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| “Human Events” rašo, kad 
Įrez. Trumanas gavo Ameri
kos karinės vadovybės ir 
Valstybės Depart, kruopščiai 
>aruoštus pranešimus, ku
kiuose ateitis piešiama tam- 
iomis spalvomis.
i Pranešimuose, paremtuose 
javiniais iš užsienių, prieita 
ps pačios nuomonės: į Ame

rikos karą su Rusija reikia 
xengimana priimami užnkynu.ijjįūrėti, kaip į beveik neišven- 

iamą dalyką, kuris ištiks 
teičiau ar vėliau—iš visa ko 
trodo, kad vėliau.
Buvęs prezidentas Hoover 

’ senatorius Pepper, kuris 
palankus rusams, nese- 
taip pat kalbėjo panašia 

apie būsimą karą.
i Vienas iš geriausių užsie- 
lų politikos žinovų respub- 
konų partijoj—John Foster 
lulles — “Reader’s Digest” 
|rspausdintam straipsny ra- 
), kad jeigu Rusija nepakeis 
gšolinės savo politikos, tai 
lis prieita prie ginkluoto 
Dnflikto tarp Sovietų Sąjun- 
ps ir Jungtinių Valstybių.
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GERIAUSIOS ROSES 
Skandžiai, Kava, Arbata, Bot oj 
TOS — VAKARIENE. GataJ 
ataa namie 15 geriaudoi mietai,1

Juozas Gintus

INDORIUS į taksomis), d 
džiaiirgėrėj 

unadienis Visus, prd 
>, Mintautas, sų veteranai

madienis —-J
is, šviesuolė, Mirus M 

tų vadui M 
tradienis nėšio gedulo o

las, Neringa, tinis BrooMr.| 
I dentas Jotaū

jčiadienis. —
Sungailė, Bu- Šiuo meta, 
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tvirtadienis. kūnų 20 pt 
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Europo je Tarėsi 
Lietuvių Vadai

Patirta, kad liepos mėnesio 
gale Europoje buvo susirin
kę Lietuvos išlaisvinimui va
dovaujantys žmonės pasitari
mui.

Buvo nutarta dar labiau 
sustiprinti Lietuvos laisvės 
kovą ir į ją telkti lietuvius, 
gyvenančius įvairiuose kraš
tuose.

Dėl Kvislingij 
Paryžiuje

Pranešimas Iš Taikos Konferencijos____  • ____
(“Amerikos” specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus)

----------------------------------------------- -

tai valstybės delegatai. Viens 
iš pirmųjų atvyko Mackenzie 
King, paskiau Georges Bi
dault, Spaak.

Respublikos gvardija, di
džiųjų iškilmių rūbais, at
vykstančius valstybių atsto
vus pasveikina iškeltais kar
dais.

Iš didžiulio sunkaus auto
mobilio iššoko trys raudonais 
plačiais antpečiais karinin
kai ir paskui juos išlipo Mo
lotovas. Pora pirštų pridėjęs 
prie savo įprastos pilkos 
skrybėlės atsako į respubli
kos gvardijos pasveikinimą. 
Įkandin atvyko Byrnes, Att
lee ir kitos delegacijos. Bri
tų delegacijos šoferiai—kari
nėse uniformose puikios pa
nelės atkreipia visų dėmesį. 
Jos ypatingu miklumu pri
suka savo ponus prie įėjimo 
laiptų ir staiga, pasiuntę gra
žų šypsnį respublikos gvar- 
diečiams, išnyksta Luksem
burgo sodo keliais.

Kaip publika domėjos
Nežiūrint didelio iškilmin

gumo, kurio buvo norima pri
duoti šiai konferencijai, Pa
ryžiaus publika didelio susi
domėjimo ja nerodė.

Prie paruoštų barjerų bu
vo susirinkę, reikia pasaky
ti, visai nedaug žmonių. Jie 
ypatingo entuziazmo nerodė. 
Ne pati taikos konferencija 
jiems buvo įdomi ir ne ta mi
sija, kurią čia atlikti suva
žiavo 21 valstybės atstovai, 
bet jie norėjo pamatyL/tralp' 
atrodo egzotiškas, ypatinga 

(Tąsa 5-tam pusi.)

San Paulo. — šiomis die
nomis po San Paulo valstiją 
lankosi mišri anglų-amerikie
čių komisija, tirianti galimy
bes apgyvendinti Vokietijoje 
ir Austrijoje esančius išvie- 
tintus įvairių tautų žmones.

Nors dar derybos su Bra
zilijos vyriausybe galutinai 
nėra baigtos ir dar nėra ko
misijos nariai ištyrę gyveni
mo sąlygų, tačiau iš komisi
jos narių teko patirti šis tas 
konkretaus, planai, kaip bus 
perkelti Brazilijon išvietin- 
tieji ir ką jie čia veiks.

Jie bus pervežti ir apgy
vendinti amerikiečių ir anglų 
lėšomis. Kiekviena šeima 
gaus po tam tikrą žemės plo
tą, galimas dalykas, visai vel
tui, arba ilgalaikiam išsimo- 
kėjimui.

Pirmoj eilėj bus pervežami 
tie, kurie turi Brazilijoj gimi
nių, arba pažįstamų.

Liepos 29 d. nuo pat anks
taus ryto Paryžiaus Lotynų 
kvartale buvo didelis sujudi
mas.

Prancūzijos senato rūmus 
supančios gatvės ir Luksem- 
burgo sodas apstatomas gau
singomis policijos sargybo
mis. Beveik visi policininkai 
papuošti raudonais rezisten
cijos prieš vokiečių okupa
ciją raikščiais.

Smalsuolių minioms sulai
kyti prie senato rūmų priei
nančios gatvės atitveriamos 
specialiomis tvoromis.

Daugybė įvairių kraštų 
žurnalistų plaukia į rūmus 
gauti konferencijon korteles. 
Su kortele kartu gaunama ir 
gan gražus konferencijos me
talinis ženklas, ant kurio bal
tas balandis su alyvų šakele.

Paskutiniai paruošimai
Pačiuose senato rūmuose 

darbininkai atlieka paskuti
nius papuošimus, Saugumo

policija imasi visų priemonių 
konferencijos delegatų sau
gumui užtikrinti, šampano, 
vyno, konjako dėžės iškrau
namos delegacijų ir spaudos 
bufetuose. Vykdomi paskuti
niai garsiakalbių įrengimų 
patikrinimai.

Iš apsiniaukusio dangaus 
krinta lietus. “Gamta verkia 
dėl tokios taikos konferenci
jos” — pamaniau sau. Jon 
suvažiavo nemaža dalis 
“Kvislingų” iš Lenkijos, Ju
goslavijos ir, kas biauriausia, 
vadinamieji “Baltijos Sovie
tų Respublikų Užsienių Rei
kalų ministerial.”

Konferencija turėjo būti 
atidaryta 16 valandą.

15 valandą dangus išsiblai
vė. Į Luksemburgo—senato 
rūmus pradėjo rinktis akre
dituoti žurnalistai, kviesti 
svečiai ir aplinkui prie poli
cijos saugojamų barjerų Pa
ryžiaus publika.

Rūmų fasada papuošta 21 
tautos dalyvaujančios konfe
rencijoje vėliavomis. Virtinės 
automobilių pradėjo važiuo
ti apie 3:30 vai. į rūmų kie
mą.
Atvyksta Bidault, Molotovas, 

Byrnes, Attlee
Pirmiausia atvyko konfe

rencijos ir delegacijų sekre
toriai ir pagaliau pačios de
legacijos. Vienas po kito luk- 
susiniai automobiliai rikiavo
si garbės kieme prie 'cehtri1 
nio įėjimo. Plevėsuojančios 
prie jų vėliavėlės rodė, kokios

KUN. P. JURAS, 
Kunigų Vienybės pirmininkasWashingtonas. — Patyrę, 

kad Sov. delegacija savo są- 
statan įtraukė Baltijos val
stybių tris kvislingus (po vie
ną nuo kiekvienos okupuotos 
Baltijos valstybės), teisėti 
Lietuvos ir kiti atstovai įvai
riose Amerikos ir Europos 
sostinėse pareiškė protestus, 
nurodant, kad toki “klapčiu
kai” kaip P. Ratomskis nieko 
kito neturi teisės ir atstovau
ti, nebent tik žiauriąją So
vietų okupacinę policiją.

Privatinių piliečių organi
zacijos įvairiuose kraštuose 
taipgi reagavo į tą rusų 
smurto manevrą ir pareiškė 
savo nusistebėjimą tokiu so
vietų įžūlumu ir nesiskaity
mu su tarptautine opinija.

Demokratinis pasaulis ge
rai tebeatsimena sovietų 
agresiją prieš Lietuvą 1940 
metais, Hitleriui pritariant.

Kunigų Vienybes 
Valdyba

^Amerikos karinė vadovybė 
lošiasi ateičiai, kokia ji be- 
itų.
■Neseniai karo pasekreto- 
pis paskelbė, kad Amerikos 

riausybė pradėjo supirki- 
ti atsargas visokių kritiš- 
medžiagų—už du bilijonus 
(erių su viršum.
Rusų ruošimasis karo at- 
jui yra didžiausias. Netoli 
Bė jų biudžeto eina karinei 
ciai. Jie sugaudė vokiečių 
ikslininkus dirbti atominei 
tnbai.
Paskutinėmis dienomis iš- 
jkėjo, kad jie ir rakietas 
lando: jos net per Švediją 
lė lekioti, rusų šaudomos 
Jų okupuotos dalies Vokie- 

Gerose vĖtefej.

Tremtiniu Reikalai

Dar
IŠOR02

PILNAI d)S DATOS
- Krėvos ak- V”*“

2 — Vokiečiai 
s Banko likvi-

Parapija

DARBO AK

GEORG

gauja r
l atvyko atos- teisingas, 
m mamytę se- 
;a (Adelė Mil-

Argentinos vyriausybė, 
siekdama krašto gyventojų 
skaičių per 50 metų pakelti 
iki 100,000,000, nutarė įsi
leisti tremtinių iš Europos.

Pirmoje eilėje nutarta įsi
leisti 1,000 karo tremtinių iš 
Norvegijos. O paskui taria
masi Argentinon perkelti iš 
Italijos lenkų gen. Anders ka
riuomenę iš 200,000 vyrų, 
taipgi jų šeimas.

Jungt. Valstybių prez. H. 
Trumanas žada paprašyti 
Kongreso, kad nutartų dau
giau tremtinių įsileisti ir 
Amerikon.

Rugpiūčio 20 d. Mariana- 
polio Kolegijoje įvyko Kuni
gų Vienybės seimas.

Posėdžiams pirmininkavo 
kun. P. Juras, sekretoriavo 
kun. A. Rakauskas.

Į naują valdybą išrinkti 
kun. P. Juras pirmininku, 
kun. M. Kemėžis sekretorium 
ir kun. J. Baltusevičius-Boll 
iždininku.

Į rezoliucijų komisiją įėjo 
kun. Dr. K. Matulaitis, kun. 
M. Kemėžis ir kun. J. Gra
bauskas, O.M.C.|

Šis Kunigų Vienybės sei
mas buvę vienas ir gausiau
sių ir geriausiai Osisekusių.

Jame dalyvavo 57 kunigai.

Oro Paštas Į 
Vokietiją

to Perpetua at
iminiu bei pa-

K. Pakštas išleido 
knygą apie Mažąją

iciškietės sesu- 
parapijos, tad 

.lomi pamatyti 
veidus, tik ret- 
irvažiuojant.

rk, N. Y.

Amerikos pašto vadovybė 
praneša, kad nuo rugpiūčio 
28 dienos bus priimami oro 
paštu laiškai į Vokietiją.

Laiškai gali būti ligi vie
nos uncijos svorio ir ne biz
nio reikalais. Negalima dėti 
pinigų ar čekių.

Ant laiško turi būti padė
tas siuntėjo adresas ir tiks
lus adresas to asmens, ku
riam siunčiama.

Ligi 
laiškui 
ženklą.

Gali
čiami ir neiliustruoti atviru
kai.

Nau ja “Motinėlės” 
Valdyba

Marianapoly įvykusiam 
rugpiūčio 20 d. “Motinėlės” 
seime dalyvavo 32 kunigai.

Į naują valdybą išrinkti 
pirm. kun. J. Karalius, vice- 
pirm. kun. P. Juras, sekret. 
kun. J. Balkūnas, iždininku 
kun. P. Lekešis ir iždo globė
jais prel. J. Ambotas ir kun. 
I. Valančiūnas.

AMER. PROTESTAS JUGOSLAVIJAILIETUVIAI PAS ŠVENTI TĖV| pusės uncijos svorio 
reikia dėti 30 centųApdrafirfrof.

, Aphprbią 
įtuvą.
Reikalas yra parašytas 
*lų kalba ir vadinasi “The 
Dblem of Lithuania Minor.” 
rrofesorius duoda istorinę 
aėtos srities apžvalgą, kal- 
ąpie prūsus ir lietuvius ta- 
| krašte ir prieina ligi pa

rtinių laikų.
Jale autorius daro išvadą, 
i Mažoji Lietuva turi būti 
žinta prie Lietuvos.
is prof. K. Pakšto veika- 
| be mokslinės pusės, turi 
Iktualinę vertę.
mksčiau ar vėliau turės 
ilti ir būti teisingai iš
ėsta laisvos Lietuvos by-

žmones.
Kreipkite

Real fc

496 Mm
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STmi-im

karo mūsų ve- J 
imui New Yor- j 
ir klubai su pa- Į 
augę nutarė su- Į 

jalių.
:s rugsėjo 14 d. ‘ 

Auditorium sa- < 
55th St., Bronx, ' 

ienė prasidės 7 
» šokiai—9 vai. 
i su programa, 
iros Vartų par. 
vau j amas varg. 
. Kalbės adv. K. 
m. J. Gurinskas. 
dima užsisakyti 
iūčio 25 dienos, 
gauti pas drau- 

jų komisijos na- 
tonijos raštinėje 
lurinską.
balių $1.50 (su

ECTj
Atlieki rfd 

lyjintau* 
vtų eanair-

81
BK'V

p, tada reikės susidurti ir su 
UCni^lhsios Lietuvos ateitimi.

C'>|ium su tuo toki veikalai 
i Dr. K. Pakšto studija 
labai pravartus.
lila tik, kad “Lithuania 
or” išėjo mažame skai- 
B ir mimeografuota: ne
rado sąlygų jos paruošti 
įstuvėje ir didesniam eg- 
pliorių skaičiuje.

i ■'
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Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII pirmąją Sekminių 
dieną specialioje audiencijoje 
priėmė Romoje esančios lie
tuvių Šv. Kazimiero Kolegi
jos kunigus ir klierikus. 
Drauge su jais buvo ir kiti 
Romos lietuviai kunigai ir 
vienuoliai. Šv. Tėvas, priėjęs 
prie kiekvieno, paklausinėjo, 
tarė tėvišką žodį.

Prieš pat specijalią audi
enciją privačiai priėmė Lie
tuvių Kolegijos Rektorių, 
kun. Prof. Tulabą, kuris Ko
legijos vardu įteikė šv. Tėvui 
meniškai, lietuviškomis spal
vomis išrašytą ir papuoštą 
adresą. Jo šventenybė gyvai 
interesavosi Kolegijos būkle, 
bei gyvenimo sąlygomis. Pri
siminė ir mūsų Tėvynę Lietu
vą, aukštai vertindamas lie
tuvių prisirišimą prie Kata
likų Bažnyčios, drauge pa
reikšdamas viltį, kad Dievo

Apvaizda neabejotinai viską 
išves į gerą.

Po to palaimino audienci
jos dalyvius, taipgi Tėvynėje 
pasilikusius ir po svetimas 
šalis išblaškytus mūsų bro
lius ir seseris.

Lietuvių šv. Kazimiero Ko
legijoje Romoje yra 23 kuni
gai ir 20 klierikų.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstybių ir Anglijos vy
riausybės nusiuntė Lenkijos 
valdžiai notą, kurioje kalti
nama, kad dabartiniai anos 
šalies valdytojai imasi prie
spaudos prieš demokratinius 
elementus ir kad klastojo 
praėjusius rinkimus birželio 
30 d.

PALESTINOJE ĮTEMPTA PADĖTIS

būti oro paštu siun-

— House Military komite
tas pasisakė už geresnį Alas- 
kos apginklavimą, kai galėtų 
atremti priešo užpuolimą.

SEKR. BYRNES KALTINA SOVIETUS

ALINGA
rižiūrėti 2 vaiku 
ose.
1. mėnesiui.
Krakauskas

St., Nutley, N. Y.

inesinis katalikų laikraš- 
Phe Sign” sulaukė sidab- 

b jubiliejaus.
ra tai vienas iš suma
niai redaguojamų katali- 

Cb^įikraščių Amerikoje.
Sukakties proga “The 

redakcijai ir skaityto
ji popiežius Pijus XII su- 

apaštališkąjį palaimi-

Jeruzalė. — Žydų pogrin
džio organizacija per radiją 
kreipėsi į visas žydų organi
zacijas, kad jos sujungtomis

ŪMOJ AMAS
s kambarys—88-39 
odhaven, N. Y. vie- 
i name, prie Jamai-

P. B.
ills rajone, gražioje 
omojamas patogus, 
barys. Labai geras 
su miestu. Kreiptis:
jpewood Avenue 
one aukšte)

ez. Trumanas, Amerikos 
inolai ir kiti aukšti hie- 
lai atsiuntė laikraščiui 

4ll*r inimus ir linkėjimus.11 Uiar
lerikoje derlius jau bai

valgyti.
k gauta tiek, kad

iff inas geriausių metų
B A’’ ■ ,s. Kviečiu tikimasi f

su- 
re- 

.s. Kviečių tikimasi gau- 
60,366,000 bušelių, ku- 

— 3,496,820,000.

Ir kitų javų bei vaisių der
lius didesnis, negu buvo lauk
ta.

Tuo tarpu pasaulyje ištisi 
milijonai tebestovi prie bado 
vartų.

Kas penkios sekundės pa
saulyje vienas žmogus mirš
ta iš bado.

Kinijoj kiti žmonės minta 
moliu.

Yra vietų, kur visus pietus 
sudaro tik pusė bulvės.

Ateina iš Vokietijos laiškų, 
kad kai kuriose vietose lietu
viai tremtiniai per savaitę 
ten mato tik menką trupinį 
mėsos.

jėgomis sukiltų prieš anglų 
šeimininkavimą Palestinoje. 
Jie nori, kad šis pasipriešini
mas turėtų išsivystyti į at
virą revoliuciją prieš Brita
niją, kurią turėtų paremti vi
so pasaulio žydai.

Nelegaliai į Palestiną atvy
kę žydai prievarta gabenami 
į Kipro salą ir uždaromi į pa
ruoštus lagerius. Jau atvežta 
1,300 tokių emigrantų ir dar 
daugiau jų žadama atvežti.

Kai prievarta atvežti į 
Kipro salą žydai nenorėjo lip
ti iš laivo, reikėjo imtis prie
vartos juos išlaipinti.

Dėl to kilo peštynės, ku
riose sužeista apie 20 žydų.

Anglai yra nusistatę pra
šyti Palestiną pavesti vienų 
jų globai.

Paryžius.—Amerikos Val
stybės sekretorius J. Byrnes, 
kalbėdamas taikos konferen
cijoje, smarkiai kritikavo ru
sų atstovų politiką. Jis pa
reiškė, kad Maskvos vyriau
sybė eina nacių pėdomis, 
siekdama Rytų Europos val
stybes pavergti politiškai ir 
ekonomiškai.

Į Molotovo priekaištus, jog 
iš šio karo daug pasipelnė kai 
kurios valstybės, sekr. Byr
nes pareiškė:

“Aš tikinosi, kad jis šio 
kaltinimo netaikė Jungti
nėms Valstybėms.

1. Dar Amerikai karan ne
išėjus, prez. Rooseveltas mū
sų kraštą padarė demokrati
jos arsenalu, iš kurio vien tik 
Sovietai gavo daugiau kaip 
už $11,000,000,000 maisto, 
ginklų ir visokių prekių.

2. šis karas mūsų taksų 
mokėtojams kainavo 400 mi
lijardų, ir mes tų pinigų at
gal nereikalaujame. Mes tik 
siekiame visai žmonijai lais
vės.

3. Dar turiu priminti, kad 
jau karui pasibaigus Jungt. 
Valstybės išleido $900,000,- 
000 vien tik Italijos atstaty
mui.”

Sekr. Byrnes kalbą karštu 
pritarimu sutiko visų tautų 
atstovai, išskiriant sovietus 
ir jų satelitus. Sakoma, ši 
Byrnes kalba buvo viena ge
riausių jo pasakytų kalbų.

Atremdamas kitus Sovietų 
reikalavimus, sekr. Byrnes 
pasakė:

“Ar būtų teisinga, jei mes, 
nugalėję vokiečius ir išlaisvi
nę tautas iš pavergimo, da
bar atiduotume jas kitos val
stybės malonei, kuri turi pa
našius (kaip naciai) tiks
lus?”

Molotovas griežtai pasi
priešino Italijos prašymui 
gauti lengvesnes taikos sąly
gas, tačiau parėmė savo sate- 
litės, Bulgarijos, kuri drauge 
su Vokietija kariavo prieš 
sąjungininkus, pretensijas į 
dalį Graikijos žemių.

Šį bulgarų neteisėtą reika
lavimą Byrnes savo kalboje 
irgi pasmerkė.

— Londone po ilgos ligos 
mirė garsus rašytojas H. G. 
Wells, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Jis buvo žinomas ir 
lietuvių skaitančiai visuome
nei.

SKAITYTOJAMS

Netrukus pradėsim “Ame
rikoj” spausdinti mūsų spe
cialaus korespondento prane
šimus apie lietuvių tremtinių 
gyvenimą Vokietijoje.

“Kelionės per Alpius” tę
siniui nespėjus pasiekti re
dakciją, šių aprašymų toles
nė dalis “Amerikoj” 
dys kiek vėliau.

pasiro- 
Red.

i...--___.________

Washingtonas. — Jugosla
vai šiomis dienomis pašovė 
antrą amerikiečių lėktuvą.

Manoma, kad su šiuo lėk
tuvu buvo užmušta pora as
menų.

Jungtinės Valstybės Jugo
slavijai nusiuntė antrą notą. 
Joje reikalaujama, kad būtų 
paleisti suimti lakūnai ir kad 
jugloslavai pasiaiškintų dėl 
tokių savo darbų.

Paskutinė nota parašyta 
griežtu tonu.

Einąs Valstybės sekreto
riaus pareigas Dean Acheson 
smarkiais žodžiais atsiliepė 
apie pasikartojančius jugo
slavų puolimus prieš Ameri
kos lėktuvus.

Apie 10,000 amerikiečių 
kareivių karinėj aprangoj pa
radavo Venezia Giulia provin
cijoj, juos stebint jugosla
vams.

Jugoslavijos diktatorius

Tito į Amerikos notą atsakė, 
kad jis nori taikos, bet ne tai
kos bet kokiomis sąlygomis. 
Jis kaltino amerikiečius, kad, 
esą, jų net kariniai lėktuvai 
skrenda į Jugoslavijos teri
toriją.

Abu pašauti lėktuvai ta
čiau buvo civiliniai.

Kinijoje Ruošiasi 
Karui

Nankingas. — Pastangos 
sutaikinti Kinijos komunis
tus su centro vyriausybe ne
duoda jokių vaisių.

Padėtis dar pablogėjo, ir 
Kinija stovi civilinio karo iš
vakarėse.

Kinų komunistai paskelbė, 
kad jie imasi visuotinės mo
bilizacijos jų valdomuose plo
tuose.

INDIJOJE EINA KRUVINOS RIAUŠĖS
Kalkuta. — Britų vyriau

sybė ruošiasi padaryti Indiją 
nepriklausoma valstybe.

Kuris laikas tarp didžiųjų 
Indijos tautinių grupių, indų 
ir mahometonų, eina ginčai 
dėl nepriklausomybės for
mos. Mat, mahometonai, tu
rėdami 90 milijonų gyvento
jų, nori sudaryti atskirą nuo 
indų valstybę.

Šiomis dienomis nepaten
kinti mahometonų vadai Kal
kutoje suruošė milžiniškas 
demonstracijas prieš anglus.

Demonstrantai susikirto 
su indais ir įsivėlė į įnirtusią 
kovą. Didžiulis miestas virto 
milžinišku peštynių lauku. 
Indai ir mahometonai plėšė 
vieni kitų namus, degino į- 
staigas ir užpuldinėjo gyven
tojus.

Iki šiol gautais praneši
mais tose kovose jau žuvo 
virš 3,000 žmonių, o sužeistų 
skaičius keleriopai didesnis. 
Kovos dar tebeeina. Jose var
tojami visų rūšių ginklai.

Indų vadas, Jawaharlal Ne
hru, pareiškė, jog vieni indai 
priims anglų siūlomą nepri
klausomybės planą, jei maho
metonai atsisakys tartis.

Paskutiniu laiku šios kru
vinos riaušės kiek aprimo.

Mirė Liudas Gira

Liepos 1 d. Vilniuje mirė 
Liudas Gira.

Palaidotas buvo liepos 3 d. .
Liudas Gira buvo gimęs 

1886 metais.
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Kongreso tikslas
Pavergtoji Lietuva ir visa mūsų tauta, gyvenančioji 

didelę krizę ir kovojančioji dėl pačios egzistencijos, laukia 
didelių darbų ir pasiaukojimo iš tų lietuvių, kurie dar turi 
laisvės veikti, kurių burnos nėra užrištos, kurių nelaukia 
koncentracijos stovyklos, kalėjimas ar ištrėmimas į toli
mąjį ir šaltąjį Sibirą, šiuo momentu nelaimingosios Lietu
vos ir po visą pasaulį išblaškytų lietuvių visa išsigelbėjimo 
viltis yra sudėta į Amerikos lietuvių rankas. Ar mes, ameri
kiečiai, įsivaizduojame, kaip didelė atsakomybė yra mums 
uždėta. Ir mes, kaip gyvenimas rodo, nuo tos atsakomybės 
nebėgame, nes neturime teisės taip daryti. Kadangi taip, tai 
žiūrėkime, kad uždėtąją pareigą, šventą pareigą, atliktume 
gerai ir sėkmingai.

Tai turėdama galvoje Amerikos Lietuvių R. K. Fede
racija kaip tik ir šaukia Amerikos Katalikų Kongresą.

Nieks neginčija to fakto, kad lietuvių katalikų visuo
menė Amerikoje yra gausingiausia, rimčiausiai ir stipriau
siai susiorganizavusi. Todėl, kaipo iš tokios, daugiau ir rei
kalaujama. Šaukiamasis Kongresas turės ne tik mūsų vi
suomenės organizuotumą sustiprinti, ligšiol dirbamus dar
bus labiau sukoordinuoti, bet nustatyti tinkamas gaires 
ateities veiklai. Tik vieningai dirbdami tegalėsime atsaky
ti į tuos tautos gyvenimo klausimus, kurie mums yra sta
tomi. Katalikiškoji Lietuva ir katalikiškoji tauta iš Ameri
kos lietuvių katalikų visuomenės ir pasitiki daugiau para
mos ir darbų sulaukti.

Kongreso laikas ir vieta
Amerikos Lietuvių Kongreso didysis Rengimo Komite

tas mūsų spaudoje jau paskelbė, kad Kongresas įvyks šiais 
metais, spalių mėnesio 20 ir 21 dienomis. Laikas, kaip ma
tote, yra labai patogus. Jis nustatytas taip, kad kiek galint 
didesnis mūsų organizacijų ir draugijų skaičius galėtų sa
vo atstovus prisiųsti ir kad kuodaugiausiai veikėjų ir įvai
rių profesijų žmonių dalyvautų.

Kongreso vieta patogi: New Yorkas, Capitol Hotel. Nie
kas neabejoja, kad Atlanto okeano pakraščiais daugiausiai 
uetuvių g T VėlkUiSji^Naujosids Anglijos lietuviai Va~ 
talikai, Didysis New Yorkas, New Jersey, Pennsylvanijos 
lietuviai, be abejojimo, Kongresui duos gausingą reprezen
taciją. Esama tam tikrų užtikrinimų, kad nuo jų neatsiliks 
vidurvakarių ir vakarų lietuvių katalikų organizacijos.

Kongreso sąstatas
Organizacijos, jų kuopos bei skyriai, draugijos ir klu

bai atstovus į Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresą siųs 
tokia tvarka, kokia siųsdavo į Federacijos kongresus. Skir
tumas tik bus toks, kad į visuotinąjį Lietuvių Katalikų Kon
gresą galės siųsti ir tos organizacijos ir draugijos, kurios 
ligšiol prie Federacijos ir nepriklausydavo. Skirtumo nebus 
daroma: visos turės lygias teises pirmąją Kongreso dieną. 
Antrąją Kongreso dieną, būtent spalių mėn. 21 d. bus svars
tomi Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos vidujiniai arba 
ūkio reikalai, todėl, suprantama, juose sprendžiamąjį balsą 
turės tik prie jos priklausančių organizacijų ir draugijų at
stovai. Bet patariamąjį balsą visi turės. Dar pabrėžiama, 
kad pirmąją Kongreso dieną—saplių mėn. 20 d. visų organi
zacijų atstovai visuose reikaluose turės lygias teises.

Atstovus į Kongresą siunčia: didžiosios centralinės or
ganizacijos po vieną atstovą nuo kiekvieno tūkstančio na
rių, apskritys po penkis, skyriai, kuopos ir lokalinės drau
gijos po vieną, redakcijos ir lietuvių katalikų įstaigos taip 
pat po vieną.

Į Kongresą yra kviečiama visa mūsų garbingoji dvasiš- 
kija, katalikai profesionalai ir veikėjai.

Programa
Kongresas prasidės su iškilmingomis pamaldomis Auš

ros Vartų bažnyčioje New Yorke. Pirmoji sesija, Capitol 
Hotel, bus atidaryta 2 vai po pietų. Pirmajai dienai numa
tyta trys svarbūs, pagrindiniai referatai. Vieną iš jų pa
ruoš vėliausiai iš Europos atvykęs Lietuvos katalikų visuo
menės veikėjas, kurio vardas bus paskelbtas vėliau; antrą 
—Amerikos Katalikų Veikimo Centro (NCWC) atstovas; 
trečią—vienas iš Amerikos lietuvių katalikų veikėjų. Refe
ratuose bus liečiami aktualieji lietuvių tautos ir Amerikos 
lietuvų katalikų visuomenės reikalai. Kongreso atstovai da
lyvaus diskusijose, darys pasiūlymus. Bus priimtos ata
tinkamos rezoliucijos. Apie Kongreso pramogas ir visas ki
tas smulkmenas praneš visuomenei Rengimo Komitetas.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso reikalais kreip
tis į Rengimo Komitetą, 222 So. 9th St., Brooklyn 11, N. Y., 
arba į ALRKF Sekretorijatą, 2334 So. Oakley Ave., Chi
cago 8, Ill.

Riebios Komisaru 
Algos

New Yorkas. — Paprasto 
darbininko uždarbis rusų 
okupuoto  j Lietuvoje siekia 
300-400 rublių į mėnesį. Bet 
kokį atlyginimą gauna įvai
rūs valdiški pareigūnai? .

Pagal Maskvos potvarkį 
Stalino tarnai Lietuvoje pa
dalinti į 12 kategorijų. Neva

liaudies komisarukai yra pir
moje kategorijoje ir gauna 
3,700 rublių į mėnesį. Jiems 
užtikrintas butas, automobi
lius ir privilegija gauti už 
pusdykį ką tik suranda.

2-ros kategorijos pareigū
nai gauna 2,880 rublių; 3-čios 
—2,570; 4-tos 2,140. Žemiau
sios arba 12-tos uždirba apie 
1,000. Įvairūs partijos virši
los, paprastai, būna aukštes
nėse sferose.

—
Politika, spauda ir masės 

ima pamiršti, kad po pirmo
jo pasaulinio karo, dėję di
džiules aukas savo laisvei at
gauti, trys Baltijos tautos— 
lietuviai, latviai ir estai, buvo 
atkūrę savo nepriklausomas 
valstybes ir per nepriklauso
mybės laikotarpį pasireiškė 
kaip nepaprastai kūrybingos 
tautos.

Antrojo pasaulinio karo 
vėsule tos tautos neteko savo 
nepriklausomybės. Nenupel
nytas, žiaurus išnykimo liki
mas ištiko šias taikias, ga
bias tautas, giliai įleidusias 
šaknis į istoriją.

Dabar, kada vakarykščiai 
ašies valstybių talkininkai 
vėl gyvena savo savitą gyve
nimą, Baltijos tautos yra at
skirtos nuo pasaulio geleži
nės uždangos, išbrauktos iš 
laisvųjų tautų tarpo. Joms 
telieka gyventi tik laisvės lū
kesčiais ir pasitikėjimu At
lanto čarterio principų vyk
dytoju—UN—Jungtinių Tau
tų organizacija.

Atlanto čarteris
Karo vėsului siaučiant, ka

da ašies valstybių politikai 
deklaravo urbi et orbi, jog 
kiekviena tauta tik tiek te
gaus ateity atpildo, kiek ji
nai bus užtarnavusi kovojant 
prieš ašies diktatūras, 1941 
m. rugp. 14 d. geros valios 
žmonėms buvo pagarsintas 
Atlanto čarteris. Jis priminė 
į vargą ir kraują įstumtai 
žmonijai, kad didieji idealai 
—teisė ir teisingumas—tau
tų santykiuose dar nepamirš
ti, kad didžiulės aukos, skir
tos jiems ginti, yra prasmin
gos.

Kiekvienas smurto ir bai
mės parblokštas pajuto entu
ziazmą ir atgavo tikėjimą, 
gėriu, kada Didžioji Britani
ja ir U.^.A. pareiškė, kad jos 
statančios savo tikslu išva
duoti- -žmoni-jąviš—skurdo ir 
baimės, ir leisti kiekvienai 
tautai laisvai pasirinkti savo 
valdymosi formą, t.y. kad 
respektuojamas tautų suve
renumas jų gyvenamame plo
te.

Laikui bėgant, ši trumputė 
8 straipsnių deklaracija bu
vo pasirašyta beveik visų su
verenių ir domininių valsty
bių, išskyrus tas valstybes, 
kurios tuo laiku vykdė gro
buonių politiką.

Nebuvo Atlanto Čarteris 
pasirašytas ir trijų Baltijos 
valstybių, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos, kurios tuo metu 
besikaitaliojančių okupacijų 
bangose jau buvo praradu
sios savo nepriklausomybę ir 
kurioms buvo brutaliai atim
ta bet kokia jų nusistatymo 
galimybė. Dėl to jos negalė
jo deklaruoti pasauliui savo 
solidarumo su Atlanto Čarte
rio principais ir tą Čarterį 
pasirašyti.

Bet jeigu pasaulis žinotų, 
kokį entuziazmą Atlanto Čar
terio pagarsinimas buvo su
kėlęs Baltijos tautose, jam 
būtų aišku, kad šios tautos, 
turėdamos savas suverenes 
valstybes, būtų entuziastin
gai pareiškusios savo solida
rumą su kilniais Atlanto čar
terio principais.

Antra vertus, Baltijos tau
tų kova dėl savo apsisprendi
mo teisės prieš diktatūrinius 
režimus, tai yra dėl Atlanto 
Čarterio prinicpų, reiškia de 
facto dar daugiau, nekaip 
kuklus diplomatinio atstovo 
parašas po dokumento teks
tu.

Baltijos tautos savo soli
darumą su Atlanto čarterio 
principais pareiškė ne raša
lo parašu, bet kovotojų dėl 
Atlanto Čarterio principų 
krauju. Juk Baltijos tautos 
kaip tik ir yra tos tautos, ku
rioms labiausiai reikalingi ir 
labiausiai taikintini kilnieji 
Atlanto čarterio principai.

Atlanto čarteris tapo idė
jiniu pagrindu, ant kurio vė
liau imta statyti didžiulį UN 
rūmą. UN čarteris savo įva
do dalyje, kur deklaruojamas

reikalas kurti žmonijai ap
saugą nuo karų, išplečia tą 
apsaugos kūrybą iki plačiųjų 
Atlanto Čarterio sąvokų apie 
tiesos ir teisingumo įgyven
dinimą tautų santykiuose, 
kartodamas Atlanto Čarterio 
motyvus.

Š.m. sausio 9 d. Bevinas 
priminė pasauliui, kad UN 
norėtų perimti savo dispozi
cijon moralinį Atlanto Čar
terio kapitalą. Jis pareiškė, 
kad UN tikslai yra ne vien 
tik pastangos karui išvengti, 
bet kad UN tikslai yra žy
miai platesni—tai yra pasau
lio saugumo ir laisvės sukūri
mas, kad viešpatautų tiesos, 
teisingumo ir tarptautinių 
santykių doros dėsniai.

Tuo simboliškai pažadėta 
ištiesti ir Baltijos tautoms 
pagalbos ranką.

Baltijos valstybių sąvoka 
tebegyvena

Būdamos okupuotos, trys 
Baltijos valstybės Lietuva, 
Latvija ir Estija, de jure te
bepaliko Tautų Sąjungos na
riai, pilnavertės valstybės 
tarptautinės teisės požiūriu, 
niekad neatsisakiusios laisva 
valia savo suverenumo.

Pagal Roosevelto pareiški
mą, duotą Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacijai Baltuo
siuose Rūmuose, Lietuvos, 
t.y. ir kitų Baltijos valstybių, 
nepriklausomybė nėra panai
kinta, o tik laikinai nustumta 
į šalį.

Teritorijos okupacija ir 
gyventojų prievartavimas ne
gali ištrinti nei iš žmonių šir
džių, nei iš geros valios po
litikų smegenų teriojamos 
valstybės sąvokos. Juo labiau 
mindžiojamas teisingumas, 
juo labiau jis turi būti gina
mas.

Baltijos tautos, kaipo karo 
aukos, praradusios nepri- 
klausomyb,^. turi būti, einant 
Atlanto Čarterio principais, 
vėl grąžintos laisvųjų tautų 
šeimon. Už jų kančias ir už 
šimtmečių kovą dėl teisės ir 
teisingumo, UN turi pareigą 
duoti joms pagelbą—padėti 
joms jų žemėse atkurti savas 
suverenes valstybes.

Baltijos tautos, entuzias
tingai sveikinusios Atlanto 
Čarterį, abstrakčiai jį rati
fikavo, nes jis skirtas joms, 
smurto ir karo aukoms gelbė
ti. Šios mažos, nelaimingos 
tautos yra vienos iš labiau
siai nusipelniusių taikai tau
tų.

Prieškarinės suverenes val
stybės, Baltijos valstybės, re
miantis Atlanto čarterio str. 
3 ir 4, be jokių užkulisinių 
rezervų turi vėl tapti pilna
vertėmis valstybėmis. Ir jos 
laukia, ir turi teisę laukti, 
kad vykdant kilniuosius At
lanto Čarterio principus, UN 
pasiges jų, pastebės jas, tuos 
fantomus, kurie nuolat yra 
UN posėdžių salėse, kada ten 
skamba žodžiai apie teisę, 
teisingumą ir tautų laisvę.

Iliuzijos ir tikrovė
Deja, ištrokšti idealai pa

prastai netampa gyvenimo 
tikrove.

Žiaurios didžiųjų logikos 
mažosios valstybės pramoko 
išnykusios Tautų Sąjungos 
sesijose. Baltų teisingumo lū
kesčius ir Atlanto čarterio 
pareiškimais sukeltas viltis 
ima graužti negailestingas 
abejonių kirminas.

Imama abejoti, ar San 
Francisco mieste prieš metus 
susikūrusioji UN ir jos pa
garsintas čarteris nėra tik 
ex verbis Atlanto čarterio 
dvasios vaikas. Nežiūrint, 
kad UN Čarterio įvade iškil
mingai skamba Atlanto čar
terio motyvai, III UN čarte
rio straipsniuose, kurie pagal 
pedantišką tvarkymosi deta- 
lizaciją primena darbštaus 
notaro surašytus verslo ben
drovės nuostatus, telpa tiek 
daug kompromisų idealo su 
realybe, tiek pinklių jos pa
čios veiklai ir tiek povande
ninių uolų jos pačios laivui,

Tavęs aš pasiilgstu, 
kaip beduinas ilgisi oazės 
bekraštėj saulėj ir smėly. 
Dienų nueina vilkstinės, 
prabėga naktys gražios, 
o tu — toli.
Tave matau bealpstančią, 
kaip alpsta laimė rankose 
mylimo žmogaus.
Kad tik atklystum čia, 
nebeprašyčiau džiaugsmo šipulių surankioti 
nei žemės, nei dangaus.
Mes rastume namie oazę, 
prie Bernardinų sodo, 
kur kvepia liepos vakarais, 
kur kambarėlis mažas, 
kur kartais būdavo nuobodu, 
jei mylimoji neateis.
Žinau, abu mes būtume pablūdėliai 
nuo džiaugsmo ir nuo laimės 
būt drauge . . .
Ir kamgi akimis užkliudėme 
prigęsusią savaime 
ugnį širdyje?!
Gal nužydėjo visos liepos?
Gal tuščias sodas Bernardinų ?
Gal kambarėlio nebėra?
Gal man viena dalia telieka, — 
keliaut, kaip beduinui, 
ir tik . . . minėt tave.

kad įgavę drąsos dėl Atlanto 
Čarterio pareiškimo drąsiau 
žvelgti ateičiai į akis, baltai 
turi liūdnai nuleisti galvas.

Jie turi galvoti, kad jie tik 
mažos, beginklės tautos su 
išplėšta nepriklausomybe, ne
disponuojančios brutalia jė
ga savo teisei ginti; kad jų 
laisvės šauksmai į geros va
lios ir teisingumo nuovoką 
turinčius žmones atsimuša į 
šalto abejingumo mūrą.

UN str. 4 žodžiai, kad UN 
nariu gali būti visos tai
ką mylinčios valstybės, kar
tumu rėžia baltų širdis. Tiek 
aukų turėję savo taikioje že
mėje dėl siautusio karo, oku
pacijų ir savo laisvės kovų, 
netekę suverenių valstybių 
instutucijos, baltai tuo 
straipsniu eliminuoti iš taiką 
mylinčiųjų tautų forumo.

Juk jie nebeturi valstybių!
Atlanto čarteris kalba apie 

tautas be sauso UN čarterio 
formalizmo. Sauso formaliz
mo akimis žiūrėti į valstybin- 
gų tautų nelaisvę, į jų kruvi
nas aukas, nesirūpinti grą
žinti joms prarasto suverenu
mo ir nelaikyti jų pilnatei
siais laisvų tautų šeimos na
riais yra nepaprastas netei
singumas. Bet kodėl gi tai 
yra?
Pax UNica — esama status

Esame per daug arti, lai
ko atžvilgiu, nuo šio didžiu
lio UN sambūrio deklaraci
jos, kad būtų galima objekty
viai įvertinti jos istorinę 
reikšmę ir UN pajėgumą iš
laikyti ant savo pečių baisųjį 
jo pasiimtų uždavinių svorį. 
Bet jau galima abejoti, ar 
gaus ši epocha istorijoje Pax 
Unica epochos vardą; ar tu
rės ši epocha teigiamą, hu
manistinį atspalvį; ar tikrai 
bazuojama ši taika teisingu
mo pagrindais?

Istorijos toliuose bus gir
dimi, dabar neklausomi, bal
tų teisingumo šauksmai, ku
rie drums UN orumą. Būsi
mam istorikui tai nebus tei
singumo taika, kurios užsi
pelnė žmonija, bet tik poka
rio statusi stabilizavimas.

Baltų laisvės problemos iš
sprendimas yra vienas iš pa
grindinių išbandymų šiam di
džiuliam sambūriui, šios 
problemos apėjimas tylomis 
yra apėjimas tylomis Atlanto 
Čarterio principų, kurie ex 
verbis sudaro pirmąjį UN 
idėjingumo šaltinį.

Esamos padėties stabiliza
vimas tėra svarbiausias UN 
rūpestis. Formaliai — iš UN 
Čarterio teksto, ir praktiškai 
—iš UN politinės veiklos me
todų, matoma, kad Atlanto 
Čarterio pavėsyje išaugusi 
UN, nei iš esmės, nei iš for
mos nėra Atlanto Čarterio 
idealų vykdytoja. Kodėl gi 
taip? Nes UN yra penkių di-

džiųjų organizacija, per UN 
patogu laiku ir darniai švel
ninti besiverčiančius didie
siems iš visų pusių įvairiarū
šius tarpusavius konfliktus.

Todėl teisinga pasaulio tai
ka ir Pax UNica skyla nesu
derinamose teorijos ir prak
tikos diktuojamose interpre
tacijose.

Kiek Atlanto čarteris yra 
ekspresingas, dinamiškas 
veiksnys istorijos erdvėje, 
tiek UN čarteris, sauso for
malizmo apraiška, yra įsikū
nijusi istorinė statika.

UN skiria didžiausias pa
stangas esamos padėties fik
savimui, kuris tautų santy
kiams priimamas kaipo šven
tenybė.

UN Čarteris tipiškas po
kario nugalėtojų savo perga
lės vaisių deklaravimas, kada 
karo ūpas dar tebegyvas 
krauju j e. Nugalėtos valsty
bės dar atvirai vadinamos 
priešo valstybėmis (str. 77), 
nors ten jau nebėra nusikal
stamųjų režimų, o iššifruo
tieji karo nusikaltėliai iš
skirti iš tautų tarpo. Nugalė
tos valstybės, einant str. 107, 
negali nė svajoti apie jų ge
resnį traktavimą ir ateityje.

Pax UNica istorijos pusla
piuose reikš ne taiką, pasta
tytą ant Atlanto čarterio ba
zės, bet pokario valstybių nu
galėtojų esamos padėties sta
bilizavimą.

UN — Saugumo Taryba
Mažųjų tautų teisės sąsta

te, lyginant tas teises su pen
kių galiūnų teisėmis, tėra 
tiktai iliuzorinės. UN politi
kos šaltinis, jo širdis ir sme
genys, yra Saugumo Taryba, 
kur penki nuolatiniai nariai 
su jų baisiąja veto teise ir 
yra visos UN pilitikos vieš
pačiai.

Veto teisė, turima tik pen
kių didžiųjų, tarptautiniuose 
santykiuose pasalų veikimu

iš Stutthofo Koi
— Rašo A. Gei

Rugpiūčio-August 23, 19

neigia suverenumą tų valst 
bių, kurios veto teise nedii 
ponuoja. Istorijos patyrinu 
rodo, kad veto teisė visur ti 
buvo tik nesaugumo ir netil 
rūmo elementas. Toji teis 
niekados neprisidėjo -pr 
saugumo jausmo išaugin 
:am, kas tos teisės netui 
Juo neigiamesnė tos teisi 
reikšmė tautų kolektyvo g 
venime ir tarptautinio teisii 
gurno gynybos bylose.

Ir iš tikrųjų, UN Čarten 
str. 4 II, 6, 23, 24 I, 25, 33 J 
48, 49, 52-3, ir 86-B leidž ?;il(Įav0 siuntinius. 
UN Čarterį pavadinti L 1S ..................-
Saugumo Tarybos Carteriuį 
kadangi Saugumo Tarybo >umHn;oJ K- - 
įvestas penkių nuolatinių n r....................
rių institutas ir tik tieji į .t O
riai disponuoja visagale ve , .- 
teise—penkių nuolatinių I ;tiw paimdavo da- 
Saugumo Tarybos narių Či 
teriu. 1

Gegužės 18 d. Exchan 
pagarsino debatus, 
Saugumo Taryboje, sva 
tant naujo nario priėmimi į 
UN procedūrą, kada buvo i i0 menkesnius li- 
tarta, kad įstojimo prašyi t .. 
turinti svarstyti Saugu
Taryba, Australija pareik saimtiiiį, kalinys tu
šavo blaivią nuomonę, pati 
tinančią aukščiau išdėsty 
samprotavimus, esą, Sau, 
mo Taryba veržiasi į visui į arba pasidalinti su 
nio susirinkimo kompetei .į kaimynais, kurių 
ją.

Taika, remiama penkių 
džiųjų jėgos žongleravid^ į- nesunaudotą 
kupina jų interesų susiki ..........
mų ir konfliktų derini įaį naktį" pavo- 
nėra Atlanto Čarterio .
skelbta taika. Dėl to ba 
labiausia susirūpinę, kad 
pastebėtų tikrąsias tiki * vagig bausdavo 
humaniškai—kūrybingo 
lio gaires.

(Pabaiga kitame numeryrįa7b”otoįį™ 
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Lietuvos Ūkininki 
Grūda Į Kalėj imi
New Yorkas. — Okupa 

Lietuvos ūkininkams užc 
vis daugiau prievolių. Be 
tų dalykų, jie turi išvežti 
statytas miško medžiu 
kiekius. Tačiau, Lietuvos 
ninkai nevisada įstengia 
pildyti jiems skiriamas i 
mas ir už tatai uždaromi į 
Įėjimą. Kaip praneša “Ti 
bų Lietuva” nr. 46, Garlis 
valsčiaus ūkininkas Alekl 
dras Balsys, už neišvežiri 
kietmetrių miško medži 
liko uždarytas viener 
metams į kalėjimą. Taipg 
miško medžiagos neišvež 
suareštuotas A. Panem 
Šilėnų km., valstietis VI. 
zevičius, o A. Panemunes 
Slenavos Apylinkės Vy 
mojo Komiteto pirm. Ju 
Lagunavičius suimtas u 
įteikimą valstiečiams 
kirtimo ir išvežimo ragi

Griežtų bausmių nepai 
Lietuvos valstiečiai vis 
kiek galėdami, delsia oku 
tų suplanuotą Lietuvos 
kų kirtimą. Taip, Slen 
apylinkėje, vieton nusta 
išvežti 500 ktm., ūkini 
teišvežė tik 13.

Nauja Lietuvos Istorija 
Jau Išleido Stratford House, Inc. 

THE STORY OF LITHUANIA
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— Atominės bombos 
dymai ties Bakini kai 
$70,000,000.

STRATFORD HOU
52 Vanderbilt Aven

New York, N. Y.
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Už Spygliuotų Vielų
(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

1 Rašo A. Gervydas

samprotavimui* 
mo Taryba veil 

per UN nio susirinki: I 
iai švėl- ją, ] 
3 Taika, remti
zairiarū- džiųjų jėgos: I. 
f liktus, kupina jų te J 
lulio tai- mų ir kote* 
da nesu- nėra Atlanto į 
ir prak- skelbte taiki ii 
interpre- labiausia susėI 

pastebėtų tiri! 
humaniškai-t! 
lio gaires. ■

(Pabaiga fcl

teris yra 
namiškas 

erdvėje, 
aušo for- 
<ra įsikū- 
ka.
.usias pa- 
lėties tik
tų santy- 
aipo švem-

Lietuvos C
Grūda Į E

New Yorte-I 
Lietuvos te 
vis daugiau {Ė 
tų dalykų,jiškas po- 

ivo perga- statytas te 
imas, kada kiekius. Tačiau.! 
tebegyvas ninkai nevte 
os valsty- pildyti jiems d 
vadinamos masiružtte 
j (str. 77), Įėjimą. Kaipp| 
ra nusikal- 
o iššifruo- 
alteliai iš- 
po. Nugalė- 
int str. 107, 
apie jų ge- 
ir ateityje, 
rijos pusla- 
aiką, pasta- 
Čarterio ba- 
alstybių nu- 
ladėties sta-

bų Lietuvi" u • 
valsčiaus te 
ras Balsys, č I 

kietmetrių už 
liko uždaryki 
metams į te 
miško medžtel 
suareštuotas 11 
Šilėnų km., nil 
zevičius, o A3| 
Slenavos Afl 
mojo Kote: I 
Lagimavitel

(Tąsa)
Neribotas kiekis

Iki 1942 m. rudens nė vie
nas kalinys negalėjo gauti jo
kio siuntinio. Paskui buvo 
leista gauti iki 4 svarų per 
savaitę. Taigi, mums atvy
kus, 1943 m. pavasarį, kali
niai jau gaudavo siuntinius.

Išbadėję ir sušalę, jie laukė 
tų siuntinių nekantriai.

Gautieji siuntiniai būdavo 
kontroliuojami ir dalinami 
SS vyro akivaizdoje. Iš kiek
vieno siuntinio paimdavo da
lį produktų, kuriuos “dalin
davo” siuntinių negaunan
tiems. Paprastai atimdavo 
apie pusę siuntinio, ypač la
šinių ir riebalų. Visi geres
nieji dalykai tekdavo bloko 
vadovybei, o menkesnius li
kučius dėl akių padalindavo 
kitiems.

Gavęs siuntinį, kalinys tu
rėjo daugiau bėdos, negu nau
dos, nes neturėjo kur jį padė
ti. Reikėjo arba tuojau viską 
suvalgyti, arba pasidalinti su 
draugais ir kaimynais, kurių 
spiečius žymiai sutirštėdavo 
apie “laimingąjį.”

Taupomą ir nesunaudotą 
dalį tekdavo paskirstyti po 
kišenes. Tačiau naktį pavo
jinga būdavo užsnūsti, nes 
visas turtas bematant ding
davo.

Siuntinių vagis bausdavo 
smarkiai, bet nuo nusikalti
mų jų nesulaikydavo jokia 
bausmė. Geriau buvo tokiam 
kaliniui, kuris turėjo arti
mesnių ryšių su bloko vado
vybe. Toji leisdavo siuntinį 
pasidėti jos globojamoj spin
toj ir tuo būdu atsiųstus pro
duktus kalinys sunaudodavo 
racionaliau. Vėliau tokia 
siuntinio globa buvo išplėsta 
visiems. Tačiau ir saugoja
mas siuntinys neretai tirpda
vo.

Dėl to daug kas pasirink
davo paprastą ir tiesioginį 
kelią—suvalgyti iš karto. Iš
alkusiai burnai tai nesudarė 
jokių sunkumų, nors kiekis 
būdavo ir didokas.

Daug buvo atsitikimų, kad 
gerai pavalgęs susirgdavo—

gaudavo 
kuris ne 
mirtimi. Bet ar peralkęs žmo
gus gali susilaikyti nuo val
gio ir sąmoningai laikytis vi
sų įspėjimų, kuriuos jis lai
ko tinkamais kam nors ki
tam, tik ne pačiam sau, ypač, 
kai tą siuntinį nelabai kur 
yra padėti . . .

Todėl retą pamokydavo ki
tų patyrimas, kuris buvo for
muluotas labai aiškiai: “Dos- 
taniesz paczke, dostaniesz 
sraczke” . . . (gausi siuntinį, 
gausi tr . . .).

Gale 1943 metų vasaros iš
ėjo naujas potvarkis, kuris 
leido kaliniams gauti siunti
nius neriboto kiekio. Siunti
nius ėmėm dalinti du kartu 
per savaitę, atiminėjo mažiau 
ir pasirūpino jų apsauga, žo
džiu, buvo gerinamos sąly
gos, nes vokiečiams ėmė nesi
sekti fronte.

Išėjus šiam naujam po
tvarkiui, kiekvienas kalinys 
pirmajame savo laiške priva
lėjo apie tai parašyti savo ar
timiems. Vienas kitą ragino 
rašyti: “Siųsk man neribotą 
kiekį,” bet daugumas iš kuk
lumo parašė kiek švelniau: 
“Nuo šiol siuntinius galime 
gauti neriboto dydžio bei svo
rio” . . .

Ak, siuntinys! Siuntinys 
kaliniui teikia daug daugiau 
džiaugsmo, negu sužadėtinei 
gražiausios ir brangiausios 
dovanos. Jis ne tik palaiko 
silpstančią jo gyvybę, bet ir 
gaivina dvasią.

Dėliodamas kiekvieną gra
žiai supakuotą ir suvyniotą 
daiktelį, jis mato tas rūpes
tingas rankeles, kurios visa 
tai surankiojo, sutvarkė ir 
gėlytėmis papuošė. Jis ma
to tą mylintį veidą ir ilgesio 
pilną žvilgsnį. Jis jaučia prie 
kiekvieno daiktelio priliestus 
vaikučių pirštelius—juk tai 
siuntinys tėtukui, laukiamam 
ir ilgai negrįžtančiam tėtu
kui . . .

Marcelei ir Marceliukei
Vienas nemažo kariško 

laipsnio mūsų kolega, kuris 
gaudavo daug “neriboto kie-

vidurių paleidimą, 
vienam baigdavosi

Stasius Būdavas

Kalnų Liepsnelė
(Iš romano “žmonės be namu”)

io Taryba 
teisės sąsta- 
eises su pen- 
įsėmis, tėra 
L UN politi- 
irdis ir sme- 
umo Taryba, 
.tiniai nariai 
veto teise ir 
ilitikos vieš-

kio” siuntinių, bet juos vis 
taupė “juodai dienai” ir val
gė tik pradėjusius gesti, ra
šydamas laišką žmonai, visa
da ant voko prieš pavardę pa
rašydavo visą vardą: Marce
liukei.

Kadangi daugel laiko gyve
nant susispaudus būriui žmo
nių, nepastebėta nepraeina 
jokia smulkmena, tai ir da
bar užkliuvo už Marceliukės.

— Žiūrėkit, ta jo žmonelė, 
tur būt, kokia aštuoniolikinė, 
kad net ant voko taip meiliai 
rašomas jos vardas.

— Ką tu čia kalbi, juk vai
kai jau studentai . . .

— Na, lyg pabaigoj penk
tos dešimties mylima ma
žiau, negu pradžioj trečios . . .

Laiško autorius nudavė ne
girdįs ir į šį pokalbį nesiki
šo, tik dar labiau suspaudė 
mažą savo knygutę, kurioje 
buvo surašyti jo vokiški žo
džiai bei posakiai ir kurios iš 
rankų jis nepaleisdavo nuo 
ryto ligi vakaro. Bet sekan
tį kartą ant voko prieš 
vardę parašė: Marcelei.

— Ana va, šią savaitę 
gavo neriboto kiekio, tai
pykęs parašė ne Marceliukei, 
bet Marcelei . . .

— Ak, štai kur glūdi jo 
meilė — neribotame kiekyje. 
Iki šiol aš apie jį geriau ma
niau . . .

Nuo tada tasai užpultasis 
ne taip stropiai karpė savo 
ūselius ir ant voko prieš pa
vardę rašė tik raidę M.

pa-

ne- 
už-

13. PAVOGTOJI MEILE
Izoliacija ir interesų zonos
Pirmąjį lagerio bloką suda

rė moterys. 1943 m. pradžio
je jų buvo apie 300, paskui jų 
skaičius nuolatos didėjo. Mo
terys dirbo skalbykloje, siu
vykloje, prie virtuvės skus
davo bulves ir kitas daržoves, 
aptarnaudavo švarą adminis
tracijos rūmuose ir dirbo kai 
kuriuos kitus darbus. Dėl 
lengvesnių darbo sąlygų, fi
ziškai jos laikėsi daug ge
riau, negu vyrai.

Visur jos buvo griežtai izo
liuojamos ir su vyrais kalbė
tis joms buvo uždrausta. Iš
skyrus SS žmones, joks vyras

neturėjo teisės įžengti į kam
barį, kuriame dirbo moterys. 
Niekad nebuvo leidžiama su
sitikti net vyrui su žmona, 
kurių čia lagery buvo kelios 
poros. Susirašinėjimas laiš
keliais taip pat buvo perse
kiojamas.

Moterų blokas, kurio dau
gumą sudarė lenkės ir rusės, 
tvarkėsi tokiais pat pagrin
dais kaip vyrų, tačiau disci
plina čia buvo žymiai švel
nesnė. Mušamos buvo tik ran
ka arba patąsomos už plau
kų, visi kiti nesusipratimai 
būdavo aptariami riebiais žo
džiais arba liežuvio parody
mu, kas šiose sąlygose nebu
vo didelis nusižengimas eti
ketui.

Moterų bloko barakai buvo 
prie pat pagrindinių lagerio 
vartų, viršum kurių buvo 
sargybos bokštas. Iš bokšto 
kyšojo kulkosvaidžio vamz
dis, nukreiptas į kelią tarp 
barakų, ir į visas keturias 
puses žėrė savo šviesą pro
žektoriai. Priešais moterų ba
rakus, kitoje kelio pusėje, bu
vo virtuvė, rūbų sandėliai, 
siuvykla ir tiekimo kamera. 
Toliau ėjo antri vartai, kurie 
šitą lagerio dalį skyrė nuo 
vyrų blokų ir kitų įstaigų. 
Antrieji vartai nakčiai būda
vo užrakinami. Tuo būdu mo
terys buvo visai izoliuotos.

Po apelio ir vakarienės, va
karais moterys išeidavo pasi
vaikščioti prieš savo baraką. 
Joms tai buvo vienintelė pro
ga pajudėti, nes darbe dau
giausia joms tekdavo prisi
laikyti vienos vietos. Visai 
suprantama, kad tuo metu 
apie vartus ir visą spygliuotą 
tvorą susispiesdavo būrys 
vyrų, kurie savo žvilgsniais 
gaudė jiems nepasiekiamas 
moteris ir visokiais gestais 
viliojo jas arčiau tvoros.

Nors moterims jų vadovy
bė buvo nustačiusi apytikrių 
ribą, kiek jos gali priartėti 
prie tvoros, tačiau bevaikš- 
čiodamos jos vis peržengda
vo tą ribą ir savo šypsniais 
atsakydavo į godžius vyrų vi
liojimus.

Pamažu megzdavosi kon
taktas ir buvo pasikeičiama 
ne tik žvilgsniais, bet ir žo
džiais.

Darbų prižiūrėtojai—kapo 
—visą dieną ramiai lazdomis 
plakę savo nelaimes draugus, 
pikti ir nevieną žmogžudystę

PASKUTINIS AUŠRININKAS
(Mūsų Europos korespondento)

Gegužės 24 d. Flensburge, lietuvybės skleidimui Prūsuo- 
šiaurinėje Vokietijos dalyje, 
akis užmerkė paskutinis auš
rininkas, Martynas Jankus. 
Martyno Jankaus mirtis ga
lutinai išrovė iš gyvųjų tarpo 
paskutinį aušrininkų kartos 
ąžuolą. Dabar aušrininkų dar
bai, didi jų žygiai ir pasi
šventimas Lietuvos atgimi
mui belieka tik istorijos pus
lapiuose. Gyvųjų tarpe nė 
vieno aušrininko jau nebėra.

Aušrininkų nuopelnai lie
tuviškosios sąmonės atgimi
mui labai dideli. Anais sun
kiais laikais, kai carinės Ru
sijos priespauda visokiau
siais būdais stengėsi tamsią 
ir skurdžią Lietuvą migdyti, 
rusinti, neleisti pabusti lietu
viškai sąmonei, aušrininkų 
kartos veikėjai su skaidriu 
idealizmu, pasišventimu ir 
kantrybe pradėjo žadinti lie
tuvius iš miego, budinti lietu
viškąją sąmonę ir ruošti dir
vą jų išsvajotam Lietuvos 
prisikėlimui. Ne vienam pir
mųjų aušrininkų teko skau
džiai nukentėti, slapstytis, 
bėgti į užsienį. Daug pirmųjų 
aušrininkų baigė savo gyve
nimą bekraščiuose Rytų plo
tuose, ištrėmime, toli toli nuo 
gimtosios žemės, nepamatę 
išsvajotosios Lietuvos. Tais 
pačiais pirmųjų aušrininkų 
nužymėtais vargo keliais bu
vo lemta baigti gyvenimo die
nas ir paskutiniesiems aušri
ninkams. Ir jie užmerkė liūd
nas tremtinio akis ne po savo 
tėvynės dangum, bet toli nuo 
jos, svetur. Prieš pusantrų 
metų Vokietijoje mirė Dr. Jo
nas Šliūpas, o dabar tame pa
čiame krašte užmerkė akis ir 
paskutinis aušrininkas Mar
tynas Jankus.

Martynas Jankus visą sa
vo ilgą gyvenimą pašventė

ant savo sąžinės turį blokų 
pareigūnai ir visokį kiti pro- 
minentai, visada sotūs ir ge
rai apsirengę, dabar rodė sa
vo malonų šypsnį ir gaudė 
gražuolių žvilgsnius.

O tuo tarpu išvargusi ir iš
alkusi jų bendro likimo bro
lių minia niekaip negalėjo su
prasti, koks dar gali būti da
bar patraukimas prie mote
rų.

(Bus daugiau)

se. Martyno Jankaus darbą ir 
siekimus vaizdžiai nusako jo 
mėgiamiausia dainelė, nepa
miršta ligi mirties:

Marš, marš Lietuva 
atimti nuo prūsų! 
Karaliaučius bus kaip

[buvęs 
ir vėl atgal mūsų.
Martyną Jankų galutinai 

prieš vokiečius nustatė jų 
pastangos Prūsuose iš mo
kyklų išmesti lietuvių kalbą. 
Martynas Jankus su valdžia 
pradėjo nelygią kovą. Lietu
viams į pagalbą atskubėjo 
Dr. Sauerveinas. 1878 m. M. 
Jankus lietuvybės reikalais 
plačiai išsikalbėjo su Dr. 
Sauerveinu ir nuo to laiko 
dirbo ten, kur buvo reikalin
gas. 1883 m. M. Jankus ke
liavo po Didžiąją Lietuvą ir 
organizavo iš Prūsų gabena
mos lietuviškos spaudos pla
tinimą. Savo kelionės metu 
jis slapta platino “Aušros” 
kalendorių. 1887 m. M. Jan
kus, savo artimųjų bičiulių 
padedamas, įkūrė tautiškai 
susipratusių lietuvių draugi
ją “Birutę.” Kad spaudos 
darbas būtų sėkmingesnis, M. 
Jankus 1889 m. buvo įsigijęs 
nuosavą lietuvišką spaustu
vę.

Martynas Jankus leido ir 
redagavo bent kelis lietuviš
kus laikraščius. Jis yra para
šęs visą eilę knygelių, kaip 
“Senovės lietuvių dainos,” 
“Žiemos vakaro adynėlės,” 
“Burtininkų dainos” ir eilę 
kitų.

1910 m. Martynas Jankus 
įsikūrė Klaipėdos krašte ir 
ten spausdino “Apžvalgą” ir 
kitus leidinius/Devynis kar
tus buvo vokiečių suimtas. 
Ne veltui Martynas Jankus 
vokiečius visada vadino kry
žiuočiais. 1914 m., pirmojo 
pasaulinio karo metu, rusai 
jį išvežė į Volgos sritį.

Grįžęs po karo, Martynas 
Jankus apsigyveno Bitėnuo
se. Jo namai buvo lyg ir mu
ziejus. Ten buvo laiškų ir 
rankraščių Dr. Jono Šliūpo, 
Mikio, Dr. J. Basanavičiaus, 
Dr. V. Kudirkos, Andriukai
čio, Akelaičio ir kitų. Jo na
muose buvo Rambyno garbės 
svečių knyga, Chicagos mies
to aukso raktas, kurį jam

1926 m. įteikė Chicagos bur
mistras, Martynui Jankui 
lankantis tame mieste. Mar
tynas Jankus daug kartų bu
vo apdovanotas garbingais 
medaliais ir ordenais.

1923 m. sausio 1 d. Klaipė
dos kraštas grįžo prie Lietu
vos. Martynas Jankus jau 
nuo 1923 m. sausio 9 d. pir
mininkavo Mažosios Lietuvos 
Vyriausiajam Gelbėjimo Ko
mitetui ir pasirašė Šilutėje 
manifestą į visus Klaipėdos 
krašto gyventojus, kurs 
skamba: “Mes, Vyriausias 
Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komitetas, sąžiningai pil
dydami jūsų uždėtas parei
gas, išreikštas dideliuose su
sirinkimuose, remdamiesi jū
sų išrinktais gelbėjimo ko
miteto skyriais didesnėse 
mūsų krašto vietose ir atmin
dami istorines nuo seniausių 
laikų čia gyvenančias lietu
viškas gimines, šiuo manifes
tu—po viso pasaulio akių 
parbingai pranešame” . . . Se
ka dvylika punktų, kurie kal
ba apie valdžios perėmimą į 
Gelbėjimo Komiteto rankas, 
Staputaičio direktorijos at
statymą ir Erdmono Simo
naičio direktorijos sudary
mą. Manifestą pasirašė Vyr. 
Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komiteto Pirmininkas M. 
Jankus, Jurgis Streikys, Jur
gis Lėbartas, Vilius šaulins- 
kas ir Jurgis Bruvelaitis. M. 
Jankus, kaip nenuilstamas 
Klaipėdos krašte lietuvybės 
skleidėjas, buvo pavadintas 
Mažosios Lietuvos Patriar- 
ku.

1939 m., kai nacinė Vokie
tija jėga iš Lietuvos išplėšė 
Klaipėdos kraštą, Martynas 
Jankus paliko Bitėnus, paliko 
Rambyną ir persikėlė į Kau
ną, šventai tikėdamas kada 
nors atgal sugrįžti. 1944 m. 
vasarą, antrą kartą bolševi
kams okupuojant Lietuvą, M. 
Jankus kartu su tūkstančiais 
tautiečių patraukė į vakarus 
ir pradėjo tremtinu, g^veni- 
mą. Gegužės 24'd. pongošTi-’ 
gos M. Jankus baigė savo gy
venimą ir tremtinio vargus. 
Jis mirė eidamas 88 metus.

Kaune, Karo Muziejaus 
sodnelyje, Martynui Jankui 
pastatytas gražus paminklas, 
kuriame iškaltas parašas: 
“Martynas Jankus — Mažo
sios Lietuvos Patriarchas.”

St. Devenis.

man kaip brolis, kaip sesuo. Bet gana apie tai. Klau
syk, aš noriu tave paprašyti. Einam šiandien į Horsin- 
gą, aplankysim tetą, tu prasiblaisyvi. Ar negerai?

— Ne, Erna, šiandien esu pasižadėjęs vieną lietuvių 
šeimą aplankyti. Gal kitą kartą. Šiandien į Horsingą 
negaliu.

— Kaip gaila. O taip aš norėjau. Tu taip patikai ma
no tetai. Jis vis giria tave ir klausia, kada ateisi.

— Nueisim mes, Erna, į Horsingą, aplankysime tetą. 
Bet kiek vėliau. Turime dar gražaus laiko. Bet palauk, 
ar girdi, Erna? Klausyk, kas ten darosi ... — jis su
spaudė jos ranką ir parodė žemyn, kur gilioj dauboj 
gulėjo miestas.

Smulkių raukšlių lankeliai susimetė jos siauroj kak
toj ir ji sudejavo:

— Ak, ir vėl jie atskrenda! Jau kelinta savaitė kas
dien ir kasdien. Petrai, ar mes galim čia pasilikti, ar 
čia nebaisu?

— Ne, mes čia dar pasėdėsim. Miestas toli, mums 
nėra ko bijoti.

— Ir aš dabar jau nebijau. Tik tu nebūk toks susi
mąstęs, nebūk . . . Ak, ten taip baisiai dejuoja. Nemėgs
tu aš tų sirenų, rodos, į kapus jos šaukia . . .

Miestas išsigando, jo dejavimas šoko į kalnus, krito 
į daubas, ir visiems gyviesiems skelbė sunkų gandą— 
kad atplaukia padebesių mirtis . . .

* * *
Jie buvo susitarę pasimatyti kalno terasoje, prie Ma

ter Dolorosos bažnyčios. Iš čia jie nusileis į didžiąją 
daubą, paskui skroblų šlaitais pašoks aukštyn, o ten— 
jau ir Horsingas. Ten gyvena jos teta, vaikštinėja po 
nedidelį daržą ir augina dailų sodelį.

Bažnyčios laikrodis sunkiai mušė pirmąjį ketvirta
dalį po trečios. O ji vis nesirodė, nors pavėlino daugiau, 
kaip valandą. Keista, kad ji taip vėlina, o visuomet bu
vo tokia tiksli ir punktuali.

Per terasos kraštą jis pasižiūrėjo žemyn, ten, kur 
miesto namai buvo subirę į apskritą krūvelę—kaip ko
kie žaisliukai. Jo akys nuklydo į Alpes, kurios gulėjo 
ten ramios ir tingios, suglaudusios viena prie kitos sa
vo pražilusias galvas.

Dabar jis paliko terasą ir akmeniniais laiptais paly
pėjo prie didžiųjų bažnyčios durų. Jis įėjo vidun, kur į 
jį, kaip ir visuomet, žiūrėjo ta pati liūdna, susimąsčiusi 
Mater Dolorosa. Po jos kojomis klūpėjo seniukas ir jau
na moteris. Palubėje skraidė nerūpestingi angelai, rie
būs ir paauksuoti.

— Na, ir ką jie ten paskui veikia—kai tu į kiemą iš
eini?

— Aš nežinau, tur būt, jis vėl pradeda Erną gaudyti.
* * *

Į stotelės pusę vikriai lipo kalnu vagonėlis. Mankus 
berniukui padavė ranką:

— Na, Gunteri, aš važiuoju žemyn, o tu grįžk namo.
— O kaip, ar jūs šiandien neateisit pas mus? Klausy

kit, ponas Mulleris tuoj išvažiuoja. Palaukit, jūs dar ne
lipkit, Erna būtinai liepė paklausti, kada jūs ateisit? 
Ponas Mankus, kada jūs ateisit? — berniukas įsikibo 
į jo ranką ir nenorėjo paleisti.

Bet jis vikriai atsipalaidavo ii’ tuoj šoko į vagonėlį, 
kuris jau palengva rideno žemyn. O Gunteris vis bėgo 
greta ir klausė:

— Ar jai pasakyti, kad ateisit?
Mankus purtė galvą—ne, neateis.
— Bet rytoj jūs būsit pas mus?
— Pasakyk, kad neturiu laiko.
Vagonėlis dar staigiau truktelėjo ir mažasis austras 

pasiliko uolos išlaužoj. Jis vis dar kratė rankas, norėjo 
prisišaukti ir sulaikyti, paskui iš savo mažų delnų pa
darė ragelį ir garsiai rėkė į vagonėlio pusę. Bet nieko.

Mankus atplėšė voką ir išėmė melsvą lakštelį.
Mielasis Petrai,
Netikėtai patekau į keistas aplinkybes ir dėl to 
negalėjau atvykti į terasą. Atleisk man ir labai 
prašau—negalvok nieko pikta. Svarbiausia ne
duok valios vaizduotei. Visai nėra taip, kaip Tau, 
gal būt, atrodo. Man be galo nemalonu, nes ne
ištesėjau, ką buvau pažadėjusi.
Bet Tavęs aš laukiu. Būtinai šį vakarą ateik apie 
8 valandą. Nesivaržyk ir pasivėlinti, nes pas ma
ne, kaip žinai, yra kur pernakvoti. Tik būtinai 
ateik, nes turiu tau pranešti labai svarbių daly
kų. Tuomet, manau, ir apie mane teisingiau gal
vosi. Dar kartą prašau—būtinai ateik—visi de- įj J 
besys išsisklaidys. i

Jis pasuko į šoninę zakristiją, kur baltoj kalkių sie
noj mirgėjo šimtai vardų ir skaitlinių. Mater Dolorosa, 
sugrąžink mano Helmutą nuo Hmenio. — Mutti. Su
jungei mūsų širdis, dėkui Tau, Dolorosa. — Gerda ir 
Johannes. Sopulingoji, atsimink savo nelaimingąją 
Austriją. — M ... Jis tuoj pasuko prie lango ir tuoj 
surado į būrelį tyliai susiglaudusius žodius: Čia susi
tiko mūsų takai ir mintys. — Erna ir Petras. Jis norė
jo čia palukuriuoti, susimąstyti, tačiau tuo metu į za
kristiją įžengė sunkūs karių batai, pasigirdo jų skar
dūs žodžiai, lengvas prunkštimas.

Šoko jie prie sienos, surado tuščią tarpelį ir veikliai 
pradėjo smailinti pieštuką.

Petras Mankus paliko zakristiją, peržingsniavo baž
nyčią ii’ pro šonines duris išėjo į lauką. Bokšto laikro
dis daužė keturias.

Jis nusileido į terasą, čia stovėjo fotografas, o jam 
pozavo jauna motina su vaiku vežimėly.

Ernos nebuvo.
Žinoma, jis galėtų paėjėti truputį žemiau, dar kiek 

nusileisti šlaitu ir surastų ją namuose. Bet ne, šian
dien jis to nedarys. Jis dar pasižiūrėjo į laikrodį ir pa
lengva žingsniavo kalnu stotelės linkui Taip, nebėra 
jau jokio reikalo laukti.

Stotelė buvo netoli, po pat terasos kojomis, įlindu
si į kalnų uolas, čia jau lūkuriavo keli kareiviai, mo
terys su krepšiais,- o jų tarpe gyvai žvalgėsi berniukas 
trumpose odinėse kelinėse su petnešomis.

Mažasis vyras pamatė Mankų ir šoko prie jo;
— Halo, ponas Mankus! Kiek aš jūsų ieškojau! Su

šilau, šen ir ten belakstydamas. O dabar jau buvau nu
taręs lėkti tiesiai į jūsų namus. Jums Erna laišką siun
čia, štai, imkite. Prigrasino ji mane ir namo negrįžti, 
jeigu laiško jums neatiduočiau.

— Tai, sakai, tu, Gunteri, kad Erna čia neateis?
— Ne, ne, jos nelaukit. Pas Erną atvažiavo ponas 

Mulleris. Jūs jo nepažįstat. Toks aukštas, platus. Ar ji 
jums nieko nesakė apie poną Mullerį?

— Ne, nesakė. Ii’ ką jie ten veikia? Erna, tas Mul
leris . . .

— Nieko labai neveikia. Taip sau. Ponas Mulleris 
vejasi ją, gaudo, o Erna bėga nuo jo, klykia ir juokia
si. Bet ponas Mulleris vistiek ją pagauna ir tuoj duoda 
šokolado.

— Taip, sakai šokolado duoda?
— žinoma, jis visuomet šokolado atsiveža. Ir man 

taip pat duoda. Tik liepia tuoj į kiemą išeiti.

Sėdi jie ten, pačioje kalno viršūnėje, suglaudę jaunus 
pečius, kaip du ištikimi balandžiai.

Pilkoj tolumoj baltuoja ir šąla Alpių keteros, danty
tos ir aštrios, kaip piūklas. Pro jas driekiasi debesys— 
kaip šydas, kaip palaidi voratinkliai.

Pakalnėj plukdosi žalias Dunojus. Per jį permestas 
tiltas—lyg geležinės rankos, kurios laiko surišusios du 

apylinkėje.^! krantus—miestą ir priemiestį—kad nepabėgtų vienas 
nuo antro.

Savo mažą galvą ji padeda ant jo peties ir jos žo- 
I džiai srovena tyliai ir iš lėto.

— Petrai, tu šiandien ir vėl toks apsiniaukęs. Gal vėl 
j ką nors negero išgirdai? Taip, aš suprantu, tu tiek siel- 
f vartauji dėl Lietuvos . . .

— Ne, Erna, aš tik susimąstęs. Paskutiniu metu aš 
labai daug mąstau. Visokie niekai pro galvą plaukia. 

Į Tiesiog pavargstu begalvodamas.
— Negalvok tiek daug, aš prašau. Vistiek, tu siel- 

į vartausi ar ne, Lietuvoj dėl to niekas nepasikeis. Šian- 
[ dien jūs visi esate bejėgiai. Geriau taupyk ramybę, svei- 
[ katą. Juk ateis diena, kai tu būsi ten labai reikalingas. 
Į Užtat būk geras, paklausyk manęs, nevark, neišsieik- 
į vok,—jos mažas delnas glostė jo ranką.

— Lengva pasakyti—nesielvartauk! Ne, miela Erna, 
į tu nesupranti manęs.

— Petrai, kodėl tu toks negeras? Aš bijau, tu ir vėl 
I sakysi, kad mes esame prozaiškos ir sausos. Ne, ne, tu 
I taip neturi galvoti. Vokietės yra prozaiškos, taip, bet 
t mes, austrės, ne; mes ne tokios. Mes taip pat turime 
| širdį, plačią ir gilią. Bet kartais mes turime tą širdį su- 
I spausti, kad ji ne taip raudotų, šiandien dirba dau- 

copiesof^l £jau mūsų šaltas protas, ir mes patys dažnai save turi- 
I me klausti: Austrija, kur tu eini, kur nueisi? Šiandien 
j čia mūsų balsas neturi jokios vertės, žinai tu pats, 
| Austriją spaudžia svetimi delnai. Taip, šią valandą čia 
įviskas svetimųjų valioje. Mes stovime pakrašty ir iš 
1 tolo nedrąsiai stebime. Mes turime suspausti savo šir- 
Įdis ir sukąsti dantis . . . Bet tu nepyk, aš tiek daug ir 
Itaip liūdnai kalbu. Bet kam kitam aš kalbėsiu? Juk tu

kirtimo ir
Griežtų tei 

Lietuvos tel 
kiek galte I 
tų suplanuoti! 
kų kirtima. • |

išvežti 5W-C| 
teišvežė tik 15 i

rima tik pen- 
rptautiniuose 
salų veikimu

— Atote 
dymai ties M 
$70,000,000.

auja Lietuvos Istorij

Išleido Strafford House,1]

STORY OF IM
ašė kun. Tomas Chase (čižte 

žemėlapiai, kronologija, 390
Kaina: $3.50*

Street
4. Y.

Užsakymus priima:
Rev. C. PAULONE S$j 

207 York Street te 
Brooklyn, N. Y. N*

me postpaid

A. Enclosed find $.

Zone...--

Tavo’Erna
P. S. Jei šį vakarą tikrai negalėtum, tai labai 
laukiu rytoj tarp 9-12 vai. Pasakyk Gunteriui, 
kaip esi nusprendęs. Tačiau už vis geriausia bū
tų, jei pasirodytum dar šį vakarą. Erna.

Jis ramiai sulenkė laiškelį, nusišypsojo ir pro vago
nėlio langą ramiai susmigo į kalnų varšūnes.

• * •
(Bus daugiau)
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Philadelphijos Žinios
MOKSLUI PRASIDEDANT

Už kelių dienų jaunimas 
vėl pradės naujus mokslo 
metus.

Kokias lengvas ir patogias 
mokymosi sąlygas sutinka čia 
gyvenanti lietuviško kraujo 
mokslus einančioji jaunuo
menė! Jiems tjk į mokyklą 
ateiti reikia,—viskas ten pa
rengta ir visko pilna. Pačiam 
ir įsigyti nieko nereikia, nes 
viską mokytojai ir tėvai pa
rūpina.

Mokyklos irgi labai pato
giai ir modemiškai įrengtos: 
erdvios, šiltos, šviesios, aprū
pintos mokslo priemonėmis, 
šalia turinčios knygynus, 
sporto rūmus, gydytojo kam
barį.

Gydytojai ir gailestingos 
seserys nuolat prižiūri mo
kinius, kad jų sveikata būtų 
tinkama mokslui.

Ir naujus mokslo metus 
pradės jaunimas vėl su tais 
pačiais patogumais.

Bet mano mintys lekia prie 
mūsų lietuvių mokinių, kurie 
šiandien kitose sąlygose su
tiks tuos mokslo metus. At
simenu, kaip mes pradėda
vom mokytis Lietuvoj. Kiek 
laukimo, ir džiaugsmo, su
laukus rugsėjo 1 d. Tai bu
vo prieš keliolika metų, kai 
lietuviai buvo laisvi ir lais
voj Lietuvoj gyveno.

Šiandien viskas pasikeitė. 
Tamsybė uždengė nuo mūsų, 
kaip dabar Lietuvoj pradeda
mi mokslo metai. Bet žino
me, kaip sutiks tuos mokslo 
metus tūkstančiai jaunimo 
svetimuose kraštuose, ištrė
mime. Ir jie nori mokytis, ir 
jie turi mokytis. Bet kaip 
skurdžiai jie pradės . . .

ikdaf^

pradedantį naujus mokslo 
metus, be abejojimo, reikia 
palinkėti pažangos ir laimės 
toms šviesos siekiančioms 
jaunoms širdims.

Bet kaip gera būtų, kad čia 
einantieji mokslus nepamirš
tų savo draugų lietuvių už
jūryje. Kaip miela būtų suži
noti, kad šie mokslo metai 
pradėti su meile ir didžiausiu 
troškimu padėti mūsų iš
tremtiems mokiniams. Pir
miausia reikia, kad kiekvie
nas mokinys palaikytų ryšius 
su savo kraujo draugais 
moksleiviais, parašytų laiš
kutį, pasidalytų mokslo ir 
auklėjimo laimėjimais.

O toliau reikia, kad gyvai 
rūpintųsi sušelpti savo drau
gus mokslo priemonėmis. Jei 
kiekvienas sutaupytų po pai
šelį ar kitokią mokslo prie
monę savo draugų naudai, tai 
jie visi pajustų ir palengvėtų 
jų mokslas mokyklose. Jei vi
sos lietuviškos mokyklos per 
metus varytų tokios pagelbos 
vajų, tai tikrai laimėtų. Juk 
būtų galima gauti mokslo 
priemonių ir iš kitų, nei ne 
lietuviškų mokyklų pagelbos 
mūsų kenčiantiems mokslei
viams. Tad geriausia proga 
organizuotis, daryti planus 
mokslo ir sporto priemonėms 
rinkti ir siųsti lietuviškai 
moksleivijai Europoj.

giausias laikas tokioms pra
kalboms surengti.

ATNAUJINA BAŽNYČIĄ

Šv. Andriejaus naujai nu
pirkta bažnyčia 19th ir Wal
lace St., šią vasarą atnauji
nama iš viršaus ir iš vidaus 
puošiama naujai ‘dažomais 
paveikslais.

Po atnaujinimo bažnyčia 
bus pašventinta.

Tai bus pati gražiausia lie
tuvių bažnyčia Philadelphijo
je-

Kun. J. čepukaitis, nors 
serga, bet su savo darbščiais 
pagelbininkais kun. L. Pečiu- 
kevičium ir Pr. Statkum ir 
neseniai atvykusiu J. Kučins
ku nori šiemet bažnyčią vi
sai sutvarkyti.

Pažymėtina, kad naujoji 
bažnyčia labai švariai ir me
niškai užlaikoma, dėka jaunų 
ir energingų kunigų, ypač 
kun. L. Pečiukevičiaus, kuris 
visomis savo jėgomis dirba, 
kad bažnyčią užlaikytų tvar
kingai. Kun. L. Pečiukevičius 
nusipelno didelio pagyrimo 
savo darbštumui.

Parapijiečiai ir kiti atjau
čia jo darbingumą ir yra gi
liai dėkingi. Parapijietis.

LIŪDNOS METINĖS

RINKS MOKSLO 
REIKMENIS

su-Philadelphijos kunigų 
sirinkime rugpiūčio 13 dieną, 
Eastone, Pa., tarp kitko nu
tarta tuoj pradėti didelį va
jų mokslo priemonėms rink
ti lietuviams moksleiviams.

Rugpiūčio 18 dieną suėjo 3 
metai, kaip tragiškai žuvo a. 
a. Lt. Albertas Šalnoris. Jis 
neseniai buvo tapęs lakūnu, 
ir nelaimingai žuvo lėktuvo 
nelaimėj. Jo motina ir arti
mieji gyvai atsimena a.a. jau
nuolio sielą.

Tą dieną buvo užprašytos 
šv. Mišios, kad bent taip

TREMTINIO PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI Sveikintina Tarybos! LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

iPONDENTŲ 1

Vietoj moky. 
žinėj, vietoj mokyklos suolo, 
jie sukniubs ant dėžių, vietoj 
rašalo, jie džiaugsis, kad ga
lės rašyti skolintu paišeliu. 
O knygų ten nėra . . . Moky
sis, dirbs, iš savo braižos, iš 
popiergalių ...

Vargiai suras gimnastikos 
rūmus, negaus ir tinkamos 
medicinos priežiūros, truks ir 
tinkamų drabužėlių, neturės 
uniformos, gal tik mamytė 
prisegs lietuvišką- trispalvę, 
kad sužinotų, kad jie yra lie
tuviukai.

Sveikinant mūsų jaunimą,

Tovajausvyriausiu vedė- siramintųjrpalengvintų
ju sutiko būti kun. Dr. V. 
Martusevičius, šv. Jurgio pa
rapijos klebonas.

Jis jau turi planą, kurį iš
dėstė. Pagal tą planą bus ga
lima daug laimėti mūsų 
moksleivijai, kuri taip tokios 
pagelbos reikalinga. Jis gaus 
pritarimą iš kitų katalikiškų 
mokyklų ir taip bus praves
ta 
va

didžiai naudinga rinklia- 
mūsų lietuviukus sušelpti.

NORI PRAKALBŲ

lionio sielai.

VEDYBOS

nu- 
ve-

rug-Stanislovas Bertulis 
piūčio 10 dieną susituokė su 
Kotryna Schuchler.

Jų sutuoktuvės įvyko 
rojo Ganytojo bažnyčioj.

Ge-

Pt.Berta Teležianas, iš 
Breeze, ištekėjo už Juozapo 
Stalford.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3G19 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Philadelphijoj jau apsigy
veno keliolika asmenų, kurie 
neseniai atvyko iš Europos. 
Jie turi labai daug ir įdomaus 
pranešti mūsų lietuviškai vi
suomenei.

Todėl laukiama progos pa
daryti lietuviškos visuome
nės didelį susirinkimą ir taip 
išgirsti jų gyvo žodžio.

Atėjus rudeniui, bus pato-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotos Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manąs

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 ML Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktj

Šv. Andriejaus bažnyčioje 
rugpiūčio 10 dieną susituokė 
Jonas Lankelis su Matilda 
Bružaite.

Toje bažnyčioje anksčiau 
dar įvyko sutuoktuvės: Bro
nislovo Jackabučio su Sofija 
Skavičiūte liepos 7 dieną, 
Juozapo Tranausko su Elena 
Matulyte liepos 28 dieną, Jo
no Povilaičio su Stefanija 
Kviklyte birželio 22 dieną, 
Edvardo Virbalo su Julijona 
Valciukaite gegužės 26 dieną, 
Jono Urbono su Josephina 
Vileikaite birželio 9 dieną.

Pažymėtina, kad visos tos 
jungtuvės šv. Andriejaus baž
nyčioj įvyko lietuvių su lietu
viais. Tai geras ženklas, nes 
taip retai lietuviai su lietu
viais besudaro moterystes ir 
per tai nutautina mūsų lietu
višką amerikonišką visuome
nę.

LINKSMYBIŲ VAKARAS

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

Lietuvos vyčių 3 kuopa 
rengia taip vadinamą Krin
tančių Žvaigždučių pasilinks
minimą. Vakaras įvyks rug
sėjo 15 dieną, šv. Kazimiero 
par. salėje.

Kviečiama ir laukiama sve
čių ir viešnių iš visos apylin
kės.

Pas New Yorko lietuvius ;
Pirmą kartą į New Yorką : 

patekusiam žmogui yra daug 
įdomybių, ypač labai daug 
priešingumų, palyginus su 
sugriautos Europos gyveni
mu.

Geriems lietuviams suda
rius galimybę, turėjau pro
gos dvi savaiti stebėti šio 
miesto gyvenimą. Čia noriu 
nors trumpai pasidalinti sa
vo įspūdžiais. Ne apie Man- 
hattano dangoraižius, ar 
Broadway spiginančias švie
sas kalbėsiu, tik pas lietu
vius patirtus įspūdžius teno
riu paminėti.

Amerikos lietuviai
Europoj gyvenantiems lie

tuviams šioje sunkioje valan
doje tėra vienintelė viltis— 
tai užjūrio broliai—amerikie
čiai. Dėl to jų visų akys nu
kreiptos į Čia. Tiesa, susižino
jimo bei susisiekimo sąlygos 
šiuo metu yra labai sunkios. 
Bet amerikiečių lietuvių nu
sistatymas, jų nuotaikos Eu
ropos lietuviams yra labai 
reikšmingos. Mes, kurie da
bar naujai į šį kraštą atva
žiavome, su malonumu gali
me patvirtinti, kad Europos 
lietuvių sudėtos viltys į Ame
rikos lietuvius nėra tuščia 
svajonė. Amerikos lietuviai 
tikrai jautrūs savo broliams, 
vargstantiems Europoje. 
Trumpai pas juos pabuvę, 
patyrėme didelį jų nuoširdu
mą į šilimą, šalia to, ką mus 
kelionėje globojo Amerikos 
valdžios įstaigos ir grynai 
amerikietiškos šalpos organi
zacijos, atvykus čia didelio 
susirūpinimo ir tiesioginės 
paramos mums teikė Ameri
kos lietuviai, pirmoje eilėje 
BALFo bei kitų įstaigų at
stovai.

BALFo įstaigoje
Gal niekad istorinėj eigoj 

Lietuva ir joje gyvenęs lietu
vis nepakėlė tiek sunkumų, 
kiek per šį karą ir tuos vi
sus paskutiniuosius metus, 
per svetimų tautų okupaci
jas. Tad ir pagalbos lietuvis 
gal niekad nebuvo taip reika
lingas, kaip šiandie. Bet iš 
kur gi Europos lietuvis da
bar tegali laukti tos pagal
bos? Iš nieko kito, jei ne iš 
brolių amerikiečių. Ir kai jie 
gauna nuo lietuvių amerikie
čių siuntas — drabužius ar 
avalynės ar maisto, tai jos 
ten būna dvigubai brangios: 
jos sušelpia medžiaginiai ir 
suramina dvasiniai. Bėdoj ir 
varge, be savo žemės po kojų, 
be aiškios rytdienos, sugriau
toje Europoje lietuvis pasi
junta ne vienas: jis jaučia, 
kad dar yra pasauly širdys, 
kurios atjaučia jo sunkią da
lią.

Atvykus į Ameriką, buvo 
labai įdomu pamatyti tą lie- 

, tuviams brangią šalpos įstai
gą—BALF. Įstaigos raštinė 

, ir sandėlis daro gerą įspūdį. 
Amerikiečių dovanos čia su
tvarkomos, suskirstomos ir 
siunčiamos į užjūrį. Įstaigos 
darbuotojai įdeda daug rū- 

i pestingumo ir darbo. Jiems ir 
visiems aukotojams Europos 

■ lietuviai yra labai dėkingi.
Tėvų kraštas visiems brangus

Prietelingų lietuvių pade
damas, turėjau progos susi
tikti ir išsišnekėti su įvairių 
pažiūrų, užsiėmimo bei išsi
lavinimo New Yorko lietu
viais. Kaip nuošalus stebėto-

jas, turiu pabrėžti malonų ---------
faktą, kad visuose lietuviuo- New Yorkas. — RugP- 8 d. 
se, su kuriais tik susitikau,1 New Yorko Taryba išsiuntė 
radau gyvą ir jautrią širdį. Į Paryžiun sekančio turinio ka- 
Europoje vargstančių brolių belgramą:

“Hon. J. F. Byrnes, Chairman 
American Delegation 

Luxembourg Palace, Paris, 
F rance

Greater New York Lithuanian 
American Council of Societies 
wholeheartedly supports your 
valiant stand for international 
stand Stop Council protests 
unlawful Russian seizure Bal
tic States continuing terror in
ternational lawlessness black
mailing and toting around 
Moscow made Baltic foreign 
ministers Stop Council urges 
reaffirmation American deter
mination to uphold principles 
Atlantic Charter and imme
diate American initiative for 
restoring independence of Bal
tic States.

Dr. Matthew Vinikas, Chairman
Mary M. Kizis, Secretary” 

Panašaus turinio telegra
mos taip pat buvo pasiųstos 
Prez. Trumanui, Senatoriams 
A. H. Vandenberg ir Tom 
Connally.

Norvilai, 2842 Winton St., 
pakrikštydino savo dukrelę 
Patricijos vardu rugpiūčio 18 
dieną.

Krikšto tėvais buvo Miko
las Bartkevičius ir Josephina 
Delonis.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO. I

WHOLESALE GROCERS *
Savininkai Lietuviai Staponavičiai

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS |
3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa, b

PAKRIKŠTYTA

Carlin, 112 Sigel St., liepos 
30 dieną susilaukė dukrelės, 
kuri pakrikštyta Joanos var
du rugpiūčio 18 dieną.

Krikšto tėvais buvo James 
Cunningham su Joana Avi- 
žaite.

SUSITUOKĖ

Pranas Tidikas, 1316 S. 36 
St., rugpiūčio 18 dieną susi
tuokė su Elzbieta Gray.

Sutuoktuvės iškilmingai į- 
vyko šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj.

Europoje vargstančių brolių 
padėtimi jie visi labai susirū
pinę, norėtų jiems padėti, jei 
tik būtų galimybė.

Kaip žinome, Am. lietuviai 
yra susiskirstę į pasaulėžiū
rines ar politines grupes, ku
rios, deja, kai kuriais atve
jais būna per daug griežtai 
atsiribojusios nuo kitų toly
gių darbų ir vienodo tikslo 
siekiančių lietuviškų organi
zacijų. Įdomu pažymėti, kad 
tokį nenormalumą visi jaučia 
ir dėl jo sielojasi. Tatai paro
do, kad tokių atsiribojimų 
priežastys nėra esminio po
būdžio. Truputis tik nuolai
dumo, ir tai ne principuose, 
o tik gal viename ar kitame 
daugiau asmeninio pobūdžio 
motyve, ir būtų sudarytas 
vienalytis galingas Am. lietu
vių frontas, kuriame, deri
nant įvairių grupių pajėgu
mą ir joms prieinamomis 
priemonėmis, būtų siekiama 
bendro tikslo. Pamename, 
kaip efektinga buvo Am. lie
tuvių veikla po I Pasaulinio 
karo, kokius gražius vaisius 
ji davė. Garbė ir pasididžia
vimas kiekvienam ano meto 
veikėjui, sugebėjusiam rasti 
bendro veikimo kelią! šian
die Lietuvos ir lietuvio reika
lai yra atsidūrę nemažiau 
sunkioje padėtyje.

Piknike
Amerikiečių pikniko 

das dažnai girdimas ir Euro
poje. Atvykęs čia panaudojau 
pirmą progą jį pamatyti savo 
akimis. Buvo Brooklyno šv. 
Jurgio parapijos piknikas p. 
Klasčiaus salėje ir sode, šis 
piknikas man priminė Lietu
voje ruošiamas gegužines. 
Čia mano dėmesį atkreipė ke
li reikšmingi momentai;

1. Lietuviškos dainos. Apie 
stalus susėdę, alutį grukšno- 
dami vyresnės kartos tautie
čiai traukė lietuviškas dai
nas. Jos dar atsivežtos iš Lie
tuvos, kas matyti iš dainų žo
džių ir meliodijų. Tai labai 
gražu, kad, ilgus metus gy
vendami miestuose, išsisklai
dę, sugebėjo išlaikyti šį ver
tingą dvasinį turtą—dainą. 
Jaunimas jau mažai bedai
nuoja. Tačiau ir čia teko pa
stebėti gražių išimčių: pusę 
vakaro turėjau progos gėrė
tis vienos lietuvaitės skam
biomis lietuviškų dainų me- 
liodijomis. Senaisiais prie
spaudos laikais Lietuvoj dai
na daug padėjo išsilaikyti lie
tuviškai kultūrai, dainos ir 
dabar palaiko lietuvių dvasią 
Europoje. Gražu būt, jei ir 
Am. lietuviai kiekviena proga 
nepamirštų dainas.

2. Maloniai nuteikė jauni
mas lietuviškais tautiniais 
šokiais. Suktinį, Klumpakojį, 
Noriu miego ir kitus savo šo
kius jie taip noriai ir entu
ziastingai šoka, kad tikrai lokaičių įsteigtas, o vėliau 
žmogus pajunti didelį jauni- Lietuvos kooperatyvų perini
mo gyvumą, dinamiškumą.

3. Nežiūrint, kad ant kiek
vieno stalo stovėjo bačkutė 
alaus (kiti buvo atsivežę ir 
kai ko stipresnio), nė vieno 
neteko matyti nusigėrusio. 
Gerti iki nepasigėrimo, tai 
aukšto žmogaus lygio požy
mis.

4. Tokie kultūringai prave
dami piknikai žymiai priside
da prie lietuviškos dvasios 
palaikymo. Gyvenant išsi
blaškius, dideliame mieste, 
bent retkarčiais susitikimai 
su artimaisiais, pasikalbėji
mas, padainavimas lietuviš
kai padeda atsišviežinti, at
sigaivinti.

Teko ir daugiau įvairių į- 
spūdžių iš susitikimų su New 
Yorko lietuviais patirti. Ma
tuojant juos Europos lietuvių 
lūkesčių nuaustu mastu, ga
lima tik džiaugtis, kad lietu
viška dvasia visuose gyva, ir 
pajėgi, kad ir dabartinius di
džiuosius Lietuvą ir lietuvį |

Amerikos Lietuviai

var-

Abakanovic - Kaupytė, Anielė, iš 
Krakių vai., Kėdainių aps., gyv. Eas
ton, Pa.

Albat, Berta, Friedrich ir Leo, gyv. 
Brooklyne.

Alitienė, Rožė, iš Raudonikių km., 
Alytaus aps.

Abramavičienė, ir Abramaviėiūtė, 
Marytė, gyv. Lawrence, Mass.

Arbočienė - Saldžiūnaitė, Kristė, su 
vyru. gyv. Jačiūnų k., Žaslių vai., Tra
kų aps.

Barkauskas, Nikodemas, sūnus Juo
zo, iš Dotnamų km., Gražiškių vai, 
Vilkaviškio aps, ir jo du sūnūs, kurių 
vienas dvasiškis.

Beleckas, Juozapas, Jonas ir Petras, 
Beleckienė Petronėlė ir Beleckaitė 
Marytė, gyv. Lawrence, Mass.

Brinžienė, Marija.
Budrytė, Anėlė iš Veliskimių k, Še

duvos vai, Panevėžio aps.
Ciuskienė - Venckūnaitė, Ieva, ir 

vaikai Jonas ir Marija, gyv. Mahanoy 
City, Pa.

Daugvilienė (Dougvila), Stefanija ir 
duktė Irena.

Doringas, Liudvikas, gyv. Brookly
ne.

New Yorkas. — Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomojo 
Komiteto pėdomis sekant, 
sujudo skaitlingos kolonijos, 
draugijos ir klubai. Gerai su
prasdami politinio momento 
svarbą, per visą Ameriką lei
dosi šaukę mitingus, svars
tant Paryžiaus konferencijos 
darbų eigą, reikalaujant aiš
kaus pasisakymo už Atlanto 
Čarterį ir laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą. Iš provincijos 
gaunami pranešimai rodo, 
kad kas diena rašomi laiš
kai Prezidentui, siunčiamos 
rezoliucijos Washingtonan, 
net telegramos Amerikos de
legacijai į Paryžių.

Trem tini us Aplankė 
Parlamento Narys

Lahde. — Britų parlamen
to narys Sir Arthur Salter, 
lydimas aukštų anglų kariuo
menės bei UNNRA pareigū-iiiviivo uvi ------------------ v

nų, lankėsi Lahdes lietuvių
stovykloje. Aukštajam sve
čiui pagerbti buvo padainuo
tos lietuviškos dainos ir pa
demonstruoti tautiški šokiai. 
Svečias buvo itin maloniai 
šiuo pasirodymu nuteiktas ir 
atsidėkodamas, per vyriau
sią UNRRA direktorių anglų 
zonoje, Sir Raphael Cilento, 
pasiuntė Lahdos lietuviams 
padėkos laišką, kartu pridė
damas auką šalpos reika
lams bei dovanų lietuvaitėms 
dainininkėms.

“Maistas” Gamins

New Yorkas.—Brolių Vai-

tas ir išplėstas “Maistas” 
(moderniška skerdykla), ne
turi buvusio savo pajėgumo. 
Ieškant nors kiek sušvelnyti 
dabartinį žmonių skurdą, prie 
maisto numatoma įsteigti 
smulkių gaminių skyrių fab
rikuojant kepures, pirštines, 
šepečius, sagas, šukas, mui
lą ir 1.1.

apnykusius sunkumus nuga- 
galėti.

Padėka
Jaučiu gilią pagarbą ir di

delį dėkingumą tautiečiams, 
gražiai mus sutikusiems, pri- 
glaudusiems ir padėjusiems 
susipažinti su New Yorko ir 
bendrai su šios šalies gyveni
mu. Ypač dėkoju gerb. kun. 
J. Balkūnui, kun N. Pakal
niui, J. Laučkai, J. Valaičiui 
su ponia, p. Darlys, p. Kižy- 
tei, p. Labanauskui, D. Klin- 
gai ir B. Laučkai.

Jonas Kuprionis.

Simas, iš Alytaus aps. 
Jonas, iš Kidulių vai.,

Pranciškus, Amerikoje

Lirtio laidotuvės 
[f (L 8 vai. ryto 
j j Onos bažnyčioje 
■.jįj pamaldos Liudo 
Jį kelerius metus 
l-į ir New Jersey 

pirmininkas ir 
gįns narys.
Ijjvo šv. Kyžiaus 
I Arlington, N. J.

B j) altoriaus mišias 

| Įernis, o prie šoni- 
I uoliai Inocentas 
BiC, iš SI Francis 
I iatffl Island. Re- 

1-Jas laikė kun. M. 
■j apskrities dva- 
I j Dr. J. Starkus 

■ u taip pat buvo

■.valdyba buvo at- 
I. Bayonne, Newar- 
| Jersey City, Mas- 
L™,

Mis buvo J. Boley, 
lįRusgis, K. Basa- 
■ kilis ir J. Augus

pire ir Bayonne 
Monies giminių.

pirtis nuo seniau 
kjo mirtis giliai su

ra ir draugus vy-

Fireviėienė - Lendraitytė, Ieva, iš 
Pažėrų km, Jurbarko vai, Raseinių 
aps, gyv. Bostone.

Gasparaičio, Jurgio ir Gasparaičio, 
Tomo, (kuris žuvo automobilio nelai
mėje New Yorke prieš 10 metų), gi
minės prašomi atsiliepti.

Glebauskas, Jonas ir Juozas.
Gralius, Karolis, kilęs ar turėjęs gi

minių Vilkaviškio aps.
Jaskutelis, Adomas, sūnus Jono, iš 

Stakliškių m, Alytaus aps, gyv. N. Y.
Jazdauskas, Vladas, sūnus Juozo, iš 

Gaižūnų k, Šėtos vai, Kėdainių aps.
Jeramskas,
Jokūbaitis, 

šakių aps.
Jokūbaitis,

gyvena apie 30 metų, turėjo farmą.
Jukštaitis, Jonas, iš Kukšių-Nau- 

miesčio vai, šakių aps.
Kadelskienė, Marijona.
Karmazinienė - Liunytė, Jadvyga, 

gyv. Bostone.
Kazelionis, Antanas ir Juozas, sū

nus Juozo, iš šakiškių km, Daujėnų 
vai, Panevėžio aps.

Keršienė, Uršulė, iš Azereckų km, 
Varėnos vai, gyv. Bostone.

Keršis, Petras, iš Naujaulyčio km, 1 
Varėnos vai.

Končius, Pranciškus, ir jo žmona, iš 
namų Petrauskaitė, Ona - Petronė, iš ' j 
■Vilkaviškio aps.

Kropas, Danielius.
Krusman - Paulikaitė, Ona.
Kučas, Juozas, iš Smilgių vai, Pa

nevėžio aps.
Kukucionienė - Bartkiūtė, Ona, iš i 

Alšininkų km, Stakliškių vai, Alytaus | 
aps, gyv. Philadelphijoje.

Kurkliečiai, Jonas ir Emilė, gyv. I 
Long Island City.

Leonavičius (Leonas), Juozas, išvy- j 
kęs iš Lietuvos apie 1923-26 m.

Lenkas, Antanas, iš šakių km. Tau- 1 
ragės aps.

Ligeitienė - Biekšaitė, Pale, duktė 
Tamošiaus, iš Biekšų km, Valkininkų 1 
vai, Trakų aps.

Lockpetris, pažįstamas Jokūbui Lak- ’ 
shui, kuris gyv. Philadelphijoje.

Lov, Adlina, gyv. Brooklyne.
Mačiulis, iš Račiūnų km, gyv. Phi- t 

ladelphijoje.
Marčiulynas, Antanas, iš Jėzno vai, ;

kpiūčio 6 d. vienų 
iTibary. Jo kūnas 
į po savaitės.
Jotuvėmis rūpino-

hites prieš L. Ket- 
skrities vicepirm. 
p būdu apskritis 
-.darbščių ir ištiki-

lianas prie grabo 
|.sus vyčius savo 
rri Liudą Ketvir- 
|į ištikimus ir uo- 
I: paskutinės valan

ptingasis Dievas 
pus suteikia am-

J. Augustinas.
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Marčiulynienė - Makauskaitė, Pra
nė, iš Alytaus aps.

Miciūnas, Julius, iš Kaniūkų km, 
Dūkšto vai, Zarasų aps.

Miliūnaitė, Juzė.
Mirauskaitės, Julija ir Petronėlė, iš

tekėjusių pavardės nežinomos, iš Tra
kų km, Nemakščių par, Raseinių aps.

Mirauskas, Povilas ir Tamošius, sū
nus Juozo, iš Trakų km, Nemakščių 
par, Raseinių aps.

Mockevičius, Tomas, iš Mikėnų km. 
Vadoklių vai, Panevėžio aps.

Pacevičius, Aleksas, iš Sidabravo 
par, Panevėžio aps.

Rainienė, Ona, našlė Aniceto Rai
nio, iš Molečių km, Ariogalos vai, Kė
dainių aps, ir jos duktė Elena, gyv. 
Waterbury, Conn.

Saladžius, Petras, iš Vyžuonų vai, 
Utenos aps.

Skirmontas, Stasys, gyv. Utica, N. Y.
Smailys, Ignas ir Jurgis, iš Linku

vos vai, Šiaulių aps, gyv. Brooklyne 
ar Washingtone.

Sodaitis, Antanas, iš Musninkų km, 
Jėzno vai, Alytaus aps.

Stasevičienė - Kučaitė, duktė Kos
to, iš Smilgių vai, Panevėžio aps.

Stepanauskas, Jonas, gyv. Canton, 
Pa, Main Ave.

Stitilis, Mykolas.
šefleris, Antanas, iš Suvalkų Kalva

rijos vai, Marijampolės aps, dirbęs 
anglies kasyklose Pa, ir jo šeimos na
riai.

Šidlauskas, Juozas, iš Rimėnų km, 
Daugų vai.

Šneideris, Jonas, su šeima, gyvenę 
Fairfield, Conn.

Tereškevičienė - Juškaitė, Koste, iš 
Viešintų m, Panevėžio aps.

Ulozas, Jonas, sūnus Mykolo, iš 
Stakliškių m, Alytaus aps.

Urbonaitytė, Ona, išvykusi Ameri
kon iš Girininkų k, Naumiesčio vai, 
Tauragės aps.

Urbonas, Jurgis.
Vabolas, Antanas, iš Leipalingio vai, 

Seinų aps, gyv. Lawrence, mieste.
Valantiejus, Antanas, kilęs ar turįs 

giminių Kražių vai, Raseinių aps.
Valantiejus, Mykolas, iš Rikyškių k, ; 

Batakių vai, Tauragės aps.
Valiūnienė - Mikulskytė, Liuda, ir 

jos vyras Kostas Valiūnas, gyv. New i 
Yorke.

Žukas, Petras, gimęs Amerikoje,.gy-i 
veno Lawrence mieste, Lietuvoje gyv. į 
Leipalingio vai, Seinų aps.

Žilinskas, Antanas, Motiejus ir Mat- 
jošius, išvykęs iš Veiverių vai. Mari-; 
jampolės aps.

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

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

p ir Povilo par. 
paruoju laiku bu- 
p šie kūdikiai: Jo- 
i.'anskis, Robertas 
p George Mclnen- 
[ lean Eivaška, Ro- 
p Robertas Zat- 
3 Marie Shenous- 
kie Toth, Nenancy

Rijoje mirę ir pa
rtinėmis apeigo- 
pnas, Stanislovas 
pas Rakštis, 
p sakramentą pri
mai: Pranas Ruz- 
patrick, Richardas 
p Nerio (Shipka), 

pi su Joanna Bud-

pi Vyčiai čia tu- 
pnksminimą—Pik- 
po gražus, ir atši
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iy žaidimų ir gra- 
suinimų. Svečiai 
s nenoromis.
ii dėkingi svečiams, 
tylami, parodė sa- 

šiai jaunimo or-

įU d. vietos sodalie- 
1 Važiavimą į Rock- 
; Ekskursantų buvo

dai suvažinėjo ir 
pgiai laiką praleidę.

J. Marshall.

GIMINĖS

Ryte, iš Kauno. 
Haitis, iš Kražių. 

'»Antanas Bertulis, 
M
Mus ir Juozas Lie-

’Vitalius Kaminskas, 
p gyv. Califomijoje. 

pi asmens ar žinan- 
p prašomi susirašy-

Skiriami,
J St, Oakland 1, Cal.
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Abakanovic - Raupys A-ds 
Krakių vai., Kėdainių atK A*' 4 
ton, Pa.

Albat, Berta, Friedrithiru 
Brooklyne. “

AMtienė, Relė, U
Alytaus aps. ’

Abramavičlenė, ir
Marytė, gyv. Lawrence, Mas 

Arbočienė - Saldiinniltf Lc

k^ a F7’ J8*™”1 k”

Barkauskas, Nikodenm,^. 
zo, iš Dotnamų km, GraaUj 
Vilkaviškio aps., ir jo du sta 
vienas dvasiškis.
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

I do Ketvirčio laidotuvės
Ipiūčio 17 d. 8 vai. ryto 
I City šv. Onos bažnyčioje 

H aidotuvių pamaldos Liudo 
Ičio, kuris kelerius metus 
Islew Yorko ir New Jersey 
I apskrities pirmininkas ir 
I City tarybos narys.
■ idotas buvo šv. Kyžiaus 
l;e, No. Arlington, N. J.
| didžiojo altoriaus mišias
I cun. J. gernis, o prie šoni- 
| torių vienuoliai Inocentas 
-m, O.M.C., iš St. Francis 
< arijos, Staten Island. Re-
II metu mišias laikė kun. M. 
Ižis, Vyčių apskrities dva- 
radas. Kun. Dr. J. Starkus 

! i. Kasperas taip pat buvo 
I Idose.
Į skrities valdyba buvo at- 
į ujama iš Bayonne, Newar- 
llizabetho, Jersey City, Mas- 

• ii’ Brooklyno.
abo nešėjais buvo J. Boley, 
.viekas, M. Rusgis, K. Basa- 
ius, J. Sidtis ir. J. Augus-

Beleckienė Petronėlė h
Marytė, gyv. Lawrence, Mia*

Brinžienė, Marija.
Budrytė, Anelė iš Veliji.

Į duvos vai., Panevėžio aps.
Ciuskienė - VenckriM^ 

vaikai Jonas ir Marija, n? 
City, Pa.

Daugvillenė (Doųvflj),^, 
į duktė Irena.

Doringas, Liudvikas, gyv w 
ne. ' “

Firevičienė . Lendnitytė, ri -
Pažėrų km., Jurbarko vii, EįJ

| aps., gyv. Bostone.
Gasparaičio, Jurgio ir

Tomo, (kuris žuvo autrmfrTj,^ 
mėje New Yorke prieš io . 
minės prašomi atsiliepti

Glebauskas, Jonas Ir fa*
Gralius, Karolis, Idles n t®g.

minių Vilkaviškio aps.
Jaskutelis, Adomas, sūms

Stakliškių m., Alytaus aps.gw.Jii
Jazdauskas, Madas, suos j

Gaižūnų k., Šėtos vai,
Jeramskas, Simas, iš Alyta u
Jokūbaitis, Jonas, iš fijįjį 

šakių aps.
Jokūbaitis, Pranciškus, fe 

gyvena apie 30 metu, turijofa
Jukštaitis, Jonas, iš

miesčio vai., šakiu aps.
Kadelskienė, Marijona.

Karmazinienė ■ liauji. Iri
gyv. Bostone.

Kazelionis, Antanu b k>;
nūs Juozo, iš šakiškiu kg Ife
vai., Panevėžio aps.

Keršienė, Uršulė, ii
Varėnos vai., gyv. Bost®

Keršis, Petras, iš Nujtijšc
Varėnos vai.

Končius, Pranciškus, ir į) e 
namų Petrauskaitė, Ona- te 
Vilkaviškio aps.

Kropas, Danielius.
Kinsman - Pauliksitė. ta
Kučas, Juozas, IšSm&v 

nevėžio aps.
Kukuclonlenė ■ Būti® i

Alšininkų km., StaklW-
aps., gyv. Philadelphiįoje.

Kurkliečiai, Jonai ii t-
Long Island City.

Leonavičius (Leousk te 
kęs Iš Lietuvos apie HMy

Lenkas, Antanas, iš šii.- 

ragės aps.
Ligeltienė - Biekšaitė, H

Tamošiaus, iš Biekšų kal
vai., Trakų aps.

Lockpetris, pažįstamas 
shui, kuris gyv. Philsfer' ’

Lov, Adlina,gyv.Broi'

Mačiulis, iš
ladelphijoje.

Marčiulynas, Art»«0

Alytaus aps.
Marčiulynlenė •

nė, iš Alytaus aps 
Mciūnas, JuM 8

Dūkšto vai., Zarasu V 
MUiūnaitė, Juzė.
Mirauskaitės, Julijai'^ 

tekėjusių pavardės nert 
kų km., Nemakščių I®-

Mirauskas, Povilui' 
nūs Juozo, iš Traku »-■ 
par., Raseinių aps.

Mockevičius,
Vadoklių vai., Panert® ..

Pacevičius, Alfk®' 
par., Panevėžio aps.

Rainienė, Ona.
' nio,išMolečiųto,g'.|Paterson J
1 dainių aps., ir 1® ■

Waterbury, Conn.
Saladžius, Petras, u1'

Utenos aps. -
Skirmontas, Stasys^ I

vo^sSįfki«siųjų buvo gana gausus 
ar Washingtone. fs. Svečių buvo ne tik is ap-

Sodaitip, Antanas,Etinių kolonijų, bet ir
Jėzno vaL Alytuj |nių miestelių.

Staseriflenė • j|uvo jvaįrįų žaidimų 
pasilinksminimų.

Pa Main Avė. EStesi namo nenoromis.
Stitills,Myk®1*..-tyčiai labai dėkingi svečiams, 
šefleris,Antanė ,|e^ atsilankydami, parodė sa- 

rijos vai., ferielankumą šiai jaunimo or-
angheskasy gzacijai.
nal-

Šidlauskas, Jo®1* E _ ---------------

Dauguvai. ^Bugpiučio 11 d. vietos sodalie- 
šneideris, J®®* ■ Kūrėjo išvažiavimą į Rock-

Fairfield, Conn. geach. Ekskursantų buvo
vSk futobusai- .. . .

Ulozas, Jonas, |e laimingai suvažinėjo ir 
Stakliškių nu ^^Įugėsi smagiai laiką praleidę.

Urbonaltytė, j Marshall.
kon iš Girininku F
Tauragės aps -

Urbonas, JurP 1(1^|
■

Seinų aps.,
Valantieji

giminių
Valantieji,®* (t

Batakių vaL^jį, 

VaUūniene -
jos vyras Kostas

Yorke.Žukas, Pe^ę.1/ 
veno Lawrence .d

Leipalingio valiy

Žilinskas, Ant*'* / ^ieškomieji asmens ar zinan- 
jošius, išvyki iš |apie juos prašomi susirašy- 
jampolės aps.

Ieškomieji.
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Newark, N. J

Bridgeport, Conn. PRANEŠIMAS IŠ TAIKOS
Praeitą savaitę buvo palaido

tas a.a. Vincentas Skarnulis, su
laukęs 80 metų.

KONFERENCIJOS

I Wilkes Barre ir Bayonne 
atvykę velionies giminių.

prs L. Ketvirtis nuo seniau 
tliavo, bet jo mirtis giliai su- 
? pažįstamus ir draugus vy

s mirė rugpiūčio 6 d. vienų 
as savo kambary. Jo kūnas 
> rastas tik po savaitės.
elionies laidotuvėmis rūpino- 
in. J. Šernis.
pie tris savaites prieš L. Ket- 

mirė apskrities vicepirm. 
taškas. Tuo būdu apskritis 

‘ko dviejų darbščių ir ištiki- 
vyčių.
un. M. Kemėžis prie grabo 
no esamuosius vyčius savo 
lose atsiminti Liudą Ketvir- 
* K. Vašką, ištikimus ir uo- 
vyčius ligi paskutinės valan-

igul gailestingasis Dievas 
viejų sieloms suteikia am- 
ramybę. J. Augustinas.

Elizabeth, N. J
■ Šv. Petro ir Povilo par. 
yčioje pastaruoju laiku bu- 
akrikštyti šie kūdikiai: Jo- 
rthur Brazinskis, Robertas 

er, Howard George Mclnen- 
arbara Jean Ewaška, Ro- 
s Shoban, Robertas Zat- 
icki, Anita Marie Shenous- 

Janice Marie Toth, Nenancy 
en.
į- Šioje parapijoje mirę ir pa- 
oti su bažnytinėmis apeigo- 
: Jonas Kačionas, Stanislovas 
a, Kazimieras Kakštis.
f Moterystės sakramentą pri- 

šie jaunuoliai: Pranas Ruz- 
jsu Ona Patrick. Richardas 
a su Ona Merlo (Shipka), 
as Wojcicki su Joanna Bud- 

e.

tu-ųgpiūčio 4 d. Vyčiai čia 
j savo pasilinksminimą—Pik- 
į. Oras buvo gražus, ir atsi-

iš toli-

ir gra- 
Svečiai

AIEŠKOMI GIMINES
Vabolas, Anta®*^ | ----------------

-"° u '^a Mikulskytė, iš Kauno, 
įncas Rudaitis, iš Kražių, 
įgustas ir Antanas Bertulis, 
!nę Chicago, Ill.
inas, Andrius ir Juozas Lie-

•bą ir di- 
tiečiams, 
ems, pri
ėjusiems 
Yorko ir 
s gyveni- 
erb. kun. 
<. Pakal- 
Valaičiui 

, p. Kižy- _____
, D. Klin- prašomi ats^/'

čuprionis. 41W. 82nd st,

las ir Vitalius Kaminskas, 
Juozo, gyv. Californijoje.

Antanu Sldriumi, 
.ogan St., Oakland 1, Cal.

Iš N. J. Lietuvių Tarybos veiklos
New Jersey Lietuvių Tarybos 

valdybos ir trustesų įvykusiame 
susirinkime (rugp. 15 d.) buvo 
perskaitytas tekstas kabelio pa
siųsto Sekretoriui Byrnes į Pa
ryžių. Jame prašoma nepripažin
ti Ratomskį, Valeskalns ir Kruss, 
kuriuos Molotovas yra atsivežęs 
į Paryžiaus Konferenciją Balti
jos Valstybes atstovauti. Be to, 
prašyta prisilaikyti Atlanto Čar- 
terio, svarstant mažųjų tautų 
reikalus.

Susirinkime paaiškėjus, kad 
J. V. atstovas Byrnes yra iškvie
tęs sau į pagalbą Senatorių Van
denberg iš Ohio ir Sen. Connally 
iš Texas, Taryba nutarė pasiųsti 
ir jiems telegramas, prašant, kad 
užtartų Baltijos valstybes, o ypa
tingai Lietuvą, kuri yra daugiau
siai nukentėjusi ir kenčia.

Nutarta greitu laiku suorgani
zuoti New Jersey lietuvių, lat
vių ir estų bendrą suvažiavimą. 
Suvažiavimo reikalu rūpintis į- 
galiota komisija iš adv. C. F. 
Paulausko, N. Y. Univ. stud. J. 
J. Stuko ii’ veterano Vinco Am
brazevičiaus.

Nutarta raginti visus New 
Jersey lietuvius piliečius akty
viai dalyvauti vietos rinkimų po
litikoje, dirbant su respublikonų 
ir demokratų centrais, 
reikalu įgaliotas A. S. 
kas paruošti referatą 
niam susirinkimui.

Malonu pranešti, kad jau yra 
užsiregistravę 72 atstovai į N. J. 
L. Tarybą, kurie atstovauja 36 
organizacijas.

A. S. Trečiokas, sekr.

V. Skarnulis buvo vienas iš 
pirmųjų šv. Jurgio parapijos 
steigėjų ir iki mirties nuo lietu
vių bažnyčios nepasitraukė. Tad 
ir buvo gražiai palaidotas iš šv. 
Jurgio bažnyčios su iškilmingo
mis mišiomis.

Kadangi Vincentas priklausė 
šv. Jurgio draugijoje, tad nariai 
iškilmingai patarnavo bažnyčio
je ir kapuose.

Liūdna, kad parapijos steigė- 
jai-organizatoriai virsta, kaip tie 
didieji ąžuolai.

šiuomi 
Trečio- 
yisuoti-

Bridgeporto Am. Lietuvių Ta
rybos valdyba pasiuntė prezi
dentui Trumanui laišką dėl Lie
tuvos reikalų Taikos Konferen
cijoje Paryžiuje. Jie priminė, 
kad nebūtų pripažinti tenai at
vykę Pabaltijo valstybių kvislin- 
gai.

Tarybos valdyba padare labai 
rimtą dalyką, parašydami tokį 
laišką.

Rugpiūčio 19 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje buvo iškilmingas šliū- 
bas Kotrinos Petruškevičiūtės. 
Pei’ mišias giedojo solo jos gi
minaitė, Emilija Petruškevičiū- 
tė, akompanuojant vargonais A. 
Stanišauskui.

P-lė Kotrina yra daug nusipel
niusi šv. Jurgio paarpijai, daug 
pasidarbavusi prie mergaičių so- 
daliečių draugijos ir kituose pa
rapijos parengimuose.

Linkėtina Kotrinai laimingos 
kloties naujame gyvenime. O.

Rochester, N. Y
Metinė šventė

Šv. Marijos draugija minėjo 
savo metinę šventę rugpiūčio 18 
d. iškilmingomis mišiomis 8 vai. 
ryte.

Altorius skendo gelese. Užgro
jus vargonams, vadovaujant 
Apanavičienei ir Viliumienei, 
gausi draugija įžygiavo į baž
nyčią.

Mišias atnašavo kunigas sve
čias, šventei pritaikytą pamoks
lą pasakė kleb. kun. J. Bakšys.

Pasimelsta už mirusias nares.
Antrą valandą po pietų įvyko 

metinis draugijos pasilinksmini
mas.

žmonių prisirinko daug. Prie 
gardžių užkandžių laikas praėjo 
smagiai. Už tai nuopelnas tenka 
rengėjoms Dominienei, Vėželie- 
nei, Remeikienei, Griškienei, Du- 
sevičienei, Jokšienei, Jonaitienei 
ir Jonienei.

Kun. 
damas 
lands.

P. Valiukas atostogau- 
aplankė Thousand Is

V. Dirsienė išvyko j Kanadą. 
Aplankys šv. Onos šventovę prie 
Quebeco, sustos Montrealy ir 
Saratoga Springs. Rep.

Potvyniai
St. Louis miestą ir apylinkes 

pereitą savaitę buvo ištikę dideli 
potvyniai.

Daugely vietų trobos buvo ap
semtos ligi stogų, ir padaryti 
nuostoliai yra labai stambūs.

Nukentėjo ir E. St. Louis lie
tuvių bažnyčia. Vanduo buvo įsi
veržęs vidun, apie pusę pėdos 
gylio.

Kai kurių lietuvių gyvenamos 
vietos buvo aptvinusios.

Su gerų parapijiečių parama, 
lietums liovusis, bažnyčia buvo 
apkuopta, ir sekmadienį pamal
dos ėjo įprasta tvarka.

Klebonas kun. Dr. A. Deks- 
nys grįžo iš atostogų, per kurias 
buvo pasiekęs Californiją.

Atostogų metu jį pavadavo jo 
dėdė, taip pat kun. A. Deksnys.

P.

Baltimore, Md
Maryland rinkimuose valstijos 

legislatūron ateinantį rudenį 
kandidatuoja lietuvis, draugijų 
tarybos pirm. Antanas Miceika, 
priklausąs respublikonų partijai.

Malonu girdėti, kad lietuviai 
gauna progos iškilti šio krašto 
politikoje. Būtų gera, kad A. Mi
ceika, kuris toks palankus visuo
meniniam darbui, laimėtų per 
rinkimus. V. Mikušauckas.

Toronto, On t.
Liepos 26 d. įvyko “Dainos” 

grupės mėnesinis susirinkimas 
O. Indrelienės namuose, 202 St. 
Clerence St.

Narių susirinko nemažai, ne
žiūrint ii’ karštos dienos. J susi
rinkimą atsilankė p. Pocienės 
sesuo, viešnia ir mūsų narė iš 
Chicagos p. Pocienė, kuri ir gy
vendama Chicagoj nepamiršta 
mūsų labdaringo darbo ir reika
lui esant, paremia pinigine auka.

Gauta nemaloni žinia iš Bel
gijos, kad pabėgėlės Tamošaus
kienės (kuri randasi džiovinin
kų sanatorijoj) 6 metų sūneliui 
išmušta akis. Nutarta nusiųsti 
pinigų dėl operacijos. Tam tiks
lui surinkta aukų $17 ir iš iždo 
$10, viso $27.

Įsteigtas begiamųjų reikalų 
fondas, į kurį bus mokama į mė
nesį po 5c.

Po susirinkimo sekė vaišės.
Sekantis susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 30 d. pas M. Daukie- 
nę, 242 Lakeside Rd. Mimico.

Visos narės kviečiamos atsi
lankyti. Ona Namšienė.

Los Angeles, Cal.
Vyčiai

Kun. J. Tamulio pastangomis, 
čion jau baigiama organizuoti 
Lietuvos Vyčių kuopa.

Jau įsirašė nemažas skaičius 
asmenų.

Netrukus bus šaukiamas susi
rinkimas.

Nauji vyčiai yra pasiryžę sa
vo atstovus siųsti į Vyčių Seimą, 
kuris įvyksta Worcester, Mass.

Prie lietuvių bažnyčios Los 
Angeles mieste nuolat stovi pla
katas, raginantis tautiečius au
koti nukentėjusiems lietuviams.

Reikia pabrėžti, kad ne per 
didelė Los Angeles lietuvių kolo
nija yra viena iš veikliausių šal
pos darbe.

Nors sulaukęs ir nemažo am
žiaus, prel. J. Maciejauskas ener
gingai ir našiai veikia, kad tik 
daugiau paramos būtų nusiųsta 
mūsų nukentėjusiems tautie
čiams. R.

TRYS MILIJONAI ŪKIŲ 
BE ELEKTROS

Tikčsit ar ne, Amerikoje 
trys milijonai ūkių yra be 
elektros. Taigi, pusė visų 
Amerikos ūkių nesinaudoja 
nei elektros jėga, nei šviesa.

Privatinės elektros bendro
vės yra atskyrusios 300 mili
jonų dolerių naujoms elek
tros linijoms į ūkius pravesti. 
1948 metų gale elektros ga
mintojų pajamos padidės ke
liais šimtais milijonų dolerių. 
Šiuo metu kiekvienas ūkis vi
dutiniškai sumoka per metus 
apie 60 dolerių už elektros jė
gą ir šviesą.

(Pradžia 1-mam pusi.) 
niekad nematyta kepure už
sidėjęs Indijos atstovas, ar
ba žaliu paltu ir gražia rau
dona barzda Etiopijos dele
gatas, kaip realybėje atrodo 
“karingasis” Molotovas.

Posėdžių salėj
Persikelkime dabar į pa

čius rūmus. Viename salone 
Prancūzijos užsienių ministe- 
ris Bidault pasveikina dele
gatus, kurių dar jis neturėjo 
progos kaip šeimininkas pa
sveikinti savo ministerijoje.

Delegacijos tuojau pat už
ima salėje vietas. Jos susėda 
pagal alfabetą pažymėtose 
vietose. Taip Molotovas su 
savo delegacija sėda dešinia
jame sparne.

Delegacijų užpakalyje vie
tas užėmė jų sekretoriai ir 
ekspertai. Tribūnose vietas 
užėmė diplomatinis korpusas, 
garbės kviestiniai, žurnalis
tai, filmininkai, fotografai.

Pirmosios taikos konferen
cijos (nes jų dar bus ne vie
na) pirmą posėdį atidarė 
konferencijos šeimininkas 
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris Bidault šiais žo
džiais: “Prancūzų tautos var
du respublikos vyriausybė 
sveikinasą jungininkų ir 
draugiškų tautų delegacijas, 
atvykusias į pirmąją taikos 
konferenciją, kuri turi išdis- 
kusuoti pokarinę pasaulio 
santvarką.”

Paminėjęs tautų kovas ir 
kančias, ministeris atidary
mo kalbą baigė taip: “Ponai, 
aš skelbiu taikos konferenci
ją atidarytą.”

Tai taip atrodė maždaug 
išviršinė konferencijos for
ma.

Konferencijos dalyviai
Kas dalyvauja konferenci

joje? Dalyvauja 21 valstybė 
buvusi kare su Vokietijos va
dinamais “satelitais”—“klap
čiukais”: Italija, Vengrija, 
Bulgarija ir Suomjja. (Nors 
apie Suomiją ir negalima kal
bėti kaip apie Vokietijos 
klapčiuką, nes ji buvo Rusi
jos užpulta ir gynė savo gy
vybinius tautinius interesus 
ir nepriklausomybę).

Taigi konferencijos nariai 
yra: Slavų-sovietų blokas: 
Sovietų Sąjunga, Ukrainos 
Sovietinė Respublika, Gudi
jos Sovietinė Respublika, 
Lenkija, Jugoslavija ir Če
koslovakija; Vakarų demo
kratijų, arba kaip kai kas va
dina anglo - saksų blokas: 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Didžioji Britanija, Ka
nada, Indija, Pietų Afrikos 
Sąjunga, Australija, N. Ze
landija, Brazilija, Olandija, 
Belgija, Graikija, Kinija, 
Etiopija ir Prancūzija su 
Norvegija.

Šios dvi pastarosios sten
giasi, kiek tai yra galima, iš
laikyti neutralumą.

Niekam nėra paslaptis, 
kad nei Gudija, nei Ukraina 
nėra jokios valstybės; tai 
yra paprastos Rusijos pro
vincijos, kaip ir visa eilė va
dinamų “sovietinių respubli
kų.” Kaipo valstybės, jos jo
kio savarankiško karo prieš 
nieką nevedė ir su nieku ka
ro padėtyje nebuvo.

Jų dalyvavimas tiek Jung
tinių Tautų Organizacijoje, 
tiek taikos konferencijoje 
yra dirbtinai Rusijos pastan
gomis išrūpintas jos balsų 
skaičiui padidinti.
Kvislinginiai “ministerial” 

iš Baltijos
Didelio susidomėjimo su

kėlė politiniuose, diplomati
niuose ir spaudos sluoksniuo
se Sovietinių Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos respublikų 
“kvislinginių ministerių” da
lyvavimas.

Pradžioje buvo nuomonių, 
kad čia yra tik blofas pasau
lio nuomonei patirti, bet pra
sidėjus konferencijai ir pa
tikrinus delegacijų sąrašus

pasirodė, jog provizoriniuose 
sąrašuose jie yra įrašyti to
kiais titulais: “M. Ratomski 
—Lietuvos Sovietinės Socia
listinės Respublikos Užsienių 
Reikalų Ministeris ...” Tie 
patys titulai latvių ir estų.

Ko siekia Maskva, atsiųs
dama šalia Molotovo ir šiuos 
tris Kauno, Rygos ir Talino 
komunistus? Gal daugiausia 
pagrindo turi ta nuomonė, 
kad Maskva siekia tuo pir
miausia Baltijos sovietines 
respublikas išvesti į tarptau
tinę areną, išgauti jų atsto
vų pripažinimą tarptauti
niuose santykiuose ir tuo pa
čiu, kitų kvailinimo metodu, 
užtikrinti šių valstybių už
grobimo pripažinimą de fac
to ir de jure.
Molotovui su jais nepasisekė

Kaip vyksta šis sovietų 
gudrus manievras? Nė viena 
iš dalyvaujančių konferenci
joje valstybių vyriausybių, 
išskyrus Rusijos pakalikus, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
1940 metų aneksijos prie Ru
sijos ligi šiol dar nėra pripa
žinusi. Tad ar galėjo konfe
rencijos delegacijų mandatų 
patikrinimo komisija, šio 
fakto akivaizdoje, sutikti, 
kad prievartos būdu prijung
tų kraštų kvislinginiai “mi
nisterial” dalyvautų šiais ti
tulais už taikos konferenci
jos stalo? Aišku, kad ne.

Ir iš tikrųjų — rugpiūčio 
mėnesio 3 dieną sudarytame 
naujame konferencijos dele
gatų sąraše tiems trims po
nams “ministerių” titulai jau 
nukrito, ir jie liko tik papras
ti: Ratomski, Valeskalns ir 
Kruss.

Vadinasi, pirmas bandy
mas pastatyti taikos konfe
renciją prieš įvykusį faktą 
nepavyko.

Nereikia manyti, kad 
Maskva čia nusileis. Bus de
dama visos pastangos, kad 
atvežtieji “ministerial,” 
sprendžiant Vokietijos rytų 
sienas ir palietus taip pat ir 
Baltijos valstybių sienas, bū
simoje taikos konferencijoje 
tų tautų vardu aprobuotų 
esamą padėtį ir, reikalui 
esant, net pasirašytų išdavi
mo darbą.

Kaip toliau vyks maniev
ras—pamatysime.

Trys savaitės statutui
Pirmas taikos konferenci

jos uždavinys buvo nustatyti 
savo darbo statutą. Tad nuo 
pat pradžios beveik per tris 
savaites vyko posėdžiai šiam 
statutui—reglamentui nusta
tyti.

Rusijos delegatų ir jų blo
ko svarbiausias čia tikslas 
buvo, kad būtų priimtas toks 
konferenejos vidaus statutas, 
kuriuo remdamasis Moloto
vas galėtų sutrukdyti visus 
Rusijai ir jos ekspansijai ne
palankius nutarimus.

San Francisco konferenci
joje šio tikslo Rusija pasie
kė, pravesdama Jungtinių 
Tautų Organizacijos Saugu
mo Tarybos nutarimams “ve
to” teisę.

Tokiu būdu šios instituci
jos pastangas jau ji parali- 
žavo. Buvo visiškai nepato
gu ir šioje konferencijoje rei
kalauti “veto” teisės. Tad 
Rusija apskaičiavusi blokų 
jėgas (balsų skaičius), tarėsi 
galėsianti paraližuoti konfe
rencijos jai nepalankius nu
tarimus, pravesdama statu- 
tan konferencijos nutari
mams priimti tik % balsų 
daugumą.

Po didelių diskusijų ir stip
rių susikirtimų konferenci
jos reglamento komisija 15 
balsų dauguma prieš 6 nuta
rė, kad konferencijos plenu
mo rekomendaciniai nutari
mai “Keturių Tarybai” galės 
būti nubalsuoti ir paprasta 
balsų dauguma ir % balsų 
dauguma.

Nežiūrint šio nutarimo, 
Molotovas, grasindamas, kad

toks konferencijos nutarimas 
Rusijos nesaistys, klausimą 
dar griežčiau iškėlė konfe
rencijos plenume. Bet plenu
mo balsavimo rezultatai Mo
lotovui buvo dar liūdnesni, 
nes komisijos išdirbtas reg
lamentas buvo priimtas 15 
balsų prieš 4, Lenkijai ir Če
koslovakijai susilaikius.

Tad šiame balsavime Rusi
ja prarado dar 2 balsus ir net 
iš savo bloko.

Tai toks yra rezultatas be
veik trijų savaičių konferen
cijos darbo. Konferencijos 
statuto diskusijos įnešė daug 
šaltumo į šių dviejų blokų 
santykius.

Ką kalba negalėtieji
Dabartiniu metu pradeda

ma išklausyti nuomones Ita
lijos, Vengrijos, Rumunijos, 
Bulgarijos ir Suomijos dėl 
joms pateiktų taikos sutar
čių projektų. Ir tuojau pat 
bus einama prie labai painių 
klausimų, kaip sutartyje su 
Italija — Triesto klausimas, 
sutartyse su Balkanų valsty
bėmis Dunojaus navigacijos 
klausimas, reparacijų klausi
mas ir t.t.

Beveik tris savaites už
ėmus tik procedūros klausi
mui, maža turima vilties, kad 
konferencija savo darbus 
baigs iki Jungtinių Tautų Or
ganizacijos konferencijos 
rugsėjo 23 d.

Šiandien ypatingai daug 
kalbama apie konferencijos 
darbų nutraukimą ir atidėji
mą iki lapkričio mėnesio.
.Šalia Luksemburgo Rūmų
Į Paryžių taikos konfe

rencijos proga suvažiavo 
daugybė tiek politinio, tiek 
spaudos pasaulio žmonių, ku
rie su ypatingu įdomumu se
ka pokarinės Prancūzijos gy
venimą ir nori vietoje įsiti
kinti Prancūzijos pastango
mis.

Konferencijos išvakarėse 
tiek užsienių ministeris ir 
premjeras Bidault, tiek jo 
buvęs šefas gen. De Gaulle 
provincijoje pasakė kalbas. 
Ir ryšium tu tuo dienos spau
da nustūmusi šalin konferen
cijos reikalus, plačiai skelbė 
ir nagrinėjo šių valstybės vy
rų pasakytas kalbas, kurios 
buvo skirtos daugiausia 
Prancūzijos ateities saugu- 
gumui prieš Vokietiją patik
rinti. Pagrindinė jų mintis ir 
planas Vokietijai nepavojin
gai padaryti yra ją suskal
dyti, atimti turtingas Reino 
ir Rūro industrijos sritis . . .

Šios kalbos kaip tik ir turi

tikslą duoti argumentų tai
kos konferencijai Vokietijos 
klausimą keliant. O jos klau
simas, reikia manyti, bus ke
liamas. Net spaudos sluoks
niuose daug kalbama apie
konferencijos išplėtimą vi
siems pasaulio reikalams ap
tarti. Jei ji nusitęs iki N. Me
tų, yra pagrindo galvoti, kad 
susidarys jau sąlygos ir Vo
kietijos bei Japonijos reika
lams svarstyti. Stambiausia 
tam, žinoma, kliūtis vis bus 
Rusija, kuri nieko nenori ži
noti apie savo kariuomenės 
atitraukimą iš Europoje už
imtų kraštų. Sudarius taikos 
sutartis, ji yra priversta ka
riuomenę atitraukti. Milita- 
riškai nedominuojant tų 
kraštų, politinę dominaciją 
jai ten bus neįmanoma išlai
kyti.

Vos prasidėjus taikos kon
ferencijai, Prancūzijos paš
tai paskelbė streiką. Joks 
laiškas, jokia telegrama, joks 
telefonas neveikė pusantros 
dienos.

Vis dėlto po didelių pastan
gų buvo pasirūpinta, kad Už
sienių Reikalų Ministerija ir 
taikos konferencijos rūmai 
turi būti aptarnaujami. Tai
kos konferencija turi sau 
specialų paštą, kurs ir strei
ko metu veikė. Bet už rūmų 
delegatai jau buvo bejėgiai 
susisiekti su pasauliu. Strei
kas baigėsi, tarnautojams ga
vus satisfakcija 25% algų 
padidinimą.

K. B.
Paryžius, 1946-8-12.

MES TURIME VISKO 
IKI SOTIES ...

Vieno tautiečio iš Lietuvos 
gautame laiške, rašytame ba
landžio mėn., pradžioje iš
skaičiuojami artimi giminės 
ir kaimynai—visi jie mirę ar
ba dingę; likusios tik mote
rys ir maži vaikai. Po to ra
šoma:

Mes labai gerai gyvenam, 
turim visko iki sotioo, kaigi 
Juozapavos Karlamienė (ji 
buvo apylinkės labiausiai nu
skurdusi elgeta—Red.).

Vokiečiai viską atėmė, vi
sus rūbus ir taip daug daik
tų (laiško gavėjui paliekant 
namus, vokiečių toje apylin
kėje visai nebebuvo—taigi, 
laiške “vokiečiais” vadinami 
rusai—Red.). Iš mūsų atėmė 
arklį, karvę, ratus, ir daug 
aplinkinių gyventojų neteko 
gyvulių . . .

Apie namus tu nesirūpink, 
namai tvarkoj, o tu gyvenk 
ir dirbk tenai.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
♦ 1 —A

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

. A k

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins 

(Šalinskas)
Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Vasaros Sezonui Baigti Atvyksta Svečias Iš 
Argentinos

Mūsų Apylinkėje
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RENGIAMAS

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

Rugsėjo-Sept. 1 d., 1946
DEXTER PARKE K. ČIBIRAS

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

Piknikas įvyksta labai patogiu laiku, būtent, prieš LABOR DAY. Visi at
silankiusieji gales 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- 
9'mui‘ RĖMĖJŲ KOMITETAS.

Ruošiasi Piknikui Iš Vargonininku 
Seimo

baigti

vietoj 
kurio

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai susidomėję laukia rug
sėjo 1 dienos, kada Dexter 
Parke galės linksmai 
vasaros sezoną.

Tą dieną minėtoj 
rengiamas piknikas,
pelnas skiriamas “Amerikos” 
laikraščiui.

Pikniko vieta visiems ge
rai pažįstama iš Lietuvių Die
nos, kuri šiemet ten su dide
liu pasisekimu praėjo.

Kadangi rytojaus dieną, 
rugsėjo 2 d., yra Darbininkų 
šventė, tai piknikui laikas 
kaip tik patogus,—po jo kiek
vienas turės gražios progos

leis.
Brooklyno ir apylinkės lie

tuviai raginami įsidėmėti 
rugsėjo 1 d., sekmadienį, ir 
atvykti piknikan — į vasaros 
džiaugsmų pabaigtuves.

Rengėjai rūpestingai ruo
šiasi, kad atvykusioms nieko 
netrūktų.

Rugpiūčio 21 d., trečiadie
nį, Brooklyne, N. Y., Angelų 
Karalienės parapijoje įvyko 
Vargonininkų Sąjungos sei
mas.

10 vai. ryte Angelų Kara
lienės bažnyčioje buvo iškil
mingos mišios, kurias laikė 
klebonas kun. J. Aleksiūnas. 
Asistoje buvo kun. K. Paulio- 
nis ir kun. J. Kartavičius. Pa
mokslą, pritaikytą šiai pro
gai, pasakė kun. K. Paulionis.

Per mišias įspūdingai gie
dojo suvažiavusieji vargoni
ninkai.

Po to buvo bendri pusry
čiai.

Seimą atidarė vicepirm. P. 
Dulkė. Posėdžiams pirminin
kavo J. Olšauskas, sekreto
riavo J. Brundza.

Seime, atidarant, dalyvavo, 
be minėtųjų, šie vargoninin
kai: Ad. Mondeika iš Cicero, 
Hl., V. Kudirka iš Chicago, 
Ill., Ant. Stanišauskas iš 
Bridgeport, Conn., Br. Ne-

krašius iš Pottsville, Pa., 
A. Aleksis iš Waterburio, 
Conn., Pr. Hodelis iš Newark, 
N. J., J. Čižauskas iš Eliza
beth©, N. J., A. Kaminskas 
iš New Yorko, N. Y., J. Šiau
čiūnas iš Kingston, Pa., ir J. 
Jankus iš Brooklyno, taip pat 
buvęs varginininkas P. Klo
nis.

Taip pat atvyko A. Dzikas 
ir J. Mickūnas, abu iš Phila- 
delphijos.

Vėliau dalyvių skaičius dar 
padaugėjo. Buvo ir svečių.

Gauta žinia, kad rugsėjo 1 
dieną į New Yorką iš Argen
tinos atskrenda K. Čibiras.

Jis yra uolus spaudos dar
bininkas, Argentinos laikraš
čiuose parašęs ištisą eilę 
svarbių straipsnių apie Lie
tuvą.

Ispanų kalba yra išėjęs di
delis jo veikalas “Lietuva 
Kryžminėje Ugnyje,” susi
laukęs žymaus pasisekimo 
Pietų Amerikoje.

Daugiausia jis pasirašinė
ja K. Verax slapyvardžiu.

Tikimasi, kad K. Čibiras 
suspės dalyvauti “Amerikos” 
piknike rugsėjo 1 d., sekma
dienį.

Jis jau anksčiau yra buvęs 
Jungtinėse Valstybėse ir čion 
turi nemaža bičiulių.

EXTRA! EX
MASPETHO PARAPIJOS

BAZARAS
Pratęstas Trims Dienoms

Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį
RUGPIŪČIO-AUG. 23, 24 ir 25 d.d.

PARAPIJOS SALEJE ir DARŽE
PRADŽIA: šokiadieniais—7 vai. vakare, 

sekmadienį—4 vai. popiet.

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

VISUS KVIEČIU ATSILANKYTI.
Kun. Jonas Balkūnas

Klebonas.

Lietu virį Radijo Vakarines 

7:30 PROGRAMOS 
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

7:30

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes Įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

V. UBARAVTCIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

J. P. CINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dlr.

Angelų Karalienes 
Parapija

Parapijos piknikas rugpiū- 
čio 18 d. pasisekė daugiau, 
negu tikėtasi.

Nors diena buvo pusėtinai 
surūgus—tamsi, bet žmonių 
prisirinko pilnas parkas. Kai 
kurie sako, kad buvę daugiau 
nei 2,000 dalyvių.

Karališkos šeimos balsavi
mai ėjo per visą dieną.

Užbaigta 9 vai. vakare ir 
rezultatai pasirodė šie:

Į karalius pateko Danie
lius Averka, jo sekėjai buvo 
M. Dailydėnas ir V. Žeman- 
tauskas.

Į karalienes — B. Adomai
tienė, antroji buvo O. Pana- 
tauskienė ir M. Dulkienė.

Į karalaičius—gavo titulą 
—Juozas Žukas, jo sekėjai: 
W. Pankevičius, S. Aleksiū- 
nas, Alf. Plioplys.

Į karalaites—A. Civinskai- 
tė, ją sekė H. Panatauskaitė.

Taigi 1946-47 metų sezo
nui, mūsų parapijoj vyraus: 
D. Averka, karalium; B. Ado
maitienė — karalienė; J. Žu
kas ir A. Civinskaitė—kara
laitis ir karalaitė.

Jiems į parapijos draugijų 
parengimus įžanga bus dy
kai.

Po balsavimų jiems buvo į- 
teiktos gražios dovanos ir jie 
buvo salėje pagerbti.

Buvo leista laimėjimui ir 
dovanos.

Pintinė su vaisiais, užkan
džiais ir gėrimais, kurios su- 
taisymui pasidarbavo: O. Si- 
jevičienė, P. Stravinskienė, 
B. Adomaitienė (R. H.), O. 
Petrulionienė, A. Butkienė, O. 
Panatauskienė, M. Brangai-

tienė; joms pagelbėjo O. Ba- 
niulienė, R. Pankevičienė ir 
R. Plioplienė.

Aukojo pintinei: Charles 
and Charles, (398 Grand St.), 
P. Mikalauskas, Dumblių 
krautuvė (436 So. 5th St.).

Pintinę laimėjo No. 081968, 
o butelį No. 30 (geltonas bi
lietas ).

Kurie turite tuos numerius 
—kreipkitės į parapijos kle
boniją ir dovanas gausite. 
Pelno už pintinę padaryta 
$103.45.

U. Šarkauskienė aukojo 
butelį saldžiosios, kurį lai
mėjo Nr. 30. Dovaną galima 
gauti klebonijoje.

Piknikas davė parapijai 
gražaus pelno.

Klebonas nuoširdžiai dėko
ja visiems darbininkams ir 
darbininkėms, ypač mote
rims, kurios nenuilstamai 
darbavosi šio parengimo pa
sisekimui.

Nuoširdžiausias lietuviš
kas ačiū gausiai atsilankiu
siai publikai.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Šį penktadienį, rugpiūčio 
23 d., Angelų Karalienės par. 
salėje, Brooklyne, įvyksta 
“Amerikos” rėmėjų ir dar
buotojų svarbus susirinki
mas. Bus aptariami būsimo 
rugsėjo 1 d. pikniko reikalai. 
Visi kviečiami.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

......

•Iz. Laučkienė su sūneliu 
grįžo iš Rochester, N. Y., kur 
viešėjo pas tėvus.

• A. Vaičiulaitis grįžo New 
Yorkan iš kelionės po Ame
riką.

• A. Daugirdas šią savaitę 
išvyko į Chicagą. Spalių mė
nesį jis grįš apylinkėn spau
dos platinti.

® Kun. Dr. A. Jagminas, T. 
Marijonų namų viršininkas 
Hinsdale, ketvirtadienį išvy
ko Chicagos link. Prieš išva
žiuodamas užsakė pora sa
vaitraščio “Amerikos” eg
zempliorių.

• Kun. J. Kulbis atplaukė 
iš Paryžiaus į New Yorką, 
pakeliui į Kanadą, kur apsi
gyvens.

• T/5 Edvardas Pavilonis 
grįžo iš užjūrio, Japonijos, 
pas savo žmoną ir dukrelę. 
Paleistas garbingai iš tarny
bos rugpiūčio 7 dieną.

• D. Kilinskienė ir duktė1 g® slaugių mokyklą šv. Vin- 
Julytė iš E. N. Y. lankėsi pas 
gimines New Philadelphijoj, 
Pa.

• F. ir O. Brady ir duktė 
Joana lankėsi pas p. M. De- 
gulienę gyvenančią Albuquer
que, N. M., ir toliau vyksta 
ligi Californijos.

• M. ir B. Jasinskiu, iš 
Maspetho, jauniausias sūne
lis sunkiai susirgo. Pažįsta
mieji linki greitai pasveikti.

• Monika Pažereckaitė iš 
Brooklyno išvažiavo į Cali- 
farniją pas seserį Eleną ir 
švogerį John Bolf. Bus ten 
apie 2 mėnesius.

• A. Vasiliauskienė, iš šv.
Jurgio parapijos, susirgo 
yra Brooklyn Hospital.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

L pareiškimas 
kremliuje 
kainų 
Vokietijoj

Enl
Off

ir

Maspetho Žinios
— Elzbieta Budėnienė po 

operacijos guli Queens Gen
eral ligoninėje.

— Bazaras dėl lietaus pra
tęstas tris dienas. Parapijos 
bazaras bus laikomas dar 
rugp. 23, 24 ir 25 d.—penk
tadienio, šeštadienio ir sek
madienio vakarais. Vieta ta 
pati—parapijos daržas ir sa
lė.

— Leonardas Degulis iš
vyko pas motiną gyventi Al
buquerque, N. M. Ten tęs 
mokslus St. Mary’s akademi
joje. Ligi šiol mokėsi Maria- 
napolyje. Simonas Degulis 
mokosi New Mexico univer
sitete.

— Pakely į Kunigų Vieny
bės Seimą Maspethe lankėsi 
kun. J. A. Karalius, kun. J. J. 
Boll ir kun V. Slavynas.

— Antonina Pažereckienė 
poilsiui išvyko į Menderių 
farmą netoli Liberty, N. Y.

— Antano Vismino sveika
ta pamažu gerėja. Jam duos 
kraujo net šešis kartus. Jį 
laikinai pavaduoja Silvestras 
Dulkė.

— Kun. J. Balkūnas ir kun. 
P. Lekešis išvyko į Mariana- 
polį Kunigų Vienybės Sei
man.

"MEMORIES of LITHUANIA 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. r
Station WEVD 1330 kil., 5000 Watte

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

Tel. MArket 2-5360

Dariaus ir Girėno Paminėjimui
TRYLIKOS METŲ SUKAKTIES NUO SKRIDIMO

RUGPIŪČIO - AUGUST 31 D., 1946
KLASCIAUS - CLINTON PARKE

Bette ir Maspeth Avenues, Maspeth, L. I., N. Y.
PRADŽIA 2 VAU. POPIET ĮŽANGA 50 CENTŲ

Pramogą ruošia keleto draugijų atstovai ir 
Paminklui Statyti Komitetas.

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

Baigė slaugių mokyklą
Eleonora Nedzinskaitė šio

mis dienomis sėkmingai bai

i cento ligoninėj. Dabar ilsis 
pas tėvelius.

Rugpiūčio 30 d. bus moks
lo baigimo iškilmės New Yor
ko šv. Patriko katedroje.

Diplomus išduos ir pamal
dose dalyvaus patsai kardi
nolas Spellmanas.

Sveikinam p-lę Eleonorą 
Nedzinskaitę ir linkime siek
ti dar aukštesnio mokslo.

Garbė tėveliams, kad išau
gino gražią šeimą ir sūnų ku
nigą.

Praeitą mėnesį jie minėjo 
40 vedybinio gyvenimo su
kaktį. O. P.

• J. Lutviniai, sūnus ir 
duktė, Jean, taip pat Augus- 
tauskas automobiliu atvyko 
iš Tamaqua, Pa. Aplankė sa
vo gimines — M. Makcimavi- 
čius, J. Tamašauskus ir taip 
pat V. Valantiejienę.

ATPLAUKĖ IŠ ITALIJOS

Šiomis dienomis iš Italijos 
New Yorką pasiekė J. Gau- 
rilius su žmona ir sūnum.

Prieš karą J. Gaurilius 
dirbo Lietuvos užsienių rei
kalų ministerijoj, buvo iš
siųstas diplomatinei tarnybai 
į P. Ameriką ir 1940 m. buvo 
Lietuvos pasiuntinybėj Itali
joj.

New York, N. Y
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 ir šokius — 
$5.00.

Bilietas tik į šokius $1.50, 
bet užtai gėrimai bus duoda
mi dykai.

Visus, prijaučiančius mū
sų veteranams, prašo atsilan
kyti. Rengėjai.

Moteris prižiūrėti 2 vaiku 
slaugės namuose.

Alga 50 dol. mėnesiui.
Mrs. R. Krukauskas

577 Centre St., Nutley, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS
Cypress Hills rajone, gražioje 

vietoje, išnuomojamas patogus, 
šviesus kambarys. Labai geras 
susisiekimas su miestu. Kreiptis:

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

^vaitę buvom pra- 
Europoje tarėsi 

laisvinimui vado- 
amenys.
■ceryje skaityto- 
ryriausio Lietuvos 
į Komiteto, arba 
traukimą ir pra-

me 
zid 
gir

Reikalinga
Lietuviams, karo veteranai 

reikalinga kambarių gyvenimui' 
Kas turite ai’ žinote, prašonf 
pranešti

“Amerikos” Administracijai^
222 S. 9th St., Brooklyn 11, N.į

Tel. STagg 2-2133

WANTED
Middle-aged woman for 

nished rooming house, 
board. Good home. Should 
derstand English.

A. Wolkowitz
202 So. 9th St., Brooklyn, N.

raštai. Iš jų 
1 . ■/ Europoje lietu- 
įL jėgas savo tėvų 
jL kovoje, su nau
ji viltimi rengiasi 
jLilandai.
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] j kurių jie ima- 
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1 j kovoje, ir* taria 
l-j pasaulio lietu- 
Ltiems tėvynėje, 
j Sibire, gyve- 

hgerikoje ir kituo-

bidėmėtina toji 
k skiriama Ame-

sakoma: “Nieka
lo tokio reikš- 
hngo ir kovoto- 

baro ben-

Dekoruotojas

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medži:
DARBO APKAINAVIMAS DYB

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA

• *
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Geri, pigūs, patogūs nanĮ

Gerose vietose. Patamavira 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tikį 
prašo. Apdraudžiu (insurinu)i 
žmones. -

Kreipkitės:
Joseph Vastnnas;

Real Estate Insurance į
496 Grand St., Brooklyn, N. j

Tel. EVergreen 7-1670 1Į turi 750,000 po

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš- 
lyginimų, plasteriavimų, šaligatj 
vių cementą vinių ir kt. darbus.] 

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

Clement A. Voke
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972
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Čia Galima Gauti Kanados 1 
“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užejimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUC1

FOTOGRAFAS
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