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VALANbj•“K
Svetimose kariuomenėse 

igšiol tebėra lietuvių, išskir- 
i-riiiį|stytų įvairiuose kraštuose.

c " Į Dažnai jie ištisus metus iš- 
nematę savo žmogaus, 

't^^>v^tineišgirdę lietuviško žodžio.
I Vienam tokių kareivių ne- 

PALOOUIseniai į rankas pateko kele- 
1 itas “Amerikos” numerių.

I Jis taip rašo apie savo 
jausmus, kai svetimoje še
lmėje, toli nuo savųjų, išvydo 
lietuvišką spausdintą žodį: 

“Vakar per vakarinį pa
tikrinimą kuopos vadas iš
kaukė mano pavardę atsiim- 

—ti spaudos. Kada išvyniojau, 
uždirba. Net h įamačiau lietuvišką laisvą 
rai, kurie neį įodį, laisvą lietuvišką spau- 
darbo, paarnoŲ; Ją, laisvą laikraštį “Ameri- 
tes, jauuždiitaį|ką.” 
vaitėje.

Visur esąs sų Lietuvos šalis nėra palikta 
bininkų trūte;

UAUSIOS RŪŠIES r 
Įiai, Kava, Arbata, Hot Owe® | 
- VAKARIENE. Geriau^; 
įamle 1S geriausios sustotu 
nams priimami užsakytai. £ 

ozas Cinkus

)S
rašo iš
i dieną
.ktimis

E “Dabar supratau, kad mu-
io gale 
atleidi-

S
jw Yor- 
skrities 
ugsėjo- 
parapi- 
L Y. 
ietų.
atsiųsti

jaisiam tironų likimui. Lie- 
;uva gyva! Lietuviai kovoja 

—dėl Lietuvos laisvės ir nepri- 
Reikalh ^ausomybės!

į “Lietuva pabus, Lietuva 
lydės!
| “Ateis laikas, kad vėl su- 
rupės priešų pančiai.”

Lietuviams, te 
reikalinga kate 
Kas turite a ® 
pranešti

ienė, 
js pirm.

P us 
į, Great 
lietuvių 
j (darb- 
nė pra- 
avo arti

“Amerikos" Jį per dabartinius valymus, 
;urie eina Rusijoje, smarkiai 
>uvo paspirti kai kurie rašy
tojai, muzikai, teatro darbi- 
inkai.
i Iš lietuviams žinomų rašy- 

T)aJr|( rusų ant lentynos buvo 
. padėti humoristas Zoščenko 

IŠ ORO IRS |r poetė Achmatova.
pinui imt

Vartojama ta
DARBO APEAKld
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Dekorai

i Ir vieno ir antro raštų bu- 
ro išverstų lietuvių kalbom 
| Jiedviem uždrausta pasiro- 
vti rusų spaudoje—esą, jie

įdžių pa- 
paruošti 
įvairiais

am ore, 
;ika gai
žų lietu- 
risimini- 
i vaizde-

.enės se- 
alėje šo-

abiai ve- 
arpe pa
sijaus ir

Tefc
PMte

ekadentai, nestiprus komu- 
tizmo stulpai.

•Laiške, gautame iš žemai-
PARUrO’ 3PS’ tarP kita ko, rašo:
i AIUJUVu »<gu drapanomis didžiau- 

Geri, pigūs, :■ as vargas, nes viską išvogė, 
Gerose’ vietoū itekau dviejų arklių, dviejų 
teisingas.

Apdraudžia
prašo. Apdraus.
žmones.

Kreipkitės: Itur, nei drabužių, nei ko ki- 
JosephkĮo nesame gavę ir nesitikime

Real Esto

“Su drapanomis didžiau-

irvių ir bendrai visko, ką 
alėjo pasiimti . . . Jokios pa- 
ąlbos negauname nei iš kur, 
ii iš jūsų, amerikiečių, aukų 

jiunčiamų lietuviams, nei iš

KAIP STALINAS IŠ HITLERIO 
GAVO LIETUVĄ

Niurnbergas. — Nacių va
dai Niurnbergo teisme tarė 
savo paskutinį žodį.

Kalbėjo Goeringas,Hessas, 
generolai ir kiti buvusios na
cių Vokietijos valdytojai.

Visi jie kėlė Vokietijos 
garbę ir nacių režimo laimė
jimus. Tik vienas Franckas 
pasisakė esąs kaltas.

Buvęs užsienių reikalų mi- 
nisteris Ribbentropas ta pro
ga papasakojo, kaip jis Stali
nui pardavė Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes su puse 
Lenkijos.

Ribbentropas aiškiai pa
brėžė, kad jau 1939 metų va
sarą Stalinas galvojo apie ka
rą.

Buvęs nacių užsienių rei
kalų ministeris pasakė:

“Jis (Stalinas) man davė 
suprasti, kad jeigu be pusės 
Lenkijos, Baltijos valstybių 
ir Lietuvos, jis negaus Lie
tuvos uosto, tai aš galiu sau 
sveikas važiuoti namo. 1939 
m. į karo vedimą nebuvo žiū-

rimą, kaip į tarptautinį nusi
kaltimą.”

Ribbentropas suminėjo ir 
Stalino telegramą Hitleriui, 
kai juodu susitarė pradėti 
karą.

Toji telegrama taip skam
bėjo:

“Vokietijos ir Sovietų Są
jungos draugystė yra parem
ta krauju.”

Taip du bičiuliai, Stalinas 
su Hitleriu, pradėjo karą 
kraujo liejimą.

Iškele Milijoną

ir

Praga. — Čekoslovakijos 
užsienių reikalų ministeris 
pranešė, kad iš tos šalies li
gi liepos vidurio jau buvo iš
gabenta Vokietijon arti mi
lijono vokiečių.

Iš jų 741,625 buvo išsiųsti 
amerikiečių zonan ir 257,222 
rusų zonan.

VALDŽIA REMIA GEN. MacARTHUR

Graikija Pasirinko 
Karalių

Atėnai.—Sekmadienį Grai
kijoje praėjo balsavimas pa
sisakant, ar toji šalis nori 
monarchijos ar respublikos.

Apie 70 procentų gyvento
jų pasisakė už karalių.

Graikijos karalius Jurgis 
II ligi šiolei gyveno Anglijo
je.

Šie balsavimai buvo paly
dėti kruvinų susirėmimų, per 
kuriuos keliasdešimt žmonių 
žuvo.

Įdomu, kad ir didieji mies
tai, kaip Atėnai ir Solonikai, 
pasisakė už monarchiją.

Balsavimo metu anglų ka
riai, esantieji Graikijoje, bu
vo palikti savo barakuose.

Šią savaitę Graikijos uos
tuose lankosi didieji Ameri
kos karo laivai.

Rusai Ruošia Šnipus 
Tremtiniams

Rusu Kariai Kitu Žemėse

įėjo Mr. 
ling kon- 
:as, Mr. 
•is, ir Mr. 
Jie savo 

i lietuvių 
lietuvių 

i aukoj i- 
biam rei-

,uti.
“Dėkit pastangų, kad galė- 

496 Grand SU lau atvažiuoti pas jus į Ame- 
TeL EVerprfką. Labiausiai norėčiau at- 

__  —-Bžiuoti dėl savo vaikų, kad 
galėtų ramiai gyventi . . . 
■bčiau kuo juodžiausius

F. GRAŽIS^bus, kurių niekas nenori

Atlieki mirte-* 
lyjininu, plis* 
vių cementiriaj 

2$J Mi®
BROOKtf1

Irbti . . . žmonių daug mirė, 
kug gimė, bet už vis daugiau 
livo ir žūna žmonių nuo šio 
liro pradžios ir dabar . . .” 
i Tai dar kartą paliudija, 
flip žiauriai rusai naikina 
įtuvius.

jo siuvė- 
skyriaus 

iris karš- 
i dirbti ir 
įastangas 
mi.
ų dainuo- 
ovavo 0. 
itienė, P. 
; ir p. Zor- 
la, kad ir 
jaunimas 

d dainavo
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(vorf
Mod

41-40-1*

Jackson BfiP

NEwW:

įgimo ir 
pareigas 

S. Karve- 
. Mitchell, 
las apmo- 
contrakto- 
airis, Ma- 
. Karvelis, 
įaitis, At- 
j, Bubelis, 
tuskas ir

vo unijos 
vydas su 
.s su žmo- 
žmona, X. 
ačiulis, A. 
>na, Pode-

bėjimų su 
oriais pa- 
r siuvėjai 
bo ir gerai
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BrooW

įBrooklynas yra vienas iš 
Įvotiškiausių Amerikos 
testų.
Ipasirodo, kad jeigu jis at
skirtų nuo New Yorko, tai 
įvo didumu būtų trečias 
testas šioje šalyje.
iDabar gyventojų Brookly- 
| yra per 2,742,000. Jų tar- 
| daug ateivių, tarp kurių 
pelė lietuvių kolonija.
/Kartais Brooklynas vadi- 
|mas bažnyčių miestu. Iš 
tųjų čion esama 900 baž- 
Sių.
bartais šis miestas yra pa- 
[pęs kava: mat, Brooklyne 
l sugruzdinama daugiau- 
■ kavos pasaulyje po San- 
imiesto Brazilijoje.
Brooklyn© prieplaukose 
i sutilpti ligi 700 laivų, o 
įmiesto laivų dirbyklose 
|omi patys didžiausi pa
po laivai, kaip lėktuvne- 
| “Roosevelt, 
Įwa” ir kiti.

karo laivas

★
vyriausybėsj^^j^j^gederalinės 

į^^į^tumentai, kaip apskaičiuo-
HAve®^ |a’ dabar užima vietą, pri- 

p a t P H ritančią septyniems Em- 
K A L ^tate pastatams.

FOTO^ |mP^re State yra aukš- 
65-23(8^> aS namas Pasaulyje.

MasAl

Washingtonas. — Suėjus 1^: 
metams, kai Japoniją okupa
vo amerikiečiai, gen. MacAr
thur pareiškė susirūpinimo, 
kad toje šalyje kyla nauji 
ideologiniai konfliktai—tarp 
demokratijos ir komunizmo.

Japonija tuo būdu gali 
virsti “arba galingu taikos 
ramsčiu arba pavojingu šal
tiniu naujam karui.”

Ta proga nurodoma, kad 
gen. MacArthur yra vienas 
iš sėkmingiausių okupacinės 
programos vykdytojų. Per 
metus laiko jis yra atlikęs di
delių darbų, einant Japonijai 
į naują gyvenimą.

Nežiūrint to, iš Jungtinių 
Valstybių pasigirsdavo prieš 
generolą kritikos balsų, dau
giausia iš Maskvai palankių 
asmenų.

Amerikos vyriausybė šio
mis dienomis paskelbė, kad ji 
pilnai remia gen. MacArthur 
politiką Japonijoje.

— Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba sutiko išklausyti 
Ukrainos skundą prieš Grai
kiją.

— Kinijoj vyriausybes ka
riuomenė pasivarė pirmyn 
Džeholo provincijoje.

Ir Bulgarijoj Eina 
Valymas

Paryžius. — Patirta, kad 
Bulgarijoj eina platus nepa
geidaujamų asmenų “valy
mas.”

Esą, tai paliečia režimo 
priešus.

Iš tikrųjų nukenčia tie, ku
rie nepalaiko komunistų sie
kimų.

Valymai ypač smarkūs ka
riuomenėj.

Buvę pagrasinta ir minis- 
teriui pirmininkui, kad jis 
bus likviduotas, jeigu nevisai 
pritars komunistų politikai.

Amerikos Kataliką 
Mokyklose

Iš Vakarų Europos prane
šama, kad šią vasarą Rusija 
atsiuntė savo agentų į vaka
rinių sąjungininkų zonas 
rinkti informacijų apie trem
tinius baltiečius ir kitiems 
uždaviniams.

Vienoj zonoj keliolika to
kių rusų šnipų buvo iššifruo
ta ir suimta.

Suimtieji pasirodė gausiai 
aprūpinti pinigais, auksu ir 
brangenybėmis.

Iš jų paaiškėjo, kad Rygoj 
tokiems šnipams ruošti yra 
speciali mokykla;.

Jie Vakarų‘zonoje prisista
to, kaip DP, pabėgę iš Balti
jos kraštų, iš Lenkijos.

Kita mokykla buvo konsta
tuota Čekoslovakijos sosti
nėje Pragoję. Toji mokykla 
buvo sudaryta iš tremtinių 
baltiečių. Iš jos į amerikiečių 
zoną buvo paleista apie 150 
agentų.

Kai kuriems jų buvo paves
ta ne tik sekti žmones, rink
ti apie juos žinias, bet ir žu
dyti.

New Yorkas.—Rusijos at
stovas Gromyko Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos po
sėdyje pasiūlė, kad būtų su
rinkti daviniai apie anglų ir 
amerikiečių kariuomenes, lig
šiol tebesančias svetimose 
nepriešo šalyse.

Kaip žinoma, Jungtinės 
Valstybės savo karių turi Ki
nijoje, anglai Graikijoje ir 
dar eilėje kraštų.

Nurodoma, kad Amerika 
tokiam siūlymui nesipriešina. 
Šioji šalis greičiausiai steng
sis, kad duomenys būtų su
rinkti ne tik apie anglų ir 
amerikiečių kariuomenę sve
tur, bet ir apie kitų kraštų 
kareivius ne savo žemėje.

Tai tiesiogiai paliestų Ru
siją. Amerikos valdžia mano, 
kad Sovietų Sąjunga šiuo lai
ku turi 5 milijonus kareivių, 
iš kurių du milijonai yra sve
timose žemėse.

Ne visos tos svetimos ša
lys buvo Rusijos priešai. Če
koslovakija, Jugoslavija ir

Lenkija laikomos Rusijos są
jungininkėmis, bet visose jo
se Maskva laiko savo raudon
armiečius.

Amerikos spaudos žinio
mis, už Rusijos sienų raudon
armiečių taip esama:

Suomijoje 20,000; Vokieti
joje 750,000; Lenkijoje 450,- 
000; Čekoslovakijoje 10,000; 
Austrijoje 60,000; Vengrijo
je 60,000; Rumunijoje 300,- 
000; Jugoslavijoje 7,000; Al
banijoje 2,000; Bulgarijoje 
90,000; Mandžiūrijoje 85,000; 
Korėjoje 175,000; Azerbai
džane 10,000. Spauda pažy
mi, kad turėtų būti paskelbti 
daviniai apie rusų karių bu
vimą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje.

“New York Times” veda
mųjų skyriuje sako, kad, pa
gal Gromyko planą, Rusija 
vargiai bepraneštų, kiek ji 
kareivių laiko Baltijos šaly
se, nors jos jokiu būdu nėra 
buvusios “ankstesnės priešo 
žemės.”

Telegrama dėl Baltijos šalių

Baltic American draugija 
Saugumo Tarybos nariams 
nusiuntė telegramą, kurioje, 
ryšium su minėtu Rusijos 
reikalavimu, raginama imtis 
žygių, kad būtų ištirtas rusų 
kariuomenės buvimas Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje.

Telegramoje pažymima, 
kad Baltijos kraštų gyvento
jai varo požeminę kovą prieš 
maskvinę okupaciją ir prie
spaudą. Rusų kariuomenės 
buvimas Baltijos šalyse su
daro pavojų taikai, kur lais
vės ištroškę gyventojai kovo
ja dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės.

Amerikos laikraščiai savo 
skiltyse atkreipė dėmesį į šią 
Baltic American draugijos 
telegramą Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos nariams.

— Italija, Airija, Portuga
lija ir Šveicarija buvo priim
tos į Jungtinių Tautų Maisto 
ir Ūkio organizaciją.

Tebevaro Lietuvius
Sibiran

Hamburgas. — Iš rusų ne
laisvės grąžinti kariai vokie
čiai pasakoja, kad Sibire su
tikę ir kalbėjęsi su lietuviais.

Vieni iš tų lietuvių buvo 
ėję pėsti. Jie be galo sunykę, 
ir jų kojos aprištos skudu
rais.

Antri jų važiavę vežimais, 
kuriuose sėdėjo bado iškan
kintos moterys ir vaikai.

Arkliai buvo taip nuvargę, 
kad vos besilaikė ant kojų.

Tie lietuviai galėjo būti at
varyti iš Lietuvos arba iš ru
sų užimtų Vokietijos sričių.

Washingtone

IEŠKO BILIJONŲ IŠ ITALIJOS

J.A.V. katalikų mokyklose 
įregistruota 2,768,000 moki
nių.

Būtent: pradžios mokyklo
se — 2,125,000; aukštesnėse 
mokyklose — 430,000; uni
versitetuose ir kolegijose — 
180,000; seminarijose — 22,- 
000; mokytojų kolegijose ir 
kitose — 11,000.

Indijos Vyriausybę
Sudarė Nehru

RINKIMAI RUSŲ ZONOJ VOKIETIJOJ
Dresdenas. — Rusai prieš 

kiek laiko prievarta sujungė 
vokiečių socialdemokratus su 
komunistai ir tikėjosi, kad 
šis poltinis mišinys išeis di
deliu nugalėtoju per rinki
mus.

Tą naują partiją pavadino 
Socialistų Vienybės partija.

Sekmadienį rusų okupuo
toje Saksonijoje buvo savi
valdybių rinkimai, apėmę 3,- 
500,000 gyventojų ir turėję 
32,000 kandidatų.

Washingtonas yra taip už
grūstas visokiais archyvi
niais valdžios dokumentais ir 
raštais, kad daug jų reikėjo 
persiųsti į kitus miestus ten 
saugoti.

Spėjama, kad valdžios do
kumentai ir raštai apima 22 
milijonus kubinių pėdų, ir 
juos aptarnaujančių žmonių 
algoms per metus išeina 400 
milijonų dolerių.

Toms išlaidoms ir užima
mai vietai sumažinti yra iš
eitis: dokumentus galima nu
traukti mikrofilmose, kurios 
teužimtų visai nedaug vietos.

gali 
bal-

toji

Iš anksto buvo spėjama, 
kad Socialistų Vienybė 
surinkti ligi 90 procentų 
sų.

Bet iš tikrųjų, nors
partija išėjo stipriausia, ji 
negavo vietomis net absoliu
čios daugumos.

Labai stipriai pasirodė 
krikščionys demokratai ir li
beralai. Šios dvi partijos sy
kiu gavo persvarą prieš So
cialistų Vienybę daugelyje 
vietų.

Nehru, Kongreso partijos 
vadas, sudarė vyriausybę, 
xuri šią savaitę pradėjo dirb
ai.

Indijoje vėl kilo nauja ne
ramumų banga. Bombėjos 
mieste jau žuvo apie 130 žmo
nių.

Indijos musulmonai nepri
taria dabartinei vyriausybei 
ir nori gauti sau atskirą val
stybę.

Jų vadas Jinnah įspėjo 
anglus, kad nuolat didėja 
Rusijos susidomėjimas mu
sulmonų pasauliu.

Teko, patirti, kad po poros 
savaičių Washingtone šau
kiamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas.

Posėdžiams yra numatyta 
plati ir aktuali darbų pro
grama.

Universitetas Gavo 
Knygas

Hamburge veikiantis lietu
vių, latvių ir estų tremtinių 
universitetas gavo nemažą 
knygų siuntinį.

Daugumas jų atėjo iš BA- 
LFo.

Ligšiolinis Baltijos univer
sitetas vardas pakeistas į DP 
universitetą.

NEPASISEKĖ LIET. KOMUNISTAMS 
URUGVAJUJE

Rugpiūčio 24, 25 ir 26 die
nomis Montevideo mieste lie
tuviškai kalbantiems Mask-

La Guardia Aplankė

La
Eu-

UNRRA direktorius 
Guardia, lankydamasis 
ropoję, buvo nuvykęs į baltie
čių stovyklą Augsburge.

Jis klausinėjo tremtinius 
apie jų nusistatymą dėl grį
žimo. Į tai jam buvo atsaky
ta, kad jie grįš, kai jų kraštai 
bus laisvi.

La Guardia domėjosi da
bartine padėtimi Pabaltijyj ir 
teiravosi apie emigraciją į ki
tus kraštus.

Amerikos lietuvių kongresą.
Iš komunistinėj spaudoj 

paskelbtų to suvažiavimo nu
tarimų matyti, kad jie buvo 
padiktuoti iš šalies — tokie, 
kokių Lietuvos okupantas no
ri.

Pietų Amerikos lietuviai 
tai buvo numatę, todėl jau 
anksčiau Argentinos ir Urug
vajaus spaudoje pranešė, jog 
lietuviškoji išeivija ne tik ne
bendradarbiauja su lietuviš
kais Maskvos agentais, bet ir 
griežtai smerkia juos už jų

pasikėsinimą kalbėti visų lie
tuvių vardu.

“Kongresui,” kuriame bu
vo reikalaujama uždaryti ne
priklausomai Lietuvai atsto
vaujančias įstaigas, depor
tuoti Lietuvos laisvės bylą 
ginančius žmones, neįsileisti 
mūsų tremtinių iš Europos ir 
panašiai, vadovavo kažkoks 
Rasik ir Brelinger.

Pirmąją dieną jame daly
vavo, įskaitant ir nelietuvius, 
tik 28 atstovai.

Ispaniškoji spauda to “kon
greso” nė nepaminėjo.

— Kinija iš Amerikos per
ka nuo karo atlikusių daiktų 
už 800 milijonų dolerių.

Paryžius. — Taikos Konfe
rencijoje jau anksčiau buvo 
pripažinta Rusijai teisė iš 
Italijos išreikalauti reparaci
jų pinigais.

Dabar ir kitos šalys sušoko 
ieškoti reparacijų iš Italijos. 
Savo ieškinius pateikė Jugo
slavija, Graikija, Albanija, 
pagaliau neatsiliko ir Angli
ja, kuri pasisakė norinti gau
ti net vienuolika su viršum 
bilijonų dolerių.

Iš viso Italija turėtų sumo
kėti per 30 bilijonų dolerių, 
jeigu tie ieškiniai būtų pri
pažinti.

Ligšiol tik Amerika jokios 
sumos nereikalauja iš Itali
jos.

Primenama, kad anglai ne
sitiki gauti anų bilijonų, bet 
jie taip aukštai užsiprašė, 
kad paskui būtų lengviau de
rėtis.

Rusijos užsienių reikalų 
ministeris Molotovas kelioms 
dienoms buvo grįžęs į Mask
vą pasitarti. Dabar jis vėl 
Paryžiuje.

Penktadienį Amerikos Val
stybės sekretorius Byrnes 
skrenda Vokietijon.

Kard. Frings Prieš 
Vokiečiu Trėmimus

Fulda.—Kardinolas Frings, 
kuris pirmininkavo vokiečių 
vyskupų konferencijai, savo 
pareiškime smarkiai pasmer-

dalies į vakarinę.
Kard. Frings laikomas vie

nu iš veikliausių ir įtakin
giausių asmenų katalikų eilė
se pokarinėj Vokietijoj.

Prancūzą Socialistą 
Kongresas

Paryžius. — Prancūzų so
cialistų kongrese buvo nutar
ta imtis griežtesnės socializ
mo politikos, bet buvo atsisa
kyta dėtis su komunistais, 
kol jie klauso įsakymų iš 
Maskvos.

Kongrese daug senesnių 
partijos vadų buvo pakeista 
naujais, reikalavusiais griež
čiau laikytis socializmo nuo
statų politikoje.

KONGRESO KNYGA APIE RUSUI
Washingtonas.—Amerikos 

Kongresas išleido veikalą 
apie Sovietų Sąjungą.

Iš tos knygos matyti, kad 
Stalinas yra nusistatęs su
kurti tokią karinę pajėgą, ku
riai nebūtų lygios.

1970 metais Rusija turės 
apie 250 milijonų gyventojų; 
Baltijos valstybės prie to ne
priskiriamos. Jungt. Valsty
bėse tada bus apie 160 milijo
nų žmonių.

Tais 1970 metais Rusija po 
ginklu galės pastatyti 32 mi
lijonus tinkamų vyrų. Tai 
bus lygu sudėtai Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Vokie
tijos ir Italijos kariuomenei.

Kongreso knygoje iškelia
ma, kad Rusijoje nėra lais
vės, ir pabrėžiamas Stalino į- 
sitikinimas, jog karas neiš
vengiamas.

Rusijos koncentracijos sto
vyklose gali būti ligi 18 mi
lijonų žmonių.

— Japonijoje, Kinijoje ir 
Korėjoje amerikiečiai yra 
jau perkėlę 4,926,477 japonų 
kareivių ir išvietintų gyven
tojų.

Civilinis Karas 
Filipinuose

Manila. — Filipinų valdžia 
paskelbė, kad ji pradeda ka
rinius žygius prieš sukilėlius, 
kurie slapstosi kalnuose už 
keliasdešimt mylių nuo sosti
nės.

Tie sukilėliai yra stipriai 
organizuoti ir ginkluoti. Jų 
programa yra kairiųjų nusi
statymo.

Tautinis Sąjūdis 
Ukrainoje

Maskva. — Rusijos spauda 
užsipuolė tautinio sąjūdžio 
reiškimąsi Ukrainoj.

Kai kurie ukrainiečių rašy
tojai, teatrai ir laikraščiai 
buvo pasmerkti už tai, kad 
jie pirmoj vietoj vaizduoja 
Ukrainą ir jos laimėjimus, o 
ne visą socialistinę Rusiją.

— Per metus į Jungtines 
Valstybes įvažiavo 44,775 
moterys, svetur ištekėjusios 
už karių amerikiečių.
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Tarp visų biurokratizmo potvarkių sunkiausiai su
prantamas amerikiečių draudimas lietuviams iš Vokietijos 
susirašinėti gimtąja kalba su giminėmis ir pažįstamais, 
esančiais Amerikoje ar kitose pasaulio šalyse.

Lietuviai tremtiniai yra spiriami griebtis jiems sveti
mų kalbų—rusų, vokiečių, prancūzų ar anglų.

Rusų kalba yra jų tautos pavergėjų kalba; nei vokiška
sis, nei prancūziškas, nei pagaliau angliškasis žodis dauge
liui lietuvių nėra suprantamas, ypač tiek, kad galėtų susi
rašinėti. Galop pačioje Amerikoje argi daug kas iš lietuvių 
bemoka kurią nors iš anų kalbų, išskyrus anglų ?

Atsigręžiant praeitin, lietuvių tautos istorijoje tokių 
atsitikimų kaip ir nebūta,—yra tai lyg savotiškas knygų 
draudimo gadynės atgarsys, kada lietuviams buvo drau
džiami savi raštai.

Amerikiečiai garsiai kalba apie žodžio laisvę, bet ki
tiems jos kartais pasišykšti. Šiuo atveju jų auka yra lietu
viai, latviai, estai.

Ta proga pastebėtina, kad iš Lietuvos, net iš Sibiro atei
na laiškų, rašytų lietuviškai. Jų negali ateiti iš anglų, pran
cūzų ar amerikiečių zonų Vokietijoje,—iš ten lietuvis turi 
atsiliepti svetima kalba arba ieškotis aplinkinių kelių savo 
žodžiui persiųsti.

Šioji demokratinių sąjungininkų keistenybė, aiškiai nu
sižengianti žodžio ir žmoniškumo laisvei, paliečia ir laik
raščius.

Iš Amerikos negalima siųsti lietuviams Vokietijon laik
raščių ar knygų. Jei nori tai padaryti—ieškok aplinkinių 
kelių!

Amerikos lietuvių demokratiniai laikraščiai karo laiku 
visa energija stojo už Jungtinių Valstybių laimėjimą; jų 
pastangomis buvo pavaryta didelė karo bonų propa
ganda ir jų parduota milijoninėmis sumomis lietuvių tarpe 
šioj šaly. Tie laikraščiai su lietuviais Amerikos kariais pa
siekė pirmąsias fronto linijas nuo Vokietijos ligi Japonijos.

Ir dabar lietuviškajai Amerikos spaudai uždrausta eiti 
pas tuos lietuvius tremtinius, kurie taip ištroškę savo spaus
dinto žodžio, pasirodančio šioje šalyje.

Net anglų kalba knygų ar laikraščių neleidžiama siųsti 
Jėf^uviams Vbkietijon'. r s

Kodėl amerikiečiai išsigandę savo žurnalus, savaitraš
čius, mokslo veikalus parodyti lietuviams, latviams ir es
tams, to jau nė pats Saliamonas neišaiškins.

Okupacinės politikos metodų šiuo atžvilgiu negalima 
pavadinti nei demokratiškais, nei išmintingais, nei gudriais, 
nei reikalingais.

Lietuviai tremtiniai amerikiečių zonoje turėjo išsiau
ginę gražią periodinę spaudą.

Kam nors okupacinėj vadovybėj ir tai pasidarė rakštis 
akyje: šiomis dienomis paskelbta, kad tų laikraščių skai
čius mažinamas, o paliktųjų leidimas apribojamas tik ligi 
6,000 egzempliorių.

Toks potvarkis ypač skaudus ir kenksmingas žinant, 
kaip lietuviai ištrėmime yra prisirišę prie savos spaudos.

Jeigu jį pradės amerikiečiai vykdyti, bus ne tik nusi
žengimas demokratijos bei laisvės dvasiai, bet ir kultūros 
pastangų žlugdymas.

Karas pasibaigęs, bet amerikiečiai karo laikų cenzūrą 
tebetaiko tremtiniams, ir tai negarbingu būdu—stumia 
juos nuo gimtojo žodžio, varžo jų spaudą, o kai kurias trem
tinių išleidžiamas knygas cenzoriaus ranka taip persijoja, 
kad ten nelieka vietos istorinei tiesai pasakyti.

Amerikos valdžia turėtų atkreipti dėmesį ir panaikinti 
šiuos keistus potvarkius prieš lietuviškojo žodžio laisvę 
tremtinių ir pabėgėlių eilėse. R.

Savaites Įvykiuose 
Pasižvalgius

400,000 BEDARBIŲ
New Yorko valstybėje šiuo 

metu yra keturi šimtai tūks
tančių bedarbių. Toks skai
čius yra žinomas, nes tiek yra 
įsirašę atitinkamose įstaigo
se.

Pusė šio skaičiaus yra šio 
karo veteranai, kurie gauna 
20 dolerių kas savaitė iš fe
deralinės valdžios. Kitą stam
bią bedarbių dalį sudaro tie 
darbininkai, kurie neseniai 
turėjo darbus, o dabar ima 
N. Y. valstybės nedarbo ap- 
draudos išmokėjimus.

Liepos mėnesį nedirban
tiems, įskaitant karo vetera
nus, New Yorko valstybėje 
išmokėta per 36 milijonus do
lerių.

ŽYDŲ LABDARYBĖ

Bendrasai Amerikos Žydų 
Vajus pabėgėliams šelpti turi 
tikslą sukelti 100milijonų do
lerių. Šis vajus pradėtas prieš 
kelias savaites, ir jau surink
ta per 50 milijonų dolerių.

Likusi suma turi būti su
kelta rugsėjo mėnesį. Kiek
vienam miestui paskirta kvo
ta. Taip, Chicagai nustatyta 
sukelti 9,750,000 dol., Bosto
nui—5,425,000 dol. ir t.t. New 
Yorko mieste žydų pabėgėlių 
pašalpai jau surinkta 29 mil. 
dol., Philadelphijoj — 5 mil., 
Detroite — 2,750,000 dol., 
Clevelande — 2,150,000 dol. 
ir t.t.

Šį milžinišką vajų Ameri
kos žydų vadai veda tokiu šū
kiu: Amerikos žydų rankose 
yra raktas į pasaulio žydų 
ateitį!

Amerikos žydų darbštu
mas ir dosnumas turėtų būti 
šviesiausiu pavyzdžiu Ameri
kos lietuviams, kaip reikia 
rūpintis savo kilmės žmonė
mis, patekusiais į vargą.

ISTORIJA PAGAL 
UŽSAKYMĄ

BUVAU PRIE ŠEŠUPŪLeS
Buvau šiąnakt prie šešupėlės, 
Buvau gimtų takelių pažiūrėt. 
Berželiai suposi šakas iškėlę, 
Kad reik ateinančiom dienom tikėt.
Mačiau tėvų senas sodybas — 
Takeliuos vaikšto nerimas baisus. 
Mačiau, kaip naktį žiburėliai žiba 
Ir atgimimą neša per laukus.
Buvau šiąnakt prie Nemunėlio — 
Laivų ir valčių niekur nematyt.
Krantuos nerimo vandenys įšėlę 
Ir nešė skausmą žemei išdalyt.
Mačiau, kai soduos vyšnios bąla, 
Lapeliai krinta žemę pabarstyt, 
Daigeliai, kaip ir mūsų mintys, kalas 
Žiedų vainikais žemę padabyt.
Buvau šiąnakt prie šešupėlės, 
Buvau gimtų takelių pažiūrėt.
Berželiai suposi šakas iškėlę, 
Kad reik ateinančiom dienom tikėt.

Balys Gaidžiūnas.
Bayreutho kalėjime—1945-5-2

IŠRAUTAS MEDIS
Aš neturiu šaknų —
Mano visos šakos vysta,
Mano visos gyslos
Tuščios, išdžiūvę ir sukepę.
O dar širdis drėgnoji slepia 
Ošimą gęstančių dainų . . .
Sapnuoju aš, kaip augu, gyvenu . . .
Bet... aš be žemės, be šaknų —
Mano visos šakos vysta.

Kazys Bradūnas.
Vokietija, Miunchenas. 1946-11-16.

LEISKITE MUS J TĖVYNĘ
(Vieno lietuvio DP laiškas iš Vokietijos)

DRAUGIJŲ KVIETIMAS Į AMERIKOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESU

Sovietų Sąjungoje nese
niai išleista nauja knyga apie 
šalies istoriją.

Naujoji istorija yra priva
loma visoms Rusijos ir jos 
pavergtų šalių gimnazijoms. 
Vadovėlyje plačiai minimas 
ir antras pasaulinis karas. 
Jame nė žodelio apie ištisą 
eilę tarptautinių sutarčių, ku
rias Rusijos dabartiniai val
dovai iškilmingai pasirašė, o 
vėliau šlykščiausiai sulaužė.

Jame 1939 m. karas prieš 
suomius taip išaiškintas, kad 
suomiai parodomi kaip di
džiausi savo kaimyninės Ru
sijos užpuolikai, agresoriai. 
Sutartis su Vokietija, kurią 
pasirašydamas Stalinas ati
darė Hitleriui vartus į pasau
linį karą, išaiškinta taip, kaip 
Stalino vergai nori.

1939 m. rugsėjo 19 d. smū
gis Lenkijai į nugarą parody
tas, kaip didvyriškas žygis 
“apsaugoti” ukrainiečius ir 
baltgudžius.

Yra tokia lietuviška daina, 
kuri jau nebedainuojama, bet 
su ašaromis akyse giedama, 
tai—“Leiskit į Tėvynę, leis
kit pas savus” . . . Skaityda
mi šiuos žodžius, jūs, kiekvie
nas ten toli, už Atlanto, prisi
menate šią giesmę. Prisime
nate ir tą valandą, kada, gie
dodami šią giesmę palikote 
tėvų kapus ir pasileidote į ne
žinią. Apleisdami tėvų žemę, 
jūs kiekvienas verkėte ir tik
rai giedojote šią giesmę.

Rašau šiuos žodžius ir gal
voju. Mes nedaugelis galėjo
me apleisdami Tėvynę šią 
giesmę giedoti. Prieš mus bu
vo ne tik nežinia, ne. Prieš 
mus stovėjo mirtis, mes ne
turėjome laiko galvoti apie 
tas baisias valandas, aplei
džiant Lietuvą.

Artilerijos sviedinių spro
gimas, fronto artumas, de
gantieji namai, klaikumos ir 
išgąsčio pagauti žmonės . . . 
Dažnas iš mūsų tematėme 
lakstant be tikslo ir prasmės 
mūsų artimuosius, o vietoje

PABĖGĖLIŲ ATEITIS

JAPONAI UŽSIENYJE
1946 m. spalių mėn. 20 ir 21 dienomis, Capitol Hotel, 

51st ir 8th Ave., New York, N. Y., įvyks Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongresas, į kurį kviečiame ir Tamstų garbingą 
Draugiją.

Pirmoji Kongreso diena prasidės iškilminga suma Auš
ros Vartų bažnyčioj, New Yorke. Ji bus pašvęsta svarbiems 
referatams aktualiausiais tautos ir visuomenės reikalais ir 
jų diskusijoms bei rezoliucijų priėmimui. Antroji diena— 
spalių 21 d. bus pašvęsta išimtinai A.L.R.K. Federacijos rei
kalams.

Prašome neatsisakyti išrinkti atstovus į kongresą, ku
rio tikslas yra išjudinti, geriau ir tiksliau suorganizuoti 
veiklą, kuria siekiame išlaisvinti ateistinio komunizmo pa
vergtą Lietuvą ir čia, Amerikoje, išlaikyti lietuvių religines 
ir tautines brangenybes.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso reikalais prašo
me rašyti: Rengimo Komisijai, 222 So. 9th Street, Brooklyn 
11, N. Y., arba A.L.R.K. Federacijos Sekretoriatui—2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, Ill.

Kongreso reikalams ir mūsų bendrajai veiklai palaiky
ti ir sustiprinti prašome neatsisakyti paskirti bent mažą 
auką.

A.L.R.K. Federacijos Centro Valdyba:
Kun. Jonas švagždys, Dvasios Vadas, 
Juozas B. Laučka, Pirmininkas, 
Leonardas Šimutis, Sekretorius, 
Kun. Pranciškus Juras, Iždininkas.

Japonijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad šiuo 
metu užsieny gyvena 1,300,- 
000 japonų. Iš šio skaičiaus 
daugiau kaip 700,000 gyveną 
Sovietų Sąjungoje.

Amerikoje japonų esą 100,- 
000K o Havajų salose — 130,- 
000. Brazilijoj japonų pri- 
skaitoma iki 200,000.

MOTERIS AUKLĖS SOSTO 
ĮPĖDINĮ

Generolas MacArthur ir 
kiti pareigūnai rūpinosi su
rasti Japonijos imperato
riaus sūnui, sosoto įpėdiniui, 
tinkamą auklėtoją. Imperato
rius pageidavo amerikiečio.

Buvo plačiai ieškota ir pa
galiau auklėtojas surastas. 
Pasirinkta p. Elizabeth Gray 
Vining iš Philadelphijos. ši 
mokytoja yra parašiusi apie 
vaikų auklėjimą dešimt kny
gų-

Amerikos ir Anglijos vado
vybių žmonės suka galvas, 
ką daryti su 830,000 asmenų, 
esančių jų žinioje Vokietijoje 
ir Austrijoje. Tai žmonės iš- 
vietinti, išrauti iš savo namų, 
atplėšti nuo savo tėvynės.

UNRRA žiniomis, jos pri
žiūrimose stovyklose priskai- 
toma 180,000 pabaltiečių (lie
tuvių, latvių ir estų), 350,000 
lenkų, 50,000 žydų, 24,000 
serbų, 60,000 ukrainiečių ir 
kitų, kurie negali grįžti į sa
vo namus, šie tūkstančiai ne
grįš į savo tėvynes, kol jose 
viešpataus atėjūnai.

Tikimasi, kad greit bus su
daryta tarptautinė pabėgėlių 
globos organizacija, kuri rū
pinsis pagelbėti pabėgėliams.

Tokios organizacijos įstei
gimu rūpinasi Jungtinių Tau
tų atitinkamos komisijos.

BILIJONINĖS PAJAMOS

Prekybos departamentas 
ką tik pranešė, kad 1945 m. 
Amerikoje atskiri asmens 
(ne bendrovės) turėjo paja
mų 152 bilijonus ir 744 mili
jonus dolerių, kas yra trim 
bilijonais dolerių daugiau nei 
1944 metais.

New Yorko valstybėje as
meninių pajamų buvo 20 bil. 
308 mil. dol.

atsisveikinimo mūsų moti
nos, mūsų seneliai tėvai tik 
pasakyti tesuspėjo: “Geriau 
mes mirsim čia pat. Saugoki
te save ir savo kartą Lietu
vos ateičiai!”

Bet šiandien daug laiko 
praslinko. Mes iškentėjome 
fabrikų sunkiausius darbus, 
bombų krušas, mes jau pra
dedame pamiršti, kad vienin
telis tikslas išlikti gyvam bet 
kokia kaina jau praėjo.

Šiandien stovime ant nu
niokoto lauko ir pradedame 
justi, kad mumyse kažkas 
grįžta, kad vėl nerimas mus 
smaugia, kankina mus visą 
laiką vienas ir tas pats jaus
mas: “Leiskit į Tėvynę!”

Mes nesiskundžiam
Ar mes skundžiamės? Ne!
Mes dažnai miegame po 10, 

20 ir net 30 žmonių viename 
kambaryje. Kareivinės mums 
primena, kad gyvename iš 
kažkokios malonės, kad ta 
malonė vienu akimirksniu 
gali baigtis ir mes galime bū
ti išmesti gatvėn arba, kaip 
nežinomų ir numeruotų be
laisvių minia, išvaryta neži
noma kryptim. Mes apie tai 
dažnai galvojame.

Kiekvieną kartą, atsiimant 
maistą, mes krūptelėjame ir 
nejučiomis mumyse atsiran
da jausmas, žinomas tik el
getoms, arba net šunims. Vie
no lagerio vedėjas, vadina
mas direktorium, buvo savo 
didžiulį šunį pavadinęs Dipi!

Dažnas galvojam, kad be 
reikalo kilo dėl to toks susi
jaudinimas, be reikalo tą “di
rektorių” atšaukė. Juk esmė
je panašumo tarp mūsų ir to 
šunies esama!

Taip, mes esame nereika
lingas daiktas, kuriuo mielai 
kiekvienas nori nusikratyti! 
Sakysim, šiandien paskelbė 
vokiečių laikraštyje, kad tie 
lenkai, kurie atsisako grįžti 
tiesiai į mirties namus, nu
stoja globos, maisto, bus ver
čiami vėl vokiečiams dirbti, 
praranda bet kokias teises.

Taip atsitinka su lenkais, 
kuriuos vokiečiai naikino, 
kiek tik įstengė, šiandien nai
kina rusai. Kuo jie kalti? Ar
gi meilė savo kraštui, savo 
tėvų žemei nusikaltimas?No
ras laisvai gyventi,laisvai 
mąstyti ir laisvai išpažinti 
tikėjimą—nusikaltimas? At
sakykit !

Jei ne, tai kodėl lenkai taip 
persekiojami už tai net tų pa
čių alijantų?!

O mes?! Mes maža tauta ir 
šių dienų Europoje tegalime 
tik klausyti gražių, bet tuš
čių žodžių, garsiai sakomų vi
sokiose konferencijose.

Ar mes skundžiamės? Ne! 
Mes jau pradedame užmiršti, 
kad esame žmonės, jau pri
pratome prie mums duotų 
numerių. Kai kas laukia, kad 
mes tokiu būdu palengva nu
mirsime ir išnyksime, išsklai
dyti po plataus pasaulio tun
dras, dykumas, fabrikus.

Išnyksime, kaip daugelis 
numerių pasaulyje kad iš
nyksta.

Bet ne! Mes kaupiame sa
vo jėgas, ir mūsų tikėjimas 
mus stiprina.

Mes kelsimės!
Pro kareivinių grotas mes 

žvelgiame į gyvenimą vis tik 
su viltimi. Jūs manot, kad 
mus vilioja “aukso šalys,” 
laimės ieškojimas, nauji pa
sauliai ir horizontai? Ką mes 
veiksime, mes, daugumoje 
ūkininkai, darbininkai, smul
kūs tarnautojai, mokytojai, 
studentai, gimnazistai, seni 
profesoriai, tose svečiose ša
lyse? Kas mūsų ten laukia?

Bizniais mes nesugebėsime 
užsiimti, pagaliau tam mes 
esame tik elgetos! Nors ir 
drąsiausiai žiūrėtumėm į gy
venimą, mes nuo šitų minčių 
atsisakome.

Šiandien, viską užmiršę ir 
palikę, mes tik vieno neuž
mirštame—Lietuvos, tik jos 
niekada nenorime išsižadėti. 
“Leiskite į Tėvynę,” mes nuo 
ryto iki užmiegant galvoja
me ir nuo ilgo laukimo mūsų 
akys jau pradeda pavargti ir 
mintys kaskart vis liūdnes
nės darosi.

“Leiskit į Tėvynę,” jau 
greitai pradėsime šaukti! 
Mes dar tikime teisingumu. 
Pagaliau, gal ir šaltas ap
skaičiavimas pasuks pasaulio 
likimą kitu keliu. Tas “šaltas 
apskaičiavimas” lengvai nu
marino pusę Europos, tai gal, 
kai reikės patiems numirti, 
skaičiai pasirodys ne tokie 
lengvi savo pačių kailiui.

O tam ir ruošiamės. Tik 
viltis, o ne kas kitas mus 
verčia tylėti. Tik tos vilties 
vedami, mes dabar tylime ir 
jums nesiskundžiame.

Mes žinome, kad dar kelsi
mės! Mūsų jaunimas univer
sitetuose, mūsų pačių sukur
tose gimnazijose, daugybėje 
pradžios mokyklų, mes pa
tys visi seni ir jauni, įvai
riausiuose kursuose, ansamb
liuose . . . Tikrai visa ne tam, 
kad tik geresniam laiko su
naudojimui.

Mes žinome, kad kelsimės!
Girdime Tėvynės šauksmą!
Mus nuo Tėvynės neskiria 

Atlantas ir ilga metų eilė.
Mes dar tebesame su ja, 

mūsų mintys nuolatos ten. 
Mes nuolatos girdime Tėvy
nės šauksmą. Kas vakarą 
mes klausome jos plakimo ir 
su dideliu nerimu, dar dau
giau, su begaliniu išgąsčiu 
stebime, kaip mūsų tauta nai
kinama palengva miršta!

Miršta partizanai, žudomi 
už tėvų žemę, miršta kanki-

niai Sibiro platybėse, o auki 
—vis naujos ir naujos!

Ištrėmime nykstame nu 
patys, ir jūs, ten už Atlant 
bizniuose, darbuose, kasdi įmiiiiniai iš Stuttb 
niniuose rūpesčiuose paskei 
dę, taip pat palengva nykst 
te, nes kamieno šaknys ba 
giamos pakirsti, ir tada š 
kos netruks nudžiūti!

Girdime Tėvynės šauksmi į du mūsiškiai vy 
Klausykite, ir jūs jį išgirsit įos stovėjo prie 
Mes girdime tą baisų šauk 
mą, o tačiau nieko negalim 
jai padėti! Griebiamės p 
skutinio išsigelbėjimo — v 
ties!
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sų kai kurie atstovai į m 
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mūs ir mūsų visą tautą iš 
kusios nelaimės.

Šiandien labiau negu l 
kada jaučiame, kad esai iro nukirpti plauk 
viena šeima, broliai ir sei o vaikščioti, kad v 
rys. O kai skauda širdį, ai ytų.
rodysi svetimam tą skai ji, viena nakties č 
mą?

Norime pasakyti, nes ga įta. Buvo ieškor 
me. Tie, kurie kenčia Liet > 
voje ir plačiuose Sibiro p nsiai buvo įtempt 
tuose bei kalėjimuose, jau 
to nebegali . . .

: rasta ir atitinkam

i, kai ta mergai 
jtiama parodyti sa 
jj. Tų dviejų mū 
įvyru padėtis buLeiskite mums visiems 

viso pasaulio sugrįžti į Tėvlėtina: ką, jeigu ją s 
nę, mes visi broliškai suk ^gundys parodyti 
sime ir pajudinsim savo i ,, 
mę! Mes tikrai parodysim f įau tie mūsų vyr 
šauliui, kad galime “kairi tik tada, kai mergi 
nuversti ir marias išbraic 
ti.

į SS vyrų lydima, n
N. Vaidmim virtuvės, kur stove
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Leilkljl Anglis šokai nusipenėjus 

Prancūzijai Ji perėjo pro jų ta 
įkartą, antrą, rau( 
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'■romi grasinimai 
matomos sąlygos, 
svyravusi, nuleidi

rašė prekybos sutartį už
300,000,000 frankų. Len 
duos prancūzams l,400,( 
tonų anglių, o šie duos
Iro n mineralu ųnrnmnhi r o v’ j rkalų, mineralų, automobi! 
mašinų ir filmų.

Nenori Turto

3odė vieną ...
tos istorijos pradž: 
aa paprasta. Bm 
is virš 100 motei 
tas į kitą lagerį. N< 
•atsisveikinti su s:New Yorkas.,— Pittsb 

gho advokatas C. A. Locfliiriais, dvi iš jų prie 
norėdamas nusikratyti tur 
išdalino labdaringiems ti i 
lams $300,000, pasilikdam kavalieriai norėj 
sau tiek, kad iš kitų nereil ati atgal per garbė 
tų malonės prašyti.

Dabar, sako, C. A. Loc 
neturi jokio rūpesčio ir ji 
čiasi daug laimingesnis.

Tačiau ne visi laimės i< 
koto j ai sutinka eiti p. Loc 
pėdomis.
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išgelbėjo du mūsiškiai vyrai, 
kurių lovos stovėjo prie pat 
lango, pro kurį įšoko mote
rys. Buvo konstatuota, kad 
jos atsirado iš kiemo, kuria
me buvo virtuvės personalo 
kambariai.

Vadinasi, viskas nukrypo į 
virėjus .. .

Rytinio apelio metu iš mū
sų tarpo išskyrė tuos du liu
dininku. Kaip tik pasitaikė, 
kad tai buvo pats didžiausias 
ir pats mažiausias iš viso mū
sų bloko. Tuos “nakties kal
tininkus” pastatė šalia, Mo
terų pusėje kilo didelis šnabž
desys, šelmiškas juokas ir 
smalsus pasitenkinimas. Ėjo 
moterų apklausinėjimas: vie
na kita buvo šaukiama prie 
grupės SS vyrų, kurie stengė
si surasti kaltininkes.

Pietų metu vėl išrikiavo 
apelio. Keliu tarp mūsų ir iš
rikiuotų moterų vaikščiojo 
viena mergaitė, kuriai maši
nėle buvo nukirpti plaukai. 
Ji turėjo vaikščioti, kad visi 
ją matytų.

Vadinasi, viena nakties da- 
į lyvė jau rasta ir atitinkamai 
į paženklinta. Buvo 
‘ dar antros.

Labiausiai buvo 
momentas, kai ta

i buvo verčiama parodyti savo 
j kavalierių. Tų dviejų mūsų 
[ atskirtų vyrų padėtis buvo 
[ nepavydėtina: ką, jeigu ją šė- 
| tonas sugundys parodyti jų 
| adresą . . .

Lengviau tie mūsų vyrai 
į atsidūsi tik tada, kai mergai- 
I tė, kelių SS vyrų lydima, nu- 
I ėjo link virtuvės, kur stovėjo 
I į dvi eiles išrikiuoti apie tū
lį; žinąs gerokai nusipenėjusių 
I vyrukų. Ji perėjo pro jų tar- 
I pą vieną kartą, antrą, raudo 

ir balo ir vis nesiryžo paro
dyti savąjį. Nežinia, koki bu
vo jai daromi grasinimai ir 
kokios statomos sąlygos.

Kiek pasvyravusi, nuleidu
si žemyn kirptą galvą, ji pa
galiau nurodė vieną . . .

Visos tos istorijos pradžia 
buvo gana paprasta. Buvo 
ruošiamas virš 100 moterų 
transportas į kitą lagerį. No
rėdamos atsisveikinti su sa
vo kavalieriais, dvi iš jų prieš 
•vartų uždarymą užsislėpė 

•virtuvėje.
Naktį kavalieriai norėjo 

jas grąžinti atgal per garbės

Nes nežinai. I

Lietuvos Istorija 
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ieškoma

įtemptas 
mergaitė

kalinių bloką, nes tai buvo 
vienintelis kelias į moterų 
bloką. Tačiau tas kelias pro
žektoriais buvo taip nušvies
tas, kad vargu nepastebėta ar 
galėtų prabėgti maža pelytė.

Istorija baigėsi tuo, kad už 
blogą apskaičiavimą virėjas 
Zigmas gavo 25 į užpakalį. . .

Geltonoji gurguolė
Per pirmąją bolševikų oku

paciją Lietuvoje buvo pagar
sėjusi “raudonoji gurguolė.”

Tuo vardu bolševikai vadi
no vežimus, kurie gabeno iš 
ūkininkų prievarta atimtus 
javus į miestą. Prie pirmojo 
vežimo prikabindavo raudo
ną vėliavą, paskui fotogra
fuodavo ir po ta fotografija 
laikraščiuose padėdavo tokį 
parašą: “Su džiaugsmu ir 
daina į miestą traukia laisva
noriška raudonoji ūkininkų 
gurguolė.”

Tokių “laisvanoriškų” gur
guolių buvo ir Stutthofo kon
centracijos lagery, kur viso
kių dalykų transportai ėjo 
kalinių jėgomis traukiamais 
ir jų stumiamais vežimais. 
Vežėjo pareigas čia eidavo 
kapo, kuris vieton botago 
naudojo lazdą.

Vasaros nakties istorija 
sužadino lagerio vyriausybės 
budrumą. Sustiprintas seki
mas davė vaisių: sugauti 
laiškai ir susirašinėjimas iš
davė naujas aukas. Kirptų 
moterų skaičius padidėjo.

Tačiau labiausiai lagerio 
vyriausybę įtūžino raštas iš 
to lagerio, į kurį nusiuntė 
virš šimto moterų. Kokia pas 
jus esanti tvarka,— rašoma 
tame rašte — kad atsiųstų 
moterų tarpe aštuonios yra 
nėščios . . .

Amurui atėjo sunkios die
nos: dalis jo garbintojų ir 
pasekėjų pateko bunkeriu, 
nuo galvų ritosi plaukų gar
banos, ir bizūno čaižomas 
kentėjo ne vienas užpakalis.

Iš pačių šauniausių dvyli
kos panų buvo sudaryta ne
paprasta komanda, kurios 
kapo buvo paskirtas vyras. 
Toji komanda perėmė iš vyrų 
dideliais ratais vežimą, ant 
kurio buvo kelių kubinių met
rų talpos baseinas. Kadangi 
lagerio kanalizacija buvo vie
tinio pobūdžio, tai šios ko
mandos paskirtis buvo valyti 
duobes ir gabenti nešvankų 
jų turinį į laukus.

Ne vienos kavalierius su

užuojauta žiūrėjo, kaip gra
žuolės traukia iš duobės vir
vėmis parištus kibirus, kaip 
jos, sulipusios ant ratų ir 
statinės, leidžia tuos kibirus 
per rankas ir pila į vidų. O 
paskui visos sukibusios sun
kiai stumia savo gurguolę.

Buvo vienas kitas atsitiki
mas, kad kuri nors lageriu 
atgabentoji moteris čia gim
dydavo. Tada naujagimis 
gaudavo numerį su raudonu 
trikampiu ir raštuose būda
vo įtraukiamas į politinių nu
sikaltėlių skaičių.

Tačiau daug komplikuotes- 
nis buvo reikalas, kai lagerio 
vadovybė patyrė, kad viena 
ketvirti metai lagery esanti 
moteris yra septintame mė
nesy . . .

Ilgai svarsčiusi, kas dary
ti, vadovybė pagaliau priėjo 
išvados, kad geriausia bus ją 
atleisti iš lagerio, nes juk ne
malonu rašinėti pasiaiškini
mo raštus. Ypač, kad busima
sis tėvas, taip pat kalinys, 
vokietis, dirbo administraci
jos rūmuose ir buvo žadėjęs 
ją vesti.

Toji moteris tikrai buvo 
paleista.

Rachelė neštuvuose
Dar beveik ištisus metus 

lagerio vadovybei sekėsi ko
voti su amūro pinklėmis. 
Ypač, kad daugumą įstaigų 
ir beveik visus vyrus iškėlė 
į naująjį lagerį.

Budėdama kalinių “doros 
sargyboje,” administracija 
stengėsi visokiais būdais at
grasinti vieną Dievo tvarinių 
giminę nuo kitos. Už sugau
tus laiškelius statė “sargy- 
bon” prie vartų, kirpo plau
kus, krėtė užpakalin arba 
akivaizdoje išrikiuoto moterų 
bloko liepdavo vaikščioti su
sikibusiems parankėje.

Administracija labiausiai 
buvo patenkinta pastarąja 
bausme, nes jai buvo malo
nu žiūrėti, kaip vaikščioja po
relė ir kaip į tai reaguoja ap
linkuma. Tačiau negalima bū
tų sakyti, kad patys baudžia
mieji šia bausme būtų labai 
nepatenkinti.

Dėl to naujuosius “pedago
ginius” metodus netrukus vėl 
reikėjo keisti.

Daug buvo sunkiau, kai 
1944 m. vasarą lagerio gy
ventojų skaičius iš 7-8 tūks
tančių staiga išaugo į 45 tūk
stančius, kur vienų moterų 
buvo apie 27 tūkstančiai. 
“Spygliuotasis miestas” savo

prieauglių gavo iš visokių 
evakuojamų lagerių, kurie 
buvo išbarstyti Pabaltijo 
kraštuose ir rytinėje Lenki
joje.

Šią didžiulę moterų masę 
daugiausia sudarė Izraelio 
dukros. Jos visos buvo apgy
vendintos naujajame lagery
je. Nors nuo vyrų barakų jas 
skyrė elektrizuotų vielų tvo
ros, o nuo vokiečių—rasės į- 
statymai, tačiau kaliniai pro- 
minentai, ypač vokiečiai, su
rado būdus peržengti abi už
tvaras. Ir meilę jie pirkosi už 
duonos gabalą’. . .

Lagerio seniūnu tuo metu 
buvo jaunas banditas vokie
tis. Žiaurus jis buvo, labai 
mušdavo kalinius ir daugel 
buvo jų užmušęs. Laisvėje jis 
buvo pagarsėjęs “fasadų lai
piotojas,” kuris sienomis už
lipdavo į bet kurį namo aukš
tą ir pro langą iškraustyda- 
vo pinigus ir brangenybes. 
Mažesnėmis operacijomis, 
kaip dešimt tūkstančių mar
kių vertės, jis neužsiimdavo 
—tai būtų jam “negarbinga.”

Gyveno jis viso ko perte
kęs, turėjo bloke atitvertą 
atskirą kambarį ir jam spe
cialiai patarnaujančius kali
nius. Kaipo lagerio seniūnas, 
jis galėjo ląnkytis visuose 
blokuose. Tas savo tarnybi
nes privilegijas jis pilnai iš
naudojo, ypač, kad moterų 
lagerio seniūnė buvo “nešpėt- 
na” blondinė. Tačiau kartą 
jis užsigeidė, kad mergaitę 
jam atgabentų į kambarį.

Tokio didelio viršininko no
ras yra lygus įsakymui, kurį 
įvykdyti nebuvo jau taip sun
ku. Kiekvienas blokas turė
davo didelius neštuvus, ku
riais gabendavo iš kamerų 
rūbus, baltinius ir iš pamiš
kės malkas. Į tokius neštuvus 
įdėjo vieną žydaitę, pridengė 
baltiniais ir antklodėmis, ir 
ramiausiai ją pernešė pro SS 
vyrų kontrolinę būdelę, kuri 
buvo prie lagerio vartų. Už- 
meldavo, kad neša baltinius.

Kadangi tokių neštuvų 
kasdien praeidavo daug, tai 
niekas jų netikrindavo.

Po kiek laiko išnešė 
švarius” baltinius . . .

(Bus daugiau)

Iš PASIKALBĖJIMO SU BALF PIRM 
KUN. DR. KONČIUM
(Specialus mūsų korespondentas)

ne-

RAŠO ATSIMINIMUS

lietuvių tarpe 
Anysas, Klaipė- 
buvęs Lietuvos 
Hamburge, bu-

Išvietintų 
gyvenąs Dr. 
dos lietuvis, 
vicekonsulas
vęs gubernatūros patarėjas 
ir Klaipėdos krašto direkto
rijos narys, pradėjo rašyti 
savo atsiminimus, daugiausia 
liečiančius Klaipėdos krašto 
reikalus.

Kaip žinoma, kun. Dr. J. 
Končius, BALE pirmininkas, 
netrukus grįžta į Ameriką. 
Prieš išvykdamas jis mūsų 
spec, korespondentui suteikė 
pasikalbėjimą, iš kurio svar
biausias mintis patiekiame 
skaitytojams.

— Greit atsidursiu Ameri
koje, kur galėsiu daug papa
sakoti apie sunkią lietuvių 
tremtinių padėtį Europoje,— 
pradėjo kun. Dr. J. Končius. 
— Nors maisto reikalai kai 
kur dar yra pakenčiamoje pa
dėtyje, tačiau, bendrai pa
ėmus, tremtinių gyvenimo są
lygos yra daug kur bloges
nės nei belaisvių, visai pana
šu į vokiškus koncentracijos 
lagerius—taip tremtinių sto
vyklų nuotaika ir įspūdis pa
našus. Gyvenimas taip nenor
maliose sąlygose, nuolat er
zinant nereikalingiems tikri
nimams ir kratoms, veikia 
slegiamai. Aš kalbėjau tuo 
reikalu su atitinkamais aukš
tais pareigūnais ir aiškiai pa
brėžiau patirtą tremtinių 
stovyklose slegiantį įspūdį.

Toliau BALE pirmininkas 
pasidžiaugė, kad kur tik lan
kėsi, visur patyrė puikias ir 
gražias nuomones apie lietu
vius tremtinius.

— Aš girdėjau daug ver
tingų nuomonių apie lietu
vius tremtinius. Visur man 
buvo pabrėžta, kad lietuviai 
tremtiniai drausmingi, kultū
ringi, organizuoti, darbštūs, 
sąžiningi ir geri, dori žmonės. 
Šiomis aukščiausių UNRRA 
ir karinės valdžios atstovų 
nuomonėmis aš įsitikrinau, 
ištisus mėnesius belankyda
mas lietuvių tremtinių sto
vyklas ir kolonijas. Lietuviai 
nenusimena, o sunkiausiose 
sąlygose organizuojasi, vei
kia kultūrinėje dirvoje, lei
džia gerai organizuojamą ir 
redaguojamą spaudą. Jie iš 
nieko moka sukurti didelius 
dalykus.

— Į ką kreipėte didžiausią 
dėmesį ?

— Į jaunimą. Jam pasky
riau savo didžiausią dėmesį 
ir rūpestį. Jaunimas Lietu
vos ateičiai daugiausiai vil
čių teikia, užtat ir BALE šal
pos darbą pertvarkiau ta 
prasme, kad didelė lėšų dalis 
būtų skiriama lietuvių trem
tinių jaunuomenei, kuri turi 
virš 2,000 studentų Vakarų 
Europos universitetuose, 
daug pradžios mokyklų, apie

30 gimnazijų, žinoma, at
kreiptas dėmesys ir į bendrus 
lietuvių tremtinių šelpimo 
reikalus.

Pasikalbėjimo metu BALE 
pirmininkas ypač nuoširdžiai 
paminėjo plačią Amerikos vi
suomenę ir pareiškė dėkingu
mo jausmus, kad toji visuo
menė jautriai ir nuoširdžiai 
atsiliepia į BALE šalpos dar
bą.

— Ateitis parodys, kiek 
daug dėkingų jausmų turi 
tie, kurie susilaukė pašalpos

sunkiausiose savo gyvenimo 
valandose.

Baigiant, kun. Dr. J. Kon
čius pareiškė:

— Vykau didelius uždavi
nius atlikti, kartu perduoti 
tremtiniams Amerikos visuo
menės supratimo ir užuojau
tos jausmus, o taip pat ir 
Amerikos visuomenę tiksliai 
supažindinti su sunkia trem
tinių padėtimi. Meldžiausi, 
kad Dievo palaima lydėtų 
mane šiame sunkiame darbe. 
Po ilgų darbo mėnesių ve
žuosi daugybę žinių ir jomis 
galėsiu plačiai painformuoti 
visą Amerikos visuomenę. 
Iki pasimatymo, brangieji!— 
baigė BALE pirmininkas kun. 
Dr. J. Končius. M. A.

IŠ TREMTINIŲ GYVENIMO
STEIGIAMAS LIETUVIŲ 
BIBLIOGR. ARCHYVAS

RUOŠKITĖS ATEIČIAI!

Stasius Būdavus

Kalnu Liepsnelė kelio. Tačiau

(Iš romano “Žmonės be namų”)

(Pabaiga)
Petrai,

Nors man be galo sunku, tačiau aš turiu Tau kai 
,1 ką pasakyti. Kitaip neturėsiu ramybės, nes neno- 

riu, kad Tu mane blogai suprastum.
Mūsų Gunteris, tas kvailiukas, Tau visokių niekų 

I prikalbėjo, ir Tu, žinoma, viską priėmei už gry- 
| niausią tiesą. Taip, tą popietį buvo pas mane at- 
| vykęs toks Mulleris. Neslėpsiu, jis prie manęs turi 

kai kurių pretenzijų. Bet aš, kaip Dievas mane gy
vą mato, esu visai nekalta. Tačiau aš turiu vaidin- 

I ti, apsimesti. Tu suprask, jis yra partijos patikė- 
| tinis ir labai artimas Gestapo žmonėms. Mano tė- 
į vas daugiau kaip pusmetį sėdėjo kanclagery ir 
I šiandien yra budriai sekamas. Visa mūsų šeima 
I taip pat įtariama. Sako, mes laukią Vokietijos ga- 
I lo ir Austrijos nepriklausomybės. Užtat mes turi- 
I me visaip dangstytis ir mėtyti pėdas. Manau, kad 
J Tu dabai' suprasi mane.

Bet čia dar ne visas reikalas. Klausyk, iš to ne- 
I lemto Mullerio štai ką aš dar išpešiau. Jis man 
itvirtinio, kad visi lietuviai taip pat esą sekami. 
I Būkite atsargūs. Įspėk Tu lietuvių kunigą. Sako, 
I jis savo pamoksluose kurstąs tikinčiuosius, be to, 
I Mulleris iš kažkur sužinojęs, kad tas pats kunigas
■ padėjęs keliems lietuviams jaunuoliams pabėgti iš
■ Wehrmachto. Tu negali įsivaizduoti, kaip dabar 
I jie pasidarė jautrūs. Visuose frontuose tik pralai- 
I mėjimai. Kiekviename žmoguje jie mato tiktai pik- 
Itadarį.
Į Ak, Petrai, kaip sunku kalbėti. Tu vengi manęs 
| ir tai mane be galo skaudina, šiandien du kartus

buvau pas Tave. Iš Tavo šeimininkės kalbos su
pratau, kad Tu nuo manęs slapstaisi. Gali nebijoti, 
niekuomet nebūsiu kliūtis ant Tavo
ir man kai ko neuždrausk — apie Tave svajoti,
sielvartauti. Niekuomet neužmiršiu ano vakaro, 
kai Tu mane pavadinai kalnų liepsnele. Taip, Pet
rai, aš ir šiandien noriu dar būti Tau gyva, noriu 
rusenti dieną ii' naktį, degti kaitria ugnele Tavo 
židiny . . .

Baigsiu, nors dar labai daug ką turėčiau Tau 
pasakyti. Kviesti pas save nedrįstu, bet jeigu tu 
kada nors mane netikėtai aplankytum, būtų sal
dus stebuklas . . .

Būk laimingas, nesirūpink ir nepavark. Aš vi
suomet Tave minėsiu prie Mater Dolorosos kojų.

Tavo kalnų liepsnelė, Erna.
P.S. Mielasis, šį laišką būtinai sunaikink. Svar
biausia tai Mulleris. Juk aš padariau baisiausią iš
davimą. Jei kas apie tai sužinotų, mes visi žuvę. 
Aš, tėvai, Tu ir dar kas nors.

Palikau ant Tavo stalo keletą mažmožių. Nors 
tiek. Gal tai paskutinis kartas, nes nežinau, ar dar 
bus proga Tave susitikti. Juk šiandien stebuklai 
tokie reti dalykai. Ar ne? Erna.
Tik dabar jis atsiminė dėžutę ant stalo. Atidarė ją ir 

prieš jo akis išsiskleidė gėrybių krūva: keletas nosinių 
melsvame voke, obuoliai su kriaušėmis, o viename dė
žutės gale — nedidelis geltonas tortas, papuoštas mė
lynomis vynuogėmis.

Ir žiūrėjo dabar jis čia j dovanas, čia vėl į laišką, 
skaitė iš naujo tuos liūdnus žodžius ir mąstė.

Miesto sirenos džiaugsmingai skelbė praėjusį oro pa
vojų.

Kitą dieną buvo sekmadienis. Jis dalyvavo pamaldo
se, o vėliau pasistengė susitikti su kunigu ir kitais lie
tuviais.

Po pietų vienoj kavinėj įvyko susirinkimas, o po to 
visi iškeliavo Alpių papėdėse. Taip jam sekmadienis 
praėjo be mažiausio laiko tarpelio.

UNRRA Team 138 direk
torius A. R. C. Prentis Pui
dos lietuviams tremtiniams, 
švenčiantiems vienerių UNR- 
RA globos metų sukaktį, pa
reiškė: “Didžiausias mano ir 
visų mūsų linkėjimas yra 
tamstoms tas, kad jūs sto
vyklose laiką leistumėte taip, 
jog ateitis jūsų neužkluptų 
nepasirengusių savo Tėvynės 
atstatymui ar naujam gyve
nimui.”

TREMTINIAI RŪPINASI 
IŠSAUGOTI SAVO VARDĄ

reguliariai 
bent po 

savo lei-

knygas,

Niekur Europoje lietuviai 
neturi didesnės bibliotekos, 
kurioje būtų sutelkti lietu
viškieji leidiniai.

Pasiryžta Šveicarijoje į- 
steigti Lietuvių Bibliografinį 
Archyvą. Jin norima telkti 
pradžiai bent tie lietuviškieji 
leidiniai, kurie pasirodo išei
vijoje ir ištrėmime. Pagal iš
gales, archyvas bus plečia
mas. Iš jo siekiama padaryti 
rimtą mokslinę instituciją, 
kurios surinktais leidiniais 
galėtų naudotis visi—tiek lie
tuviai, tiek svetimšaliai.

Toks sumanymas įvykdyti 
dabartinėmis sąlygomis be 
visuomenės paramos neįma
noma. Todėl kviečiame lei
dyklas teiktis
siuntinėti archyvui 
vieną egzempliorių 
dinių.

Archyvas renka 
brošiūras, žurnalus, laikraš
čius ir kitokius leidinius. Į jį 
norima surinkti leidiniai tiek 
lietuvių kalba, tiek ir sveti
momis kalbomis, jeigu tik 
šiuose tiesiogiai ar netiesio
giai gvildenami klausimai, 
susieti su Lietuva ir lietuvių 
tauta.

Archyvas norėtų surinkti 
taip pat anksčiau išleistus 
sakyto pobūdžio leidinius. 
Tad prašome jam siųsti ir se
nesnius periodinių leidinių 
komplektus, lygiu būdu kny
gas, brošiūras ir t.t.

Archyvas tvarkomas mi- 
nisterio Dr. J. šaulio priežiū
roje ir globoje.

Leidinius prašoma 
šiuo adresu:

Dr. A. Gerutis, 
Kari Spittelerstr. 22 

Bern, Switzerland (Suisse)

Pas Erną jis iškeliavo tik pirmadienio rytą. Tram
vajus jį pernešė miesto gatvėmis, per Dunojų. Jis at
sirado kalno šlaite, kur su kitais laukė, kol vagonėlis 
nusileis žemyn.

Rudens saulė buvo dosni ir šilta. Merginos bėgiojo 
su margais sijonėliais ir priejuostėmis.

Vagonėlis bildėjo žemyn, čia sustojo ir paleido į mies
to šlaitą kalnų gyventojų būrelį.

Jis šoko į vidų ir norėjo vienu šuoliu nuskristi į kal
no viršūnę. Bet ne, taip nebuvo, kaip jis norėjo. Vago
nėlio vadovas dar vis dairėsi aikštelėj ir nesiskubino. 
Tuo tarpu prie jo dar priėjo vienas keleivis ir po nosim 
pakišo laikraštį. Abu ėmė skaityti atsidėję ir gaišavo. 
Tik po gerokos valandėlės, atsiminęs, kad pasivėlino, 
šoko į vagonėlį ii' patraukė varpelį. Paskui jį įšoko ir 
tas, kuris turėjo laikraštį.

Mankus atsikvėpė. Taip, pagaliau jie važiuoja ir jis 
netrukus atsidurs kalne. Jis buvo truputį sunerimęs. Ką 
jis dabar jai sakys? Juk turės kaip nors prieš ją pasi
teisinti, žinoma, reikės pramanyti kokią nors pasaką. 
Ne, vis dėlto jis šiurkštokai su ja pasielgė. Perdaug 
jau negailestingai ją bandė. Bet daugiau jau to nebe
bus. Jis tuoj pat ją atsiprašys, o Erna jam atleis, ži
noma, kad atleis. Tiek kartų ji yra jam atleidusi.

Vagonėlis jau kabinosi į antrąją kalno pusę. Namai, 
fabrikų kaminai, bažnyčių bokštai grimzdo vis gilyn, 
vis mažėjo, smulkėjo, virto į vaikų žaislelius.

Šiandien jiedu tikriausiai į kalnus išeis. Jie ten, tų 
milžinų viršūnėj, pranyks, kaip du maži taškai. Ir plaks 
ten tik dvi jų kaitrios širdys—Lietuva ir Austrija . . . 
Dabar jis bus jai paklusnus, o ji temps jį į Horsingą, 
skubės jie skroblų šlaitais, šokinės nuo uolos ant uo
los, kaip du laimingi stirnaičiai . . .

Kai vagonėlis jau baigė kabintis į kalno viršūnę, ke
leivis, tas kuris turėjo laikraštį, greitai pašaukė dar 
kelis kitus pas save. Pirštu jis vedžiojo per laikraščio 
eilutes ir garsiai kalbėjo:

— Na, aš dar pakartosiu, klausykit. Erich Linde
mann, Ingeborg Schmuck, Rita Wagner, Erna Morgen- 
strahl . . .

siųsti

Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Centro Komite
tas išleido visą eilę patvarky
mų, kuriais visi lietuviai 
tremtiniai įpareigojami kuo 
budriausiai rūpintis doro lie
tuvio vardo išlaikymu ir 
griežtai kovoti su negerovė
mis, retkarčiais pasitaikan
čiomis bendruomenės gyveni
me.

Patvarkymai atkreipia 
ypatingą dėmesį į tuos, ku
rie dirba UNRRA ar-okcpa= 
cinės kariuomenės įstaigose, 
o taip pat sandėliuose, komi
tetuose ir t.t.

Kovojant su tuo, kad at
skirų asmenų nusižengimai 
nebūtų primesti visai ben
druomenei, patvarkymai nu
mato griežtas bausmes net 
iki iš bendruomenės pašalini
mo.

Šiuo būdu patys lietuviai 
tremtiniai parodo, kiek jiems 
yra skaudūs neteisingi kitų 
priekaištai ir kaltinimai, o 
kad nebūtų progos nereika
lingai kaltinti visą bendruo
menę, išleisti šie griežti pa
tvarkymai, nustatyti ir pri
imti pačių tremtinių.

— Atsiprašau, praleiskit... — Mankus pastūmė ke
lis žmones ir šoko ten, kur skaitė laikraštį.

Mankus tuoj pasilenkė per to vyro petį ir susmigo į 
krūvą pavardžių, uždarytų juoduose gedulinguose rė
muose. Jis vis negalėjo tikėti. Argi gali taip būti? Ne, 
negali būti. Jis vėl kažką pastūmė ir dar arčiau įsika
bino į pirmuosius žodžius: Dvi sunkaus kalibro bombos 
pataikė į miesto halės rūsį. Ligi šiol surastos šios au
kos. Taip . . . Rita Wagner . . . Taip . . . Erna Morgen- 
strahl . . .

Iš vagonėlio išslinko jis paskutinis. Lėtai, kaip senat
vės iščiulptas senis su pračiaupta burna, jis nukrypavo 
į terasos pusę. Jį pralenkė du susikabinę jaunuoliai, 
vienas antrą švelniai per pečius plakdami. Jiedu supuo
lė į terasą ir tuoj šoko fotografuotis, r ...

Žengė jis ten, kur nešė jo kojos, nes jo mintis jau 
buvo pavargusi. Vis dėlto jis ir terason įėjo. Taip, tas 
pats suoliukas prie mūrinės sienos. Aną vakarą ką tik 
temo ir viršum savo galvų jie buvo suradę pirmąsias , 
žvaigždes, čia ji tada pirmą kartą apsiverkė, netikėtai . 
jo įžeista. Jis tuoj pradėjo atsiprašinėti, sakė, kad to 
daugiau nebebus, žadėjo būti geras ir paklusnus. Bet 
ji vis purtė galvą ir sakė, kad tai dar ne viskas, ne, ne, 
neviskas. Ir kai jis tada ją pabučiavo, pirmą pirmutėlį 
kartą, ji pasakė jam, kad dabar jau viskas, kad dau
giau ji nebepyks . . .

Palypėjo jis akmeniniais laiptais ir įėjo į bažnyčią. 
Mater Dolorosos jis nematė, nes skubiai žingsniavo prie 
suolo, kur kiekvieną sekmadienio rytą ji meldėsi ir giė-: 
dojo. Jos balsas buvo lėtas, tylesnis už visus kitus, bet 
toks minkštas, toks saldus, rodos, pati širdis būtų savo 
stygas palietusi:

“Tu ateini, mūsų Tėve, per kalnus, 
per uolas ir šlaitus, ir daubas, 
o mes skubam, mes sekam Tave, 
ir bučiuojam tas pėdas šventas . . .”

Ne, tas bažnyčios suolas dabar buvo tuščias, Erna 
čia neatėjo . . .
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PRASIDĖJO MOKSLAS

Rugsėjo 3 dieną pradėjo 
mokslo metus visos katali
kiškos mokyklos.

Philadelphijos lietuvių pa
rapijos turi savo mokyklas, 
kurios taip pat pradėjo savo 
mokslo metus.

Teko sužinoti, kad šv. Ka
zimiero parapijos mokykloj 
šiemet bus daugiau mokinių, 
kaip praeitais metais. Be to, 
čia veikia naujoviškai įreng
tas vaikų darželis, kurį vis 
daugiau ir daugiau lietuviškų 
šeimų vaikučiai pradeda lan
kytį.

Tikrai pagirtina, kad taip 
daroma, nes vaikų darželis 
labai gražiai patarnauja mo
kyklai ir namams palengvi
na: šeimos kelias valandas 
gali įduoti savo vaikus į auk
lėjančias rankas.

Šiais mokslo metais atida
rytas didelis ir moderniškai 
įrengtas mokyklos knygynas. 
Pernai seserys mokytojos ir 
Adomas Jablonskis su J. We- 
solowskiu sunkiai dirbo, kol 
viską prirengė knygynui.

Dabar mokykla turės vieną 
geriausių knygynų, gerai į- 
rengtą su lietuvišku skyrium. 
Patekęs tokin knygynan, ga
li pajusti mokslo ir knygos 
meilę.

Atnaujintas ir gražiai į- 
rengtas ir sveikatos kamba
rys.

Žodžiu mokykla bus pilnoj 
tvarkoj, ir mokiniai galės 
siekti mokslo.

Šv. Jurgio parapijos mo
kykloj šiemet dar daugiau 
mokinių. Tai gausiausia lie
tuviška mokykla. Ji turi ligi 
200 mokinių. Ten veikia vai- 

_kjį-darželis. šią vasarą atnau
jintas mokyklos vidus, nau
jai išdažyta, įvesta pagerini
mų. Mokslas pradėtas geroj 
nuotaikoj. Ten mokytojauja 
seserys pranciškietės.

Šv. Andriejaus parapijos 
mokykla yra pati mažiausia, 
bet šiemet mokinių skaičius 
nebus mažesnis. Mokytojos 
tikisi, kad mokslo metai eis 
sėkmingai.

Ką duos mūsų lietuviškos 
mokyklos lietuviškai visuo
menei šiais mokslo metais, 
tai pamatysime metų pabai
goj, bet jos daug žada. Pasi- 
sekimo-

IŠVYKO Į KALFORNIJĄ

Rugpiūčio 29 d. iš Phila
delphijos išvyko kun. J. Ku
činskas, Kalifornijon, Los 
Angeles.

Jis tik prieš mėnesį buvo 
atvykęs iš Vokietijos, trum
pai pasiliko Philadelphijoj, 
aplankydamas savo gimines 
ir dabar išvyko pas prel. Ma- 
ciejauską, kur gelbės lietu
vių veikime ir parapijos dar
be.

Keliaudamas sustos Chica
go j, kur aplankys gimines ir 
lietuvius pažįstamus.

Kun. J. Kučinskas atsive
žė daug žinių ir medžiagos iš 
lietuvių gyvenimo ir viską 
nori aprašyti spaudoj. Jis gy
vai sekė lietuvių veiklą ir 
mielai prisidėjo prie lietuvių 
veiklos.

Philadelphiejiečiams būtų 
labai miela turėti jį savo tar
pe, bet linkim ir naujoj vie
toj pasisekimo su lietuviais.

NUPIOVĖ KOJA

Talačkienė, 1348 S. Front 
St., ilgai sirgo Mt. Sinai ligo
ninėj, kur gydė jos koją.

Neseniai jai padarė sunkią 
operaciją ir nupiovė koją. Po 
operacijos ligonė kiek geriau 
jaučiasi ir šiomis dienomis 
sugrįžo namo iš ligoninės.

LANKĖSI J. RAJECKAS

Praeitą savaitę J. Rajec
kas, iš Lietuvos atstovybės 
Washingtone, lankėsi Phila
delphijoj.

Jis philadelphiečiams yra 
gerai pažįstamas iš savo kal
bų per minėjimus ir iš savo 
tikrai energingos ir patrijo- 
tiškos veiklos lietuvių ir Lie
tuvos naudai.

VOS NEUŽSIMUŠĖ

ŽUVUSIO KARIO METINĖS

A.a. Kazimieras Staniuky- 
nas žuvo karo fronte 1943 m. 
rugsėjo 14 dieną. Velionio 
motina gyvena 143 Siegel St. 
Kitą Savaitę yra antros meti
nės nuo jo mirties.

Tel. DEW. 5136 
i

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Labnluota* Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
lauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St U , - J ! •

Philadelphia, Pa.

ŠALIA TAIKOS KONFERENCIJOS
(Mūsų korespondento pranešimas iš Paryžiaus)

KUN. J. GIBAS 
PHILADELPHIJOJ

Rugpiūčio 31 dieną, iš New 
Philadelphia, Pa. atsikėlė 
Philadelphijon kun. Jonas Gi- 
bas.

Jis bus vikaru šv. Andrie
jaus parapijoj.

JAUNIMO VADŲ 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 6 dieną šv. Kazi
miero parapijos patalpose 
buvo įvykęs Philadelphi
jos lietuvių jaunimo vadų ir 
jų atstovų susirinkimas.

Mat, ir čia norima lietuvius 
jaunuolius ir jaunuoles la
biau sujungti bendran veiki
mam

Susirinkime sudarytas pir
mas planas Jaunimo Dienai, 
kuri bus organizuojama lap
kričio 17 dieną.

Tai pirmas žingsnis mūsų 
lietuvių jaunimo gerovei.

ATVYKO JĖZUITAS

Neseniai Philadelphijon už
suko kun. Kulbis, S.J.

Jis vyksta iš Prancūzijos 
Kanadon. Trumpai sustojo 
Amerikoj.

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m.
Direktorius 

ANTANAS DŽEKAS
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

I— - ' *

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vemon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salč. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkltčs 
dieną Ir nakti

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

i v. _____
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS

8304 - 16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.

Rugpiūčio 30 dieną kun. F. 
Daly, šv. Patriko parapijos 
vikaras, naktį važiavo pas li
gonį ir išėjus automobiliui iš 
kontrolės, smogė į stulpą ir 
sunkiai susižeidė.

Policijos ir greitosios pa- 
gelbos automobiliu buvo nu
vežtas ligoninėn, kur padary
ta greita operacija.

Jis smarkiai sužalojo savo 
galvą ir visą kūną.

Jei ir pasveiks, tai bus be 
vienos akies ir daug nukentė
jęs.

MIRĖ

Rugpiūčio 22 d. mirė Tere
sė V. Evers, 34 metų amžiaus.

Palaidota šv. Kryžiaus ka
pinėse.

Laidotuvių apeigas aprūpi
no J. Kavaliauskas.

“The Tablet” Rašo 
Apie Lietuvę

Brooklyn© katalikų savait
raštis “Tablet” rugpiūčio 3 d. 
laidoje net 3 kartus mini Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių 
vardus.

Antrašte “Lithuanian 
American Council Urges U. S. 
Power Save Baltics Sov
ereignty” ištisai paduotas 
per 3 špaltas AL Tarybos 
H. Trumanui Paryžiaus kon
ferencijos išvakarėse adre
suotas memorandumas.

Kitoj vietoj reprodukuota 
ALT Vykdomojo Komiteto 
kabelgrama Sekretoriui J. F. 
Byrnes, protestuojant prieš 
akreditavimą į Paryžių rusų 
atsivežtų Baltijos kvislingų 
(Ratomskio, Valeskalns ir 
Kruss) ir liepos 27 iš Cleve
land© datuotas pranešimas 
apie 55-tos Amerikos Lietu
vių R. K. Susivienijimo Kon
vencijos eigą.

Iš viso, tenka pastebėti, 
kad tas savaitraštis visuomet 
atidžiai seka lietuvių reika
lus, jiems užjaučia ir veik 
kiekviename numeryje su
randa vietos juos paminėti. 
Rimtesnio reikalo atveju je 
nepasigaili ir ilgesnio komen
taro. Tiek informaciniu, tiek 
redakciniu požiūriu, savait
raštis išeina visuomet turtin
gas ir įvairus. Ypatingai vy
kusiai komponuojami redak
ciniai straipsniai (editoriali- 
niai), jo atsakingieji redak
toriai visuomet sugeba iš
skirti visuomenei labiausiai 
rūpimas temas ir jas ryškiai, 
trumpai ir aiškiai suformu
luoti.

Taip pat vykusiai parinkti 
ir laikraščio bendradarbiai iš 
šalies. Tiek savo kompetenci
ja, tiek literatiniu stiliumi, 
jie tikrai imponuoja. “The 
Tablet” galima užsiprenume
ruoti 1 Hanson Place, Brook
lyn 17, N. Y. Metinė prenu
merata tik $2.50.

Šalia bevykstančių politi
nių diskusijų ir įvairių įtemp
tų posėdžių, kurie ne visiems 
yra įdomūs ir prieinami, kon
ferencija yra davusi tam tik
rą atspalvį visam Paryžiui.

Buvimas čia tūkstančių 
naujų elegantiškų ir turtin
gų žmonių yra visur jaučia
mas. Ar tai būtų operos spek
takliai, ar tai dramos teatro 
dalykai, ar tai didžiosios ka
vinės, ar tai didieji magazi
nai, ar muziejai—visur ir vi
sur sutiksi puikių, puošnių 
svetimšalių — diplomatų, po
litikų, žurnalistų su savo 
dukromis, žmonomis.

Šiltais saulėtais sekmadie
niais, kad posėdžių nėra, jie 
išvažiuoja į gamtą: į Versalį, 
apžiūrėti Prancūzijos kara
lių rūmų, gražių sodų, puikių 
fontanų; į Fontenebleau, St. 
Germaino ir Bulonijos miš
kus.

Nakčia daugelį jų galima 
sutikti linksmybių kvartale 
Montmartre. Kabaretai, ma
siniai reviu, dansingai suvie
nija čia visus be skirtumų. 
Šampanas čia yra didelis so
lidarumo ir sutarimo fakto
rius.

Ar kurie Paryžių iš anks
čiau pažįsta ar kurie jį mato 
pirmą kartą, visi būtinai ap
lanko šį kvartalą, kur, gal 
būt, tiek prisiminimų iš prieš
karinių laikų atgaminimas, 
tiek naujų nuotykių ieškoji
mas apie vidunaktį sutraukia 
čia Paryžiaus mylėtojus.

Tik anksti rytą, apie 5 ar 6 
valandą, kada patarnautojai 
pateikia sąskaitas, kada dža- 
zas pavargęs vos girksi, di
džioji ir gražioji Paryžiaus 
iliuzija dažnai išnyksta, ir su
sirūpinusiais veidais, nusimi
nę nuvargę svečiai linguoja 
link namų.

Konferencijos apsauga
Senato rūmai, kur vyksta 

konferencija, sudaro apgul
tos tvirtovės vaizdą. Virš jos 
plevėsuoja pusiau stiebo nu
leista vėliava.

Daugelis jau pirmą konfe
rencijos dieną pagalvojo, kad 
gal kas nors iš svarbiųjų mi
rė. Bet pasirodė, kad vėlia
vos užtraukimo mechanizmas 
yra pagedęs, ir vėliava vis 
lieka ir toliau pusiau stiebo 
kaboti.

Ant rūmų stogo vaikšto ir 
nuolat budi šeši gaisrininkai. 
Jų “kaskės ir pilna militari- 
nė apranga sudaro įspūdį, 
kad priešlėktuvinė artilerija 
laukia oro puolimo.

Rūmus apsupę laiko 150 
paprastų policininkų, 120 res
publikos gvardijos karių, 80 
policijos prefektūros ir slap
tos policijos inspektorių, 15 
policijos komisarų, 20 polici
jos autovežimių ir 30 moto- 
ciklistų.

Visi įėjimai, išėjimai, lan
gai, durys, rūsiai, aukštai, 
pastogės yra saugojama. 
Kiekvieną dieną nuodugniai 
patikrinami visi rūmai, 10 
minučių prieš posėdį patikri
nama salė. Specialis saugumo 
valdininkai budi ir seansų 
metu salėje. Jų misija—klau
syti, žvalgytis ir nieko nekal
bėti.

Kai kurios delegacijos turi 
atsivedę savo apsaugą.

Įeiti į rūmus reikia specia
lios kortelės. Automobiliai 
turi specialius konferencijos 
ženklus. Yra keturių rūšių 
ženklai: balti, mėlyni, raudo
ni ir žali. Automobiliai su 
baltais ženklais priklauso la
bai didelėms asmenybėms: 
ministeriams,ambasadoriams 
ir delegacijų šefams; su rau
donais ženklais yra antraei
lių asmenybių: ambasadų 
atašės arba delegatų; su mė
lynais ženklais—spauda ir su 
žaliais—sekretoriatai.

Garbės kieme gali sustoti 
tik automobiliai su baltais 
ženklais.

Pilnaties posėdžiai kartais

būva labai nuobodūs dėl kal
bų vertimų. Mat, kiekviena 
pasakyta kalba yra išverčia
ma į dar kitas dvi kalbas. Pa
sakytoji kalba angliškai tuoj 
po to yra išverčiama į pran
cūzų ir rusų kalbas.

Šių vertimų metu salė daž
nai ištuštėja ir delegatai, bei 
žurnalistai eina į prieškam
barius pailsėti arba į čia pat 
esančius restoranus šampano 
ar kito ko atgaivinančio pa- 
girkšnoti.

Tai taip vyksta labai iš lė
to ir keistai ši konferencija, 
iš kurios milijonai žmonių 
laukia taikos ir gerovės.

Tik gaila, kad daug ženklų 
rodo, jog ir ši, kaip ir kitos 
buvusios praeityje konferen
cijos, tautoms tikros taikos 
neduos.

K. B.
Paryžius, 1946-8-22.

Lietuvių Evangeliku
Suvažiavimas

tu, rizika ir kančiomis. Poli
tinis išeivis ar tremtinis ne
ieško sau gūžtos visiems lai
kams, jis užsienyje tenori 
prabūti didžiojo laukimo ir 
budėjimo metą ir sugrįžti su 
dideliu moralinių vertybių 
bagažu.”

Straipsnis baigiamas šiais 
žodžiais: “Mes tikim, mes 
grįšim! Nuo jūrų tęsias mū
sų žemė, iš amžių kyla mūs 
tauta, ir nebesulaikomai ar
tėjame į nakties pabaigą iš
tikimi laisvei ir žmonišku
mui. Lietuva vėl bus ir pati 
pas save šeimininkaus, ir į tą 
uostą — vardu Lietuva — su
grįš laivai, piktų vėjų išpluk
dyti į tolimus svetimus van
denis, tųjų laivų praretintos 
įgulos tėvų žemelę mylės užu 
širdį brangiau, nes ji mūsų, 
ji mūsų įkvėpimas ir darbų 
teisėjas.”

Vedamasis pasako tūkstan
čių tremtinių mintis ir sieki
mus! Tėvynės atstatymas, 
kieta kova, budrumas, akylu
mas dėl tautinių ir valstybi
nių Lietuvos idėjų lydi jų 
darbus ir mintis.

O tikėjimas ir viltis Lietu
vos ateitimi juos stiprina ir 
palaiko.

Hanau mieste įvyko pirma
sis lietuvių evangelikų kuni
gų ir bažnyčios atstovų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
per 100 atstovų iš visų trijų 
Vokietijos sričių.

Apytikrėmis žiniomis, iš
virintų lietuvių stovyklose 
Vokietijoje gyvena apie 13,- 
000 lietuvių evangelikų, jų 
tarpe nemažai iš Klaipėdos 
krašto.

Suvažiavimas buvo šaukia
mas aptarti, kaip sutvarkyti 
evangelikų parapijinius or
ganus, sutvarkyti giesmyno 
ir tikybinių knygų leidimo 
klausimas, pamaldų suvieno
dinimo reikalus (stovyklose 
yra liuteronų ir reformatų ir 
t.t.).

Išrinkta laikina taryba, ku
ri pasiskirstė: Dr. O. Stanai
tis—pirm., J. Pauperas—vi- 
cepirm., Neimanas — reikalų 
vedėjas, A. Puskepalaitis ir 
J. Grigolaitis—nariai.

Garbės pirmininku vienbal
siai išrinktas gen. superin
tendentas prof. P. Jakubėnas.

Suvažiavimą sveikino Vati
kano delegatas lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje kan. 
F. Kapočius. Kalboje, tarp 
kitko, jisai pažymėjo:

“Suglauskime labiau savo 
eiles ir bendrom jėgom ruoš
kimės dvasiniam ir fiziniam 
mūsų tautos ir tėvynės Lie
tuvos prisikėlimui.”

IŠ TREMTINIŲ SPAUDOS 
VOKIETIJOJE

Šiuo metu daugelis Vokie
tijoje išeinančių tremtinių 
laikraščių švenčia vienerių 
darbo metų sukaktį.

Visi laikraščiai apžvelgia 
nueitų metų darbo vaisius ir 
pasiekimus. Bendrai konsta
tuojama, kad tremtinių spau
da atliko didelį tremtinių in
formavimo darbą, be to, pri
sidėjo prie tų didžiųjų užda
vinių, kurių siekia ne tik 
tremtiniai, bet ir visa lietu
vių tauta.

Taip pat konstatuojama, 
kad nors metai praslinko, ta
čiau uždaviniai liko tie patys, 
kaip ir prieš metus.

Štai savo darbo metus ap
žvelgęs, gražiai redaguoja
mas “Kelyje Tėvynėn” savo 
vedamajame tarp kitko taip 
rašo: “Esame išeiviai, esame 
lietuviai. Kiekviena mūsų 
stovykla, kiekvienas mūsų 
kambarys yra, sakytum, ma
žytė Lietuvėlė. Kiekvienas 
mūsų žingsnis ir darbas toly
gus Lietuvos atstovavimui 
užsieniuose. Turime pripažin
ti—istorija visų pirma pripa
žins šlovę aniems bevar
džiams, kurie paliko kovoti 
pačiose pirmosiose pozicijose 
ar yra ištremti į rytus. Tatai 
turime aiškiai įsisąmoninti ir 
savo žygius matuoti Lietuvo
je likusiųjų ar į Rytus iš
tremtųjų brolių ir sesių ryž-

Nuostoliai Lenkijos

Lenkija. — Kard. Hlond 
prenšė, kad šio karo metu jo 
diocezija labai nukentėjo. Žu
vo 420 kunigų. Išvežta 1,000 
kielikų, 800 komuninių, 500 
kitų šventų indų, 8,000 arno
tų ir kitokių bažnytinių rūbų 
ir visai sugriauta ar sunai
kinta apie 1,000 bažnyčių.

Nukentėję Čekų 
Kunigai

Čekoslovakija. — 260 čekų 
katalikų kunigų iš įvairių 
vyskupijų buvo uždaryti vo
kiečių koncentracijos lage
riuose. Kiti 111 buvo inter
nuoti arba patyrė persekioji
mą. 8 pasmerkti mirti ir 58 
mirė koncentracijos lageriuo
se.

UŽ PRIVATINES MOKYK 
LAS PRANCŪZIJOJE

LITHUANIA: COUNTRY
AND NATION

Tokiu pavadinimu išėjo 62 
puslapių knygelė, Augsburgo 
išvietintų lietuvių bendruo
menės išleista apie Lietuvą.

Knygelę spaudai paruošė 
Dr. A. Stanys.

Sprendžiant iš antraščių, 
knygelei spausdinti leidimą 
davė UNRRA Team 150, 
Schongau.

Kaip žinome, išvietinti lie
tuviai yra UNRRA globoje ir 
turi klausytis visų tos orga
nizacijos patvarkymų. Tarp
tautinio pobūdžio organizaci
ja būdama (nors USA įnašas 
joje siekia su viršum 70%), 
joje dalyvaujant ir rusams, 
neišvengiamai UNRRA rodo 
itin didelio jautrumo visais 
Rusiją paliečiančiais pasi
reiškimais. Deja, tas UNRRA 
santūrumas kartais išeina 
net iš natūralių faktines isto
rijos ribų.

Tas perdėtas UNRRA jaut
rumas neišvengiamai turėjo 
atsiliepti ir į Dr. A. Stanio 
darbą. Visais atžvilgiais ge
rai dokumentuotas, nuosek
liai parašytas ir reikiamoje 
proporcijoje išlaikytas, vei
kalas šlubuoja naujausios is
torijos kritiškos apžvalgos 
stoka.

Nors tas veikalas lietuvių 
tremtinių iniciatyva ir triūsu 
parašytas, bet 
stebėtis stebisi, 
tokiame veikale 
apleistos net
tremtinius į Augsburgą atve- 
dusios.

Keistu istorijos rato pasi
sukimu ir vėl lietuviškam žo
džiui, kad ir Amerikos valdo
moje teritorijoj, į viešumą iš
leisti reikia gauti cenzūros 
sutikimą, kur bet kuris Mask
vos atžvilgiu, nors ir teisin
gas, bet nemalonus žodis rau
te išraunamas. Lietuviui tai 
nemaloniai primena anuos 
maskoliškos priespaudos lai
kus.

Liūdniausia, kad šiame ne
dėkingame cenzūros aparate 
turi dalyvauti ir žmogaus 
laisvę simbolizuojantis kraš
tas Amerika.

Grįžtant prie knygelės pa
stebėsime, kad ji yra suskirs
tyti į 4 pagrindines dalis: 
kraštas ir žmonės, istorinė 
apžvalga, kultūrinio gyveni
mo bruožai ir ekonominė ap
žvalga. Kiekvieną dalį rašė 
atskiri autoriai.

Veikalas pasižymi gausin
gais ir tikrai skoningai pa
rinktais vaizdais.

skaitytojas 
kokiu būdu 
galėjo būti 
priežastys,

“INŽINIERIŲ KELIAS”

Tokiu pavadinimu Lietu
vių Inžinierių Draugija Vo
kietijoje pradėjo leisti savo 
laikraštį.

įORESPONDEI

Įįlo metų pradžiai$o metų pradžia 
ip9d.Marianapolio K(
Won, Conn., prade 
jpsius 1946-47 moksl 

naujais mokslo metai 
j nauji darbai, nauj 
veikla, kyla naujos vii 

j ^metais tikimasi, kat 
be karo trukdymi 

-įdirbti ir pasitarnaut 
įimo labui.

jlina, kad Marianapolie 
per karą, neatsižvel 

vykiausius keblumus 
yn mokslo ir visuo 

e.

Prancūzija. — Prancūzijos 
Episkopatas nutarė visomis 
galioje esančiomis priemonė
mis kovoti už privatines mo
kyklas. Vyskupai pareiškė: 
“Kovodami už privatinio mo
kymo laisvę, kovojame už vi
sas žmogaus asmens laisves, 
nes jos visos yra tarpusavyje j 
tampriai surištos.”

Prancūzų valdžia apdova
nojo garbės legijono kryžių- ] 
mi aukštąjį Indokinijos ko
misarą admirolą Thierry 
d’Argenlieu. Šis admirolas 
yra vienuolis karmelitas. 
Prancūzų valdžia jį paprašė 
vardan tėvynės gerovės lai' 
kinai eiti šias sunkias parer 
gas. Prieš įstodamas į karme- 
litų ordeną jis buvo karys.

APGAILESTAUJA SAVO 
KLAIDĄ

ajas tipas yra Lie-

š su šiais mokslo me
si nuveikti ir taipogi 
j pasitarnauti mūsų 

ypač tiems, kurie dėl 
turėjo sutrukdyti

dėtai oficialiai prasi- 
įįningomis mišiomis.

Ifc riešą mokytojų ir 
lapaimimo sesija. Fa
liniu mokslo metų į- 

tars kolegijos rek- 
Dr. Juozas Vaškas ir 

kun. Petras Baraus-

padidintas 
irijonų vadovybė, ži- 
degijos svarbumą ir Į 

sunkų šios įstaigos 
paskyrė net penkis 
Lieto narius. Kolegi- 

tė pakvietė keletą pa- 
aokytojų, kurie yra 
■ savo mokslo šakoj.

i ir našlaičiai
metų studentų 

me du naujus stu- 
Studentų tarpe ra- 

i atleistus jaunuo- 
iertraukė savo moks- 
j vieną ar kitą karo

Lietuvos pabėgėliais 
te skaudžiausiai 
a karo—liko tikri 
hi, neturį nei tėvų, 

nei reikalingiausių
U-

ijonų vadovybė nu- 
atvykusius keturis

i ir auklėti..

Ispanija. — “Aš padariau 
didelę klaidą, kad kovojau i 
prieš katalikų institucijas,” 
parašė Regina Garcia savo 
laiške Santander’o laikraš' 
čiams, grįžusi į katalkų Baž' 
nyčią. Ji buvo kairiųjų atsto-|™menės įstaiga 
vė Santander ir La Passiona-I 
ria bendradarbė civilinio ka-( 
ro metu.

Kolegija yra 
lietuvių visuo- 

ą Todėl svarbu, 
rimas, veikla ir rei
kėtų ir kad Ame- 

|'ų visuomenė jai 
riopą pagalbą. Jos 

■iniūsų pažanga, jos 
Italija. — L’Ari praneša,!reikalai, jos 

kad apie rugsėjo mėn. Kata-|^miisil pasiseki- 
’iaavimas yra mū- 

A V. M.

FILMĄ PAGAL 
“FABIOLĄ”

likų Kino teatro centras ža-f
da išleisti grandiozinę, spal^ 
vuotą filmą, pastatytą pagal- . ~
žinomą kard. Wiseman istori-|MClSCO, tai 
nę apysaką “Fabiola.

Japonija.—Naujajame Ja 
ponijos ministerių kabinet 
švietimo ministerių yra kata 
likas, Tanaka Kotaro.Tai pir 
mas įvykis Japonijos istori 
joje, kad katalikas tampa mi 
nisteriu.

Be to, dabartinio Japonijo
ministerių kabineto pirminin 
ko Joshida Shigeru šeima 
visa katalikiška, o jis pats r 
do daug palankumo kataliku® J. V. Kazlauskas, 
Bažnyčiai.

KATALIKAS JAPONŲ 
MINISTERIS

t Skirius.

rt, Conn

I Šalpos Fondo 
si susirinkimus, 
naujas susirinki- 
rugsėjo 16 d.

'CP savo išvažiavi- 
„ ■ Visi gražiai pa
artu su choru bu-

sijas “Kalifornijos

2a žinių apie vietos

RELIGIJOS DĖSTYMAS 
JAPONIJOJ

1 Pranckietis, var- 
' Stanišauskas ir 
:Rybokas.

pradeda savo

bus rugsėjo
Gen. MacArthur patvarky 

mu, po 1946 metų Japonijoji 
vėl leista laisvas religijoi 
dėstymas mokyklose.

Katalikų mokyklose tiky - --------
bos pamokų lankymas yri 'geliai neturė- 
nrivo 1 nm o o nnf- ir YYolra

tėveliai savo 
ir vaikinus, tu- 

J prirašytų į cho- 
•tfai ir jiems nau
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privalomas net ir nekatali 
kams mokiniams; valstybė 
nėse—paliktas laisvai.

Buvęs Japonijos ambasa^ 
dorius Italijai Toshio Shiraį 
tori iš koncentracijos stovyk 
los parašė laišką užsienių reą 
kalų ministeriui. Jis sakd 
kad krikščionybė yra Japoną 
jos ateities viltis. Ir pati 
imperatorius turi pasirinkti 

Į šį kelią.

.iras yra svar-
7 lietuvybės palai-

kurie tik mėg-

Bičiūnas su šei- 
J i vargonininkų 
^ęsįBridgepor- 
? A. Stanišauską 
M seimą.
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Nuostoliai Lenki jos
Bažnyčiose

Lenkija. - Kari Hlojį 
renšė, kad šio karo metu jo 
iocezija labai nukentėjo, fo. 
o 420 kunigų. Išvežta i,Ooį 
d etikų, 800 komuninį^ 
dtų šventų indų, 8,000 amo. 
ų ir kitokių bažnytinių 
r visai sugriauta ar suuai- 
rinta apie 1,000 bažnyčių.

ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

f Marianapolis

Nukentėję
Kunigai

I Mokslo metu pradžia 
ligsėjo 9 d. Marianapolio Ko-

i, Thompson, Conn., prade- 
I įaujuosius 1946-47 mokslo 
| s. Su naujais mokslo metais 
| deda nauji darbai, nauja 
Imtų veikla, kyla naujos vil-

5u šiais metais tikimasi, kad 
įgalima be karo trukdymų 
|iau nudirbti ir pasitarnauti

iš Kunigų Vienybės seimo, buvo 
sustojęs pas vietinį kleboną kun. 
J. V. Kazlauską kelioms die
noms.

Kun. Jusevičius yra Omahoj, 
Nebr., šv. Antano parapijos kle
bonas. O.

Waterbury, Conn
Tarybos piknikas

Pranešama, kad iš ALT pik-
Čekoslovakija.-260 eeh) 

katalikų kunigų iš 
vyskupijų buvo uždaryti vo 
kiečių koncentracijos 
riuose. Kiti 111 buvo inta. 
nuoti arba patyrė perėji
mą. 8 pasmerkti mirti ir 
mirė koncentracijos lageriuo
se. .

į jaunimo labui.
I žymėtina, kad Marianapolio 
I *ija pei’ karą, neatsižvel- 

; į visokiausius keblumus, 
? pirmyn mokslo ir visuo- į ?s gyvenime.
kimasi su šiais mokslo me- 
daugiau nuveikti ir taipogi 
ceriopai pasitarnauti mūsų 
imui, ypač tiems, kurie dėl 
• tarnybos turėjo sutrukdyti

niko gauta $925.95. Visas pelnas 
skiriamas Lietuvos laisvės bei 
lietuvių tremtinių reikalams.

Tikrai girtinas ir labai įverti
namas visuomenės tokis pavyz
dingas prijautimas Lietuvos rei
kale.

Plačiau apie pikniką buvo per
eitam numery.

Daug pasidarbavo gerb. kleb. 
kun. J. Valantiejus, ALT pirm.

mokslą. A. J. Aleksis, kun. V. Ražaitis,

1

L-
r

UŽ PRIVATINES ME
LAS PRANCtm

Prancūrija.-Praraja 
' Episkopatas nutarė vis® 
galioje esančiomis prim 
mis kovoti už privati®® 
kyklas. Vyskupai pateikė: 
“Kovodami už private® 
kymo laisvę, kovojamemri- 
sas žmogaus asmens fa

lokslo metai oficialiai prasi- 
I su iškilmingomis mišiomis. 
gnišių bus vieša mokytojų ir 
jinių susipažinimo sesija. Fa- 
jeto vardu mokslo metų į- 
rinį žodį tars kolegijos rėk
us kun. Dr. Juozas Vaškas ir
ektas kun. Petras Baraus-

Fakultetas padidintas
ėvų Marijonų vadovybė, ži- 
ama kolegijos svarbumą ir

kun. P. Pranokus, T. Matas, P. 
Jokubauskas, M. Karinauskienė, 
J. žemaitis, B. Petrauskas, M. 
Kašėtaitė, A. šambaris, K. Je- 
saitienė, J. Jakštas, O. Girdžiaus- 
kienė, K. Dapkus, J. Trečiokas, 
M. Stankevičienė, M. Bekerienė, 
L. Pranckietis, S. Sapranienė, O. 
Šmotienė, V. Jagminas, N. Meš- 
kunienė, S. Kairaitis, V. Urbo
nas, J. Bernotas ir M. Andriky- 
tė.

nes jos visos yra taipsųje 
tampriai surištos."

Prancūzų valdžia iph

usdama sunkų šios įstaigos 
avinį, paskyrė net penkis 

į jus fakulteto narius. Kolegi- 
vadovybė pakvietė keletą pa
liečių mokytojų, kurie yra 
žymėję savo mokslo šakoj.

į Veteranai ir našlaičiai
ių mokslo metų studentų 
ičiuje rasime du naujus stu- 
tų tipus. Studentų tarpe ra- 
e garbingai atleistus jaunuo- 
, kurie pertraukė savo moks- 

1 stodami į vieną ai’ kitą karo 
*ga- litų ordeną jis buvo ir iybos šaką.
irp- ------------
*ci" APGAILESTAUU 
lsas KLAIDI

B2 
go 
LO- 
zą. [nojo garbės legijooo bš 
>šė mi aukštąjį Indoktej b 

misarą admirolą fe 
ių, d’Argenlieu. Šis ižte 
mąlyra vienuolis taĖ 
50, Prancūzų valdžia jį F 

vardan tėvynės geiorisi 
lie- kinai eiti šias sunkiasi 
e ir gas. Prieš įstodamas

Susirinkimas
Waterbury AL Tarybos susi

rinkimai įvyksta kas mėnesio 
antrą sekmadienį 3 vai. po pietų. 
Nemuno svetainėje, 48 Green 
St.

Busiantis susirinkimas įvyks 
sugsėjo 8 d. Bus daug svarbių 
raportų. Visų draugijų atstovai 
ir atstovės kviečiami gausiai da
lyvauti. M. Andrikis.

ims, 1 Ispanija.-“A1? 
r. didelę klaidą, W 
lsal.s prieš kataliką H 
aasi- y _ .
□ "D Ą į/***'*M'z ---

A laiške Santandefo >
oasi-

seina 
isto-

parašė Regina G*1®

jaut- 
nrėjo 
tanio
s ge- 
osek- 
įmoje
, vei
ns įs
taigos

čiams, grįžusi Į 
nyčią. Ji buvo kairį- 
vė Santander ir U 
ria bendradarbė 
ro metu.

filmą
‘TABIOM’

tras naujas tipas yra Lie- 
s našlaičiai.
rtu su Lietuvos pabėgėliais 
tokių, kurie skaudžiausiai 

entėjo nuo karo—liko tikri 
našlaičiai, neturį nei tėvų, 
astogės, nei reikalingiausių 

enimo reikmenų.
'ėvų Marijonų vadovybė nu- 

dabar atvykusius keturis 
aičius priimti ir auklėti. -
olegija visuomenės įstaiga 
[arianapolio Kolegija yra 
ų Amerikos lietuvių visuo- 
es įstaiga. Todėl svarbu, 

i jos gyvenimas, veikla ir rei- 
i mums rūpėtų ir kad Ame- 
s

Ruvių 
triūsu 
ytojas 

būdu 
o būti
žastys, | 
ą atve-

lietuvių visuomenė jai 
visokeriopą pagalbą. Jos 

inga yra mūsų pažanga, jos 
alai yra mūsų reikalai, jos 
ekimas yra mūsų pasiseki- 
jos pasididžiavimas yra mū- 

bsididžiavimas. A. V. M.

Italija. - VM! 
kad apie rugsėjo^ 
likų Kino teatro 
da išleisti 
vuotą filmą. rrancisco, Cal 
žinomą kard-W^I
nę apysaką W| iepos menesį Šalpos Fondo 

r * s turėjo su susirinkimus.
11RW atostogų naujas susirinki- 

j^TALKAS’* Įšaukiamas rugsėjo 16 d.

Paskutinis sezono piknikas
Linksmas ir paskutinis sezono 

piknikas įvyks sekmadienį, rug
sėjo 15 dieną, Linden Parke, 
Union City, Conn.

Pradžia 12 vai. Rengia Lietu
vai Vaduoti Sąjungos 9 skyrius.

Dienos programa yra paruoš
ta įdomi ir graži. Kalbės LVS 
pirm. inž. Pijus J. Zuris, iš Lake
wood, Ohio, dabartinis kandida
tas į gubernatoriaus pareigas 
kong. Joseph E. Talbot ir kiti į- 
žymūs svečiai.

Dainuos broliai Vasiliauskai iš 
Brooklyn, N. Y. šokiams gros 
Victor Zembruski radijo orkes
tras.

Bus skanių užkandžių ir gėri
mų.

Šio pikniko pelnas skiriamas 
pabėgėlių šalpai.

Todėl kviečiame visus atsilan
kyti į pikniką ir paremti šį lab
daringą darbą. Kartu ii' laiką 
praleisite linksmai su savo drau
gais. Dr. M. J. Colney.

MJN1S0;
Bsirode naujas “Kalifornijos 

 

Japonija.-*|lvių” nunlerj?'. . . ,

ponijos i®*9; e nemaza Zlnlų aple 
švietimo mini^. 
Ukas,TanakaKo> 
mas įvykis 
joje, kad katal^ 

nisteriu. j 
Beto.dai’8^,, 

Į minisf erių kabio 
. . koJoshidaSiį^ 

dos lal- visa katalikėj 
do daug palauk 

ame Bažnyčiai. 
aparate1 
imogaus 
is kraš-

o pasi- 
:am žo- 
valdo- 

imą iš- 
mzūros 
š Mask- ■ 
teisin- 

dis rau- 
viui tai 

anuos

ių veikimą.

idgeport, Conn
įdaguoja A. Skirius.

Mt. Carmel, Pa.

Bayonne, N. J.
Lietuvių parapijos piknikas į- 

vyksta šį sekmadienį, rugsėjo 8 
d., parapijos darže.

Pradžia 2 vai. po pietų.

Alice Ambrozevičiūte ištekėjo 
už Edv. Lipsky rugpjūčio 31 d.

Vestuvių puota buvo parapijos 
salėje.

Kun. B. Mikalauskas mūsų 
parapijoj dirbo visą rugpjūčio 
mėn.

Rugpjūčio 11 d. Arlene Ann 
Tuselino buvo pakrikštyta mūsų 
bažnyčioje. Jos motina yra lie
tuvė.

Stan. Mockai ir P. Grekštai 
mūsų bažnyčiai paaukojo Kūdi
kėlio Jėzaus statulą, pastolą ir 
vazonus gėlėms, atminimui P. 
Grekštų duktės Julijonos.

Katalikų veteranų draugija 
savo pikniką turėjo rugpjūčio 11 
dieną. Gerai pasisekė. Buvo įvai-

1 ri programa.

MALDŲ VAJUS Už LIETUVĄ

5

VIETOS ŽINIOS
- -------------------------------------- -----———o——---------------------------------------------------

Grinienė - Stakytė, Marijona, gyv. 
Chicagoje.

Griškus, iš šakių aps., gyv. Brook
lyne.

Gudas, Jonas, iš Gilvydžių k., Vie
šintų vai.

Gudiškytė, Marijona, ištek, pavardė 
nežinoma, sesuo Petro Gudiškio, iš Pa
nemunės vai.

Ilagen - Urbonaitė, Liudvika, spėja
mai gyv. Clevelande.

Haesler, August, iš Viltrakių k., ša
kių aps., gyv. New Yorke.

Janiulis, Eduardas, gyv. Chicagoje.
Janušauskas, Kazimieras, iš Antkal- 

niškių k., Jurbarko vai., ir jo šeima 
gyv. Waterbury.

Januška, Juozas, iš Veliuonos.
Jasaitienė - Juosupaitytė, Marijona, 

iš šilinės k., Tauragės vai., jos vyras 
Vincas Jusaitis ir sūnus Leonas, gyv. 
Baltimorėje.

Jonenienė - Stakytė, Darata, gyv. 
Chicagoje.

Jonikas, Jonas ir Juozas, iš Skirsne
munės par., Jurbarko vai.

Jucienė - Vasiliauskaitė, Elena, iš 
Panevėžio gyv. No. Chicago.

Juknevičienė, našlė Vlado Juknevi
čiaus, jok duktė Harriet, kurios ištek, 
pavardė nežinoma ir sūnus, gyv. Chi
cagoje.

Juodkojis, Juozas, iš Bartininkų vai., 
šakių aps., gyv. Elizabethe.

Jurkevičius, Jonas ir žmona Jurke
vičienė, Mary, lankėsi Liet. 1939 m.

Kairys, Juozas ir Vladas, kilę ar tu
rėję giminių Žarėnų vai., Telšių aps., 
gyv. W. Pullman, Chicago, Ill.

Kairys, Stasys, sūnus Domo, iš Žarė
nų vai., Telšių aps., gyv. W. Pullman, 
Chicago, Ill.

Kantwill - Račkauskaitė, Sophie, 
duktė Aleksandro ir Juzefos, iš Tau
ragės aps., gyv. Chicagoje, 4334 S. 
Western Ave.

Korsakas, Jonas, iš Legailių k., Bir- 
ži^aps., gyv. Chicagoje.

Kriukas, Feliksas, gyv. farmoje prie 
Lewiston, Me.

Kučinskas, Motiejus, iš Liubavo vai., 
Marijampolės aps., gyv. New Yorke.

Kudirkaitė, Ona, ištek, pavardė ne
žinoma, rašytojo Vinco Kudirkos duk
terėčia, išvykusi iš Marijampolės su 
tėvu Motiejum.

Kulikauskienė - Kubiliūtė, iš Varei
kių k., Subačiaus vai., Panevėžio aps.

Kulvinskaitė, Kotryna, ištek, pavar
dė nežinoma, iš Dauginėlių k., Veiks
nių vai., Mažeikių ap., gyv. New York.

Kupstienė - Birštonienė - Miliūnai- 
tė, Uršulė, iš Bartininkų, Vilkaviškio 
aps., gyv. Brooklyne.

1 Kvedaravičius, Antanas, kil. ar tu
rėjęs giminių Sventažerio vai., Seinų 
aps., ir jo sesuo Antanina Kvedaravi
čiūtė.

Lapinskas, Juozas, su šeima gyv. 
Chicagoje.

Linkis, Eduardas, gyv. Waterbury.
Liogė, Grigalius ir Jonas, iš Gilvy

džių k., Viešintų vai.
Lulewich, Julian, gyv. 3101 S. Hal- 

sted St., Chicago, Ill.
Mališauskaitė, Albina, ištek, pavar

dė nežinoma, iš Ivaišonių k., Antane- 
munio vai., Alytaus aps.

Mamaitis, E., gim. Latvijoje dirbo 
Hollywoode.

Matulevičius (Matis), Vincas, sūnus 
Petro, gim. Balsupiuose, Marijampo
lės aps., ir jo du sūnūs, gim. Amerikoj.

Meškevičius, Petras, gyv. New Yor
ke ar Chicagoje.

Miliukevičiūtės, Juzė ir Agota ir ju
dviejų du broliai Miliukevičiai, iš II- 
gininkų k., Kapčiamiesčio vai., gyv. 
Chicagoje.

Miliūnaitės, Adelė ir Ona, iš Barti
ninkų k., Vilkaviškio aps., gyv. N. Y.

Mitkevičius, Vladas, iš Stanaičių k., 
Padubysio vai., Šiaulių aps.

Montvilas, Jonas, iš Vaičgirio.
Navickas, Kazimieras, gyv. Bayonne, 

N. J.
Norvaišai, iš Kuršėnų, Šiaulių aps.
Pakštys, Jonas, iš Pakščių k., Šėtos 

vai., Kėdainių aps., gyv. Detroite.
Paškauskas, Juozas, iš Gilvydžių k., 

Viešintų vai.
Pavilionis, Pranas, iš Gilvydžių k., 

Viešintų vai.
Petkevičius, (Petkus), Benediktas ir 

jo brolis, kurio vardas nežinomas.
Petrauskas, Kazimieras, gim. Ame

rikoje, gyv. Liet., Kapčiamiesčio m., 
gyv. Brooklyne.

Petryla, Aloyzas, iš Rakandžių k., 
Gruzdžių vai., Šiaulių aps., gyv. Bos
tone.

Pocius, Juozas, iš Petraičių km.
Pocius, Viktoras, iš Legaitėlių dv., 

ir jo žmona Vincė Pocienė - Dregnytė.
Pūkas, Antanas ir Juozas, iš Žemait

kiemio k., šiliavoto vai., Marijampolės 
aps.

Pulokas, Ona, gyv. Atlantic City.
Puodžiūnas, Jonas, spėjamai gyv. 

Clevelande.
Račkauskas, Edvardas, sūnus Alek

sandro ir Juzefos, iš Tauragės aps., 
gyv. Chicagoj, 4334 S. Western Ave.

Ragaitis, Agota, gyv. Phila., Pa., W. 
Moreland Ave.

Ragauskai, iš Kuršėnų, Šiaulių aps.
Rutkauskaitė, Paulina.
Sakalauskienė, Veronika, gyv. N. Y.
Sedleckai, Antanas, Vaclovas ir Vla

das, gyv. New Yorke.
Selickas, Juozas, gyv. Bristol.
Sinkevičius, Andrius ir jo brolis, ku

rio vardas nežinomas, iš Buivunų k., 
Žaslių vai., Trakų aps., gyv. Chicagoje.

Skripkauskas, Petras, iš Rudaminos 
vai., Seinų aps., gyv. New Yorke.

Stankevičius, Petras, gyv. Baltimo
rėje.

Stašldenė - Žemaitytė, Emilija, gyv. 
Burlington, N. Y.

Stašytė, Konstancija, iš Teredsvario 
k., Subačiaus v., Panevėžio aps.

Stepšiukė, Veronika, iš Bajoriškių 
k., Veprių par., gyv. Phila., Pa.

Stripiniai, kilę ar turėję giminių 
Ylakių vai., Mažeikių aps.

Stukas, Antanas, gyv. farmoje prie 
Lewiston, Me.

šertvytis, Povilas, brolis Marijonos, 
iš Gardamo par., Naumiesčio v., Tau
ragės aps., vertėsi daržininkyste ar 
ūkininkavo.

šlapkauskas (Slokow), Kazys, iš 
Mauručių.

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

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

reikalavimai bus imami svar- 
bion atidon.”

Pikniko sekretorius K. 
Kundrotas išdavė raportą 
apie siuvėjų pikniką, kuris 
davė organizacijai pelno 
230 dolerių su viršum.

Nariai jam gražiai paplo
jo, nes Kazys visuomet atlie
ka rimtai ir gražiai jam pa
skirtas pareigas.

Tarybos sekretorius J. Na- 
livaika padarė pranešimą 
apie tarybos veikimą iš per
eito mėnesio.

Delegato J. Buivydo rapor
tas apie lietuviškų dirbtuvių 
padėtį parodo, kad yra daug 
darbo, bet darbininkų trūk
sta.

Malonu girdėti, kad Mičiu- 
lio ir Kairio dirbtuvėje buvo 
išmokytas nemažas skaičius 
jaunų darbininkų. Tai nuo
pelnas jaunojo Edv. Mičiulio.

Su algų pakėlimu toks da
lykas. Jeigu kainos kris, pa
kėlimų nebus, bet jeigu jos 
kils arba taip bus, kaip da
bar, algos turės būti pakel
tos.

Unijos vadai tuo reikalu 
tarėsi su prezidentu Truma- 
nu ir jo kabineto nariais. Jie 
nori, kad unijos susilaikytų 
nuo algų pakėlimo, bent 60 
dienų. Unijų vadai prižadėjo, 
nes valdžia reikalavo, o da
bar valdžios darbas žiūrėt, 
kad žmonės galėtų pragyvent 
iš uždarbio, kokį jie dabar 
gauna.

Narių susirinkime dalyva
vo labai daug. Pagirtinas 
daiktas, kad nariai domisi 
unijos veikimu ir nori žinoti, 
kas dedasi. Gintaras.

PIKNIKAS DARIAUS GI
RĖNO PAMINKLUI

Šis piknikas įvyko rugpiū- 
čio 31 d. Klasčiaus parke.

Nežiūrint palankaus oro ir 
didelio skelbimo, žmonių atsi
lankė per mažai. Bet jauni
mas vakare gausiai pripildė 
šokių salę.

Buvo suaukota daug daik
tų laimėjimams ir surinkta 
87 dol.

Parko savininkai davė vel
tui vietą savo patalpose.

Komitetas ir rengėjai uo
liai darbavosi. Draugijos, 
klubai ir siuvėjų unija iš 
anksto buvo nupirkę įžangos 
bilietus.

Pikniko programoj dalyva
vo Angelų Karalienės parapi
jos jaunimo benas. '

Reikia pasakyti, kad apy
linkės lietuviai nėra paslan
kūs Dariaus Girėno paminklo 
reikalais. Chicagoj jau seniai 
yra gražus paminklas šiems 
lietuviams lakūnams. Cleve
lande gražiam parke stovi 
Dr. J. Basanavičiaus ir Dr. 
V. Kudirkos paminklai.

Tik Brooklyne ir apylinkėj, 
kur yra nemaža lietuvių ir jų 
parapijų, mūsiškiai neįsten
gia pradėto darbo baigti.

Pinigai renkami jau 6 me
tai. Tinkamam paminklui pa
statyti reikia $10,000. Ižde 
tuo tarpu yra 4,200 dol., be 
pikniko pelno. Trūksta dar 
apie $6,000.

Mes, lietuviai, turim daug 
reikalų, bet ir šio paminklo 
statymas yra būtinas. Mums 
bus gėda, jeigu per mūsų ne- 
dosnumą ilgą laiką nebus pa
statytas paminklas mūsų did
vyriams lakūnams.

Dėkim visi tik po vieną do
lerį, ir paminklas kitais me
tais atsistos!

P. J. Montvila.

1946 m. vasario 16 d.—1947 
m. vasario 16 d.

Dar neatsiliepė kai kurios 
draugijos! Siųskite maldų są
rašus į
Maldos Apaštalavimo Centrą

St. Robert’s Hall
Pomfret Centre, Conn.

Šv. Pranciškaus par. India
na Harbor, Ind.—Seserų Ka- 
zimieriečių mokyklos vaikai: 
“Jei maldų nedaug, tai vien 
dėlto, kad mažai lietuvių te
turime—tik trečdalį, o kiti gi 
meksikonukai arba maišyti. 
Visvien visi buvo raginami 
prisidėti.” Mišių—1,400; ko
munijų—653; rožančių—1,- 
757; litanijų—370; aplanky
mų—542; trumpų maldelių— 
5,560.

Šv. Juozapo par., Scranton, 
Pa. — Maldos Apaštalavimo 
skyrius prižadėjo: mišių—3,- 
800; komunijų—3,800; rožan
čių—4,000; stacijų—4,000; į- 
vairių maldų—6,700. Užprašė 
keturias mišias.

Manchester, N. H.—Mišių 
—263; komunijų—30; rožan
čių—1,010; stacijų—30; lita
nijų—44.

Šv. Petro par., So. Boston, 
Mass.—M. S. skyrius sudarė 
ratelį iš 30 narių. Taigi kas
dien per metus bus aukojama 
vienos mišios, viena komuni
ja, vienas rožančius, vienos 
stacijos.

Šv. Juozapo par., Water
bury, Conn.—M. S. skyrius 
taip pat sudarė vieną ratelį. 
Kasdien bus aukojama vienos 
mišios, viena komunija, vie
nas rožančius, vienos staci
jos.

Šv. Petro ir Povilo par., 
Homestead, Pa. — Altoriaus 
draugijos iš 50 narių kiek
viena narė prižadėjo kasdien 
atkalbėti 3 Sveika Marijas ir 
Garbė Dievui Tėvui.

Šv. Juozapo par., Scranton, 
Pa. — Tretininkės prižadėjo 
išklausyti 360 mišių: priimti 
360 komunijų; atkalbėti 360 
rožančių; apeiti stacijas 360 
kartų. Užsakė keletą mišių už 
Lietuvą.

Šv. Kazimiero par., Nashua, 
N. H.—Maldos Apaštalavimo 
skyrius prižadėjo kas mėnesį 
už Lietuvą: mišių—32; ko
munijų—32; stacijų—32; ro
žančių—32.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
Abramavičienė - Naujalytė, Ona, ir 

jos vyras Jonas Abramavičius, iš Gi
neity k., Vilkijos vai., gyv. Phila., Pa.

Andriušis, Jonas, turėjęs fotografi
jos įmonę Chicagoje.

Bagdonavičienė, Elzbieta, motina 
Vlado Bagdono, mirusio Brazilijoje 
prieš 11 m., ir jo dvi dukterys, kurių 
ištek, pavard. nežinomos, gyv. Chica
goje.

Bagirskas, Juozas, iš Liubavo vai., 
Marijampolės ap., gyv. Brooklyne.

Balasaitienė - Frišmantaitė, gyv. 
Collinsville, Ill.

Bankauskas (Bankowski), Stasys, iš 
Rimkų k., Krakių par. ir jo sūnus ar 
kiti giminės.

Bankauskas, Vytautas, sūnus Boles
lovo ir Vincentos, gim. Amerikoje.

Banys (Truskauskas), Petras.
Bartuševičius, Vladas, iš Stonaičių 

k., Padubysio vai., Šiaulių aps.
Beinorienės - Makaveckaitės, Onos, 

giminės, gyv. Chicagoje, Bostone, pra
šomi atsiliepti.

Berwing, Adalf ir Gustav, iš Katilių 
k., šakių aps., gyv. Collinsville, Ill.

Beržanskis, Ciprijonas, iš Rubulių k.
Bieliukas, Jonas, gim. Anglijoje, iš 

ten išvežtas 6 metų, sūnus Marijonos 
Skirkutės-Bieliukienės.

Blažys, Jonas, iš Kudonių k., Žiež
marių vai., Trakų aps.

Blažys (Blash), Jonas, Donatas, gim. 
Amerikoje, gyv. Liet., 1934 m., grįžo 
Amerikon, į Cary, Ind., kur gyveno 
pas dėdę Antaną Valėną.

Brinkis, Juozas ar Jonas, iš Maskvų 
dv„ Kvedaros par., Tauragės aps.

Ceknis, Antanas, gyv. Chicagoje.
Darsainis (Zdarzinsky), Kazimieras 

ir Pranciškus.
Bičkauskas, Kazimieras, iš Gražiš

kių vai., gyv. Brooklyne, liet, teatro 
vaidyla, jo žmona Adelė Liepinaitytė- 
Dičkauskienė ir brolis Jonas Dičkaus- 
kas.

Doerfert, Albert ir Fritz, iš Budvi- 
liškių k., šakių aps.

Dubinskas, Jurgis ir Vladas, iš Pelu- 
čių k., Veliuonos vai.

Fricas, Stanislovas, iš Šėtos m., Kė
dainių aps., gj'v. Detroite.

Gabrielaitis, Domininlcas ir Jonas- 
Kazys, gim. Amerikoje, gyv. Lietuvoje 
Kretingoj, vėliau grįžo Amerikon, kur 
tarnavo kariuomenėje.

Gaidys, Fabijonas, iš Aščegalių k., 
Subačiaus vai.

Galminaitė, Veronika, iš Staugėkal- 
nio k., Tryškių vai.

Gelažnykas, Jokūbas, gyv. Chicagoj.
Gineitis, Vladas, iš Jankūnų k., Kra

kių par., gyv. Chicagoje.

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Rugpiūčio 28 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių klube įvyko 
siuvėjų mėnesinis susirinki
mas.

Skaitytas laiškas iš vienos 
ligoninės, kuri specializuojąs 
džiovoj. Prašė piniginės pa
ramos. Paaukota $25.00.

Unijos pirmininkas J. Pa- 
tofskis davė atsakymą į ta
rybos laišką, kuriame reika
lavo algas pakelt ir viršlaikį 
mokėt po 36 valandų darbo. 
Atsakyme pažymėta: “Jūsų

SIUNTINIAI VOKIEČIŲ 
KARO BELAISVIAMS 

UŽSIENYJE
Amerikos paštas praneša. 

kad paprasti dovanų siunti
niai, ligi 25 dolerių vertės, 
gali būti siunčiami vokie
čiams karo belaisviams, ame
rikiečių, anglų ar prancūzų 
laikomiems užsieniuose.

Per savaitę galima siųsti 
po pakietą.

Ant pakieto turi būti užra
šyta “Prisoner of War—Gift 
Parcel.”

Siuntinys turi būti taip su
pakuotas, kad būtų lengva jį 
patikrinti.

Pakietas gali sverti ligi 11 
svarų ir turėti ligi 72 colių 
aplinkui.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
u----------------------------------- —<

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.

V_____________________________________________ ► < ■-------------------------- ---------------------------------------- :♦

Kunigų permainos
Harrisburgo vyskupas Leech 

paskyrė kun. St. A. Dobinį šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos kle
bonu Mt. Carmelyje.

Ligšiol jis buvo klebonu Sha
mokin, Pa.

Kun. P. Klimas iš Yorko pa
skirtas administratorium į Sha
mokin.

Kun. St. Laurinaitis iš Yorko 
asistentu perkeltas į Mt. Carme- 
lį.

Kun. J. Skrodenis, M.I.C. grį
žo į Tėvų Marijonų seminariją 
Hinsdale, Ill. K.

jjjJ poras turėjo savo išvažiavi- 
Lake Zorr. Visi gražiai pa- 
mino. Kartu su choru bu- 

eb. kun. J. V. Kazlauskas, 
kun. V. Pranckietis, var
as A. Stanišauskas ir 

kun. B. Rybokas.
ar choras pradeda savo 

pkas, rengdamasis prie 40 
tlaidų, kurie bus rugsėjo 
ir 17 d.

gerai, kad tėveliai savo 
mergaites ir vaikinus, tu- 
16 metų, prirašytų į cho- 
būtų tikrai ir jiems nau- 
darbas ir tėveliai neturė- 
agumų. Choras yra s var
yčiai ir lietuvybės palai-

250,000 Karšty

REUGB^

Gen. MacAr^į 

mu, po 1946 $ . 
vėl leista 
dėstymas

Kataliką
įbos Pam0^et i! Į atminkite, kurie tik mėg- 
privalomas .. Ifauzi^ turite balsus,—at- 

i gausiu- kams m010^ j^bkite . chorą 
ingai pa- nėse—palikę$ j ----------

Buvęs JBR^Pkas J. Šiaučiūnas su šei- 
dorius pykdamas į vargonininkų 

I tori iš konce^įbovo užsukęs į Bridgepor- 
los parašė^: — A

įkalu mimst^
Lietu- kad krikšci°y

gėlės pa- 
suskirs- 

!s dalis :| 
istorinė 
gyveni- 

minė ap- 
ialį rašė

ELIAS”

ių .
ugi ja Vo-Įjos ateities
eisti savo Į imperatorių 

[šį kelią.

V

i* atlankė A. Stanišauską 
tu nuvyko į seimą.

J. Jusevičius, grįždamas

f

Washingtonas. — Ameri
kos kariuomenės intendantū
ra šiomis dienomis užsakė 
pagaminti 250,000 karstų žu- 
vusiems užsienyje kariams 
namo parvežti ir palaidoti.

Tas užsakymas turės būti 
atliktas laike 15 mėnesių ir 
kainuos $35,000,000.

Dvejopas Saikas
Paryžius.—Diskusijose dėl 

Britų kariuomenės buvimo 
Italijoje, Sovietų atstovai pa
reiškė, jog Britai nori tą 
kraštą paglemžti.

Tuo tarpu didesnės jų ar
mijos buvimą Pabaltijo ir ki
tuose kraštuose jie vadina 
“apsauga nuo agresorių.”

Lietuviams Berniukams Tinkamiausia
Mokykla—Marianapolio High School

Tai vienintelė mokykla lietuviams-mokiniams šioje ša
lyje.

Ji buvo įsteigta 1926 m. ir jau yra išleidusi daugiau 
kaip 1,100 mokinių.

Marianapolio Kolegijoje studijuodami, mokiniai turi 
progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, Tėvų Marijonų 
rūpestingai prižiūrimi.

Marianapolio Kolegijoj veikia aukštesnioji mokykla 
(High School).

Įsidėmėtina, kad Marianapoly galima studijuoti pagal 
G. I. Bill.

Pereitais metais tomis teisėmis jau pasinaudojo keli 
veteranai.

Mokslo metai prasideda rugsėjo-Sept. 9 d.
Prašome nevėluoti. Paskui gali pritrūkti vietos, nes 

turime nemaža kandidatų šiems mokslo metams.
Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:

REGISTRAR
Marianapolis College, Thompson, Conn.

U----- :--------- :---------------------- .

EVergreen 8 - 9770

♦-------------------------------------------------- -

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Joseph Garszva Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
Graborius—Baisaniuotojas — $150 —

231 Bedford Avenue
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
Brooklyn, N. Y. 84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.



G AMERIKA Rugsėjo-September 6,1 l)W KAIP ■I
“AMERIKOS” RĖMĖJŲ PIKNIKE

Rugsėjo 1 d., Darbo Dienos 
šventės išvakarėse, “Ameri
kos” artimi rėmėjai turėjo su 
vasara atsisveikinimo pikni
ką. Pramoga įvyko Dexter 
parke. Ji buvo skirta savo 
laikraščiui “Amerikai” pa
remti.

“Amerikos” rėmėjai neap
sivylė. Piknikan atsilankė 
daug “Amerikos” bičiulių ir 
jų artimųjų. Svečių buvo ne 
tik iš artimos apylinkės. Jų 
atkeliavo ir iš Connecticut ir 
iš New Jersey. Na, o vakarop 
pikniko visuomenės aiškią 
daugumą sudarė jaunimas, 
kuris smagiausiai linksmino
si, kai orkestras grojo lietu
viškus šokius.

Šį kartą programoje buvo 
Angelų Karalienės par. benas 
ir J. Karpavičiaus plokštelių 
muzika. Benas pasirodė tvar
kingai, drausmingai ir dar
niai. Plokštelių muzika nuo 
pat pikniko pradžios įvairino 
visų nuotaiką.

Tolimi svečiai
Pikikan ankstokai atvyko 

ką tik vakarykščiai iš Euro
pos atplaukęs kun. A. Marti- 
šiūnas, vilkaviškietis. Parke 
jis susitiko su daugeliu asme
nų, kuriems jis turėjo papa
sakoti įvairiausių žinių. Par- 
kan jis atvyko su savo gimi
nėmis V. Valantiejiene ir jos 
sūnum Jonu.

Į vakarą pasirodė ir sve
čias iš Argentinos. Tai įžy
musis žurnalistas Kazys Čibi
ras, ką tik šviežiai iš lėktu
vo LaGuardia aerodrome iš
lipęs. Kadangi jo lėktuvas su
vėlavo iš Buenos Aires, tad 
dėl vėlyvo laiko nebeteko sve
čiui pasakyti sveikinimo žo
džio viešai, bet užtad jis mie
lai susipažino ir šnekėjosi su 
būriais pikniko dalyvių.

Graži nuotaika
Pikniko dalyvių nuotaiką 

maloniai gyvino gausus jau- 

lietuviškos dainos aidus. 
Ypač organizuotai laikėsi L. 
Vyčiai iš New Jersey; jų dau
giausia buvo iš Newarko, Eli- 
zabetho, Jersey City, Pater- 
sono, Harrisono. Gausiai pa
sirodė ir vietos jaunimas.

Laukiami svečiai
Smagu buvo dairytis ir ma

tyti, kaip draugiškai pikni- 
kautojų sūkuriuose viešėjo 
vietos kunigai. Džiugu paste
bėti, kad piknike dalyvavo 
kun. N. Pakalnis, kun. J. Bal- 
kūnas, kun. K. Paulionis, kun.
J. Aleksiūnas, kun. P. Leke- 
šis, kun. B. Liubauskas, kun. 
A. Pažereckas, kun. A. Ma- 
saitis. Dalyvių tarpe teko su
tikti Lietuvos konsulato at- 
tašę A. Simutį su žmona, Lie
tuvos Pasiuntinybės tarnau
toją U. Yčaitę, Baltijos-Ame
rikos dr-jos pirm. adv. St. 
Briedį, L. Vyčių apskr. pirm.
K. Basanavičių ir sekr. Eleną 
Pinkin, Patersono draugijų 
veikėją J. Sprainaitį, “Ameri
kos” artimą rėmėją A. Patec- 
kį iš Hartfordo, B ALF vajų 
vedėją J. Valaitį, grab. J. 
Garšvą, muz. J. Brundzą su 
žmona, muz. Pr. Dulkę su šei
ma, muz. A. Kaminską, che
mijos instr. J. Skarulį su 
žmona.

Didelė talka
Pikniko pasisekimui užtik

rinti nuoširdžiai, beveik be 
jokios poilsio petraukos dir
bo komiteto nariai, kurie čia 
verti giliu dėkingumu pami
nėti :

Pikniko šeimininku buvo 
K. Baltrušaitis, šeiminin
kėmis, kurios sugebėjo visus 
išalkusius skaniai pavalgy
dinti, buvo M. Šertvytienė, S. 
Subatienė ir J. Gražienė. 
Troškulio ramintojų pareigas 
stropiai ėjo J. Skarulis, A. 
Maciuška, V. žemantauskas, 
J. Mikaliūnas, S. Stagniūnas.

Maisto ir gėrimų bilietus 
pardavinėjo J. Tumasonis, M. 
Mykolaitis ir K. Galčius; į- 
žangos bilietus—K. Krušins- 
kas ir P. Montvila; jiems pa
gelbėjo P. Lukoševičius.

Prie vartų svečius sutiko 
St. Lukoševičius, Kazlauskas, 
M. Varnis, J. Butkus, V. Pū
kas, S. Cerebiejus, J. Morkū
nas.

Uolios platintojos
Parke buvo ir kelių dovanų 

laimėjimai, kurių bilietėlius 
platino O. Poniatauskienė ir 
B. Adomaitienė.

Maspetho par. moterų dr- 
jos paruošė dvi dideles dova
nas—gėrimų, maisto ir vaisių 
pintinę ir elektrinį keptuvą. 
Šių dovanų bilietėlius plati
no Pr. Kurienė, O. Laukaitie
nė, J. Skarulienė, O. Sijevi- 
čienė, R. Pankevičienė, N. 
Butkienė ir Pr. Ražickienė. 
Pintinė atiteko A. Garliaus- 
kienei, gyv. Brooklyne. Gėri
mų dovanas laimėjo Ig. Stan- 
čaitis, J. Maknavičius, J. Ze- 
linskas ir V. Norkūnas (Pa
terson, N. J.).

Neatsiimta dovana
Elektrinis keptuvas teko 

nr. 3631, kurio savininku yra 
A. Boozka, gyv. New Yorke. 
Ši dovana “Amerikos” rašti
nėje. Laimėtojas gali atsiim
ti.

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
mūsų parapijos šv. Vardo 
draugijos vyrai eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu.

Tuoj po mišių, parapijos 
salėje bus trumpas susirinki
mas, į kurį visi nariai kvie
čiami.

Kviečiami taip pat norin
tys prie šios svarbios organi
zacijos priklausyti.

IŠ EUROPOS ATPLAUKĘ 
LIETUVIAI

šeštadienį, rugpiūčio 31 d., 
iš Europos New Yorkan at
plaukė būrys lietuvių.

Jų tarpe buvo ir keletas 
Amerikos piliečių.

New Yorką pasiekė L. Ja
navičienė, kurios vyras yra 
Vokietijoje; ji pati vyksta į 
Worcester, Mass. Ji Ameri
kos pilietė.

Inž. J. Puiša pasilieka New 
Yorke. Taip pat U. S. pilietis.

Marija Šalkauskienė apsi
stoja Clevelande, Ohio, Juo
zas Sutkaitis ir Elena Zimo- 
navičiūtė—Worcester, Mass.

Magdalena Grinkevičienė 
su savo sūnum Juozu ir duk- 
terim Juze vyksta į Clevelan- 
dą. Stasys Mockus su žmona 
Prane ir vaikais Vytautu bei 
Danute apsistoja Chicago j.

Amerikos piliečiai yra L. 
Tamošaitienė, kuri atplaukė 
su sūnum Antanu, Vilium (1 
metų) ir dukrele Niole; taip 
pat Teodoras Jagėla ir Mari
jona Bernotienė. Pastarieji 
nuvyko pas gimines Rich
mond Hill, N. Y.

Atplaukusiųjų tarpe buvo 
kun. Albinas Martišiūnas, ku
ris išvyksta pas gimines į 
Chicagą.

ĮSTEIGTAS BALF SEIMUI 
REMTI KOMITETAS

Rugpiūčio 28 d., Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo sandėlio raštinėje, 101 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y., 
įvyko steigiamasis susirinki
mas BALF seimui remti ko
mitetui sudaryti.

Susirinkime dalyvavo apie 
30 draugijų atstovų ir visuo
menės veikėjų, kurie tokio 
komiteto steigimui vienbal
siai pritarė.

Šio komiteto tikslas yra 
priimti atvykusius į BALF 
seimą delegatus ir svečius, į- 
vairiais būdais jiems pagel
bėti ir parūpinti jiems kam
barius pas vietinius lietuvius 
gyventojus, jeigu toki kam
bariai būtų pageidaujami.

Komiteto nariai mielai su-

Šį penktadienį, rugsėjo 6 
d., 7:30 vai. vakare, bus Šv. 
Valanda — prie Švč. Jėzaus 
Širdies pamaldos.

Po pamaldų bus palaimini
mas ir šv. Kryžiaus relikvijų 
pagerbimas.

Rugsėjo 15 d., tuoj po va
karinių pamaldų, mūsų para
pijos salėje bus Bendro Ame
rikos Lietuvių Fondo 75 sky
riaus susirinkimas.

Susirinkimas bus labai 
svarbus, nes šios lietuvių šel
pimo organizacijos seimas į- 
vyks spalių 18 d., New Yorke. 
Visi nariai ir nenariai kvie
čiami į šį susirinkimą.

Mūsų skyrius pirmais me
tais labai gražiai darbavosi.

Taigi sukruskime ir įtrau
kime į organizaciją kuo dau
giausia lietuvių.

Varg. Pr. Dulkė praneša, 
kad jo telefono numeris da
bar yra Virginia 7-2922J. Ad
resas 97-08110 St., Richmond 
Hill, N. Y.

Angelų Karalienės parapi
jos tėveliai Kivytai suruo- 

mas rugsėjo pabaigoje.

tiko pagelbėti atvykusioms 
svečiams susipažinti su vie
tos visuomenės ir biznio įstai
gomis ir pasistengs delegatų 
ir svečių atsilankymą rytuo- 
s^padaryti maloniuir atmin
tinu įvykiu.

Tarp kitko, BALF seimui 
remti komiteto nariai pasi
ėmė sau pareigą pagelbėti iš
platinti BALF seimo vakarie
nės bilietų.

Kaip žinoma, BALF sei
mas įvyks š.m. spalių 18-19 d. 
Vakarienė bus spalių 19 d. 
vakare, McAlpin viešbutyje, 
New Yorke.

Šio susirinkimo proga buvo 
iškeltas klausimas apie pri
ėmimą ir pagalbą atvykstan
tiems į Jungtines Amerikos 
Valstybes ar tranzitu prava- 
žiuo jautiems lietuviams 
tremtinams.

Komiteto nariai pritarė 
šiam reikalui ir sudėjo aukų 
$42.00. Didžiausią auką davė 
($25.00) J. Ginkus. Kiti na
riai pasižadėjo vėliau prisidė
ti prie šio darbo.

Susirinkime dalyvavo: Juo
zas Laučka, Jonas Valaitis, 
Vladas Dilis, A. S. Trečiokas, 
Vladas Mučinskas, V. Pūkas, 
J. Žilevičius, Pr. Lapienė, Al
dona Stašinskienė, S. Čerienė, 
Balys Laučka, H. Mikulskis, 
M. Mikolaitis, Ona Valaitie
nė, M. Anuškevičius, Vyt. 
Stašinskas, Č. Jalinskas, T. 
Kubilienė, S. Subatienė, P. 
Kubilius, J. Ambrozaitė-Jol- 
kovski, J. Ginkus, Jonas 
Brundza, Ieva Jankienė, J. 
Krūzė, L. Stilson-Antanavi- 
čienė, N. Stilsonienė, Juozas 
Tysliava, D. Klinga.

Maspetho Žinios
— Ona Klasčiuvienė su 

dukrelėmis atostogavo visą 
mėnesį Huntington, L. I. Ten 
buvo nuvykusi trumpam lai
kui ir jos mamytė Ona Lau
kaitienė. Dabar jos grįžo na
mo.

— Kivytų dukrelė Stella 
Smith minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 15 metų sukaktį 
rugsėjo 1 dieną.

Jos tėveliai Kivytai, suruo
šė jiems puotą savo namuose.

Dalyvavo svečiai M. Motu
zienė, Tamošauskai, Petru
liai, Mrs. Anna Garland su 
dukrele ir kiti.

Kivytų dukrelė Onutė Gar
land išvyksta apsigyventi 
Washington valstijon.

— Ona Bagočiūnienė, sun
kiai sirgusi dvi savaites, 
sveiksta; Elena Brusokienė 
dar nesijaučia gerai. M. Mor
kūnas buvo išsinarinęs ranką 
darbe. Jau gerėja.

— Maspetho Rožančiaus, 
Altoriaus ir Mot. Sąjungos 
draugijos reiškia gilią užuo
jautą savo mylimai narei ir 
jos vyrui Jociams, taipogi vi
sai jų šeimai dėl Jono Bri- 
gaičio mirties. O. P.

— Bazaro gryno pelno li
ko parapijai $6,054.41.

Kunigai dėkingi darbinin
kams, aukotojams, rėmėjams 
ir atsilankiusiems bazare. Vi
so gauta $7,227.28 ir išlaidų 
buvo $1,181.87.

— Songailos ir Gražulytės 
šliūbas bus rugsėjo 8 dieną, 5 
vai. po pietų. Priėmimas bus 
parapijos salėje.

— Ražickų duktė Sesuo M. 
de Monforte padarė amžinus 
įžadus rugpiūčio 24 d. Ražic
kų dukrelė Teresė išvyko mo
kytis į Joseph Marie Villa 
(Kazimieriečių Akademiją), 
Newton, Pa.

— Kun. A. Martišiūnas, at
vykęs Amerikon iš Vokieti
jos, svečiavosi pas Valantie- 
jus.

— Varg.'~A. Visminas tiek 
pagerėjęs, kad jau parvežtas 
į namus.

— Rugsėjo 1 d. pakrikšty
ta P. ir E. Ballantine (Balan- 
tinavičių) dukra Darlene 
Joyce.

— Seselės vėl pradės išda
vinėti lietuviškas knygas iš 
parapijos knygyno.

Šv. Jurgio Parapija
Mirė

Rugpiūčio 29 d. Brooklyn 
ligoninėj mirė Jurgis Baka- 
nauskas, kuris sirgo jau ilgas 
laikas.

Palaidotas rugsėjo 2 dieną 
Kalvarijos kapuos.

Paliko nuliūdime žmoną ir 
kitus šeimos narius.

Lietuviu Radijo Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30

7:30
WWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dlr.

V. UBARAVIČIUS 
Pranešimu Dlr.

CHARLES MARMA 
Programos Dlr.

nauji prašomi lankytis choro ♦' 
praktikose, nes 40 vai. atlai- 
dai jau čia pat. h'

Praktikos 8 vai. vakare pa- x 
rapijos svetainėje.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

Ltinių įsileidimą £ 
[statulos žodžiai |

Apreiškimo 
Parapija

161 No. 6th Street

TeL EVcrgreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

l-horas 
Lundas

Mokslo metų pradžia
Apreiškimo parapijos mo

kykloj mokslo metai prade
dami pirmadienį, rugsėjo 9 d.

Reikia pažymėti, kad New 
Yorke yra tai vienintelė lie
tuvių mokykla. Ji turi valsti
jos patvirtintas visas teises, 
ir ją baigusieji gali tęsti 
mokslą aukštesnėje mokyklo
je.

Šiemet yra viena nauja se
selė mokytoja.

Šią savaitę dar tebeina re
gistracija.

Parapijos veteranai šį sek
madienį, rugsėjo 8 d., 10 vai. 
bendrai išklausys mišių ir eis 
prie komunijos.

Po mišių bus bendri pusry
čiai, dalyvaujant svečiui kal
bėtojui.

L.R.K.S.A. 135 kp. susirin
kimas įvyks rugsėjo 8 d. Ap
reiškimo par. svetainėje tuoj 
po sumos.

Susirinkimas bus labai 
svarbus. Bus išduodami nauji 
certifikatai.

Visi nariai prašomi atvyk-
Rašt.ti.

MIRĖ

Liepos 30 dieną mirė Pran
ciška Benžuvienė, 64 metų 
amžiaus, gyv. Brooklyne.

Palaidota rugpiūčio 2 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios 
šv. Jono kapuose su trejomis 
mišiomis.

Kapuose paskutinį palai
minimą suteikė kleb. kun. N. 
Pakalnis.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Izidorių, sūnų Juozapą 
ir dukterį Oną, marčią, žen
tą, anūkę ir sesutę O. Atko- 
čaitienę bei kitas gimines.

Aguona.

KUN. J. STAŠAITIS PER
KELTAS NEW YORKAN

Kun. J. Stašaitis, po 5 me
tų darbo Don Bosco Institute, 
Ramsey, N. J., perkeltas į 
Marijos Krikščionių Pagel- 
bos parapiją New Yorke.

Klebonai dėl misijų, nove- 
nų arba kitokių dvasinių pa
tarnavimų, taip pat kiti as
menys bet kokiais saleziečių 
reikalais prašomi kreiptis 
šiuo adresu:

Rev. J. Stašaitis
440 E. 12 St., New York, N.Y.

PAIEŠKOJIMAI

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

Tel. E V er green 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Er 
Of

Į prezidentas Tru
pė, kad Kongre
su Amerikon įsileis- 
Iimtinių iš Euro-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

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

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

Mūsų Apylinkėje
® Kunigų rekolekcijose šią 

savaitę yra kun. K. Paulio
nis ir kun. J. Kartavičius.

• Ant. ir B. Kašėtaitės 
rugsėjo 5 d. išvyko mokytis į 
šv. Pranciškaus Seserų aka
demiją Pittsburghe. Pirma
jai ten jau dveji mokslo me
tai, antrajai — treji.

• N. Kazlauskaitė išvažia
vo į šv. Pranciškaus Seserų 
akademiją tęsti ten antrus 
mokslo metų.

• K. Čibiras išvyksta pasil
sėti pas pranciškonus į Maine 
valstiją.

• K. Baltramaitis su šeima 
praleido savaitę Thompson, 
Conn.

• Albinas ir Mildreda ži- 
danavičiai susilaukė dukters.

• Kun. B. Mikalauskas, 
pranciškonas, po mėnesio 
darbo Bayonne lietuvių para
pijoj, išvyko į Putnam, Conn.

• H. Yčaitė, paviešėjus 
New Yorke švenčių metu, grį
žo į Washingtoną.

• Polyna Stoska dainuos 
City Center operoj, kuri sezo
ną pradeda rugsėjo 19 d.

• L. Linkauskai iš Ozone 
Park leidžia savo atostogas 
Putnam, Conn.

® Elena Muskienė rašo iš 
Conn., kad ji tenai smagiai 
praleidžia atostogų laiką su 
savo dukrele Ona ir sūneliu 
Raymondu.

• X. Strumskis išvyko į 
Battle Creek, Mich., sanito- 
riją pataisyti sveikatos.

• Virginija R. Tamašaus
kaitė iš Newark, N. J. penk
tadienį gavo slaugės diplomą, 
kurį įteikė kard. Spellmanas.
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..jiymui iš Kongre- 
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Geriausias pasirinkimas politikieriai 
rimti, duoti jiems 
Iresnę ateitį, 

įu ir šiaip jau ne 
jautimų pasiekia , 
&rs jų kvota bu- 
:i bet visokį pa

ir formalumai
RED. DR. P. GRIGAIč

PRAKALBOS . ,|Vi .
Rugsėjo 6 d., penktadi pasiekti|įac 

7:30 vai. vakare, Amą 
meitų unijos svetainėje 1 
Arion PI., Brooklyne įvy 
“Naujienų” redaktoriaus 
P. Grigaičio prakalbos Li 
vos klausimu.

>33 žmonėms, ku- 
'j diktatūrų auka.
i • *
sjji per Jungtines 
jisus plotus ma- 
jpleistus ūkius ir

su nors širdį pa
ss, kad tuose tuš- 
Tse gali įsikurti 
3, daug iškentėję,

Reikalinga
Lietuviams, karo veterai 

reikalinga kambarių gyven 
Kas turite ar žinote, prai 
pranešti

“Amerikos” Administrac „ .
iStatuloj yra jra-
. kviečiantys vi

222 S. 9th St., Brooklyn 11, 
Tel. STagg 2-2133
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IŠ ORO IR IŠ VIDAU;

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Med
DARBO APKAUNA  VIMAS DI

GEORGE ANDERSO
Telefonuokite:

PResident 2-4203

:greitai jau išdilo

iie kilnūs Laisvės
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ni gyvenimas bus 
fabrikai suspės 
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PARDUODAM JI
Geri, pigūs, patogūs n

Gerose vietose. Patama 
teisingas. į

Apdraudžia viską, kas ' 
prašo. Apdraudžiu (insurii :3 streikais 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastun;

Real Estate Insurant
Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-16"

žuvo streikai.
įuostų darbinin- 
oja sunkvežimių 
pikuoja ir kiti.

496

Serga
Jau seniai serga Stanienė, 

kuri yra Cumberland ligoni
nėj. Jatkauskienė yra Brook
lyn ligoninėj.

M. Simonavičienė ir Ramo
nienė serga savo narnose.

Krikštai
Glinskių sūnų pakrikštijo 

rugpiūčio 25 d. Kūmais buvo 
A. Vaičiūnas ir Zupkaitė.

Choras
Pasibaigus vasarai, prasi

deda darbai.
Tad ir parapijos choras 

pirmą savo rudens sezono 
praktiką turės šį penktadie
nį.

Visi buvę choro nariai ir

Bendoravičiai (nuo Suv. Kal
varijos) ieško savo dėdžių, Jono 
Kupsto ir Vinco Kupsto, gyve
nančių Amerikoje. Kreiptis į:

Mrs. M. Kanapinskienė, 
242 Irving Ave., (Ridgewood),

Brooklyn 27, N. Y.

Juozas ir Antanas Murauskai, 
spėjama, seniau gyvenę Balti
more, Md.

Ieško jų brolio Vinco vaikai.
Praneškite:

Mrs. T. Kubilius,
113 Chestnut St., 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMA

GALIMA GAUTI B. BRAZ
DŽIONIO EILIŲ KNYGĄ— 

“SVETIMI KALNAI”
“Amerikos” įstaigą pasie

kė pora dešimčių egzemplio
rių B. Brazdžionio “Svetimų 
Kalnų.”

Yra tai viena iš gražiausių 
knygų, pasirodžiusių lietuvių 
literatūroje paskesniais lai
kais.

Joje ypač ryškiai atsispin
di nelaimingų lietuvių dalia, 
jų gyvenimas ir jausmai 
tremtinystėje.

Šis eilių rinkinys turi be
maž 200 pusi.

Visi už knygą gauti pini
gai bus persiųsti autoriui, 
kuris gyvena nelengvose ap
linkybėse. Kas galite, at
siųskite jam didesnę auką, 
nors knygai kaina duota tik 
$1.50.

.prileisti, kad vis
oje šalyje toks 
ip New Yorkas 
as duo didesnės 
i kad krautuvės 
io dirbtuvės ne- 
■įir užsidarinėtų. 
bebūtų streikuo- 
:tmai, negalima 

•hgu ir pateisi
mu kada milijoni

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SĖJ
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų slėnį iT^CHtOjai palie- 
lyginima, plastcriavima, šal 
vių cementavima ir kt. dar

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

J' • *
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tad Kaime yra

Clement A.
(VOKETAITIS)
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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 -1806

Vienas arba du patogūs kam
bariai išnuomojami tik nevedu- 
siems. Graži vieta ir geras 
važiavimas. Adresas:

95-42 113th Street, 
Richmond Hill, N. Y.

Važiuojant Jamaica line išlipti 
lllth St.

s
S

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 

Station VVEVD — 1330 kil., 5000 Watts
DIRECTOR — JACK J. STUKAS 

429 Walnut St., Newark 5, N. J. 
Tel. MArket 2-5360

pri-
SUGRĮŽO Iš KINIJOS

Iš Kinijos sugrįžo Lt. slau
gė Albina Ragelytė, ištarna
vus Dėdei Šamui 3 metus, iš 
jų 14 mėnesių Pacifike.

Dabar ji vieši pas tėvelius.

MEMORIES of LITHUANIA

jichoras; tai vi
li choras, kurie 
aklino saulės ir 
J ia viena raudo- 
4" apie diktato- 
21 soste.

J)' NKVD sėdi 
I daugeliui ir sun- 
Tšifluoti, kaip tik 

LIETUVIŠKA ftriūbą, bet kad 
a t T t ta F. r^tuvių apsi- 
A L L DELaWumu’ 

pišgverimas. 
‘p Lietuvoj bu- 
lJ V. Mykolaitis 

eilėraštį
Lhj šeimai.” 
[O jo eilėraštį: 
Teartos darbas, 
plis Mykolaičio 
p nepajėgė ma- žmonių 

411 Grand Sfrel^birkštėlės į- lino ga

41-40 —74t h Stn
Jackson Heights, N<

NEwtown 9-5971

Čia Galima Gauti Kam 
"Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjii 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKAI
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEID

Brooklyn, N. q

HAvemeyer 8 - 025!
RALPH K R U j 

FOTOGRAFE 
65 - 23 GRAND AVĖS 

Maspeth, N. Y. 1
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