

L buvo apvaikš- 
f^ūao Shutsen 
2 atsilankė daug 
■^supranta to mi-

Ume daug pasi- 1 
LįSūnas, J. Shu- t 
lįrious, P. Gude- f

• Bartulis, Will- : 
L Dobilas, P. Pal- i 
L Krajeris, Mrs. 
kriene, Gražinie- 
bir kiti kurių pa- 
įu Daug gar- 
Lj. Leviskui ir 
-parapijos trus- 

Lįlvvauja beveik 
Use. 0 p. Ka- 
h padėkoti ne tik ] 
kaukas.

l. iraugija rengia 
h parapijos sve- 
■fūdo, 2 vaL po 
h) tą parengimą 
Liraugija yra pa
tingimu.

®ės
Jurkūnas apsive
ms, šliūbas bus 

hnigpiūdo. Yur- 
"jus žinomas, nes 
iii o iš Woodbury,

Mke ir per savo 
kinną susirinko 
k galėjo nusipirk- 
k Avė. ir jį gražiai

i dalyvauti iš 
ip tėvelis, broliai,

medžiams lai-

: Pranuku.
rESyrius su duk- 
: Frances.
rTony Wiljems sū-

piknike 
mesnių 
Schenec 
dažnai 
piknikus 
patingės

Rengė 
lankę, r 
gerą da 
skiriam 
sesučių 
žinome, 
jos liko

Ha

Rug] 
Dievo 
rison, 
nietė, i 
tininkė 
Milerii 
rium i 
vė kle

Prie 
jo jos 
Vyriai 
Vaitel 
Šliūbc 
Prans 
zikas 
na žrr

Ve< 
linksi 
čių kl 
nuosi 
svečii

Svi 
iš to' 
leriai 
Nebr 
Bron 
tarpi 
O. E 
das 
Tam 
lis E

h P. Gudelis—na

rsto pasveikimo.

Linkėsi
irn. J. Bakšį sve- 
imekas su žmona, 
itijos. Lydimi ka- 
^banaucko jie vyk-

m, Conn.

pasii 
tans 
nink 
tien 
nė.

P 
Vai 
pyr 
“ka 
ko Į 
vo 
mu 
tęs 
Pir 
pre 
įdo

bu
alpo nuo tvankumo, troškulio, bado ir nuovargio, 
keista: tie kurie kelionės pradžioje buvo patrikę ir 
trenkti, ilgainiui ne tik atsigavo, bet tarsi iš kaž Compson" Conn 
atplūdusios energijos veikiami ramino ir guodė tl 
kurie pradžioje buvo stiprūs ir patvarūs, bet kurie 
Uralo visiškai nusiminė.

Lėtai slinko čia vaiduokliško gyvenimo dienos, 
das, šaltis, klaikios pūgos gausi kasdieną mirties piti^? 0CUIli*’ 
administracijos beprasmiškas žiaurumas ir nepaki 
mai sunkus darbas girioje naikino žmonėse pasku ^us vedamos lie- 
viltį. Bėgti? Kur? Be maisto, ginklo, be jėgų, šin f8Tėvai Pranciš- 
kilometrų aplinkui nebuvo nė vieno gyventojo, ošė 
taiga, siautėjo vilkai. Ak, mėgino bėgti pora estų. I
dieną juos sugavo čekistų šunes. Bėglius sušaudė 5^^. 
siems kaliniams matant, Vienintelė viltis — Dieva mūs^

'tingesni ir gyve

kolekcijos įvyks

ir 8 dieną. Prasidės 
8 vai. vakare ir 

^dienio rytą. Kas 
j sėti dar ir į Tėvų 
sėjų Seimą, kuris

dieną juos sugavo čekistų šunes. Bėglius sušaudė 
siems kaliniams matant, Vienintelė viltis — Dieva

Ir tarytum jausdamas Masiūno mintis, Valaitis 
liai sako: “Kai aš numirsiu kryželį tu kapitone, p si 
imk.” I

Masiūnas, užuot atsakęs, tyliai palinguoja galva.

SV(

ve

Ri 
ve
Ti

rr 
k 
ti 
ji

v
4
rni rekolekcijų bus šv. 

pašventinimas,
Gfis metus seselėms 
geradaris Jurgis Ru-
< metais seselės jį 

rytą kaliniai buvo rikiuojami kieme, Vali ^Perstatė. Tai labai 
į 3 poilsio vieta.

M Putnam stotį iš

Netrukus barake pasigirdo šūvis. Masiūnas kru]
Įėjo ir persižegnojo. | į y p

Staiga pro barako duris išbėgo Valaitis iškėlęs pra
kišto šautuvą. | “

— Vyrai! — netikėtai skardžiai šūktelėjo jis —’ 
duokimės! Kapitone! . . .

Jis iššovė kartą, kitą.
Vienas čekistas keikdamasis pargriuvo.
Kol kaliniai suvokė kas čia vyksta, sargybiniai iš 

dėlės nuo vartų paleido keletą salvų. Valaitis sus 
Iš jo rankų iškrito šautuvas. Jis griebėsi už kruti , , IV V 
susvyravo ir griuvo kniupščias į sniegą. IN. jl •

Prie jo bėgo čekistai, atstatę šautuvus. Šunys į - -----
tusiai draskė Valaitį, o čekistai spardė jį, biauriai k ™ikas
damiesi. 18 d. pas mus yra

Niekas nematė kaip visa tai pasibaigė.
Kada r 

nekėlė.
Čekistas nuėjo jo varyti.

c 
l

Superior
; Conception Convent 
•Putnam, Conn.
^telefonu 1451
i reikia iki rugsėjo 1

piknikas parapijos* * . -
Tekėjo saulė tokia pat raudona, kaip Valaičio k ^VS^iarikS- 

jas, kuris sunkėsi į sutryptą sniegą. - - -----
Kažkas akinančiai sužėrėjo ant mirusio krūt

Tai buvo kryželis.
Pasigirdo komanda. Niūri nukamuotų kalinių

lona sujudėjo ir nusvyravo į darbą.

Patenkinti. Žada būti 
ia mėgstantiems pasi- 
Wraninti, o kitiem: 
alaus, užkandžių ii 
gardumynų.

«lonu pamatyti šiam
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Rugpjūčio-
• Rugpiūčio-August 16, 1946

Kaniušis, Steponu,^ j 

lęs ar turėjęs giminių fe> 

lių aps. -r

Karpavičienė - 
ta, gyv. netoli Lawr^J

Klikūnaltė, Elibietv U 

po, ištekėjusios
Pečekų km., Miežiškių ’^1 

vai., turi du sūnus ir į-1

Kristutienė -

į Agurkiškės km., Manį^' ■ 
Krumauskas, E
Kubilytė, Marijoit, j i 

km., Slavikų vaL, i

Brooklyne.
Kureikytė, Pauliu I 

I Jurbarko x-al., Rasei-Cl

Kvietkanskas, Juoi&?.l- 

-‘J 

Conn.

Laurukėnas, Kūjį r ■ 

I New Yorke.
Leskausldenė • CiįaJ 

nika, iš Sitkūnų k.

aps., gyv. Chicago

Loda, Jurgis, gyv. 

i Lošciovienė,

Masaitis, Juozas fe.I
I Antanas, brolis Ju®. 1 

Masiulis, kilęs u I

Jauniumi ir Abe&it;| 

piškio vai

Miklowi, Antanas,
I Mileikio, Vlado, gįl 

silieptL
Možūras, Jurgis, S J 

Kidulių vai., šatoj ę.1 

porte.
Nesavas, Alberta : J 

ras, gyv. Brooklyn?. I

Noreikienė, gyv. \įl 

dens gatvėje.
Paipalas, Jurga, 11 

gitą, ki- Worcesteryje. 

iniškyje, Pakulaltis, Kink

Petreikio, Aleksub 

šomi atsiliepti
Lietuvo- Petruliai, kilę u J 

amiesčio Jauniumi ir Abejų d 

is J. Bu- Skapiškio vai
Pietkewio, ižai J

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Rochester, N. Y
nuo

gyv-

lice-

*s.
ė, iš I Marijampolės vai, gn 

tiica- Conn.

amai 

dido

orve-

’a.
si be-

km.,

i žmo- 

ičienė, Į 

., Tel- 

epti.

m., iš 

gyv- 
vėliau

na, ] 

iūnų 

vai.

ki

lt

ius Juo- Bonat. Jis išvyko 

i St.
lė, kilusi I mo įmonę.

ir Abelių

Į Lietuvių diena buvo apvaikš
čiojama 4 d. rugpiūčio Shutsen 
[parke. Į minėjimą atsilankė daug 
[publikos, nes visi supranta to mi
nėjimo svarbumą.

Pikniko surengime daug pasi- 
įdarbavo P. Norkeliūnas, J. Shu- 
skis, V. J. Apanavičius, P. Gude
lis, J. Brown, p. Bartulis, Wili- 
hnas, Wismanas, Dobilas, P. Pal
minei', Pikunas, Krajeris, Mrs. 
Kundrotienė, Kovienė, Gražinie- 
mė, Leonavičienė ir kiti kurių pa
vardžių nesužinojau. Daug gar- 
bės taipgi tenka J. Leviskui ir 
|St. Kazakevičiui, parapijos trus- 
fastams, kurie dalyvauja beveik 
Visuose parengimuose. O p. Ka- 
mapickui reikia padėkoti ne tik 
[už darbą, bet ir už aukas.

I Šv. Marijos draugija rengia 
pasilinksminimą parapijos sve
tainėje 18 d. rugpiūčio, 2 vai. po 
pietų. Visi turėtų tą parengimą 
paremti, nes ši draugija yra pa
sižymėjusi labdaringumu.

jos ir Clevelands ter,

Piatkowski, Kinį j

Pranas, prieš pimį. 

te, Teklė, pojoje išvykę Aurį 

Joniškyje,

Ona, gyv.

gyv. New

nė, Petro-

inaitis, Ro- 

barko vai.,

i, viena jų

tos ištekė-

Lietuvoje 

akščių vai.,

ėjusios pa- 

1 miestelio,

aite, Linda, 
i į JAV 1937

's, Veronika, 

impolės aps.

Salomėjos ir 

rasienė, gyv.

iš Utenos ap.

Jenčauskas, 

., Kėdainių a. 

biržės ar Bir- 

ita ir Birutė, 

:e.
rėjęs giminių

sko uosto, Rusijoj B 

Podwolsld ■ Mitet 

Alytaus, gyv. Bitsį-B
Bakšnial, Mil 

Lietuvoje Hgu&u-fl 

prie Mūšos upės. B 
Smolskis, Petru: i 

lyte ■ Smolski®, M 

gyv. Elizabeths.
Sviderskis, ita | 

ninio laivo lute 1 

tas prie Parapija J 

Šeštakauskai 1.1

) Vladas, iš Buni^ų

Sipalla, ir į 
giminių Obeliui ?-l

Šniukas, Jurps. I 
Spakaoslm, tari 

Pakapės par, te,.I 

va mieste. I

Tamallūnia Vml 

iš Kartokų ta, Iri

Vanagas, J«®:’l 

iš Užpalių • te I 

goję.
Varkalienė, I

Vilkelienė • te į 

gyv. netoli Lar: I
Vitkauskienė • fel 

Vincė, gyv. UetiTr! | 
Raseinių aps. stfd

Ieškomieji u P 

prašomi atsilieja

( CONSULATE©! 
| 41W. 82ndSL,Se'

Vestuvės
į Raymondas Yurkūnas apsive
ja su Anna Kuler. šliūbas bus 
šeštadienį 17 d. rugpiūčio. Yur- 
kunas mažai mums žinomas, nes 
aeseniai atvyko iš Woodbury, 
ponn. Jis 4 metus ištarnavo ka- 
Huomenėje Pacifike ir per savo 
larbštumą ir taupumą susirinko 
uek pinigo, kad galėjo nusipirk- 
ti namą Forest Ave. ir jį gražiai 
rengti.
I Vestuvėse žada dalyvauti iš 
toliau atvykęs jo tėvelis, broliai, 
įeserys ir kiti.
I Linkime jaunavedžiams 
alingo sugyvenimo.

lai-

Garnys aplankė
ir Mrs. Adomą Ashman- 

su sūnum Pranuku.
. ir Mrs. E. Syrius su duk- 

Kathleen Frances.
. ir Mrs. Tony Wiljems sū- 
Jonu Antanu.

Serga
Fel. Pranckūnas, St. Mary’s 
joninėje; Mrs. P. Gudelis—na- 
pbse.
[Linkime greito pasveikimo.

Lankėsi
[Pas kleb. kun. J. Bakšį sve- 
ąvosi dr. Gudauckas su žmona, 
įvykę iš Vokietijos. Lydimi ka- 
įtono Pov. Labanaucko jie vyk- 
!a į Chicagą pas gimines. Rep.

tvankumo, troškulio, bado'."-I 
e kurie kelionės pradžioje CI 
ilgainiui ne tik atsigavo, te'-Į 

tos energijos veikiami 
įdžioje buvo stiprūs ir pateki 

siškai nusiminė.
slinko čia vaiduokliško gyM 
is, klaikios pūgos gausi kasfel 

oracijos beprasmiškas žiauri I 
kus darbas girioje naikino-j 
igti? Kur? Be maisto, ginkk'j 
rų aplinkui nebuvo nė vi® d 

iautėjo vilkai. Ak, mėgino tef 
uos sugavo čekistų šunes. 
:aliniams matant, Vienintelė vq 

rytum jausdamas Masiūno M 
:o: “Kai aš numirsiu kryžeK

Moterims rekolekcijos įvyks 
11a Maria, Thompson, Conn., 
gsėjo 6, 7 ir 8 dieną. Prasidės 
nktadienį 8 vai. vakare ir 
igsis sekmadienio rytą. Kas 
rėš, galės spėti dar ii’ į Tėvų 
iri jonų Rėmėjų Seimą, kuris 
vks rugsėjo 8 dieną.
Rekolekcijos bus vedamos lie- 
&iškai. Jas ves Tėvai Pranciš
kai.
Iš 360 dienų metuose bent vie- 
I pilną dieną paskirkime giles- 
|m susikaupimui bei susivieni- 
hui su Dievu, tada ir mūsų 
rbai bus vaisingesnį ir gyve- 
mas ramesnis.
ETuojaus po rekolekcijų bus šv. 
tozapo namo pašventinimas, 
irį prieš kelis metus seselėms 
Dovanojo geradaris Jurgis Rū
kas, o šiais metais seselės jį 
remontavo, perstatė. Tai labai 

:as nematė kaip visatai^ P? ir8raži P°ijsio virta 
a rytą kaliniai buvo rikiui

ūnas, užuot atsakęs, tyliai m

istas nuėjo jo varyti. I 
rukus barake pasigirdo šūvfc Į 
persižegnojo. I

iga pro barako duris išbėgo J 
šautuvą. I
Vyrai! — netikėtai skardžiaiq 
mes! Kapitone!... 
iššovė kartą, kitą.

jnas čekistas keikdamasis m 
1 kaliniai suvokė kas čia vyk^ j 

nuo vartų paleido keletą 
rankų iškrito šautuvas. Jis Pj 

/ravo ir griuvo kniūpsčias i 
■ie jo bėgo čekistai, atstatę M 

j draskė Valaitį, o čekistai 

lesi.

^Taukiniai į Putnam stotį iš 
stono ir Hartfordo ateina 7:45 
t Rekolektantes stotyje pasi- 
įs seselės.
I rekolekcijas užsirašyti pra- 
n šiuo adresu:

Sister Superior 
inaculate Conception Convent 
IR.F.D. 2, Putnam, Conn.

arba telefonu 1451
Bžsirašyti reikia iki rugsėjo 1 
mos.

sterdam, N. Y

• « » 
jkėjo saulė tokia pat raudona. & 

kuris sunkėsi į sutryptą sni$' 

ažkas akinančiai sužėrėjo 
buvo kryželis.
asigirdo komanda. Niūri 

’’"•’A ir nusvyravo į dari*

Piknikas
ugpiūčio 18 d. pas mus yra 
pamas piknikas parapijos 
ie. Girdėti, komitetas smar- 
.darbuojasi, kad atsilankiu- 

f būtų patenkinti. Žada būti 
i muzika mėgstantiems pasi- 
i ir pasilinksminti, o kitiems 
takuos alaus, užkandžių ir 
Į visokių gardumynų.
□tų malonu pamatyti šiame

piknike žmones ir iš kitų arti
mesnių miestų, kaip Albany, 
Schenectady, Utica ir t.t. Jie 
dažnai atsilankydavo į mūsų 
piknikus, tat ir šį kartą gal ne
patingės atvykti.

Rengėjai užtikrina, kad, atsi
lankę, nepasigailės o prie to dar 
gerą darbą padarys, nes pelnas 
skiriamas pataisymui mokyklos 
sesučių namo. Jų namas, kaip 
žinome, praeitą žiemą sudegė, ir 
jos liko be pastogės.

Amsterdamietis.

Harrison-Kearny,
New Jersey
Šaunios vestuvės

Rugpiūčio 10 d., Sopulingos 
Dievo Motinos bažnyčioje, Har
rison, N. J. susituokė Brookly- 
nietė, šv. Monikos draugijos raš
tininkė, Edna Rokus su Antanu 
Milerių, žinomu lietuviu biznie
rium iš Kearny, N. J. Šliūbą da
vė kleb. kun. L. Voicekauskas.

Prie altoriaus jaunąją palydė
jo jos tėvelis, Jonas Bražinskas. 
Vyriausiais palydovais buvo EI. 
Vaitekūnienė su Justu Milerių. 
Šliūbo metu gražiai giedojo V. 
Pranskienė, vargonais grojo mu
zikas Globis. Bažnytėlė buvo pil
na žmonių iš Kearny, Harrisono,
N. J., Brooklyn© ir Bronx, N. Y.

Vestuvių puota praėjo labai 
linksmoje nuotaikoje, Liet. Pilie
čių klube, Kearny, N. J. Čia jau
nuosius sveikino didelis būrys 
svečių, virš 200 asmenų.

Svečių tarpe buvo atvykusių 
iš toliau: Bronius ir Juozas Mi- 
leriai, jaunojo broliai, iš Omaha, 
Nebr.; J. Mileris su šeima iš 
Bronx, N. Y.; gi Brooklyniečių 
tarpe buvo jaunosios mamyte,
O. Bražinskienė, sūnus Leonar
das ir Robert, seserys: Amelia 
Tamkus ir Julia Danielius, bro
lis Edvardas Bražinskas ir kiti.

Vestuvių puotai suruošti daug 
pasidarbavo jaunojo sūnus, An
tanas Mileris ir darbščios šeimi
ninkės: Kazlauskienė, Paukštai- 
tienė, Savalionienė ir Alenčikie- 
nė.

Prieš išdalinimą svočios, EI. 
Vaitekūnienės, storų vestuvių 
pyragų, gana įspūdingai dirbo 
“kariamas” piršlys. Paskui įvy
ko piršlio “teismas” ir jau bu
vo paruoštas tragiškam pakori
mui. Tačiau jis išsipirko, pasta
tęs didžiulę dėžę brangių gėrimų. 
Piršlio korimo bylą energingai 
pravedė p. Kazlauskienė. Ši gan 
įdomi vestuvių ceremonija dau
gumos svečių tik pirmą kartą 
buvo matoma.

Smarkiam orkestrui grojant, 
svečiai linksminosi iki vėlumos.

Antanas ii’ Edna Mileriai po
vestuvinei kelionei ilgesniam lai
kui išvyko į Atlantic City. Rep.

Rugpiūčio 8 d. buvo surengta 
vestuvių surprise shower Helen 
Tunkevičiūtei iš Kearny, N. J., 
L.A.P.C. salėje.

Į šias iškilmes atsilankė gi
minės ir daug gerų pažįstamų, 
kurie ją gražiai apdovanojo ver
tingomis dovanėlėmis, už kurias 
ji tarė širdingai ačiū.

Helen Sprainaitytė, gabi lietu
vaitė iš Kearny, N. J., rugpiūčio 
4 d. gražuolių konteste buvo iš
rinkta “Miss Kearny—1946.”

Ji dalyvaus konteste rugpiū
čio 20 d. Hackensack, N. J., kur 
bus renkama “Miss New Jer
sey.”

Mes tikime, kad musų tautie
tė ir ten nepraloš. A. E. S.

New Haven, Conn
Liepos 27 d. mūsų gera para

pijietė bei veikėja, Judyta Kaz
lauskienė, gavo laišką iš Lietu
vos nuo savo sesutės, kuriame 
pranešama graudi žinelė, kad 
jau prieš keturius metus po rim
tos operacijos pasimirė jos myli
mas tėvelis. Ši žinia labai sujau
dino mūsų veikėją.

Dėl jo mirties visi parapijie
čiai, draugai ir draugės reiškia 
gilią užuojautą Judytai Kazlaus
kienei ir visai šeimai. Tegul ge
rasis Dievas suteikia amžiną at
ilsį Jono Jasevičiaus vėlei dan
gaus karalijoj.

Rugpjūčio 4 d. Anufras ir Ju- 
dyta Kazlauskai minėjo 15 me
tų savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. 10 vai. ryte kleb. kun. E. 
Gradeckas atlaikė šv. Mišias, už
prašytas intencija, idant Dievui

Didelė Vasarinė Gegužinė — Piknikas
RENGIAMA

J. J. Stuko Lietuviu Radijo Valandos 
ir Kearny Lietnviij Politinio Klubo

ĮVYKS

Sekmadienį, Rugpiūčio (Aug.) 18 d., 1946
Kearny Lietu viu Politinio Klubo Darže

134 Schuyler Avenue Keamy, N. J.
• Gegužinė prasidės 2 vai. po pietų
• Nuo 5 vai., šokiams gros šiulckių Orkestras
• Gražus programas prasidės 7 vai. vakare

BILIETAS — 60 centų — Įskaitant Taksus
VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!

LIETUVIAI JUOZAPIECIAI ĮSIKURS 
AMERIKOJE

‘Pasmerkė’ Biržišką 
ir Krėvę

padėkojus už suteiktas malones 
per 15 metų laimingo gyveni
mo. Buvo malonu matyti p.p. 
Kazlauskus su savo sūneliu ir 
dukrele artinantis prie šv. Ko
munijos. Tai tikrai katalikiškos 
šeimos pavyzdis. Kazlauskai au
gina savo vaikus katalikiškoje 
dvasioje: sūnus yra geras ber
niukas ir sekmadieniais tarnau
ja prie Mišių.

Prie šios progos visi parapijie
čiai, draugai ir draugės reiškia 
širdingus sveikinimus p.p. Kaz
lauskams, linkėdami sveikiems 
sulaukti sidabrinio jubiliejaus.

Malonu yra pasveikinti gerb. 
kun. Mykolą Cibulską M.S., ku
ris rugpiūčio 11 d. mini savo si
dabrinį jubiliejų kunigystės. 
Kun. M. Cibulskas per daugelį 
metų yra ėjęs vikaro pareigas 
mūsų parapijoje ir yra įgijęs 
daug gerų draugų parapijiečių 
tarpe.

Taigi prisiminus jo gražią dar
buotę malonu yra pasveikinti ir 
palinkėti sveikam sulaukti auk
sinio jubiliejaus.

Rugsėjo 15 d. mūsų parapija 
minės 35 metų savo gyvavimo 
sukaktuves. Ta proga yra ruo
šiama šauni vakarienė parapijos 
svetainėje, į kurią kiekvienas 
parapijietis, bei vietos lietuviai 
turėtų dėti pastangas atsilanky
ti.

Klebonas kun. E. Gredeckas 
kviečia visus parapijiečius ir pa
rapijos rėmėjus atsilankyti ir 
paremti šią vakarienę.

Visos draugijos bei kuopos 
yra prašomos pasižymėti šią da
tą ir neruošti parengimų minėtą 
dieną, bet dalyvauti šioje nepa
prastų iškilmių puotoje. M.

Pittsburgh, Pa.
Liepos 29 dieną įvyko Lietu

vių Tremtinių Gelbėjimo Komi
teto posėdis. Iš raportų pasiro
dė, jog komitetas visą laiką gy
vai veikia. Ypač daug žmonių 
net iš tolimų valstijų kreipiasi 
patarimų dėl parsikvietimo 
Amerikon savo giminių ar pa
žįstamų. Bet dar daugiau krei
piasi Lietuvių pabėgėlių iš visų 
Europos kraštų, prašydami gel
bėti juos iš beviltiško gyveni
mo. Visiems komitetas mielai pa
deda patarimais ir nurodymais, 
nes juk svarbu kuo daugiau iš
gelbėti tautiečių.

Tačiau komiteto pagrindinis 
tikslas yra parsikviesti Pitts- 
burghan gerų lietuvių patriotų, 
kurie įlietų šviežio kraujo į vie
tos lietuvių koloniją, pagyvintų 
jos lietuvišką veiklą. Prie to jau 
prieita konkrečiai ir jau numa
tyti keli kandidatai kuriuos no
rima parsitraukti Pittsburghan.

Kandidatų tarpe yra garsus 
Šiaurės Lietuvos veikėjas, medi
cinos daktaras Domas Jasaitis, 
su šeima. Tikrai didelė bus gar
bė Pittsburgh© lietuviams, jei 
turėsime progos pagelbėti ir su
silaukti savo tarpan vieno žy
miausių kovotojų dėl Lietuvos 
laisvės ir daug nukentėjusio nuo 
bolševikų ir nacių.

Kandidatais renkami žmonės, 
kurie nebus visuomenės našta ir 
galės gauti darbą savo specialy
bėje. Komitetas todėl iš anksto 
numato ir stengiasi parūpinti 
darbą dai’ prieš atvykstant.

Reikia garantijų
Tačiau komitetas reikalingas 

visuomenės dėmesio ir paramos. 
Juk kiekvienam asmeniui reikia 
paruošti “Affidavit of Support” 
ir surasti pinigų kelionės išlai
doms padengti. Tad komitetas 
nuoširdžiai kviečia visus tautie
čius, kurie yra suinteresuoti savo 
brolių lietuvių likimu, prisidėti 
sulyg išgalės išduodant garanti
jas ar pinigus paskolinant. Taip
gi komitetan kviečiami ir nauji 
nariai, kuriais gali būti kiekvie-

nas lietuvis, norįs pagelbėti savo 
tautiečiams.

Visokiais reikalais kreipkitės 
adresu: 2211 Sarah St., South 
Side, Pittsburgh 3, Pa. Tel. HE 
3121. V. M.

Greene, Maine
Pirmoji Naujosios Anglijos 

Lietuvių Diena
Rugpiūčio mėn. 4 d. pas lietu

vius pranciškonus, Greene, Me., 
labai jaukioje nuotaikoje praėjo 
Naujosios Anglijos Lietuvių Die
na. šioje šventėje, kuri Pranciš
konų vienuolyno įkūiamo Greene 
dvejų metų sukakčiai paminėti 
įvyksta pirmą kartą, dalyvavo 
net tolimų apylinkių lietuviai. 
Didesnės ekskursijos atvažiavo 
iš So. Bostono, Lawrence, Rum- 
fordo, Lowell, Norwood, Brock
ton ir Lynn. Be to, netrūko sve
čių iš New Yorko, tarp kurių pa
žymėtini Lietuvos Vicekonsulas 
p. A. Simutis su šeima ir dail. J. 
Subačius. Gausiausiai, žinoma, 
šventėje dalyvavo Lewistono lie
tuviai, kurie yra arčiausiai prie 
Greeno.

Rugpiūčio 3 d. vakare, Lewis
tono lietuvių šv. Baltramiejaus 
draugijos salėje, buvo vakarienė. 
Ją suruošė šv. Panelės Marijos 
Nep. Pagalbos Moterų Draugija, 
kuriai vadovauja p. Rudokienė. 
Prie šito darbo labai nuoširdžiai 
prisidėjo ir kitos Lewistono mo
terys. Per vakarienę tikrai ma
lonu buvo iš įvairiu vietų susi
rinkusiems lietuviams susipažin
ti, pasišnekėti ir paklausyti įdo
mių kalbų.

Ją atidarė p. Rudokienė. Po to 
Pranciškonų Provincijolas gerb. 
Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M., 
nuoširdžiai pasveikino šventės 
dalyvius. Paskui kalbėjo Lietu
vos Vicekonsulas New Yorke p. 
A. Simutis, nupiešdamas dabar
tinę kritišką Lietuvos padėtį. Jis 
ragino netikėti komunistų me
lams ir kvietė visus prie tėvynės 
gelbėjimo darbo.

Po jo žodį tarė neseniai iš Vo
kietijos atvykęs p. inž. šabanas, 
kuris, pats pergyvenęs Lietuvos 
okupacijas, vaizdžiai papasakojo 
apie rusų klastingą Lietuvos už
ėmimą, juokingus balsavimus ir 
vokiečių nedorą elgesį mūsų 
krašte.

Neseniai iš Italijos atvykęs 
Tėv. Petras Baniūnas, O.F.M. 
sveikino lietuvių tremtinių var
du Italijoje. Paskui sekė lietu
viškos dainos. Galop Pranciško
nų Provincijolas padėkojo sve
čiams ir vakarienė buvo baigta 
Lietuvos himnu.

Rugpiūčio 4 diena buvo labai 
graži. Jau anksti rytą svečiai 
pradėjo rinktis į Greene, Maine 
Pranciškonų vienuolyną pamal
doms. Visiems malonią staigme
ną padarė p. Dube, kandidatas į 
Maine valstybės senatorius, ku
ris savo lėktuvu virš vienuolyno 
parodė įvairiausių pratimų.

11 vai. vienuolyno koplyčioje 
šv. Mišias atlaikė ir pamokslą 
pasakė Tėv. Dr. Leonardas An- 
driekus, nušviesdamas lietuvių 
pranciškonų kūrimosi tikslus 
Amerikoje. Per šv. Mišias gra
žiai pagiedojo patys šventės da
lyviai ir solistė p. Rymaitė iš 
Lawrence.

Po pietų, vienuolyno miškely
je, įvyko lietuviškas pasilinks
minimas arba piknikas, kurio 
metu dar kalbėjo gerb. Pranciš
konų Provincijolas, Vicekonsu
las p. A. Simutis ir Tėv. Dr. Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M. Po to 
kvepiančiame miškelyje buvo 
gražiai pažaista ir padainuota.

Šventės dalyviai savo aukomis 
nuoširdžiai parėmė naujojo 
pranciškonų vienuolyno statybos 
vajų. Loterijoje pirmąją premi
ją laimėjo p. Drigotas, antrąją 
Mr. Murphy, abu iš Lewistono ir 
trečiąją Mrs. Scatt iš Sabattus, 
Me.

Prieš vakarą iš tolimo Law

“Leiskit į tėvynę, leiskit pas 
[savus 

Ten pradžiugs krūtinė, 
[atgaivins jausmus . . .

Svetimoj šalelėj. . .
Italijoj, žavinguose kloniuose, 

dar prieš karą, dažnai skambė
davo lietuvių sutartinės, ilgai 
vietos gyventojai gėrėjosi stip
riais, kaip ąžuolais, šiaurės vy
rais, ilgai žalieji kalnai, aidėda- 
mi, kartojo lietuvių dainas. Ten 
taip pat . . . “gyven mūsų bro
liai žemaitėliai,”

Tai buvo malonūs laikai! En
tuziazmas, tėvynės meilė, jau
nųjų svajonės ir troškimai, tar
tum koks užburtas sūkurys, 
glaubė ir ugdė naujosios lietu
vių kartos sūnus. Jų troškimas 
buvo kunigystės idealas, o aistra 
—“Visa atnaujinti Kristuje.”

Sušniokštė baisi karo audra. 
Tartum besotis, mirtį nešiojąs 
slibinas, ilgai skraidė po žemę, 
rydamas nekaltas aukas ir ger
damas jų kraują. Nutilo ir lietu
vių dainos . . . Du iš jų jau ne
bepamatys savosios žemės, nebe- 
apkabins savųjų brolių . . . Klie
rikas Jonas Jablonskas pasimirė 
dar 1942 metais. Jis sunkių gy
venimo apystovų auka. Tai bu
vo begalo gabus vyras, energin
gas ir nepralenkiamas idealistas. 
Mirė su šypsena veide, tartum 
šventasis, aukodamas Dievui gy
vybę už savo tautą, už jos lais
vę.

Antrasis, t.y. kun. Stasys 
Bartkus, kaip gerasis samarie
tis, su didžiausiu pasišventimu 
dirbo nelaimingųjų ir persekio
tųjų naudai ir už tai buvo fašis
tų žiauriai nužudytas.

Juodu jau niekada nebegrįš į 
tėvynę . . . Ant jų šimtmetinė 
palmė, tartum raudojanti moti
nėlė varvina sidabrines rasas. Ir 
ilgai, dar ji kalbės praeiviui apie 
didžią ir tyrią lietuvio dvasią. 
Jie žuvo. Likusieji išsiskirstė po 
įvairias Italijos ir Vokietijos sri
tis tęsti savo pasiaukavimo. Lie
tuvio daina nutilo . ..

Kas jie tokie?
Jie lietuviai idealistai, visi ki

lę iš ateitininkų eilių. Dauguma 
jų, dar gimnazistukais 1932 me
tais nuvažiavę į Italiją, įstęio į 
Šv. Juozapo kongregaciją pa
siekti kunigystės idealo. Tarp
tautinėj juozapiečių kolegijoj 
lietuviai sudarė savo skyrių ir 
ruošėsi, triūsė, svajojo. Vieni jų 
būtų grįžę dirbti tautiečių nau
dai, kiti — idealizavo tolimasiąs 
misijas.

Kas tie Juozapiečiai?
Tai palyginti dar jaunutė vie

nuolija. Bet ji veikli ir moderniš
ka, turi daug pozicijų įvairiose 
pasaulio dalyse. Jos įsteigėjas 
Vysk. Juozas Marelio, reikia ti
kėtis, greit bus paskelbtas šven
tuoju. Kongregacija užsiima vi
sose apaštalavimo šakose. Die
vo palaima, paveldėtoji įsteigėjo 
dvasia ir moderniški metodai jai 
suteikė puikų pasisekimą, ypač 
misijose ir jaunimo auklėjime.

Kokios lietuvių juozapiečių 
perspektyvos?

Tai įdomus, bene per drąsus 
klausimas. Atsakysime tik ben
drais bruožais, šiomis dienomis 
atvažiavo į Ameriką kun. Stasys 
Vičiulis. Rodos jau kelionėj ir 
kun Kauneckis. Juos greitai seks

dar kas nors. Jie čia, Dievui pa
dedant, sudarys lietuvių juoza- 
piečių skyrių, jį praplės, ugdins 
ir ruoš darbininkus prisikelsian
čiai tėvynei ir tolimoms misi
joms.

Visais reikalais -ar patarnavi
mais galima kreiptis į kun. Vi- 
čiulį šiuo adresu:

Rev. Stanley Vičiulis
131 William St., Pittston, Pa.

VATIKANO RADIJO 
ŽINIOS

Palestina.—Jeruzalės mies
to statistinėmis žiniomis 
1882 m. mieste buvo 21,000 
gyventojų. 1905 m. mieste 
jau buvo 60,000. Iš jų: 45,000 
izraelitų, 8,000 muzulmonų ir 
8,500 krikščionių, kurių tar
pe katalikų 2,500.

Dabar Jeruzalės mieste gy
vena 155,000. Iš jų: 95,000 iz
raelitų, 32,000 muzulmonų ir 
28,000 krikščionių.

Albanija.—Albanijoje vyk
sta katalikų bažnyčios perse
kiojimai. Visi italų tautybės 
misijonieriai ir seserys vie
nuolės iš Albanijos išvaryti. 
Albanų valdžia oficialiai pra
nešė, kad jie buvo atvykę po 
1939 m. Kas visai netiesa. 
Pav., pranciškonai įsikūrė 
Albanijoje šv. Pranciškaus 
laikais, jėzuitai — 1841 me
tais. Ypač daug gero Albani
jai padarė jėzuitai. Jie įstei
gė pirmąją pradžios, viduri
nę ir komercinę mokyklą; jie 
pakirto šaknis baisiom alba
nų tautos “kraujo keršto” 
papročiams ir t.t. Paskutiniu 
laiku albanų valdžia nužudė 
vieną labiausiai pasižymėju
sių tėvų—Fausti drauge su 
keletą kitų vienuolių. Keletas 
klierikų nuteisti ilgamečiam 
kalėjimui.

Paskutinėmis žiniomis iš 
Albanijos, valdžia uždarė vi
sas katalikų bažnyčias, jas 
paversdama policijos ir kito
kiomis valdžios įstaigomis.

Meksika. — Pernai mirė 
gen. Plutarchas Elias Calles. 
Jam valdant Meksiką, kata
likai buvo kruvinai persekio
jami. Meksikos laikraščiai 
rašo, jog prieš mirtį Calles 
pareiškė padaręs didelę klai
dą persekiodamas katalikus. 
Du jo sūnūs dabartiniu me
tu gyvena Amerikos katali
kų kolegijoje St. Franciske.

New Yorkas. — Komisarų 
Taryba “Tarybų Lietuvos” 
nr. 51 puslapiuose paskelbė 
nutarimą, pagal kurį Myko
las Biržiška ir Vincas Krėvė- 
Mickevičius paskelbiami “tė
vynės išdavikais” ir pašali
nami iš Lietuvos Mokslų 
Akademijos.

Tą žinią paskaičius, pra
vartu prisiminti vieną Troc
kio posakį jo neseniai išleis
toje knygoje apie Staliną. “Iš 
dvylikos apaštalų,” — sako 
Trockis, “vienas Judas buvo 
išdavikas, ir jeigu būtų turė
jęs valdžią, visus kitus apaš
talus ir daugybę mažesniųjų 
mokinių tikriausiai, būtų pa
skelbęs išdavikais.”

Panašiai ir tie Vilniaus ko
misarai. Atsidavę Maskvos 
tarnybai ir vykdydami Mask
vos įsakymus, išsijuosę smer
kia Lietuvos rašytojus-patri- 
jotus. Jie nesupranta, kad 
Maskvos padiktuotas ’ pa
smerkimas yra tolygus gar
bės atestatui. Abu “tėvynės 
išdavikais” pavadinti moks
lininkai gali tuo didžiuotis.

1940 m., Lietuvą rusams 
okupavus, Prof. Krėvė-Mic
kevičius sutiko stoti į Deka
nozovo formuojamą valdžią.

Mat, tikėjosi galėsiąs nors 
šį-tą išgelbėti. Panašiai gal
vojo ir kiti du į anametinį 
ministrų kabinetą stoję pat
riotai: E. Galvanauskas ir 
Generolas V. Vitkauskas.

Matydamas, kad visas Lie
tuvos valstybinis aparatas 
rieda į komunistinę bedugnę, 
prof. Krėvė ryžosi vykti į 
Maskvą, kad ten su Kremlio 
satrapais galutinai išsiaiški
nus, nors ką išgelbėjus.

Vieną liepos mėnesio naktį, 
Prof. Krėvė buvo priimtas 
Molotovo. Lygindamas 'A • 
donoj o Kremliaus-pnl
Jono žiauriojo politika, Mo
lotovas aiškiai pasakė esą 
Lietuvą Maskva nutarė prisi
jungti. Buvo tai pirmas atvi
ras ta tema Maskvos pasisa
kymas.

Nors Profesorius tuo pa
reiškimu buvo priblokštas, 
drąsiai pastebėjo, kad Jonu 
Žiauriuoju pradedant, Lietu
va Maskvos grobimams vi
suomet priešinosi.

Prof. Krėvė 
ka, šiuo metu, 
rų Vokietijoje 
specialybėje.

ir M. Biržiš- 
randasi vaka- 
ir dirba savo

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public
rence, kunigų Kenstavičiaus ir 
Bernatonio lydimas, atvyko žy
mus Amerikos lietuvių veikėjas 
ir didelis pranciškonų geradaris, 
Kun. Pr. Juras, šventės daly
viams, nors ir trumpą valandė
lę, labai malonu buvo savo tarpe 
matyti šiuos svečius.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Diena paliko gražų įspūdį. Tai 
buvo pirmas toks didelis lietuvių 
sąskrydis Maine valstybėje. Jis 
ii’ toliau bus daromas kasmet.

Ši šventė, be abejo, labai daug 
prisidėjo prie lietuvių suartėjimo 
ii’ jų tarpusavės vienybės palai
kymo šioje apylinkėje. O tai yra 
be galo svarbu! Nes tik būdami 
vieningi, Amerikos lietuviai ga
lės išlaikyti savo gimtąją kalbą 
ir savo tautos papročius; tik vie
ningai dirbdami, jie išgelbės sa
vo tėvynę.

Taigi, visuomet “Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi!”

Kazys Vingis.

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

Saliamonas.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
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.



(j jnįkarą

161 No. bth Street

DEXTER PARKE Mūsų Apylinkėje

Jamaica Ave. & Elderts Lane (75th St.), Woodhaven, N. Y.
SAVAITĖS KALENDORIUS

it kalbėjo panašia

tu

ATVYKSTA K. ČIBIRAS

VĖL SUSIRGO VISMINAS
ĮSIDĖMĖTINOS DATOS

Šv. Jurgio Parapija PARDUODAMA

SUSIRINKIMAI

New York, N.
S. Subatienė, pirm.

METINISMETINIS

s.

Maspetho Žinios

Lietuviu Radijo Vakarines

MEMORIES of LITHUANIA
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Katalikų akcijos mokykla 
bus rugp. 19-24 d., Fordhamo 
unversiteto patalpose. Kreip
tis į Fordham universitetą.

kuopos prašomos 
kuodaugiausiai at-

pakšto knyga 
sukaktis
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Vargonininkas A. Vismi
nas vėl susirgo. Greitosios 
pagalbos automobiliu jis iš
vežtas šv. Kotrinos ligoninėn 
ištyrimui sveikatos.

I

I 
t

€ 
t

• Katalikės mergaitės, no
rinčios mokytis slaugėmis 
(nurse) gali stoti į šv. Kotri
nos ligoninę Brooklyne.

arius daro išvadą, 
J Lietuva turi būti 
Jie Lietuvos.

Enl
Off

£ o

Rugp. 14, 1385 — Krėvos ak
tas.

Rugp. 21, 1942 — Vokiečiai 
paskelbė Lietuvos Banko likvi
daciją. ,

^Lithuania Minor.” 
šus duoda istorinę 
šties apžvalgą, kal
aus ir lietuvius ta- 
! ir prieina ligi pa-

“Klanas, Amerikos 
' ir kiti aukšti hie- 
^untė laikraščiui

»• *
L Pakštas išleido 

apie Mažąją

su 
kc

Moteris prižiūrėti 2 vaiku 
slaugės namuose.

Alga 50 dol. mėnesiui.
Mrs. R. Krakauskas

577 Centre St., Nutley, N. Y.

a prie ginkluoto 
■ip Sovietų Sąjun- 

stinių Valstybių.
t • *

-$ karinė vadovybė 
sčiai, kokia ji be-

ks 
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st 
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LIETUVIŠKA

ALUDE

VISI Į VETERANŲ 
PIKNIKĄ

-Minės pusės, turi 
Vertę.
a ar vėliau turės 
bati teisingai iš- 

jVos Lietuvos by-

Zf 
te 
si 
se 
vi

SIUVĖJAI PIRKS POILSIO 
VIETAI NAMĄ

“SHOWER” E. ROKUS

Šiuo metu J.A.V. yra Į 
katalikų kunigų - juodukų 
kurių 20 gyvi. Pirmasis'ju 
dūkas įšventintas kunig 
1888 metais.

Jackson Heights, N. Y<

NEwtown 9 - 5972

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 Id!., 5000 Watts

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

Tel. MArket 2-5360

tiek, kad su
kriausių metų re- 

ių tikimasi gau- 
bušelių, ku- 

^96,820,000.

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKIMAS j 

VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

33 visokių kritiš- 
G-už du bilijonus 
viršum.
^ošimasis karo at
idžiausias. Netoli

žaras pavyks geriau, negu 
rengėjai tikėjosi.

Beje, bazaras trauksis iki 
pirmadienio, rugpiūčio 19 d.

R-is.

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

Tel. EVergreen 7-1670

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ

iis dienomis iš- 
įjie ir rąkietas 

: net per Švediją 
(rasų šaudomos 

s dalies Vokie-

Mirus Brooklyno demokr 
tų vadui Frank Kelly, po m 
nėšio gedulo išrinktas daba ąi Rusija nepakeis 
tinis Brooklyno miesto pres aro politikos, tai 
dentas John Cashmore.

ries proga.“The 
akcijai skaityto
jus Pijus XII šu
oliškąjį palaimi-

IŠ NUOMOJ AMAS
Fornišuotas 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.

taksomis), užtai visi užkai rasams, nese- 
džiai ir gėrimai dykai. atkalbėjo panašia 

Visus, prijaučiančius mi Ąūsiiną karą.
sų veteranams, prašo atšilai 
kyti.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Iš
lyginimą, plasteriavimą, šaiigat i K. Pakšto Veika- 
vių cementąvimą ir kt. darbus, j

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

geriausių užsie- 
Rengėja jos žinovų respub- 
— . .rijoj—John Foster

‘Reader’s Digest” 
įtam straipsny ra-

. karo pasekreto- 
dbė, kad Amerikos 
i pradėjo supirki-

Dekoruotojas 
ir

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medžią 
darbo apkainavimas dyk/ eina karinei 

-sugaudė vokiečių 
a dirbti atominei

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

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

8 —10 ryto

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

1 — 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Vasaros Sezonui Baigti
RENGIAMAS

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

Rugsėjo-Sept. 1 d., 1946

Piknikas įvyksta labai patogiu laiku, būtent, prieš LABOR DAY. Visi at
silankiusieji galės smagiai, nesiskubindami praleisti laiką. Parengimo pel
nas skiriamas savaitraščio "AMERIKOS” naudai, tad be abejo bus remia
mas visų "Amerikos" bičiulių. Taigi, visus kviečiame ruoštis šiam paren- 
9imui- RĖMĖJŲ KOMITETAS.

VISI “AMERIKOS” BIČIU
LIAI SUKRUSKITE!
Svarbus susirinkimas

Rugpiūčio 9 d. “Amerikos” 
laikraščio patalpose, įvyko 
Lietuvių Dienos rengėjų ir 
rėmėjų susirinkimas. Iš iš
duoto raporto paaiškėjo, kad 
šiemet Lietuvių Diena geriau 
pasisekė, negu kada nors 
ankčiau.

Taigi, mūsų darbuotojai, 
savo darbo pasisekimu pa
drąsinti, vienbalsiai nutarė 
dar šiais metais nemažesni 
pikniką suruošti “Amerikos” 
savaitraščio naudai.

Tas parodo jų gilų susipra
timą ir įsitikinimą, jog šiais 
laikais katalikų veikimas be 
savo laikraščio yra neįmano-

te’*"Piknii<as bus rengiamas š. 
m. rugsėjo 1 d., sekmadienį, 
Dexter Parke.

Tuo tikslu šaukiamas vi
sų vietos katalikų veikėjų ir 
Lietuvių Dienos rengėjų susi
rinkimas pasitarti, kaip ge
riau tą pikniką suruošti. Su
sirinkimas įvyks penktadie
nį 7:30 vakare, rugpiūčio 23 
d. Angelų Karalienės par. sa
lėje. L. Katalikų kongreso 
rengimo komisijos nariai 
taipgi prašomi atsilankyti.

Šiame susirinkime bus nu
statyti darbo planai ir pasi
skirstyta pareigomis.

Sekr.

E3

MIRĖ L. KETVIRTIS
VARGONININKŲ 

SEIMAS Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Žurnalistas, Kazys Čibiras, 
redagavęs Lietuvoje “Šalti
nį,” rugpiūčio 24 d. lėktuvu iš 
Argentinos atskrenda į New 
Yorką. Jis yra pakviestas Tė
vų Pranciškonų.

šeštadienį, rugpiūčio 17 d., 
United Veterans Association 
turės savo pikniką National 
Hali ir Parke, 65-13-19 38th 
Ave., Woodside, Queens, N.Y. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Kiek mes gerbiame karo 
veteranus, parodysime savo 
atsilankymu į šį jų ruošiamą 
pasilinksminimą, Neušmirš- 
kime ir to, kad atsilankiusius 
jie mokės gražiai priimti ir 
šauniai pavaišinti, o šokių 
mėgėjai tikrai bus patenkin
ti, nes gros Geo. Phillips or
kestrą.

Pereitą penktadienį, rug
piūčio 9 d., Siuvėjų Nepri
klausomas klubas turėjo savo 
narių pusmetinį susirinkimą, 
kuriame Executive Board 
siūlė pirkti nuosavybę toliau 
už miesto, kur nariai galėtų 
turėti ramią poilsiui vietą.

Pasiūlymas priimtas vien
balsiai ir išrinkta namui 
pirkti komisija, kurion įeina: 
J. Buivydas, F. Milas, P. 
Montvila, L. šerkšnis ir J. 
Pranskus.

Šiuo nutarimu patenkinti 
nariai sako, kad jau seniai 
reikėjo tas padaryti, nes ki
tos tautos turi įsitaisę ne tik 
poilsiui namus, seneliams 
prieglaudas su mažomis "baž-- 
nytėlėmis prie jų, bet daug 
kas ir privačius vasarnamius 
turi įsigiję.

Dabar Komisija ieško tin
kamesnės vietos. P. J. M.

Rugp. 4 d., Seserų Domi- 
ninkiečių vienuolyne Amity
ville, N. Y. Elena Matoniutė, 
“Amerikos” skaitytojo, Ma
tomo duktė, buvo įvilkta į 
sesers domininkonės rūbus. 
Jos vardas bus Sesuo Marija 
Anthea. Apeigų metu daly
vavo ir kun. B. Kruzas, Ap
reiškimo par. vikaras.

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—Įvairenybės—Benas

Visus parapijiečius ir prietelius maloniai kviečiame ruoštis 
šiame metiniame parengime dalyvauti. Tai geriausia proga pra
leisti laiką smagiai su savo pažįstamais - draugais.

Šv. Monikos draugijos na
rės rugpiūčio 8 d., 8 vai. vak. 
surengė siurprizo “shower” 
pramogą savo narei, Ednai 
Rokus, EI. Vaitekūnienės bu
te. Atsilankė gražus būrys 
našlelių ir draugių. Prie ska
niai paruoštų valgių links
mintasi iki vėlumos. Įvairios 
lietuviškos dainelės skambė
jo visą vakarą. Buvo apdai
nuotos našlės ir našliai, bei 
busimieji jaunieji.

Poniai E. Rokus buvo įteik
ta graži dovana nuo draugi
jos narių, taip pat nemažai 
pavienių dovanėlių.

Visos linkėjo Ednai daug 
geros laimės ir drauge apgai
lestavo, kad ji apleidžia Naš
lių draugiją, tuo pač^.u ir 
Brooklyno padangę.

E. Rokus pirmą kartą susi
pažino su A. Milerių š.m. 
Našlių Baliuje, Apreiškimo 
par. salėje. Rep.

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

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

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

V. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

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

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

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

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

Tel Virginia 7 -1896

Jersey City. — Gauta pra
nešimas, kad ten mirė “Ame
rikos” skaitytojas ir rėmėjas, 
L. Ketvirtis.

Jis buvo darbštus lietuviš
koje veikloje, ypač jaunimo 
tarpe.

Lietuvos Vyčių organizaci
joje jis ėjo įvairias pareigas, 
ilgai buvo N. Y. ir N. J. ap
skrities pirmininku ir Centro 
Valdybos nariu.

Jo mirtis apgailėtina orga
nizacijoms ir draugams, nes 
tikrai netekta jauno, nuošir
daus veikėjo.

• Kunigų Vienybės Seiman 
(rugpiūčio 20 d.) į Mariana- 
polį išvyksta kleb. kun. J. 
Balkūnas ir kun. P. Lekešis.

• Kun. Dr. A. Jagminas iš 
Chicago, Ill., viešėdamas 
Brooklyne, aplankė ir “Ame
rikos” redakciją.

• Povilas Dulkė, garbingai 
paleistas iš karinės tarnybos, 
grįžo rugpiūčio 7 d. Jis ka
riuomenėje ištarnavo 2 me
tus.

• B. Kaveckai, rugpiūčio 5 
d. susilaukė pirmagimio sū
naus. Kaveckai yra veiklūs L. 
Vyčių tarpe.

• Kun J. Baltrušaitis, Ma
rijonas, rugpiūčio 21 d. iš
vyksta į Chicagą. Jis ten yra 
paskirtas Novicijos vedėjo 
pagelbininku.

• Elena Brusokienė, SLR- 
KA 108 kp. pirmininkė serga. 
Turintieji reikalų, prašomi 
ateiti pas ją į namus.

• And. Daugirdas, “Ame
rikos” atstovas, lankosi Nau
joje Anglijoje, Lowell, Mass., 
apylinkėse.

• Kun. Bol. Liubauskas iš
vyko į Greene, Me., pas Tė
vus Pranciškonus.
—e-Antaftas ir Jean Januš- 
kaičiai susilaukė sūnaus, ku
ris rugp. 11 d. pakrikštytas 
Antano-Jokubo vardu.

Moterų S-gos New Yorko 
ir New Jersey apskričio su
važiavimas įvyks rugsėjo 
(Sept.) 8 d. Švč. P. Apreiški
mo par. salėje, No. 5th ir Ha- 
vemeyer Sts., Brooklyn, N.Y. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Visos 
prisiųsti 
stovių.

Moterų S-gos 29 kuopos la
bai svarbus mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiūčio 21 
d., 8 vai. vakare par. salėje. 
Visos narės prašomos ateiti

S.

V. Atsimainymo parapijos 
Bazaras, prasidėjęs rugpiū
čio 10 d. par. salėje, eina su 
dideliu pasisekimu. Bazarą 
lanko ne tik parapijiečiai, bet 
ir svečių atsilanko. Daugelį 
čia vilioja puiki vieta, sko
ningai pastatyta bažnyčia ir 
visur pavyzdinga tvarka.

Maspethas iš seniau yra ži
nomas savo darbščiais para
pijiečiais, o dabar, gavę ge
rus vadovus—kunigus, jie da
ro stebuklus. Ir šin bazaran 
pakliuvęs, žiūrėdamas, kaip 
viskas sklandžiai eina, kaip 
sutartinai darbuojasi ta sau- 
jalė žmonių, it bitės avilyje, 
junti, kad sumanios rankos 
čia yra diriguojama.

Todėl nesistebėsime, jei ba-

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 
gauti pas S-gos vicepirminin
ką, Pr. Dulkę, J. Ginkų, J. 
Garšvą, Ch. šimanską, Vaice
kauskienę ir “Amerikos” ad
ministracijoje, Angelų Kara
lienės, Šv. Jurgio ir Maspetho 
parapijų klebonijose.

Dr. John Waluk
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare

■Events” rašo, kad 
-anas gavo Ameri- 
$ vadovybės ir 
.Depart, kruopščiai 
. pranešimus, ku

lnis piešiama tam- 
■vomis.
;jose, paremtuose 
j užsienių, prieita 
jinomonės: į Ame- 
1 sa Rusija reikia 

Geriausias pasirinkimas |-įbeveik neišven- 
tfą, kuris ištiks 
vėliau—iš visa ko 
j vėliau.
rezidentas Hoover 
jg

9 —12 ryte

PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Rugpiūčio 18 d., sekmadienis
Vardai: Agapitas, Mintautas, 

Utenis.
Rugpiūčio 19 d., pirmadienis

Vardai: Liudvikas, šviesuolė, 
Patrimpas.
Rugpiūčio 20 d., antradienis

Vardai: Bernardas, Neringa, 
Svajūnas.
Rugpiūčio 21 d., trečiadienis.

Vardai: Joana, Sungailė, Bu
kantas.
Rugpiūčio 22 d., ketvirtadienis.

Vardai: Ipolitas, įminė, Kari
jotas.
Rugpiūčio 23 d., penktadienis

Vardai: Pilypas, Baumilas.
Rugpiūčio 24 d., šeštadienis

Vardai: Baltramiejus, Rasuo- 
lė, Jogaudas.

ri 
sc 
m 
k: 
ki 
ti 
vi

Angelą Karalienės 
Parapija

Metinis parapijos piknikas 
jau šį sekmadienį, rugp. 18 d., 
Klasčiaus Clinton Parkas bus 
atdaras nuo 2 vai. po pietų.

Kaip, buvo minėta pereita
me “Amerikos” numeryje, be 
kitų programos įvairenybių 
bus dar karališkos šeimos 
rinkimai. Rinkimuose žada 
dalyvauti daug ir labai svar
bių asmenų. Taigi manoma, 
kad jų “kampanija” bus labai 
intensyvi. Šiuo metu kandi
datais į karalius yra: M. Dai- 
lydėnas (100 balsų) ; D. Aver- 
ka (200 balsų) ; į karalienes 
B. Adomaitienė (200 balsų) ; 
O. Panatauskienė (150 bal.); 
karalaitis W. Pankevičius 
(100 balsų) ; A. Civinskaitė 
(250 balsų). Karalaitė dar 
lenktynėse. Yra gandų, kad 
be šių bus dar daugiau kon- 
testantų, bet juos pamatysim 
tik piknike.

Visi kviečiami rugp. 18 d., 
sekmadienį, į Klasčiaus Clin
ton Parką, Maspethe.

Jau laikas šaukti BALF 75 
skyriaus susirinkimą. Reikia 
sukrusti, nes Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo metinis 
seimas įvyks spalių 18 d., 
New Yorke.

Iš sodaliečių veiklos
Vasaros metu savaitinių 

susirinkimų nebus, nes dau
gelis narių išvažiuoja atosto
goms.

Sekantis labai svarbus su
sirinkimas bus pradžioje rug
sėjo mėnesio.

Atostogauja
Keletai dienų atvyko atos

togoms pas savo mamytę se
suo Immakulata (Adelė Mil- 
teniutė) ir sesuo Perpetua at
lankyti savo giminių bei pa
žįstamų.

Šios abi pranciškietės sesu
tės yra iš šios parapijos, tad 
joms buvo malonu pamatyti 
savo artimųjų veidus, tik ret
karčiais čia parvažiuojant.

Grįžusių iš karo mūsų ve
teranų pagerbimui New Yor- 
ko draugijos ir klubai su pa
rapijiečiais drauge nutarė su
rengti jiems balių.

Balius įvyks rugsėjo 14 d. 
St. Adalbert’s Auditorium sa
lėje, 421 E. 155th St., Bronx, 
N. Y. Vakarienė prasidės 7 
vai. vakare, o šokiai—9 vai.

Balius bus su programa. 
Dainuos Aušros Vartų par. 
choras, vadovaujamas varg. 
A. Kaminsko. Kalbės adv. K. 
Jurgėla ir kun. J. Gurinskas.

Bilietus galima užsisakyti 
tik iki rugpiūčio 25 dienos. 
Juos galima gauti pas drau
gijų bei klubų komisijos na
rius, ir klebonijos raštinėje 
pas kun. J. Gurinską.

Įžanga į balių $1.50 (su

Geri, pigūs, patogūs nai
Gerose vietose. Patamavir 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tiki 
prašo. Apdraudžiu (insurinuį 
žmones.

Kreipkitės: . ,
T ixT ! J™ parašytasJoseph Vastunas b ir vadinasi “The

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas

41-40 — 74th Street

iės susidurti ir su 
Lietuvos ateitimi.

1 tuo toki veikalai 
t Pakšto studija 
kartūs.
J kad “Lithuania 
’jo mažame skai- 
'^eografuota: ne
lygų jos paruošti 
■f ir didesniam eg- 
skaičiuje.
* • *
^katalikų laikraš
ti" sulaukė sidab
rus.

vienas iš suma- 
Jsguojamų katali- 

Patogi Vieta Užėjlmui ^Amerikoje.

Čia Galima Gauti Kanados 1 
"Black Horse” Ale

HAvemeyer 8 - 0259 ,
RALPH KRUC ®ederlius Jau bal’

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.
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